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Christos raždajetsja!
Slavite jeho!
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Katolícka stredná pedagogická škola
sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Z

riaďovacím dekrétom
vladyku Milana Chautura, košického eparchu,
vznikla 5. septembra 2005
Katolícka stredná pedagogická
škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach (KsPgŠ). Jej prvé sídlo
sa nachádzalo v priestoroch ZŠ
Krosnianska 2. V prvom roku
mala škola dve triedy v dvoch
učebných odboroch: učiteľstvo
pre materské školy a sociálno-výchovný pracovník. V ďalších rokoch pribúdali ročníky
a po štyroch rokoch brány tejto
školy opustili prví maturanti.
Medzitým sa škola presťahovala
do priestorov zaniknutej základnej školy na Charkovskej ulici 1
v Košiciach, ktoré lepšie vyhovovali potrebám vyučovacieho
procesu. Škola sídli na tomto
mieste až doteraz. V súčasnosti
zahŕňa osem tried denného
štúdia a päť tried pomaturitného štúdia, pričom sa o vyučovací
proces stará dvadsaťštyričlenný
učiteľský zbor.
Pracovníci sú si plne vedomí,
že v dnešnej dobe, keď spoločnosť trpí krízou osobnosti,
nejde len o vzdelávanie, ale
predovšetkým o to, aby z tejto
školy vychádzali ľudia, ktorí
budú schopní aspoň troška
meniť svet a v dobrom ovplyvňovať svoje okolie. A preto sa vo
výchovno-vzdelávacom procese
a pri tvorbe duchovných aktivít
na KsPgŠ sv. Cyrila v Košiciach
sústreďujú na budovanie
vzťahov medzi študentmi,
k Bohu, k rovesníkom, druhým
ľuďom a v neposlednom rade aj
k vlastnej rodine. Vďaka tomu,
že škola má dvoch duchovných otcov a jedného učiteľa
náboženstva, možno viac času
venovať osobným rozhovorom
so študentmi, a tak nenásilnou
formou vstupovať do ich životov
a myslenia. Snažia sa to podporiť aj jednotlivými aktivitami,
napríklad liturgickým slávením
počas sviatkov a počas týždňa,
poznávaním Svätého písma,

videoprojekciami, organizáciou
jednodňových, ale aj pobytových výletov.
Počas nedlhej histórie si KsP-

gŠ sv. Cyrila v Košiciach získala
meno a stabilné postavenie
nielen medzi cirkevnými školami, ale aj v rámci stredných škôl
v Košickom kraji, a to aj vďaka
mimoškolským aktivitám, počas
ktorých sa študenti už mnohokrát prezentovali kultúrnym
programom na mnohých
verejných a spoločenských podujatiach. V rámci celej Košickej
eparchie sa študenti zúčastňovali na odpustových slávnostiach mladých v Klokočove,
na stretnutí mládeže s vladykom
Milanom Chauturom na Kvetnú nedeľu a zároveň sa aktívne
zapájali spevom a hudbou.
V súčasnosti škola ponúka 3
odbory: učiteľstvo pre materské školy, sociálno-výchovný
pracovník a vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.
Absolventi prvého odboru

sa môžu uplatniť v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach zameraných na edukáciu
detí predškolského a školského

veku. Tí, ktorí sa rozhodnú pre
druhý odbor, nájdu svoje pracovné uplatnenie v poskytovaní
sociálnej starostlivosti klientom
v orgánoch miestnej štátnej
správy, samosprávy, neštátnych
subjektoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Tretí odbor
ponúka možnosť zamestnať sa
v domovoch sociálnych služieb,
domovoch dôchodcov, detských
domovoch, zariadeniach pre
mentálne, telesne alebo inak
zdravotne postihnutých občanov rôznych vekových skupín.
Keďže vedenie školy vidí perspektívu a zmysel fungovania
cirkevnej školy takéhoto zamerania, má aj smelé plány do budúcnosti. Plánuje školu presťahovať do nových priestorov,
ktoré by boli v lokalite atraktívnejšej pre študentov a rodičov.
Zároveň by chceli na trhu škôl
ponúknuť nový študijný odbor
špeciálna pedagogika, v ktorom
by si mohli svoju kvalifikáciu
rozšíriť tak absolventi KsPgŠ sv.
Cyrila, ako aj absolventi iných
škôl podobného zamerania. n
Martin Mati
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Vianoce a samota
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10 Túžia po blízkosti
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prečo sme sa stali rukojemníkmi
14 Neobyčajný betlehem
rozhovor s Vladimírom Komanickým

Už niekoľko rokov sa v médiách objavuje
správa o tom, že mnohí ľudia majú stres
z Vianoc. Niektorí sa boja toho, ako zvládnu
prípravu: nakupovanie, upratovanie, varenie
a iné práce. A niektorí starší ľudia sa zasa
obávajú, že vianočné sviatky budú prežívať
sami, bez detí a vnúčat. Určite aspoň v druhom prípade je stres opodstatnený, lebo
na Vianoce chce byť každý v kruhu svojich
blízkych.
Čo je samota? Svätý Otec Benedikt XVI.
v encyklike Caritas in veritate (Láska v pravde) píše: „Jedna z najhlbších foriem chudoby,
ktorú môže človek zakúšať, je samota.“ Podľa
neho je príčinou tejto chudoby nedostatok
lásky, ťažkosť milovať, uzavretie sa človeka
do samého seba a „odmietnutie Božej lásky“
(čl. 53).
Situácia, v ktorej sa nachádzali Jozef s Máriou, bola podobná, akú zakúšajú mnohí
ľudia po celom svete aj dnes. Evanjelista
Lukáš krátkou vetou vyjadril neochotu Betlehemčanov prijať ženu v požehnanom stave
a jej manžela: „Lebo pre nich nebolo miesta
v hostinci“ (Lk 2, 6). Preto Jozef s Máriou
putovali za mesto do samoty, kde sa usídlili
v jaskyni. A to bolo miesto, kde sa nebo
dotklo zeme. Teda samota nastáva vtedy, keď
človek nemá v srdci miesto pre Boha a iného
človeka.
Dnes sme svedkami toho, že mnohí
oslavujú Vianoce bez ich samotnej podstaty,
bez Božieho Dieťaťa, len tak pri stromčeku
a darčekoch. V jednej jasličkovej akadémii
zaznela otázka: „Aký je to betlehem bez
Ježiška?“ Aké sú to Vianoce bez Ježiška? Pri
oslave takých Vianoc musí človek cítiť samotu a clivotu, a to aj vtedy, keď je obklopený
mnohými ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne.

Rok čo rok prežívame sviatky Božieho
narodenia a rok čo rok máme pozvanie
od Pánovho anjela, ktorý oznámil pastierom zvesť: „Nebojte sa! Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2,
11 – 12). Máme upriamiť pozornosť na slovo
dnes. Pre pastierov bolo to „dnes“ z nášho
pohľadu v minulosti, pre nás to znamená
teraz v prítomnosti, v tomto čase Božieho
narodenia. Toto pozvanie platí pre všetkých
ľudí dobrej vôle. Možno sa pýtaš, ako máš
prežiť tohtoročné Vianoce. Odpoveď je jednoduchá. Tak, že vstúpiš do priestoru, kde
je prítomné Božie Dieťa, Mária a Jozef. Tak,
že Betlehem budeš nosiť vo svojom srdci ako
pastieri, ktorí prijali pozvanie a videli Spasiteľa na vlastné oči. A hoci z Betlehema odišli
za svojimi povinnosťami, v srdci ho nikdy
neopustili. Tak, že v srdci sa budeš klaňať
Kráľovi kráľov ako traja mudrci z Východu
a budeš sa chrániť tých, ktorí ťa budú chcieť
obrať o radosť z viery.
Samota je chudoba srdca, ale Ježiš prišiel,
aby nás obohatil svojimi duchovnými darmi.
Verím, že všetci ľudia dobrej vôle, ktorí
aspoň trocha otvoria svoje srdcia pre Kráľa
kráľov a Pána pánov, nebudú cítiť stres zo
samoty, ale radosť z toho, že je „Emanuel,
Boh s nami“.

ThDr. Peter Vansač, PhD.
cenzor časopisu Slovo

16 Hlava rodiny
prednáška z festivalu
Rodina je budúcnosť (2)
18 Rekordne dlho pod zemou
kde nesvieti slnko
19 Piate dieťa
svedectvo matky (2)
20 Choďte do Betlehema
príbeh unavenej ženy
33 Život budúceho veku
liturgická katechéza
24 Vstup do Jeruzalema
zamyslenie nad ikonou (4)

Požehnané a milostiplné prežitie
sviatkov Narodenia nášho Pána
Ježiša Krista
a plnosť Božieho požehnania
v novom roku 2012
vám zo srdca praje
redakcia časopisu Slovo
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8. októbra sa uskutočnila
mariánska púť gréckokatolíkov
zo Zemplína do maďarského Máriapócsu. Slávnostnej svätej liturgii
predsedal a homíliu predniesol protosynkel Bratislavskej eparchie otec
Vladimír Skyba. (Stanislav Gábor)

V Katedrále sv. Víta v Prahe sa
17. novembra konala ekumenická
pobožnosť za obete totalitných
režimov pri príležitosti štátneho
sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu.

18. novembra sprístupnili
bádateľom archív Apoštolskej
penitenciárie vo Vatikáne, jednej
z najstarších pápežských inštitúcií.
Od konca 13. storočia menom Svätého Otca udeľovala dišpenzy a rady vo
veciach svedomia.

Synoda biskupov Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku zvolila
otca Claudia-Luciana Popa, rektora
Pápežského kolégia Pio Romeno
v Ríme, za kuriálneho biskupa
Vyššieho arcibiskupstva v Rumunsku. Benedikt XVI. dal 21. novembra
súhlas s touto kánonickou voľbou.
(Vladimír Teodor Miroššay)
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Eparcha Peter Rusnák navštívil Spojené štáty americké
Bratislavský eparcha Mons.
Peter Rusnák navštívil od 23.
septembra do 3. októbra Spojené štáty americké. Na pracovnú
návštevu prišiel na pozvanie
gréckokatolíckeho vladyku
Mons. Williama C. Skurlu,
sídelného biskupa eparchie
Passaic. Hlavným cieľom
návštevy bola účasť na 34.
festivale slovenského dedičstva,
ktorý sa koncom septembra
konal v PNC Bank Arts Center
v meste Holmdel v štáte New
Jersey. Vladyku Petra sprevádzal generálny vikár Vladimír
Skyba a otec Igor Suchý, správca
farnosti Liptovský Mikuláš.
V rámci festivalu vladyka Pe-

ter slúžil svätú liturgiu v cirkevnej slovančine, ktorú sprevádzal
spevom zbor bohoslovcov z prešovského kňazského seminára.
Festival, na ktorom sa zúčastnilo takmer štyritisíc ľudí, pokračoval kultúrnym programom
a prezentáciou slovenských
jedál, ľudových zvykov a tradícií, ktoré si Slováci uchovali aj
v emigrácii.
Eparchu Rusnáka prijal počas
návštevy vo svojej rezidencii
vo Woodland Parku (štát New
Jersey) biskup Skurla a oboznámil ho so situáciou Gréckokatolíckej cirkvi v USA a v eparchii.
Bratislavský vladyka ďalej
navštívil Washington D.C., kde

Stauros spieval na festivale v Srbsku


24. novembra otvorili vo Vatiká
ne výstavu venovanú Antoniovi
Gaudímu, španielskemu architektovi, a jeho majstrovskému dielu − bazilike Sagrada Familia. Expozícia potrvá
do 15. januára 2012. Sprevádzajú ju
dve vedecké konferencie.

24. – 26. novembra sa konalo
v Ríme zasadnutie Pápežskej
rady pre laikov na tému Otázka
Boha dnes: Nemali by sme stále
znova začínať od Boha? Druhá časť
názvu bol citát z knižného interview
Svätého Otca Svetlo sveta. Na zasadnutí sa zúčastnila aj Slovenka Katarína Hulmanová, členka predsedníctva
Fóra kresťanských inštitúcií.

V Ríme otvorili 25. novembra
výstavu vyše stovky betlehemov,
ktorá potrvá do 8. januára 2012. Obsahuje 190 betlehemov vyrobených
z rozličných materiálov, rozličných
foriem, techník a štýlov.

V Turecku premenili antickú
kresťanskú svätyňu, v ktorej sa
odohrával Druhý nicejský koncil,
na mešitu. Rozhodla o tom turecká vláda, ktorá svätyňu dekrétom
zverila islamskej nadácii, ktorá nesie
meno Orhana Gaziho.

bol hosťom bývalého veľvyslanca USA na Slovensku Vincenta
Obsitnika, a stretol sa aj so slovenským veľvyslancom v USA
Petrom Burianom. Zavítal aj
do slovenskej farnosti v mestečku McLean, kde slúžil liturgiu
za všetky jubilujúce manželské
páry farnosti. (Stanislav Gábor)

Miešaný spevácky zbor Stauros,
ktorý pôsobí pri Farnosti Povýšenia sv. Kríža na prešovskom
sídlisku Sekčov, navštívil 4.
– 6. novembra Ruský Kerestúr
v srbskej Vojvodine a prezentoval svoje umenie na festivale
cirkevných piesní.
Počas cesty navštívili známe

pútnické miesto Máriapócs.
Svätú liturgiu slávil otec Rastislav Baka, ktorý zbor na púti
duchovne sprevádzal. Zboristi
spievali pod ikonou slziacej
Bohorodičky, ktorej prvé slzenie
bolo zaznamenané 4. novembra
pred 315 rokmi.
5. novembra navštívili pútnic-

ké miesto Vodica ktoré je známe
svojimi zjaveniami a veriaci ho
s veľkou úctou navštevujú.
Večer sa prezentovali svojimi
skladbami na festivale cirkevných piesní v Ruskom Kerestúre. V nedeľu 6. novembra
spieval zbor Stauros v miestnej
cerkvi na svätej liturgii, ktorú
s domácim duchovným otcom
a kaplánom spoluslúžil otec
Rastislav Baka.
Členovia zboru boli povzbudení pohostinnosťou, ktorú im
hostitelia preukazovali svojou
starostlivosťou počas celého
pobytu. Ocenili aj to, že sa
neodnárodnili, že ostali verní
odkazu svojich predkov a že
na svoju Hornicu, ako svoju
pôvodnú vlasť Slovensko nazývajú, nikdy nezabúdajú. (Anna
Tabačáková)

Bazilikou sv. Petra zaznievala gréckokatolícka liturgia
Byzantsko-slovanské spevy sa
12. novembra ozývali v Bazilike
sv. Petra v Ríme počas archijerejskej svätej liturgie, ktorú
slávil pri príležitosti sviatku sv.
Jozafáta na jeho hrobe sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
Zúčastnilo sa na nej množstvo
kňazov, rehoľníkov, bohoslovcov i veriacich rozličných

národností.
„Keby sme mohli štyrmi slovami podať charakteristiku sv.
Jozafáta, tak sú to viera, pokora,
horlivosť a odvaha. Tieto čnosti
v živote sv. Jozafáta boli silné,
lebo ich rozpaľovala a oživovala
najväčšia čnosť – láska. Ak bol
Jozafát hlboko veriaci, tak preto,
lebo miloval,“ povedal arcibiskup Vasiľ v homílii. „Pokorný,

lebo miloval, horlivý, lebo
miloval a odvážny až po mučenícku smrť, lebo miloval. Bez
lásky týmto čnostiam hrozí, že
budú zle pochopené a stanú
sa negatívnymi. Prosme teda
o milosť, aby sme mohli dobre
poznať samých seba, o milosť
rásť ustavične v láske.“ (Marko
Durlák)

|5

slovo 26 | 2011

Zamestnanci prešovského arcibiskupského úradu
putovali do Litmanovej
Po stretnutiach v Podproči alebo v Ľutine v minulých rokoch
sa 10. novembra stretli zamestnanci prešovského Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu
na pútnickom mieste Prešovskej archieparchie na hore Zvir
pri Litmanovej.
Komunitný deň bol tak púťou
a začal sa v autobuse spoločnou
modlitbou, ktorú viedol vladyka
Ján Babjak SJ. Spolu s ním
a zamestnancami sa na púti
zúčastnil aj emeritný pomocný pražský biskup Mons. Ján
Eugen Kočiš.
Pri výstupe na horu Zvir bol
priestor na spoločnú modlitbu
krížovej cesty pod vedením
otca Marcela Pisia. Archijerejskej svätej liturgii predsedal
otec arcibiskup Ján Babjak

SJ a homíliu predniesol otec
Vasiľ Kindja. V programe dňa
nechýbala modlitba Korunky
Božieho milosrdenstva, adorácia a požehnanie s Najsvätejšou
Eucharistiou. Pútnici si prezreli
Spovedný dom bl. Metoda Do-

minika Trčku so spoločenskou
miestnosťou. Pri ceste do Prešova sa našla ešte krátka chvíľa
na zastávku na ďalšom pútnickom mieste v Ľutine. (Ľubomír
Petrík)

V Košiciach pripravili konferenciu o ikone

Od 11. do 12. novembra sa
v Centre spirituality Východ
– Západ M. Lacka v Košiciach
uskutočnila vedecká konferencia s názvom Ikona – staronový
nástroj evanjelizácie. Na vedeckovýskumnom pracovisku
Teologickej fakulty Trnavskej

univerzity v Košiciach vystúpili
desiati domáci a zahraniční
prednášajúci z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Talianska.
V rôznych pohľadoch na ikonu
poukázali v širšej, ale aj v špecifickej miere na jej význam
pri ohlasovaní radostnej zvesti

o Božom kráľovstve, predovšetkým v byzantských chrámoch.
Z konferencie vyjde zborník.
Medzi najvýznamnejších
prednášajúcich patril emeritný profesor z Gregoriánskej
univerzity v Ríme Heinrich
Pfeiffer SJ, jeden z najväčších
odborníkov na sakrálne umenie
vo svete. Vo svojej prednáške sa
venoval najstarším zachovaným
zobrazeniam Presvätej Bohorodičky. Konferenciu pozdravil v jej úvode aj nový dekan
Teologickej fakulty Trnavskej
univerzity P. Miloš Lichner SJ.
V jej druhej časti vystúpil aj
vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, ktorý všetkých
povzbudil, aby prostredníctvom
ikony hľadali spôsob, ako možno osloviť dnešného človeka,
ktorý túži po láske a duchovne.
(Milan Lach)

Matica slovenská udelila zlatú medailu
Mikulášovi Klimčákovi
Za účasti prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ a najvyšších matičných predstaviteľov udelili 16.
novembra akademickému ma-

liarovi, sochárovi a monumentalistovi Mikulášovi Klimčákovi
zlatú medailu Matice slovenskej. Nedocenený slovenský
umelec, šíriaci vo svojom

celoživotnom diele myšlienku
cyrilo-metodskej misie solúnskych bratov, sa v uplynulých
dňoch dožil 90 rokov.
Predseda Matice slovenskej


V nedeľu 23. októbra 2011 si
trnavskí gréckokatolíci pripomenuli sviatok patróna svojej
farnosti – apoštola a evanjelistu
Lukáša. Slávnostnú archijerejskú
svätú liturgiu v Chráme sv. Heleny
o 10.00 hod. slávil bratislavský
eparcha vladyka Peter Rusnák,
koncelebrovali viacerí kňazi.
Slávnosť vyvrcholila myrovaním,
sprievodom okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií a Mnoholitstvijem. Všetci prítomní mali
následne možnosť zdieľať bratské
spoločenstvo pri agapé a neformálne sa stretnúť so svojím biskupom.
(Stanislav Gábor)

29. októbra sa v priestoroch
Základnej školy v Jarabine
uskutočnil stolnotenisový
turnaj, ktorý zorganizoval správca
farnosti otec Peter Demjanovič.
Súperi zápasili v dvoch kategóriách, a to do pätnásť a nad pätnásť
rokov. (I.B.)

Obnova misií v bratislavskej
gréckokatolíckej farnosti, ktoré
sa konali v roku 2010 v rámci celobratislavských misií, sa uskutočnila 3. – 6. novembra pod vedením otcov redemptoristov Milana Zálehu
CSsR, Mikuláša Tressu CSsR a Jozefa
Tróju CSsR. V programe boli zahrnuté aj stretnutia pre mužov a ženy,
pre deti a pre mládež s tematickými
katechézami. (Rastislav Čižik)

Vo farnosti Stanča sa 6. novembra uskutočnila odpustová
slávnosť pri príležitosti sviatku sv.
archanjela Michala ako tohtoročná
posledná v Košickej eparchii. Duchovnej obnovy sa zhostili otcovia
kapucíni z Bratislavy. Slávnostnú
svätú liturgiu spolu s nimi slávil
otec Štefan Keruľ-Kmec z farnosti
Kuzmice. Odpustovú slávnosť
svojím spevom obohatil Katedrálny
zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach pod vedením
dirigentky Mgr. Lucie Lovasovej.
(Mária Tomášová-Tančáková)

Počas putovania milostivého obrazu Víťaznej Kráľovnej,
Matky trikrát obdivuhodnej
po krajinách Európy ho 7. – 9.
novembra mali možnosť navštíviť
gréckokatolícki veriaci v Chráme
bl. P. P. Gojdiča na Sídlisku III
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v Prešove. Počas prítomnosti obrazu
prebiehala mimoriadna duchovná
obnova. 9. novembra bol obraz prenesený do rímskokatolíckej Farnosti
Kráľovnej pokoja v Prešove, odkiaľ
neskôr putoval do Čiech. (Jaroslav
Dvorščák)

Pri príležitosti konania celoslovenskej akcie Týždeň vedy
a techniky na Slovensku sa 7. – 10.
novembra konali na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove
hosťovské prednášky s cieľom prezentovať a popularizovať poznatky
vedy a vzbudiť záujem mladých ľudí
o hlbšie štúdium vedeckých teologických disciplín. Vyvrcholením
týždňa bolo vedecké kolokvium
s medzinárodnou účasťou DISPUTATIONES QUODLIBETALES (Humanizmus a tolerancia) pod záštitou
poslankyne Európskeho parlamentu
Anny Záborskej. Celkovo odznelo
vyše 20 príspevkov, ktoré sa venovali
téme humanizmu a tolerancie z rozličných pohľadov. Súčasťou kolokvia
bola výstava posteru Humanizmus
in concreto, ktorý zobrazoval humanitárne projekty na danú tému.
(Veronika Liptáková, Martin Tkáč)

11. – 13. novembra sa v GMC
Bárka v Juskovej Voli konal
víkend o vzťahoch mladých ľudí.
Hosťom víkendu bol otec Pavol
Hudák, ktorý si pre 50 poslucháčov
pripravil prednášky o vzťahoch
mladých k rodičom a o vzťahoch
medzi mladými. Prednášky boli
doplnené o modlitbu, slávenie svätej
liturgie, spoločnú diskusiu a osobné rozhovory s hosťom. (Slavomír
Zahorjan)

Kurz Samuel počas víkendu
11. – 14. novembra sa v Centre pre
rodinu na Sigorde niesol v duchu
hľadania Božieho plánu pre výchovu a odovzdávanie viery deťom.
Pätnásť manželských párov túžiacich po skvalitnení tohto dôležitého
aspektu rodinného života prišli
absolvovať kurz, ktorý realizovala
Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.
Zdrojom povzbudenia a usmernenia
boli biblické vyučovania, modlitby a rôzne aktivity, ktoré mohli
účastníci zažiť počas tohto víkendu.
(František Sochovič)

13. novembra sa uskutočnila
odpustová slávnosť ku cti sv.
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Marián Tkáč vo svojom slávnostnom príhovore pripomenul
Klimčákovu tvorbu a vyzdvihol
hodnoty, ktoré v nej zachováva.
Slávnostné laudatio predniesol
riaditeľ Inštitútu vzdelávania
MS Dušan Garay. Upozornil
na najvýznamnejšie Klimčákove
diela a ich vzťah k slovenským
dejinám. Mikuláša Klimčáka

v roku 2007, pri príležitosti jeho
85. narodenín, ocenil aj pápež
Benedikt XVI – vymenoval ho
za rytiera Rádu svätého Silvestra. Aj tento fakt spomenul
prešovský arcibiskup Ján Babjak
SJ, najvyšší predstaviteľ Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Majster Mikuláš Klimčák si veľmi vážil nielen ocenenie z rúk

predsedu Matice slovenskej, ale
aj skutočnosť, že si ho mohol
prevziať v historických priestoroch MS v Martine. Súčasťou
slávnosti bolo aj posvätenie
budovy Matice slovenskej
arcibiskupom Jánom Babjakom.
(Stanislav Gábor)

Na GTF PU si pripomenuli obete komunizmu
Vedeckým kolokviom Cena
slobody si na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove
pripomenuli obete komunizmu – laikov, kňazov, rehoľníkov
a rehoľníčky. Na akademickej
pôde sa tak 16. novembra stretli
nielen vedeckí pracovníci, ale
aj bývalí politickí väzni a ich
príbuzní.
Kolokvium otvorila spomienková slávnosť, ktorej súčasťou
bola slávnostná svätá liturgia

v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. Protosynkel Prešovskej archieparchie
Michal Onderko v homílii
pripomenul, že politika a politickí väzni patria aj do chrámov,
veď Ježiša odsúdili na základe
politiky a vo svojej dobe bol
vlastne politickým väzňom.
Po jej skončení bola na priečelí
Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove odhalená
a posvätená pamätná tabuľa
biskupom, kňazom, rehoľní-

kom, rehoľným sestrám a veriacim Gréckokatolíckej cirkvi,
ktorí v dobe komunistickej totality v rokoch 1950 až 1989 trpeli
a hrdinsky vyznávali vieru.
Počas kolokvia odzneli
prednášky generálnej konzulky
Ukrajiny v Prešove prof. Oľgy
Benčovej, predsedu KPVS Antona Srholca, Daniela Atanáza
Mandzáka CSsR a Petra Borzu.
(Andrea Čusová)

Mons. Ján Hirka oslávil 88 rokov života
Prešovský emeritný biskup
Mons. Ján Hirka si 16. novembra
pripomenul 88. výročie svojho
narodenia. Pri tejto príležitosti ho v predvečer narodenín
navštívil prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak
spolu s emeritným pomocným
pražským biskupom Mons.
Jánom Eugenom Kočišom
a protosynklom Prešovskej
archieparchie otcom Michalom
Onderkom. V deň jeho narodenín 16. novembra ho navštívil
aj košický eparcha Mons. Milan
Chautur s protosynklom otcom
Vladimírom Tomkom.
Biskupi so sprievodom spomínali na mnohé udalosti zo

života Gréckokatolíckej cirkvi,
s ktorými je bytostne spätý aj
osobný život otca biskupa Jána
Hirku. Zároveň ho poinformovali o aktivitách, úspechoch

i problémoch v duchovnom
živote im zvereného Božieho
ľudu. Otec biskup im na záver udelil svoje apoštolské
požehnanie. (Andrej Rusnák)

Košický eparcha navštívil kláštor baziliánov v Trebišove
Monastiersky chrám pri baziliánskom kláštore v Trebišove
je jediný s patrocíniom Krista
Kráľa v celej Košickej eparchii.
V nedeľu 21. novembra tam
vyvrcholila odpustová slávnosť
za účasti vladyku Mons. Milana
Chautura CSsR, košického eparchu. Na archijerejskú liturgiu
prišlo mnoho ľudí obidvoch

obradov, aby vzdali poklonu
Kristovi a vypočuli si povzbudivé slová vladyku Milana. Ten
v homílii povedal, že Kristus
nás prišiel pozvať do svojho kráľovstva. Nepoužíva násilie zbraní, ale volá nás žiť štýlom jeho
života, ktorý niekedy prináša aj
výsmech zo strany sveta.
Svätú liturgiu spevom viedol

zbor z farnosti v Sečovskej
Polianke a obohatili mladí
z Trebišova. Na záver sa igumen
kláštora otec Polykarp Š. Jacoš
OSBM srdečne poďakoval
za vydarenú slávnosť a vyjadril
radosť nad tým, že sa kláštorný
komplex obnovil a môže slúžiť
svojmu pôvodnému účelu.
(Michal Hospodár)
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V Piskorovciach posvätili obnovený chrám

V Piskorovciach sa 19. novembra uskutočnila slávnosť
posviacky obnoveného exteriéru Chrámu Ochrany Presvätej
Bohorodičky v rámci 75. výročia
jeho výstavby (1936).
Slávnosť sa začala Molebenom k Božej Matke, nasledovala modlitba rozjímavého ruženca pod vedením spevokolu

miestnej mládeže a po úvodnej
posviacke chrámu sa začala archijerejská svätá liturgia, ktorej
predsedal prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak
SJ a koncelebrovali emeritný
pomocný pražský biskup Mons.
Ján Eugen Kočiš, vranovský protopresbyter otec Michal Zorvan
a štyria ďalší kňazi.

Vladyka Ján v homílii poukázal na to, „že chrám je miestom
stretania sa s Bohom. Nemáme
sa báť vstúpiť do Božieho chrámu a tam počúvať Božie slovo,
ktoré je mocné a premieňa náš
život na chrám Svätého Ducha“.
Po pápežskej hymne a poďakovaní miestneho duchovného
správcu otca Pavla Székelyho sa
veriacim prihovoril aj vladyka
Ján Eugen, ktorý tu v čase prenasledovania Gréckokatolíckej
cirkvi tajne vysluhoval sviatosti.
Úplne na záver boli udelené
a odovzdané ďakovné listy
trom najviac zaangažovaným
realizátorom opravy chrámu
p. Pavlovi Šatníkovi (starostovi
obce), p. Ľubomírovi Šafrankovi
a p. Michalovi Homoľovi. (Pavol
Székely)

V Bratislave blahoželali majstrovi Klimčákovi
20. novembra si bratislavskí
gréckokatolíci v Katedrále
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave počas slávnostnej liturgie
pripomenuli významné životné
jubileum akademického maliara majstra Mikuláša Klimčáka,
ktorý 16. novembra oslávil 90

rokov života. Archijerejskú
svätú liturgiu pri tejto príležitosti slúžil bratislavský eparcha
vladyka Peter Rusnák za účasti
mnohých veriacich, ktorí mu
mali možnosť aj osobne zablahoželať. (Stanislav Gábor; Foto:
Ľubo Michalko)

V Michalovciach si pripomenuli desiate výročie
beatifikácie Metoda D. Trčku
V Chráme Svätého Ducha
v Michalovciach sa 25. novembra uskutočnila slávnosť pri
príležitosti 10. výročia beatifikácie otca Metoda D. Trčku CSsR.
Program sa začal pripomenutím
významných udalostí zo života
otca Metoda a pokračoval molebenom, pri ktorom sa prednášali osobné prosby veriacich. Archijerejskú svätú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur, košický

eparcha, spolu s protoigumenom redemptoristov Jaroslavom
Štelbaským CSsR a ďalšími
kňazmi. V kázni vladyka Milan
charakterizoval blahoslaveného
ako muža nezlomnej nádeje.
Vyzval prítomných, aby svoju
nádej neupierali na svet, ale
na Boha, a vyzdvihol veľkú silu
príhovoru svätých.
Na záver svätej liturgie, ktorú
sprevádzal Chrámový zbor sv.

Jozefa z Michaloviec, vyjadril
poďakovanie protoigumen
otec Jaroslav Štelbaský. Otcovia
redemptoristi každý mesiac
v deň spomienky na bl. Metoda pripájajú ešte modlitby
za uzdravenie na jeho príhovor.
Tieto modlitby sprevádzané
aj mazaním olejom zakončili
dôstojnú slávnosť. (Michal
Hospodár)

V Andrejovke majú nový chrám
Posviacka nového
gréckokatolíckeho
Chrámu sv. hieromučeníka Jozafáta,
polockého arcibiskupa, v Andrejovke
sa uskutočnila 13.
novembra za prítom-

nosti vladyku Jána
Babjaka, prešovského
arcibiskupa a metropolitu, a emeritného
pomocného pražského biskupa Jána
Eugena Kočiša. (Peter
Iľko)

archanjela Michala v Uličskom
Krivom. Odpustová slávnosť, ktorá
sa začala v sobotu večer, vyvrcholila nedeľnou slávnostnou svätou
liturgiou, ktorú spolu s miestnym
kňazom slávil otec Pavel Sirotňák,
správca farnosti v Klenovej. (Jana
Patarajčáková)

14. – 16. novembra sa uskutočnil v gréckokatolíckom Centre
pre rodinu na Sigorde pri Prešove seminár o dare proroctva.
Hosťom seminára bol katolícky
manželský pár z Írska. Brendana
a Angelu Mc Cauleyovcov, rodičov
14 detí, sprevádzali aj ich dvaja
synovia Áron a Izák. V rámci
programu hostia objasnili tému postavenia a poslania proroka v Cirkvi
a podelili sa so svojimi životnými
skúsenosťami. (D. Kolesárová)

Trinásť animátorov Prešovskej archieparchie sa 16. – 20.
novembra zišlo v GMC Bárka
na duchovných cvičeniach, ktoré
viedol otec Ján Maturkanič, salezián východného obradu pôsobiaci
v Poprade. Bola vyzdvihnutá potreba modlitby ako dialógu s Bohom,
ako aj láska Boha k človeku, ktorá
je láskou agapé. V sobotu večer
bol čas na zdieľanie a celonočné
bdenie pred Najsvätejšou Eucharistiou. Duchovné cvičenia sa ukončili
v nedeľu svätou liturgiou. (Viktória
Žolnová)

18. novembra sa v sečovskej
gréckokatolíckej farnosti uskutočnila súťaž o najlepší farský
vtip, ktorú farnosť pripravila
v rámci aktivít v Týždni Cirkvi pre
mládež. Na podujatí sa zúčastnilo
desať súťažiacich, ktorí sa snažili
prednesom a umeleckým spôsobom prejavu zaujať prítomných humorom týkajúcim sa života Cirkvi.
(Tomáš Haburaj)

Tretí medzinárodný futbalový turnaj seminaristov sa
uskutočnil 19. novembra v telocvični Základnej školy na Sibírskej
ulici v Prešove. Futbalové zápasy
odohrali seminaristi z gréckokatolíckych seminárov z Nyíregyházy
(Maďarsko), Oradey (Rumunsko),
rímskokatolíckeho kňazského
seminára zo Spišskej Kapituly
a seminaristi z prešovského gréckokatolíckeho kňazského seminára.
(ISPA)
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Výročný festival
Gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa
stal 11. – 13. novembra miestom, kde sa už po dvadsiatykrát stretli tí,
ktorých svojou krásou oslovili byzantské duchovné spevy.

J

ubilejný ročník Festivalu
duchovných piesní byzantského obradu sa konal pod
záštitou Mons. Jána Babjaka
SJ, prešovského arcibiskupa
a metropolitu. Organizátormi
festivalu boli Gréckokatolícke
arcibiskupstvo Prešov a združenie Sakrálne spevy Východu.
Festival sa uskutočnil s finančnou podporou Ministerstva

kultúry Slovenskej republiky.
V piatok 11. novembra o 17.00
hod. sa na otvorení festivalu
predstavil Gréckokatolícky zbor
Stauros (Prešov-Sekčov), ktorý
svojím spevom sprevádzal svätú
liturgiu. Po tomto duchovnom
úvode program pokračoval
hlavným festivalovým koncertom v sobotu 12. novembra
od 14.00 hod.

Na jubilejnom dvadsiatom
ročníku sa zúčastnilo štrnásť
speváckych zborov zo Slovenska: Zbor archanjela Michala
z Trebišova, Chrámový zbor
Presvätej Bohorodičky zo Svidníka, Chrámový zbor sv. Cyrila
a Metoda zo Stropkova, Miešaný spevácky zbor Chrysostomos
z Vranova nad Topľou, Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda

a mužský zbor Košicki parobci
z Košíc, zbory Kyrillomethodeon a Chrysostomos z Bratislavy,
Gréckokatolícky chrámový
zbor P. P. Gojdiča z Vranova
nad Topľou-Čemerného, Zbor
sv. Petra a Pavla z Bardejova,
Zbor sv. Romana Sladkopevca
z Prešova (zbor bohoslovcov)
a okrem spomínaného zboru
Stauros aj zbor Hlahol (Prešov-Sídlisko 3) a domáci Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa. Celkovo vystúpilo viac
ako štyristo účinkujúcich.
Zazneli zborové skladby
mnohých známych (napr. Bortňanskij, Čajkovskij, Verbickij,
Mokranjac, Česnokov, Ladižinský a ďalší) aj anonymných autorov. Okrem prezentácie samostatnými vystúpeniami, ktoré
boli na veľmi dobrej umeleckej
úrovni, zbory prekvapili spoločným spevom v skupinách troch
alebo štyroch zborov. Tento
harmonický zborový spev,
ktorý znel súčasne z desiatok
hrdiel, sa stal výrazom jednoty
a vytvoril chorál, ktorý svojou
mohutnosťou naplnil priestor
chrámu. Prítomní diváci, ktorí
sa na festivalovom koncerte
zúčastnili v hojnom počte,
odchádzali s hlbokým duchovným aj umeleckým zážitkom.
Duchovný rozmer festivalu sa
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na 5 minút
Rozhovor s otcom
Rastislavom Dvorovým
o Vianociach vo Svätej zemi

zavŕšil v nedeľu 13. novembra spevom zborov
Chrysostomos (Bratislava) a Hlahol (Prešov-Sídlisko3) na svätých
liturgiách.
Krása a hĺbka spevov
byzantskej liturgie
je viac ako tisíc rokov, od čias misie sv.
Cyrila a Metoda, naším
vzácnym dedičstvom.
Uchovávať a zveľaďovať
toto bohatstvo pre ďalšie generácie pomáha
aj Festival duchovných
piesní byzantského
obradu.
Iniciátormi prvého
ročníka boli v roku 1990
vtedajší minister kultúry Mgr. Ladislav Snopko
a teraz už emeritný
gréckokatolícky biskup
Mons. Ján Hirka. Festival prežil už dvadsať
ročníkov a veríme, že sa
splní želanie Mons. Jána
Babjaka SJ, prešovského
arcibiskupa a metropolitu, ktoré vyslovil
vo svojom príhovore
v závere festivalového
koncertu: „Aby sme sa
stretli na štyridsiatom
ročníku...“ n
Valéria Hricovová

Ako ste sa dostali do Svätej
zeme?
Študoval som na Pápežskom
východnom inštitúte v Ríme
a počas štúdií ma pred tromi
rokmi rektor kňazského
seminára Redemptoris Mater
poprosil, či by som neprišiel na Vianoce
do Svätej zeme. Dostal som ponuku
vyučovať v kňazskom seminári východný
obrad. Po niekoľkých cykloch prednášok
som sa po roku vrátil „natrvalo“. Ukázali
sa ďalšie potreby. Komunita ukrajinských
gréckokatolíkov potrebovala kňaza,
takže som pre nich cez Vianoce slávil
vianočné bohoslužby. Tým sa začalo
aj moje pastoračné pôsobenie medzi
nimi. Neskôr sa ukázala potreba
duchovne sprevádzať po rusky
hovoriacich katolíkov západného obradu
a pribudla veľmi krásna spolupráca
s mesiánskymi židmi v domoch
rehabilitácie, v ktorých sa liečili Rusi
a Ukrajinci zo závislostí, keďže nezvládli
presťahovanie do Izraela. Umožnilo im
to otvorenie hraníc pre prisťahovalcov
židovského pôvodu, aby sa podporil
demografický vývoj Izraela. Pomáham
im Božím slovom, rozhovormi,
priateľským vzťahom nájsť cestu späť
prostredníctvom viery v Ježiša Krista.
Aké sú vianočné sviatky v Izraeli?
Kresťanov je tu veľmi málo. Nový rok sa
tam oslavuje len preto, lebo sú tam Rusi,
ktorí priniesli tradíciu týchto osláv.
Každé kresťanské spoločenstvo slávi
Vianoce podľa svojich tradícií. Začínajú
sa u katolíkov 25. decembra, potom je to
6. január pre pravoslávnych kresťanov
byzantskej tradície. V inom termíne
majú Vianoce Arméni, v inom Kopti
a Etiópčania. Dôležité je, aby sme
hovorili o jednote, ktorá sa má prejavovať
v rôznosti, a nie o uniformite.
Oslavy sa sústreďujú na Betlehem,
ktorý je na palestínskych teritóriách.
Všetci sa radujú z toho, že sa Pán
Ježiš narodil. Chodia v červených
čiapkach s brmbolcami, pozdravujú
vás na uliciach. Prejsť sa k Bazilike
Narodenia Ježiša Krista je obrovský
zážitok. V Jaskyni Narodenia Pána
môžete počuť evanjelium, kde je
čítanie upravené – sem prišiel Jozef, tu
sa narodil Ježiš a tu ho Mária uložila
do jasieľ. Je to jedinečné.
Andrea Čusová
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Túžia po blízkosti
Keď sa povie slovo betlehem, možno sa nám vynorí obraz drevených
postavičiek zoskupených okolo malého Dieťaťa. No sú tu aj ďalšie
betlehemy, ktoré čakajú, až sa naplnia záujmom ľudí o ich život. Tiež
túžia po Božej prítomnosti i blízkosti ľudí. A možno potrebujú náš
súcit, čas alebo konkrétny dar, ktorý by ich sprevádzal životom alebo
aspoň zopár chvíľ premenil na radosť. Nazrime spoločne medzi tých,
ktorí Narodenie Pána slávia trocha inak ako väčšina z nás.
Medzi starkými
v Starej Ľubovni

Sme v období, keď všetci ľudia
na svete očakávajú sviatky
pokoja a radosti z narodenia
nášho Spasiteľa. Aj obyvatelia
Domova pre seniorov v Starej
Ľubovni, ktorí už prežili zopár
desiatok rokov, spomínajú
na minulé sviatky, ktoré neboli
vždy radostné, bohaté a šťastné.
Teraz, keď bývajú v zariadení, je prežívanie sviatkov
úplne iné ako doma, v kruhu
rodiny. Tí, ktorí bývali pred
príchodom do domova s rodinou, spomínajú na rodinnú
atmosféru, pohodu a pohodlie,
ženy i na starosti okolo príprav.
Tí, ktorí boli sami, si zase veľmi
pochvaľujú, že už neprežívajú
smútok zo samoty a môžu byť
medzi inými ľuďmi.
V našom zariadení začíname
sviatočnú atmosféru príchodom Mikuláša, ktorý si vždy so
sebou dovedie čerta a anjelov.
Každý rok je stretnutie niečím

zvláštne. Spríjemniť sviatočný čas prídu deti zo škôl a zo
škôlok svojimi vystúpeniami,
inokedy hrajú scénky sociálne
pracovníčky. Naposledy bol Mikuláš výnimočný tým, že prišiel
do každej izby s malým sladkým darčekom a anjeli spievali
pieseň Ó, ktože ctí si Mikuláša.
Spev bol buď slovenský, alebo
starosloviensky, podľa vierovyznania navštíveného človeka.
Veľa starkých si pospevovalo
spolu s anjelmi a vykotúľala sa
i slzička.
Vianočná vigília sa začína
slávnostnou večerou v jedálni, kde sa prečíta Božie slovo
o narodení Ježiša, pán riaditeľ
prednesie slávnostný vinš a spoločne sa pri stromčeku večeria:
kapustnica, bobaľky, zemiakový
šalát a ryba. Polnočná svätá
omša je slávená o 21.00 hod.,
aby to naši dedkovia a babičky
zvládli. Zúčastňuje sa na nej aj
veľa príbuzných a zamestnancov. Každoročne usporadúvame

aj koncoročné posedenie pri varenom vínku, chutnom zákusku
a živej hudbe. n
Mária Petriľáková

Čaro Vianoc
a zdravotne postihnutí

Keď v čase blížiacich sa
vianočných sviatkov zavítate
do Domova sociálnych služieb
na Volgogradskej ulici v Prešove, privíta vás pred budovou
osvetlený majestátny vianočný
stromček. Strom, ktorý tu rastie
a korení už veľmi dlho. Vstupná
hala, okolie bufetu a vrátnice,
kde naši obyvatelia s obľubou
trávia svoj voľný čas, je vkusne
vyzdobená a osvetlená, aby
umocňovala čaro Vianoc.
Vianoce u nás – to nie je
len čas pokoja a duchovného prežívania, ale aj radosti,
veselosti, ktorú prinášajú už
tradične mnohé predvianočné
kultúrne vystúpenia v našej
kinosále. V našom domove je

okrem dospelých a starších
ľudí aj veľa detičiek a radosť
v ich očkách, ktoré svietia ako
hviezdičky na stromčeku, keď
sledujú predstavenia, sa nedá
opísať. Najobľúbenejší a najočakávanejší je Mikuláš, ktorý
aj čo-to prinesie a s deťmi sa
porozpráva.
Ako sa Vianoce blížia, mnohí
obyvatelia odchádzajú domov,
aby strávili sviatky v kruhu
svojich rodín. Tí, ktorí nemajú
to šťastie, ostávajú v domove,
ktorý je ich jediným skutočným
domovom. Ako jedna rodina aj
zasadnú k slávnostnej štedrovečernej večeri v kinosále.
Pod javiskom s vianočným
stromčekom čakajú na nich
dlhé, slávnostne vyzdobené
stoly. Večera sa začína okolo
tretej popoludní, prítomným sa
prihovorí pani riaditeľka a kňaz.
Zamestnanci sa snažia zabezpečiť všetko tak, aby sa všetci
cítili príjemne. Pani riaditeľka
každému obyvateľovi osobne
zaželá to, čo najviac potrebuje.
V týchto chvíľach je atmosféra
v miestnosti nasiaknutá spolupatričnosťou a láskou. Ale aj
slzička ľútosti či smútku občas
kvapne do pohára vína.
A potom sa už všetci pustia
do tradičnej večere, kde nesmú
chýbať oplátky, med, bobaľky,
kapustnica, ryba, šalát. Miestnosťou ticho znejú vianočné
koledy a štrngot príborov.
Tí, ktorí zo zdravotných
dôvodov nemôžu prísť do kinosály, dostanú večeru a darček
priamo do izby, kde ich navštívi
aj pani riaditeľka. Po večeri sa
koná bohoslužba v miestnej
kaplnke. Večer trávia mnohí
v skupinkách v izbách, kde si
pod malými stromčekmi rozbaľujú darčeky, ktoré si vzájomne
kúpili, navštevujú sa a snažia,
aby v ten večer nebol nikto
celkom sám... n
Jana Gašparová

Veľká slonia rodina

Vianočné sviatky v Detskom
domove Slon v Šarišských
Michaľanoch prežívame ako
čas lásky a pokoja tak ako aj
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iné rodiny v tomto období.
Oslávenie narodenia Ježiška
v sebe nesie nezameniteľné
čaro a atmosféru. Časť našich
detí v rámci plánov sanácie
rodinného prostredia odchádza
na sviatky k svojim blízkym,
rodinám, známym. O drobizg
sa starajú profesionálni rodičia.
Zo šesťdesiatich zverencov
každoročne desať až pätnásť
zostáva počas Vianoc v domove.
A práve deťom, ktoré nemôžu tento čas stráviť so svojou
vlastnou či hostiteľskou rodinou, sa snažia naši pracovníci
vianočné sviatky pripraviť tak,
aby tento čas strávili príjemne,
s pocitom istoty a bezpečia.
Každá samostatná skupina detí
si spolu s výchovnými pracovníkmi pripravuje Štedrý večer,
ktorému predchádza upratovanie, varenie, pečenie. Deti si
samy za pomoci dospelých pečú
koláče, medovníky, oblátky,
varia kapustnicu, pripravujú
zemiakový šalát i rybu. Staršie
deti, ktoré majú skúsenosti
z vlastnej rodiny, uplatňujú pri
príprave Vianoc svoju šikovnosť
a učia mladších. Nemusia byť
ani súrodenci. Sú však dočasne jedna veľká rodina, ktorá
sa snaží detské sny premeniť
na realitu. Vianočný stromček,
štedrá večera, rozbaľovanie
darčekov i polnočná omša.
Všetko dokáže byť súčasťou
vianočných sviatkov v našom
detskom domove. Len najpod-

statnejšie týmto deťom určite
chýba. Vlastná rodina. Mama,
otec. Ani najdokonalejší model
detského domova a simulácia
rodinného krbu ho nedokážu
nahradiť. Ale dokážu vytvoriť
atmosféru, ktorá dieťaťu aspoň
čiastočne našepká, že nie je
na svete samo. Že sú ľudia, ktorí
ho majú radi a starajú sa o neho.
Nielen počas Vianoc. Po celý
rok môže byť pre opustené dieťa
detský domov dočasným prístavom istoty a nádeje. Anjelom
strážnym. n
Adrián Swaton

Za vôňou Vianoc
na charite

Vianoce, najkrajší sviatok
v roku, prichádzajú aj do útulkov a nocľahární. Aj tí najchudobnejší ľudia v meste osla-

vujú narodenie Ježiša Krista.
Nocľaháreň Effeta a útulok
Archa na ulici Pod Táborom
v Prešove nie sú výnimkou.
Na Štedrý deň, tak ako v iných
domácnostiach, sa varí kapustnica, pripravuje šalát a vypráža
ryba. V jedálni a dvoch spoločenských miestnostiach alebo
kultúrkach, ako ich nazývame,
sa prestrú stoly pre približne 120
osôb na spoločné hodovanie.
Všetci sa podieľajú na prípravách. Jedni varia, druhí robia
výzdobu či prestierajú stoly.
Všade cítiť vôňu jedla a nostalgiu za domovom. Mnohí sú tu
už dlho a zvykli si, ale Vianoce
im vždy pripomenú, o čo prišli.
Keď je všetko pripravené,
môžu zasadnúť k spoločnému
stolu, hoci sú to vlastne tri stoly
v troch miestnostiach. Predsa len je to veľký počet ľudí.

Približne o 16.00 hod. prichádza
duchovný správca Gréckokatolíckej charity v Prešove
otec Jozef Voskár. Prednesie
spoločnú modlitbu a požehná
pokrm. Po večeri každý klient
dostane malý darček. Potrebnú
drobnosť, ktorá poteší. Niektorí
klienti sa obdarúvajú navzájom.
Večer pokračuje priateľskými
rozhovormi či sledovaním večerného televízneho programu.
Napriek tomu, že títo ľudia
prišli o rodiny a domovy, našli
prístrešie a pomoc na pôde
Gréckokatolíckej charity v útulku Archa a nocľahárni Effeta.
Nie sú sami a nie sú opustení.
Mnohí si tu vytvorili nové
priateľstvá a cítia spolupatričnosť. Na istý čas našli možno až
priveľkú adoptívnu rodinu. n
Denisa Považanová

WEBOVÉ STRÁNKY

www.katedrala.sk
Už niekoľko našich čitateľov sa ma pýtalo,
či nepoznám internetovú adresu gréckokatolíckej farnosti v Prešove a katedrálneho
chrámu. Aj keď tu už v minulosti bolo niekoľko pokusov spravovať takúto stránku,
nikdy nezožali väčší úspech. No pred vyše
mesiacom bola spustená oficiálna webová
doména www.katedrala.sk.
Okrem originálneho názvu domény,
ktorý je ľahko zapamätateľný, prináša
stránka jednoduché a intuitívne dizajnové
riešenie s ľahkým vyhľadávaním. Všetky
odkazy sú umiestnené v hornej odkazovej
lište. V Úvode sú nám hneď predstavené

úradné hodiny farskej kancelárie a bohoslužobný poriadok, čo odstraňuje prácne
hľadanie a klikanie v rôznych odkazoch.
Klasické odkazy, ktoré slúžia pre orientáciu návštevníkov – O nás alebo Linky – sa
rozbaľujú na celú stránku, po ktorej treba
rolovať. V odkaze Oznamy sú umiestne-

né najnovšie aktualizácie, aby mohol byť
návštevník vždy v obraze. Nezabudnite
si kliknúť na Fotogalériu, lebo je lepšie
raz vidieť, ako stokrát počuť. Ak vás niečo
na tejto stránke oslovilo alebo len tak chcete na nej zanechať svoj odkaz, je tu pre vás
Kniha návštev.
Osobne som veľmi rád, že sa konečne
táto dlho pripravovaná stránka uviedla
do života. Určite bude táto doména často
navštevovaná, a to nielen domácimi členmi
farnosti, ale i veriacimi, ktorí do Prešova
a do katedrály prichádzajú z celého Slovenska.
Mikuláš Jančuš
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Začiatok duchovnej prípravy
Pastiersky list kňazom a veriacim Prešovského arcibiskupstva ako
príprava na Rok viery a na významné jubileum 1150. výročia príchodu svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Drahí spolubratia v kňazskej
službe, milí rehoľníci, ctihodné
rehoľné sestry, milí bratia
bohoslovci, drahí naši veriaci!
11. októbra tohto roka vydal
pápež Benedikt XVI. apoštolský list s názvom Brána viery,
ktorým vyhlásil Rok viery, ktorý
sa začne 11. októbra 2012, na 50.
výročie otvorenia Druhého
vatikánskeho koncilu.
Tiež sa blíži významné jubileum, rok 2013, keď budeme
oslavovať 1150. výročie príchodu
svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
V roku 2013 k nám do Prešovského arcibiskupstva doputuje
aj relikvia sv. Cyrila.
Dnes v evanjeliu počúvame
Ježiša Krista, ktorý hovorí:
„Milovať budeš Pána, svojho
Boha,... a svojho blížneho ako
seba samého“. A na to vyrozprával podobenstvo o milosrdnom
Samaritánovi. Končí ho slovami: „Choď a rob aj ty podobne!“
Láska k Bohu, blížnemu
a sebe je znakom skutočného
obrátenia – znakom živej viery.
Cestou k nášmu obráteniu –
k živej viere je počúvať a prijať
radostnú zvesť evanjelia. Preto
je tu ponuka Roka viery a cyrilo-metodského jubilea.
Svätý Otec o Roku viery
okrem iného povedal: „Obnova Cirkvi prichádza skrze
svedectvo života veriacich.
Skrze svoju vlastnú existenciu
vo svete sú kresťania v skutočnosti povolaní, aby nechali
zažiariť slovo pravdy, ktoré nám
zanechal Ježiš Kristus. Rok
viery je pozvaním k autentickému a pôvodnému obráteniu sa
k Pánovi, jedinému Spasiteľovi
sveta. V tajomstve jeho smrti
a zmŕtvychvstania Boh zjavil
plnosť Lásky, ktorá zachraňuje
a volá ľudí k obráteniu skrze

odpustenie hriechov.“ (porov.
Sk 5, 31)
„Preklad posvätných kníh,
ktorý urobili Cyril, Metod a ich
žiaci, dodal kultúrnu schopnosť
a dôstojnosť jazyku staroslovienskej liturgie. Až dodnes
tento jazyk používa byzantská
liturgia východných slovanských cirkví gréckeho obradu,
a to tak katolíckych, ako aj
pravoslávnych vo východnej
a juhovýchodnej Európe.“ (Slavorum apostoli 21)
Sv. Cyril a sv. Metod otvorili
cestu poznania Boha našim
predkom, lebo im priniesli Božie slovo a svätú liturgiu v reči
zrozumiteľnej, v cirkevnej slovančine. Tak mohli skutočne,
naplno a s úžitkom spoznávať
Boha i oslavovať ho a modliť sa
k nemu. Mohli počúvať v chrámoch najradostnejšiu zvesť

– Božie slovo vo svojej reči, čo
bolo vo vtedajšej dobe veľmi
výnimočné.
Pre našich predkov boli sv.
solúnski bratia nezabudnuteľným darom z neba. Prijali
od nich vieru cez svätý krst
a katolícku náuku, ktorá im
ukázala zmysel ľudského života
na zemi a večný život v definitívnom cieli v nebi. Po celé stáročia odovzdávala naša cirkev
túto vieru mnohým generáciám
z pokolenia na pokolenie. Tak
sme ju dostali aj my, dnešní
gréckokatolíci na Slovensku,
ktorí sme autentickými nasledovníkmi našich svätých vierozvestcov vo viere i v obrade.
Blahoslavený Ján Pavol II.
o nich napísal: „Hoci slovanskí
kresťania viac než ostatní radi
počujú a cítia, že i títo svätí bratia boli v srdci Slovania, predsa
je pravda, že patrili ku gréckej kultúre a mali byzantskú
výchovu i vzdelanie; prináležali
teda k občianskej i cirkevnej
tradícii kresťanského Východu.“
(Slavorum apostoli 12)
„Svätí Cyril a Metod prišli
z oblasti vtedajšej Byzantskej
ríše, teda v epoche, keď ešte
bola v spoločenstve s Rímom.”
(Ut unum sint 53)
Slovania – naši predkovia,
prijali nielen katolícku vieru,
ale tiež východný obrad, v ktorom sv. Cyril a Metod na Veľkej
Morave krstili a vychovávali vo
viere. Bol to byzantský obrad,
ktorému je Gréckokatolícka
cirkev verná po celé stáročia.
Jedným z mnohých svedectiev
a dôkazov toho sú aj naše sväté
liturgie v cirkevnej slovančine.
Boh bol k našim predkom
zvlášť milostivý a štedrý. A túto
štedrosť prežívame a hlboko
ju vnímame aj v dnešnej dobe.
Vidiac jej napredovanie tvrdím,

že Pán Boh je aj dnes k našej
Gréckokatolíckej cirkvi veľmi
štedrý. Požehnal nám troch
blahoslavených mučeníkov
Pavla, Vasiľa a Metoda, daroval
nám rozkvet našej cirkvi tým,
že ju povýšil na metropoliu
sui iuris (svojho práva) a daroval nám prvého arcibiskupa
metropolitu, hlavu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Ide teraz najmä o to, aby sme
každý osobne i celá naša cirkev
dostatočne verne a horlivo odpovedali na Božiu štedrosť.
Na Rok viery, ktorú zasiali našim predkom sv. Cyril
a Metod, sa potrebujeme
dobre duchovne pripraviť.
Preto týmto pastierskym listom
oficiálne otváram a začínam
duchovnú obnovu vo všetkých
farnostiach formou uctievania
obrazu Božieho milosrdenstva,
modlitby Korunky Božieho
milosrdenstva a čítania Svätého
písma Nového zákona.
Zároveň potvrdzujem už
rozbehnutú duchovnú aktivitu
v našich farnostiach v rámci
prípravy na toto jubileum,
ktorej obsahom je formácia
našej viery prostredníctvom
Katechizmu Katolíckej cirkvi,
ktorý vám jeden alebo dva dni
v týždni pri svätých liturgiách
vysvetľujú naši kňazi.
Začiatkom októbra som sa
zúčastnil na Druhom svetovom
kongrese Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho
milosrdenstva v Krakove.
V závere kongresu kardinál
Stanisław Dziwisz posvätil
kópiu obrazu Božieho milosrdenstva a nariadil jej putovanie
po celej Krakovskej arcidiecéze
ako duchovnú obnovu kňazov
a veriacich. Toto bola inšpirácia
aj pre mňa. Aj ja chcem, aby
obraz Božieho milosrdenstva
putoval po všetkých našich
farnostiach a filiálkach, aby
navštívil každý chrám a každú
kaplnku, v ktorej sa slávia sväté
liturgie. Myslím aj na naše
kláštory, rehoľné domy, kňaz-
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ský seminár, fakultu, cirkevné
školy, formačné centrá a Gréckokatolícku charitu.
Vyzývam všetkých duchovných otcov, aby povzbudili
a pripravili veriacich na prijatie
a
uctenie obrazu Božieho milosrdenstva a vykonali duchovnú
obnovu veriacich, ktorá bude
spočívať:
– v pobožnosti k Božiemu
milosrdenstvu podľa priloženej
brožúrky,
– v adorácii pred Najsvätejšou Eucharistiou aspoň pol
hodinu a
– v čítaní Božieho slova (Nového zákona) vo zvyšnom čase
prítomnosti obrazu.
Vo väčších farnostiach
odporúčam aj celodenné, ba
aj celonočné čítanie Božieho
slova. Uctením obrazu Božieho
milosrdenstva odprosíme Pána
Boha za svoje hriechy, za svoju nevernosť Pánu Ježišovi
a zasvätíme sa mu všetci, celá
Prešovská archieparchia.
Okrem toho odporúčam
kňazom, aby povzbudzovali
veriacich ku každodennému čítaniu Svätého písma, aspoň pol
hodiny, a k modlitbe Korunky
Božieho milosrdenstva o 15.00
hod. alebo aj v inom čase.
Verím, že touto duchovnou
aktivitou sa všetci duchovne
pripravíme na dôstojné slávenie
Roku viery a 1150. výročia
príchodu našich vierozvestcov
na Veľkú Moravu.
Tieto dve jubileá ma motivovali k napísaniu tohto
pastierskeho listu. Chcem, aby
sme v Prešovskej archieparchii,
tak kňazi, ako aj všetci veriaci,
prijali veľké ponúkané milosti
od Pána cez tieto jubileá. Prijmite preto duchovnú prípravu,
aby pri ich slávení vzrastala
a dozrievala aj naša viera.
Všetkým našim kňazom, rehoľníkom, rehoľným sestrám,
bohoslovcom a všetkým veriacim udeľujem archijerejské
požehnanie. n
Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup
a metropolita

Problematické
zdravotníctvo
Ostatné týždne či mesiace sa na Slovensku niesli v znamení výpovedí
lekárov v zdravotníctve a hľadaní riešenia na jeho normálny chod.
Celý tento problém má však oveľa hlbšie korene, než sú mnohí politici, ekonómovia i samotní lekári a pacienti ochotní pripustiť.

Ú

roveň zdravotníctva sa
stala akousi mierou,
podľa ktorej sa posudzuje zdravotný stav obyvateľstva. Čím je vyššia, tým je to
lepšie. Čiže čím viac peňazí ide
do zdravotníctva, tým je nám
všetkým lepšie. Logicky by sme
mali byť zdravší. Lenže to je
nezmysel.
Zdraví nepotrebujú lekárov.
Lekára potrebuje chorý. Toto
už pred 2 000 rokmi povedal
sám Ježiš Kristus. Teda ak by
sme boli rok od roka zdravší,
potrebovali by sme stále menej
lekárov, stále menej peňazí
do zdravotníctva, a tým by
dnešný ukazovateľ klesal. Teda
podľa dnešnej schémy by bola
úroveň zdravotníctva nižšia.
Lenže ak to otočíme a povieme si, že čím menej peňazí
dáme do zdravotníctva, tým
budeme zdravší – ani toto
nefunguje. Aj toto je klamstvo.
Kde je pravda?
Pravdou je, že peniazmi
v zdravotníctve sa úroveň kvality zdravotníctva, a tobôž úroveň
zdravia obyvateľov nedá merať.
Spájať financovanie, ekonomiku či trhový mechanizmus
a zdravie je hotový nezmysel.
Prečo? Odpoveď je jednoduchá
a nájdete ju v každej učebnici
ekonómie či lekárstva. Skrýva
sa za protikladom základných
hodnôt a smerovania oboch
týchto smerov. Úlohou zdravotníctva je liečiť človeka najlepšie
a najrýchlejšie, ako sa dá. A teda
zdravotníctvo nemá pozerať
na vynaložené prostriedky pri
plnení svojho cieľa. Úlohou
trhového hospodárstva je
vytvárať čím vyšší zisk. To sa dá

docieliť buď vyššími príjmami,
alebo nižšími výdavkami. Teda
buď platiť za zdravie viac, než
reálne stojí, alebo ho nemať
také, aké by sme mali mať.
V dnešnej spoločnosti, kde sú aj
finančné zdroje obmedzené, to
ide najmä tou druhou cestou –
cestou šetrenia.
Ak teda spájať zdravotníctvo a trhový mechanizmus je
nezmyslom, ako majú fungovať
nemocnice a lekári ako takí? Veď
aj oni sú živiteľmi rodín, aj oni
sú odkázaní na mesačný príjem,
a teda na podiel na dobrách celej
spoločnosti. Ako docieliť to,
aby financie vyčlenené z tvorby
celej spoločnosti (HDP), boli
použité efektívne, racionálne
a nie minuté nezmyselne? Dnes
v stave spoločnosti, v akom
sme, by bola odpoveď hodná
Nobelovej ceny. Problém je totiž
v samotnej spoločnosti. A lekár,
pacient i hospodár sú iba jej
súčasťou. Každý by musel začať
hľadieť na tých druhých a nie iba
na seba. Sebectvo, ktoré dnes
platí v celom sektore zdravotníctva ako celku i pri jednotlivcoch,
škodí celému systému najviac
(aj keď existujú naozaj poctiví
lekári, pacienti i hospodári).
Ak začnem pacientom, tak
mnohí idú k lekárovi len preto,
aby sa s niekým porozprávali,
aby neboli sami. Iní šetria svoju
peňaženku tak, že si na odvoz
zavolajú radšej sanitku, než by
mali ísť autobusom. Nemáme
úctu k starším, nemáme na nich
čas. V čakárni zasa uvažujeme sebecky a nepozeráme sa
na matku či otca s dieťaťom
alebo na pracujúceho človeka,
ktorý tu musí čakať dlhšie, príde

o hodiny práce, a tým aj my
o časť peňazí určených na našu
liečbu. Dávame si predpísať
lieky, ktoré nepotrebujeme. Odhadom dvadsať miliónov balení
liekov si Slováci dávajú predpísať
zbytočne. Počnúc antibiotikami
na vírus chrípky, končiac inými
liekmi na predpis utlmujúcimi
bolesť. Zistil to prieskum Fóra
nezávislých názorov. Za jeden
rok Slovák spotrebuje priemerne
17 balení liekov, pričom lieky
tvoria 30 až 40% všetkých výdavkov zdravotníctva.
Lekári by sa tiež museli viac
starať o to, aby vybrali také
lieky, ktoré pacientovi pomôžu,
a pritom čo najmenej zaťažia
hospodára, čiže spoločnosť.
Často sú však pod tlakom
rôznych farmaceutických spoločností, ktoré si dobre uvedomujú, že najhoršou vecou, ktorá
by sa im mohla stať, by bolo,
keby niekto vyliečil všetkých
ľudí. Teda ak by niekto objavil
liek na všetko. Lieky, ktoré sa
dnes vyrábajú, často obsahujú
škodlivé látky vyvolávajúce v tej
či onej miere iné choroby.
A hospodár (štát či nemocnica) by nemal tlačiť lekárov
ani pacientov do situácie, ktorá
ohrozuje zdravie pacientov či
obmedzuje výkon potrebný
na získanie zdravia, len aby
ušetril alebo vykázal zisk.
Cesta je teda v celkovej zmene spoločnosti – prestať hľadieť
iba na seba a začať sa zaoberať
druhým človekom. Zmena,
ktorú začal už Ježiš Kristus
a ktorú sme povolaní dotiahnuť
do konca tým, že ju budeme
praktizovať v našich životoch. n
Juraj Gradoš
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Neobyčajný
betlehem
Už 42 rokov láka návštevníkov. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou nielen katedrály, ale aj vianočnej atmosféry celého
mesta. Pohyblivý betlehem s množstvom postavičiek, ktoré
upútajú nielen maličkých, začína svoj život oveľa skôr, ako
prídu sviatky Narodenia Pána. O to, aby sa každoročne
spustil tento vianočný zázrak, sa stará spolu s ďalšími
hlavný kurátor Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, dnes
71- ročný otec štyroch detí pán Vladimír Komanický.

Kedy uzreli nielen prešovskí
gréckokatolíci svoj pohyblivý
betlehem po prvýkrát?
Prvýkrát bol spustený v čase
obnovy Gréckokatolíckej cirkvi
v roku 1969. Betlehem po privezení do katedrály najskôr
inštalovali v Kaplnke sv. Kríža.
No priestory nepostačovali,
keďže rozmerovo bol pôvodný betlehem väčší, museli ho
vtedajší kurátori zmenšovať,
aby sa do kaplnky vošiel. Museli
zmenšiť železnú konštrukciu
aj samotnú drevenú podlahu.
Počet figúr sa však zachoval,

len boli zoradené na menšom
priestore.
Neskôr sa prerábala konštrukcia po druhýkrát, pretože
sa do kaplnky umiestili ostatky
bl. biskupa Pavla Gojdiča. Padlo
rozhodnutie, že betlehem sa
bude inštalovať v Kaplnke sv.
Petra a Pavla, ktorá je oproti
Kaplnke sv. Kríža. Znova bolo
treba betlehem zúžiť. Po blahorečení biskupa Vasiľa Hopka
boli však aj v tejto kaplnke
umiestnené jeho ostatky, takže
betlehem putoval po tretíkrát.
V súčasnosti sa umiestňuje
do Kaplnky Ochrany Presvätej
Bohorodičky, ktorá sa nachádza
hneď pri vstupe do katedrály.
Pri prvej inštalácii sme zápasili
s trocha väčšími technickými problémami, keďže tento
priestor bol ešte menší. Museli
sme hľadať optimálne riešenie,
aby sa na takú malú plochu
zmestil.
Čím je betlehem v prešovskej
katedrále výnimočný?
Výnimočný je tým, že sú v ňom
pohyblivé figuríny. Láka hlavne
deti, ktoré sú zvedavé, ako to
všetko pracuje a hýbe sa.
Betlehem skonštruoval český
kňaz a redemptorista otec Jan
Zakopal, ktorý ho vlastnoručne
vyrezával. Vyhotovil aj me-

chaniku pohybu jednotlivých
postáv. V tom čase boli zhotovené samostatné motorčeky na 3,5
volta pre každú postavu, ale
nevydržali veľmi dlho, tak sme
potom spolu s ďalším kuráto-

s pastiermi na dvoch menších
kolesách. Takže v pôvodnom
betleheme sú zakomponované
aj naše technické vylepšenia.
Otec Zakopal betlehem
vytvoril z materiálov, ktoré mal

Autorom pohyblivého betlehema v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove je český redemptorista otec Jan
Zakopal. Bol kňazom západného obradu, ale mal blízky
vzťah ku gréckokatolíkom. V roku 1969 v Prešove pôsobil
otec Marián Potaš, ktorý u neho výrobu betlehema objednal.
Autor nezobral za betlehem žiadne peniaze. Prešovčania
sa odvďačili tým, že poslali charitnému domu v Pezinku,
v ktorom otec Zakopal pôsobil, počas troch rokov 30-tisíc
korún. Betlehem bol dovezený v ôsmich veľkých debnách.
Otec Zakopal v tom čase ochorel, preto nemohol prísť osobne,
a tak poslal iba fotografie, podľa ktorých ho potom spolu so
synom a ďalšími kurátormi skladal vtedajší kurátor farnosti
Andrej Šambronský.

rom p. Milanom Tomaščinom
celú mechaniku v roku 1985
prerobili na 12-voltovú s tým, že
jeden motorček vďaka prevodom poháňal 6 figurín na jednej a 6 na druhej strane. Urobili
sme aj ďalšiu pohyblivú časť.
Ide o centrálny kruh okolo jasličiek, na ktorom sú umiestnené
postavy prinášajúce dary. Koleso okolo jasličiek sa pohybuje
stále a k nemu sa striedavo raz
pripájajú remeslá a raz ovečky

v tej dobe k dispozícii, napríklad použil aj kolesá z bicykla,
ktoré napojil na konštrukciu, tie
sa potom točili vtedy ešte bez
figurín.
Figúrky sú polychrómované
a kompletne pôvodné. Vymenili sme iba maštaľ, pretože
pôvodná sa rozsypala. Celkovo
je v betleheme okolo 120 postáv,
14 pohyblivých častí a celý
betlehem zaberá 16 štvorcových
metrov.
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Čo všetko môžeme vidieť
v pohyblivom betleheme?
V hornej časti sa nachádzajú
remeslá, ktorých je dvanásť.
Nájdete tam napríklad pekára,
šustra, kováča, priadku, gazdinú mútiacu maslo či sv. Jozefa
v tesárskej dielni. Nachádzajú
sa tam aj ďalšie zaujímavé
súčasti, napríklad dva mlyny
– jeden veterný a jeden vodný,
lisovňa na víno alebo Herodesov
palác, ktorý má podobu Bojnického zámku. Postava Herodesa
sa tiež pohybuje. Otáča sa zo
strany na stranu akoby v zlosti,
že sa narodil nový kráľ. V dolnej
časti sú umiestnené jasličky,

ktoré sú centrom celého betlehema. Okolo nich sa v kruhu
pohybujú postavy ľudí, ktorí
prinášajú dary.
Ako prebieha inštalovanie
betlehema?
Betlehem začíname inštalovať
najneskôr dva týždne pred
Vianocami, pretože sa môžu
vyskytnúť nejaké nedostatky,
ktoré potom potrebujeme
odstraňovať. Niekedy sa stane,
že chybu hľadáme aj dva dni.
Navyše sme v troška stiesnených podmienkach a o to ťažšie
je potom dostať sa ku všetkým
častiam betlehema. Tohto roka
sme začali 3. decembra. Niekedy sme začínali aj skôr. Závisí to
aj od toho, koľko kurátorov sa
zúčastní na ich skladaní.
Ako prvá sa musí pripraviť
kaplnka, potrebujeme vyniesť
von lavice. Potom sa prinesie

zelená kovová konštrukcia
a zmontuje sa. Konštrukcia je
vyhotovená z nosníkov, ktoré
sa používali na výrobu regálov.
Na ňu sa pripevní tzv. podlaha
– drevené dosky, ktoré tvoria
základ, a pripravia sa elektrické
časti. Najväčší motorček je
v dolnej centrálnej časti na najväčšom kolese, ten musí byť
namontovaný na konštrukcii
ako prvý. Nakoniec sa montujú
figuríny. Začíname zvrchu.
Najprv sa umiestnia postavy
znázorňujúce remeslá, potom
ostatné pohyblivé postavy
a ako posledné tie, ktoré sa
nehýbu. Medzi nimi vynikajú

postavy troch kráľov prinášajúcich dary.
Nakoniec sa betlehem ozdobuje. Hlavným aranžérom je
pán Valent Sekerák. On ukladá
a rozostavuje jednotlivé figúrky.
Raz prišli novinári fotografovať
betlehem a pýtali sa ma, ako je
to možné, že sú tam iba dvaja
mudrci. Ja som si to ani nevšimol. Nejakým nedopatrením
bol tretí na inej strane. Potom
sme to upravili podľa starších
fotografií.
Nakoniec sa umiestňujú
vianočné stromčeky so svetlami. Trvá skoro dva týždne, kým
skompletizujeme celý betlehem. Ja mám na starosti celú
elektrickú časť a pohyblivosť
betlehema. V katedrále vlastne
opravujem všetko, čo sa týka
elektriny. Nebojím sa jej a som
jej priateľ.

Neskôr som sa dostal k ďalším pohyblivým jasličkám. Spolu s priateľom p. Ing. Jozefom
Kormaníkom som skonštruoval
elektrický pohon pohyblivých
jasličiek, ktoré sú umiestnené
v Dlhom Klčove. Podobné,
ale miniatúrne jasličky som
spolu s bratmi Kormaníkovcami skonštruoval aj vo vtedajšej
prešovskej filiálke, dnes farnosti
Ľubotice.
Zaúčate aj niekoho z mladších, kto by po vás prebral
stavanie betlehema?
Poskladať samotnú konštrukciu
a aranžovanie by nebol až taký
problém. Najväčší problém je
so zapájaním elektrických častí.
Žiadalo by sa, aby sa našiel
vhodný elektrikár, ktorý by bol
zasvätený do tajomstiev betlehema, keďže neexistujú nijaké
plány z jeho elektrických súčastí. Zatiaľ mladšieho nasledovníka nemám. Keby sa taký našiel,
bol by som veľmi rád, a možno
by ani nemusel byť vyučeným
elektrikárom.
Kedy môžu návštevníci zavítať do Prešova, aby ho mohli
vidieť?
V podstate každý deň v čase
svätých liturgií v chráme,
pred a po nich. Kurátori majú
urobený rozpis služieb počas
celých sviatkov, od Vianoc
až do Bohozjavenia, aby boli
k dispozícii. V tom čase tu teda
možno vidieť aj betlehem. Vidieť možno betlehem aj počas
dňa, na požiadanie, prípadne sa
možno dohodnúť vopred na farskom úrade v prípade nejakej
väčšej skupiny návštevníkov.
Spomínam si na istú staršiu
návštevníčku. Prišla k betlehemu so zapálenou sviečkou a položila ju tam. Keby sa to chytilo,
zhorí celý betlehem a nestačíme
ujsť. Viackrát sa stala podobná
situácia, ale v ostatnom čase sa
ľudia naučili disciplíne.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová
snímky (kurátori pri stavbe
betlehema): L. Kovalik

Biele sviatky
vo mne, v izbe
Blažej Krasnovský
Beriem do rúk iba čisté veci:
kolekciu ihličia a citu.
A nedotknutý pokoj je pri mne
v izbe...
A hlboko v srdci!
A dlho, dlho nepočuť
rinčanie skla
po výbuchu, keď zlyhalo srdce.
(Veď to poznáte, priatelia!)
Akoby sme iba pre túto chvíľu
navštívili Zem.
A tak sa vyzliecť! Naveky!
Z necnosti.
A dopichanými prstami
pri jedličke s večnými prskavkami
vyšiť košeľu –
pre dennodenný úsmev.
A pokojne kráčať po hebkom snehu
od človeka k človeku.
Pokoj vám.
		

zo zbierky Na linke dôvery
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Hlava rodiny 2
Manželstvo nie je cieľom nášho života. Na to nezabúdajme. Manželstvo nie je Boh. Ježiš Kristus v evanjeliu hovorí: „Pri vzkriesení sa
ľudia neženia ani nevydávajú.“ (Mt 22, 30)

K

eď si spletieme cieľ
svojho života, tak
manželstvo s najväčšou
pravdepodobnosťou skrachuje.
Manželstvo je prostriedok, nie
cieľ. Je to úloha, ktorú nám Boh
vo svojej láske dáva. Človek
dostal úžasnú príležitosť plodiť
a privádzať nový ľudský život
na svet. Ale keď zabudneme
na Boha, na to, že naším cieľom
je dôjsť k Božiemu životu, nielen ľudskému, tak to nefunguje.
Istého diakona sa raz pýtali, čo je jeho cieľom v živote.
Povedal: „Na prvom mieste je
to môj vzťah s Bohom, na druhom mieste moja rodina – moja
manželka, moje deti. Na tretom
mieste je moja práca, ktorá mi
pomáha živiť rodinu. Na štvrtom moja diakonská služba.“
Človek, ktorý sa ho to pýtal, sa
veľmi zadivil a povedal: „Myslel
som si, že na prvom mieste
je vaša rodina.“ A diakon mu
hovorí: „Keby u mňa nebol Boh
na prvom mieste, tak by som
nemiloval dostatočne svoju
rodinu.“ Bez Boha sa nepohneme. Boh je zdrojom lásky. Boh
stvoril manželstvo. Boh je láska,
ako hovorí svätý evanjelista Ján.
Všetka láska pramení v Bohu,

lebo Boh je láska. Nielenže
miluje. To by bol slabý výraz.
On sám je láska. Keď jeden
druhého opravdivo milujeme,
to je jeho láska. A on dáva svoju
lásku aj do manželstva.

Božie víno a benzín

Pri sobáši sa číta veľmi známe
evanjelium o svadbe v Káne
Galilejskej. Ježiš s učeníkmi
prichádza na svadbu, kde sú
svedkami nemilej udalosti: sva-

dobčanom došlo víno. A Božia
Matka Panna Mária, ktorá je
tam so svojím synom, hovorí
domácim: „Urobte všetko, čo
vám povie.“ A tak naplnili šesť
obrovských nádob vodou (to
bolo nesmierne množstvo),
ktorú potom Ježiš premenil
na víno. A starejší sa čudoval,
ako je to možné. Zmysel je
jasný. Víno – to je láska. Našou
bežnou ľudskou láskou je víno,
ktoré ľudia mali na svadbe. Boh
ho stvoril a daroval ľuďom. Ale
keď ostaneme len pri tomto
víne, stane sa, že dôjde ako
víno na svadbe. A viac ho niet.
Človek sa potom čuduje, že si
bol taký istý tým, že manželstvo
vydrží a bude dobré. A predsa
to nefunguje. A potom máme
toľko rozvodov a človek je
nešťastný. Cirkev a Boh nechcú
moralizovať človeka, ale to, čo
Cirkev učí, je pravda o človekovi. A tá pravda nás vyslobodí.
Bez Boha nemôže naša láska
dlho fungovať. Je to, ako keby
človek zavaril vrchnák na nádrži auta a povedal si: „Veď auto
mi funguje. Ide super. Načo
potrebujem takú dieru?“ Spokojne stlačí plyn a ide. Najprv
prejde 100 km. Super. Potom
200, 300... Perfektné! „Načo by
mi bola benzínová pumpa?“ Ale
my vieme, že benzín raz dôjde.
A človek je prekvapený a pýta
sa: „Ako to, že auto ďalej nejde?“ Odstrihol sa od zdroja. No
a keď si odpísal, presekol vzťah
s Bohom, s Ježišom Kristom,
„benzín“ – láska – došiel.

Čo dáva silu ísť ďalej?

Pozri sa na kríž, na zdroj lásky.
On dá silu odpustiť, povzniesť
sa nad problémy a trenice. Dá
manželom silu, aby dokázali
jeden za druhým prísť a povedať si: „Odpusťme si a poďme
ďalej“. Aj vtedy, keď je človek
presvedčený, že má pravdu.
Musíme si stále nanovo uvedomiť, že naše ego, náš sklon
k hriechu, ktorý v nás sídli, nás
jednoducho môže oklamať, aj
keď sme na začiatku mali dobrú
vôľu veci vyriešiť.
Pamätajme na to, že Ježiš
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Kristus je hlava rodiny, a na to,
aby bol Kristus hlavou aj našej
rodiny. Kto verí, nech sa v tom
prehlbuje. Kto neverí, tomu
zo srdca odporúčam spoznať
Krista – zdroj lásky. Nech to
vyskúša, nech hľadá a prosí.
Raz boli u nás v kláštore štyria
muži z Banskej Bystrice. Jeden
z nich mi rozpovedal svoje
svedectvo. Bol ateistom. Veľmi
sa zaujímal o astronómiu a keď
večer pozeral na hviezdy, povedal: „Pane Bože, keď existuješ,
tak nech tamtá hviezda, ktorú
vidím, teraz zmizne“. V tú noc
bola jasná obloha. No zrazu
sa na nej vytvoril malý obláčik
a hviezdu zakryl. Poriadne ním
trhlo, ale povedal si, že to asi
bola náhoda. „Vyskúšal Boha“
ešte raz. A ten mu svojským
spôsobom odpovedal. A odvtedy
ten človek verí. Ako hovorí Božie slovo: „Skúste a presvedčte
sa, aký dobrý je Pán“ (Ž 34, 9).
Modlime sa: „Pane Ježišu, ja
ťa prijímam. Príď a pomôž mi
čítať Božie slovo, a pozerať sa
na kríž.“
Nestačí len vedieť, že Boh
je s nami. To je príliš málo.
Manželia sa potrebujú spoločne
modliť. Každý deň, každý večer.
Odporúčam vám posvätný
ruženec. Pretože aj na svadbe
v Káne Galilejskej bola Mária,
Božia Matka. A práve ten problémový moment v manželstve
zachránila, keď práve na jej
príhovor Pán Ježiš premenil
vodu na víno.

Pokyny pre hlavu rodiny
Ja ako jeden z posledných bdelo som sa pousiloval
ako ten, kto paberkuje po oberačoch hrozna.
I ja som dúfal, že Boh požehná moju prácu,
a tak som si aj ja naplnil lis ako ten, kto (riadne) oberá.
Všimnite si, že nie jedine pre seba som sa namáhal,
ale pre všetkých, čo túžia mať poučenie.
Počúvajte že ma, náčelníci a všetky národy,
čujte aj zhromaždení predáci.
Ani synovi a žene, ani bratovi a priateľovi
nedávaj, dokiaľ žiješ, moc nad sebou;
ani svoj majetok nedávaj nikomu, aby si neľutoval,
keď by si musel oň prosiť.
Dokiaľ žiješ a (dokiaľ) dýchaš,
nedovoľ, aby ťa niekto vymenil (v úlohe).
Lepšie je, ak ťa synovia budú prosiť,
ako by si mal ty hľadieť synom na ruky.
Vo všetkom podnikaní si podrž vedenie!
(Sir 33, 16 – 23)

Pomoc

Cez sviatostné manželstvo
kresťanovi prichádza na pomoc
„extra“ milosť. Dáva silu, aby
manželia mohli v manželstve
zotrvať, aby boli šťastní a došli
do cieľa. Všetky manželstvá to
potrebujú, zvlášť v súčasnosti,
keď je badateľný veľký útok
na rodinu. Útočí sa na každú
autoritu cez masmédiá aj zákonodarstvo. Nie je to náhodné,
ako by si možno niekto myslel,
ale celkom plánované. Cieľom
je, aby ľudia bol „stratení“.

Napríklad na západe dávajú
deťom stále väčšiu autoritu (cez
právny systém štátu, za ktorým
je však diabol a ľudia, ktorí
to takto organizujú). Stačí, že
dieťa zatelefonuje na políciu
a povie, že ho rodič udrel.
Polícia rodiča uväzní. Na tom by
nebolo nič zlé, ak by išlo naozaj
o týranie a hrubé násilie. No
mal som konkrétnu nepríjemnú
skúsenosť. V istej kanadskej
rodine prišla osemnásťročná
dcéra domov a z istého dôvodu
jej otec dal facku. Kamarátka

ju presvedčila, aby zavolala
políciu. Dcéra v tom zmätku
skutočne políciu zavolala. Otca
vzali do väzenia. Bol som pri
ňom. Dostal dva roky podmienečne. Toto je jasný útok na autoritu otca a zároveň na autoritu
rodiny.
Ďalší príklad rozkladu autority: už aj na Slovensko zavítal seriál Simpsonovci. Je to kreslený
seriál o rodine, v ktorom autori
predstavujú otca ako hlupáka,
fanatika, šovinistu, toho, čo
stále len sedí doma.
Iný príklad: v Kanade je zákon, ktorý umožňuje manželke
zavolať políciu bez podania
dôkazu o ohrození zo strany
manžela.
Alebo iný príklad: v Kanade
sa bežne nosia tričká s nápismi
Chlapci sú hlúpi, hoďte do nich
kameň.
A to je len zopár príkladov,
ktoré poukazujú na to, ako sa
útočí na postavenie otcov – hláv
rodiny, na autoritu rodičov
a na rodinu ako takú. Preto rodina potrebuje veľkú silu, Božiu
silu. Krista.
Rodina, ktorá sa spolu modlí,
vydrží. Skúste a presvedčte
sa. n
Miroslav Čajka CSsR
(prednáška z festivalu Rodina
je budúcnosť, ktorý sa uskutočnil 5. júla 2011 v Liptovskom
Mikuláši)
(dokončenie z minulého čísla)
SNíMKA: www.end-emilia.eu

varovanie

Boh schizofrenik?

„V

aše dieťa ochorie, ale nebude to nič
vážne. Nebojte sa, hoci to bude vyzerať veľmi zle,“ povedala veštkyňa mladej
mamičke. A naozaj to tak bolo. O desiatej
volali zo školy, že jej dcérke sa točí hlava
tak, že sa nevládze postaviť na nohy. Inokedy by poriadne spanikárila, ale teraz si
hneď spomenula na veštenie. A bol to len
zápal stredného ucha.
Čo je to za moc, že človek dokáže predpovedať budúcnosť? Je to otázka, na ktorú
mnohí nehľadajú odpoveď. Hlavne, že to
funguje. Veď asi takýto dar majú od Pána
Boha. Ale prečo potom Pán Boh zakazuje

veštenie? Ako môže dať dar veštenia a tisícky rokov vopred ho zakázať používať? Je
vari Boh schizofrenik?
V Starom zákone čítame: „Egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté (ako Mojžiš): Každý z nich hodil svoju palicu a ony sa
premenili na hadie potvory. Áronova palica
však požrala ich palice.“ (Ex 7, 11) Keď egyptskí zaklínači mali takú moc od Boha, prečo
potom Áronova palica zvíťazila?
A rovnako Eliáš. Prečo nútil ľudí k rozhodnutiu slovami: „Dokedy budete kuľhať
na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte
za ním, ak Bál, choďte za tým!“ A vieme, že

Boh sa nepostavil na stranu väčšiny (450
Bálových prorokov), ale na stranu jedného
Eliáša.
Takú moc, ako mal Ježiš Nazaretský,
nemal žiaden prorok. A napriek tomu
Ježiš neveštil, dokonca zakazoval príliš sa
trápiť budúcnosťou: „Nebuďte ustarostení
o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac
ako odev. Pozrite sa na havrany: nesejú ani
nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu,
a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako
vtáky!“ (Lk 12, 22 – 28)
Marek Badida
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Rekordne dlho
pod zemou
M
ožno si aj ty minulý
rok pozoroval s celým
svetom jednu záchrannú akciu z Chile, v ktorej
išlo o život tridsiatim trom
baníkom. Zostali zasypaní 700
metrov pod zemou. Noviny boli
plné titulných správ: Záchrana
baníkov v Chile sa začala; Baníci
v Chile sú pod zemou rekordne
dlho.
Skús si predstaviť ich situáciu: všade naokolo čierno-čierna tma, úzky priestor, ťažký
vzduch na dýchanie, ktorý sa
pomaly míňa, deprimujúce
ticho, v ktorom sem-tam počuť
pohyb niekoľkotonovej zeminy.
Môže na nich kedykoľvek
spadnúť a zabiť ich. A pritom
všetkom je ich jediná cesta
k životu a slobode beznádejne zasypaná. Títo tvrdí muži
zostávajú zrazu uväznení v tme,
bez vlastných síl zachrániť sa.
Každý z nich zažíva stiesňujú-

ci pocit jednej pravdy: zúfalo
potrebujem záchrancu, ja sám
sa z tejto tmy nedostanem.
Ostáva im len veriť, že tam hore
sa nájde niekto, kto začne robiť
všetko pre to, aby ich z tej zeme
vyhrabal. Jeden z baníkov posiela po dvoch týždňoch väzenia
pod zemou odkaz: ,,Boh je
všemohúci a s Božou pomocou
opustíme túto štôlňu živí“. Určite sa všetci modlia o jedno: aby
tento boj o záchranu tam hore
nevzdali, aby ich neodpísali
ako beznádejný prípad. A ako
sa musia tešiť, výskať a tlieskať
od radosti, keď k nim prichádza
správa, že záchranné práce sa
začali. Zažívajú nefalšovanú,
pravú radosť, radosť z nádeje
na záchranu. Táto udalosť je pre
mňa jedným silným spojivom
s udalosťami Vianoc, pretože
v obidvoch ide o to isté: o radosť
zo záchrany.
Možno teraz namietaš, lebo

u teba sú Vianoce o inom a ide
v nich hlavne o prázdniny,
teda o niekoľko týždňov, keď
nevidíš školu – super J, radosť
z darčekov, oddych, stres pri
nákupoch, návštevu chrámu
(možno na tvoj vkus až príliš častú), stromček, štedrú
večeru. Keď som bol študent
na strednej, takto som Vianoce
charakterizoval ja. Teraz sú
moje hodnoty trocha poprehadzované. Jednou z mojich
túžob je vidieť ľudí okolo seba
radostných z toho, že majú
za priateľa Ježiša a vedia, čo pre
nich tento priateľ urobil. A jednou zo špeciálnych príležitostí
na rozprúdenie takejto radosti
sú Vianoce, pretože počas
nich znie jedna úžasná správa:
Mária porodila syna menom
Ježiš. On je ten, kto vyslobodí
svoj ľud z hriechov (porov. Mt
1, 21). Stále sa teším, keď tento
prísľub počujem, a teším sa, že

toto slovo môžem dnes ohlásiť
aj tebe: práce na tvojej záchrane
sa začali. Situácia, v ktorej sa
ocitli zasypaní baníci, je totiž
situáciou, ktorú žijeme po hriechu. A možno už dlho zažívaš
ten stiesňujúci pocit pravdy:
zúfalo potrebujem záchrancu, lebo ja sa z tejto tmy sám
nedostanem. Dnes máš však
nádej na záchranu, lebo tvoj
Boh ti dáva prísľub, že ťa nenechá uväzneného v tme, pod
nánosmi hriechov a špiny, ktoré
ťa pomaly zabíjajú.
Pri záchranných prácach
baníkov v Chile prezident
vyhlásil: ,,Dali sme sľub, že sa
nikdy nevzdáme, a dodržíme
to. Nebude to za nami, kým
nebude vonku všetkých 33
mužov.“ Tento sľub dal človek
– omylný a slabý. A on tento
sľub dodržal. O čo skôr má moc
splniť, čo povedal, a vyslobodiť
ťa tvoj nebeský Otec, Pán neba
a zeme? Buď si istý, že medzi
hlasmi, ktoré prenikali k nebu,
začul aj tvoje volanie o pomoc.
Ježiš odchádza z bezpečia neba
na zem kvôli tebe. A to je znak,
že nie si pre neho beznádejný
prípad, aj keď sa možno za taký
považuješ. Život, ktorý máš, mu
stojí za to, aby obetoval všetko.
Drahý priateľ, prajem ti radosť z darčekov, štedrej večere,
prázdnin a iných pekných vecí,
ale omnoho viac ti prajem, aby
si prežil pravú, nefalšovanú
radosť baníkov v útrobách
zeme, ktorí výskali a tlieskali
od šťastia, že pomoc je na ceste
a že neostanú navždy tam, kde
sú. Pamätaj, že nech si akokoľvek hlboko vo svojich hriechoch
a oproti iným rekordne dlho
uväznený v špine a závislostiach, dnes ti znie jedna dobrá
správa: tvoj záchranca už žije.
Len ten, kto naozaj prežije svoju
úbohosť a to, že mu ide o život,
sa bude tešiť z tejto správy.
Čím väčší hriešnik, tým väčšia
radosť z toho, že Ježiš prichádza
na túto zem. A ja sa z jeho narodenia teším nesmierne. n
Slavomír Tarasovič
ilustračná snímka z kurzu
Zbav nás zlého z Bárky
v Juskovej Voli
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Piate dieťa 2
M
oje ďalšie premýšľanie
pretrhlo lekárkino bolestivé konštatovanie:
„Nemáme srdiečko bábätka,
nebije nám. Vaše dieťatko je
mŕtve...“
V hlave mi vírilo veľa otázok,
veľa nevypovedaných myšlienok.
Zrazu som si uvedomila, že
tieto slová boli adresované mne,
nie niekomu inému. Že to moje
dieťatko je mŕtve, že to vo mne
sa skončil zázrak života, že naše
štyri staršie deti nebudú mať
súrodenca, na ktorého sa tak
veľmi tešia. Ostatné slová a vety
útechy, ale i ďalšieho postupu,
ktorý musí nasledovať, som už
vnímala cez slzy veľkého žiaľu.
Čakala ma kyretáž. Nastúpili
výčitky, sebaobviňovanie,
pocity zlyhania, neschopnosti.
Po tomto bolestnom zistení
som telefonicky prosila pár
blízkych ľudí, aby sa za mňa
modlili. Interné vyšetrenia som
už absolvovala v prítomnosti
manžela, ktorý doslova preletel
80 kilometrovú vzdialenosť, aby
bol v týchto ťažkých chvíľach
so mnou. Keďže som bola v 18.
týždni tehotenstva, s manželom
sme sa rozhodli, že naše dieťa
chcem porodiť a riadne pochovať. Ďalší deň ráno pri nástupe
do nemocnice ma zdravotná
sestra automaticky zaradila medzi ženy čakajúce na „čistenie“.
Keď som lekárovi, ktorý ma pri-

jímal, povedala, že chcem svoje
dieťa porodiť, prestal vypisovať
prijímací formulár, upriamene
sa na mňa pozrel a dôrazným
hlasom mi povedal: „Pani, toto
nie je pôrod, ale potrat!“ To, čo
nasledovalo ďalej, už nebolo
z mojich vlastných síl, pretože
nepatrím k ľuďom, ktorí idú
tvrdo za svojím cieľom. To, čo
sa vzápätí odohralo v prijímacej ambulancii, i udalosti
nasledujúcich dvoch dní, to
bola MOC MODLITIEB, MOC
BOŽIEHO SLOVA A VEĽKÁ
MILOSŤ MÔJHO VEĽKÉHO
BOHA. Úplne pokojne som sa
pozerala do tváre lekára, z ktorej sa zračil chlad a pohŕdanie.
Zrazu som pocítila, že môj Boh
stojí za mnou, že tento boj je
jeho bojom a on ho vybojuje
do víťazného konca. „Aj keby
som mal prejsť súžením, ty ma
pri živote zachováš a svoju ruku
vystrieš proti hnevu mojich
nepriateľov; zachráni ma tvoja
pravica. Pán za mňa dielo dokončí.“ (Ž 138, 7 – 8)
A tak som lekárovi povedala:
„Ale veď to dieťa je už väčšie
a v takýchto prípadoch...,“
nedokončila som vetu, lebo
doktor vytiahol protiargumenty: „Áno, ste síce v 18. týždni,
ale podľa záznamov je plod
mŕtvy už od 14. týždňa. No
ak chcete, dobre. Dáme vám
prostaglandínovú tabletku
na zmäknutie pôrodných ciest,

teda na vyvolanie pôrodu. Ale
musím vás upozorniť, že sa to
nemusí spustiť hneď. Môže to
trvať deň, tri alebo aj týždeň.“
Presunuli ma na izbu, kde ležali
mamičky čakateľky, ktorým sa
v tehotenstve pridružili nejaké
komplikácie. Manžel bol v práci
a čakal na telefonát, aby mohol
prísť k pôrodu, tak ako bol pri
všetkých našich detičkách. A ja
som čakala tiež. Modlila som sa,
čítala Bibliu a všetky povzbudzujúce esemesky. Vedela som,
že nie som sama. Všetky moje
strachy: či dieťatko porodím,
či mi ho budú chcieť vydať,

či budem mať odvahu vidieť
ho, či to nebude veľmi bolestivý a namáhavý pôrod, strach
z dlhého pobytu v nemocnici,
strach z nočného pôrodu, z nepríjemného personálu a veľa
ďalších strachov som síce mala
v hlave, ale neboli v srdci. Vďaka
láske všetkých tých ľudí, ktorí
sa za nás modlili, som prežila
naozaj pokojný čas plný Božej
milosti. n
Petra
(pokračovanie v budúcom čísle)
ilustračná snímka:
www.californiaprolife.org

slovo o biblii

Buď dobrej mysle

D

obromyseľ (pamajorán) je bylinka,
ktorá má pre množstvo pozitívnych
účinkov významné miesto v kuchyni i v medicíne. Ešte vzácnejší a žiaducejší je človek
dobrej mysle.
Zamyslime sa nad tým, ako zmýšľame
o sebe, o svojom zdraví, svojej rodine, práci,
o tom, čo nás čaká. Z negatívneho zmýšľania vychádzajú mrzuté a otupené myšlienky, zlé úmysly a skutky (porov. Mt 15, 19).
Človek dobrej mysle však myslí predovšetkým na dobré, nie na zlé. Túži po dobre, vy-

hľadáva ho, zotrváva v dobre. Čím sa človek
napĺňa, tak myslí. Ako myslí, taký je.
Výzva „buď dobrej mysle“ zaznieva v celej
Biblii. Povzbudzuje nás prijať Božiu výzvu.
Nebáť sa, nestrácať nádej a odvahu. Mať
veselého, živého ducha, byť dobre naladení.
„Boli dobrej mysle a radostne sa venovali
vlastným úlohám.“ (2 Mach 11, 26b)
Dobrá myseľ sa niekedy prekladá aj ako
myseľ pokojná, spokojná, jasná, povznesená či dúfajúca. Stav pokojnej mysle nastáva
po zmierení sa s Bohom a vyplýva z plného

spoliehania sa na všemohúceho Boha,
z istoty jeho lásky a spásonosného konania.
Sv. Pavol do ťažkej situácie hovorí: „Majte
pokojnú myseľ. Verím Bohu, že bude tak,
ako mi povedal.“ (Sk 27, 25)
Stretnutie s človekom dobrej mysle potešuje a oblažuje. Pozerá na svoj život a ľudí
z tej dobrej stránky. Má vieru, že napriek
stratám a sklamaniam sa všetko skončí dobre. Veď ako povedal Plautus: „Dobrá myseľ
v nešťastí hneď zaženie polovicu zla“.
Marica Kipikašová
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Choďte do Betlehema
R
uch veľkomesta dýchal
vianočnou náladou.
Ulice boli plné ľudí
ponáhľajúcich sa kúpiť ten
správny darček pre blízkych.
Vo výkladných skriniach viseli
farebné svetielka. Akoby sa
usmievali. Zem pokryl čerstvý
sneh.
Alena to zbožňovala – čaro
predvianočného zhonu. Vedela
stále čímsi novým prekvapiť
najbližších. No dnes je to iné.
V ostatných mesiacoch sa
toho udialo veľa. Manžel pracoval v zahraničí. Dobre zarábal,
ale chýbal jej doma. Dvojičky
Silvia a Lenka, maturantky,
majú svoje záujmy, na maminu
už niet veľa času. V ostatnom
období začala na manželovi
badať určité zmeny.
„Čo sa deje?“
Jozef len odvrkol, že je prepracovaný. Zahniezdila sa v nej
pochybnosť. Ich rozhovory sa
končili hádkami. Slová bodali
hlboko. Silvia raz skonštatovala: „Ste ako dvaja cudzinci vo
vlastnom dome.“ Ťahalo sa to
takmer rok. Potom Jožko podal
žiadosť o rozvod. Súhlasila, aj
keď jej svedomie hovorilo, že
je to hriech. Prvý decembrový
týždeň bolo pojednávanie.
Ihneď ich rozviedli a jej sa zrútil
celý svet.
Po noci zúfalého prehadzovania sa a nepokojného spánku
vstala, ale do ničoho sa jej nechcelo, nič ju netešilo. Smútok
ju prebodával ako ostré šípy.
Rodinu si nevyberieš, ale prečo
sa to stalo práve jej? Nemohla
prehltnúť, že manžel tak náhle
odišiel. Sedela v pustom byte.
Spoločnosť jej robili iba čierne
myšlienky. Nič ju netešilo
a na nič sa nevedela sústrediť.
Má jej život ešte zmysel? Keď
dievčatá odišli do školy, zavolala
do úradu, že ostane doma, lebo
sa necíti dobre. Pochmúrne
myšlienky ju začali gniaviť
a doľahla na ňu beznádej. Z domácej lekárničky automaticky

povyberala tabletky na spanie.
„Komu by sa chcelo pozerať
na večne nespokojnú ženu, bez
nálady, ktorú nič nebaví?“ pomyslela si. Nahádzala do seba
tabletky a zapila ich alkoholom.
Prišli driemoty. Spadla zo stoličky a viac si nepamätala.
V tom istom čase prišlo dcére
Lenke zle. Triedna učiteľka ju
pustila k lekárovi. Zašla ešte domov po kartičku poistenca. A to
bolo veľké šťastie. Keď otvorila
dvere, ostala v šoku. „Mami, čo
sa ti stalo?“ vykríkla, keď našla
na podlahe bezvládnu mamu.
Privolaná záchranka ju odviezla
do nemocnice. Keď sa prebrala,
zbadala vydesené tváre oboch
dcér. „Mamka, čo si nám to
urobila? My ťa potrebujeme!“
mrmlali s očami plných sĺz. „Čo
si bez teba počneme?“
Vtedy si uvedomila, že to,
čo urobila, je veľmi zlé. Veď je
veriaca žena. A problémy
sa dajú riešiť aj inak.
„Mami,“ začala Lenka,
„keby som ťa nenašla
včas, tak...“
Rozplakala sa a zúfalo sa
k nej pritisla.
„Máme ťa rady, mama...“
Alena sa len veľmi pomaly
zotavovala. Pri jedálenskom
stole sa zoznámila s pacientkou
zo susednej izby.
„Oslavovali sme sedemdesiatku a náhle infarkt. Možno je
to Božie napomenutie v tomto predvianočnom zhone,“
rozhovorila sa Zuzana. Aj Alena
hovorila o bolestnom rozchode, s ktorým sa nijako nevie
zmieriť.
„Chápem ťa, Alenka, ale pomôcť ti môže jedine Boh.“
Zašli spolu do nemocničnej
kaplnky a potom sa veľa rozprávali. Niežeby Alenka nechodila
do chrámu, ale skôr zo zvyku.
Vyžalovať sa Bohu zo svojho
trápenia. No v nedeľu tam išla,
aby sa stretla so svojím Bohom.
Celú liturgiu preplakala a uľavilo sa jej. Cítila klopanie Božieho

Dieťaťa na dvere srdca.
A ona mu otvorila. Prijala
ho. A potom počula slová
kňaza, ktoré boli akoby
adresované práve jej:
„Choďte do Betlehema, tam nájdete Božie
Dieťa. Ono je odpoveďou
na všetky vaše otázky. Dokáže zmeniť váš smútok
na radosť. Ozajstná krása
Vianoc nie je v zhone
za darčekmi, ale

v umení počúvať posolstvo
Božieho Dieťaťa. Pozvite ho
do všetkého, čo prežívate.
Nájdite si naň čas a počúvajte
ho srdcom. Nebuďte ako Betlehemčania, ale prijmite pocestných Jozefa a Máriu do svojho
domu. Rozhodnite sa odvaliť
kameň zo svojich sŕdc, veď

kvôli vám prišiel na túto zem,“
zakončil kňaz svoju kázeň.
Rozhodla sa nastúpiť na cestu
do Betlehema. Nová priateľka
jej pomohla robiť prvé kroky
lásky a odpustenia. n
Ján Karas
ilustračná snímka:
www.indofur.com

Lízanky
V potravinách stáli predo
mnou v predvianočnom rade
dvaja malí chlapci. Jeden
s jednou lízankou, druhý
s dvoma. Rozhovor bol veľmi
zaujímavý.
„Prečo si si nekúpil ešte
jednu lízanku ako ja?“ pýta sa
prvý.
„Lebo musím kúpiť lízanky
aj zajtra, aj v piatok a aj potom. Miško sa veľmi poteší.“
„Prečo mu kupuješ lízanky

každý deň? Prečo ich nezješ
sám?“
„Lebo Miško je na vozíčku.
Je veľký, väčší ako ja, ale sám
si lízanku nevie kúpiť. Ja si
môžem kúpiť, keď idem zo
školy. Ale on nevie. On je iba
doma. A keď budú Vianoce,
dostanem peniaze od babky.
A potom mu nekúpim lízanku, ale velikánskeho Mikuláša!
Aby sa potešil ešte viac.“
Mária Dudová-Bašistová
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Život budúceho veku
Táto katechéza je v tohtoročnom cykle posledná. Akosi prirodzene sa
preto chce venovať posledným veciam. Ide o skutočnosti, ktoré vo vyznaní viery zakončujeme poslednými slovami: Očakávam vzkriesenie
mŕtvych a život budúceho veku. Čo o tom vieme?

I

stý starec kráčal taký ponorený do svojej meditácie,
že nedával pozor na cestu
a padol do hlbokej priepasti.
Keď ho po nejakom čase našli
jeho spolubratia, domnievali
sa, že je mŕtvy. Vzali jeho telo
a vystreli v kaplnke monastiera.
Aký veľký bol údiv všetkých,
keď starec zrazu prišiel k sebe!
„Mysleli sme si, že si mŕtvy!“
zvolali. Starec pokojne odpovedal: „Ja som zasa s určitosťou
vedel, že žijem.“ „A ako si to vedel, keď si neprejavoval žiadne
známky života?“ „Nuž, cítil som
hlad a bolo mi zima na nohy,“
riekol starec. „No a?“ opýtali sa
bratia. „V duchu som si povedal:
Ak som mŕtvy, potom som buď
v raji, alebo v pekle. Ak som
v raji, určite nemôžem mať
hlad, ak som v pekle, nemôže
mi byť zima na nohy...“
Koľko toho vieme o večnom
živote? Je pre nás stále zahalený
tajomstvom, akoby oponou,
za ktorú nám nie je dovolené
nazrieť. Vieme len toľko, koľko
nám povedal Pán Ježiš v niekoľkých vyjadreniach: „Idem vám

pripraviť miesto. V dome môjho
Otca je mnoho príbytkov“(Jn
14, 2). Naše ďalšie vedomosti
o večnosti sú často obmedzené
iba na úroveň starca zo spomenutej príhody. Nebo si spájame
s hostinou, peklo s miestom,
kde bude neznesiteľne horúco. Sú to iba symbolické
vyjadrenia alebo vyobrazenie
reality? O hostine v nebeskom
kráľovstve hovorí sám Pán:
„Hovorím vám, že prídu mnohí
od východu i západu a budú
stolovať s Abrahámom, Izákom
a Jakubom v nebeskom kráľovstve“(Mt 8, 11), podobne ako
vraví svojim učeníkom pri poslednej večeri: „Hovorím vám:
Odteraz už nebudem piť z tohto
plodu viniča až do dňa, keď ho
budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“(Mt 26, 29).
A o ohni v pekelných mukách
hovorí zasa Spasiteľ v popisovaní priebehu posledného súdu:
„Potom povie aj tým, čo budú
zľava: ,Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je
pripravený diablovi a jeho anjelom!‘“ (Mt 25, 41). Aj to málo,

čo vieme, nám musí stačiť na to,
aby sme v sebe pestovali ducha
bdelosti. V našej obradovej tradícii je viacero veľmi výrečných
momentov, ktoré nám môžu
pomôcť ducha bdelosti pestovať. Tak napríklad orientácia
našich chrámov. Východný
chrám je budovaný tak, aby bol
orientovaný na východ. Ak totiž
netrpezlivo očakávam vzácneho
hosťa a neviem, kedy príde, iba
z ktorého smeru príde, ustavične hľadím tým smerom, či už
azda neprichádza. Preto sú naše
chrámy orientované na východ.
Modlíme sa v nich otočení
na východ, lebo sme stále vo
chvíli očakávania Pána, ktorý
príde od východu. „Lebo ako
blesk vzíde na východe a vidno
ho až po západ; taký bude aj
príchod Syna človeka.“ (Mt 24,
27) Rovnako smerom na východ
pochovávame aj mŕtvych, aby
pri všeobecnom vzkriesení vstali tvárou v tvár sudcovi, ktorý
príde v sláve. Podobne horiace
lampady pred ikonami nie sú
len výrazom našej úcty k Pánovi, jeho Matke a svätým.

Horiaca lampada je znakom
bdelosti a očakávania Ženícha.
Do svadobnej siene totiž vojdú
iba tí so zažatými lampami.
K bdelosti nás vyzýva aj liturgická modlitba Cirkvi nazývaná
polnočnica. Touto modlitbou
mnísi prerušovali spánok, aby
mohli opäť prednášať žalmy
a spievať tropár: „Už je polnoc,
Ženích prichádza. Blažený
ten, koho nájde bedliť Pán, ale
beda bude spiacemu. Chráň sa
spánku, moja duša, a tak smrti
neprepadneš ani z kráľovstva ťa
nevylúčia.“
Mnohých kresťanov v priebehu dejín sa v túžbe po poznaní
budúcich vecí zmocnil taký
fanatizmus, že sa vzdali reality
na úkor netrpezlivého očakávania posledného dňa. Ibaže večnosť nie je oddelená od reality,
je jej pokračovaním. Naša liturgia sa predsa začína zvolaním:
Požehnané kráľovstvo Otca
i Syna, i Svätého Ducha! A ono
je už medzi nami. n
Marko Durlák

zo života svätých

Svätý Bazil Veľký

S

vätý Bazil je až doteraz skutočne jedným
z otcov sociálneho učenia Cirkvi. Takto
o ňom píše v knihe Cirkevní otcovia aj
pápež Benedikt VI.: „Z jeho kázní aj dnes
dýcha odvaha a ponúkajú nám príklad.
Sú slovom, ktoré hovorí, že skutky lásky
sú potrebné na to, aby sme cez ne mohli
prejaviť svoju vieru a prostredníctvom nich
slúžiť samému Bohu.“ V jednej zo svojich
homílií hovorí: „Predaj všetko, čo máš,
a rozdaj chudobným. (Mt 19, 22) Lebo aj
keď si nezabil, nescudzoložil, nekradol
ani krivo nesvedčil, všetko je zbytočné, ak
nekonáš aj zvyšok. Iba tak budeš môcť vojsť

do Božieho kráľovstva. Kto chce totiž podľa
Božieho prikázania milovať svojho blížneho
ako seba samého, nesmie vlastniť viac ako
jeho blížny.“
„Si chudobný?“ pýta sa Bazil. „Druhý je
chudobnejší od teba. Ty máš chlieb na desať
dní a on iba na jeden. Čo máš nazvyš a čoho
máš nadbytok, o to sa ako dobrý a štedrý
človek podeľ rovným dielom s chudobným
a núdznym. Neváhaj a daruj z toho mála, čo
máš! Neuprednostňuj svoj vlastný prospech
pred verejnou núdzou. Ak sa tvoje zásoby
scvrknú na jeden jediný bochník chleba
a pred tvojimi dverami sa zastaví žobrák,

vytiahni ten bochník z komory, zdvihni
ho v rukách, obráť oči k nebu a s nárekom
i s láskou zvolaj: ,Mám len tento jeden
chlieb, ktorý vidíš, Pane. Očividne však
hrozí hladomor. Pred svojimi očami však
mám tvoje prikázanie a z toho mála, čo
mám, ponúkam časť svojmu hladnému
bratovi. Ty sám teraz príď na pomoc svojmu
služobníkovi, ktorý sa ocitá v nebezpečenstve. Poznám tvoju dobrotu a dôverujem
v tvoju pomoc.‘“
Jozef Gača
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PONDELOK 26. december

STREDA 28. december

Zhromaždenie
k Presvätej Bohorodičke.
Pamiatka svätých Jozefa Snúbenca,
kráľa Dávida a Jakuba, Pánovho
brata

20-tisíc nikodémskych mučeníkov

Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2,
13 – 23, zač. 4

... ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti
nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. (Mt 2, 13)
Každý rodič si chráni svoje deti – pred
zimou, hladom, cudzími ľuďmi, autami... Jozef dostal pokyn, aby chránil
Ježiša pred Herodesom. Aj Cirkev dnes
varuje rodičov pred herodesmi dneška –
internetom, televíziou, nemravnosťou,
drogami, mamonou... Chránim svoje dieťa? Nestávam sa sám Herodesom?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna sviatku a tretia každodenná
s pripivom sviatku). Po vchode Poďte...
z Panny narodený... tropár z Narodenia
a svätým, Sláva, kondák svätým, I teraz,
kondák Bohorodičke. Ostatné Bohorodičke a svätým. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. Prikázaný sviatok. (HS: 325,
328, 330; PZ: 300, 304, 306; HP: 313, 317,
321)

UTOROK 27. december
Apoštol, prvomučeník a archidiakon
Štefan
Čítania: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17;
Mt 21, 33 – 42, zač. 87

Poďte zabime ho a jeho dedičstvo
bude naše ! (Mt 21, 38)
Dedičstvo sa dá získať aj zlými prostriedkami. Evanjelium hovorí o tom, ako
vinohradníci zmýšľali o dedičstve pána
vinice. Rozhodli sa zabiť syna pána vinice, aby získali dedičstvo.
Každý z nás môže získať dedičstvo večného života. Našťastie je to jediná vec,
ktorá sa nedá získať podvodom, ale iba
vierou a dobrým životom podľa viery. Aj
prvomučeník Štefan vierou a mučeníckou smrťou získal vinicu večného života.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26.
decembra. Tropár z Narodenia a Štefanovi, Sláva, kondák Štefanovi, I teraz,
kondák z Narodenia. Prokimen, Aleluja
a pričasten z Narodenia a Štefanovi.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS:
332; PZ: 308; HP: 318)

Čítania: Hebr 5, 11 – 14; 6, 1 – 8, zač. 312; Lk
21, 5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104

Lebo hoci by ste po toľkom čase sami
mali byť učiteľmi, znova potrebujete,
aby vás niekto učil začiatočným prvkom
Božích slov... (Hebr 5, 12)
V októbri som sa zúčastnil na stretnutí
riaditeľov cirkevných škôl. Odznela tam
prednáška na tému Syndróm vyhorenia
u učiteľov. Zaznela aj žartovná poznámka:
,,Ako mohol vyhorieť, keď nikdy nehorel?“
Vyhorí iba ten, kto horel a bol zapálený pre
svoje poslanie. Neochabujme vo viere.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Ostatné z Narodenia. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty
irmos z utierne sviatku. (HS: 325; PZ: 300;
HP: 313)

ŠTVRTOK 29. december
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť
v Betleheme
Čítania: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 –
33, zač. 107 (rad.); 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (deťom)

... až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je
blízko Božie kráľovstvo. (Lk 21, 31)
Istý čas sa ľudia intenzívne zaoberali témou
konca sveta. Raz som na kázni povedal: „Pre
každého môže prísť koniec sveta inokedy,
lebo koncom sveta je pre nás naša vlastná
smrť. No my vieme, že je to aj začiatok budúceho sveta – večného života. Čím bližšie je
smrť, tým bližšie je aj Božie kráľovstvo.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Po vchode Poďte pokloňme sa...
z Panny narodený... tropár z Narodenia
a deťom, Sláva, kondák deťom, I teraz,
kondák z Narodenia. Ostatné z Narodenia
a deťom. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku.
(HS: 334; PZ: 310; HP: 323)

PIATOK 30. december
Mučenica Anýzia
Čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 –
22, 8, zač. 108a

A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu
do chrámu počúvať ho. (Lk 21, 38)
Neraz vidíme ľudí skoro ráno postávať pred
obchodmi. Čakajú, kým otvoria, pretože je
nejaká akcia. Božie slovo hovorí, že ľudia sa
hrnuli skoro ráno do chrámu počúvať Ježiša.
Platí to aj o kresťanoch? Nájdeme si čas, aby

sme ho strávili s Ježišom v chráme na slávení svätej liturgie?
Liturgia: Menlivé časti ako 28. decembra.

SOBOTA 31. december
Prepodobná Melánia Rímska
Čítania: 1 Tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 12,
15b – 21, zač. 46b (sob. Po nar.); 1 Tim 3, 14
– 4, 5, zač. 284; Mt 3, 1 – 11, zač. 5 (sob. pred
Bohozj.)

Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu
krstiť v rieke Jordán. (Mt 3, 6)
Za Jánom prichádzali ľudia. Hodnotili svoj
doterajší život – ako ho žili, čo urobili, v čom
zlyhali... Spätne sa naň pozreli a spoznali
svoje hriechy. Sme na konci starého a začiatku nového roka, keď aj my hodnotíme
a dávame si rôzne predsavzatia. Ján Krstiteľ
nám jedno ponúka – aby sme prinášali
ovocie hodné pokánia.
Liturgia: Menlivé časti ako 28. decembra.

NEDEĽA 1. január
Obrezanie Pána. Arcibiskup Bazil Veľký
Čítania: Kol 2, 8 – 12, zač. 254; Lk 2, 20 – 21.
40 – 52, zač. 6 (sviatku); Hebr 7, 26 – 8, 2,
zač. 318; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.); 2 Tim
4,5 – 8, zač. 298; Mk 1, 1 – 8, zač. 1 (ned.
pred Bohozj.)

A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší,
ako som ja.“ (Mk 1, 7)
Istý kráľ pred radcami vyhlasoval, že si podrobí všetkých nepriateľov. O mesiac na to
pozval svojich nepriateľov na kráľovskú
hostinu. Keď to radcovia videli, šomrali. Veď
povedal, že svojich nepriateľov zničí. Kráľ
im povedal: „Ja som slovo dodržal. Podmanil
som si ich. No nie silou, ale tak, že som si
z nich urobil svojich priateľov.“
Ján Krstiteľ bol vplyvný muž. Dokonca aj
kráľ Herodes ho rád počúval. Mal veľa nasledovníkov. Mnohí si mysleli, že on je očakávaný Mesiáš. Ján to poprel. Poukázal na to, že
niekto iný je Mesiáš. V dnešnom evanjeliu to
opäť potvrdzuje: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja“.
Židia očakávali Mesiáša ako mocného kráľa,
vládcu či bojovníka. Ich predstavy boli
výlučne svetské, keďže boli pod nadvládou
Rimanov. Ježiš ich očakávania nesplnil.
Svoju moc neprejavil zbraňou či násilím, ale
silou lásky, mocnými slovami a skutkami,
milosrdenstvom a nakoniec svojím zmŕtvychvstaním. V tom je jeho sila aj dnes. Iba
takou silou nám chce vládnuť a takou silou
nás chce neustále napĺňať. Dovoľme mu
to v dnešný deň, dovoľme mu to celý rok,
dovoľme mu to celý život.
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Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Vchod každodenný. Ostatné menlivé časti
zo sviatku Obrezania a Bazilovi. Myrovanie.
Prikázaný sviatok. (HS: 336; PZ: 313; HP: 325)

získal viac ľudí pre Božie kráľovstvo? Už
svojou náročnosťou a ťažkosťou potvrdzuje
fakt, že je pravdivá a nie vymyslená. Ježišovi
záleží na tom, aby sme prišli do neba a niet
inej cesty, iba tej, po ktorej kráčal on.

Predprazdenstvo Bohozjavenia. Rímsky
pápež Silvester

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z predprazdenstva. Ostatné z dňa. (HS: 156,
339; PZ: 111, 316; HP: 112, 328)

Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 –
21, zač. 33

ŠTVRTOK 5. január

PONDELOK 2. január

A nepamätáte sa už, koľko košov ste
naplnili odrobinami...? (Mk 8, 18)
Čím je človek starší, tým mu horšie slúži
pamäť. Apoštoli neboli starí ľudia, a predsa
zabudli na zázraky, ktoré Ježiš urobil. Neuvedomili si, že to môže urobiť vždy, keď to
bude nevyhnutné. Rovnako aj my vo svojom
každodennom živote zabúdame na Božie
slovo. V každej situácii sa potrebujeme rozpamätať na Ježiša a jeho božskú moc.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z predprazdenstva. Ostatné z dňa. (HS: 154,
339; PZ: 108, 316; HP: 109, 328)

UTOROK 3. január
Prorok Malachiáš
Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk
8, 22 – 26, zač. 34

Potom mu znova položil ruky na oči. Tu
začal vidieť i celkom ozdravel... (Mk 8, 25)
Nie všetko v živote nám vyjde na prvýkrát.
Niekedy to nevyjde vôbec. Ale Ježiš je Boh.
Ako to, že na prvýkrát nedokázal vrátiť zrak
slepému? Možno chcel naznačiť, že treba
mať vytrvalosť a trpezlivosť, a všetko sa podarí. Boh si ponecháva viac času na to, aby
uzdravil nielen naše telo, ale aj dušu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z predprazdenstva. Ostatné z dňa. (HS: 155,
339; PZ: 109, 316; HP: 110, 328)

STREDA 4. január
Zbor sedemdesiatich apoštolov
Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30
– 34, zač. 36

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

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

A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého,
oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. (1 Kor 9, 25)
Niektorí ľudia sa venujú športu aktívne, iní
pasívne a ďalší vôbec. Nie každý rád športuje. Vo viere to funguje podobne. Nie každý
má rád duchovný šport. Sú ľudia, ktorí
k viere nemajú žiaden vzťah, iní ju používajú
len v núdzi, no sú aj takí, ktorí sú horliví,
pretože vedia to, čo apoštol Pavol. Vierou
súťaží o neporušiteľný veniec. A čo my?
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou. Menlivé časti z Predvečera
Bohozjavenia. Prísny pôst. (HS: 339; PZ:
316; HP: 329)

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

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám
zaľúbenie. (Mt 3, 17)
V dnešnej dobe sa rodičia sťažujú na to, že
ich deti nepočúvajú. To ich veľmi zarmucuje. Ježiš je milovaný syn svojho otca práve
preto, že ho vo všetkom poslúcha a plní jeho
vôľu. Skúsme najprv my byť poslušnými
deťmi nebeského Otca. Možno potom aj
v našich deťoch budeme mať zaľúbenie.
Liturgia: Menlivé časti z Bohozjavenia.
Myrovanie. Prikázaný sviatok. (HS: 341; PZ:
318; HP: 330)

SOBOTA 7. január

8, 34)

Sobota po Bohozjavení. Zhromaždenie
k Jánovi Krstiteľovi

Každá reklama sa usiluje byť zaujímavá, pretože chce pritiahnuť čo najväčšiu
pozornosť a získať čo najviac ľudí. Aj Ježiš
robí reklamu – na večný život. Nemal by
ju nejako vylepšiť, zmeniť, poopraviť, aby

Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile
jeho moci. (Ef 6, 10)

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11,
zač. 7 (sob. po Bohozj.); Sk 19, 1 – 8, zač. 42;
Jn 1, 29 – 34, zač. 3 (Jánovi)

Opakovanie je matkou múdrosti. Ním sa
človek upevňuje v tom, čo sa učí, aby to
nezabudol. Opakujeme si cudzie slovíčka,
texty básní, cviky... To nás upevňuje v istote,
že to už vieme. List Efezanom nás pozýva
k tomu, aby sme sa upevňovali v Pánovi
a sile jeho moci: modlitbou, čítaním Svätého
písma, prijímaním Eucharistie, konaním
dobrých skutkov...
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku).
Po vchode Poďte, pokloňme sa... Ján ťa
pokrstil v Jordáne... tropár z Bohozjavenia
a Jánovi (z utorka), Sláva, kondák Jánovi,
I teraz, kondák z Bohozjavenia. Prokimen,
Aleluja a pričasten z Bohozjavenia a Jánovi.
Spieva sa Svätý Bože. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. (HS: 341, 347; PZ: 318, 324; HP: 330,
334)

NEDEĽA 8. január
Nedeľa po Bohozjavení. Prepodobný
Juraj Chozebita
Čítania: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12 – 17,
zač. 8

Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské
kráľovstvo. (Mt 4, 17)
Jedného dňa mi istý študent povedal: „Ja
by som sa aj spovedal, ale neviem, ako sa
to robí.“ Odpovedal som mu: „Neboj sa. Ak
chceš, ukážem ti to.“ Keď chcem niečo robiť,
musím vedieť, ako sa to robí. Inak to neurobím. Logické. Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu
žiada, aby sme robili pokánie. Ako sa robí?
Tu nám hneď napadne to, čo sa učia už deti.
Predstavíme si schému sviatosti zmierenia.
Je to pravda, ale iba sčasti. Sviatosť zmierenia je iba prvý krok k pokániu. Skutočne pokánie je to, že sa usilujem zmeniť svoj život,
neupadať do hriechov a konať skutky lásky.
Ako keď alkoholik ide na liečenie a po liečení
sa usiluje nepiť. To je odvrátenie sa od zlých
skutkov. Odvrátenie sa od diabla k Bohu,
od pekla k nebu, od večného zatratenia
k šťastnej večnosti.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá
(alebo prvá a druhá antifóna sviatku a tretia
každodenná s pripivom sviatku). Po nedeľnom vchode tropár z hlasu a z Bohozjavenia, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák
z Bohozjavenia. Prokimen, Aleluja a pričasten z nedele po Bohozjavení a z Bohozjavenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 148,
345; PZ: 101, 323; HP: 102, 336)
Anton Uhrín
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Vstup do Jeruzalema 3
V

ľavo od Krista sediaceho
na osliatku sa tradične
zobrazuje skupinka
apoštolov bez svätožiary, kráčajúcich za svojím Učiteľom. Toto
zobrazenie apoštolov sa veľmi
nápadne podobá zobrazeniu
apoštolov, s akým sa stretávame
na ikone Vzkriesenie Lazára.
Petra, prvého z apoštolov, možno ľahko rozpoznať aj v tomto
prípade: má kučeravé vlasy
a sivú bradu. Gestom pravej
ruky poukazuje na Krista. Vedľa
sv. apoštola Petra zvykne byť
zobrazený mladý sv. apoštol Tomáš, ktorý pri smrti Lazára, keď
sa Ježiš napriek nebezpečenstvu
chcel vrátiť späť do Jeruzalema
(kde ho len nedávno chceli
Židia ukameňovať), vyhlásil:
„Poďme aj my a umrime s ním“
(porov. Jn 11, 1n.).
Na niektorých ikonách
spomínaného sviatku v pozadí,
za horou, ktorá sa vypína za skupinou apoštolov, zreteľne vidno
budovy mesta. Pozornému divákovi neunikne fakt, že budovy,
ohradené hradbami mesta, nie
sú postavené na hore, ale za ňou.
Takto aj podľa opisu evanjelia

zobrazujú mestečko Betfage,
hoci evanjelium spomína dedinu. Ide o symbolické zobrazenie.
„(Ježiš) uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage
a Betánii pri hore, ktorá sa volá
Olivová, poslal dvoch svojich
učeníkov so slovami: ,Choďte
do dediny, čo je pred vami. Len
čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy
nijaký človek nesedel. Odviažte
ho a priveďte! A keby sa vás
niekto opýtal, prečo ho odväzujete, poviete: Pán ho potrebuje.’

KNIHA: Gary Chapman: To
keby sme vedeli... pred svadbou!
Autor bestselleru Päť
jazykov lásky prináša
ďalšiu knihu s názvom
To keby sme vedeli...
pred svadbou! Sviežou
a vtipnou formou otvára
problémy vynárajúce
sa po svadbe. Vníma príčinu konfliktov
v nedostatočnej príprave pred vstupom
manželstva a v neochote meniť zabehané
stereotypy. Nevyhýba sa bežným témam,
ako sú upratovanie, financie, intímny vzťah
či otázka viery a spolunažívania s partnerovou rodinou. Na základe vlastných
skúseností i poznatkov manželského
poradcu prináša reálne konflikty zo života
a možnosti ich riešenia. Je skvelou pomôckou nielen pre tých, ktorí sa na manželstvo
pripravujú, ale aj inšpiráciou pre manželov.
Mária Dudová-Bašistová

Tí, ktorých poslal, odišli a našli
všetko tak, ako im povedal. Keď
osliatko odväzovali, povedal im
jeho majitelia: ,Prečo odväzujete
osliatko?‘ Oni povedali: ,Pán ho
potrebuje.‘ Osliatko priviedli
k Ježišovi, prehodili cezeň svoje
plášte a posadili naň Ježiša.“
(porov. Lk 19, 28 – 35)
Sv. Ján Zlatoústy objasňuje
túto časť evanjelia takto: „Ježiš
povedal učeníkom, že nájdu
osliatko, ktoré sa jeho pán
po vypočutí ich požiadavky
nebude brániť vydať a dá im

FILM: The Way Back
Dnes si predstavíme
skutočnú filmovú
lahôdku, ktorá poteší
každého diváka. Film
The Way Back (Útek
zo Sibíri) rozpráva
skutočný príbeh skupinky ľudí, ktorí ušli
zo sibírskych gulagov
v čase druhej svetovej vojny a prešli pešo
neuveriteľných 4 000 km, aby opätovne pocítili slobodu. Zobrazuje ich cestu naprieč
divokou prírodou a všetky nástrahy, ktoré
ich cestou stretávajú. Príbeh je o to emotívnejší, že jednotlivé pozitívne časti vo filme
striedajú negatívne skúsenosti a sklamania.
Sila ľudskej vôle je však niekedy silnejšia
ako akákoľvek ľudská zloba, a tak sa môžete tešiť na emotívny záver. Film je natočený
podľa knižnej predlohy Slavomíra Rawicza
The Long Walk (Dlhá cesta) z roku 1955.
Lukáš Petruš

prosené. Pre židov toto naznačuje ťažký rozsudok. Pretože
v tom čase tí, ktorí nikdy predtým nevideli Pána, ho počúvajú
a bez reptania spĺňajú to, o čo
on prosí. Naopak tí, ktorí ho
dnes vidia, uprostred ktorých
konal zázraky, v neho neveria.
Nepovažujte tento fakt za bezvýznamný (malicherný). Kto
môže presvedčiť týchto očividne
úbohých ľudí, ktorí si zarábajú
na chlieb prácou vlastných rúk,
aby bez reptania siahli na ich
vlastný majetok (osliatko),
možno to jediné, čo mali? Ale
prečo vlastne hovorím ,bez reptania’? Lebo nepovedali ani slovo alebo, lepšie povedané, vypočujúc si požiadavku apoštolov
mlčky odovzdali osliatko. Zdá
sa mi, či už sa na to pozerám
tak, alebo onak, ich konanie je
hodné obdivu. Nereptali, keď
im zobrali osliatko, a počujúc
požiadavku apoštolov: ,Pán ho
potrebuje‘, súhlasili aj napriek
tomu, že nevideli Krista, ale len
jeho učeníkov.“ n
Milan Gábor
snímka: iconreader.
wordpress.com

HUDBA: Seventh Day Slumber – The Anthem of Angels
Skupinu Seventh Day
Slumber nemusíme
zvlášť predstavovať. Musíme však predstaviť ich
nové CD The Anthem
of Angels (Hymnus
anjelov). Ide o horúcu novinku takmer
priamo zo štúdia, keďže toto CD vyšlo len
pred 3 týždňami. Skupina skutočne nezaháľala a vytvorila veľmi príjemné piesne,
v ktorých jasne zjemnila štýl a hudobné
prevedenie. Vytvorila spevavé skladby,
ktoré nenahraditeľne dopĺňa hlas speváka Josepha Rojasa. V piesňach sa odráža
jeho skúsenosť s drogami (Jedna chyba,
Závislý od bolesti) a obrátenie. Aj keď som
od nového CD očakával väčšiu nápaditosť,
piesne sú textovo krásne a na počúvanie
a modlitbu v jednom vynikajúce.
Lukáš Petruš

oznamy | 25

slovo 26 | 2011

Darovali na spolok: rodina Michalkovcov
z Bratislavy – 200 eur; bohuznámy z Kusína
– 20 eur; Ing. Ladislav Bľacha, Vranov nad
Topľou – 5 eur; otec Petr Helísek, Valtice, ČR
– 5 eur; bohuznáme z Choňkoviec – 2 eurá
Pán Boh zaplať

OZNAMy redakcie
Nedoplatky
Žiadame všetkých predplatiteľov, ktorí
majú ešte nedoplatky z roku 2011
a staršie, aby ich uhradili do konca roku
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 jednom prípade vyšplhala až na tisíc
eur. Za pochopenie ďakujeme.
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.
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.
jubileá kňazov
Vladimír Drab, farár v Remeninách – 3.
január 1957 – 55 rokov života; Mons.
Ján Gajdoš, titulárny kanonik, protojerej,
na odpočinku v Bardejove – 11. január
1927 – 85 rokov života; Pavol Litavec,
výpomocný duchovný v Bardejove – 11.
január 1962 – 50 rokov života; Štefan
Danko, titulárny arcidekan, na odpočinku
v Košiciach – 21. január 1927 – 85 rokov
života; Michal Džatko, titulárny dekan,
výpomocný duchovný v Čemernom – 25.
január 1942 – 70 rokov života; František
Fedor, titulárny arcidekan, výpomocný
duchovný v Sabinove – 31. január 1987 – 25.
výročie kňazstva; MUDr. Rudolf Jakub,
výpomocný duchovný v Humennom – 31.
január 1987 – 25. výročie kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – január
50 rokov: Ing. Alžbeta Košková, Košice;
Mgr. Pavol Litavec, Bardejov; Tamara Matkobišová, Rakovčík
60 rokov: Anna Bajusová, Davidov; Milan
Firda, Humenné; Magdaléna Grelová, Giraltovce; Helena Chalachanová, Svidník; Mária
Kičinková, Novosad; Helena Virčíková, Hraň
70 rokov: Mária Capková, Svidník; Anna
Drobňáková, Sečovce; Michal Džatko, Porúbka; Juraj Feč, Giraltovce; Anna Hrušková,
Matiaška; Andrej Jancura, Bratislava; Pavol
Naď, Kysta
75 rokov: Pavel Bačinský, Jarovnice; Mária
Ihnátová, Zemplínske Hradište; Jozef Lagaňa,
Levoča; Mária Peštová, Sačurov; PhDr. Ernest
Sirochman, Michalovce
80 rokov: Mária Balogová, Brezina; Helena
Baňasová, Cejkov; Jolana Hohošová, Sečovce;
Anna Mihalčinová, Krásnovce; Zuzana Palková, Šamudovce; Anna Savková, Milhostov;
Anna Tarčinská, Vranov nad Topľou; Anna
Zužová, Zbudza
85 rokov: Mons. Ján Gajdoš, Bardejov;
Štefan Kľoncko, Slivník; Sylvia Párnická,
Prešov; Alžbeta Rofarová, Michalovce; Anton
Titák, Petrikovce
90 rokov: Michal Jakim, Čeľovce
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
16.12. – 17.00 Levoča, gr. kat. chrám
26.01. – 18.00 Humenné-mesto
29.01. – 11.00 Ihľany, gr. kat. chrám
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
12.01. –17.00 Prešov – Opál
26.01. – 16.30 Vranov nad Topľou, Katolícky
dom kultúry
28.01. – 29.01. Kurz Filip − Ihľany
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
Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach a Gréckokatolícka cirkev – Farnosť
Rakovec n/O a Obec Rakovec n/O vás pozývajú na jubilejnú 5. duchovnú prehliadku
vinšov, kolied a betlehemských hier Christos
raždajetsja, ktorá sa uskutoční v utorok
27. decembra 2011 v kultúrnom dome
v Rakovci nad Ondavou pri príležitosti 10.
výročia posviacky nového Chrámu Presvätej
Bohorodičky Ochrankyne.
Program:
13.30 – 14.00 Prezentácia účastníkov
14.00 – 16.00 Otvorenie prehliadky, vystúpenia prihlásených skupín a hostky Anny
Poráčovej
16.00 – 16.20 Občerstvenie
16.20 – 16.40 Zhodnotenie jednotlivých
vystúpení, galaprogram
17.00 – 18.00 Sv. liturgia v Chráme Presvätej
Bohorodičky Ochrankyne
-mm

Výstava akademického maliara
majstra Mikuláša Klimčáka
3. decembra o 15.00 hod. otvorili v Kaplnke
sv. Jána Evanjelistu vo františkánskom
Kostole Zjavenia Pána v Bratislave výstavu
Mikuláša Klimčáka. Expozíciu sprístupnili
pri príležitosti 90. narodenín akademického
maliara, sochára, monumentalistu a ilustrátora. Výstava potrvá do konca januára 2012.
Otvorená bude denne pol hodiny pred svätou
omšou alebo podľa dohody na mobilnom
telefónnom čísle 0910 966 778. Výstavu
organizuje Dom Matice slovenskej Bratislava
a Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, n.o.
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
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02
Vranov n/T.
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov
a zlátenie. Pokrývanie kostolných striech
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168,
www.reart.eu
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
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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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
26.12. (pondelok) 06.50 Putovanie po Svätej
zemi 07.00 Rozprávanie mlynára Jána – Prvé
Vianoce P 07.25 Každý deň so svätými P 07.30
Sme katolíci – Vianoce P 07.50 Návratka P 08.00
Barberbieni P 09.00 Elektrické Vianoce 09.30
Úcta k Pánovmu domu ⓬ 10.00 Slovo Božie
podľa Matúša – Vianoce 10.30 Svätá omša zo
Šaštína P 12.00 Vianočné posolstvo 12.25 Pôvod
človeka – Evolúcia a stvorenie ⓬ 12.55 Čaviareň
live 13.50 Principálov vianočný darček P 14.40
Povedz im Siyabonga 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.20 Vianočný koncert z Brezna 16.15 Vlastná
cesta 16.40 Rehoľná abeceda 16.50 Stretnutia
s Ježišom (5) 17.30 Vianočný koncert zo Stupavy P
18.10 Vianočná poézia P 18.40 Adoremus – Adeste
Fideles P 18.55 Putovanie po Svätej zemi P 19.00
Pôvod človeka – Predkovia ľudí ⓬ P 19.25 Luxáreň
20.00 Vianočný príhovor 20.10 Fara – Príchod (1)
⓬ 20.30 Na vrchol ⓬ P 22.10 Vianoce 22.40
Betlehemské mystérium – Slovenské betlehemy
27.12. (utorok) 06.50 Putovanie po Svätej zemi
08.45 Starý zákon (2) P 09.15 Več. univerzita 10.20
Moja misia – magazín: Poštárska telenovela (Slovensko) ⓬ 11.20 Benedikt. kláštorTurvey v Anglicku ⓬ 11.45 Katechéza 12.25 Povedz im Siyabonga
12.55 Katechézy Benedikta XVI. 13.25 Vlastná cesta
13.55 Betlehemské mystérium – České a moravské
betlehemy P 14.30 Úcta k Pánovmu domu ⓬
15.00 Božie milosrdenstvo 15.20 Vianočná poézia
15.35 Medzi nebom a zemou 16.15 Luxáreň 16.40
Príbehy z Euphrázie ⓬ P 17.00 Starý zákon (2)
18.40 Vianočná poézia 18.55 Putovanie po Svätej
zemi 19.00 Civilizácia lásky – Ekumenizmus P
19.25 Betlehemské mystérium – České a moravské
betlehemy 20.05 Fara – Veľké upratovanie (2) ⓬
20.30 Slovo Božie podľa Matúša – Vianoce 21.00
Tandem kvíz – Vianočný špeciál 21.40 Pôvod
človeka – Predkovia ľudí ⓬ 22.10 Doma je doma
28.12. (streda) 08.45 Starý zákon (4) P 09.15
Hudobné pódium 10.05 Z prameňa P 10.20 Rehoľná
abeceda 10.35 Gen. audiencia P 12.25 Úcta k Pánovmu domu ⓬ 12.55 Medzi nebom a zemou 13.40
Večerná univ. 14.25 Luxáreň 14.50 Návratka 15.00
Božie milosrd. 15.35 Tandem kvíz – Vianočný špeciál
16.15 Pôvod človeka – Predkovia ľudí ⓬ 16.40 Klbko
17.00 Starý zákon (4) 18.55 Putovanie po Svätej
zemi 19.00 Rwanda – Misionár pod vulkánom ⓬ P
19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 19.50 Prehľad kat.
periodík P 20.05 Fara – Rómeo a Júlia (3) ⓬ 20.35
Poltón klub P 21.35 Civilizácia lásky – Ekumenizmus
29.12. (štvrtok) 08.45 Starý zákon (5) P 09.15
Stretnutia s Ježišom (5) 10.05 Z prameňa P 10.15
Tandem kvíz 11.00 Pôvod človeka – Predkovia
ľudí ⓬ 11.30 Katechézy Benedikta XVI. 12.25
Benedikt. kláštor Turvey v Anglicku ⓬ 12.55 Moja
misia – magazín: Poštárska telenovela (Slovensko)
⓬ 13.55 Slovo Božie podľa Matúša – Vianoce
14.25 Vlastná cesta 15.00 Božie milosrdenstvo
15.35 Objektívom jezuitu 17.00 Starý zákon (5)
18.55 Putovanie po Svätej zemi 19.00 Arménsky
kláštor Srpots Hagopiants v Jeruzaleme ⓬ P 19.25
Katechéza 19.45 Rehoľná abeceda P 20.05 Fara –

slovo 26 | 2011

Nataška (4) ⓬ 20.30 Stretnutia s Ježišom (6) P
21.10 Rwanda – Misionár pod vulkánom ⓬ 21.40
Medzi nebom a zemou P 22.15 Doma je doma (PO)
30.12. (piatok) 08.45 Starý zákon (6) P 09.10
Ichtis 09.35 Katechézy Benedikta XVI. 10.05 Objektívom jezuitu 11.30 Luxáreň 12.25 Katechéza
12.45 Stretnutia s Ježišom (6) 13.30 Tandem
kvíz 14.15 Betlehemské mystérium – Betlehemy
Ameriky a Afriky 14.45 Rehoľná abeceda 15.00
Božie milosrdenstvo P 15.35 Večerná univ. 16.15
Civilizácia lásky – Ekumenizmus 16.40 Ichtis 17.00
Starý zákon (6) 18.55 Putovanie po Svätej zemi
19.00 Z rýchlika P 19.45 Návratka 19.50 Prehľad
kat. periodík 20.20 Fara – Myšlienky (5) ⓬ 20.50
Moja misia – magazín: Podnikateľ s dušami ⓬ P
31.12. (sobota) 07.25 Ichtis 07.45 Klbko 08.10
Rehoľná abeceda 08.30 Poltón klub 09.30 Z rýchlika 10.15 Tandem kvíz – Vianočný špeciál 11.00
Príbehy z Euphrázie ⓬ 11.20 Vlastná cesta 11.45
Katechéza 12.20 Gen. audiencia 13.50 Medzi
nebom a zemou 14.30 Betlehemské mystérium
– Betlehemy Ameriky a Afriky 15.00 Mariánska
sobota P 16.00 Moja misia – magazín: Podnikateľ
s dušami ⓬ 17.00 Rwanda – Misionár pod vulkánom ⓬ 17.30 Luxáreň P 18.00 Prvé vešpery
a slávnostné Te Deum P 19.30 Rozprávočka P 19.40
Prehľad kat. periodík 19.45 Taký obyčajný príbeh P
20.00 Silvestrovské správy P 20.05 Fara – Neberte
nám pána farára (6) ⓬ 20.35 Svätá Rita (1) ⓬ P
22.30 Ďakovná pobožnosť P
01.01.2012 (nedeľa) 07.25 Slovo Božie podľa
Matúša – Vianoce 07.55 Klbko P 08.15 Karol P
09.25 Luxáreň 10.00 Svätá omša z Vatikánu P
12.30 Bude patriť všetkým ľuďom 15.35 Svätá Rita
(1) ⓬ 17.20 LOVEička 18.00 Octava dies P 18.40
Vlastná cesta P 19.10 Novoročný príhovor P 19.20
Via Mariana P 20.40 Fara – Dieťatko (7) ⓬ 21.00
Vianočný koncert zo Stupavy 21.50 Poltón klub
22.55 Putovanie po Svätej zemi
02.01. (pondelok) 06.50 Putovanie po Svätej zemi
08.45 Starý zákon (7) P 09.15 Medzi nebom a zemou
10.20 Z prameňa P 10.35 Rwanda – Misionár pod
vulkánom ⓬ 11.00 Slovo Božie podľa Matúša
– Vianoce 11.25 Octava dies 12.25 Pôvod človeka –
Predkovia ľudí ⓬ 13.00 Poltón klub 13.55 Z rýchlika
14.35 Civilizácia lásky – Ekumenizmus 15.00 Božie
milosrd. 15.35 Stretnutia s Ježišom (6) 16.15 Rehoľná
abeceda 16.30 Vlastná cesta 17.00 Starý zákon
(7) 18.55 Putovanie po Svätej zemi P 19.00 Pôvod
človeka – Víťazí Homo sapiens ⓬ P 19.25 Luxáreň
20.10 Správy zo Svätej zeme P 20.30 U Nikodéma P
03.01. (utorok) 08.45 Starý zákon (8) P 09.10
Večerná univerzita 10.05 Z prameňa P 10.20 Moja
misia – magazín: Podnikateľ s dušami ⓬ 11.20
Arménsky kláštor Srpots Hagopiants v Jeruzaleme
⓬ 11.45 Kristus Svetlo sveta P 12.25 Civilizácia
lásky – Ekumenizmus 12.55 Katechézy Benedikta
XVI. 13.25 Vlastná cesta 13.55 Octava dies 14.30
Rwanda – Misionár pod vulkánom ⓬ 15.00 Božie
milosrdenstvo 15.35 Medzi nebom a zemou 16.15
Luxáreň 16.40 Správy zo Svätej zeme 17.00 Starý
zákon (8) 18.55 Putovanie po Svätej zemi 19.00
Civilizácia lásky – Po koncile P 19.25 Octava dies
20.10 Slovo Božie podľa Matúša – Vianoce 20.40
Traja králi – legenda alebo realita P 21.25 Pôvod
človeka – Víťazí Homo sapiens ⓬
04.01. (streda) 08.45 Starý zákon (9) P 09.15
Z rýchlika 10.05 Z prameňa P 10.20 Rehoľná
abeceda 10.35 Gen. audiencia P 12.25 Rwanda –
Misionár pod vulkánom ⓬ 12.55 Medzi nebom
a zemou 13.35 Večerná univerzita 14.25 Luxáreň
14.50 Návratka 15.00 Božie milosrdenstvo 15.30
Traja králi – legenda alebo realita 16.30 Pôvod človeka – Víťazí Homo sapiens ⓬ 17.00 Starý zákon

(9) 18.55 Putovanie po Svätej zemi 19.00 Slaninový
kňaz ⓬ P 19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 20.10
Prehľad katolíckych periodík P 20.20 LAJF P 21.20
Civilizácia lásky – Po koncile 21.45 Správy zo Svätej
zeme 22.05 Doma je doma
05.01. (štvrtok) 08.45 Starý zákon (10) P 09.15
Stretnutia s Ježišom (6) 10.05 Z prameňa P 10.20
Traja králi – legenda alebo realita 11.00 Pôvod
človeka – Víťazí Homo sapiens ⓬ 11.30 Katechézy Benedikta XVI. 12.25 Arménsky kláštor
Srpots Hagopiants v Jeruzaleme ⓬ 12.55 Moja
misia – magazín: Podnikateľ s dušami ⓬ 13.55
Slovo Božie podľa Matúša – Vianoce 14.20 Správy
zo Svätej zeme 14.35 Vlastná cesta 15.00 Božie
milosrdenstvo 15.25 U Nikodéma 17.00 Starý
zákon (10) 18.55 Putovanie po Svätej zemi 19.00
Koptské kláštory v egyptskej púšti ⓬ P 19.25
Kristus − Svetlo sveta 19.45 Reh. abeceda P 20.10
Stretnutia s Ježišom (7) P 20.55 Slaninový kňaz
21.20 Medzi nebom a zemou P
06.01. (piatok) 07.00 Octava dies 08.45 Starý zákon (11) P 09.10 Ichtis 09.35 Katechézy Benedikta
XVI. 10.00 Svätá omša z Vatikánu P 12.25 Kristus
− Svetlo sveta 12.45 U Nikodéma 14.00 Bonifác
a zázračný anjel 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20
Ichtis 15.35 Civilizácia lásky – Po koncile ⓬ 16.00
Jasličková pobožnosť z Terchovej 18.40 Sviatočný
príhovor P 18.55 Putovanie po Svätej zemi 19.00
Hudobné pódium P 19.45 Návratka 19.50 Prehľad
katolíckych periodík 20.25 Svätá Rita (2) ⓬ P
07.01. (sobota) 07.25 Ichtis 07.45 Klbko 08.10 Rehoľná abeceda 08.30 LAJF 09.30 Hudobné pódium
10.15 Traja králi 11.20 Vlastná cesta 11.45 Kristus
− Svetlo sveta 12.20 Gen. audiencia 13.50 Medzi
nebom a zemou 14.30 Octava dies 15.00 Mariánska
sobota P 15.35 Svätá Rita (2) ⓬ 17.30 Koptské
kláštory v egyptskej púšti ⓬ 18.00 Luxáreň 18.40
Prehľad kat. periodík 18.45 Z hodiny na hodinu P
19.30 Slovo Božie podľa Matúša – Vianoce 20.25
Don Bosco (1) ⓬ P 22.20 Hudobné pódium
08.01. (nedeľa) 07.25 Slovo Božie podľa Matúša
– Vianoce 07.55 Klbko 08.15 Ichtis – antivírus pre
deti P 08.40 Stretnutia s Ježišom (6) 09.25 Luxáreň
10.00 Svätá omša z Prešova P 11.20 Katechézy
Benedikta XVI. 11.45 Rehoľná abeceda 12.25
U Nikodéma 13.50 Správy zo Svätej zeme 14.10
Moja misia – magazín: Dom nádeje – Ukrajina ⓬ P
15.10 Klbko 15.35 Don Bosco (1) ⓬ 17.30 Octava
dies P 18.00 Pôvod človeka – Víťazí Homo sapiens
⓬ 18.40 Vlastná cesta P 19.10 Katechéza P 19.30
Civilizácia lásky – Po koncile 20.25 Medzi nebom
a zemou 21.10 Večerná univerzita P 21.55 LAJF
22.55 Putovanie po Svätej zemi
STV – jednotka
24.12. (sobota) 07.30 Animované biblické príbehy – Ján Krstiteľ 12.20 Biblia – Ježiš 1/2 00.00
Polnočná svätá omša
25.12. (nedeľa) 04.40 Biblia – Ježiš 1/2 R 07.50
Animované biblické príbehy – Narodil sa kráľ 11.55
Urbi et orbi 12.35 Biblia – Ježiš 2/2
26.12. (pondelok) 04.15 Biblia – Ježiš 2/2 R 07.35
Animované biblické príbehy – Ježiš, Syn Boží
27.12. (utorok) 07.20 Chlieb z neba (anim.)
28.12. (streda) 07.25 Postavený na skale (anim.)
29.12. (štvrtok) 07.20 Pane, verím (anim.)
30.12. (piatok) 07.30 Ježišove podobenstvá (anim.)
31.12. (sobota) 07.50 Ježišove zázraky (anim.)
01.01. (nedeľa) 07.50 Milosrdný samaritán
(anim.) 10.30 Novoročná svätá omša

STV – dvojka
18.12. (nedeľa) 09.55 Európski knihári – Tri biblie,
dva osudy, jedna láska 13.10 Slovo 13.15 Orientácie
13.45 Môj príbeh – Som exorcista 17.00 Vianočný
koncert 23.20 Slovo R
19.12. (pondelok) 17.15 Mosty Gesharim 18.55
Zakladatelia cirkevných rádov – Benedikt z Nursie
20.12. (utorok) 10.50 Boli v tom kraji pastieri...
11.15 Zakladatelia cirk. rádov R 15.20 Orientácie
15.50 Môj príbeh R 17.15 Mosty Gesharim II 18.55
Zakladatelia cirk. rádov – Dominik de Guzmán
21.12. (streda) 12.55 Zakladatelia cirk. rádov R
18.55 Zakladatelia cirk. rádov – Bernard z Clairvaux
21.55 Sféry dôverné – Pomoc Haiti
22.12. (štvrtok) 11.10 Zakladatelia cirk. rádov R
13.05 Terchovský betlehem 13.30 Sféry dôverné
– Pomoc Haiti R 18.55 Zakladatelia cirk. rádov –
František z Assisi
23.12. (piatok) 08.30 Smrek zo Zázrivej v Ríme
11.05 Zakladatelia cirk. rádov R 13.45 Európske
a ázijské betlehemy 18.55 Zakladatelia cirk. rádov
– Ignác z Loyoly
24.12. (sobota) 07.55 Zakladatelia cirk. rádov R
11.00 Vianoce na Honte 13.20 Vianoce s Mariánom
Vargom 16.15 Vinšujeme vám tieto sviatky 19.10
Modlitbičky 19.20 Sviatočné slovo
25.12. (nedeľa) 07.30 Svetlo v dlaniach 08.30
Jezuliatko 10.00 Narodil sa Kristus Pán 10.30 Slávnostné služby Božie 12.05 Koledy 12.15 Orientácie
16.15 Giganti gotiky 18.55 Slovenské betlehemy
19.45 Sviatočný príhovor (Miloš Klátik)
26.12. (pondelok) 09.00 Svätá omša z Nitry 17.00
V slovenskom betleheme
27.12. (utorok) 15.15 Orientácie R 18.45 Slovenský betlehem
28.12. (streda) 11.00 Sláva Bohu na výsosti
01.01. (nedeľa) 07.30 Vinšujem vám nový rok
hojný 13.40 Orientácie 19.15 Sviatočný príhovor

rádio lumen
18.12. (nedeľa) 13.00 František z Assisi 14.00 Zjavenie Slova 15.30 Centrum pre rodinu 21.00 Karmel
23.12. (piatok) 13.00 O mede a medovníčkoch
14.00 Černovská tragédia 15.12 Hľadanie prístrešia
Svätej rodine 15.20 Duchovná kytica chorých z Rodiny
Nepoškvrnenej pre Svätého Otca
24.12. (sobota) 08.30 Byť šťastnou rodinou dnes
09.00 Zvonenie si vyžaduje aj dobrú kondíciu 11.00
Dvere sa ti otvoria tak doširoka, až sa budeš čudovať
– dramatický životný príbeh Koľu z Ukrajiny 12.00
Anjel Pána 13.00 Trikrát iné Vianoce – príbehy detí,
ktoré nemajú biologických rodičov. 14.00 Šťastné
a veselé – príbeh 15.12 Hľadanie prístrešia Svätej
rodine 15.20 Aj Slováci v Rumunsku si dnes sadajú
za sviatočný stôl 16.00 Emauzy – Kežmarok 18.00
Vianoce v Betleheme 20.30 Najkrajší darček – príbeh
veriacej viacdetnej rodiny, ktorá prežila ťažké ochorenie
malého syna 22.00 Čo sa skrýva za vianočným príbehom? 23.30 Vianočné koledy 23.55 Polnočná svätá
omša z Banskej Bystrice
25.12. (nedeľa) 10.00 V sile slova 11.30 Effeta,
otvor sa 12.00 Urbi et orbi 14.00 Vianoce na konci
sveta – príbeh zo súčasnosti 15.30 Cigánske Vianoce
17.30 Zatopené Vianoce v Slanici na Orave 18.00
Emauzy 20.00 Slovenské vianočné koledy 21.00
Narodil sa Boh, začnime s ním
26.12. (pondelok) 11.15 Dobrý Pastier sa narodil –
vianočné zvykoslovie z Dobrej Nivy 12.00 Anjel Pána
13.00 Kresťania vo svete v roku 2011 14.00 Anjeli
zleteli – príbeh o Tichej noci 15.12 Svätý Štefan 15.30
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Hlahol zvonov – reportáž zo zvon. dielne 16.30 Kňazské
osobnosti na Spiši (1) 18.00 Emauzy – Košice 20.30 Keď
jasličky zostanú prázdne... 22.00 Narodil sa v našich srdciach – sviatky v rehoľných komunitách a spoločenstvách
27.12. (utorok) 20.30 Vianoce v Biblii
29.12. (štvrtok) 20.30 Putovanie relikvií po Slovensku a cyrilo-metodský odkaz pre Slovákov
30.12. (piatok) 11.10 Nová cesta lásky – po tragickej
smrti svojich detí našli svoje poslanie v evanjelizácii
14.30 Byť šťastnou rodinou dnes 15.15 Koniec
a začiatok 16.30 Vyznania
31.12. (sobota) 10.00 Silvestrovský rozhovor
týždňa 12.00 Anjel Pána 13.00 Župan, ktorý nikdy
nespal 14.00 Kňazské osobnosti na Spiši (2) 17.00
Emauzy – Košice 18.00 Rok s pápežom Benediktom
XVI. 19.00 Deti píšu Bohu 23.45 Poďakovanie za starý
rok – otváranie roka spojené s adoráciou
01.01. (nedeľa) 00.30 Novoročné vinše a pesničky
na želanie 14.00 Ferko Urbánek: Pani richtárka 17.30
Slávnosť Bohorodičky Panny Márie v Rímskokatolíckej
a Gréckokatolíckej cirkvi 18.00 Emauzy – Bratislava
19.00 Keď si pod stromčekom nájdem„živý darček“
06.01. (piatok) 12.00 Anjel Pána 13.00 Gréckokatolícke Vianoce a Nový rok (Čirč) 14.00 Hľa, aká
to hviezda 15.15 Traja králi 16.00 Trnavská novéna
2011 18.00 Emauzy – B. Bystrica

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Ned. ranné zamyslenie 21.05 Cesty
18.12. (nedeľa) 21.05 Hospitálska rehoľa sv. Jána
z Boha
23.12. (piatok) 05.19 Vianoce klopú na dvere 22.30
Vianoce – čas spomienok a stišovania k vnútornej radosti
24.12. (sobota) 00.04 Rozhovor s dobrým človekom
06.19 Štedrý deň a jablko 18.05 Vianoce kedysi a dnes
(Daniel Hevier) 19.30 Rozhovor s klasickým filológom
prof. Danielom Škovierom 23.03 Pred polnočnou

Pomôcky:
JHM,
ADN,Old,
Askarel

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
18.12. (nedeľa) 17.10 Skupina Lamačské chvály

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
18.12. (nedeľa) 07.55 Pred Vianocami

rádio regina (KE)
20.12. (utorok) 20.00 Duchovné slovo: otec
Miroslav Mrug
24.12. (sobota) 19.00 Duchovné slovo R
25.12. (nedeľa) 18.00 Gréckokatolícka svätá liturgia
z Medzilaboriec. Slúži otec Ján Blaško

rádio devín
Nedeľa 07.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
18.12. (nedeľa) 07.30 Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi

Zmena programu vyhradená.

slovo

Nevlastnil Nedopatrením

Eso

Plošná miera

Umelec

Štátny
úradník
Kód letiska
Kapalua

Rival

2. časť
tajničky

Východné
krajiny
(knižne)

Zápor

Meno
Romančíka

Umelý jazyk
Malé
článkonožce

Usmrcuje
jedom

Transformátor

Nezhasínal
Predpona
„nový“
Very Impor‑
tand Person

Cigánil

Spojka
Biblická hora
Nemecká tlačová agentúra

Poľovník

Preš

Brazílsky
spisovateľ

Morský vták
Japonská
Slovenská
psychologická lovkyňa
spoločnosť, Základná
skr.
číslovka

Kórejské auto
Okamih
(knižne)

Úkryt

Tropický plod

Hanba
Záľuba
Chem. značka
amerícia
Stáva sa
starším
Citoslovce
uvažovania

Bok

3. časť
tajničky
České
polyamidové
vlákno

Pytliacke
nástrahy

Top

Obchodná
akadémia,
skr.

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický
Oskar,
po domácky

1. časť
tajničky

rádio slovensko a regina
18.12. (nedeľa) 09.30 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Kňazského seminára v Prešove. Spieva Zbor
sv. Romana Sladkopevca.

Napichla
Praštil
Krvný obraz,
(zriedkavo) (expresívne)
skr.

Kaukazská
osada, aul
Starý,
po anglicky

	H	B	Ľ	E	C	O	O	Š	D	T	B	H	P	L	Á	Ž	A
	T	A	Ý	A	E	J	A	E	Á	E	T	O	E	L	A	V	C
	A	N	L	I	S	T	K	G	P	Ž	K	T	L	L	C	U	O
	N	H	E	O	O	H	A	M	H	O	H	A	M	E	E	B	Á
	I	Č	A	P	G	N	O	N	J	L	R	S	N	Ť	S	O	K
	T	S	R	V	R	E	D	A	O	D	I	O	C	O	T	 Ť	D
	E	R	E	V	D	V	N	T	A	L	E	N	T	R	A	R	A
	A	N	E	M	D	O	R	I	R	N	CH	C	Í	A	O	N	D
	P	H	T	U	E	O	B	E	D	E	A	E	S	K	O	P	V
	A	R	S	Z	K	N	F	T	U	Y	S	N	A	R	Y	B	A
	T	O	R	O	L	E	O	J	L	M	E	T	Á	N	I	 Ť	R
	E	B	K	R	Z	R	N	O	B	M	A	R	T	S	O	K	P

Domácke
mužské
meno

Legenda: AGÁT, AKORD, ANANÁS, ÁRON, BLUD, BOLESŤ,
CENT, CESTA, CVAL, DEKAN, DVERE, EFEZ, ETANOL, ETAPA,
HALOGENIDY, HLINÍK, HNEV, HRIECH, HROB, IHLA, JOEL,
KOSTRA, KOSŤ, KRST, LIST, METÁN, OBED, OBUV, OCEĽ,
OCOT, ODMENA, ODVAHA, OSUD, OTROK, PLÁŽ, POKOJ,
POROTA, POTAŠ, PRAVDA, ROPA, ROZUM, RYBA, SEMENO,
SNEM, TALENT, TREST, VRED, ZRNO, ŽALM, ŽOLD.
Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 23: krížovka: (pozri Iz 30, 15); osemsmerovka: Modlitby sú cesty do večnosti. Výherca: Anna
Lazoríková zo Svidníka. 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
02. – 05.01. Tábor sv. prvomučeníka Štefana. Zimný
pobytový tábor pre deti od 9 do 13 rokov.
13. – 15.01. Život viery. Ak si nadšený z hrdinov viery,
o ktorých čítaš v Božom slove, a túžiš sa stať jedným z nich
v týchto časoch, príď! Tento víkend sa budeme zaoberať
otázkami, čo je viera a ako žiť život viery podľa vzoru,
ktorý nám títo hrdinovia viery zanechali. Podmienkou
je minimálne absolvovaný Kurz Filip. Veková kategória
účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták & tím)
20. – 22.01. Víkend v Bárke na tému. Vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež. Veková kategória
účastníkov je od 9 do 30 rokov.
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
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.
20. – 22.01. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
gr.kat. mládež. pastoračné centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Peter Fučo – koordinátor mladých: 0908 302 814

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.

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
07.01. Fatimská sobota (10.00 hod.)
08.01. Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(09.30 hod.)

Cena: 15 eur pre členov CVČ (25 eur pre nečlenov)

Michalovce, kláštor redemptoristov

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.

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

Hlásiť sa treba čím skôr, najneskôr do 30. 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.
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec Erich Eštvan a otec Slavomír Zahorjan
E-mail: skolacentrum@centrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

07.01. Fatimská sobota (09.00 hod.)
07.01. Fatimská sobota (10.30 hod.)
08.01. Malá púť (09.00 hod.)
Svätá liturgia vo všedný deň (aj keď je sviatok) a keď sa
koná malá púť je o 10.30 hod. V ostatné nedele je svätá
liturgia o 10.30 hod. a o 14.00 hod.
pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081
evanjelizačná škola sv. mikuláša
www.evskola.sk, evskola@evskola.sk
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

