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Cirkevná materská škola bl. biskupa Vasiľa
Hopka v Michalovciach

Z

riaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl.
biskupa Vasiľa Hopka
(CMŠ) je Košická eparchia.
Na sviatok Narodenia Presvätej
Bohorodičky 8. septembra 2004
Mons. Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, slávnostne

otvoril a posvätil materskú
školu na Topolianskej ulici
v Michalovciach. Táto materská
škola bola jednotriedna, heterogénna, s riaditeľkou a jednou
učiteľkou. Po štyroch rokoch
jej pôsobenia boli 1. decembra
2008 vytvorené tri elokované

triedy v materskej škole na Ulici
J. Švermu v Michalovciach,
v terajšom sídle školy. Tieto
nové priestory, ktoré CMŠ prenajíma od mesta Michalovce,
sú plnohodnotne prispôsobené
na predprimárnu výchovu
a vzdelávanie, keďže slúžili
na rovnaké účely bývalej štátnej
materskej škole.
Po presťahovaní sa do nových
priestorov sa CMŠ rozrástla
v počte detí aj učiteľov. V troch
triedach navštevuje materskú
školu 70 detí. V súčasnosti má
6 plne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov – päť
učiteliek a riaditeľku. Riaditeľka
a jedna učiteľka majú vysokoškolské vzdelanie v odbore
predškolská pedagogika.
Na základe absolvovania ZUŠ,
maturity z výtvarnej výchovy
a hudobnej výchovy sa učiteľky
venujú rozvoju umeleckých
zručností detí.
Cirkevná materská škola sa
nachádza v uzavretom areáli
blízko centra mesta. Hlavná
budova, ktorá slúži na edukáciu
detí, je jednopodlažná. Každá
trieda má svoj vlastný vchod,
šatňu, herňu, kúpeľňu a spálňu.
V druhej budove sa nachádza
riaditeľňa, školská kuchyňa,
kancelária vedúcej stravovne
a skladové priestory. Tretia
budova (bývalé jasle), ktorá
sa nachádza v areáli, je zatiaľ
mimo prevádzky. Areál CMŠ
dopĺňa rozsiahly školský dvor
vybavený detskými preliezačkami a pieskoviskami a zaplnený
množstvom zelene.
Cirkevná materská škola
podporuje duchovný rozvoj
detí v zmysle princípov učenia

SLOVO na rok 2012
Redakcia časopisu Slovo oznamuje, že celoročný príspevok na časopis Slovo na rok 2012 je vo
výške 14 eur. V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2013 (expedovaný bude v jeseni
2012). Príspevok môžete uhrádzať buď šekom, alebo osobne v redakcii. Objednávky do zahraničia
vybavujeme osobne, telefonicky alebo mailom na adrese redakcie. Výška príspevku závisí najmä
na výške poštovného do konkrétneho štátu.

Katolíckej cirkvi, edukačný
proces sa realizuje na základe Školského vzdelávacieho
programu s názvom Na ceste
rozvoja s Bambuľkou, ktorý
vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.
Zameriava sa na celostný rozvoj
osobnosti dieťaťa – perceptuálno-motorickej, kognitívnej
a socio-emocionálnej oblasti vo
veku od dvoch do šiestich rokov.
Deťom navštevujúcim materskú
školu ponúkajú aj záujmové
aktivity vo forme krúžkov, ako
je hudobno-pohybová výchova,
ktorá je bezplatne vyučovaná
externými lektorkami – učiteľkami ZUŠ sv. Cecílie v Sečovciach, krúžok anglického jazyka
a výtvarný krúžok. Organizujú
alebo sa aktívne zapájajú
do rôznych aktivít a akcií organizovaných v meste Michalovce,
ako sú napr. Športová olympiáda o pohár primátora mesta,
Vesmír očami detí, Gaštaniáda
v obchodnom centre Zemplín, spolupracujú s okresnou
knižnicou, základnou školou,
pedagogicko-psychologickou
a logopedickou poradňou... Ciele edukácie smerujú k rozvoju
základných kľúčových kompetencií s dôrazom na umelecké
kompetencie, zážitkové učenie,
náboženskú výchovu a environmentálne cítenie, pričom
pedagogický prístup sa opiera
o pozitívnu výchovu založenú
na láske, zdravom rozvoji, individuálnom prístupe k dieťaťu
a v úzkej spolupráci s rodinou.
Všetci pracovníci sú aktívnymi členmi cirkevno-školského
tímu a vzájomnou dobrou
spoluprácou a snahou byť si
navzájom nápomocní sa snažia
formovať klímu pokoja, lásky
a porozumenia a v takomto
duchu viesť im zverené deti. n
Eva Pandoščáková
Dana Sokologorská
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netradičné koncertné turné

8

10 Pomoc životu
pomôžme iným pomáhať iným
12 Žalm naliehavej prosby...
katechéza Svätého Otca
13 Činná láska
čo robí naša charita?
14 Zvonivé remeslo
rozhovor s Jánom Trvalcom
16 Umelecká výzdoba
za Konštantína
20 Kto ma chváli, ten ...
o živote otca Myrona Podhajeckého
24 Nestihli sme sa rozlúčiť
10 rokov od smrti otca Emila Zorvana
25 Príprava misie na Veľkú Moravu
26 Hlava rodiny
prednáška z festivalu
Rodina je budúcnosť (1)
28 Vianočné posedenie
29 Piate dieťa
svedectvo matky (1)
30 Prorok Joel
32 Nezamestnaná. A čo ďalej?
príbeh obyčajnej ženy
33 Blažený pokoj,
večná im pamiatka!
liturgická katechéza
34 Vstup do Jeruzalema
zamyslenie nad ikonou (3)

Vstúpili sme do predvianočného obdobia
– Filipovky. Tento čas má priviesť veriaceho
človeka k plnému prežitiu sviatku Narodenia
nášho Pána Ježiša Krista. Čo sa vlastne vtedy
stalo? Jednoducho povedané: Boh prešiel
na druhú stranu, stal sa človekom. Večný
duch sa zjavil v tele.
Toto Ježišovo prechádzanie na druhú stranu nie je iba ojedinelým momentom jeho
narodenia. Pokračovalo celý jeho život. Stále
porušoval zažité konvencie. Stretával sa s neviestkami, ba jednu bývalú mal aj vo svojej
družine – Máriu Magdalénu. Jedával s mýtnikmi a jedného z nich si vybral do zboru
apoštolov. Rozprával sa a žil medzi Samaritánmi. Uzdravoval pohanov. Išiel do kraja
Dekapolis, ktorý bol pre pravoverných židov
obrazom absolútnej bezbožnosti... Celý jeho
život bol prechádzaním na druhú stranu.
A to tak v zažitých pohľadoch ľudí, ako aj
fyzicky, či už cez Jordán, alebo Genezaretské
jazero.
Ktorý Boh toto urobil? Ktorý sa ponížil
na úroveň človeka obťaženého hriechom,
teda prejavom akejsi apatie či až nenávisti
voči nemu samému? Ktorý Boh urobil toľko
pre človeka, ktorý sa javil ako jeho nepriateľ?
Toto urobil len Boh židov a kresťanov. Boh,
ktorý človeka miluje a neodsudzuje, ktorý ho
chce previesť na druhú stranu.
Aká je však tá druhá strana? A kde sme
vlastne my? My sme Máriou Magdalénou,
mýtnikom Matúšom, Samaritánkou pri
studni, posadnutým a opusteným človekom
v krajine mŕtvych... Toto je tá naša strana,
do ktorej vstupuje Ježiš. Strana, kde si my
sami určujeme, čo je pre nás dobré a čo nie.
Podobne ako obyvatelia Dekapolisu. Tí
sami rozhodli, že je pre nich lepšie, aby Ježiš
odišiel. A to aj napriek tomu, že videli jeho
moc. No Ježiš neprichádza zachrániť masy,
nevyvoláva davové šialenstvo. Prichádza
kvôli konkrétnemu človekovi, cielene, aby
ho vyviedol z tej jeho zeme otroctva a priviedol na druhú stranu, na svoju stranu.
Tou druhou stranou je totiž práve jeho
slovo. Slovo, ktoré má moc. Slovo, ktoré sa

oplatí žiť nie preto, lebo to prináša benefity,
ale preto, lebo práve tento život Božieho
slova nás napĺňa, povznáša, zbožšťuje. Toto
je život, na ktorý sme boli predurčení. Život
s Bohom, nie proti nemu. Pobytom v Božej
prítomnosti sa mu stávame podobnejší. A až
sa tá druhá strana stane naším domovom, až
sa pobyt v nej stane pre nás taký prirodzený
ako dýchanie, budeme môcť aj my prechádzať na druhú stranu spolu s Ježišom. Aj my
vtedy budeme vystupovať ako Boží Syn, lebo
sami budeme Božími deťmi. Tými, po ktorých prahne celé stvorenie.
A vtedy vidiac rozdiel medzi tým, čím sme
boli z vlastnej moci, a tým, čo z nás urobila
jeho láska a moc, pochopíme podstatu tohto
osobného vzťahu medzi Bohom a človekom.
Boh prichádza. No nie ako sudca, ale ako
služobník. Prichádza ako priateľ ochotný
položiť aj svoj život za svojich nepriateľov.
Prekračuje aj to dnešné „oko za oko a zub
za zub“ a vstupuje do sveta lásky odpúšťajúcej aj nepriateľom. Nepozerá na hriechy
našej mladosti, na zlo, čo sme vykonali, ale
hľadí do budúcnosti – na našu záchranu,
na našu spásu. Nemyslí na hriech, myslí
na nás, hoci sme ešte hriešni. A práve v tom
vidno jeden zo zmyslov tohto jeho prechádzania na druhú stranu. Naučiť nás myslieť
ako Boh, žiť ako Boh a milovať ako Boh.
Vstúpme teda do loďky k Ježišovi a nechajme sa ním previesť. Opusťme svoj
svet, ktorý sme si tak krvopotne vytvorili,
no v ktorom nenachádzame ani pokoj, ani
radosť, a prejdime do pokoja prameniaceho
v Božej prítomnosti. Kúsok z nej môžeme
prežiť, ak sa počas blížiacich sviatkov zastavíme v chráme, pred betlehemom alebo len
doma pred vianočným stromčekom. Ak sa
zahĺbime do najväčšieho tajomstva, aké bolo
v tú osudnú noc odkryté človeku. Tajomstva
lásky, ktorou Boh miluje každého z nás.

Juraj Gradoš, ThLic.,
šéfredaktor
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19. októbra Benedikt XVI.
požehnal a oficiálne inauguroval
prvé austrálske pútnické centrum v Ríme – Domus Australia. V inštitúcii nechýba kaplnka,
ubytovacie a stravovacie priestory,
konferenčná sála či informačné
stredisko pre návštevníkov.

Kardinál Jozef Tomko absolvoval päťdňovú pastoračnú
návštevu Plzne a okolia, ktorá
vyvrcholila 23. októbra slovenskou
svätou omšou vo farnosti Plzeň-Bory. Kardinál sa na nej stretol so
Slovákmi žijúcimi v Plzni.
Slávnostnú svätú omšu celebroval
v tej istej farnosti aj 22. októbra,
v deň liturgickej spomienky na bl.
Jána Pavla II., pri príležitosti stého
výročia Kostola sv. Jána Nepomuckého v Plzni.
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Sambirsko-drohobyčská eparchia
má nového biskupa ordinára
Arcibiskup Kyjevsko-haličského
arcibiskupstva Svjatoslav Ševčuk prijal zrieknutie sa úradu
eparchu studitu Juliána Voronovského SU. Jeho nástupcom
sa stal biskup redemptorista
Jaroslav Pryriz CSsR, doterajší
eparcha koadjútor. Informáciu
oficiálne oznámili 27. októbra
vo Vatikáne.
Vladyka Julián Voronovský,
ktorý v máji dovŕšil 75 rokov,
stál na čele tejto eparchie od jej
založenia v roku 1993. Od marca 2006 sa na jeho pastoračnej

práci podieľal pomocný biskup
Jaroslav Pryriz, ktorý bol v apríli
2010 povýšený na koadjútora
– biskupa, ktorý sa automaticky stáva nástupcom ordinára
v prípade uvoľnenia biskupského stolca.
Eparchia Sambir-Drohobyč
zahŕňa šesť okresov v juhozápadnej časti Ľvovskej oblasti
Ukrajiny. Žije tam približne
400 000 gréckokatolíkov, pastoračnú službu vykonáva takmer
300 kňazov v 220 farnostiach,
rozčlenených do 20 dekanátov.

V Rumunsku sa konalo stretnutie
gréckokatolíckych biskupov Európy


Zástupcovia náboženstiev
z celého sveta sa stretli 27.
októbra v Assisi na medzináboženskom stretnutí pod názvom
Pútnici pravdy, pútnici pokoja.

Od 13. do 15. novembra sa
v Minsku uskutočnila konferencia o pravoslávno-katolíckom
dialógu. Podujatie organizoval
Inštitút pre medzináboženský
dialóg a Synoda Pravoslávnej cirkvi
Bieloruska, Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a mimovládna medzinárodná organizácia
Kresťanské vzdelávacie centrum sv.
Cyrila a Metoda s podporou katolíckej arcidiecézy Minsk-Mohylev.
Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia katolíckych, pravoslávnych
a protestantských cirkví západnej
a východnej Európy.

V Jeruzaleme našli cestovnú
miniatúrnu ikonu zo 6. či 7.
storočia po Kr. Vzácna kresťanská
sakrálna pamiatka z byzantskej
doby v Izraeli bola nájdená pri
archeologických vykopávkach južne
od Chrámovej hory.

Vianočný stromček na Námestí sv. Petra bude tento rok
pochádzať z Ukrajiny. Ako oznámila ukrajinská tlačová agentúra
RISU, gréckokatolícky arcibiskup
Svjatoslav Ševčuk navrhol biskupovi
Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, aby
sa obaja zúčastnili na odovzdaní
stromu vo Vatikáne.

Od 3. do 6. novembra sa uskutočnilo už 14. výročné stretnutie
gréckokatolíckych biskupov
Európy. V rumunskom meste
Oradea, ktoré je zároveň sídlom
rovnomennej eparchie, sa nieslo v znamení novej evanjelizácie
a motta Budete mi svedkami:
evanjelizácia vo východných katolíckych cirkvách. Zo Slovenska
na stretnutí nechýbali všetci
traja gréckokatolícki biskupi:
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický
vladyka Milan Chautur CSsR
ani bratislavský vladyka Peter
Rusnák.
Podujatie sa konalo pod
záštitou Rady európskych
biskupských konferencií
(CCEE). Okrem vyše 30 gréckokatolíckych biskupov z celej

Európy od Ruska až po Cyprus,
od Slovenska až po Grécko sa
na ňom zúčastnili aj predstavitelia Kongregácie pre východné
cirkvi z Vatikánu. Podobné
stretnutie sa konalo vlani v novembri v Sofii, kde si eparchovia
byzantského obradu pripomenuli aj 150. výročie zjednotenia
Cirkvi východného obradu
v Bulharsku s Rímom.
Mons. Virgil Bercea, biskup
eparchie Oradea-Mare, otvoril
stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy
v rumunskej Oradei. Predstavil
život a aktivity Gréckokatolíckej cirkvi v jeho diecéze s dôrazom na harmonické vzťahy
medzi jednotlivými kresťanskými denomináciami. Úvodný
prejav predniesol predseda

Rady európskych biskupských
konferencií (CCEE) kardinál
Péter Erdö. Po jeho prejave
nasledovali krátke pozdravy
predstaviteľov Cirkvi, medzi
nimi sekretára Kongregácie
pre východné cirkvi Mons.
Cyrila Vasiľa; apoštolského
nuncia v Rumunsku a Moldavsku Mons. Francisca Javiera
Lozana; patriarchu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
Svjatoslava Ševčuka. Podľa
hlavy Gréckokatolíckej cirkvi
v Rumunsku Mons. Luciana
Mureşana „žijeme v zložitých
časoch”, keď sú kresťania
prenasledovaní po celom
svete. Skúšky sú ťažké, lebo
musíme čeliť fenoménom ako
relativizmus, migrácia a sekularizácia. Mons. Mureşan
hovoril o „potrebe nachádzať
riešenia v aktuálnom sociokulturálnom kontexte” a o povinnosti Cirkvi „odpovedať
na duchovné požiadavky” vo
vzťahu k novej evanjelizácii.
Primátor Oradey Ilie Bolojan
ocenil dobrú spoluprácu medzi
Cirkvou a občianskymi úradmi
a zdôraznil, že gréckokatolícka
komunita v regióne síce nie je
početná, ale teší sa úcte zo strany spoločnosti, pretože „vnáša
kresťanské hodnoty do praxe”
a zasluhuje si vďaku za svoje
charitatívne aktivity. (Stanislav
Gábor, TK KBS)
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Zomrel biskup Mons. Eduard Kojnok
Vo štvrtok 27. októbra zomrel
vo veku 78 rokov emeritný
biskup Rožňavskej diecézy
Mons. Eduard Kojnok. Veriaci
sa s ním rozlúčili pohrebnou
svätou omšou 3. novembra
v Katedrále Nanebovzatia
Panny Márie v Rožňave a svätou omšou s uložením ostatkov v ten istý deň v Kostole sv.
Mikuláša v Hrnčiarskej Vsi.
Eduard Kojnok sa narodil
14. augusta 1933 vo Veľkej Su-

chej. 24. júna 1956 bol v Bratislave ordinovaný za kňaza
a 14. februára 1990 pápežom
Jánom Pavlom II. vymenovaný
za administrátora Rožňavskej
diecézy. Za biskupa bol vysvätený 18. marca 1990 v Rožňave
kardinálom Jozefom Tomkom.
Eduard Kojnok bol do 27.
decembra 2008 emeritným
diecéznym biskupom Rožňavskej rímskokatolíckej diecézy,
keď pápež Benedikt XVI.

prijal jeho zrieknutie sa úradu
z dôvodu veku.

Nový život pre Torysky
Obnovenie vzťahu s Bohom
prežili 14. – 16. októbra veriaci
v Toryskách počas kurzu Nový
život pod vedením otca Jozefa
Marettu a Evanjelizačnej školy
sv. Mikuláša v Prešove. Na kurze
sa zúčastnilo vyše 60 veriacich.
(Mária Dudová-Bašistová)

V Zdobe obnovili interiér chrámu
16. októbra sa uskutočnila
v Zdobe za účasti vladyku Milana Chautura CSsR posviacka
nového prestola a obnoveného
interiéru chrámu. Obnova interiéru sa podarila vďaka štedrosti
veriacich farnosti a ďalších dobrodincov. (Alžbetka Maďarová)

Zomrela sr. Eufémia Eugénia Nováková SNPM
Vo veku 88 rokov zomrela
17. októbra 2011 v Prešove sr.
Eufémia Eugénia Nováková
z Kongregácie sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie.
Zádušnej svätej liturgii a pohrebným obradom v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove
predsedal 20. októbra prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ. Sestra Eufémia
bola pochovaná na mestskom
cintoríne v Prešove.
Narodila sa 11. augusta 1923
v Jaroslavove. V roku 1942
vstúpila do kandidatúry sestier
služobníc v Krystynopoli
na Ukrajine. V roku 1946 sa
spolu s ďalšími štyrmi sestrami vydala do Varšavy, odkiaľ

pricestovala na Slovensko. Tu
sr. Eufémia bývala do roku
1948 v komunite v sirotinci
v Prešove. Od októbra 1948
do augusta 1950 pôsobila
v Trebišove. V tom čase bola
vyvezená do sústreďovacích
táborov. V roku 1955 sa vrátila
na Slovensko a v roku 1957
bola zaistená a väznená v Nitre
a Pardubiciach. 2. decembra
1957 jej bola udelená amnestia.
V roku 1958 zložila svoje doživotné rehoľné sľuby.
Počas celého svojho života
sa venovala domácim prácam,
šitiu bohoslužobných rúch, práci v sakristii, ale aj maľovaniu
obrazov či zástav do chrámov.
V rokoch 1975 – 1976 bola

opatrovateľkou bl. vladyku
Dr. Vasiľa Hopka, ktorého sprevádzala v poslednej chvíli jeho
života. Bola svedkom v procese
beatifikácie bl. P. P. Gojdiča.
Na jeho príhovor bola v roku


1. októbra sa v bazilike minor
v Ľutine uskutočnilo archieparchiáne večeradlo. Radostný
ruženec sa predmodlievali deti
a mládež. Prednášky o mariánskej
úcte a sile ruženca predniesol otec
Polykarp Jacoš OSBM. Vrcholom
večeradla bola svätá liturgia. Molebenom k Presvätej Bohorodičke sa
začal popoludňajší program, ktorý
pokračoval slávnostným ružencom.
Nasledovala prednáška otca Ota
Gábora o mariánskom kňazskom
hnutí a adorácia pre Najsvätejšou
Eucharistiou. Na záver si prítomní
bozkom uctili relikviu Jána Pavla II.
(Jaroslav Dvorščák)

2. októbra sa uskutočnila
v Zdobe kňazská vysviacka
spojená s primičnou svätou liturgiou novokňaza Lukáša Vojčíka.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk
vladyku Milana, košického eparchu.
Primičným kazateľom bol rodák zo
Zdoby otec Martin Miháľ. (Alžbetka
Maďarová)

Vo farnosti Kurov sa 16. októbra konala odpustová slávnosť na sviatok sv. Lukáša spojená
s posvätením obnovenej Kaplnky
Presvätej Bohorodičky a obnoveného ikonostasu. Archijerejskú svätú
liturgiu slávil prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak Sj
v sprievode vladyku Jána Eugena
Kočiša. (Pavel Černický)

20. – 23. októbra sa uskutočnila duchovná obnova Linky Valentín. Bola určená ľuďom zraneným
v oblasti vzťahov, citov a sexuality,
ktorí prežívajú vo svojom živote
homosexuálne cítenie, a ľuďom
inak sexuálne cítiacim. Uskutočnila
sa v rázovitej obci na Horehroní.
Témou stretnutia, ktoré viedol otec
Vitalij, bola obnova krstných sľubov.
V bohatom programe nechýbali
slávenia svätej liturgie, prednášky,
načúvanie Božiemu slovu, komunikačné a spoznávacie aktivity, výlety
do prírody, kresťanské a hebrejské
tance. (Eva Horáková)

Ďalší Kurz Rút v Centre pre
rodinu na Sigorde pri Prešove
povzbudil 21. – 23. októbra 25 snúbeneckých párov. Kurz viedla Evanjelizačná škola sv. Mikuláša. Záujem
o túto aktivitu prevýšil ubytovaciu
kapacitu centra, preto štyri páry boli
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ochotné absolvovať kurz aj za cenu
dochádzania. (František Sochovič)

22. októbra sa v Stakčíne uskutočnil futbalový turnaj Sninského
protopresbyterátu. Na turnaji sa
zúčastnili mužstvá z farností Snina,
Stakčín, Stakčínska Roztoka, Kolonica, Ubľa a Pčoliné. Víťazom celého
turnaja sa stalo družstvo z farnosti
Kolonica, ktoré si tak zabezpečilo
postup do archieparchiálneho kola
turnaja. Víťazi si odniesli putovnú
ikonu. V závere sa uskutočnil exhibičný zápas medzi víťazmi turnaja
– futbalistami z Kolonice a výberom
z ostatných porazených mužstiev.
(Jozef Šofranko)
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1974 zázračne uzdravená
po operácii sarkómu pľúc.
Sestra Eufémia verne a vytrvalo kráčala ako pokorná
služobnica. Jej úprimný
a jednoduchý vzťah s Bohom
prinášal ovocie v každodennej

službe. Lásku k miestnej cirkvi
prejavovala službou a hlbokou
úctou voči biskupom, kňazom
a veriacim.
Tí, ktorí ju bližšie poznali, sa
mohli stať svedkami Kristovej
lásky, ktorá učinila veľké veci

Chrám v Milpoši oslávil storočnicu
Vo farnosti Milpoš sa 19. – 22.
októbra uskutočnili oslavy 100.
výročia posvätenia Chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla.

Slávnosť sa začala duchovnou
prípravou v stredu a vo štvrtok,
keď otec Ľubomír Petrík počas
svätých liturgií upriamil pozor-


23. októbra sa pod záštitou
Ústredia slovenskej kresťanskej
inteligencie v Bratislave uskutočnila v Bardejove prednáška pátra
Františka Sočuvku SJ na tému
V službe blahoslaveného Jána Pavla
II. V závere prednášky sa rozvinula
zaujímavá a podnetná diskusia.
(Tomáš Molčan)

25. októbra ukončili renováciu
vežových hodín na gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove. Cieľom
rekonštrukcie, ktorá trvala od apríla
do októbra, bola výmena stroja poháňajúceho vežové hodiny a synchronizácia ručičiek na číselníkoch na štyri
svetové strany, inštalácia nového
elektronického systému a reštaurácia
pôvodných hodinových ručičiek.
Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB. (Daniel
Dzurovčin)

Ježiš z Nazareta – teologické
a religionistické súvislosti je
názov medzinárodnej vedeckej
konferencie, ktorú pripravili 26.
októbra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity.
Zúčastnilo sa na nej viacero domácich a zahraničných odborníkov.
Doc. Andrej Slodička, vedúci projektu a vedecký garant konferencie,
na konferencii prezentoval dva zborníky s príspevkami prednášajúcich.
Zborník s názvom Ježiš z Nazareta
– teologické a religionistické súvislosti obsahuje slovenské príspevky
a zborník Osoba a dielo Ježiša Krista
z aspektu teológie a religionistiky
prezentuje prednášky zahraničných
autorov. (Monika Slodičková)

v malej jednoduchej sestre.
Často hovorievala: „Ďakujem
Bohu za všetko, čo mi dal,
i dobré, i zlé.“ Večná jej pamiatka! (Petra Eva Sičáková SNPM)

nosť na vieru. V piatok privítali
otca Petra Milenkyho, ktorý
kázal na svätej božskej liturgii
a potom mal so svojou skupinou
koncert v sále Obecného úradu.
Slávnosť vyvrcholila 22.
októbra archijerejskou svätou
liturgiou, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ. Po slávnostnom
obede pokračovala slávnosť
otvorením výstavy fotografií z dejín farnosti. Mladí sa
predstavili scénkou o sv. Cyrilovi
a Metodovi a spevom spevácka
skupina mužov Milpošan. (Andrea Harvilková)

Redemptoristi si pripomenuli výročie svojho príchodu
29. októbra sa v Stropkove konali oslavy 90. výročia príchodu
redemptoristov na Slovensko.
V kostole starého františkánskeho kláštora slúžil svätú omšu
košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober.
Po svätej omši nasledovala
procesia do Chrámu sv. Cyrila
a Metoda, kde protoigumen
Jaroslav Štelbaský CSsR viedol

Moleben k bl. Metodovi.
30. októbra v Chráme sv.
Cyrila a Metoda vystúpili mladí
s pásmom o bl. Metodovi Trčkovi. Slávnostnej archijerejskej
svätej liturgii predsedal Mons.
Ján Babjak, prešovský arcibiskup
a metropolita, za prítomnosti
Mons. Milana Chautura CSsR,
košického eparchu, Jána Eugena
Kočiša, emeritného pražského

pomocného biskupa, P. Josefa
Michalčíka, pražského provinciála redemptoristov, P. Václava
Hypiusa, bratislavského viceprovinciála, a Jaroslava Štelbaského,
michalovského protoigumena
gréckokatolíckych redemptoristov. Popoludní sa v chráme
konal 10. ročník Metodovho
memoriálu – prehliadky speváckych zborov. (Metod Lukačik)

Oslávili sté výročie narodenia Jána Mastiliaka
V Nižnom Hrabovci si 29.
októbra pripomenuli sté výročie
narodenia rodáka Jána Ivana
Mastiliaka, gréckokatolíckeho
vyznávača z rehole redemptoristov. Po privítaní starostkou
Marcelou Pčolinskou nasledovala archijerejská liturgia, ktorú
celebroval prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak.
Košický eparcha Mons. Milan
Chautur priblížil čnosti a svätosť
svojho spolubrata redemptoristu Jána Mastiliaka, ktorý stál pri
zrode jeho kňazského povolania. Po procesii odhalili v centre
obce rodákovi pamätník
a pomenovali po ňom priľahlé

centrálne námestie. Pamätník
zhotovil umelec Ján Lukács
z Moldavy nad Bodvou. Liturgiu
a posviacku pamätníka spevmi
sprevádzali gréckokatolícki
bohoslovci a miestny gréckokatolícky mládežnícky zbor.
Na slávnosti sa zúčastnil aj
emeritný pražský pomocný
biskup Eugen Kočiš, emeritný
košický arcibiskup Mons. Alojz
Tkáč, protoigumen Michalovskej viceprovincie redemptoristov Jaroslav Štelbaský
CSsR, kňazi obidvoch obradov
i zástupkyňa Evanjelickej cirkvi
a. v. Medzi tisíckou prítomných
veriacich bol aj minister dopra-

vy Ján Figeľ a poslankyňa Anna
Sabolová.
Po úvodnej slávnosti sa konal
v rímskokatolíckom kostole odborný seminár. Prenasledovanie
Katolíckej cirkvi počas totality,
život a čnosti Jána Mastiliaka,
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi
v ilegalite a súcosť pre mnohých neznámej Mastiliakovej
osobnosti povýšiť ju na oltár
priblížili cirkevní historici Peter
Zubko, Atanáz Mandzák CSsR,
Peter Borza a bývalý poslanec
Národnej rady SR František
Mikloško. Zhromaždenie listom
pozdravili aj biskupi Ján Hirka
a Stanislav Stolárik.
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Protoigumen Jaroslav Štelbaský CSsR informoval o tom,
že sa v dohľadnej dobe začne
beatifikačný proces s Jánom

Mastiliakom na diecéznej
úrovni. Súčasne sa konala príležitostná výstava s osobnými
vecami Jána Mastiliaka a bola

vyrazená pamätná medaila.
(Peter Zubko, Metod Lukačik
CSsR, Igor Zimovčák)

Posvätenie interiéru chrámu vo farnosti Svidník-Záhradná
Vo farnosti Svidník-Záhradná
privítali 23. októbra prešovského arcibiskupa a metropolitu
Jána Babjaka SJ, ktorý posvätil
obnovený interiér Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky.
Práce na obnove chrámu
prebiehali v rokoch 2009 – 2011
a boli realizované za úzkej
spolupráce s otcom Kamilom
Drábom CSsR, ktorý navrhol
oltár a žertveník, vyhotovil
mozaiku na čelnú stranu oltára
a na podlahu pred ikonostas,
nový bohostánok, sedemramenný svietnik a zaoltárny kríž.
Na slávnosti sa zúčastnil
emeritný pomocný pražský

biskup Ján Eugen Kočiš, kňazi
obidvoch obradov, štátny
tajomník ministerstva školstva
Mgr. Jaroslav Ivančo, primátor
mesta Svidník Ing. Ján Holodňák a dobrodinci chrámu.

Na konci archijerejskej svätej
liturgie otec arcibiskup Ján odovzdal ďakovné listy kurátorom
farnosti za pomoc pri organizovaní prác a finančné dary. (Peter
Vansač)

Učitelia cirkevných škôl sa vzdelávali
27. októbra sa uskutočnil v Trebišove metodický deň organizovaný Eparchiálnym školským
úradom v Košiciach a Cirkevnou strednou odbornou školou
sv. Jozafáta v Trebišove. Zúčastnilo sa na ňom 197 pedagógov
cirkevných škôl a školských
zariadení Gréckokatolíckej
eparchie v Košiciach, Gréckoka-

tolíckej archieparchie v Prešove
a rehoľných zriaďovateľov.
Program sa začal slávnostnou
liturgiou v gréckokatolíckom
Chráme Nanebovzatia Presvätej
Bohorodičky, v ktorej sa počas
homílie prítomným prihovoril otec Peter Orenič, riaditeľ
Eparchiálneho školského úradu
v Košiciach.

Po svätej liturgii nasledovala
prednáška na tému Syndróm
vyhorenia pedagógov otca Marka Jeníka. Účastníci sa potom
presunuli do priestorov Cirkevnej strednej odbornej školy sv.
Jozafáta v Trebišove, kde pracovali v 14 sekciách pod vedením
lektorov. (Klára Zorvanová)

Gréckokatolíci dôstojne oslávili 10. výročie
blahorečenia Pavla Petra Gojdiča
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove si 4. novembra pripomenuli 10. výročie blahorečenia prešovského biskupa
mučeníka P. P. Gojdiča OSBM.
Spomienková slávnosť sa začala
celodennou adoráciou a o 16.00
hod. Eucharistickou pobožnosťou. Pred svätou liturgiou

bohoslovci Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove obrazom
i slovom priblížili život a dielo
nebeského patróna ich seminára. Slávnostnej svätej liturgii
predsedal protosynkel Prešovskej archieparchie Michal
Onderko a v homílii sa priho-

voril vladyka Ján Eugen Kočiš.
Po svätej liturgii nasledovalo
divadelné predstavenie o bl.
P. P. Gojdičovi, ktoré pripravili
stredoškoláci a vysokoškoláci
z Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra
v Prešove a gréckokatolícki
bohoslovci. (Ľubomír Petrík)

Stropkovskí futbalisti postúpili
do celoslovenského kola turnaja
5. novembra zorganizovala
Komisia pre mládež Prešovskej
archieparchie halový futbalový
turnaj v telocvični Spojenej
školy v Prešove. Zúčastnilo sa
na ňom 8 farností – víťazi pro-

topresbyterátnych kôl. Najlepší
výkon preukázalo družstvo FC
Redemptor (Stropkov), ktoré
si vybojovalo 1. miesto, pohár
a účasť na celoslovenskom
futbalovom turnaji o putovný

pohár predsedu KBS. Druhé
miesto obsadilo mužstvo
Medzilaboriec a tretie mužstvo
z Humenného. (Vladimír Sekera-Mikluš)


Na víkende pod názvom
Vzoprieť sa obrovi, ktorý sa
konal v GMC Bárka v Juskovej
Voli 27. – 30. októbra, sa stretlo 25
chlapcov (miništrantov), 4 animátori a dvaja kňazi. Dni oddychu sa
zmenili na čas strávený s Dávidom
a Goliášom. Na základe katechéz,
modlitby a aktivít v skupinke sa
chlapci učili vyzbrojiť Božou výzbrojou. (Beáta Baranová)

Reliéf bl. P. P. Gojdiča posvätil
28. októbra v priestoroch Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva bl.
P. P. Gojdiča v Prešove Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup
a metropolita, pri príležitosti 10.
výročia blahorečenia prešovského
biskupa a mučeníka a 7. výročia
zriadenia Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča
v Prešove Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave. Slávnosť bola súčasťou
7. vedecko-odbornej konferencie
s medzinárodnou účasťou na tému
Spolupráca pomáhajúcich profesií – determinant kvality života
populácie. Zároveň rektor VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave prof. Vladimír Krčméry udelil prešovskému
arcibiskupovi a metropolitovi Mons.
Jánovi Babjakovi SJ jej najvyššie
vyznamenanie – zlatú medailu
za rozvoj vzdelávania v Prešovskom
regióne. (Ľubomír Petrík)

Tím Petra Liptáka z Košíc viedol ďalší Kurz Filip v GMC Bárka
v Juskovej Voli počas víkendu 4. – 6.
novembra. Na kurze sa zúčastnilo
32 mladých z farností Prešovskej
archieparchie (Slavomír Zahorjan)

Fatimská sobota, ktorá sa uskutočnila 5. novembra v rehoľnom
Chráme Svätého Ducha v Michalovciach, bola zameraná na posilu
viery vo večný život. Po modlitbe
tretej hodinky, ktorú viedol michalovský protopresbyter František
Puci, nasledovala prednáška otca
Milana Mojžiša o príprave na dobrú
smrť. Svätú liturgiu slúžil košický
protosynkel otec Vladimír Tomko.
Pri svätej liturgii spieval a ruženec
viedol zbor Theotokos z farského
chrámu v Michalovciach. Po mariánskom molebene a modlitbe
pri ostatkoch bl. Metoda D. Trčku
nasledovala panychída za všetkých
zosnulých. (Michal Hospodár)
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Sladkopevci požehnávali
Ameriku
Pestrý program

Bože, žehnaj Ameriku! (God bless America!)
Tieto slová piesne zneli na konci každého vystúpenia v rámci evanjelizačného koncertného turné seminaristov z Kňazského seminára
bl. P. P. Gojdiča v Prešove po Spojených štátoch amerických.

O

d 24. septembra do 23.
októbra sa členovia
skupiny Zboru sv.
Romana Sladkopevca zúčastnili
na koncertnom turné po gréckokatolíckych farnostiach
v USA. Hlavným autorom a organizátorom tohto špeciálneho
projektu bol Jack Figeľ, riaditeľ
nadácie Orientale Lumen
a televízie OL TV v USA. Svoje
požehnanie na túto misiu dala
aj Rada hierarchov byzantskej
katolíckej cirkvi v Amerike
a Metropolitná gréckokatolícka
cirkev na Slovensku. Skupinu
Zboru sv. Romana Sladkopevca,
tzv. dvanástku, tvorilo jedenásť
seminaristov a dvaja duchovní
otcovia na čele s vicerektorom
kňazského seminára otcom Jozefom Urvinitkom. Turné, ktoré

malo evanjelizačný charakter,
sa nieslo v názve: „Let the Earth
Be Glad: Sacred Hymns of the
Carpathian Mountains“ (Nech
sa Zem raduje: Posvätné hymny
Karpatských vrchov). Zbor seminaristov prezentoval svojím
spevom sakrálnu – duchovnú
hudbu vychádzajúcu z tradície
spevu gréckokatolíckych veriacich zo Zakarpatia a východného Slovenska. Myšlienkou tohto
evanjelizačného projektu bolo
najmä priniesť medzi veriacich
radosť, povzbudenie vo viere,
ale aj poukázať na duchovné
bohatstvo kraja, v ktorom
mnohí z nich majú svoje
korene. Sladkopevci navštívili
gréckokatolícke farnosti v New
Yorku, New Jersey, vo východnej
Pensylvánii, Ohiu, Clevelande,

Chicagu, Pittsburghu, Washingtone a mnohé iné. V rámci
mesačného turné po gréckokatolíckych farnostiach v USA
zbor absolvoval 26 koncertov
v 26 mestách, ktoré sa nachádzali v 9 štátoch USA. Počas
štyroch týždňov prešli autami
vyše 5 000 km.

Hneď v prvých dňoch sa zboristi zúčastnili na festivale Slovákov žijúcich v Amerike. Festival
sa konal v mestečku Holmdel
v štáte New Jersey. Stretlo sa
tam okolo päťtisíc slovenských
Američanov. Toto nádherné
podujatie otvorila archijerejská
svätá liturgia, ktorú slávil bratislavských eparcha vladyka Peter
Rusnák, hosť festivalu. Týmto
festivalom sa začala „mesačná
misia“ zboru, ktorého členovia
putovali tak ako dvanásti apoštoli na čele s Kristom. Denný
program zboru bol po celý čas
pomerne rovnaký. No každý
deň to bolo na inom mieste,
a preto to bolo stále výnimočné.
Denne zboristi precestovali tri,
päť, ba aj sedem hodín. Na krátky čas sa ich domovom stávali
dve desaťmiestne autá a obrovské americké diaľnice. Cestovanie patrilo k tomu náročnejšiemu bodu programu. Do farností
prichádzali väčšinou v popoludňajších hodinách. Po obhliadke
chrámu a akustickej skúške
nasledovala večera. Večeru
pripravovali veriaci z farnosti. Mnoho z týchto veriacich
pochádzalo z východného
Slovenska, a tak medzi tým
množstvom jedál nechýbali ani
pirohy či holubky. Seminaristov,
ktorí boli vzdialení od domova
viac než sedemtisíc kilometrov,
takéto domáce menu vždy potešilo. Po výdatnej večeri nasledo-
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na 5 minút

na spoločnej rannej modlitbe a slávení
svätej liturgie. Potom nasledovali už len
raňajky, posledné rozhovory a rozlúčka
s duchovným správcom farnosti. Nasadli
do áut a cestovali do ďalšej farnosti, kde ich
vždy čakalo niečo iné, nové a zaujímavé.

Život za „veľkou mlákou“

val krátky čas na oddych. Večerný koncert
sa začínal v chráme vždy o 19. hodine. Pred
každým koncertom sa chlapci a otcovia
spolu modlili, aby ich spev bol vždy na Božiu chválu a slávu. Koncert trval približne
dve hodiny. Z bohatého repertoára skupiny
Zboru sv. Romana Sladkopevca si veriaci
mohli vypočuť kombináciu zborových,
viachlasných skladieb, ale aj rôzne cirkevné
spevy spievané klasickým spevom – prostopínijem. Vystúpenie ukončili radostným spevom Mnoholitstvija a americkou
piesňou God bless America! (Bože, žehnaj
Ameriku!). Nasledovala recepcia v pastoračných priestoroch chrámu. V rámci recepcie
a ochutnávok rôznych dobrôt a sladkostí sa
ľudia mohli so seminaristami porozprávať.
V rozhovoroch sa mnohí vracali do spomienok na „starý kraj“ (ako oni nazývajú
Slovensko). Spomínali na detstvo či rodičov
a starých rodičov, ktorí prišli zo Slovenska
do Ameriky za prácou. V neskorých večerných hodinách sa seminaristi išli ubytovať do hotela alebo ich prichýlili rodiny
z farnosti. Po krátkom oddychu odchádzali
späť do farnosti, kde sa v chráme stretli

Veľké budovy a nákupné centrá. Veľké
autá a diaľnice. Veľké, krásne a majestátne
chrámy. Aj veľa veriacich a veľa povolaní?
Nie. Sekularizácia sa dotkla aj katolíkov východného obradu. Tieto krásne a majestátne chrámy navštevuje len zopár veriacich,
aj to poväčšine seniorov. Len v niektorých
farnostiach možno vidieť mladú rodinu
či deti a mládež. Cez toto evanjelizačné
turné – túto misiu – po USA sa tak autor
myšlienky, ako aj zboristi pokúsili priniesť
ľuďom novú radosť, nádej a lásku. Skrze
spev – modlitbu sprostredkovať veriacim
stretnutie so živým Bohom. Tí ľudia, ktorí
sa zúčastnili na koncerte, to mohli zažívať
a mnohí z nich aj zažívali. Pred každým
koncertom v modlitbe prosili Boha o to, aby
si ich používal aj počas koncertu. Aby to
nebolo len o speve a umeleckých zážitkoch.
Ale o Božom dotyku a jeho prítomnosti.
Už počas koncertu mohli vidieť na tvárach
ľudí to, že Boh mocne koná a dotýka sa
ich sŕdc. Mnohí z nich mali slzy v očiach.
Po koncerte či počas recepcie sa cez rozhovory s veriacimi, kňazmi i neveriacimi
mohli utvrdiť v tom, že celá táto misia je
o Bohu. Ľudia boli veľmi vďační za to, že
sa sladkopevci z takej diaľky prišli s nimi
podeliť s tým, čo prežívajú vo svojich životoch, vo svojej cirkvi. Tento čas bol veľkým
požehnaním nielen pre domácich, ale aj pre
seminaristov. Lebo tak, ako sa Boh dotýkal
ľudí v USA, dotýkal sa aj každého z tých,
ktorých si používal na svoju misiu.
God bless America! (Bože, žehnaj Ameriku!) n
Marek Baran

„Poď ďalej,“ povedal Boh.
„Tak ty by si so mnou chcel
urobiť interview?“
„Ak máš čas,“ povedal som.
Boh sa usmial a odpovedal:
„Môj čas je večnosť, a preto je
ho dosť na všetko. A na čo sa
vlastne chceš spýtať?“
„Čo ťa na ľuďoch najviac
prekvapuje?“
Boh odpovedal: „To, že ich
nudí byť deťmi, a tak sa ponáhľajú, aby
dospeli, a keď sú dospelí, zase túžia
byť deťmi. Prekvapuje ma, že strácajú
zdravie, aby zarobili peniaze, a potom utrácajú peniaze na to, aby si dali
do poriadku zdravie. Prekvapuje ma, že
sa natoľko strachujú o svoju budúcnosť,
že zabúdajú na prítomnosť, a tak vlastne
nežijú ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť. Prekvapuje ma, že žijú, akoby
nikdy nemali umrieť, a že umierajú,
akoby nikdy nežili.“
Boh ma vzal za ruku a chvíľu sme mlčali. Potom som sa spýtal: „Čo by si chcel
ako rodič naučiť svoje deti?“
Boh sa usmial a odpovedal: „Chcem,
aby vedeli, že nemôžu nikoho donútiť,
aby ich miloval. Môžu len dovoliť, aby
ich druhí milovali. Chcem, aby vedeli, že
najcennejšie nie je to, čo v živote majú,
ale koho majú. Chcem, aby vedeli, že
nie je dobré porovnávať sa s druhými.
Každý bude súdený sám za seba, nie
preto, že je lepší alebo horší ako iní.
Chcem, aby vedeli, že bohatý nie je ten,
kto má najviac, ale ten, kto najmenej
potrebuje. Chcem, aby vedeli, že trvá
len pár sekúnd spôsobiť ľuďom, ktorých
milujeme, hlboké rany, ale veľa rokov,
kým sa zahoja. Chcem, aby sa naučili
odpúšťať, odpúšťať skutkom. Chcem,
aby vedeli, že sú ľudia, ktorí ich veľmi
milujú, ale ktorí nevedia, ako svoje city
vyjadriť. Chcem, aby vedeli, že za peniaze si môžu kúpiť všetko, okrem šťastia.
Chcem, aby vedeli, že nestačí, aby im
odpustili druhí, ale že oni sami musia
odpúšťať.“
Chvíľu som sedel a tešil sa z Božej prítomnosti. Potom som sa Bohu poďakoval, že si na mňa urobil čas. Poďakoval
som mu za všetko, čo pre mňa a moju
rodinu robí.
A Boh odpovedal: „Kedykoľvek. Som
tu dvadsaťštyri hodín denne. Len sa
spýtaj a ja ti odpoviem.“
Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia
zabudnú, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili.
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Projekt Poradňa Alexis

Pomoc životu
Občianske združenie Fórum života už desiaty rok prináša a pripomína hodnoty, na ktoré sa v konzumnej spoločnosti často zabúda – ide
o ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a o podporu rodiny
ako optimálneho miesta vzniku a rozvoja ľudského života.

„A

j pri súčasnom stave
legislatívy možno
pomáhať,“ vysvetľuje Marek Michalčík, výkonný
riaditeľ Fóra života, a pokračuje:
„Už niekoľko rokov ponúkame
pomoc prostredníctvom dvoch
projektov, ku ktorým tento rok
pribudol i tretí – gynekologická
ambulancia.“

Projekt Zachráňme
životy

Tento projekt vznikol v roku
2007 a práve teraz v decembri
oslavuje svoje štvrté výročie.
Je určený pre tehotné ženy,
ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi
(napr. opustil ich partner a sú
na všetko samy, nezvládajú
platiť nájom, starajú sa o viacero
detí a pod.). Za toto obdobie
sme pomohli 51 ženám a podarilo sa nám zachrániť 44 detí.
Za týmto číslom sú konkrétne
mená – Agáta, Mária, Ema,
Barbora, Sára, Soňa, Margaréta,

mladučká Karina, Katka alebo
najnovšie Zita a ďalšie. Všetky
ženy dúfali, že budú vo svojom
vzťahu šťastné, ale sny sa postupne rozplývali a ony sa ocitli
na dne, bez pomoci. Projekt bol
pre ne záchranným kolesom.
Všetky ženy najskôr uvažovali
o potrate, potom o adopcii,
ale nakoniec sa rozhodli nechať
si svoje dieťa. Aj pre nás je najväčším zadosťučinením, že ženy
samy tvrdia, že svoje rozhodnutie neľutujú.

100 000 eur
na pomoc tehotným
ženám v núdzi

Tento projekt je určený nielen
pre tých, ktorí pomoc potrebujú, ale aj pre tých, ktorí chcú
pomáhať – finančne, materiálne
alebo aktívnym zapojením sa
do projektu. Všetky financie,
ktoré občianske združenie
získa od darcov, sú spravodlivo prerozdelené medzi ženy,

ktoré sú v systéme zaradené.
Garantuje, že na pomoc ženám
ide 100 % z finančného daru
určeného na projekt Zachráňme
životy. Podrobnejšie informácie
sú dostupné na stránke www.
zachranmezivoty.sk.
S radosťou môžeme konštatovať, že v septembri 2011 vyzbieraná suma na projekt Zachráňme životy presiahla hranicu
100 000 eur. Od decembra 2007
do konca septembra 2011 vyzbierali celkovo 100 104, 45 eur.
„Veľmi sa tešíme z každého
príspevku od darcov. Veď len
vďaka nim projekt funguje.
Najlepšou formou finančnej
podpory je zriadenie si trvalého
príkazu. Vtedy môžeme lepšie
zvážiť naše možnosti pri prijímaní nových žien do projektu.
Bohužiaľ, boli aj situácie, keď
sme pre nedostatok financií nemohli nové žiadateľky o pomoc
do projektu zaradiť,“ vysvetľuje
koordinátorka projektu Zuzana
Kiňová.

Projekt funguje od decembra
2009 na dobrovoľnej úrovni, čo
znamená, že odborní poradcovia pracujú bez nároku na honorár. Poradňa je jedinou poradňou svojho druhu na Slovensku.
Do konca septembra 2011 riešili
178 prípadov. Do Alexis poradne
sa ozývajú ženy prevažne vo
veku od 15 do 32 rokov z celého
územia Slovenska. Poradňa
je prioritne určená pre ženy
a dievčatá, ktoré trápi nečakané
tehotenstvo a otázky, ktoré si
samy nevedia zodpovedať. V poradni tiež riešime prípady, keď
žena podstúpila umelý potrat
a trpí následkami tohto zákroku
– za pomoci odborníkov ponúkame terapiu postabortívneho
(popotratového) syndrómu.
Riešia sa tiež prípady, keď gynekológ vzhľadom na zdravotný
stav žene odporúča, aby podstúpila interrupciu. Takéto prípady
konzultujeme so spolupracujúcimi odborníkmi. Tento rok sa
do poradne ozval aj muž, ktorý
trpel výčitkami z toho, že poslal
priateľku na potrat (prejavil sa
u neho postabortívny syndróm).
Poradňa Alexis je zameraná aj
na prevenciu – často sa ozývajú
mladé dievčatá, ženy, s ktorými
tam riešia otázky ich sexuálneho života (formy ochrany pred
načakaným tehotenstvom,
otázky spojené s užívaním antikoncepcie, príznaky tehotenstva a pod.).
Do poradne sa tiež ozývajú
týrané ženy, tie kontaktujú
na spolupracujúce organizácie,
ktoré sa takýmto prípadom
venujú.
Ako môžu ženy požiadať
o pomoc?
E-mailom – zaslaním e-mailu na adresu: poradna@
alexisporadna.sk alebo vyplnením formulára, kde popíšu
svoj problém na stránke www.
alexisporadna.sk.
Telefonicky – na telefónnych
číslach 0911 350 200 (T-Mobile),
0917 350 200 (Orange).
Osobne v Poradni Alexis
v centre Bratislavy každý pracovný deň v čase od 10.00 hod.
do 16.00 hod. Osobné stretnutie

Zachráňme životy a Alexis

sú aktivity Fóra života v oblasti konkrétnej pomoci
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treba dohodnúť na uvedených
telefónnych číslach.
Človek, ktorý sa na pracovníkov obráti s prosbou o pomoc,
si takto môže vybrať formu
komunikácie, aká mu najviac
vyhovuje.
Vedľajšou preventívnou aktivitou poradne je realizovanie
prednášok na tému Nečakané
tehotenstvo mladistvých. Prednášky prebiehajú na žiadosť
učiteľov, ktorí sa ozývajú do poradne. Štandardná prednáška
trvá jednu vyučovaciu hodinu
(podľa požiadaviek školy).
V rámci prednášky sa venujú
témam, ako sú formy prevencie
pred nečakaným tehotenstvom,
zodpovedný sex, možnosti riešenia nečakaného tehotenstva,
postabortívny (popotratový)
syndróm a pod. (závisí to od požiadaviek učiteľa a od času,
ktorý je na to vyhradený).
V rámci prednášok používajú
rôzny výučbový materiál, ktorý
dostane každý účastník prednášky (modely bábätiek v 12.
týždni tehotenstva, informačné
materiály s informáciami o prevencii nečakaného tehotenstva,
o možnostiach riešenia nečakaného tehotenstva a pod.).

Spolupracujte
na pomoci
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Foto: Matej Toman, www.matejtoman.com

Pomoc tehotným ženám,
matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli
v krajnej životnej núdzi
0911 756 026, info@zachranmezivoty.sk
www.zachranmezivoty.sk
Poznáte vo svojom okolí tehotnú ženu, matku s deťmi, ktorá sa
ocitla v ťažkej sociálnej situácii a chcete pre ňu niečo urobiť?
Ponúkame pomoc!

Projekt Zachráňme životy je tu aj pre vás, ktorí
chcete pomôcť. Môžete sa zapojiť ako darcovia
poukázaním svojho finančného príspevku na číslo účtu
0424246346/0900.
Spoločnou odmenou nám bude každý zachránený
život.

Poradňa pre ženy a dievčatá
poradna@alexisporadna.sk
0911 350 200
0917 350 200
www.alexisporadna.sk
Naša pomoc je určená ženám a dievčatám, ktoré

*
*
*
*
*
*

uvažujú o umelom potrate,
trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené,
trápi neporozumenie otca počatého dieťaťa,
trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve,
trápia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté
po zistení tehotenstva,
prekonali umelý alebo spontánny potrat.

Poradenstvo poskytujeme zdarma, so zázemím
odborníkov a v prísnej diskrétnosti.

Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava, www.forumzivota.sk

Odkaz od jednej z mamičiek, ktorá je zaradená do projektu
Zachráňme životy:
„Som vám veľmi vďačná za pomoc. Chcem to prekonať, najmä
kvôli svojim deťom. Keby som nemala okolo seba vás, ktorí
mi bez nároku na chválu v tichosti pomáhate, nikdy by som
nebola so svojimi deťmi, ktoré sú mi v tejto pre mňa takej ťažkej
chvíli všetkým. Prajem vám, aby ste v takejto zložitej situácii
nikdy neboli. Bez vašej pomoci nemám šancu postarať sa
o deti ani vôbec uživiť najmladšie dieťatko. Deti za obdobie, čo
mi pomáhate, vedia, čo je pravidelné varenie, lebo je z čoho,
poznajú chuť ovocia, jogurtov. Sú to veci, ktoré bežným deťom
hádam už ani nie sú vzácne. Z celého srdca ďakujem.“

Napriek tomu, že táto činnosť
prináša evidentnú pomoc
mnohým, je ohrozená nedostat-

kom finančných prostriedkov
na jej realizáciu. Tým, že ide
o organizáciu, ktorá jasne stojí
za ochranou ľudského života,
sú či už priamo, alebo nepriamo
vylúčení zo získavania finančných prostriedkov z verejných
zdrojov na ich činnosť. Navyše
sa zdá, že aj podpora verejnosti
je v oveľa väčšej miere naklonená ochrane zvierat ako ochrane
ľudského života (napríklad
v roku 2010 z podielu zaplatenej
dane (2 %) Fórum života získalo
8 006,55 eur a Sloboda zvierat
191 986,61 eur).
Činnosť môže občianske
združenie Fórum života vyvíjať
iba vďaka darcom. Pozývame všetkých, aby sa zapojili
do týchto projektov formou
finančnej podpory. Všetci,
ktorí tieto projekty už podporili
alebo podporujú, sa dôležitým
spôsobom spolupodieľajú
na výsledkoch práce občianskeho združenia. Z hľadiska dlhodobejšieho plánovania aktivít
by Fóru života veľmi pomohli aj
finančné dary formou pravidelného trvalého príkazu. Darcovia sa tak automaticky stávajú
členmi Klubu Fóra života, ktorý
sa práve obnovuje. Okrem toho
môžete aktivity občianskeho
združenia podporiť on-line
cez portál www.dakujeme.sk
a www.ludialudom.sk. n

Číslo účtu občianskeho združenia Fórum života:
0422874576/0900.

Zuzana Kiňová
Andrea Žiaková

Neprehliadnite Slovo na úvod a krátky informačný sumár o farnosti, ktorý je umiestnený v sekcii Farnosť. Stránka prináša aj
aktuálne informácie z kresťanského sveta
i zo života farnosti. Stačí kliknúť na Aktuality. Raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť,
a preto sa vám bude páčiť pravidelne aktu-

alizovaná sekcia Fotoalbum. Už spomínané
Hlavné menu obsahuje klasickú záložku
Domov, ktorá vás vráti na hlavnú stránku.
Praktické usmernenia, ktoré potrebujete
na prijímanie sviatostí a vykonávanie obradov v tejto farnosti, ľahko nájdete v odkaze
Sviatosti. Určite by ste mali otvoriť aj záložky Modlitby, Video a História chrámu.
Ak uvažujete o založení webu práve pre
vašu farnosť alebo spoločenstvo a chcete,
aby vaša stránka nebola len účelová, ale
aj pútavá, moderná a zároveň jednoduchá, navštívte túto stránku a nechajte sa
inšpirovať.
Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ STRÁNKY

www.grkatnr.sk
Keď som si prezeral dnešnú webovú stránku, v okamihu som sa preniesol niekoľkými
storočiami kresťanstva na Slovensku, ale
i cez stáročia východnej tradície. Priamou
pokračovateľkou a duchovným dedičstvom
cyrilo-metodskej tradície je v dnešnej dobe
gréckokatolícka Farnosť sv. Andreja Prvopovolaného v Nitre, ktorá má svoju vlastnú
doménu www.grkatnr.sk.
Príjemne graficky a dizajnovo ladená,
prehľadná od prvého po posledné kliknutie. Odkazy na sekcie sú pre lepšiu
prehľadnosť umiestnené v hornej časti
obrazovky. Na ľavej strane je Hlavné menu.
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Žalm naliehavej prosby,
dôvery a útechy
Drahí bratia a sestry,
prvý žalm, pri ktorom by som
sa chcel zastaviť, je žalm náreku
a naliehavej prosby preniknutej
hlbokou dôverou, v ktorej je
istota Božej prítomnosti základom modlitby vychádzajúcej
zo situácie krajnej ťažkosti,
v ktorej sa nachádza modliaci sa

ešte viac zdôraznilo nesmierne
nebezpečenstvo opakujúcim sa
spôsobom, takmer nepretržite.
Tento dôraz na počet a veľkosť
nepriateľa zachytáva nesmierny rozdiel medzi ním a jeho
prenasledovateľmi. Sužovateľov
je veľa, majú prevahu, zatiaľ čo
modliaci sa je sám a bezmocný,
vydaný svojvôli
svojich útočníkov.
A i napriek tomu
prvé slovo, ktoré
žalmista vysloví,
je slovo Pane,
jeho výkrik sa
začína volaním
k Bohu. Množstvo
hrozieb povstávajúcich proti nemu
vyvoláva strach,
ktorý zosilňuje
hrozbu, javiacu
sa ešte väčšou
a desivejšou; ale modliaci sa
nenechá zvíťaziť nad sebou
túto víziu smrti, udržiava pevný
vzťah s Bohom života a na neho
ako prvého sa obráti pri hľadaní
pomoci. Ale jeho nepriatelia
sa pokúšajú prerušiť toto puto
s Bohom a podkopávajú dôveru
svojich obetí. Naliehajú, že Pán
nemôže zasiahnuť, hovoria,
že ani Boh ho môže zachrániť.
Agresia teda nie je len fyzická, ale dotýka sa i duchovnej
dimenzie.
Je to veľké pokušenie,
v ktorom je veriaci podrobený
skúške, je pokúšaný vzdať sa
viery a dôvery v blízkosť Boha.
Spravodlivý prekonáva poslednú skúšku, zostáva pevný vo
viere a v istote pravdy, plnej
dôvery v Boha, a práve tak
nachádza život a pravdu. Zdá
sa mi, že na tomto mieste sa
nás žalm dotýka veľmi osobne
v mnohých problémoch. Sme
pokúšaní myslieť si, že ani
Boh mi nepomôže, nepozná
ma a možno ani nemá takúto
možnosť. Pokušenie proti viere

Ale ty, Pane, si môj ochranca,
moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
Hlasne som volal k Pánovi
a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.
		
Ž 3, 5 – 6
človek. Je to tretí žalm, pripisovaný podľa židovskej tradície
Dávidovi, vytvorený v čase,
keď bol na úteku pred svojím
synom Absolónom (porov. v.
1). Je to jedna z najdramatickejších a najbolestnejších epizód
v živote kráľa, keď si jeho syn
uzurpuje jeho kráľovský trón; je
nútený opustiť Jeruzalem, aby
si zachránil život (porov. 2 Sam
15). Situácia ohrozenia a úzkosti, ktorú Dávid zakúsil, tvorí
pozadie tejto modlitby a pomáha ju pochopiť. Ukazuje ju ako
typickú situáciu, v ktorej môže
byť tento žalm prednášaný. Pri
volaní žalmistu môže každý
spoznať pocity bolesti a horkosti spolu s dôverou v Boha, ktoré
sprevádzali útek Dávida z jeho
mesta.
Opis toho, čo robí modliaci sa
v jeho situácii, je teda poznačený veľmi dramatickými tónmi.
Trikrát sa opakujú myšlienky
množstva – „početní“, „mnohí“, „toľkí“ – výraz, ktorý má
v pôvodnom texte rovnaký
hebrejský koreň, aby sa tak

je posledným prejavom agresivity nepriateľa, a toto musíme
prekonať. Tak nájdeme Boha
a nájdeme život.
Človek, ktorý sa modlí náš
žalm, je vyzvaný odpovedať
s vierou na útoky. Pevný vzťah
obsahuje v sebe istotu Božej
odpovede: „Ale ty, Pane, si môj
ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. Hlasne som volal
k Pánovi a on mi odpovedal zo
svojho svätého vrchu“ (verše
4 – 5).
Vízia nepriateľov teraz
zmizne, nevyhrali, pretože kto
verí v Boha, si je istý, že Boh je
jeho priateľ. Zostane len Božie
„ty“ oproti „mnohým“, ale oveľa
väčšie a silnejšie ako odporcovia. Pán je pomoc, ochrana,
záchrana; je ako ochranný štít
pre tých, ktorí sa spoliehajú
na neho, a dvíha ich hlavu vo
víťaznom a triumfálnom geste.
Človek už nie je sám, nepriatelia nie sú takí neporaziteľní, ako
sa zdalo, pretože Pán počuje
krik utláčaného a odpovie
z miesta jeho prítomnosti, zo
svojho svätého vrchu. Toto prelínanie ľudského volania a Božej
odpovede je kľúčom k celým
dejinám spásy.
Výkrik vyjadruje potrebu
pomoci a apeluje na vernosť
druhého; volať znamená
prejaviť gesto viery v blízkosť
a ochotu Boha, ktorý načúva.
Modlitba vyjadruje istotu Božej
prítomnosti, osvedčenej a overenej, že v spásonosnej odpovedi Boha sa zjavuje plnosť. Je
dôležité, aby v našej modlitbe
bola istota Božej prítomnosti.
Viditeľný útok nepriateľa,
masívneho, impozantného,
kontrastuje s neviditeľnou
prítomnosťou Boha, so všetkou jeho neporaziteľnou silou.
Po prosbe Pána o záchranu žalmista opisuje Božie víťazstvo:
nepriatelia s ich nespravodlivým a krutým útlakom, ktorí

sú symbolom všetkého, čo sa
stavia proti Bohu a jeho plánu
spásy, sú porazení. Zasiahnutí
do úst už nebudú môcť navádzať na zlé, na pochybovanie
o prítomnosti a pôsobení Boha:
ich nezmyselné a rúhavé slová
sú definitívne vyvrátené a odstránené tichým spásonosným
zásahom Pána (porov. v. 8bc).
Preto môže žalmista uzavrieť
svoju modlitbu vetou: „Pane, ty
si naša spása. Na tvoj ľud nech
zostúpi tvoje požehnanie“ (verš
9).
Drahí bratia a sestry, žalm
3 nám predkladá prosbu plnú
dôvery a útechy. Modliac sa
tento žalm môžeme si osvojiť
pocity žalmistu, spravodlivej
postavy, ktorá je prenasledovaná a nachádza v Ježišovi svoje
naplnenie. V bolesti, v nebezpečenstve, v nedorozumení,
v horkosti z nepochopiteľného
útoku slová žalmu otvárajú
naše srdce posilňujúcej istote
viery. Boh je vždy nablízku – aj
v ťažkosti, v problémoch, v tme
života – počúva, odpovedá a zachraňuje svojím spôsobom. Ale
musíme byť schopní rozpoznať
jeho prítomnosť a prijať jeho
cesty, rovnako ako Dávid vo
svojom pokorujúcom úteku,
a nakoniec vrcholným spôsobom ako Pán Ježiš na Golgote.
A keď sa v očiach bezbožných
zdá, že Boh nezasahuje, Syn
zomiera, práve vtedy sa zjavuje
všetkým veriacim pravá sláva
a definitívna realizácia spásy.
Nech nám Pán dá vieru, príde
na pomoc našej slabosti a urobí
nás schopnými veriť a modliť sa
v každej úzkosti, v bolestných
nociach a počas dlhých dní
utrpenia odovzdajúc sa s dôverou jemu, ktorý je naším štítom
a našou slávou. n
TKKBS
preložil Peter Dufka
upravil Juraj Gradoš
ilustračná snímka: sxc.hu
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Činná láska
Žijeme v dobe poznačenej globalizáciou sveta. Každý citlivý človek
vníma nerovnosť šancí mnohých ľudí a uvedomuje si, že treba podať
pomocnú ruku slabším. Bez nej títo ľudia nie sú schopní zažiť svoju
skutočnú hodnotu a život v plnosti, ktoré im dobrotivý Boh ponúkol.

S

tále viac sa v našich
krajoch dostáva na okraj
chudoby mnoho jednotlivcov i rodín, ktoré nie sú schopné konzumný a nerovný tlak
spoločnosti uniesť. Preto nie je
vôbec problém nájsť v našich
ambulantných alebo pobytových službách pre ľudí bez
prístrešia a bez domova rodinu
s piatimi deťmi, ktorá sa nemá
kam podieť. Alebo nájsť človeka, ktorý stratou zamestnania
prišiel o strechu nad hlavou, či
dôchodcu s nízkym príjmom,
ktorý už nebol schopný finančne utiahnuť svoj skromný byt.
Títo ľudia sa tak ocitnú na dne,
v záchrannej sociálnej sieti, ktorú služby charity predstavujú.
Aká je potom úloha charity v takýchto prípadoch? Ak
charita naozaj predstavuje
kresťanskú – činnú a milosrdnú
lásku k chudobným a núdznym, tak ako ju hlásal Kristus,
potom ju nemôžeme vidieť len
v humánnom zmysle. Cieľom
a poslaním potom nemôže byť
len akási dobročinnosť v svetskom zmysle, ale práve naopak.
V plnosti múdrosti musí v sebe
ukrývať Boha, ktorému záleží
na každom človeku bez ohľadu
na to, v akých materiálnych,
kultúrnych a sociálnych pomeroch žije. Charita sa tak snaží
o hľadanie, ale i poskytnutie
pomoci a úcty človeku, možnosti na sebaurčenie, solidarity
medzi zdravými a chorými
navzájom či pozdvihnutie
hodnoty a dôstojnosti človeka.
Treba sa usilovať o to, aby sa
chudobní v charite mohli cítiť
ako doma, prijatí a milovaní, ale
najmä povzbudení ku konaniu
a hľadaniu dobra v sebe samých
i vo svete. Potom môže byť
poskytnutie nezištnej pomoci
človeku v núdzi pravým svedec-

tvom o Božej láske. Dobrotivý
Boh je totiž jediným a pravým
zmyslom života každého
človeka. On uzdravuje ľudské
slabosti a choroby.
Žiaľ, v dnešnej
dobe sa v mnohých
prípadoch stretávame so skutočnosťou, keď sa pravá
hodnota pojmu
charita znižuje a sekularizuje. Jedným
z dôvodov môže byť
to, že sa za charitu
skrývajú rôzne aktivity, zbierky a akcie
s dobročinný
úmyslom. V prípade, že ide o pomoc
iným, ktorej sa im
skutočne prostredníctvom takejto
aktivity dostane, je
to azda prijateľné.
Za pojem charitatívna akcia sa však
niekedy skrývajú aj
také, ktoré s dobročinnou pomocou
nemajú nič spoločné. Ich pravý úmysel a účel, na aký
boli prostriedky
z nich vynaložené,
možno zistiť len
ťažko. O to viac
si potom uvedomujeme skutočnú
hodnotu a zmysel charitatívnej
akcie či organizácie, ktorej by
ľudia mohli dôverovať. A o to sa
snaží aj Gréckokatolícka charita
v Prešove.
1. septembra 2011 uplynulo
dvadsať rokov od chvíle, keď
bola jej činnosť po viac ako
štyridsiatich rokoch obnovená.
A nebolo to vôbec ľahké, keďže
musela začať úplne odznova
a z ničoho. Všetko to, čo sa pre

ľudí v núdzi za dvadsať rokov
urobilo, sa nedá presne zrátať.
Všetci boli len nehodnými Božími služobníkmi, ktorí mohli
byť pri tom, keď sa spoločnými

silami usilovali pomáhať tým,
ktorí ich o to požiadali. V mnohých prípadoch to boli ľudia,
ktorí stratili všetku nádej a vieru v seba, dobro i lepší život.
A tak sa pracovníci a dobrovoľníci charity stávali tými, ktorí sa
snažili podopierať tieto ľudské
osudy a spolu s nimi kráčať
ďalej. Nebola to ľahká úloha,
ale bola pre obe strany šancou
spoločne dozrievať.

Dnes sa činnosť charity
zameriava na ľudí v núdzi.
Patria k nim ľudia bez domova, závislé osoby, deti, mládež
a dospelí s kombinovaným
zdravotným postihnutím,
dospelé osoby v sociálnej núdzi,
chorí a opustení v ich domácom
prostredí, nefunkčné rodiny
a deti s ohrozeným vývinom či
ľudia postihnutí prírodnými
katastrofami. Tieto
služby sú poskytované na území
mesta Prešov, Stará
Ľubovňa, Svidník,
Snina a Humenné.
Veríme, že v budúcnosti bude
možnosť rozširovať služby charity
do ďalších farností,
aj keď tento uponáhľaný svet vôbec
nie je jej činnosti
naklonený. V budúcom ročníku vám
predstavíme služby
gréckokatolíckej
charity tak, aby
ste získali prehľad
o tom, čo pre ľudí
v núdzi v súčasnosti
poskytuje.
Všetkých pracovníkov a klientov
charity teší to, že
ste počas celého
obdobia podporovali toto dielo
Cirkvi modlitbou,
materiálne alebo
finančne. Prispeli
ste k vykonaniu
dobra v prospech
tých najbiednejších. Veríme,
že naďalej budete naklonení
tomuto nášmu spoločnému
dielu. n
Peter Valiček,
riaditeľ Gréckokatolíckej
charity v Prešove
ilustračná snímka:
El Greco: sv. Martin a žobrák
(www.oceansbridge.com)
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Zvonivé remeslo
Napriek novodobým technológiám existujú remeslá, ktoré
si vyžadujú rokmi, ba storočiami overený fortieľ – klasické
postupy a receptúry, pracovité ruky, vytrvalosť a trpezlivosť. Zručnosť majstrov zvonolejárov sa nedá ničím nahradiť a odborníka v tejto oblasti nie je až také ľahké stretnúť.
Jeden z nich, pán Ján Trvalec, si svoju dielňu vybudoval
v Žarnovickej Hute v Banskobystrickom kraji a už dvadsať
rokov načúva hlasu zvonov, z ktorých niektoré sa rozozvučali aj v gréckokatolíckych chrámoch na východnom Slovensku.

Venujete sa veľmi starému
a nezvyčajnému remeslu. Čo
vás k nemu priviedlo?
Zvonolejárstvo je stará tradičná
technológia výroby zvonov. Je
špecifická tým, že nejde len
o vyrobenie obyčajného odliatku, ale zvon musí byť funkčný,
to znamená, že musí vydávať
zvuk v určitej tónine.
Na Slovensku po druhej
svetovej vojne zvonolejárstvo
takmer zaniklo, posledný zvon

bol odliaty okolo roku 1955
v Trenčíne. Som vyučený zlievač
a mal som už dosť skúseností
z metalurgie a výroby foriem.
Napriek tomu boli začiatky
ťažké, pretože technológiu si
každý zvonolejár strážil, a tak
sme vlastne všetky špecifiká
výroby zvonov museli odskúšať
od začiatku. Bol to dlhý a ťažký
proces. Prvý zvon sme odliali
v roku 1991.

Ako vzniká zvon a ako dlho
trvá, kým sa uzavrie jeho cesta od zrodu do cieľa na niektorej z veží?
Výrobe zvona predchádza
obhliadka veže a zhotovených
zvonov, ku ktorým má byť
zvon pričlenený. Musí sa zistiť
ich tónina, váha a na základe
výsledkov merania určiť tóniny
a veľkosť nových zvonov. Zvony
totiž musia ladiť do určitých
akordov.

Podľa modelu – kovovej
šablóny − sa zo špeciálnej hliny
vyrobí jadro zvona, vnútrajšok. Po zhotovení jadra a jeho
vysušení sa natrie prírodným
včelím voskom a upevní sa nová
šablóna, ktorá vytvorí presný tvar budúceho zvona, tzv.
falošný zvon. Na falošný zvon
sa potom nanesie vrstva vosku
a nalepí sa vopred pripravená
reliéfna výzdoba, prípadne text,
ktorý bude dopĺňať.
Takto pripravený model
zvona sa prikryje ďalšími
vrstvami špeciálnej hlinenej
masy a vytvorí sa vrchná forma
zvona. Forma sa vysuší, potom
sa rozoberie a vyčistia sa detaily
výzdoby. Potom sa forma znova
zloží a pripraví na odlievanie.
Výroba zvona trvá približne
mesiac.
Vytvoriť také náročné dielo
nemôže človek sám, potrebuje spolupracovníkov, odborníkov z rozličných oblastí.
Kto sa podieľa na vytváraní
konečnej podoby zvona?
Firma Zvonex je rodinnou
firmou, ktorá spolupracuje
s viacerými odborníkmi.
Na meranie tóniny je mi
veľkou pomocou moja dcéra
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kultúra

Publikácia o Teodorovi Romžovi
Zdenka s hudobným vzdelaním.
Syn Michal je vyštudovaný hutník a je zručným pomocníkom
pri výrobe foriem, pri odlievaní z kovu, ako aj pri finálnej
montáži. Pri vlastnom odlievaní
potrebujem aj pomoc zručných
tavičov.

ktoré svojím tvarom a presným
výpočtom váhy musí korešpondovať s veľkosťou zvona. Ináč sa
zvon vytlčie. Dôležité je, samozrejme, aj jeho samotné odliatie
a správna montáž. Zle ukotvený
zvon sa totiž môže poškodiť,
prasknúť.

Z akého materiálu sa zvony
odlievajú?
Zvony sa odlievajú z tzv.
zvonoviny – z bronzu. Naváži
sa presný pomer medi a cínu,
pomer je asi 22% cínu a 78%
medi. V taviacej peci sa nataví
na určitú teplotu, ktorú kontrolujeme špeciálnym pyrometrom. Po roztavení sa optimálne
rozohriaty kov (taví sa pri
teplote 1200°C) vyleje do pripravenej formy, ktorá sa tiež pred
odlievaním nahrieva na 1000°C.
Zvon následne po doliatí niekoľko dní až týždňov chladne.
Dĺžka chladenia závisí od veľkosti a hmotnosti zvona.

Čo tvorí jeho vonkajšiu reliéfnu výzdobu?
Reliéfna výzdoba zvonov je
robená podľa požiadaviek
zákazníka a v spolupráci so sochárom. Zvyčajne ide o zobrazenie patrónov farností a textu
viažucemu sa k výjavu. Niekedy
je zvon doplnený ornamentikou.

Kedy viete, že zvon má ten
správny zvuk? Čo všetko
môže ovplyvniť konečnú
podobu a zvuk zvona?
Jedna z najdôležitejších vlastností zvona je, aby mal pekný
zvonivý zvuk v správnej výške.
To závisí od viacerých kritérií. Napríklad od správneho
zloženia bronzovej zliatiny, čiže
pomeru jednotlivých kovov,
z ktorých je zložená. Ďalej
od výpočtu hrúbky a tvaru
zvonového rebra, od srdca,

Existujú nejaké pravidlá
a normy, ktoré je zvonár
povinný rešpektovať?
Ako vo všetkom, aj tu platia
normy pri presnom dodržiavaní technológie. Nedostatočné
vysušenie alebo zle odplynená forma sa môže vypomstiť
na odliatí zmätku a celý proces
výroby od formy sa musí začať
odznova.
Zaujímavosťou je, že zvony
dostávajú svoje mená.
Zvony nesú mená patrónov
a svätých. Zvyčajne sa spodobujú aj na reliéfnej výzdobe.
Kam všade putovali zvony
z vašej dielne?
Najďalej putoval zvon z našej
dielne do Kanady. Najčastejšie

sa však naše zvony rozozvučia
u nás na Slovensku a v Maďarsku. Robili sme zvony
do Bratislavy-Dúbravky, Košíc,
Kráľovského Chlmca, Hlohovca, Kováčovej... Najnovšie sme
odliali našu prvú zvonkohru,
ktorá je inštalovaná v Prahe pre
muzikál Quasimodo, ktorého
premiéra sa uskutočnila 11.
novembra.
Ktorý zvon si ceníte najviac
a prečo?
Určite prvý zvon, ktorý som odlial! Lebo mi dal odvahu a vieru,
že idem správnym smerom.
Aj niektoré gréckokatolícke
chrámy na Slovensku si vo
svojom vnútri chránia zvony
z vašej dielne. V ktorých
z nich sa už rozozvučali vaše
„kovové deti“?
Vo viacerých, napríklad v Kráľovskom Chlmci či v Borši.
Čomu ešte sa venuje vaša
dielňa okrem odlievania
zvonov?
Okrem zvonov je unikátom aj
výroba bronzových kanónov,
ktoré boli zhotovené podľa historických vzorov. V súčasnosti
za zameriavame aj na elektrifikáciu zvonov a opravu zvonov
a zvonových stolíc.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová
snímky: výroba zvonov;
posviacka zvona v Borši

Gréckokatolícka cirkev si
31. októbra pripomenula
sviatok bl. biskupa mučeníka Teodora Romžu. O jeho
živote hovorí aj najnovšia
publikácia Blažený Teodor
Romža. Život a smrť biskupa
mučeníka, ktorú vydal
Spolok sv. Cyrila a Metoda.
Slovenský životopis vyšiel
v čase, keď si pripomíname desať rokov od jeho
blahorečenia, 75 rokov
od jeho kňazskej vysviacky
a sto rokov od narodenia.
Autorom je gréckokatolícky kňaz Mukačevskej
eparchie a výtvarný umelec
László Puskás. Opisuje život
a záhadné okolnosti smrti
mučeníka za vieru podľa
pol storočia utajovaných
dokumentov. Kniha je
svedectvom o bezvýhradnej
vernosti Bohu a Apoštolskej
stolici Teodora Romžu,
gréckokatolíckeho biskupa
Mukačevskej eparchie, počas najkrutejšieho prenasledovania Cirkvi. Mučeník 20.
storočia za jednotu Cirkvi,
36-ročný, vtedy najmladší,
biskup Katolíckej cirkvi ukazoval cestu mnohým ťažko
skúšaným kňazom a veriacim. Stal sa symbolom
odporu proti ateistickému
komunistickému režimu.
Pápež Ján Pavol II. ho 27.
júna 2001 v Ľvove vyhlásil
za blahoslaveného.
Vladimír Teodor Miroššay
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Umelecká výzdoba
za Konštantína
Väčšina ranokresťanských chrámov sa nezachovala a z ich neobyčajne bohatej výzdoby ostali iba nepatrné zlomky.

V

zrúcaninách mesta
Dura-Europos na Eufrate
boli objavené jediné
známe nástenné maľby s kresťanskými námetmi, ktoré sú
staršie ako Milánsky edikt (313).
Nachádzajú sa v miestnosti,
ktorá slúžila ako baptistérium.
Nad prameňom vody je zobrazený Dobrý pastier a po stenách
výjavy z evanjelia: uzdravenie
chromého, sv. Peter kráčajúci
po mori či milosrdný Samaritán.

Fresky v cisárskom
paláci

Ako uvádza J. Christern, jediný
súbor nám umožňuje urobiť
si predstavu o vysokej kvalite
nástenných malieb z Konštantínovho obdobia, ktorým je
maľovaná fresková výzdoba
prijímacej miestnosti cisárskeho paláca v Treves, pochádzajúca zo 4. stor. Jedno krídlo tohto
paláca existuje dodnes pod
katedrálou. Strop miestnosti je
rozdelený na štrnásť kaziet, kde
sú striedavo zobrazené skupiny

géniov, ako aj ženské a mužské
busty. Postava v strede stropu je
portrétom cisárovej matky sv.
Heleny. Čo sa týka mužských
búst, sú to pravdepodobne filozofi či rétori žijúci na cisárskom
dvore. Po stenách miestnosti sú
zobrazené veľké mužské postavy, pravdepodobne tiež členovia
cisárskej rodiny. Kvalita týchto
nástenných malieb je neobyčajná, sú prepracované do najmenších detailov.

Mozaiky v chráme
Santa Costanza

Postavenie kresťanstva, ako už
bolo uvedené v predchádzajúcom dvojčísle v článku Stavby
chrámov za Konštantína, sa
zmenilo. Cisár Konštantín oficiálne uznal toto náboženstvo,
čím sa začína nielen s mohutnou a veľkolepou výstavbou
kresťanských chrámov – bazilík,
ale následne aj s umeleckou
výzdobou, či už v nástennej
maľbe, alebo mozaikách, ktoré
sa dovtedy nachádzali iba v kúpeľoch a palácoch, ale nikdy nie

v kultových stavbách.
V 4. storočí badať vo výzdobe
bezvýhradné prenikanie rímskych tradícií bez ohľadu na to,
aký symbolický význam mali
jednotlivé motívy pre pohanov.
Typickou a z tohto pohľadu najstaršou monumentálnou klenbovou mozaikou je mozaiková
výzdoba klenby Chrámu Santa
Costanza v Ríme. Námet zložený z kresťanských i pohanských
prvkov je orámovaný geometrickým ornamentom, uprostred
ktorého sú vtáky, zvieratá alebo
tanečnice. Nechýba tu ani
typický bakchický výjav, kde
bacchi oberajú hrozno a volský
záprah zváža obratú úrodu. Aj
v katedrálnom chráme v Aquilei
v provincii Veneto v Taliansku
zo začiatku 4. storočia sa objavujú zvieracie motívy celkom
cudzie kresťanskej symbolike,
zoskupené do geometrických
kompozícií. Geometrické
útvary tvoria ohraničujúci
rámec, uprostred ktorého sú
zobrazené vtáky a ryby. Iná časť
mozaikovej dlážky predstavuje
more plné rýb. Tento námet,

ako uvádza J. Lassus, je typický pre alexandrijské mozaiky.
V strede, medzi tradičnými
rybárskymi výjavmi, v ktorých
okrídlení kupidovia držia udice
alebo vyhadzujú siete z bárky,
ktorá je obklopená množstvom
rozličných druhov realisticky
zobrazených rýb a pôvabne
štylizovaných plávajúcich
kačiek, vidíme zrazu dva výjavy
zo života proroka Jonáša: Jonáš
sa zachraňuje z útrob veľryby
a Jonáš spí pod tekvicovým
úponkom, ktoré sú zobrazené
na veľmi výraznom pozadí,
ktoré pripomína pohanské
mozaiky z toho istého obdobia. Táto mozaiková výzdoba
len potvrdzuje skutočnosť, že
pohanské motívy sa v tomto
období veľmi často objavovali
súbežne s kresťanskými námetmi. Podobné mozaiky boli
prirodzenou súčasťou výzdoby
pohanskej architektúry.
V 4. storočí sa súčasne vyvíja
aj pôvodná kresťanská ikonografia, ako to dokazuje apsidová mozaika v chráme Santa
Costanza, kde je zobrazený
Kristus stojaci na skale, z ktorej
vytekajú štyri rajské rieky.
Po ľavici Krista je zobrazený sv.
apoštol Peter prijímajúci z rúk
Krista zákon, ktorý je symbolicky znázornený v rozvinutom zvitku. Po pravici Krista
stojí sv. apoštol Pavol. Ovce pri
nohách apoštolov symbolicky
znázorňujú duše spravodlivých.
Bohatšie výjavy z toho istého
obdobia boli objavené na nástenných maľbách v katakombách a na reliéfnej výzdobe
sarkofágov. Zobrazujú podobné
námety, ale na rozdiel od námetu v chráme Santa Costanza sú
tu znázornení všetci apoštoli.
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Jeruzalemské pamiatky

Čo sa týka jeruzalemských pamiatok, ako uvádza J. Lassus, tie
boli ozdobené rozmanitejšími
motívmi, čo sa dá usúdiť podľa
niekoľkých malých strieborných
pútnických fliaš, tzv. ampullae,
pochádzajúcich zo Svätej zeme
z obdobia 7. storočia, v ktorých
uchovávali olej posvätený dotykom s časťou Kristovho kríža
alebo zeme z posvätných miest.
Nízke reliéfy zobrazujú celé
výjavy, a to po jednom na každej strane fľaše, alebo celé cykly.
Ikonografia je natoľko ustálená,
že sa dá predpokladať existencia
všeobecne známych vzorov.
Pravdepodobne to boli nástenné maľby a mozaiky zdobiace
jeruzalemské chrámy. Medzi
takéto výjavy patrí aj Kristovo
vzkriesenie so svätými ženami
myronosičkami a anjelom pri
hrobe. Objavujú sa aj námety
nanebovstúpenia, ukrižovania,
zvestovania, Kristovho narodenia a zjavenia Pána (krstu Krista). Možno predpokladať, že
niektoré z týchto tematických
zobrazení sa dostali do chrámov
vo Svätej zemi azda neskoršie,
ale v niektorých z nich sa dá
rozoznať aspoň čiastočne reflex
ich pôvodnej výzdoby.
V chrámoch bazilikálneho
typu na stenách lode, ako aj
na stenách transpetu (priečna
loď tvoriaca severné a južné
rameno v pôdoryse kríža), ak nejaký bol, figurovali výjavy zo Starého a Nového zákona a niekedy
aj udalosti z dejín Cirkvi. Ale tak
na víťaznom oblúku transpetu, apsidy, ako aj na klenbe sa
mozaikami zobrazovalo Kristovo
božstvo, nebeské kráľovstvo
a predzvesť jeho druhého slávneho príchodu.

Umiestnenie prestolu

V súvislosti s apsidou (polkruhovitý výklenok ukončujúci hlavnú loď v chráme) je
dôležité podotknúť, že v prvotných počiatkoch nebola
svätyňou s prestolom, tak ako
to poznáme dnes. Bohoslužba
v tom čase nemala byť akým-

si predstavením, ktoré by sa
odohrávalo v apside a ktorému
by sa prizerali veriaci, stojac
v hlavnej či bočných lodiach
baziliky. Apsida bola skôr
akousi predsedníckou tribúnou
s biskupským stolcom v strede.
Po stranách stáli polkruhové
lavice pre klérus synthronon.
Samotný prestol býval na rôznych miestach. Umiestnenie
nemalo presne stanovené
pravidlá. Niekedy boli rozdiely
v umiestnení prestola krajové,
niekedy sa vyskytovali rozličné
riešenia i na jednom mieste.
V Sýrii bol prestol niekedy
celkom blízko obvodovej steny
apsidy. Ale v takomto prípade
pre nedostatok miesta nemohol
tam byť umiestnený synthronon. V niektorých prípadoch
bol prestol umiestnený na začiatku apsidy hneď nad stupňami, ktoré do nej viedli z lode.
V severnej Afrike a Grécku bol
prestol často umiestnený hneď
pred stupňami do apsidy alebo
dokonca v strede lode.

Mozaika v chráme
Santa Pudenziana

Mozaika v apside chrámu Santa
Pudenziana v Ríme z konca 4.
storočia znázorňuje už vyššie
povedané. Vec sa stane jasnejšou, keď mozaiku podrobíme
analýze. Centrálne, priamo nad

biskupským stolcom je umiestnená postava Krista s nimbom
bez typicky vpísaného kríža
s literami (ώ,ό,ν), s ktorým sa
v ikonografii Krista neskorších
období pravidelne stretávame.
Kristus sedí na vyvýšenom
pozlátenom tróne uprostred
apoštolov. Jeho odev je celý
v zlatistom odtieni. Pravicou
žehná a v ľavej ruke drží knihu
s latinským textom: Dominus
conservator ecclesiae Pudentianae – Správca Chrámu sv.
Pudentie. Nad Kristovou hlavou
sa uprostred mesta čnie hora
Golgota a na nej sa týči kríž –
ten, ktorý dal postaviť Konštantín alebo Theodosios. Zaujímavosťou je, že kríž na mozaike je
ozdobený drahými kameňmi.
Architektonické pozadie
za Kristom s apoštolmi tvorí
mestská hradba s početnými
vežami. V pozadí sú jeruzalemské pamätníky – baziliky vybudované na svätých miestach,
ktoré zároveň predstavujú
nebeský Jeruzalem. Po stranách
kríža nad mestom sú zobrazené apokalyptické symboly
štyroch evanjelistov (tetramorf)
ako symbol druhého slávneho príchodu Krista. V ľavej
časti z pohľadu nazerajúceho
je to zobrazenie okrídleného
človeka – symbol sv. apoštola
a evanjelistu Matúša, pretože
svoje evanjelium začína rodo-

kmeňom Ježiša Krista ako človeka. Druhým apokalyptickým
výjavom vľavo je okrídlený lev
– symbol sv. evanjelistu Marka,
ktorý svoje evanjelium začína
Hlasom volajúceho na púšti.
V pravej časti, bližšie ku krížu je
symbolicky zobrazený okrídlený býk – symbol sv. evanjelistu
Lukáša, ktorý svoje evanjelium
začína opisom Zachariášovej
obety v chráme. A nakoniec
posledným apokalyptickým
symbolom je orol – symbol
sv. apoštola a evanjelistu Jána,
ktorý svoje evanjelium začína
nedosiahnuteľnými výšinami
Slova (vzletne ako orol). Sv.
apoštol a evanjelista Ján vo svojom Zjavení píše: „A v strede
pred trónom i okolo trónu
boli štyri živé bytosti, plné očí
spredu i zozadu. Prvá bytosť sa
podobala levovi, druhá bytosť sa
podobala býkovi, tretia bytosť
mala tvár ako človek a štvrtá
bytosť sa podobala letiacemu
orlovi.“ (Zjv 4, 6 – 8)
Táto mozaika, ktorú často
dávajú do súvislostí s mozaikou
v chráme Santa Costanza a podobne aj s výjavmi na sarkofágoch a v katakombách, svedčí
o ustálenej ikonografii v tomto
období. n
Milan Gábor
ilustračné snímky: Santa
Costanza (wikitravel.org); Santa
Pudenziana (wikimedia.org)
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Papierový
minibetlehem
Postup

Obrázky pozorne vystrihnite a podlepte tvrdším papierom.
Následne ohnite podklad. Klenbu zlepte a jej kraje
zahnite a zalepte pod podkladom. Označené miesta s rovnakými číslami postupne

spojte lepidlom. Podobne ohnite aj postavičky a vlepte ich na označené miesta. Klenbu
môžete ozdobiť podľa ľubovôle.

Náš typ: Na klenbu naneste z vonkajšej strany lepidlo a posypte
rozdrveným polystyrénom alebo nalepte peknú stužku.











Tu ohnite

Tu ohnite
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Tu zlepte s druhou časťou oblohy















Toto podlepte pod podklad



Toto podlepte pod podklad
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Kto ma chváli, ten ma nemiluje
Kto mene chvalit, tot mene neľubit

Človek vo svojom živote hľadá vzory, s ktorými by sa chcel stotožniť. Ľudí, ktorých je hodno nasledovať, od ktorých môže čerpať
a učiť sa. V júni tohto roka uplynulo sto rokov od narodenia kňaza
Mons. ThDr. Myrona Podhajeckého.

V

ladyka Milan Chautur
o ňom povedal, že to bol
„veľký kňaz, ktorý pomohol mnohým ľuďom správne
pochopiť svoj život a nasmerovať ho k cieľu, ktorý je pred
nami – k večnosti a k Bohu“.
Otec Myron Podhajecký sa
narodil v roku 1911 v Brusnici
(okres Stropkov) ako najmladší
zo štyroch detí gréckokatolíckeho kňaza Mikuláša a Anny,
rodenej Zimovej.
Na svoje kňazské poslanie sa
pripravoval v Prešove, Olomouci
a na Karlovej univerzite v Prahe,
kde štúdium zavŕšil doktorátom
z teológie.
V prvých rokoch jeho
kňazskej činnosti mu boli
v Prešovskej eparchii postupne
zverované rôzne služby, ktoré si
vyžadovali nielen vzdelaného,
ale aj múdreho a láskavého
človeka. Či už to bola pozícia prefekta, alebo neskoršie
špirituála v kňazskom seminári
v Prešove, miesto profesora
biblických vied na Vysokej škole
bohosloveckej v Prešove, alebo
pozícia biskupského tajomníka.

Z toho je badateľné, že otec Myron požíval dôveru prešovského
biskupa. Na druhej strane treba
pripomenúť, že zodpovednosť,
ktorá mu s každým úradom bola
zverená, mu nebránila v tom,
aby svoje poslanie vykonával
s láskou.
Jeho kvality neostali nepovšimnuté ani v Ríme. V roku
1944 dostal od Apoštolskej
penitenciárie fakulty udeľovať
rozhrešenie vo výnimočných
prípadoch a v roku 1949 bol
vymenovaný za pápežského
komorníka s titulom monsignor.
Po týchto takpovediac
úspešných rokoch však nasledovala skúška. Skúška vernosti
a lásky. Po rokoch pôsobenia
v dôležitých postoch prišli roky
útlaku a prenasledovania. Práve
v 50. rokoch bol tajne vysvätený
na biskupa. Ešte pred tzv. Prešovským soborom – oficiálnou
likvidáciou Gréckokatolíckej
cirkvi v Československu (apríl
1950) – bol otec Myron uväznený a následne premiestňovaný
do rôznych väzníc a táborov
nútených prác (TNP) v Česko-

slovensku: do Trenčína, Novák,
Ilavy, Hlohovca, Podolínca, Želiva, Oseku. Takto prežil sedem
a pol roka. Aj v týchto časoch
sa však ukázal ako zodpovedný
človek. V jeho osobných spisoch
z pobytu v TNP nachádzame vyhlásenie: „Potvrdzujeme týmto,
že menovaný Dr. Myron Podhajecký je u nás zamestnaný ako
robotník na stavbe... menovaný
sa v stavebných prácach osvedčil
ako svedomitý a čestný robotník pri týchto rôznych prácach
ako betónovanie, pri malte, pri
vození tehál murárom“. Každá
práca bola preňho príležitosťou
na posväcovanie a rast v pokore.
Ďalšie roky do obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi pracoval ako
pomocný robotník či skladník
vo viacerých podnikoch v rámci
Československa. O svojich
utrpeniach a prenasledovaniach
nikdy nerozprával. Tí, čo ho
poznali, vedia, že bol veľmi
skromný. Nemal rád, keď sa
o ňom pochvalne rozprávalo.
Sám zvykol hovorievať: „Kto
mene chvalit, tot mene neľubit.“
Po štátnom obnovení Grécko-

katolíckej cirkvi v Československu bol vymenovaný za správcu
farnosti Veľká Poľana (okres
Humenné). Tu bolo treba dať
do poriadku celú farnosť – tak
materiálne, ako aj duchovne.
Jeho silnou stránkou bolo to,
že sa nikdy nepoddával. Aj keď
bolo veľmi veľa ťažkostí a problémov – či už pri oprave cerkvi,
ktorá bola zničená ešte z čias
vojny, alebo vo farnosti – nikdy
sa nepoddal.
Otec Myron bol vnímavý voči
potrebám a zároveň aj citlivý
k problémom a všetkému, čo sa
dialo vo farnosti. Musel sa veľa
natrápiť s rozličnými postojmi
a názormi ľudí. Ale vždy tieto
nezhody bral sám na seba. Len
aby medzi ľuďmi bol pokoj,
ktorý tak zdôrazňoval. Len aby
sa odstránili hádky, ktorých sa
medzi ľuďmi našlo dosť. Vladyka Milan Chautur, ktorý vyrastal
v tejto farnosti, spomína, ako ho
občas vídal za prestolom ticho
plakať a prosiť Boha o pomoc.
A Boh pomohol. Pomohol
nielen opraviť cerkev, ale aj
zjednotiť ľudí. Takto cez svoje
vlastné utrpenie otec Myron pomohol k lepšiemu životu medzi
rodinami, susedmi a vo farnosti.
A ľudia videli jeho lásku. Postupne začali vo väčších počtoch
prichádzať na denné liturgie.
Zverovali mu svoje osobné problémy a on ich privádzal vždy
bližšie k Bohu.
So staršími ľuďmi vedel hovoriť o vážnych veciach. K mladým
prichádzal, aby ich katechizoval. To robil naozaj rád.
Hovoril s nimi veľmi priateľsky,
pritom však zostal pre každého
autoritou. Každý vedel, že je to
kňaz svätého života a chce im
odovzdať niečo dôležité. Mladí
ho mali radi ako otca, starí ho
brali ako staršieho spomedzi
seba, ktorý im chcel len dobre.
Ku každému sa vedel patričným
spôsobom ozvať, ale s každým
komunikoval s rovnakou láskou,

| 21

slovo 24 – 25 | 2011

s rovnakým záujmom o jeho
potreby či problémy.
Kňazská služba otca Myrona
Podhajeckého sa najviac spája
s farnosťou Čirč (okres Stará
Ľubovňa) a jej filiálkami Ruská
Voľa a Obručné, kde od roku
1972 pôsobil spolu dvadsaťtri rokov. Tu jeho služba ohlasovateľa
Božieho slova a sprostredkovateľa Božích milostí bola najhojnejšia a našla ohlas v mnohých
srdciach.
Prvé, o čo sa postaral v novej
farnosti, bola oprava kaplnky
na čirčskej hore. Krátko nato
zabezpečil aj opravu čirčskej
cerkvi. Postaral sa tiež o opravu
a pozlátenie ikonostasu v Obručnom a opravu cerkvi v Ruskej
Voli. Ale preňho nebola dôležitá
len oprava chrámov a kaplnky.
Boli to predovšetkým ľudské
srdcia – pravé chrámy živého
Boha, ktoré sa snažil opraviť
a skrášliť. Juraj Šima, miestny
kurátor a cerkovník, spomína, že
cerkev musel otvárať málokedy.
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„Vnímal som otca Podhajeckého v jeho naozajstnej
skromnosti a svätosti života a uvedomoval som si,
že takýmto kňazom by som chcel byť.“
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha
Otec Myron bol totiž vždy prvý,
kto vchádzal do Božieho domu
aspoň hodinu pred slávením
svätej liturgie. Zväčša sedel
v spovednici, modlil sa, prípadne niečo čítal, ale vždy čakal
na ľudí, aby im mohol poslúžiť
sviatosťou zmierenia – prinavrátiť čistotu duše, a to nie iba pred
prvým piatkom v mesiaci.
Otec Myron bol veľkým
ctiteľom Presvätej Bohorodičky. Rád sa modlieval modlitbu
posvätného ruženca spolu s ľuďmi. V roku 1991 bol prešovským
sídelným biskupom Mons.
Jánom Hirkom vymenovaný
za člena litmanovskej komisie
na skúmanie údajných zjavení.
Okrem mariánskej úcty kládol

veľký dôraz aj na prvé piatky
ako dni Božej lásky. Spočiatku
vplyvom ateizácie pristupovalo
k najsvätejšej Eucharistii málo
ľudí. To sa však časom vďaka poučovaniu a kázňam zmenilo.
Deti a mládež učil stále nové
náboženské piesne. Takto nielen
cez vedomosti, kázne a katechizáciu, ale hlavne láskavým
prístupom a modlitbou pozdvihoval duchovný život farnosti
a privádzal ľudí k Bohu.
Na sklonku života, keď mu
ubúdalo telesných síl, pôsobil
ako výpomocný duchovný.
Týždeň pred smrťou odišiel
k svojej neteri Teodózii Kompérovej na faru do Klenova.
Jeho statočné kňazské srdce

dotĺklo 3. septembra 1995. Bolo
to práve na úsvite dňa, keď sa
v Čirči schádzali ľudia na odpust
na sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Zároveň to bola
prvá nedeľa v mesiaci, keď sa
schádzali pútnici na litmanovskej hore Zvir. Zaujímavé je aj to,
že to bola prvá nedeľa, keď sa
Presvätá Bohorodička dievčatám vizionárkam už nezjavila.
Otec Myron je pochovaný
vedľa svätyne chrámu v Čirči.
Veriaci, ktorí idú okolo, sa
dodnes zastavujú pri jeho hrobe, aby si v modlitbe spomenuli
na svojho duchovného pastiera,
ktorého familiárne volali otec
Myronko, a povzbudili sa príkladom jeho života. Svojím životom
bol svedkom štedrej a milosrdnej Kristovej lásky. Patrí medzi
kňazov, ktorí zomreli s povesťou
svätca. Pre jeho skromnosť a veľkosť zároveň mu právom patrí
pomenovanie „tichá osobnosť
Gréckokatolíckej cirkvi“. n
Miron Duda
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Prajeme vám požehnané sviatky
Objednávky na: www.lux.sk, studio LUX, P.O.Box 87, 814 99 Bratislava, 02/60202720, vydavatelstvo@lux.sk
Uvedené ceny sú už so zľavou, nezahŕňajú poštovné a balné. Akcia trvá do 31.1.2012.
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Apríl

Voľnice
06.01., 20.01., 03.02., 13.04.,
11.05., 01.06., 15.06., 29.06.,
20.07., 26.10., 28.12.

Prísny pôst
20.02. Začiatok Veľkého pôstu
06.04. Veľký piatok

Pôst
05.01. Predvečer Bohozjavenia
24.12. Predvečer Narodenia Pána

Prikázané sviatky
01.01. Obrezanie nášho Spasiteľa
Ježiša Krista
06.01. Bohozjavenie nášho Spasiteľa
Ježiša Krista
25.03. Zvestovanie Presvätej
Bohorodičke
06.04. Veľký piatok
09.04. Svetlý pondelok
17.05. Nanebovstúpenie Pána
29.06. Svätí apoštoli Peter a Pavol
15.08. Zosnutie Presvätej Bohorodičky
08.12. Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou
25.12. Narodenie nášho Spasiteľa
Ježiša Krista
26.12. Zbor Presvätej Bohorodičky

LEGENDA
- červeným sú prikázané a modrým
odporučené cirkevné sviatky
- pôst: zdržanlivosť od mäsa a len raz
dosýta sa najesť
- prísny pôst: zdržanlivosť od mäsa,
mlieka a vajec a len raz dosýta sa
najesť

Dni pracovného
pokoja
06.01. Zjavenie Pána
06.04. Veľký piatok
08.04. Veľkonočná nedeľa
09.04. Veľkonočný pondelok
01.05. Sviatok práce
08.05. Deň víťazstva nad fašizmom
15.09. Sedembolestná Panna Mária
01.11. Sviatok všetkých svätých
24.12. Štedrý deň
25.12. Prvý sviatok vianočný
26.12. Druhý sviatok vianočný

Štátne sviatky
01.01. Deň vzniku SR
05.07. Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08. Výročie SNP
01.09. Deň Ústavy SR
17.11. Deň boja za slobodu
a demokraciu

Gréckokatolícky
kalendár SLOVA
2012
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Nestihli sme sa rozlúčiť
Týmito slovami vítalo 17. augusta 2001 správu o smrti otca Emila
Zorvana množstvo ľudí, ktorí ho poznali. V tomto roku si pripomíname 10. výročie od tejto nečakanej chvíle, ktorú nám pomáha prijať
Božie slovo: „Pán dal, Pán vzal, nech je zvelebené jeho meno“ (Jób 1,
21b). Ani po desiatich rokoch nemožno však zabudnúť na charizmatickú osobnosť, láskavé srdce a obetavú službu Cirkvi a rodine, ktorú
počas svojho krátkeho 54-ročného života otec Emil vykonával.

N

arodil sa 14. júna 1947
v Závadke (okres Gelnica) ako tretie dieťa
gréckokatolíckeho kňaza Emila
Zorvana. Ako malý chlapec bol
s rodinou deportovaný do severných Čiech, keďže jeho otec
nesúhlasil s prestupom do Pravoslávnej cirkvi. Po smrti matky
v roku 1960 sa vrátil do Bratislavy, odkiaľ po maturite odišiel
študovať záhradnú architektúru
na Vysokú školu poľnohospodársku do Brna. Pri obnove
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 1968 zanechal

štúdium a prihlásil sa na Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po jej úspešnom
ukončení sa v roku 1973 oženil

s dcérou gréckokatolíckeho
kňaza Klárou Molčanyiovou.
Po prijatí kňazskej vysviacky v roku 1973 z rúk vladyku
Vasiľa Hopka mu tri mesiace
nebol udelený štátny súhlas
na vykonávanie kňazskej služby.
Napokon bol poslaný do farnosti Rafajovce, kde pôsobil tri
a pol roka. Narodili sa mu prvé
tri deti: Dávid, Nadežda a Klára.
V januári 1979 bol preložený
na miesto svojho otca – do farnosti Poša. Tu sa mu podarilo
navzdory ťažkostiam zo strany
štátnych orgánov postaviť
farskú budovu.
Rodina sa rozrástla o ďalších šesť
detí: Emu, Juditu,
Teréziu, Emila,
Metoda a Máriu.
So svojou veľkou
rodinou prijal
v roku 1988 dekrét
do farnosti Michalovce. Do roka
mu zomrela malá
dcérka Terezka, ale
po troch rokoch
im ju Pán znova
daroval v podobe
ďalšej dcéry Terézie. Aktívne prežité
obdobie desiatich
rokov v Michalovciach pokračovalo
vo farnosti Dvorianky, kde pôsobil
až do svojej smrti,
ktorá nastala po infarkte v čase liečby
v nemocnici.
Otec Emil Zorvan zanechal
po sebe okrem vlastnej veľkej
rodiny i farskú a cirkevnú rodinu, pre ktorú bol vzorom otca,

kňaza, priateľa, ale i autority
a oddaného Božieho služobníka. Bol známy ako obetavý
kňaz, podporovateľ duchovného života detí, mládeže, strednej aj staršej generácie. Z jeho
láskavých slov a povzbudení
čerpali členovia jeho rodiny,
spoločenstvá detských i mládežníckych zborov, spolubratia
kňazi, rehoľné sestry, rodiny
i členovia Spolku sv. Cyrila
a Metoda. Inicioval stretnutia
gréckokatolíckej mládeže, neokatechumenátne spoločenstvá,
kantorské a ikonopisecké kurzy,
biblické školy... Dvere farskej
budovy boli vždy otvorené
pre ľudí hľadajúcich pomoc
či službu. Jeho veľká rodina
sa rozrastala o členov farskej
rodiny úplne prirodzene. Dokázal vytvoriť atmosféru prijatia
a pochopenia.
Srdcovou záležitosťou otca
Emila bolo bohatstvo, ktoré sa
ukrýva v spiritualite a liturgii
Gréckokatolíckej cirkvi, čo
zúročil ako predseda liturgickej komisie. Spolupracoval pri

prekladoch slovenského liturgikona, evanjeliára a rôznych
liturgických textov. Zapájal sa
do nespočetného množstva
aktivít pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi, napr. do činnosti
Spolku sv. Cyrila a Metoda
v roku 1991 či založení časopisu
Logos, alebo do organizácie
stretnutí gréckokatolíckej

mládeže na Ružíne, v Juskovej Voli a v Bystrej. Prispieval
do rôznych časopisov, kalendárov, prednášal na mnohých
cirkevných podujatiach a viedol
duchovné cvičenia. Na túto prácu využíval mnohé vedomosti
a skúsenosti z praxe, z vlastného štúdia a duchovného života
aj zo študijného pobytu v Ríme.
Napriek zhoršenému zdraviu
neprestal horlivo celým srdcom
podporovať činnosť Gréckokatolíckej cirkvi.
Jeho smrť prišla náhle a ani
my najbližší sme sa s ním nestihli rozlúčiť, a tak ani po desiatich rokoch neprestávame
s láskou spomínať. V modlitbe
odovzdávame otca Emila milosrdnému Bohu, ktorého mal
nadovšetko rád a ku ktorému
kráčal počas svojho krátkeho,
ale bohatého života spolu
s jemu zverenými dušami.
Večná pamiatka, blažený
pokoj, večná mu pamiatka! n
dcéra Klára
a spomínajúca rodina
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Príprava misie
na Veľkú Moravu
Byzantský cisár Michal III. venoval sv. Cyrilovi a Metodovi pred odchodom na Veľkú Moravu mnohé dary pre Rastislava a odovzdal mu
aj list, v ktorom napísal:

„B

oh, ktorý prikazuje každému, aby
k poznaniu pravdy
prišiel a na vyšší stupeň sa
pozdvihol, vidiac tvoju vieru
a snahu, učinil i teraz za našich
čias to, čo už dávno od prvých
čias nebolo, keď zjavil písmená
pre váš jazyk, aby ste sa i vy
pripočítali k veľkým národom,
ktoré oslavujú Boha svojím
jazykom. A tak sme ti poslali
toho, ktorému ich Boh zjavil,
muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného a filozofa.
Hľa, prijmi tento dar, väčší
a čestnejší nad všetko zlato
a striebro, a drahé kamenie,
a bohatstvo pominuteľné“ (Život Konštantína – Cyrila XIV.).
Najvzácnejším darom
byzantského cisára Michala
III. pre knieža Rastislava a jeho
slovanský ľud bolo teda písmo
pripravené sv. Cyrilom. V liste,
ktorý solúnski bratia priniesli
na Veľkú Moravu, sa cisár
vyslovene vyjadruje o vzácnosti
písma pre národ, ktorý do tej
doby vlastné písmo nevlastnil.
Niekomu by sa mohlo zdať
tvrdenie cisára prehnané, ale
história svedčí o múdrom
počine sv. Cyrila aj tvrdení
cisára, ktorý určite nepreháňal.
Prítomnosť solúnskych bratov
na našom území je vymedzená
štvrťstoročím, ale slovanská
literatúra za krátky čas zapustila hlboké korene a rozšírila sa
skrze žiakov sv. Cyrila a Metoda
do celého slovanského sveta. Písmo umožnilo zachytiť
Božie slovo, modlitby, právne
predpisy a históriu, ktorá nám
aj dnes vypovedá o dávnych, ale
slávnych dielach solúnskych
bratov a ich žiakov. Cisár Michal

III. vo svojom tvrdení určite
nepreháňal o vzácnosti a dôležitosti písma pre národ, veď
zo zaslaných darov sa dodnes
zachovalo len písmo.
Ako sa teda zrodilo slovanské písmo?
Vytvorenie písma pre
Slovanov sa stalo pre sv. Cyrila
prvoradým cieľom hneď potom,
ako ho cisár Michal III. oslovil
v súvislosti s misiou na Veľkú
Moravu. Pri určení sv. Cyrila
a Metoda na veľkomoravskú
misiu zohrala dôležitú úlohu
znalosť slovanského jazyka
a skúsenosti z už uskutočnených misijných podujatí. Obaja

bratia veľmi dobre ovládali
slovanský jazyk, keďže vyrastali
v Solúne, ktorý bol známy početnou prítomnosťou Slovanov.
Celá záležitosť však bola
v skutočnosti značne zložitá,
keďže sv. Cyril poznal viaceré
riziká, ktoré mu hrozili v spojitosti s pripravovanou misiou.
Uvedomoval si, že k úspešnej
misijnej činnosti potrebuje Sväte písmo v reči ľudu, ktorému
budú ohlasovať evanjelium. Bez
tejto opory slová misionárov
postupne zaniknú, ale písané
slovo zostane. Preto venoval
zostaveniu písma pre Slovanov
takú pozornosť. S prípravou
prekladov sa spájalo aj riziko

obvinenia z herézy, že zaviedol
do bohoslužby slovanský jazyk.
Súviselo to s nevraživosťou
Grékov voči Slovanom, ktorých
sa snažili vo svojej krajine
pogréčtiť. V danej situácii bola
veľkou výhodou vzdialenosť
Veľkej Moravy od Byzantskej
ríše a istý prísľub získania
nového spojenectva na úkor
Nemcov. Na priamu žiadosť
sv. Cyrila vydal cisár dovolenie
pripraviť pre Slovanov písmo,
a tým aj preklady kníh potrebných na veľkomoravskú misiu.
Obaja bratia sa spolu s pomocníkmi (z prameňov poznáme mená niektorých učeníkov:
Kliment, Naum, Angelár, Sáva,
Vavrinec) utiahli do samoty,
kde v spoločenstve modlitby
pripravil sv. Cyril písmo. Potom
spolu pracovali na prekladoch bohoslužobných kníh
do slovanskej reči. Dielo Život
Konštantína – Cyrila zaznamenáva prvé slová zapísané
slovanským písmom: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo
u Boha a to Slovo bolo Boh“
(Jn 1, 1). Vznešené počiatočné
slová Evanjelia podľa sv. Jána
tak stoja pri zrode slovanského
písomníctva a kultúry.
Pred stovkami rokov mohlo
svätých misionárov na Veľkej
Morave počuť len malé množstvo jej obyvateľov, ale prostredníctvom písma vytvoreného sv.
Cyrilom sa ich posolstvo prenieslo aj do našich dní a zvestuje živé Božie slovo, tak ako
si to želali svätí vierozvestcovia. Písmo bolo zo všetkých
cisárových darov najvzácnejšie
a zostalo pokladom Slovanov až
podnes. n
Peter Borza
ilustračná snímka:
hlaholský text v záhrebskej katedrále (www.slavorum.com)

26 | slovo v rodine

slovo 24 – 25 | 2011

Hlava rodiny 1
Združenie Hieronymus ma požiadalo, aby som na festivale zameranom
na rodinu povedal niečo na tému Kristus – hlava rodiny. Človeku hneď
napadne, že hlavou rodiny je muž.

N

iektorí sa pýtajú, čo
môže o manželstve
hovoriť kňaz, ktorý sám
nebol a nie je ženatý. No zvyknem sa opýtať: Môže sa človek
vyjadrovať k tomu, čo sa mu
stane, keď vyskočí z paneláka
a spadne na hlavu na betónový
chodník? Aj napriek tomu, že
to ešte nikdy neurobil? Musíme
si uvedomiť, že máme aj rozum,
ktorý nám čosi hovorí, na niečo
nás upozorňuje. Človek nemusí
všetko prežiť, nemusí ísť napríklad na večné veky do pekla,
aby vedel, čo je peklo. Boh nám
dal rozum a vďaka tomuto daru
môžeme veľa poznať a povedať.

Svetlo v tme

V Chorvátsku sa nachádza neveľké mestečko – Široki Brijeg
(má asi 13 000 obyvateľov).
Možno to znie neuveriteľne,
ale v tomto mestečku nebol
zaznamenaný žiadny rozvod.
Odkedy ľudia pamätajú, pokiaľ
im siaha pamäť, nevedia o tom,

aby sa niekto rozviedol. Zdá sa
to neuveriteľné. V jednom súčasnom meste nie sú rozvody.
Prečo sa nám to zdá nemysliteľné? Pretože vidíme, ako ľudia
utekajú alebo sa boja vstúpiť
do manželstva kvôli tomu, že
už čosi prežili. Mnohokrát sú
to deti, ktoré vyšli z rozvedených rodín. V Amerike je vraj
50% rozvedených manželstiev.
Neviem presne, aká situácia je
u nás. Napríklad v Stropkove je,
odhadujem, možno už viac ako
polovica manželstiev rozvedených. A to nie je situácia len
v Amerike alebo u nás. Vidíme,
že sa to šíri ako mor. Ľudia žijú
bez toho, aby vstúpili do manželstva. Mnohí mladí, odhaduje
sa, že až 60 alebo 75%, žijú bez
toho, aby si dali manželský
sľub. Mnohí majú až citeľný
strach vstúpiť do manželstva,
a preto žijú „len tak“. Veľa
rokov. Pritom prechádzajú
viacerými štádiami a možno
by aj chceli vstúpiť do manželstva... Myslím si, že je to aj

preto, lebo nie sú zrelí – nesledujú Boží zákon. Muži či ženy
nie sú v plnom zmysle slova
mužmi a ženami, sú infantilní
– detinskí – vo svojich postojoch. No nemusí to byť vždy ich
chyba, lebo žijú v spoločnosti,
v akej žijú, a vidia veci tak, ako
ich vidí táto spoločnosť.
Ako je možné, že Širokom
Brijegu sa ľudia nerozvádzajú? Myslím si, že preto, lebo
Chorváti majú vo veľkej úcte
kríž. Kríž Ježiša Krista. Vo
svojich dejinách toho veľa
prežili, turecké vpády a množstvo ďalších vojen. Dodnes sa
toho na Balkáne veľa „melie“.
Aj vďaka tomu kríž postavili
do centra svojho života. Neviem, či nie sú jediní na svete,
čo aj pri sobáši majú jedinečný
a zaujímavý zvyk: keď mladí
prichádzajú na sobáš, prinášajú
so sebou kríž. S ním prídu ku
kňazovi a on im povie niečo, čo
by mnohých v Amerike alebo
vo Francúzsku (a možno aj tu)
šokovalo. Snúbencovi povie:

„Tak už si si našiel svoj kríž –
svoju partnerku.“ A snúbenici
hovorí: „Tak už si si našla svoj
kríž – svojho partnera.“ Prečo?
Pretože je veľmi dôležité vedieť
to. Máme tendenciu klamať
sami seba alebo sa nechávame
klamať diablom (aj diabol je
skutočný, nielen Boh). A tak
cez svoje kanály nám zamotá
rozum a predstavuje čosi, čo
nie je skutočné. Keď sa dvaja
berú, myslia si, že sa konečne
do seba zaľúbili a že si našli
toho ideálneho partnera.
Pozerajú sa jeden na druhého ako na ideálnu partnerku
a ideálneho partnera. Toto
však nie je pravda. Nikto nie
je ideálny. Pravda odkrýva,
že sme zasiahnutí dedičným
hriechom, hriešni, slabí. Preto
túto ceremóniu v Chorvátsku
akceptujú a prijímajú. V Amerike (bol som 12 rokov v Kanade)
sú ľudia precitlivení, všetko
prežívajú cez city. Neustále
sa pýtajú: A ako sa cítiš? A čo
cítiš? Chcem tým povedať, že
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rozum je vo veľkej miere, aj
keď nie všade, odpísaný. Všetko
je postavené na citoch a nie
tom, čo nám hovorí rozum –
na pravde.
V Chorvátsku si pri sobáši
snúbenci kľaknú a kríž položia
pred seba. Nevesta dá svoju
pravú ruku na kríž a na jej ruku
dá svoju ruku ženích. Obe potom aj s krížom prikryje kňaz
štólou a snúbenci prisahajú, že
budú žiť spolu až do smrti.
A čo je zaujímavé? Bežne
vo svete je známe a rozšírené,
že po sľube sa mladomanželia
pobozkajú. Tam však kňaz
po prísahe nepovie: „A teraz si
dajte bozk“, ale „A teraz môžete
pobozkať kríž“. A oni to urobia
– bozkajú kríž.
V súčasnosti sú snahy
preniesť tento zvyk aj do iných
častí sveta. Je to veľmi mocný
znak. Keď potom títo manželia
majú problém, prídu pred kríž,
ktorý visí na čestnom mieste,
a tam riešia svoje problémy.
Nejdú k nejakej veštkyni alebo
astrologičke, ale riešia svoje
problémy pred krížom. Pretože
kríž je zdrojom lásky. Či niekto
verí, alebo neverí v Krista, je
to tak.
V manželstve sú si muž
a žena rovní. Na počiatku Boh
stvoril muža a ženu. Boh stvoril
človeka na svoj obraz. Človeka, muža a ženu, ich stvoril.

Dvoch. Aby boli obrazom Boha.
Boh je jeden, ale je v Trojici –
Otec, Syn a Svätý Duch. Otec,

ktorá je tu od stvorenia. Adam
a Eva boli manželia. Boh teda
už na začiatku vložil všetku

„No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich
slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče,
vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril,
že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som
dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty
vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal,
že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou
tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal,
lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám.
I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje
meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ,
bola v nich a aby som v nich bol ja.“
(Jn 17, 20 – 26)

prvá božská osoba, od neho
pochádza Syn, druhá božská
osoba, a láska medzi nimi – to
je Svätý Duch, tretia božská
osoba. Boh stvoril človeka
na svoj obraz. Vtedy ešte neexistovala Katolícka cirkev. Teda
manželstvo nie je len nejaká
katolícka ustanovizeň alebo
kresťanský výmysel. Manželstvo je prirodzená ustanovizeň,

energiu a moc do manželstva.
No človek zhrešil, odvrátil sa
od Boha. Aj dnes si ide za svojím, vzďaľuje sa od Boha,
a potom mu to nefunguje. Keď
vstupuje do manželstva, má
pocit, že je dostatočne múdry.
Veď my sa máme radi a stopercentne nám všetko bude
fungovať! Nie je pravdou, že
všetko funguje. Kríza príde.

Príde otvorenie očí a poznanie,
že každý človek má svoje obmedzenia. Treba mať medzi sebou
Krista. Keď človek v manželstve
hľadá len telo, telo sa príliš skoro spozná. A potom príde nuda.
Možno človek v manželstve
hľadá duševnú hodnotu (môže
byť aj ateista) a povie si, že hľadá bystrosť partnera, jeho inteligenciu, komunikatívnosť...
No človek sa vyčerpá, lebo nie
je bezhraničný ani v tejto sfére.
I tam „dôjde para“, i tam dôjde
vtip, všetko je konečné. A znova
nastáva nuda. No človek hľadá
niečo, čím by naplnil túžbu,
ktorú má – túžbu po nekonečnom šťastí. Každý ju má v srdci.
Či je veriaci, alebo neveriaci.
To nič na veci nemení. Teda či
hľadám telo, alebo či hľadám
dušu, čoskoro mi dôjde benzín.
Manželstvo vydrží iba vtedy,
keď manželia idú za jedným
cieľom. Keď idú k Bohu, k večnému šťastiu, a keď si navzájom pomáhajú, aby tam mohli
dôjsť. n
Miroslav Čajka CSsR
(prednáška z festivalu Rodina
je budúcnosť, ktorý sa uskutočnil 5. júla 2011 v Liptovskom
Mikuláši)
(pokračovanie v budúcom čísle)
snímka: súsošie Svätej rodiny
v Širokom Briegu: (www.panoramio.com)

varovanie

Prekliatie alebo požehnanie?

P

rednedávnom som čítal o mladom
veštcovi, ktorý ponúka odstránenie
prekliatia až 36 pokolení späť. Rovnako poskytuje svoje služby firmám a tvrdí: „Často
za mnou chodia aj podnikatelia a žiadajú
o pomoc, lebo sa ich firme nedarí. Stáva sa
tak väčšinou vtedy, ak je tá firma vedome či
nevedome prekliata.“
A firmy „sadajú na lep“. Chcú odstrániť
prekliatie. Nič viac. No to chce aj diabol.
Upriamiť pozornosť iba akože na odstránenie prekliatia, ale nie na získanie požehnania. Veštec sa chváli mocou odstrániť
prekliatie spred 36 pokolení. Takú moc ako

smrteľník nemôže mať.
Ten, kto naozaj môže odstrániť prekliatie, je Ježiš. Pretože iba on na Golgote prijal
prekliatie všetkých nás. A odvtedy všetci,
ktorí patria Kristovi, sú voči zlorečeniam
imúnni. Teda to, o čo by sa mal podnikateľ
usilovať, je priateľstvo s Kristom. Ježiš to
povedal jednoznačne: „Kto nie je so mnou,
je proti mne, a kto nezhromažďuje so
mnou, rozhadzuje.“ (Mt 12, 30)
Poznám podnikateľa. Má 80 zamestnancov, no nežije len pre svoju firmu. Žije
vo sviatostnom manželstve, s manželkou
majú štyri deti a všetci sa snažia páčiť Pá-

novi. Preto Pán Boh požehnáva nielen jeho,
ale aj jeho rodinu a celú ich firmu.
Náš Boh, ktorý je pravdou, nám však
hovorí: „... som žiarlivý Boh, ktorý tresce
neprávosti otcov na deťoch do tretieho
a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazujem až
do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú
a zachovávajú moje príkazy.“ (Ex 20, 5 – 6)
A v tom istom Svätom Duchu aj Ježiš hovorí: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť, a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 12, 33)
Marek Badida
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Vianočné posedenie
A

k by ste chceli vo svojej farnosti pripraviť vianočné posedenie pre všetky vekové kategórie, ponúkame vám námet,
ktorý by ste mohli na stretnutí využiť. Určite sa vám podarí
upevniť medzigeneračné vzťahy a naučíte sa obetovať svoj čas, silu
a talent pre šírenie radostnej Božej zvesti svojim blízkym.

Pomôcky: poháre, čaj, cukor, polystyrénové gule, látky s vianočným vzorom, ozdobná mašľa, nôž, príborové nože, špendlíky
Priebeh:
Úvodná modlitba
pieseň Boh ťa miluje
Privítanie účastníkov a poďakovanie za prijatie pozvania
Aktivita 1
Deti prednesú báseň pripravenú pre ostatných (z básne môžeme
vytvoriť scénku, rozdeliť na jednotlivé postavy a deti sa ju vopred
naučia naspamäť). Slúži na navodenie atmosféry, ale aj na zamyslenie sa nad tým, čo je v skutočnosti dôležité.
Najkrajší list
Ježiškovi poštárici z neba na zem rukujú.
Na sánočkách, ba i pešo oblakmi sa loptujú.
Jeden vpredu s veľkým bubnom, na lyžiach sa spúšťa, hľa.
Za ním všetci docupkajú a každý sa ponáhľa.
Pred Vianocami, trimti, tramti, šírym svetom bubnuje.
,,Deti milé, nech každý z vás list do neba hotuje.
Napíšte si na papierik svoje vrúcne prosbičky,
Ježiško vám všetko splní, pošle bábku, koníčky.“
Rozpŕchne sa kŕdeľ detí, každé zháňa, píše list.
Doma, v škole: ,,Ujú, ajá, veľký balík musí prísť!“
Stromček, sane, korčule a obrázkové knižočky,
koláče a cukrovinky, a prekrásne šatočky.
Aj Maruška píše niečo, nemá otca, mamičku.
Obuv, šaty roztrhané, studenú má izbičku.
A predsa si nič neprosí, len: „Ježiško, príď sám,
nech ti svoje malé srdce na Vianoce odovzdám.“
Poštárici nesú listov plné kapsy do neba,
Ježiško už čaká na ne, anjelik ho kolembá.
Rad-radom ich berie do rúk, balíky sa chystajú
a tie potom poštárici z neba na zem spúšťajú.
Keď Ježiško Maruškin list otvorí a prečíta,
zaťapušká ručičkami, tvár radosťou rozkvitá.
Opakuje pri čítaní: ,,Len, Ježiško, príď sám,
nech ti svoje malé srdce na Vianoce odovzdám.“
Ježiško hneď vezme do rúk veľký lampáš mesiaca,
osvieti zem, žiaria svety, biela okrasa.
Hľadá Marku, čo do neba najkrajší list písala,
hladom, zimou podlomená v chráme tíško zaspala.
V sladkom sníčku pokorená, usmieva sa, ľaľali,
že jej z nebies aj lietadlo pozlátené poslali.
Ježiško vraj sám ho viedol v maľovanom kožúšku,
počas cesty na bielu zem navštívil aj Marušku.
Sníva ďalej – stromčekov je celá hora v izbičke
a Ježiško medzi nimi sedí sám na vetvičke.

Maruška zas v bielych šatách i s venčekom na hlave
podáva mu svoje srdce, malilinké, boľavé:
,,Ach, Ježiško, kráľ chudoby, teba vrúcne rada mám.
Svoju biedu i starosti do rúk tvojich odovzdám.
Ty zašatíš aj ľalie, čo vyrastú na poli,
vtákov kŕmiš, uzdravuješ, koho niečo zabolí.“
Veľká nádej Maruškina tak Ježiška dojala,
že ju láska jeho Božstva hneď do neba pojala.
A zo sníčka prebudená nebola už v kostole,
ale v jednom krásnom dome dobrej panej pri stole.
Ona ju vraj počúvala, keď sa pekne modlila,
spiace dieťa do kabáta teplučkého povila.
Odniesla preč ta ku sebe v materinskom náručí,
že Maruške za dobrotu všetko, všetko poručí.

Dialóg
Poprosíme starších, aby porozprávali, ako prežívali Vianoce počas svojho detstva. Rozhovor vedieme k tomu, aby spoznali rozdiely
medzi tým, ako sa slávili sviatky Božieho narodenia niekedy a ako
teraz.
Rozdiely nachádzame aj v tom, ako sa ozdobovali stromčeky.
Niekedy sa na stromček vešali orechy, vlastnoručne urobené cukríky a pod. Ľudia mali k takýmto ozdobám iný vzťah. Preto si mladší
účastníci skúsia vyrobiť ozdoby. Starší im môžu pomôcť. Necháme
im priestor, aby sa spoločne zdieľali a spievali koledy.

Aktivita 2
Vianočné gule
Polystyrénovú guľu narežeme štyrikrát po obvode do hĺbky
0,5 cm (rozdelíme ju na 8 častí). Z rozličných látok si nastriháme
o niečo väčší tvar jednotlivých dielikov, ktorý potom zatláčame
pomocou príborového noža do zárezov na guli. Takto to opakujeme
pri všetkých častiach. Látky môžeme striedať. Potom na spoje pripevníme pomocou špendlíkov ozdobnú mašličku. Z mašle vytvoríme aj háčik na zavesenie (pozri obrázok).
Záverečná modlitba
Otče náš n
Ivana Potočňáková
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Piate dieťa 1
Ch

cem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,
že si vypočul slová mojich úst.
Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval,
a rozmnožil si vo mne odvahu.
Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš
a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov;
zachráni ma tvoja pravica.
(Žalm 138)

Máme štyri krásne detičky.
Z Božej prozreteľnosti a našej

lásky sme počali piate bábätko.
Po prvých dvoch bezproblémo-

vých tehotenstvách
i pôrodoch sa
moje tretie
tehotenstvo
skomplikovalo kŕčovými
žilami na nohách a pri
štvrtom ma
to už veľmi
zdravotne
obmedzovalo – sťažovalo
môj pohyb
a ohrozovalo
môj život. Počatím
piateho bábätka sa
vo mne miešali pocity
radosti, ale aj smútku,
či a ako to tehotenstvo
s mojimi zdravotnými problémami zvládnem. Už tretí
týždeň po počatí som začala
cítiť bolesti nôh. Prišli letné
prázdniny, neustále vymýšľanie
programu pre naše detičky a výhodná ponuka letnej dovolenky.
S radosťou sme túto ponuku
prijali a tešili sme sa na spoločne strávený čas v inom prostredí
a s inými aktivitami. Prežili sme
naozaj nádherný oddychový čas
– spolu ako rodina. Po návrate
z dovolenky som navštívila
svoju lekárku a porozprávala jej
o svojich ťažkostiach. Ubezpečila ma, že je všetko v poriadku. Aj podľa ultrazvuku bolo
bábätko primeranej veľkosti
zodpovedajúcej štrnástemu
týždňu tehotenstva. Na bolesť
hlavy a časté krvácanie z nosa
mi predpísala lieky. Tento môj

stav vraj pominie v druhom
trimestri, ale každá mamička
prežíva tehotenstvo ináč, zvlášť
staršie mamičky či mamičky
po viacerých pôrodoch. Natešená, že je všetko v poriadku,
som sa pobrala domov. O tri
a pol týždňa som stála pri svojej
doktorke opäť pri ďalšej bežnej
tehotenskej poradni. Tlak i moč
boli v poriadku, čakal ma odber
krvi v osemnástom týždni tehotenstva, ale ešte predtým som
šla do ambulancie pani doktorky, ktorá sa ma pýtala na môj
zdravotný stav a začala počúvať
tlkot srdiečka nášho bábätka.
Keďže ho nemohla zachytiť,
„lebo sa nám asi niekde skrylo“,
zavolala sestričku a začali robiť
sono. Bolo ráno 7.30 hod. a bola
som druhá pacientka v ambulancii. Jej sústredený pohľad
na obrazovku a nezvyčajne dlhé
ticho mi začali byť podozrivé.
Už som otvorila ústa, že sa jej
opýtam, či je všetko v poriadku, keď ma ona predbehla
zvláštnou vetou: „ A vy sa cítite
dobre?“ Krátku chvíľu, ozaj iba
chvíľočku, som rozmýšľala, čo
je to za otázku. No moje ďalšie
premýšľanie pretrhlo jej bolestivé konštatovanie: „Nemáme
srdiečko bábätka, nebije nám.
Vaše dieťatko je mŕtve...“
V hlave mi vírilo veľa otázok,
veľa nevypovedaných myšlienok. n
Petra
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Potešenie zarmútených

P

ri úmrtí blízkeho, v ťažkostiach,
smútku a chorobe potrebuje človek
posilu. Vtedy by nemal ostať sám. Príbuzní
a priatelia pohnutí súcitom prídu trpiaceho
navštíviť, aby mu uľavili v bolesti; usilujú
sa ho potešiť. Stáva sa, že aj dobre mienené slová viac priťažujú, než povzbudzujú,
a nemôžu navrátiť toho, kto odišiel a je
oplakávaný. „Ako ťa poteším, sionská dcéra,
panna? Tvoja zlomenosť je veľká ako more,
ktože ju zhojí?“ (Nár 2, 13b)
Pravá útecha je viac než len slová. Prehovára do srdca, ako to opisuje Kniha Rút 2, 13:

„... potešil (si) svoju služobnicu a hovoril si
k jej srdcu...“ Je to útecha lásky, posilnenie
v nádeji a povzbudenie vo viere.
„Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich, a choď spolu s tými, ktorí smútia!“
nabáda nás Písmo (Sir 7, 38). Niekedy sa
stane, že sa zrazu potešitelia kamsi vytratia
a postihnutému sa vyhýbajú ako nakazenému morom. Túto opustenosť opisuje
žalmista: „Čakal som, že dakto bude mať so
mnou súcit, no takého som nestretol; čakal
som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.“ (Ž 69, 21) Človek zostáva sám vo svojej

bolesti; niekedy sa dokonca zdá, že i Boh
sa od neho vzdialil. A predsa Boh tešiteľ je
vtedy človeku najbližšie. On, ktorý dokonale pozná srdce človeka, jediný je schopný
účinne potešovať. Prisľubuje, že smútok
zmení na radosť, poteší a rozveselí po žiali.
Jeho slovo je účinné, utešuje v ponížení
a zlomeným vracia život. Boh všetkej útechy „nás potešuje v každom našom súžení,
aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú
v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou
Boh potešuje nás“ (2 Kor 1, 4).
Marica Kipikašová
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a jeho požehnanie začali brať
ako samozrejmosť. Prepadli
sebectvu, modlárstvu a hriechu. Joel ich varuje, že týmto
konaním na seba nevyhnutne
privolávajú Boží súd. Prorok sa
jasne zastáva Pána ako jediného
darcu úrody a ukazuje nezmyselnosť očakávania pomoci
od nemohúcich bôžikov. Veľmi
jasne odmieta modloslužbu
a odvracia sa od formálneho
izraelského kultu. Prorok burcuje ľud k pokániu.

Hlavné témy

Knihu proroka Joela môžeme
rozdeliť na tri dominantné
témy.

Prorok Joel
Každý deň nám televízia i rozhlas prinášajú tragické správy a katastrofické predpovede našej budúcnosti. Hospodárska kríza, neistota v politike či ekonomike, živelné pohromy sú tým, čo napĺňa naše
srdcia strachom, úzkosťou, bezmocnosťou a obavami. Táto situácia je
veľmi podobná tej, v ktorej prorok Joel prináša slovo, ktorým k nemu
prehovoril Pán.

O

prorokovi Joelovi
vieme toho veľmi málo.
Jeho kniha neobsahuje
osobné údaje, okrem označenia
mena jeho otca, ktorý sa volal
Fatuel. Meno Joel znamená
Jahve je Boh, Hospodin je Pán,
čo je v protiklade s významom
mena jeho otca Fatuela, ktoré
znamená − dať sa zviesť. To
naznačuje odpoveď na modlárstvo, ktoré panovalo v tých
dobách v Izraeli. Joel zrejme
žil v Jeruzaleme, lebo jeho
proroctvo bolo smerované
k obyvateľom južného kráľovstva – Judska.

Varovanie

Kniha proroka Joela nie je
veľká. Má len štyri kapitoly, ale

prorok v nej hovorí veľmi mocne a naliehavo. Joelovo proroctvo obsahuje varovné posolstvo,
je však plné nádeje. Neobsahuje
priamy údaj o historických
okolnostiach. Tým sa Joel líši
od ostatných prorokov. Jeho
kniha nie je viazaná na konkrétnu dejinnú situáciu, to
znamená, že správa o Pánovom
dni je nadčasová.
Joel vyhlasuje, že náš Stvoriteľ, všemohúci Sudca, je milosrdný a chce žehnať všetkým,
ktorí sa na neho spoliehajú.
Prorok Joel začína svoju
knihu opisovaním hroznej
pohromy spôsobenej kobylkami, ktoré pokryjú a zožerú
celú úrodu. Predsa však skaza
spôsobená kobylkami je len
náznakom prichádzajúceho Bo-

žieho súdu. Preto Joel nalieha
na ľud, aby sa odvrátil od svojich hriechov a vrátil sa k Bohu.
Toto posolstvo o súde a pokání
je pretkané uistením o Božej
láskavosti a požehnaní, ktoré
Boh sľubuje všetkým, ktorí ho
budú nasledovať. (Joel 2, 32)
Bezprostrednou príčinou
vzniku knihy bola invázia
kobyliek a kruté sucho, čo je
kombinácia, ktorá ničila judský
ľud takmer na všetkých spoločenských úrovniach. Joel prorokuje v dobe krízy, pri skutočnej,
zrejme desivej až katastrofálnej
pohrome kobyliek, ktorú vníma
ako predzvesť príchodu Pánovho dňa.
V tých dobách sa Judejcom
darilo veľmi dobre a boli so sebou spokojní. Božiu prítomnosť

1. téma: Kobylky (1, 2 – 20)
Prvá časť popisuje zničenie Judska. Mohutná invázia
kobyliek zničila vinice, stromy
a úrodu na poliach. Dôsledok
– veľká bieda ľudu. Kobylky sú
ničivé ako armáda, zhromažďujú sa v obrovských húfoch
v nespočítateľnom množstve
a lietajú nízko nad zemou
tak, že pri svojom prelietavaní
zdanlivo zakryjú slnko. Keď sa
usadia, zožerú takmer všetko
zelené. Prorok naznačuje, že
kobylky sú len predzvesťou
omnoho väčšej krízy, ktorá
na ľud doľahne, ak sa neodvráti
od svojich hriechov.
Kobylky sú vykreslené ako
žráč, ktorý požiera všetko,
čo človek má. Izrael privádza
dokonca do takej biedy, že ľud
nemá čo obetovať Bohu. Touto
pohromou je ohrozený aj vzťah
k Bohu. Situácia je znakom
toho, že ak život postavím len
na svojich silách a schopnostiach a nie na Pánovi, vždy príde „žráč“, ktorý ničí moje dielo,
môj život a ohrozí môj vzťah
k Bohu. „Lebo do mojej krajiny
vystúpil mocný a nespočetný
národ; jeho zuby sú zuby leva,
hryzáky má ako levica. Moju
vinicu obrátil na púšť a moje
figovníky obhrýzol, úplne ich
olúpal a zahodil, obeleli ich
konáre. Pokrmové a nápojové
obety zmizli z domu Pánovho,
smútia kňazi, služobníci Páno-
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vi. Spustošené je pole, smúti
roľa, veď je znivočené obilie,
vyschol mušt, olej uvädol. Roľníci sa hanbia, jajkajú vinári pre
pšenicu a jačmeň, lebo žatva
je preč z poľa. Vinič vyschol,
figovníky uvädli, granátniky
i palmy a jablone, všetky stromy poľa vyschli, áno, zmizla
radosť u ľudí.“ (1, 6 – 12)
Uprostred tejto situácie Joel
vyzýva duchovných vodcov
a starších, aby viedli ľud k celonárodnému pokániu. Výzvu
adresuje najprv kňazom, ktorí
stoja pred Pánom. Z nich má
ďalej vychádzať výzva k obráteniu a pokániu. Kňazi sa majú
stať strážcami národa, bdieť
pred Pánom a predkladať Bohu
v príhovornej modlitbe všetko,
čím je ľud postihnutý. Tu sa
začína obrátenie národa.
2. téma: Výzva k ozajstnému pokániu (2, 1 – 17)
Druhá časť zaznamenáva
bezprostrednú hrozbu ešte
tvrdšieho Božieho súdu, a to zo
severu, či už vo forme ďalšieho
útoku kobyliek, alebo skutočnej zahraničnej invázie. Prorok
vyhlasuje duchovný poplach.
Vyzýva k veľkému svätému
zhromaždeniu, v ktorom by
kňazi a celý ľud úprimne hľadali Božie milosrdenstvo v pravom pokání – v pôste, príhovorných modlitbách a v skutočnej
zlomenosti pred Bohom. Boh je
ten, s ktorým musíme počítať,
nie príroda, ekonomika alebo
pomoc cudzej armády.
Skutočné pokánie a zmena
života nie je len o slovách. Je
spojená s rozhodnutím a aktivitou, činnosťou. V tejto časti
si stačí všimnúť slovesá spojené
s pokáním: roztrhnite, obráťte
sa, zvučte trúbou, zasväcujete,
zvolajte, zjednoťte. To sú slová,
ktoré sú reakciou na výzvu
k pokániu. Jasné gestá.
V tejto časti sú veľmi silné
slová proroka: „Teraz však –
hovorí Pán – obráťte sa ku mne
celým svojím srdcom, pôstom
i plačom a nárekom, roztrhnite
si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa
k Pánovi, svojmu Bohu, veď je
dobrotivý a milosrdný, trpez-

livý a veľmi ľútostivý a môže
odvrátiť nešťastie“. (2, 12 – 13)
Roztrhnutie rúcha bolo častým
znamením hlbokých výčitiek,
vonkajším gestom, ktoré vyjadrovalo bolesť srdca. Boh však
nikdy nestál o vonkajšie prejavy
pokánia, ak ich nesprevádzalo

3. téma: Odpustenie a obnova (2, 18 – 4, 21)
Posledná časť sa začína
vyhlásením, že Boh mal zľutovanie so svojím ľudom, keď
videl jeho úprimné pokánie.
Pravé pokánie a veľké Božie
milosrdenstvo vedie k vyliatiu

Zvučte trúbou na Sione,
zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie,
zvolajte ľud, zasväťte zástup,
zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých
aj tých, čo sajú prsia;
ženích nech vyjde zo svojej izby
a nevesta zo svojej chyže.
Medzi predsieňou a oltárom
nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia,
a nech hovoria: „Ušetri, Pane, svoj ľud
a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu,
aby nad nimi panovali národy“;
prečo by mali vravieť medzi národmi:
„Kdeže je ich Boh?“
Pán sa rozhorlil za svoju krajinu
a ušetril svoj ľud.
Pán odpovedal svojmu ľudu:
„Hľa, ja vám pošlem obilie,
víno a olej: nasýtite sa nimi
a viac vás nedám na potupu národom.
A toho, čo je zo severu, oddialim od vás,
odoženiem ho na suchú a pustú zem,
jeho predvoj k Východnému moru
a jeho zadný voj k Západnému moru.
Jeho zápach sa bude roznášať
a jeho smrad bude vystupovať,
pretože urobil priveľa.
Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa,
pretože Pán konal veľkolepo.“
(Joel 2, 15 – 24)

pravé pokánie v srdci. Pán nestojí o rituály alebo divadielko.
Je veľa vecí, ktoré v živote vieme
robiť len navonok, aby sme sa
ukázali pred ľuďmi, upokojili
rodinu, predstavených alebo
blízkych. Toto konanie je však
plytké a bez účinku. Potrebujeme ísť do hĺbky. Dovoliť Bohu
premeniť naše srdce, charakter.
Roztrhnúť srdce znamená ukázať mu svoju biedu v pravde,
predstaviť mu svoje zmýšľanie
a zámery také, aké sú. Odhodiť
masku. Bohu ide o návrat môjho srdca. O obnovenie intimity.

Svätého Ducha a obnove zničenej a spustošenej krajiny.
Je nádherné počúvať a vidieť
na svojom živote naplnenie
Božieho prísľubu: „Vynahradím vám roky, ktoré vyžrala
kobylka, skokan, ničiteľ a rezáč,
moje veľké vojsko, ktoré som
na vás poslal. Budete hojne jesť
a nasýtite sa a budete chváliť
meno Pána, svojho Boha, ktorý
zaobchádzal s vami zázračne,
a môj ľud sa už nikdy nezahanbí. Budete vedieť, že uprostred
Izraela som ja, ja som Pán, váš
Boh, a nik iný, a môj ľud sa už

nikdy nezahanbí“. (2, 25 – 27)
Toto je Božia odpoveď
na skutočné obrátenie, na roztrhnuté srdce. Je to odpoveď
na môj vzťah k nemu. Toto je
Boží prísľub pre teba. On to
chce urobiť aj pre teba.
Ale ešte nie je koniec, pretože
Boh pokračuje: „Potom vylejem
svojho ducha na každé telo
a budú prorokovať vaši synovia
i vaše dcéry; vaši starci budú
mávať sny a vaši mládenci budú
mať videnia. Aj na služobníkov
a služobnice vylejem v tých
dňoch svojho ducha“. (3, 1 – 2)
Joel predpovedá dobu,
keď Boh vyleje svojho Ducha
na všetkých ľudí. To bude
začiatok nového a radostného
spôsobu uctievania Boha všetkými, ktorí v neho veria. Dar
Ducha je pre človeka ako dážď
pre vyschnutú prírodu.
Svätý Duch nám rovnako ako
prvým kresťanom dosvedčuje
Božiu lásku. „Božia láska je
rozliata v našich srdciach skrze
Ducha Svätého, ktorého sme
dostali.“ (Rim 5, 5)
To, že Pán vyleje svojho
Ducha na každé telo, zahŕňa
rôzne skupiny ľudskej spoločnosti (synovia, dcéry, mládenci,
starci, otroci, služobnice).
Znamená to, že v dobe vyliatia
Ducha nebudú potrební žiadni
vykladači, prostredníci, lebo
každý bude rozumieť Božej
reči, každému bude Pán blízky.
Je to prísľub nového vzťahu
s Pánom.
Joel začína svoje kázanie proroctvom o zničení zeme a končí
proroctvom o jej obnovení.
Na začiatku zdôraznil potrebu pokánia a na konci káže
o zasľúbenom odpustení, ktoré
je dôsledkom pokánia. Prorok
sa snažil presvedčiť ľudí, aby sa
prebudili a uvedomili si, ako je
nebezpečné žiť ďaleko od Boha.
Dnes nám znie jeho posolstvo
o tom, že kým je čas, každý, kto
bude volať k Pánovi, môže byť
zachránený. n
Damián Saraka
snímka Michelangelovej fresky
proroka Joela zo Sixtínskej
kaplnky: www.zeno.org
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Nezamestnaná.
A čo ďalej?

ristína pracovala už
niekoľko rokov v jednom
zo závodov na výrobu
káblových zväzkov do áut.
Pred pár mesiacmi si poriadne
vydýchla. Veľa jej kolegýň prišlo
o prácu, no ona zostala. Už tri
týždne sa pošuškávalo, že budú
znova prepúšťať. „Len keby som
mala zasa šťastie,“ uvažovala pri
práci. Nemala.
Keď sa našla na zozname
tých, ktorých plánujú prepustiť,
podlomili sa jej kolená. Obviňovala samu seba, vedenie
podniku, kolegyne i Boha. Rozmýšľala, ako vyžije, ako to bude
ďalej, čo bude robiť... Zaborila sa
do svojho vnútra presiaknutého
strachom, bolesťou i beznádejou. Konečne došla domov. Prešla mĺkvo popri deťoch a odišla
do spálne. Za zatvorenými dverami jej vyhŕkli slzy. Nepoznala
odpovede na svoje otázky.
Jej rozjímanie nad vlastnou
biedou prerušil hlas 10-ročnej
Martinky: „Mami, pôjdeš so
mnou do cerkvi?“
Spomenula si. Bol prvý piatok. Rukávom si utrela slzy z očí

a povedala najmilšie, ako v tej
chvíli vedela: „Vieš, že pôjdem,
choď sa obliecť“.
O pár minút už kráčala
hore kopcom k cerkvi, z ktorej
sa ozývali zvony zvolávajúce
veriacich do chrámu. „Aspoň sa
pomodlím,“ vravela si v duchu.
„Možno mi Boh pomôže!“
V chráme bol dlhý rad pred
spovednicou. Inštinktívne sa
doň postavila spolu s dcérou.
Bolo ticho. Jej pohľad prechádzal z ikonostasu na dcéru
a do neznáma. Očakávala odpoveď, no tá neprichádzala. Znova
sa jej oči zastavili na ikonostase.
Prechádzala ním zdola nahor,
až sa jej pohľad zaboril do kríža na jeho vrchole. Mala chuť
skríknuť: „Veď hovor! Som tu!
Hovor!“ Vtedy si uvedomila, že
sa pozerá na zničeného, ubitého
a umierajúceho Boha. Všimla si
tú hrôzu. Predstavila si na kríži
svojho manžela a v hrôze a znechutení odvrátila svoj pohľad.
No o chvíľu sa znova pozrela
na kríž. Zrazu bola blízka jeho
utrpeniu, jeho bolesti, strachu.
Cítila na kríži svoje utrpenie,

bolesť, strach, zúfalstvo...
V mysli sa jej vynárali slová
o jeho láske, o jeho pomoci
a zmysle utrpenia, o dôvere
a viere v jeho slovo. Slová, ktoré
počúvala v cerkvi i čítala doma
v Biblii. Boli to akoby klince
či tŕne, ktoré sa do nej zabodávali. Uvedomila si, že nikdy
nebola dokonalou kresťankou.
Nežila tak, ako to bolo naoko
vidieť. Bolo veľa vecí, ktoré
tajila. Bolestí a slabostí. Veľa,
naozaj veľa. Mysľou jej prebehli
všetky jej hriechy – vypovedané
i skryté.

„Mami, ideš,“ zaznel tichý
hlas dcéry.
Strhla sa. V zamyslení si ani
neuvedomila, že je už na rade.
Podišla ku kňazovi za oltár,
kľakla si a začala: „Naposledy
som bola...“
Z jej úst vychádzali všetky
krivdy, čo spôsobila. Jej slabosti,
prehrešenia, nedokonalosti.
Občas pozrela do očí kňaza, no
ten bol pokojný a na tvári mal
chápavý a milý výraz. Cítila, že
mu môže povedať všetko. Keď
skončila, odľahlo jej, no srdce
nahlodával strach z odvrhnutia,
zo súdu.
„Nebojte sa!“ začal kňaz.
„Ako vedel, že sa bojím?“
pýtala sa sama seba.
Vpíjala do svojho vnútra každé jeho slovo, každú radu ako
smädný kvapky vody. Po spovedi vyšla von a kľakla si do lavice.
Znova sa pozrela na kríž. No
už tam nevidela zničeného,
ubitého a umierajúceho Boha,
ale Boha, ktorý miluje človeka
do krajnosti a hoci ho táto
láska priviedla až na kríž smrti,
neostal na ňom, ale vstúpil
do hlbín zeme, aby mohol
vystúpiť do výšav neba.
V jej srdci bol ešte stále strach
z budúcnosti. No aj nádej. Už
videla malé svetlo na konci
tohto ťažkého života. Už chcela
bojovať, nevzdať sa. Pozrela
sa na Martinku kľačiacu pri
nej a usmiala sa. Už to nebol
predstieraný úsmev, ale úsmev
matky z radosti, že vidí svoje
dieťa. n
Jeremy
ilustračná montáž: J. Gradoš

Modlitba
Sedím v chráme. Počas liturgie
si ku mne prisadne staršia
pani. Je celá zadýchaná, ale
napriek tomu viditeľne vitálna. Ledva sa prežehná a už si
sadá a vyťahuje modlitebnú
knižku. Nevenujem tomu
pozornosť, snažím sa sústrediť
na modlitbu. Teta vedľa mňa
zapálene listuje a modlí sa.
Po čase mi zrak mimovoľne

padne na stranu, na ktorej má
knihu otvorenú. Neveriacky
na ňu pozerám: má nalistované modlitby na konkrétne
úmysly a podľa pohybu pier
usudzujem, že sa ich práve
modlí. Práve sa začína premenenie. Zjavne to ani nepostrehne, lebo sústredene číta
riadky pred sebou.
Mária Dudová-Bašistová
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Blažený pokoj,
večná im pamiatka!
Naša ostatná katechéza bola venovaná kultu svätých. Je teda
na mieste spomenúť kresťanský postoj k tým, ktorí nás už predišli
do večnosti – našim blízkym, rodičom, príbuzným, priateľom a známym, keďže úcta k svätým a spomínanie na zosnulých stoja blízko
seba.

P

odľa čoho možno usúdiť,
že úcta k svätým a spomínanie na zosnulých
patria blízko k sebe? V našom
byzantsko-slovanskom obrade
nič nie je náhodou. Jednotlivé
služby a spomienky, na ktoré
svätí otcovia zložili texty, hymny
a kánony, sú usporiadané v liturgickom roku logicky a harmonicky, takže celý liturgický rok
vytvára nádhernú mozaiku
dejín našej spásy i histórie
putovania Božieho ľudu. Vieme,
že každý deň týždňa je venovaný
úcte k niektorému svätému alebo k Pánovmu krížu. Sobota je
venovaná úcte ku všetkým svätým, ako aj pamiatke zosnulým.
Obidve služby boli zaradené
na sobotu, lebo sobota v preklade znamená odpočinok. Svätí
už požívajú blažený odpočinok
„na mieste, kde niet bolesti ani
zármutku, ani stonu, iba život
nekonečný“, ako to vyjadruje jeden z našich kondákov. Podob-

ne pri modlitbe za zosnulých sa
modlíme, aby Pán priviedol ich
duše tam, kde svätí a spravodliví
odpočívajú. Prepojenie kultu
svätých a pamiatky zosnulých je
veľmi pekne vyjadrené v liturgickom kalendári v súvislosti so
sviatkom Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha. V sobotu
pred týmto sviatkom sa koná
všeobecné spomínanie na všetkých zosnulých, čo od vekov
zosnuli v pravej viere. Nasledujúca nedeľa po Päťdesiatnici
je Nedeľou všetkých svätých.
Takúto súvislosť medzi oboma
spomienkami možno nájsť aj
v latinskej cirkvi, ktorá sviatok
Všetkých svätých slávi 1. novembra a následne 2. novembra slávi
spomienku na všetkých verných
zosnulých.
Povedali sme, že každá
sobota v našom liturgickom
kalendári je venovaná spomienke na zosnulých. Spomedzi
týchto sobôt máme päť tzv.

zádušných sobôt, keď si veriaci
s mimoriadnou láskou a úctou
spomínajú na svojich blízkych
účasťou na zádušných svätých
liturgiách, panychídach a parastasoch, keď sa čítajú aj ich
mená, tzv. hramoty.
Okrem všeobecného, spoločného spomínania na zosnulých
v soboty je v našom obrade
veľmi pekným zvykom konať
spomienky na jednotlivých
zosnulých na tretí, deviaty
a štyridsiaty deň, ako aj rok
od smrti zosnulého. Prečo práve
v tieto dni? Zaujímavé rozprávanie nachádzame u sv. Makária
Alexandrijského, ktorý hovorí:
„V jednom zo zjavení, pri ktorom som videl anjela, som sa ho
opýtal, aký význam má prinášať
obetu za zosnulého na tretí,
deviaty a štyridsiaty deň. Anjel
mi odpovedal: ,Pri odlúčení sa
duše od tela duša v priebehu
dvoch dní blúdi po zemi, kde
chce. Ak milovala telo, obchá-

dza okolo domu, v ktorom sa
oddelila od tela, pohybuje sa
okolo rakvy, v ktorej je telo
uložené. Takýmto spôsobom
strávi dva dni ako vtáča, ktoré si
hľadá hniezdo. Na tretí deň ten,
ktorý vstal z mŕtvych, prikazuje
duši, aby sa vzniesla k nebesiam
a vzdala Bohu poklonu. Potom
Pán prikazuje, aby jej boli ukázané rôzne nádherné príbytky
svätých i krása raja. Duša si toto
všetko obzerá a zabúda pri tom
na smútok, ktorý pociťovala
na zemi, kým bola v tele. Toto
sa uskutočňuje počas šiestich
dní. Po tom, čo videla všetky
tieto úžasné veci, anjeli ju znova
vedú k Bohu, ktorému má vzdať
poklonu. Po poklone vládca
všetkých prikazuje odviezť dušu
do podsvetia, aby jej ukázali
miesta múk i rozličné druhy
utrpenia, ktoré musia trpieť
hriešnici so škrípaním zubami.
Dušu sprevádzajú po týchto
miestach tridsať dní a ona
sa chveje, aby sama nebola
odsúdená a nedostala sa na toto
miesto múk. Na štyridsiaty deň
ju znova privedú pred vládcu,
ktorý jej definitívne určí miesto
prebývania podľa jej skutkov““.
Nech je naša láska k zosnulým vždycky sprevádzaná
modlitbou a vierou vo všeobecné vzkriesenie, ktoré čaká aj
nás, a nech nikdy neostane iba
pri vonkajších úkonoch, ako
je zapálenie sviece či kladenie
vencov na hroby. n
Marko Durlák

zo života svätých

Peter, alexandrijský patriarcha, hieromučeník

C

irkevný historik Eusébios nazýva Petra
slávnym učiteľom Cirkvi, kresťanského
náboženstva, vzdelaným a znalým Svätého písma. Patriarchom Alexandrie sa stal
v roku 300 a túto zverenú cirkev spravoval
12 rokov. Bolo to v časoch Diokleciánovho
a Maximiánovho prenasledovania. Svojou
bdelosťou a starostlivosťou objímal všetky
cirkvi v Egypte, Tebaide a Lýbii, kde bolo
dosť kresťanov, čo odstúpili od viery. Svätý
patriarcha vyhlásil štrnásť predpisov, ako
treba zaobchádzať s tými, ktorí sa chcú
vrátiť do svätej Cirkvi a zmieriť sa s Bohom.

Proti týmto jeho predpisom vystúpil likopolský biskup Meletios, ktorý ho obvinil, že
príliš mierne jedná s odpadlíkmi. Na Meletiovej strane bol aj Árius, neskorší bludár,
ktorého práve Peter vysvätil za diakona.
Podľa Petra tí, ktorí boli veľmi mučení
a v dôsledku toho zapreli vieru, majú byť
prijatí späť, mučenie im bolo dostatočným
pokáním. Tým, ktorí sa zriekli viery bez
mučenia, má byť uložené pokánie na jeden
rok, a tí, ktorí tak urobili dobrovoľne, majú
mať pokánie viac rokov. Peter odsudzuje
aj tých, ktorí sa spontánne ako kresťania

nechali zabiť za svoju vieru – bez vyzvania – pokladal to za jednanie, ktoré je proti
Božím prikázaniam. V žiadnom prípade
však nemá byť prijatie odložené na smrteľné lôžko, ako to bolo doposiaľ.
V roku 311 ho dal cisár Maximián zajať
a sťať. Na kresťanskom Východe je Peter
nazývaný „pečaťou a zakončením mučeníkov“, pretože bol posledným mučeníkom,
ktorý v Alexandrii vtedy zahynul na príkaz
štátnej moci.
Jozef Gača
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PONDELOK 21. november

SOBOTA 26. november

Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu

Prepodobný Alypios Stĺpnik

Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Čítania: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6,
zač. 40 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn
15,17 – 16,2, zač. 52 (sv. Jurajovi)

Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ
pre mnohé veci... (Lk 10, 41)

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo... (Lk 9, 2)

Toľkokrát som už počul toto evanjelium,
toľkokrát to oslovenie: Marta, Marta... Dnes
namiesto jej mena tam dávam to svoje.
Prečo mi Ježiš vyčíta znepokojovanie sa pre
skutočnosti, ktoré sú minimálne potrebné
na prežitie? Veď vlastne on tým nehovorí,
že to nie je potrebné, ale aby som sa pre to
neznepokojoval! Dnes skúsim byť v jednotlivých situáciách pokojnejší.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá, vchod: Poďte, pokloňme sa...
na príhovor Bohorodičky... Tropár, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. Myrovanie. (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

UTOROK 22. november
Apoštol Filemon a spol.

Ohlasovanie Božieho kráľovstva je hlavnou
misiou každého kresťana vyplývajúcou zo
svätého krstu. Boh ma poslal do tohto sveta,
do tejto doby, do tejto rodiny, do tejto farnosti, aby som napĺňal túto misiu. Tak ako
vtedy potreboval apoštolov, dnes potrebuje
mňa. Skúsim dnes svojimi evanjeliovými
postojmi priblížiť tomuto svetu Božie kráľovstvo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 27. november
ŠTVRTOK 24. november
Veľkomučenica Katarína
Čítania: 1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47–12,
1, zač. 62

Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 –
41, zač. 60

Beda vám..., lebo ste vzali kľúč poznania!

Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe,
nebolo tmou. (Lk 11, 35)

Boh stvoril človeka, aby mal účasť na jeho
poznaní. On sa mi nechce skrývať, chce sa
mi dať poznať v mnohých situáciách môjho
každodenného života. Čím viac ho vo svojom živote poznám, tým viac ho budú môcť
poznať tí, ku ktorým ma Boh každodenne
posiela. A v tom spočíva moja zodpovednosť.
Dnes skúsim Boha viac spoznať a dám ho
spoznať.

Tma je nedostatok svetla. Svetlo prišlo
do môjho života (pri krste, myropomazaní,
spovedi, Eucharistii), aby som sa sám stal
svetlom. Zdroj svetla je vo mne. Čím ho
zatieňujem? Svojím ja, svojimi predstavami,
plánmi... Bez toho, aby som sa pýtal, či sú
to plány Boha, či to je aj jeho vôľa. Dnes
skúsim odkryť tienidlo svojho ega.
Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra.

(Lk 11, 52)

Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra.

PIATOK 25. november

STREDA 23. november

Hieromučeník Klement Rímsky

Biskupi Amfilochios a Gregor

Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk
12, 2 – 12, zač. 63 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač.
320; Lk 10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (sv.)

Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač 269; Lk 11, 42 –
46, zač. 61

... zaťažujete ľudí bremenami, ktoré
nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien
ani jediným prstom nedotknete. (Lk 11, 46)
Aké ťažké bremeno možno uniesť? Je to
rôznorodé. Iné bremeno unesie dieťa, iné
chlapec, iné žena a iné silný muž. A v duchovnom živote? Tiež je to rôznorodé.
Niekedy som znepokojený prístupom niektorých k plneniu zákona. Zabúdam však,
že ako pre mňa, tak aj pre nich to môže byť
bremienko alebo aj bremeno. Dnes skúsim
pomôcť a nechám si pomôcť.
Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra.

Vy však máte aj všetky vlasy na hlave
spočítané. Nebojte sa... (Lk 12, 7)
Najväčším nepriateľom na ceste k svätosti
je strach. Strach, ktorý prežívam najmä vo
chvíľach neistoty, v situáciách, v ktorých má
dozrievať moja viera. Do týchto situácií mi
Ježiš hovorí: „Neboj sa, ja ťa poznám veľmi
dobre“. A tu je moja istota. V tomto slove
a v tomto utvrdení. Aj keď sa dnes udeje
v mojom živote čokoľvek, nikdy to nie je
niečo, o čom by Ježiš nevedel.
Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra.

24. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník
Jakub Perzský
Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56,
zač. 39

Neboj sa, len ver! (Lk 8, 50b)
Túto vetu počul z úst pána Ježiša Krista
predstavený synagógy Jairus, keď mu prišli
z domu oznámiť, že jeho dcéra umrela. Čo
sa odohrávalo v tejto chvíli v jeho srdci?
Prišiel za Ježišom s prosbou, aby prišiel
do jeho domu, lebo jeho dvanásťročná
dcéra umiera. Ježiš sa vybral do jeho domu.
Ak niekto umiera, veľa času už neostáva.
Na ceste do Jairovho domu sa odohrala
udalosť uzdravenia ženy. Jairus má veľmi
naponáhlo, ale ešte musí byť svedkom pátrania po uzdravenej žene. Určite je z ľudskej
stránky nedočkavý, ale nevstupuje do tohto
pátrania, nehovorí Ježišovi: „Nechaj to tak,
poďme ďalej, ja mám doma väčší problém...“,
ale je trpezlivý. Po udalosti uzdravenia a nájdenia ženy chorej na krvotok prichádzajú
z jeho domu poslovia s tragickou správou,
ktorá zlomila jeho život. „Tvoja dcéra
umrela.“ Do tejto azda najťažšej situácie
Jairovho života však vstupuje Ježiš so svojím
slovom: „Neboj sa, len ver“. A Jairus sa stáva
svedkom zázraku Ježišovho víťazstva nad
najväčším ľudským problémom, ktorým je
smrť.
Aj v mojom živote sa môže niekedy zdať,
že Boh ihneď nerieši moje problémy a moje
ťažkosti. V takýchto chvíľach ma učí
trpezlivosti, ktorá je vždy znakom pravej
viery. Toto Božie slovo mi dosvedčuje, že aj
v ľudsky zdanlivom „nezáujme“ Boha o moje
problémy, ostáva stále so mnou, a dokonca
má riešenie.
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Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni
druhé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva, kondák hlasu,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten hlasu. (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

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

PONDELOK 28. november

ŠTVRTOK 1. december

Mučeník Štefan Nový

Prorok Nahum

Čítania: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 –
15; 22- 31, zač. 65

Čítania: 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13,
1 – 9, zač. 70

Nebuďte ustarostení o život. (Lk 12, 22b)

... ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. (Lk 12, 7)

Rôznorodé starosti sú neoddeliteľnou
súčasťou ľudského života. Práve cez ne Boh
buduje moju vieru. Nie skúša, ale buduje.
V tom je veľký rozdiel. Čím je starosť väčšia,
tým viac môže rásť moja viera. Ak budem
vnímať starosti svojho života takto, vždy sa
mi otvorí horizont, za ktorým môžem nájsť
riešenie aj tých najväčších starostí.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 29. november
Mučeník Paramon
Čítania: 2 Sol 1, 10b – 2, 2, zač. 274; Lk 12,
42 – 48, zač. 68

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. (Lk 12, 48b)
Boh je ten, ktorý dáva. Dáva všetko, čo potrebujem na to, aby som bol spasený. Ak mi
dáva poznanie, je to veľká milosť. Za tieto
dary nesiem zodpovednosť. Niekedy si myslím, že je lepšie nevedieť, ako vedieť a niesť
zodpovednosť. Ale ak by som nevedel, ak by
som Boha nepoznal, bol by som ukrátený
o mnohé nádherné chvíle Božej lásky a majestátnosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 – 51,
zač. 4 (sv.); 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12,
48b – 49, zač. 69 (rad.)

Jednou z prvých Ježišových výziev bola
výzva k pokániu. Nie k životu bez hriechu,
o ktorý sa už bezvýsledne roky snažím, ale
k pokániu. Ono je cestou k spáse. Pokánie
ma privedie k večnému životu, pokánie mi
priblíži Božie kráľovstvo už tu na zemi. Nie
je dôležité, že dnes znova padnem, je dôležité, aby som vždy znova vstal.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 2. december
Prorok Habakuk
Čítania: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 –
35, zač. 73

Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce
zabiť. (Lk 13, 31)
Týmito slovami posielali niektorí farizeji
Ježiša preč. Podobnými nepriamymi gestami
a postojmi chce dnešný svet poslať preč
všetko, čo sa týka Boha, všetko, čo sa týka
evanjelizácie. Preč do chrámov a do uzavretých spoločenstiev. Tam si hovorte o Bohu,
koľko chcete. Nenaletel som aj ja na túto
iniciatívu? Kde prežívam svoju vieru? Nie je
to často naozaj iba chrám alebo moja izba?
Dnes sa nedám zastrašiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 3. december
Prorok Sofoniáš

Keď ideš so svojím protivníkom pred
vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať.

Čítania: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 –
43a, zač. 46

(Lk 12, 58)

... všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou.

Som na ceste. Ako píše sv. Pavol, putujem
do nebeskej vlasti. Na tejto ceste stretávam
rôznych ľudí. Spriaznených aj odporcov.
Aj dnes to bude tak. S protivníkmi, ktorí
budú proti mojim názorom, sa skúsim
zmieriť. Koľkých mám, s ktorými som sa
ešte nezmieril? Dnes začnem s modlitbou
za zmierenie.

(Lk 9, 43)

Vidieť Boží zázrak je vždy spojené s úžasom.
Kedy som naposledy žasol nad veľkou Božou
mocou? Kedy som naposledy videl Boží
zázrak? Asi čakám na niečo také veľkolepé,
ako o tom počujem v evanjeliách. A pritom
mi unikajú mnohé každodenné zázraky
Božej milosti, ktoré Boh koná v mojom

živote. Dnes skúsim vidieť niektorý z týchto
zázrakov a chváliť veľkú Božiu moc.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 4. december
25. nedeľa po Päťdesiatnici. Veľkomučenica Barbora
Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37,
zač. 53

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo
všetkých svojich síl a z celej svojej mysle
a svojho blížneho ako seba samého! (Lk
10, 27)

Túto vetu počul z úst Pána Ježiša zákonník,
keď chcel vedieť, čo má robiť, aby dosiahol
večný život. Ježiš vyslovil túto vetu, v ktorej je zhrnutý celý zákon i proroci. Toto
je hlavné prikázanie – tak som sa to učil
na náboženstve. Tri formy lásky: k Bohu,
k blížnemu a k sebe samému. Čo znamená
milovať? Milovať znamená prijať Boha,
prijať blížneho a prijať seba samého. Často
začínam túto postupnosť od prijatia Boha,
jeho mnohokrát nepochopiteľnej vôle, cez
snahu o prijatie svojich blížnych a prijatie
svojich slabostí a pádov. Ale táto postupnosť musí byť obrátená. Nemôžem sa učiť
milovať a prijímať Boha, keď neviem milovať
a prijať svojho blížneho. A nemôžem vedieť
milovať a prijať blížneho, keď neviem
milovať a prijať samého seba. Tu je začiatok spoznania lásky – v mojich slabostiach
a pádoch. Ak uverím a prijmem skutočnosť,
že Boh ma miluje takého, aký som, potom
budem vedieť milovať a prijať aj svojho
blížneho takého, aký je. A nakoniec budem
vedieť prijať a milovať aj Boha takého, aký
je. S jeho svätou vôľou, ktorá je niekedy pre
mňa tak ťažko pochopiteľná. Ale vždy ma
chce priviesť do kráľovstva lásky, do kráľovstva prijatia.
Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni tretie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár hlasu, Sláva, kondák hlasu, I teraz,
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten hlasu. (HS: 152; PZ: 106; HP: 107)
Vladimír Varga

PONDELOK 5. december
Prepodobný Sáva Posvätený
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 –
30, zač. 43 (Prepod.)

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno
ľahké. (Mt 11, 30)
Predstaviť si ľahké bremeno či príjemné jarmo je zaiste pre človeka ťažké, no myslím, že
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tieto skutočnosti sa nedajú oddeliť od Kristovej pokory. Preto hovorí najprv o tom,
aby sme sa od neho učili pokore, ktorá dáva
každému človeku slobodu voči všetkému.
Vtedy sa každá starosť stane znesiteľnou,
každá bolesť zrazu začína mať zmysel a to,
čo sa zdá nezmyselné, pre nás nepredstavuje
žiadnu ťažkosť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten svätému. (HS: 314; PZ: 289; HP:
301)

UTOROK 6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca

STREDA 7. december
Biskup Ambróz
Čítania: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač. 281;
Lk 15, 1 – 10, zač. 78

... našla som drachmu, čo som stratila.
(Lk 15, 9b)

Ona sama stratila drachmu, a neobviňuje
pritom nikoho. Hľadať duchovný život sa
oplatí, netreba nikoho obviňovať, na nikoho
ukazovať – to on je na vine, aký som. Každý
z nás má vždy šancu urobiť pre svoj vzťah
s Bohom toľko, koľko vládze – teda hľadať
drachmu, ktorá je často len kdesi stratená.
A nájsť ju bude pre nás radosťou, akú majú
anjeli v nebi.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár a kondák predprazdenstva.
Prokimen, Aleluja a pričasten dňa. (HS:
317,156; PZ: 292,111; HP: 304,112)

ŠTVRTOK 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou
Čítania: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16
– 21, zač. 36

Dávajte teda pozor, ako počúvate... (Lk
8, 18a)

Každý deň si zapneme rádio. Niekedy len
preto, aby čosi „hučalo“, aby nebolo ticho.
Počúvanie Ježišovho slova sa nedá počúvať
len tak, aby čosi „hučalo“. Máme dávať pozor, ako počúvame. Prečo? Myslím, že hlavne preto, aby sme ho vedeli uskutočňovať.
Poslaním kresťana je zjavovať Ježiša Krista
vo svete, uskutočňovať jeho slovo. A to sa dá
len pozorným počúvaním.
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24

Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť... On
uprel oči na svojich učeníkov. (Lk 6, 18.

20)

Ľudia prichádzajú za Ježišom, lebo má moc,
je obdivovaný, je tým, za ktorým sa oplatí
ísť. No on uprie oči na svojich učeníkov.
Svojím postojom nás učí poukázať vždy
na toho druhého, považovať toho druhého
za dôležitejšieho – to je kresťanský postoj.
Vtedy si vyberáme posledné miesto, aby sme
boli povolaní na miesto blízko pri ženíchovi.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten svätému. Myrovanie. (HS: 315;
PZ: 290; HP: 303)

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

PIATOK 9. december
Prepodobný otec Patapios
Čítania: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16,
15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82

... čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je
ohavné. (Lk 16, 15b)
Hovoriť ľuďom o utrpení – dokonca aj o tom
Kristovom či o utrpení mučeníkov – sa zdá
nepríjemné. U Boha je práve toto vznešenosťou – človek, ktorý je ochotný položiť svoj
život za svojho brata. Ten je pred Bohom
vznešený. A klásť svoj život neznamená len
zomierať fyzicky – zomieram totiž aj vtedy,

keď sa vzdám svojho času, svojich výhod...
A to len preto, aby bol ten druhý šťastnejší.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 10. december
Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 –
62, zač. 49

Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť,
nie je súci pre Božie kráľovstvo. (Lk 9, 62)
Prečo sa nemôže obzerať späť? Čo tým robí
zle? Teraz bol čas, keď sa orali polia. Ako by
asi vyzerali, keby ich oral ktosi, kto sa obzerá za seba, kto neorie dopredu, kto nehľadí
na pluh... A to je dôvod, prečo taký človek
nemôže byť súcim pre Božie kráľovstvo.
Pretože hoci pracuje, pracuje zle, lebo sa
zaujíma o čosi celkom iné, ako je jeho práca.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 11. december
Nedeľa svätých praotcov.
Prepodobný Daniel Stĺpnik
Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 –
24, zač. 76

Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. (Lk 14, 16b)
Ľudia často pripravujú rôzne oslavy −
narodeniny, svadby, výročia a podobne. No
nik, kto pripravuje hostinu, nepočíta s tým,
že by mu na ňu nikto neprišiel. Človek
z evanjelia však zažil hanbu, keď pripravil
veľkú hostinu. Pozval na ňu mnoho ľudí,
no nikto z nich nechcel na túto hostinu
prísť. Výhovoriek mali nadostač, no žiadna
nebola presvedčivá. Preto zavolá všetkých
ostatných, ktorí predtým neboli pozvaní,
a donúti ich vojsť. My všetci sme donútení
vojsť, pretože my sme na tú veľkú večeru
vôbec neboli pozvaní. Boli tam pozvaní
židia. No ty kresťan z pohanov si sa kvôli ich
odmietnutiu stal hodným vstúpiť na hostinu. Vari sa budeš vyvyšovať za tento dar?
Vari budeš potupovať svojich spolupozvaných, ktorí neprišli? Iste nie. Každý z nás by
mal jasať radosťou, že nezostal von, že hoci
nebol pozvaným hosťom, zrazu je tu. Naša
účasť na hostine je však často len formálna,
často riešime to, načo sme tu, načo tak dlho,
nedá sa to skrátiť? Prečo ma nútia, aby som
tu bol? Neuvedomujeme si totiž veľkosť
Božieho daru. Nedeľa praotcov je pozvaním,
aby sme sa skutočne zamysleli nad touto
skutočnosťou – hoci praotcovia Krista nevideli, hoci ho mali len prisľúbeného, tešili sa
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naňho a boli ochotní za tento Boží prísľub
položiť aj život, ísť na istú smrť. A ja, hoci
ho poznám a viem, čo pre mňa urobil, ho
často odmietam.
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni štvrté. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár hlasu a Praotcom, Sláva, I teraz,
kondák Praotcom. Prokimen, Aleluja
a pričasten iba Praotcom. (HS: 319; PZ: 294;
HP: 308)

PONDELOK 12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca
Čítania: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20
– 25, zač. 86

... Božie kráľovstvo je medzi vami. (Lk 17,
21)

Kráľovstvo si vyžaduje kráľa. Aj to Božie má
kráľa – Boha. Teda jeho predstava o kráľovstve sa má realizovať. Ale my často túžime,
aby sa realizovala tá naša. Často si myslíme,
že to, čo presadzujeme, je to najlepšie pre
všetkých. A takto sa sami staviame do pozície kráľa, hoci sme „len“ jeho synmi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 13. december
Mučeníci Eustratios a spol.
Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26
– 37, zač. 87 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk
21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)

Spomeňte si na Lótovu ženu. ( Lk 17, 32)
Prijať krst znamená vzdať sa starého života.
Lótova žena dostala šancu utiecť zo starého,
ohavného života, ktorý videla v Sodome,
a získať nový život. Ktovie prečo zatúžila
vidieť ten starý – možno chcela vedieť, ako
zahynul, ako sa skončil. Ak kráčam za Kristom, nemám sa obzerať za životom mimo
neho, ale bežať za svojím cieľom, ktorým je
Kristus.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák mučeníkom,
I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten mučeníkom. (HS: 320; PZ: 295;
HP: 307)

aby za žiadnych okolností nezhrešil. Jedine
Ježiš Kristus ma môže priviesť k spáse. Na to
však potrebuje moje rozhodnutie úplne mu
dôverovať – ako dieťa otcovi či matke. To
znamená byť pred Bohom dieťaťom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

ŠTVRTOK 15. december
Arcibiskup Štefan Vyznávač
Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31
– 34, zač. 92

... nepochopili, čo hovoril. (Lk 18, 34)
Nie vždy sme schopní chápať Božie cesty
a výroky. Nie vždy na to máme sily a milosti.
No vždy sme schopní vytrvať pri Ježišovi.
Aj keď možno nechápeme, čo robí v našom
živote, a nerozumieme, prečo to robí, aj
v týchto situáciách môžeme zotrvať pri
Kristových nohách a počúvať Božie slovo.
A čakať na príhodnú chvíľu, keď zostúpi
do našich sŕdc Svätý Duch.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 16. december
Prorok Aggeus
Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31
– 34, zač. 92

Pane, veď má desať mín! (Lk 19, 25)
Mnohí sa možno budú čudovať, prečo ťa
Boh požehnáva. Ako je možné, že sa mu
darí, veď nie je lepší ako ostatní? Dôležité
je poznať hodnotu svojej práce, nedať sa
znechutiť ničím, pretože každý z nás čosi
od Boha dostal – jeden viac, iný menej, ale
každý to môže rozmnožiť. Znechutenie
prichádza práve na to, aby vyskúšalo naše
námahy, či boli skutočné.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 17. december
Prorok Daniel
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 –
21, zač. 51b

STREDA 14. december

... nič vám neuškodí. (Lk 10, 19b)

Mučeníci Tyrsos a spol.

Kiežby sme verili týmto slovám! Často sa
totiž bojíme o mnohé veci – o istoty, česť,
kariéru, a práve kvôli tomuto strachu zabúdame na to, že nič nemôže uškodiť nášmu
životu. Svedectvom toho sú mučeníci. Oni
boli ochotní zanechať všetko a skloniť hlavu
pod mečom, lebo vedeli, že nič nestratia,
pretože ani smrť nie je dosť silná na to, aby

Čítania: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk 18,
15 – 17. 26 – 30, zač. 90

Kto potom môže byť spasený? (Lk 18, 26b)
Dobrá otázka. Z ľudského pohľadu nikto.
Veď predsa žiaden človek nie je schopný
z vlastných síl odovzdať sa do Božej vôle tak,

zničila Ježiša a jeho moc.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 18. december
Nedeľa svätých otcov. Mučeník Sebastián a jeho spoločníci
Čítania: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač.
328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho,
syna Abrahámovho. (Mt 1, 1)
Čítajúc rodokmeň Ježiša Krista nám možno
napadne, načo treba uvádzať toľké mená,
načo nám to v duchovnom živote bude.
Práve tieto mená sú však pre nás veľkým
dôkazom toho, že Ježiš Kristus nie je prelud,
ktorý by sa objavil, niečo pekné nám povedal
a odišiel. Z rodokmeňa vieme, že bol človekom ako každý jeden z nás (okrem hriechu),
a preto zakúšal všetky radosti, ale aj starosti
pozemského ľudského života. Nikto tak
nemôže povedať: „Ach, čože ty vieš, Bože,
ako sa ťažko žije“. Práve preto, že Kristus sa
stal človekom, môžeš si byť istý, že rozumie,
čo prežívaš vo svojom každodennom živote.
Môžeš mať istotu, že vie, čo je utrpenie, vie,
čo je bolesť, ale vie aj to, čo znamená tešiť
sa, hoci aj z jednoduchých vecí, ktoré nás
stretávajú.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni
piate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a Otcom. Sláva, I teraz,
kondák Otcom. Prokimen, Aleluja a pričasten Otcom. (HS: 144,321 ; PZ: 97,296; HP:
98,309)
Michal Bučko

PONDELOK 19. december
Mučeník Bonifác
Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19,
37 – 44, zač. 97

Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene
Pánovom! (Lk 19, 38)
Povedzme Pánovi Ježišovi, a zvlášť v tento
čas spolu so zástupmi s vierou volajme:
„Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene
Pánovom“. Nasledujme ho s vytrvalosťou
a nechajme sa viesť jeho slovom. Dôverujme
mu a odovzdávajme každý deň svoj život
do jeho rúk, prijímajme ho za posilu, ktorá
nás podopiera, a radosť, ktorá nás neopúšťa.
Odpovedzme Ježišovi na jeho volanie štedrosťou a odvahou, ktorá bude „hlučnejšia“
ako ľahostajnosť, vzájomná bezohľadnosť
a nenávisť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)
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UTOROK 20. december
Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista.
Hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19,
45 – 48, zač. 98

Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud
na ňom visel a počúval ho. (Lk 19, 48)
Nedávno mi jedno mladé neveriace dievča
z Holandska povedalo, že som „bláznivý
kňaz“ a že to mám brať ako kompliment.
Myslela tým, že som zábavný. Pán Ježiš
chce, aby sme neboli len zábavní a priateľskí, ale aby naša viera bola bláznivá, aby
sme boli svedkami viery, aby všetci videli,
že patríme Ježišovi, že počúvame jeho slovo
a sme od neho závislí.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pričasten
z dňa. (HS: 155,323 ; PZ: 109,298; HP: 110,311)

STREDA 21. december
Mučenica Juliána
Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20,
1 – 8, zač. 99

Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je ten, čo ti dal túto moc? (Lk 20, 2)
Kto je pre mňa Pán Ježiš? Vždy, keď sa pozriem na svojho syna, viem, že je Boh, ktorý
koná s mocou. Nemusíme sa pýtať, odkiaľ
má Kristus takú moc, pretože keď vyznáme,
že je Boh, môžeme jeho moc a lásku zažívať.
On nám prichádza v ústrety a túži nás sprevádzať svojou mocou na našej ceste. Záleží
na nás, do akej miery sme pripravení túto
jeho túžbu napĺňať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pričasten
z dňa. (HS: 156,323 ; PZ: 111,298; HP: 112,311)

ŠTVRTOK 22. december
Veľkomučenica Anastázia
Čítania: Tit 1 , 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 –
18, zač. 100

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Lk 20, 17)
Svätý Otec na Svetových dňoch mládeže
v Madride vyslovil myšlienku: „Viera je dar,
viera je vzťah a z kríža sa nezostupuje“. Čo
alebo kto je základom takejto viery? Cirkev,
naša viera, náš život je postavený na pevných základoch, na Pánovi Ježišovi. Nedávno som čítal správy, že iránske orgány zabavili Biblie, že v USA sú bezplatne dostupné
abortívne tabletky, že v Číne a Kazachstane

zakazujú modlitbu, že západné mocnosti vyvíjajú tlak na chudobné národy, aby
uznali potraty a homosexualitu, a o ďalších
útokoch na Cirkev a kresťanstvo. Pán Ježiš
však z kríža nezostúpil a ubezpečuje nás, že
zostane s nami až do konca sveta.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pričasten
z dňa. (HS: 157,323 ; PZ: 112,298; HP: 113,311)

PIATOK 23. december
Desať krétskych mučeníkov
Čítania: Tit 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 –
26, zač. 101

Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi, a čo
je Božie, Bohu! (Lk 20, 25)
Mnohokrát sa trápime nad tým, kto koľko
zarába. Naša mzda nie je vysoká, a predsa
z nej ešte musíme platiť daň. Výbornou
správou však je, že výška zárobku a výška
daní u Boha nezaváži. Hodnota peňazí
nehovorí nič o našej skutočnej hodnote v Božích očiach. Pán nepotrebuje naše peniaze,
nepotrebuje naše dane, potrebuje nás.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pričasten
z dňa. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 159,323 ;
PZ: 114,298; HP: 114,311)

SOBOTA 24. december
Mučenica Eugénia
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 –
29, zač. 72

Usilujte sa vojsť tesnou bránou... (Lk 13, 24)
Dnešný svet nás núti byť prvými a najlepšími vo všetkom: v práci, v škole... Chceme čo
najviac vlastniť a zabúdame pri tom na to
najdôležitejšie. Byť najlepší na tomto svete
neznamená automaticky prijatie u Boha.
Prijatie vlastnej neschopnosti a uvedomovanie si, že bez Boha nie sme nikým, nás
predurčuje priblížiť sa k večnému životu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák.
Prokimen, Aleluja a pričasten z 24. decembra. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 324; PZ:
299; HP: 312)

NEDEĽA 25. december
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt 2, 1 – 12,
zač. 3

A ty, Betlehem, v judskej krajine, nijako
nie si najmenší medzi poprednými mesta-

mi Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý
bude spravovať môj ľud, Izrael. (Mt 2, 6)
Božie dieťa Ježiš sa má narodiť nielen
v Betleheme, ale v každej rodine, v každom ľudskom srdci. Cez vianočné sviatky
uvažujme o tom, že Božia láska k nám
sa nezastaví pre naše hriechy. Pripravme
teda svoje srdcia tak, aby boli rozžiarené
ako Betlehem. Dieťa Ježiš potrebuje, aby
sme žasli nad jeho príchodom na svet, aby
sme ho velebili a klaňali sa mu ako traja
mudrci. Vianočný čas je časom zamyslenia,
zastavenia sa a uvedomovania si, že Ježiš
Kristus, hoci sa narodil v tichosti, v chudobe
a jednoduchosti, je večným Bohom a Pánom
celého sveta. Narodenie Božieho Syna je pre
nás výzvou prežívať nový rozmer vzťahu
s Bohom, je to čas, keď môžeme žasnúť nad
nekonečnou Božou láskou, ktorá potrebuje
naše srdcia a pretvára našu bezvýznamnosť
tak, ako Boh svojím narodením premenil
bezvýznamné mesto Betlehem na nebo.
Dovoľme Bohu, aby nás pretváral, aby sme
nezostali ako Herodes, bez svetla a nádeje,
utopení vo vlastnej sebaláske. Usilujme
sa o to, aby vianočný čas nebol pre nás
len dodržiavaním tradícií a príležitosťou
na stretnutie sa s blízkymi, ale aby Boží
pokoj, radosť a nadšenie, ktoré so sebou
prináša betlehemské dieťa, bolo svedectvom
pre iných. Aby na našom živote videli, komu
patríme.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Antifóny sviatku. Vchod, tropár, Sláva, I teraz,
kondák, prokimen, Aleluja a pričasten zo
sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva
Ktorí ste v Krista. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS:
325; PZ: 300; HP: 313)
Martin Belas
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Krása svedčí o Bohu
Jednou zo štyroch transcendentálnych (nadzmyslových) vlastností
každého bytia, každej veci je krása.

T

ento filozofický poznatok si denne overujeme
vlastnou skúsenosťou, ak
máme aspoň minimálne estetické cítenie. Túto vlastnosť má
aj sám Boh ako absolútne bytie
v absolútnej plnosti. Z toho
teda vyplýva poznanie, že Boh
nemôže stvoriť nič, čo by nebolo krásne, čisté, harmonicky
a účelne vzájomne usporiadané
v prostredí, kde má svoje miesto
a kde plní svoje poslanie pre
normálne fungovanie celku.
Ak si na úvod dnešnej témy
o stvorenstve pomôžeme biblickým textom z Knihy Genezis,
nájdeme tam výroky po každom
dni stvorenia: „A videl Boh, že
je to dobré, a videl Boh, že je
to veľmi dobré“ (Gn 1). Filozoficky vzaté, mohol tento text
pravdivo znieť aj takto: „A videl
Boh, že je to krásne, a videl Boh,
že je to veľmi krásne“. V nádhere stvoreného sveta sa v rajskej
záhrade za denného vánku
prechádzal Boh. To symbolizuje, že z krásy stvorenstva
môžeme tušiť blízkosť a krásu
Stvoriteľa. Boh nestvoril nič,
čo by ho svojou prirodzenosťou neoslavovalo a nechválilo.
Všetko tvorstvo nech chváli
Pána! Z toho zároveň plynie, že
Boh nestvoril nič zbytočné, čo
stvoril, má nejaký zmysel pre
život a existenciu celku. Ďalej
treba vedieť, že v prirodzenosti

stvorenstva neexistuje žiaden
odpad. Všetko je v dokonalom
kolobehu hmoty a energie,
v dokonalej harmónii pri
neustálom dynamickom vývoji
sveta. Veď si len predstavme,
že v najväčšej Božej chemickej
fabrike na výrobu organickej
hmoty, ktorou sa živíme, ako
„odpad“ z komínov zelených
rastlín uniká do ovzdušia kyslík,
bez ktorého by sme nemohli žiť.
A čo uniká z komínov fabrík,
ktoré postavili ľudia? Množstvo
škodlivých, priam jedovatých
plynov, ktoré nás zadúšajú a zabíjajú. Božia technológia sa teda
stará o čistý, zdravý vzduch,
ktorý z vesmírneho pohľadu
dáva našej Zemi výzor krásnej
modrej planéty.
Aj ďalší nevyhnutný živel
potrebný na náš život, voda,
pochádza z Božej dobroty ako
jedinečná a ničím nenahraditeľná životodarná tekutina potrebná nielen ako prostriedok
na uhášanie smädu a telesné
očisťovanie v prirodzenom
živote, ale aj ako tekutina spolu
so Svätým Duchom nevyhnutná
na dosiahnutie večného života.
Boh nám teda daroval
čistú, krásnu, priezračnú vodu
v prameňoch, riekach, jazerách
a moriach, v ktorej prekypuje
život vodného stvorenstva.
Stvoriteľská múdrosť nám ju
poskytuje v mnohých užitoč-

ných formách – nespočetných
druhoch minerálnych a liečivých prameňov, horúcich
prameňoch, vo forme ľadu
a snehu, vo forme vodných pár,
ktoré dažďami zúrodňujú zem,
aby rodila... V kvapkách ožiarených slnkom sa zaskvie nádhera
dúhy ako symbol Božej zmluvy
s človekom.
A čo s týmto úžasným Božím
darom robí človek? Koľko riek,
jazier a morí už znečistil, ba celkom otrávil tekutými i pevnými
odpadmi a vyhubil v nich život!
Ľudská starosť o živobytie
– čo budeme jesť, čo budeme
piť, čím sa zaodejeme – je
síce prirodzená, ale nemá byť
prioritou nášho života. Ježiš
nás učí: „Hľadajte najprv Božie
kráľovstvo a ostatné sa vám
pridá!“ (Mt 6, 33) Keď sa Boh
stará o nebeských vtákov a poľné ľalie, nepostará sa aj o nás?
Lenže človek je dnes v pokušení
všetkého mať dostatok, ba
nadbytok, aby mohol konzumne žiť. Všetko chce mať hygienicky zabalené, aby to mohol
hromadiť a uskladňovať. A tu
vzniká problém, ktorý do krásy a čistoty prostredia najviac
zasahuje práve preto, že každý
druh pevného odpadu je viditeľný. Vidíme ho v obrovských
množstvách nielen v smetných
nádobách, kontajneroch, kam
patrí a odkiaľ sa dostane na ria-

dené skládky alebo na triedenie
a recykláciu, ale nachádzame
ho aj voľne pohádzaný po uliciach, verejnej zeleni, v potokoch... Nájdeme ho v prírode,
v lesoch, ba i v chránených územiach. Nájdeme ho rozptýlený
alebo v podobe divokých skládok. To všetko robí nekultúrny
a nevychovaný človek bez citu
pre krásu, čistotu a harmóniu
životného prostredia. Žiaľ, toto
robia aj veriaci ľudia, ktorí ešte
nedostatočne chápu, že kresťan
má byť prvý, komu záleží na zachovaní Božieho poriadku, čistoty a krásy. Tá je totiž odrazom
krásy Stvoriteľa a on ju žiada aj
od nás ako svojich spolupracovníkov na pretváraní sveta.
Boh nemá vo svojich stvoriteľských technológiách žiaden
odpad. Riadi bezodpadovo
hospodárstvo vesmíru. Minimalizácia odpadov v ľudských
technológiách nás môže opäť
priblížiť ku krásam, čistote
a harmónii stvorenstva pre
dobro človeka podľa Božieho
plánu. Čím viac krásy a čistoty
vnesieme do nášho životného
prostredia, tým viac budeme
cítiť Božiu blízkosť, keď sa Boh
bude za denného vánku aj dnes
prechádzať po svojej rajskej záhrade, ktorú stvoril pre nás. n
Jozef Voskár
ilustračná snímka:
www.thewallpapers.org
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Vstup do Jeruzalema 3
O
sliatko – podľa Božej
vôle nemali králi Izraela vládnuť nad inými
národmi a túto skutočnosť
zvýrazňuje aj výber skromného
a mierumilovného zvieraťa.
Mláďa oslice (osliatko) sa prorocky spája s príchodom Mesiáša. Sv. Ján Zlatoústy v homílii
tohto sviatku píše: „Ale pozrime
sa bližšie na tieto prorocké slová
o príchode Mesiáša! Čo nám
ono hovorí? ,... hľa, tvoj kráľ ti
prichádza,... ponížený je a nesie
sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice´ (Zach 9, 9). Nevezie sa
na voze ako iní králi; nezvoláva
verejné zhromaždenia, nevzbudzuje strach a nie je obklopený
tlupou ozbrojených osobných
strážcov, ale aj v tomto prípade
zjavuje svoju veľkú pokoru.
Spýtajte sa Židov, ktorý z kráľov
vstupoval do Jeruzalema sediac
na osliatku. Nebudú vám vedieť
odpovedať. A ak áno, tak povedia, že Ježiš.“
Sv. Cyril Jeruzalemský vo svojej 12. katechéze objasňuje, prečo
si Ježiš sadá na osliatko: „Máš
tak nemenný znak o príchode
jednorodeného kráľa. Spomedzi

kráľov si iba Ježiš sadol na osliatko a počas radostných ovácií
vstúpil do Jeruzalema ako kráľ“.
Sv. Epifanios, cyperský biskup,
sa v homílii tohto sviatku pýta:
„Prečo Kristus chodil do toho
času peši, teraz a iba teraz
nasadol na zviera? Aby poukázal na fakt, že vystúpi na kríž,
na ktorom bude oslávený...
Koho symbolicky zobrazuje
oslica? Bezpochyby synagógu,
ktorá pod ťažkým bremenom
prežívala svoj život a na chrbte
ktorej zasadne Kristus. Koho
zobrazuje osliatko? Nepokrstený, pohanský národ, ktorý ešte
nik neosedlal, t.j. ani Zákon, ani
strach, ani anjel, ani prorok, ani
Písmo, iba jedine Boh Slovo.“
Tento krátky úryvok z homílie
je preplnený symbolikou, ktorá
v žiadnom prípade nie je akýmsi
pokusom o spestrenie výkladu
vymyslenými alegóriami, ale
hlbokým spôsobom vyjadrená
v učení svätých otcov o Božej
starostlivosti zachrániť človeka.
Táto symbolika je neoddeliteľnou súčasťou teológie, ktorá
sa zrodila v lone Cirkvi, a preto
žiadna posvätná udalosť nemôže

KNIHA: Hrsť spomienok
Pri príležitosti
storočnice narodenia Jána Mastiliaka
CSsR (1911 – 1989)
ponúkame doplnené
vydanie brožúrky Hrsť
spomienok. Sú to jeho
spomienky na pobyt vo
väzení v rokoch 1950 – 1965. Odhaľuje nám
tak 15 rokov veľmi ťažkého obdobia mučenia
a väznenia. Patril k najdlhšie väzneným
kňazom v komunistickom Československu.
Ján Mastiliak CSsR patrí k najvýznamnejším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Mnohí si želajú začatie jeho
beatifikácie, keďže ho poznali ako hlboko
zbožného, pokorného, láskavého a výnimočne múdreho kňaza a redemptoristu.
V tejto brožúrke nájdete dve jeho dielka:
O spiritualite východnej cirkvi, Výroky a príklady Otcov púšte o láske a znášanlivosti.
Metod Lukačik

byť v plnosti
poňatá a objasnená bez
interpretácie
symboliky.
Bez nej nemožno pochopiť ani napísať
ikonu. Je to
preto, že ikona
siaha (viaže
sa) k budúcemu veku.
Preto ikonou
nie je čokoľvek pozemské
(časné), ale to,
čo má večný
význam.
Teológia ikony
sa vyznačuje
tým, že to,
čo sa môže javiť relatívnym,
nadobúda v nej večný zmysel.
A tento prorocký, premenný prvok, ktorý je vlastný len ikonám,
podmieňuje jej prirodzenosť
a charakter a − môžeme povedať
– samotnú podobu ikony.
V stredovekých freskách aj
ikonách sa stretávame s tým, že
namiesto tradičného zobraze-

nia osliatka zobrazovali koňa,
čo v nijakom prípade nekorešponduje ani s vyššie spomínaným proroctvom Zachariáša či
evanjelia, ani s bohoslužobnými
textami či poučeniami otcov
a učiteľov Cirkvi. n
Milan Gábor
snímka: www.stjosephmelkitecatholicchurch.org

FILM: Suing the Devil (Žalobca diabla)

HUDBA: Forthangel – London Bridges

Osem triliónov
dolárov. Toľko stavil
do procesu s diablom
študent práva, ktorý
ho vyzýva k zodpovednosti za všetko
zlo. Proti nemu stojí
satan s tímom najlepších právnikov sveta.
Na povrch vychádzajú kompromisy a rutina
kresťanského života, do ktorej Luke O’Brian
skĺzol, ale aj Božia moc a sila jeho slova.
Film Timothyho A. Cheya nie je z radu
hororov o exorcizme. Naopak. Invenčnou
formou ukazuje každodenný duchovný boj
v srdci človeka. Viac ako sila temna v ňom
dominuje snaha jasne pomenovať, prečo
by kresťania mali brať svoj vzťah s Bohom
vážne, aby Božie víťazstvo nebolo len záverom filmu, ale jasným znakom všetkého, čo
spraví človek, ktorý mu patrí.
Valéria Juríčková

Skupina Forthangel
vydala prednedávnom
zaujímavé CD s názvom
London Bridges (Londýnske mosty). Ide o ich
druhý štúdiový album, ktorý obsahuje len
5 skladieb. Scott Fuller, frontman a spevák
skupiny, je synom evanjelického kňaza
a svoj každodenný život s Bohom preniesol
do textov piesní, ktoré majú jasný charakter prosieb v nezvyčajnom rockovom štýle.
Vo svojej hudbe chlapci zo skupiny radi
využívajú prvky blízkovýchodnej hudby
preformované do zvuku elektrických gitár
v spojení s moderným poňatím hudby,
pričom Scottov hlas je nezameniteľný a vynikajúco dopĺňa zvuk piesní. Nenechajte sa
vystrašiť miestami drsným krikom, ktorý
skutočne dopĺňa náladu textov a obohacuje
celkový obraz piesní.
Lukáš Petruš
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OZNAMy redakcie
Nedoplatky
Žiadame všetkých predplatiteľov, ktorí
majú ešte nedoplatky z roku 2011
a staršie, aby ich uhradili do konca roka
2011, najlepšie s predplatným na rok
2012. Výšku nedoplatku si môžete
skontrolovať na adresnom štítku vľavo
dole. V prípade nejasností kontaktujte
redakciu telefonicky alebo mailom.
Ak ste si objednali kalendáre na rok
2012 navyše a neuhradili, aj táto suma
je započítaná v uvedenom nedoplatku.
Ak nebudú nedoplatky uhradené, pozastavíme odosielanie Slova v budúcom
roku až do ich úhrady.
K tomuto kroku pristupujeme preto,
lebo niektoré farnosti nemajú uhradené
nedoplatky už niekoľko rokov a ich výška
sa v jednotlivom prípade vyšplhala až
na tisíc eur. Za pochopenie ďakujeme.

3. Vydané dielo. Cena môže byť udelená
za dielo, ktoré bolo vydané v printovej alebo
elektronickej forme a uverejnené v akýchkoľvek prístupných médiách v ostatných troch
rokoch. Dielo musí prezentovať vieru, Cirkev,
človeka a pod.
Ocenený získava vecnú cenu a finančný dar
vo výške 100 eur.
Komisia môže udeliť zvláštnu cenu za osobitý prínos pre časopis Slovo. Cena nie je
honorovaná.
Svoje návrhy na udelenie ceny za roky
2009 – 2011 v uvedených kategóriách
zasielajte na adresu redakcie slovo@
grkatpo.sk do konca roka 2011.

Kalendár Slova na rok 2012
V týchto dňoch vychádza nový nástenný
kalendár Slova na rok 2012 s fotografiami zo
života Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
V prípade záujmu o kalendáre navyše si ich
možno objednať čo najskôr na telefónnom
čísle 051 – 77 31 481 alebo na mejlovej
adrese redakcie: slovo@grkatpo.sk.
Cena kalendára je 1,50 eura.

Milý otec Peter Tirpák, týmito slovami ťa my
blízki chceme pozdraviť a popriať ti k 10. výročiu
kňazskej služby zdravie, veľa sily, duchovnej
múdrosti, dobrotivosti a lásky. Úprimne ti
želáme, aby tvoj veľký nebeský patrón sv. Peter
bdel nad tebou, aby si podľa jeho vzoru vzrastal
v čnostiach, ktorými vynikal on, a takto bol
vzorom i pre nás.
Želáme ti stálu ochranu a prítomnosť anjela
strážcu na každom kroku života. Súčasne tebe
i tvojej manželke Janke, s ktorou tento rok slávite
10. výročie sviatostného manželstva, vyprosujeme ochranu od nebeskej Matky. Nech vás vedie,
aby ste všetko, čo konáte, robili s pohľadom
upretým na ňu a Ježiša v jej náručí.
Všemohúci a večný Bože, vypočuj naše prosby,
požehnávaj otca Petra s rodinou a hojne ich
obdarúvaj milosťami!
mamka a sestra Zuzka s rodinou

Cena Emila Korbu 2012
Redakcia časopisu Slovo pod záštitou Petry,
n. o., a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva
v Prešove vyhlasuje ďalší ročník Ceny Emila
Korbu. Cena sa udeľuje zvyčajne k 1. máju
v troch kategóriách raz za tri roky, tentoraz
za roky 2009 – 2011.
1. Publikačná činnosť (prispievateľ).
Do prvej kategórie môžu byť nominovaní
prispievatelia, ktorých príspevok bol uverejnený v médiu Gréckokatolíckej cirkvi,
prípadne v inom médiu, ak sa týkal tejto
cirkvi. Z obsahu musí byť zjavné, že prezentuje ľudské a kresťanské hodnoty a autor musí
byť aktívnym a stálym tvorcom.
2. Webová stránka – elektronické
médium. V tejto kategórii sa cena udeľuje
kolektívu, príp. jednotlivcovi, ktorý obsahovo
a graficky spravuje webovú stránku. Stránka
nemusí vzniknúť v období 2009 – 2011, stačí, ak je evidentné, že sa na nej ďalej pracuje,
že sa vyvíja a kvalitatívne rastie. Obsahovo
musí pochádzať z prostredia Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku a ponúkať vhodný a pre
kresťana osožný obsah.

blahoželáme
28. októbra oslávil otec Miroslav Dancák 53
rokov života. Pri tejto príležitosti vám i celej
vašej rodine vyprosujeme veľa Božích milostí
a ochranu Presvätej Bohorodičky.
vďačná rodina z Veľkého Lipníka

jubileá kňazov
Juraj Kačala, výpomocný duchovný v Lastovciach – 1. december 1936 – 75 rokov
života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – december
50 rokov: Ľudmila Gačová, Vlača; Helena
Karoľová, Čertižné; Mária Sabolová, Cabov;
Ing. Michal Tóth, Košice
60 rokov: Viera Bieščadová, Košice; Mikuláš
Fajdel, Košice

70 rokov: MUDr. Mária Gibodová, Košice;
Anna Hajduková, Mlynárovce; Anna Harčariková, Zemplínska Teplica; Mikuláš Lechan,
Košice; Anna Škitková, Vislava; Ondrej Takáč,
Zdoba; Mária Vitkovská, Kežmarok; Júlia
Zamborská, Svidník
75 rokov: Zuzana Červeňaková, Stakčínska
Roztoka; doc. Ing. Jozef Fejda, CSc., Bratislava; Anna Nemčíková, Vranov nad Topľou;
Mária Revesová, Vysoká nad Uhom; Mária
Sentandrašiová, Brezina
80 rokov: Ján Jalčovik, Hatalov; Jozef Lukáč,
Kuzmice; Jolana Rigasová, Košice; Ján Sabol,
Michalovce; Helena Zelinková, Volica
85 rokov: Michal Fabián, Dlhé Klčovo; Anna
Lešková, Rudlov
90 rokov: Michal Kačúr, Košice
Srdečne blahoželáme!
Podielové knihy
Koncom novembra bude Spolok sv. Cyrila
a Metoda distribuovať svoje členské podiely:
knižný kalendár s názvom V Metodovej
brázde 2012 a bibliografickú monografiu
o mukačevskom biskupovi mučeníkovi
vladykovi Teodorovi Romžovi. Prosíme
jednotlivých kňazov, aby boli nápomocní pri
tejto distribúcii. Vopred ďakujeme.
výbor SSCM, Michal Hospodár
koinonia sv. jána krstiteľa
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
04.12. – 09.30 Ľutina, bazilika minor
16.12. – 17.00 Levoča, gr. kat. chrám
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
24.11. – 17.00 Humenné, Reštaurácia pod
baštou; 18.00 Vranov nad Topľou, Katolícky
dom kultúry
01.12. – 17.00 Prešov, Opál
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježišom
Kristom, ak hľadáš tých, s ktorými by si sa
mohol modliť a zažiť priateľstvo, pozývame
ťa na Dom modlitby.
Prešov – každý štvrtok o 17.00 hod. v kaviarni Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov – každý štvrtok o 18.00 hod. v Katolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00 hod.
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 hod.
v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – tretí štvrtok v mesiaci
o 18.15 hod. v gr.kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15 hod.
v gr.kat. chráme
Bližšie informácie: www.koinoniapo.sk;
mail: sek@koinoniapo.sk;
mobil: 0905382260
oznamy
Pozvánka na duchovné cvičenia
pre mužov
24. – 27. novembra 2011 sa v michalovskom kláštore redemptoristov uskutočnia
duchovné cvičenia pre mužov, ktoré bude
viesť otec Metod Lukačik CSsR. Témou je
Pane, nauč nás modliť sa (Lk 11, 1). Pôjde
hlavne o čas osobnej i spoločnej modlitby,
stíšenia, sebareflexie a hľadania Božej vôle
pre vlastný život.
Začiatok (štvrtok 24. novembra) je stanovený na 20. hodinu, ukončenie (nedeľa 27.
novembra) bude na obed.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť do 19.
novembra 2011 prostredníctvom e-mailu
metodcssr@yahoo.com alebo na telefónnom
čísle 0904 738 128.
-ml
Detské a mládežnícke spevokoly
pri farnostiach môžu získať podporu
Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska v spolupráci s Nadáciou
Prameň a pod záštitou prvého podpredsedu
vlády SR organizujú a finančne podporujú
projekt s názvom Podpora detských a mládežníckych spevokolov pri farnostiach. Jeho
zámerom je poskytnúť finančnú podporu
detským a mládežníckym spevokolom pri
jednotlivých farnostiach celkovou sumou
30-tisíc eur s cieľom podporiť ich činnosť.
Bližšie informácie možno získať na e-mailovej adrese zkpmsr@gmail.com.
TK KBS
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
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
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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tv lux – doma je doma
Pondelok – Piatok 06.50 Krátke správy/
Putovanie kalváriami 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45
Doma je doma 10.00 Krátke správy/Spravodajský
súhrn 12.00 Anjel Pána 15.20 Z Prameňa 17.30
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 20.00 Krátke správy/Spravodajský
súhrn P 22.00 Doma je doma 22.55 Krátke správy/
Spravodajský súhrn
Sobota – Nedeľa 07.00 Spravodajský súhrn
12.00 Anjel Pána 18.30 Rozprávočka P 20.00
Spravodajský súhrn
21.11. (pondelok) 08.45 Sv. František z Assisi (4) P
09.15 Medzi nebom a zemou 10.20 Z prameňa P
10.35 Volanie Pána ⓬ 11.00 Slovo Božie podľa
Matúša (6) 11.25 Octava dies 12.25 Storočie
reforiem – Protestantská reforma ⓬ 13.00 Poltón
klub 13.55 Z rýchlika 14.35 November + 20 15.00
Božie milosrdenstvo P 15.35 Škola Pavlovho slova
(10) 16.15 Rehoľná abeceda 16.30 Fara – Veľké
upratovanie (2) ⓬ 18.00 Trnavská novéna – Čas
milosti – Kairos P 19.30 Storočie reforiem – Tridentský koncil ⓬ P 20.10 Správy zo Svätej zeme P
20.30 U Nikodéma P
22.11. (utorok) 08.45 Sv. František z Assisi (5) P
09.10 Večerná univerzita 10.05 Z prameňa P 10.20
Moja misia – magazín – Čo slová nepovedia (Sibír)
⓬ 11.20 Trapisti v Holandsku a Belgicku ⓬
11.45 Katechéza 12.25 November + 20 12.55 Katechézy Benedikta XVI. 13.25 Vlastná cesta 13.55
Octava dies 14.30 Volanie Pána ⓬ 15.00 Božie
milosrdenstvo P 15.35 Medzi nebom a zemou
16.15 Luxáreň 16.40 Správy zo Svätej zeme 17.00
Sv. František z Assisi (5) 18.55 Putovanie kalváriami
19.00 Žijú medzi nami... ⓬ P 19.25 Octava dies
20.10 Slovo Božie podľa Matúša (6) 20.40 Tandem
kvíz 21.25 Storočie reforiem – Tridentský koncil ⓬
23.11. (streda) 08.45 Sv. František z Assisi (6) P
09.15 Z rýchlika 10.05 Z prameňa P 10.20 Rehoľná
abeceda 10.35 Generálna audiencia P 12.25
Volanie Pána ⓬ 12.55 Medzi nebom a zemou
13.35 Večerná univerzita 14.25 Luxáreň 14.50
Návratka 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.35
Tandem kvíz 16.15 Storočie reforiem – Tridentský
koncil ⓬ 16.40 Klbko 17.00 Sv. František z Assisi
(6) 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Libanon –
Kríž a polmesiac ⓬ P 19.25 Katechézy Benedikta
XVI. P 20.10 Prehľad katolíckych periodík P 20.20
Čaviareň live P 21.20 Žijú medzi nami... ⓬ 21.45
Správy zo Svätej zeme
24.11. (štvrtok) 08.45 Sv. František z Assisi (7) P
09.15 Škola Pavlovho slova (10) 10.05 Z prameňa P
10.15 Tandem kvíz 11.00 Storočie reforiem – Tridentský koncil ⓬ 11.30 Katechézy Benedikta XVI.
12.25 Trapisti v Holandsku a Belgicku ⓬ 12.55
Moja misia – magazín – Čo slová nepovedia (Sibír)
⓬ 13.55 Slovo Božie podľa Matúša (6) 14.20
Správy zo Svätej zeme 14.35 Vlastná cesta 15.00
Božie milosrdenstvo 15.35 U Nikodéma 17.00 Sv.
František z Assisi (7) 18.55 Putovanie kalváriami
19.00 Ženské ortodoxné kláštory v Bulharsku ⓬ P
19.25 Katechéza 19.45 Rehoľná abeceda P 20.10
Stretnutia s Ježišom (1) P 20.55 Libanon – Kríž
a polmesiac ⓬ 21.20 Medzi nebom a zemou P
25.11. (piatok) 08.45 Sv. František z Assisi (8) P
09.10 Ichtis – antivírus pre deti 9.35 Katechézy
Benedikta XVI. 10.05 U Nikodéma 11.30 Luxáreň
12.25 Katechéza 12.45 Stretnutia s Ježišom (1)
13.30 Tandem kvíz 14.15 Octava dies 14.45
Rehoľná abeceda 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.35 Večerná univerzita 16.15 Žijú medzi nami...
⓬ 16.40 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Sv.
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František z Assisi (8) 18.55 Putovanie kalváriami
19.00 Hudobné pódium P 19.45 Návratka 19.50
Prehľad katolíckych periodík 20.25 Moja misia –
magazín – Pútnici a cudzinci (Island) ⓬ P 21.25
Ženské ortodoxné kláštory v Bulharsku ⓬
26.11. (sobota) 07.25 Ichtis – antivírus pre
deti 07.45 Klbko 08.10 Rehoľná abeceda 08.30
Čaviareň live 09.30 Vlastná cesta 10.00 Svätá omša
z Katedrály sv. Alžbety P 11.45 Katechéza 12.20
Generálna audiencia 13.50 Medzi nebom a zemou
14.30 Octava dies 15.00 Mariánska sobota P 16.00
Moja misia – magazín – Pútnici a cudzinci (Island)
⓬ 17.00 Libanon – Kríž a polmesiac ⓬ 17.30
Ženské ortodoxné kláštory v Bulharsku ⓬ 18.00
Prvé vešpery z Prvej adventnej nedele P 19.30
Slovo Božie podľa Matúša (6) 20.25 Páter Pio (1)
⓬ P 22.20 Hudobné pódium
27.11. (nedeľa) 07.25 Slovo Božie podľa Matúša
(6) 07.55 Klbko 08.15 Ichtis – antivírus pre deti P
08.40 Stretnutia s Ježišom (1) 09.30 Svätá
omša z Trnavy P 10.45 Luxáreň 11.20 Katechézy
Benedikta XVI. 11.45 Rehoľná abeceda 12.25
U Nikodéma 13.50 Správy zo Svätej zeme 14.10
Moja misia – magazín – Pútnici a cudzinci (Island)
⓬ 15.10 Klbko 15.35 Páter Pio (1) ⓬ 17.30
Octava dies P 18.00 Storočie reforiem – Tridentský
koncil ⓬ 18.40 Vlastná cesta P 19.10 Katechéza P
19.30 Žijú medzi nami... ⓬ 20.20 Fara – Rómeo
a Júlia (3) ⓬ P 20.50 Rehoľná abeceda 21.00
Večerná univerzita P 21.55 Čaviareň live 22.55
Putovanie kalváriami
28.11. (pondelok) 08.45 Sv. František z Assisi (9) P
09.15 Medzi nebom a zemou 10.20 Z prameňa P
10.35 Libanon – Kríž a polmesiac ⓬ 11.00 Slovo
Božie podľa Matúša (6) 11.25 Octava dies 12.25
Storočie reforiem – Tridentský koncil ⓬ 13.00
Čaviareň live 13.55 Hudobné pódium 14.35 Žijú
medzi nami... ⓬ 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.35 Stretnutia s Ježišom (1) 16.15 Rehoľná
abeceda 16.30 Vlastná cesta 17.00 Fara – Rómeo
a Júlia (3) ⓬ 18.55 Putovanie kalváriami P 19.00
Storočie reforiem – Ovocie Tridentského koncilu
⓬ P 19.25 Luxáreň 20.10 Správy zo Svätej zeme P
20.30 U Pavla P
29.11. (utorok) 08.45 Sv. František z Assisi (10) P
09.15 Večerná univerzita 10.05 Z prameňa P 10.20
Moja misia – magazín – Pútnici a cudzinci (Island)
⓬ 11.20 Ženské ortodoxné kláštory v Bulharsku
⓬ 11.45 Katechéza 12.25 Žijú medzi nami... ⓬
12.55 Katechézy Benedikta XVI. 13.25 Vlastná
cesta 13.55 Octava dies 14.30 Libanon – Kríž
a polmesiac ⓬ 15.00 Božie milosrdenstvo 15.35
Medzi nebom a zemou 16.15 Luxáreň 16.40
Správy zo Svätej zeme 17.00 Sv. František z Assisi
(10) 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Osobnosti
duchovného života – Eduard Nécsey P 19.25 Octava dies 20.10 Slovo Božie podľa Matúša (7) P 20.40
Tandem kvíz P 21.25 Storočie reforiem – Ovocie
Tridentského koncilu ⓬
30.11. (streda) 08.45 Sv. František z Assisi (11) P
09.15 Hudobné pódium 10.05 Z prameňa P 10.20
Rehoľná abeceda 10.35 Generálna audiencia P
12.25 Libanon – Kríž a polmesiac ⓬ 12.55 Medzi
nebom a zemou 13.40 Večerná univerzita 14.25
Luxáreň 14.50 Návratka 15.00 Božie milosrdenstvo 15.35 Tandem kvíz 16.15 Storočie reforiem
– Ovocie Tridentského koncilu ⓬ 16.40 Klbko
17.00 Sv. František z Assisi (11) 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Dobrý muž zo Saratova ⓬ P
19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 20.10 Prehľad
katolíckych periodík P 20.20 Poltón klub P 21.20
Osobnosti duchovného života – Eduard Nécsey
21.45 Správy zo Svätej zeme

01.12. (štvrtok) 08.45 Sv. František z Assisi (12) P
09.15 Stretnutia s Ježišom (1) 10.05 Z prameňa P
10.15 Tandem kvíz 11.00 Storočie reforiem –
Ovocie Tridentského koncilu ⓬ 11.30 Katechézy
Benedikta XVI. 12.25 Ženské ortodoxné kláštory
v Bulharsku ⓬ 12.55 Moja misia – magazín –
Pútnici a cudzinci (Island) ⓬ 13.55 Slovo Božie
podľa Matúša (7) 14.20 Správy zo Svätej zeme
14.35 Vlastná cesta 15.00 Božie milosrdenstvo
15.35 U Pavla 17.00 Sv. František z Assisi (12)
18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Koptský kláštor
Wadi-al-Natroun v Egypte ⓬ P 19.25 Katechéza
19.45 Rehoľná abeceda P 20.10 Stretnutia s Ježišom (2) P 20.55 Dobrý muž zo Saratova ⓬ 21.20
Medzi nebom a zemou P
02.12. (piatok) 08.45 Sv. František z Assisi (13) P
09.10 Ichtis 09.35 Katechézy Benedikta XVI.
10.05 U Pavla 11.30 Luxáreň 12.25 Katechéza
12.45 Stretnutia s Ježišom (2) 13.30 Tandem kvíz
14.15 Octava dies 14.45 Rehoľná abeceda 15.00
Božie milosrdenstvo P 15.35 Večerná univerzita
16.15 Osobnosti duchovného života – Eduard
Nécsey 16.40 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Sv.
František z Assisi (13) 18.55 Putovanie kalváriami
19.00 Z rýchlika P 19.45 Návratka 19.50 Prehľad
katolíckych periodík 20.25 Moja misia – magazín
– Medzi zemou a nebom (Bolívia) ⓬ P 21.25

Koptský kláštor Wadi-al-Natroun v Egypte ⓬
03.12. (sobota) 07.25 Ichtis – antivírus pre
deti 07.45 Klbko 08.10 Rehoľná abeceda 08.30
Poltón klub 09.30 Z rýchlika 10.15 Tandem kvíz
11.00 Správy zo Svätej zeme 11.20 Vlastná cesta
11.45 Katechéza 12.20 Generálna audiencia 13.50
Medzi nebom a zemou 14.30 Octava dies 15.00
Mariánska sobota P 16.00 Moja misia – magazín
– Medzi zemou a nebom (Bolívia) ⓬ 17.00 Dobrý
muž zo Saratova ⓬ 17.30 Koptský kláštor Wadi-al-Natroun v Egypte ⓬ 18.00 Luxáreň 18.40
Marcel Van – Skrytý apoštol lásky P 19.30 Slovo
Božie podľa Matúša (7) 20.25 Páter Pio (2) ⓬ P
22.20 Z rýchlika
04.12. (nedeľa) 07.25 Slovo Božie podľa Matúša
(7) 07.55 Klbko P 08.15 Ichtis – antivírus pre deti P
08.40 Stretnutia s Ježišom (2) 09.25 Luxáreň
10.00 Katechézy Benedikta XVI. 10.30 Svätá omša
z Dómu sv. Martina v Bratislave P 11.45 Rehoľná
abeceda 12.25 U Pavla 13.50 Správy zo Svätej
zeme 14.10 Moja misia – magazín – Medzi zemou
a nebom (Bolívia) ⓬ 15.10 Klbko 15.35 Páter
Pio (2) ⓬ 17.30 Octava dies P 18.00 Storočie
reforiem – Ovocie Tridentského koncilu ⓬ 18.40
Vlastná cesta P 19.10 Katechéza P 19.30 Osobnosti
duchovného života – Eduard Nécsey 20.20 Fara –
Nataška (4) ⓬ P 20.50 Rehoľná abeceda 21.00
Večerná univerzita P 21.55 Poltón klub 22.55
Putovanie kalváriami
STV – jednotka
20.11. (nedeľa) 14.45 Proti všem – 3. diel

husitskej trilógie

23.11. (streda) 02.35 ... pokiaľ dýcham, dúfam –
autentická výpoveď kňaza saleziána dona Ernesta
Macáka, ktorý bol prenasledovaný a väznený pre
svoju vieru a v snahe zachovať si život bol nútený
vydávať sa za„blázna“.
27.11. (nedeľa) 20.05 Jana z Arku (1) – historická
dráma 21.40 Jana z Arku (2) 01.40 Jana z Arku (1) R

STV – dvojka
18.11. (piatok) 10.45 ... pokiaľ dýcham, dúfam
11.30 Junáci z prachu – o prenasledovaní skautského hnutia počas totalitného režimu 21.55 České

milovanie – O láske k Bohu – príbehy ľudí, ktorí
svoju vieru zasvätili viere v Boha.
19.11. (sobota) 13.10 Poltón
20.11. (nedeľa) 09.30 Ukončenie Roku Panny
Márie Trnavskej – priamy prenos slávnostnej svätej
omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave a procesia
s milostivým obrazom Panny Márie Trnavskej ulicami mesta. Celebruje Mons. Róbert Bezák, trnavský
arcibiskup 12.35 Slovo 12.40 Orientácie 13.05 Môj
príbeh – Keď zlyhajú ľudia 03.15 Slovo R
22.11. (utorok) 15.35 Orientácie R 16.15 Môj
príbeh – Keď zlyhajú ľudia R
26.11. (sobota) 09.30 Cesty nádeje 10.00 Ukončenie Roku sv. Ondreja – priamy prenos svätej omše
z Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Hlavný celebrant J.
E. kardinál Jozef Tomko 13.05 Poltón 21.40 Filmový
klub – Šimon na púšti
27.11. (nedeľa) 10.00 Prvá adventná nedeľa
– priamy prenos evanjelických služieb Božích
z Blatnice 12.05 Adventný koncert z Hronseka
13.45 Slovo 13.50 Orientácie 14.15 Môj príbeh –
Adoptoval som si postihnuté dieťa
rádio lumen
21.11. (pondelok) 20.30 Youcat – knižná bomba
do života
22.11. (utorok) 20.30 Biblická teológia. Hosť:
doc. František Trstenský
23.11. (streda) 20.30 Rímskokatolícka farnosť Križovany nad Dudváhom 22.00 S duchovnou hudbou
Antonína Dvořáka – 2. časť
24.11. (štvrtok) 16.00 45. tohtoročný súťažný
rebríček 20.30 Baníctvo Španej Doliny
25.11. (piatok) 20.30 Domáce násilie
26.11. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Prešova
27.11. (nedeľa) 13.00 Ctibor Štítnický 14.00 Veľké
nádeje (fragment zo života Ľ. Štúra) 15.30 Zmena
vnímania spoločnosti po roku 1989.Posttotalitný
psychosociálny syndróm. Hosť: psychologička Mária
Gažiová 21.00 Utečenci. Hosť: Petra Danková. Pracovala dva roky v utečeneckom tábore v Keni. Pomocnú
ruku priložila aj v Hondurase a USA.
29.11. (utorok) 20.30 Začiatok nového liturgického
roka. Hosť: don Anton Červeň
30.11. (streda) 20.30 Gréckokatolícka farnosť
Nitra 22.00 Výber z hudobnej tvorby novembrových
skladateľských jubilantov
04.12. (nedeľa) 14.00 Biskup šľachetného
srdca (príbeh biskupa Mikuláša) 15.30 Moje prvé
darovanie krvi
07.12. (streda) 20.30 Rímskokatolícka farnosť sv.
Jozefa v Mestre (Taliansko)
10.12. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Slúži otec Pavol Bardzák 20.30
Antropológia človeka. Hostia: doc. Ľudmila Muchová
a biblista Jozef Leščinský

n Babka si vyberá v banke peniaze a slečna pri priehradke jej hovorí:
„Pani, ale na zadnej strane tam dolu sa musíte aj podpísať.“
„A čo to tam mám napísať, dcérenka moja?“
„No normálne, tak ako sa podpisujete na listy.“
A babka napísala: „Všetkých vás pozdravujem a bozkávam. Vaša babka.“

relax | 43

slovo 24 – 25 | 2011

11.12. (nedeľa) 13.00 Ján Frátrik – Kým je čas
14.00 Choď za svetlom (príbeh sv. Lucie)
17.12. (sobota) 20.30 Predvianočná rozhlasová
duchovná obnova s otcom biskupom Tondrom
18.12. (nedeľa) 13.00 František z Assisi 14.00
Zjavenie Slova (fragment zo života sv. Jána Evanjelistu)
21.12. (streda) 20.30 Rímskokatolícka farnosť
v Novej Belej v Poľsku
22.12. (štvrtok) 20.30 Genealógia a heraldika
na Slovensku

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
04.12. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Aktivity mladých
teológov

rádio slovensko a regina
20.11. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
20.11. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Banská
Bystrica)
27.11. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Topoľčian
04.12. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
11.12. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
18.12. (nedeľa) 09.30 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Kňazského seminára bl. biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Prešove. Spieva Zbor sv. Romana
Sladkopevca.

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

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
20.11. (nedeľa) 07.55 T. Lenczová: Prísaha, ktorá
funguje
27.11. (nedeľa) 07.55 K. Moravčík: Advent
04.12. (nedeľa) 07.55 G. Mikulčíková: Dary

rádio regina (KE)
22.11. (utorok) 20.00 Duchovné slovo (po rusínsky; otec Jozafát Š. Lucák OSBM, Krásny Brod)
11.12. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach.
Slúži otec Ján Blaško, protopresbyter.
20.12. (utorok) 20.00 Duchovné slovo: otec
Miroslav Mrug
24.12. (sobota) 19.00 Duchovné slovo R

rádio devín
Nedeľa 07.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
20.11. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš, Dr. I. Tóth
04.12. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš: Kráľovstvo Božie
prichádza

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

Legenda: ATÓM, BANÁNY, BARDEJOV, BLESK, BOLESŤ,
BRÓM, CENTRUM, CIEĽ, CMAR, ČESŤ, DVOR, EFEZ, ENTITA,
ETANOL, FARBA, FILM, HNEV, HRACH, CHLIEB, IHLA, KALERÁB, KANCELÁRIA, KLAS, KOMNATA, KOSŤ, KROJ, KRUH,
LÁSKAVOSŤ, ĽÚTOSŤ, MASŤ, MYDLO, OBLAK, OBUV, OVOS,
PAVILÓN, PLÁŽ, ROMÁN, RYBÁR, RYŽA, SĽUBY, SODOMA,
STROJ, ÚČET, ÚVER, VLAK, ŽIAK, ŽIAĽ.

	A	H	S	C	A	Á	E	O	R	A	M	N	A	Ú	U	U	B
K	A	 I	Ž	E	R	B	B	K	U	Á	A	V	Ľ	Č	A	V
F	E	 I F	V	L	D	S	O	M	M	E	S	J	N	E	E

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

Ľ	A	E	H	 I	P	Á	E	O	O	R	Y	B	Á	R	S	T
Ľ	Z	R	H	Y	L	C	R	J	A	T	A	N	M	O	K	A
K	A	L	B	O	Á	M	Y	 I	O	M	Y	D	L	O	R	N
K	A	L	V	A	Ž	A	Ž	P	A	V	 I	L	Ó	N	O	O
	N	S	T	R	O	J	R	A	A	A	T	 I	T	N	E	J	L

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 22: krížovka: (pozri Iz 53, 7);
osemsmerovka: Peklo je plné dobrých predsavzatí, ktoré sme
neuskutočnili. Výherca: Juraj Feltovič z Lipian. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
25. – 27.11. Zbav nás zlého. Nechceme robiť reklamu
zlému, ale objaviť jeho taktiku boja. Poukázať na najčastejšie ponuky jeho kuchyne. Nazrieť na jeho päťstupňovú
prevodovku motora, ktorý nás má zapriahnuť na jazdu
večnej smrti. A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista s jeho
záchranou a sprevádzaním na ceste večnej radosti a pokoja. Veková kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov
a vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov majú
prednosť členovia CVČ Juskova Voľa. (otec Jozef Maretta)
09. – 11.12. Víkend v Bárke na tému. Vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež. Veková kategória
účastníkov je od 9 do 30 rokov.
16. – 18.12. Život v Kristovi. Už si sa rozhodol kráčať
za Ježišom a byť jeho učeníkom, a chceš vedieť viac o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme sa zaoberať
témami, ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie slovo,
ako byť vedený Svätým Duchom. Zvlášť odporúčame
tým, ktorí absolvovali Kurz Filip ako následnú formáciu.
Veková kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter
Lipták & tím)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Tábor prvomučeníka Štefana
3. ročník zimného tábora pre deti

Termín: 2. – 5. januára 2012 počas zimných prázdnin
Miesto: Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
Tábor je určený pre deti vo veku od 9 do 13 rokov.
Pre účastníkov detského tábora bude pripravený zaujímavý program, počas
ktorého nahliadnu do pútavých biblických udalostí a budú tiež môcť obdivovať a napodobňovať biblických hrdinov. Deťom bude vytvorený priestor na zábavu, vlastnú realizáciu, rozmýšľanie, tvorivosť i uvažovanie o sebe, o tom, čo
by chceli zmeniť a komu sa podobať.
Cena: 15 eur pre členov CVČ (25 eur pre nečlenov)
Nástup je 2. januára 2012 (v pondelok), registrácia bude od 14.30 hod. do 16.00
hod. Koniec tábora je 5. januára 2012 (vo štvrtok) o 12.30 hod.

24. – 27.11. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len
uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate,
urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš
vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu.
09. – 11.12. Duchovné cvičenia pre nesviatostne
sobášených. Ponuka duchovnej služby pre nesviatostne
žijúcich (pre partnerov žijúcich v nesviatostnom manželstve). Z rôznych príčin sú niektorí členovia Cirkvi odlúčení
od sviatostí (pokánia a Eucharistie). Naďalej však zostávajú
členmi Cirkvi, a tá sa o nich stará osobitným spôsobom pre
ich zraňujúci stav.
gr.kat. mládež. pastoračné centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Peter Fučo – koordinátor mladých: 0908 302 814
Pondelok – 11.30 Svätá liturgia v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča
na GTF PU 15.00 Ikonopisecký kurz 18.00 Študentský zbor
20.00 Svätá liturgia v kaplnke (11. poschodie) na vysokoškolskom internáte (Ul. 17. novembra)
Utorok – 17.00 Svätá liturgia v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa 18.00 Stretnutia pri čaji (nepárny týždeň)
18.00 Projekcia filmov a beseda (párny týždeň)
Streda – 11.30 Svätá liturgia v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča
na GTF PU 15.00 Študentské stretko 18.30 Katedrálny zbor
(nácvik) 18.30 Večer chvál a katechézy
Štvrtok – 16.00 Dom modlitby
Piatok – 07.10 Svätá liturgia v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča
na GTF PU
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

Hlásiť sa treba čím skôr, najneskôr do 21. decembra 2011.
Spôsob nahlasovania je prostredníctvom e-mailu skolacentrum@centrum.sk
alebo telefonicky na číslach: 057/44 90 290, 057/44 90 761.
Strava je zabezpečená od pondelka večera do štvrtka obeda.

30.11. Slávnostné otvorenie miniskanzenu drevených chrámov (16.00 hod.)
03.12. Fatimská sobota (10.00 hod., Sninský protopresbyterát)
04.12. Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenia
(09.30 hod.)
10.12. Vianočný koncert (17.00 hod.)

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

Michalovce, kláštor redemptoristov
03.12. Fatimská sobota (09.00 hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
03.12. Fatimská sobota (10.30 hod.)
04.12. Malá púť (09.00 hod.)

