
slovo
časopis gréckokatolíckej cirkvi · 44. ročník · číslo 1 · 08.01.2012

Treba uzdraviť zranenia
Týždeň za jednotu kresťanov



Cirkevná základná škola 
s materskou školou  

sv. Gorazda v Košiciach

Škola bola zriadená 1. sep-
tembra 2009. Tvoria ju 
tri organizačné zložky – 

materská škola, základná škola 
a školský klub detí. Zriaďovate-
ľom Cirkevnej základnej školy 
s materskou školou sv. Gorazda 
v Košiciach je gréckokatolícka 
Košická eparchia.

Škola sídli v prenajatých 
priestoroch v budove Základnej 
školy na Juhoslovanskej ulici 
2 v Košiciach, na najmladšom 
košickom sídlisku Ťahanovce. 
Cirkevná škola má samostatný 
vchod z Berlínskej ulice.

Priestory školy tvoria dve 
podlažia. Prvé podlažie patrí 
materskej škole. Priestory sú 
zrekonštruované a upravené pre 
potreby materskej školy – na-
chádzajú sa tu dve priestranné 
slnečné triedy so samostatnými 
spálňami, šatňou a rozsiahlym 
chodbovým priestorom. 

Druhé podlažie patrí zák-
ladnej škole – nachádzajú sa 
tu triedy a odborná učebňa 
informatiky.

Stravovanie je zabezpečené 
v školskej jedálni pri paralel-
nej štátnej základnej škole. 
Na vyučovanie telesnej výchovy 

využívame tiež telocvičňu tejto 
školy.

Škola z priestorových dôvo-
dov zatiaľ nemá vlastnú kapln-
ku. Za pekného a priaznivého 
počasia sa zúčastňujú žiaci, 
deti a zamestnanci na svätých 
liturgiách v kaplnke farnosti 
na sídlisku Ťahanovce. V prí-
pade nepriaznivého počasia sa 
slávi svätá liturgia v upravených 
priestoroch školy. Duchovným 
správcom školy je otec Martin 
Mikula, farár gréckokatolíckej 
farnosti na sídlisku Ťahanovce.

Po zriadení škola začínala 
1. septembra 2009 s jednou 
triedou v materskej škole 
a jednou triedou – 1. ročníkom 
v základnej škole. Začiatky boli 
veľmi ťažké. Bolo nutné triedy 
a celé priestory zrekonštruovať, 
pripraviť, zariadiť nábytkom 
a vybaviť najpotrebnejšími 
pomôckami na výchovno-vzde-
lávací proces.

V súčasnosti, keď prebieha 
druhý školský rok existencie 
školy, má materská škola 2 
triedy so štyrmi pedagogickými 
zamestnancami. V základnej 
škole pribudla ďalšia trieda, 
škola má momentálne 2 triedy 

– 1. a 2. ročník a jedno odde-
lenie školského klubu detí. 
Vyučujú tu piati pedagogickí 
zamestnanci vrátane vedenia 
školy, z toho dvaja na čiastočný 
úväzok. Nepedagogickí zamest-
nanci v škole sú dvaja.

Škola je jedinou cirkevnou 
školou tohto typu v meste, je 
školou rodinného typu s prí-

jemným  rodinným prostredím, 
školou pre všetky deti.

Hlavným zámerom vzdeláva-
nia v materskej škole je vytvoriť 
prostredie podnetné na rozvoj 
všetkých stránok osobnosti 
dieťaťa. Keďže ide o cirkevnú 
školu, celý výchovno-vzdelávací 
proces a jednotlivé činnosti detí 

sú zamerané aj na duchovnú 
formáciu dieťaťa. Osobnosť 
dieťaťa je rozvíjaná v duchu 
kresťanských hodnôt. Poslaním 
je dopĺňať a rozvíjať rodinnú 
výchovu, dopĺňať náboženskú 
výchovu v rodine, spolupraco-
vať s rodičmi, vytvárať v škole 
príjemné rodinné prostredie.

Základné smerovanie výchov-
no-vzdelávacieho procesu v pri-
márnom vzdelávaní na 1. stupni 
ZŠ je aj v názve školského vzde-
lávacieho programu: S vierou 
k múdrosti a poznaniu. Posla-
ním školy je okrem výchov-
no-vzdelávacieho procesu aj 
duchovný rozmer vzdelávania. 
Predmet katolícke náboženstvo 
sa vyučuje od 1. ročníka v roz-
sahu dvoch vyučovacích hodín 
týždenne. V rámci primárneho 
vzdelávania sa kladie dôraz aj 
na vyučovanie cudzieho jazyka. 
Anglický jazyk sa vyučuje od 1. 
ročníka. Estetické cítenie si 
žiaci rozvíjajú rozšírením pred-
metu výtvarná výchova o jednu 
hodinu týždenne.

Čas mimo vyučovania môžu 
žiaci školy tráviť v školskom 
klube detí, pracovať v rôznych 
záujmových krúžkoch podľa 
výberu, rozvíjať umelecké 
nadanie v základnej umeleckej 
škole – v hudobnom a taneč-
nom odbore.

V budúcnosti plánujeme 
školu rozšíriť na všetky roční-

ky základnej školy, vybaviť ju 
ďalšími odbornými učebňa-
mi a modernými učebnými 
pomôckami, neustále zvyšovať 
kvalitu výchovno-vzdelávacie-
ho procesu a rozvíjať školu aj 
duchovne. n

Mária Kokoruďová
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Nový krok  
viery
Nedávno som dostal od priateľa knihu s ná-
zvom Vydarený život. Nie, nejde o nejaký 
lacný návod na dosiahnutie pozemského 
šťastia, ako by sa na prvý pohľad zdalo. 
Kniha obsahuje sériu zamyslení nad textami 
evanjelia, ktoré sa snažia ukázať, v čom spo-
číva tajomstvo krásy a hĺbky ľudského života 
v každom veku a postavení.

S liturgickým sviatkom Kristovho obre-
zania začíname nový občiansky rok. Pred 
nami je znova príležitosť, aby sme ponúkaný 
dar času nepremrhali, ale pokúsili sa ho 
zmysluplne prežívať. Lebo životná skúsenosť 
potvrdzuje, že každý deň je neopakovateľ-
ným Božím darom. Podobne ako v presý-
pacích hodinách prichádza chvíľa, keď sa 
posledné zrnko piesku nebadane dostane 
na druhú stranu nádoby. Raz príde koniec 
našej pozemskej dimenzie a my budeme 
musieť vydať počet z každého prežitého 
roka, mesiaca, týždňa, ba aj minúty.  Ak 
chceme skutočne obstáť ako kresťania 
uprostred meniaceho sa sveta, potom sa náš 
pohľad viery musí znova zaostriť na Krista, 
ktorý nám prostredníctvom Cirkvi ponúka 
svoje posolstvo. Ním otvára zmysel ľudského 
života zakotvený v láske. Kristovo evanje-
lium ani po dvoch tisícročiach nestratilo nič 
zo svojej vnútornej hodnoty  a sily. Len naša 
prijímacia schopnosť  sa akoby unavila či 
naplnila „evanjeliom sveta“. Preto je na svete 
toľko ľudí bez cieľa, radosti a bez nádeje.

Aký bude nový rok 2012, to vie iba Boh. 
Z pohľadu cirkevných dejín vieme, že 
bude v sebe niesť pečať prípravy na oslavu 
1150. jubilea príchodu našich slovanských 
vierozvestov. Práve oni nás svojou úspešnou 
misiou napojili na zdroj života v Bohu a pri-
niesli nám zrozumiteľný preklad posvätných 

textov Písma a liturgie. A to všetko v nádher-
nom rúchu byzantského obradu, v ktorom 
boli sami formovaní od svojej ranej mla-
dosti. Máme im za to byť nielen  vďační, ale 
predovšetkým máme v sebe nosiť  a rozvíjať 
toto vzácne dedičstvo viery a byť naň právom 
hrdí. Z toho dôvodu by sme chceli aj v ča-
sopise Slovo otvoriť novú rubriku, v ktorej 
počas celého roka budú krátke úvahy k na-
črtnutej téme prípravy. Rubrika má pomôcť 
osvetliť charakter evanjelizačnej misie sv. 
Cyrila a Metoda. Jej hlavnou náplňou bude 
slovo viera. Viera nie len ako teória, ale pre-
dovšetkým poukázanie na životné postoje 
vyplývajúce z viery. Vydarený život môže 
byť iba vtedy, ak človek rešpektuje svojho 
pôvodcu, teda Stvoriteľa, a snaží sa napĺňať 
vo svojom živote Boží plán. Harmónia nášho 
života s Božím návodom je cestou ozdra-
venia i celej spoločnosti, ktorá sa zmieta 
v rozličných druhoch vážnych kríz.

Prajem všetkým čitateľom Slova veľa 
duchovných síl a kresťanského optimizmu 
do nastávajúcich dní. Taktiež želám aj všet-
kým prispievateľom veľa inšpirácií a múd-
rosti Svätého Ducha pri účinnom prezento-
vaní evanjeliovej zvesti na stránkach nového 
ročníka časopisu. Želám si, aby stránky 
časopisu čo najvernejšie odrážali  život celej 
našej metropolitnej cirkvi. A pomáhali k no-
vým krokom osobnej viery, ktorá je naším 
najcennejším pokladom.

Michal Hospodár
hovorca Košickej eparchie
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�� Arcibiskup Ševčuk nesúhlasí s an-
gažovanosťou cirkevných predsta-
viteľov v politike, ktorá podľa neho 
nezodpovedá kňazskému povolaniu. 
Tento názor vyslovil 9. decembra 
na tlačovej konferencii v Odese. 
Predstaviteľ ukrajinských grécko-
katolíkov sa domnieva, že Cirkev 
vždy zastávala postoj nezasahovania 
do politických záležitostí. Zároveň 
by sa Cirkev mala stávať matkou 
všetkých ľudí – z pravice, ľavice aj 
stredu – a viesť ich k občianskej zod-
povednosti. „Náš národ ešte stále žije 
v presvedčení, že zaň nejaký dobrý 
kráľ všetko rozhodne,“ poukázal ar-
cibiskup Ševčuk na prežitok bývalých 
politických zriadení. V demokratickej 
spoločnosti by mal každý človek cítiť 
zodpovednosť za svoj štát a toto 
presvedčenie veriacich musí Cirkev 
podporovať bez toho, aby zastávala 
akúkoľvek politickú funkciu.

�� Viac než päť miliónov pútnikov 
si uctilo Pannu Máriu Guadalupskú 
v deň 480. výročia jej zjavenia aztéc-
kemu Indiánovi sv. Juanovi Diegovi. 
Veriaci prúdili do baziliky na hore 
Tepeyac peši, na bicykloch a autami 
už od začiatku adventu.

�� 11. decembra 2011 zomrel 
v americkom štáte Philadelphia 
po dlhej chorobe vo veku 76 rokov 
kardinál John Patrick Foley. Kardi-
nál, vzdelaním historik, filozof a no-
vinár, mimoriadne prispel k povedo-
miu o význame médií v živote Cirkvi 
počas 23 rokov svojho pôsobenia.

�� Výstava ikon Logos gréckeho 
ikonopisca Nikolaosa Houtosa sa 
konala 18. decembra 2011 – 6. 
januára 2012 v jezuitskom kostole 
Del Gesú v Ríme. Išlo o prezentáciu 
približne 30 diel, prevažne ikon 
Krista, Božej Matky a svätých. Počas 
výstavy umelec pracoval na ikone 
Útek do Egypta. Expozíciu doplnili 
videoprojekcie a výstava fotografií 
ďalších umelcových diel.

�� 14 percent obyvateľov Českej 
republiky (jeden a pol milióna) sa 
aktívne prihlásilo k nejakej cirkvi. 
Vyplynulo to z prvých výsledkov Čes-
kého štatistického úradu k sčítaniu 
ľudu 2011. Asi tretina obyvateľov vy-
hlásila, že nie je žiadneho vyznania. 
Viac ako 700-tisíc obyvateľov sa síce 
hlási k viere, ale nie k Cirkvi. Zvyšok 
(polovica obyvateľstva) sa k otázke 
viery vôbec nevyjadril. (TS ČBK)
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Vladyka Ševčuk povýšil Ľvovské arcibiskupstvo na metropoliu
Svjatoslav Ševčuk, vyšší arcibis-
kup Ukrajinskej gréckokatolíc-
kej cirkvi, povýšil 29. novembra 
Ľvovské arcibiskupstvo na met-
ropoliu. Patria do nej Ľvovská 
archieparchia, Stryjská, Sambir-
sko-Drohobyčská a Sokaľsko-
-Žovkovská eparchia. V polovici 
decembra boli ustanovené aj 
dve nové metropolie – Ivano-
-Frankivsk a Ternopiľ-Zboryv.

Na slávnosti sa 29. novembra 
v Katedrále sv. Juraja v Ľvove 
zúčastnil aj prešovský arcibis-
kup a metropolita Ján Babjak 
SJ. Koncelebroval slávnostnú 
archijerejskú svätú liturgiu spo-
jenú s intronizáciou ľvovského 

arcibiskupa a metropolitu Igora 
Vozniaka. Hlavným slúžiteľom 
bol vladyka Ševčuk.

Počas liturgickej slávnosti 
bol prečítaný dekrét vladyku 
Svjatoslava o vyhlásení troch 
nových metropolií. Spolu 
s Przemyšlsko-varšavskou met-
ropoliou v Poľsku sú súčasťou 
gréckokatolíckeho väčšieho 
arcibiskupstva so sídlom v Ky-
jeve. Dokument, ktorý prečítal 
biskup Bohdan Dzjurakh, 
obsahuje okrem vyhlásenia 
metropolie históriu Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi, jej ťažké 
obdobie, následnú legalizáciu 
a návrat sídla do Kyjeva v roku 

2005 pod vedením Ľubomíra 
Huzara. „Ukrajinská grécko-
katolícka cirkev je v štádiu 
prípravy na vyhlásenie patriar-
chátu a príhodnosť týchto snáh 
je uznaná pápežom,“ napísal 
vladyka Svjatoslav v dekréte.

Na slávnosti sa zúčastnilo 
viac ako 20 gréckokatolíckych 
a 3 rímskokatolícki arcibiskupi 
a biskupi, vrátane apoštolského 
nuncia na Ukrajine Mons. Tho-
masa E. Gullicksona. Na sláv-
nosti prečítali aj pozdravný 
list prefekta Kongregácie pre 
východné cirkvi kardinála 
Leonarda Sandriho. (Ľubomír 
Petrík)

Konflikty na Ukrajine patria do minulosti
Svjatoslav Ševčuk, vyšší arci-
biskup Ukrajinskej gréckoka-
tolíckej cirkvi, poznamenal, že 
medzidenominačné konflikty 
na národnej úrovni sú teraz 
súčasťou histórie. Ako uviedol 
spravodajca informačnej agen-
túry Context-Prychornomoria, 
hierarcha urobil toto vyhlásenie 
počas tlačovej konferencie 12. 
decembra.

Vladyka Svjatoslav pozna-
menal: „Naše vzťahy sú skôr 
konštruktívne a produktívne. 
Počas krátkej doby môjho 
pôsobenia sa nám podarilo 
urobiť veľa užitočných vecí pre 
ukrajinskú spoločnosť spolu 
s Moskovským patriarchátom. 
Naučili sme sa pracovať spo-

ločne pre dobro Ukrajiny. Dá sa 
povedať, že medzidenominačné 
konflikty na národnej úrovni 
sú teraz minulosťou. Prípady, 
keď niekto vyhľadáva cirkevný 
spor, sú jasné prejavy prežitku. 

Naša spolupráca na najvyššej 
cirkevnej úrovni je rozšírená 
na všetkých úrovniach: Ukra-
jina teraz ukazuje spoločenský 
dopyt po náboženskom pokoji.“ 
(Agenzia Risu)

Vo veku 84 rokov zomrel eme-
ritný biskup eparchie v Pas-
saicu v USA Andrew Pataki. 
Do večnosti odišiel 8. decem-
bra, zomrel na následky auto-
nehody. Bol v poradí druhým 
eparchom eparchie v Parme 
a tretím biskupom v Passaicu. 
Pohrebné obrady sa konali 
13. a 14. decembra.

Biskup Andrew Pataki 
sa narodil 30. augusta 1927 
v Palmertone (Pensylvánia). 
Za kňaza bol vysvätený 24. 

februára 1952. Biskupskú 
vysviacku prijal 23. augusta 
1983 ako telmissuský titulár-
ny biskup. Bol pomocným 
biskupom pre gréckokato-
lícku eparchiu v Passaicu. 
19. júna 1984 bol vymenovaný 
za eparchu eparchie v Parme 
pre katolíkov byzantského 
obradu. Ako ordinár sa 6. no-
vembra 1995 vrátil do Passai-
cu. Katedru slávnostne zaujal 
8. februára 1996. Svätý Otec 
prijal 6. decembra 2007 jeho 

žiadosť o uvoľnenie a stal sa 
emeritným passaiským epar-
chom. Blažený pokoj! Večná 
pamiatka! (Vladimír Teodor 
Miroššay)

Zomrel emeritný gréckokatolícky  
biskup Andrew Pataki
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�� Posledný z tohtoročných Kurzov 
prípravy na manželstvo v Centre 
pre rodinu Prešovskej archieparchie 
na Sigorde sa uskutočnil počas predĺ-
ženého víkendu 24. – 27. novembra. 
Zúčastnilo sa na ňom 17 snúbenec-
kých párov, ktoré využili túto ponuku 
na základe odporúčania známych 
alebo ako súčasť predmanželskej for-
mácie vo svojej farnosti. Kurz viedla 
skupina štyroch manželských párov 
pod vedením otca Petra Jakuba, ria-
diteľa centra, v spolupráci s ďalšími 
odborníkmi. (František Sochovič)

�� Kurz s názvom Zbav nás Zlého sa 
konal 25. – 27. novembra v GMC Bár-
ka v Juskovej Voli. Osemdesiatsedem 
účastníkov pod vedením otca Jozefa 
Marettu spoznávalo taktiku a spôsob 
boja diabla. Okrem spoločných mod-
litieb, slávení svätých liturgií a práce 
v skupinkách nechýbal ani čas na svä-
tú spoveď. (Slavomír Zahorjan)

�� Arcibiskup Babjak posvätil 
v nedeľu 27. novembra novú farskú 
budovu vo Fulianke. Prešovský 
arcibiskup a metropolita Mons. Ján 
Babjak SJ slávil v Chráme sv. Kozmu 
a Damiána vo farnosti Fulianka archi-
jerejskú svätú liturgiu spolu s emerit-
ným pražským pomocným biskupom 
Mons. Jánom Eugenom Kočišom, 
prešovským protopresbyterom Da-
nielom Galajdom, miestnym farárom 
Milanom Kuzmiakom a pozvanými 
kňazmi. Na záver vladyka Ján udelil 
ďakovné listy. Po svätej liturgii sa 
všetci v liturgickom sprievode pre-
sunuli k novej farskej budove, kde 
sa uskutočnila jej posviacka. (Marek 
Kuzmiak)

�� Gréckokatolícka farnosť v Nitre si 
28. novembra pripomenula svojho 
patróna. Do farnosti zavítal aj brati-
slavský eparcha Mons. Peter Rusnák, 
ktorý sa veriacim prihovoril v homílii. 
V záverečnom príhovore vyjadril ra-
dosť nad tým, že chrám postupne do-
stáva charakter východného chrámu. 
Po svätej liturgii sa stretol aj s miest-
nymi veriacimi. (Peter Jambor)

�� Arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ sa 1. decembra stretol 
s kardinálom Stanisławom Dziwis-
zom, krakovským arcibiskupom 
a metropolitom, na slovensko-poľ-
skej hranici v Lysej nad Dunajcom. 
Slávnosť sa začala v gréckokatolíc-
kom Chráme sv. archanjela Michala 
v obci Osturňa archijerejskou svätou 
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Redemptoristi si pripomenuli významné výročia
Posledný októbrový víkend 
sa v gréckokatolíckej farnos-
ti v Stropkove konala veľká 
slávnosť na počesť troch 
významných udalostí. Du-
chovní a veriaci oslavovali 
90.výročie príchodu redempto-
ristov na Slovensko a zároveň 
do Stropkova, 10.výročie beati-
fikácie redemptoristu Metoda 
Dominika Trčku CSsR a 100. 
výročie narodenia redemptoris-
tu Jána Ivana Mastiliaka.

V sobotu 29. októbra večer 
si v rímskokatolíckom Chráme 
Najsvätejšej Trojice pripo-
menuli 90. výročie príchodu 
redemptoristov na Slovensko. 
Svätú omšu celebroval košický 
arcibiskup a metropolita Mons. 
Bernard Bober, ktorý v kázni 
zvlášť zdôraznil, že redempto-
risti slúžili obidvom obradom, 
čím spájali rímskokatolíckych 
a gréckokatolíckych veriacich. 
Po liturgii nasledovala procesia 
do blízkeho gréckokatolíckeho 
Chrámu sv. Cyrila a Metoda, 
kde sa kňazi spolu s veriacimi 
modlili Moleben k bl. Metodovi 
a uctili si jeho relikvie.

V nedeľu 30. októbra 
po rannej svätej liturgii v gréc-
kokatolíckom Chráme sv. Cyrila 
a Metoda mohli veriaci sledovať 
pásmo mladých o blaženom 

hieromučeníkovi Metodovi. 
Prostredníctvom piesní a ho-
voreného slova priblížili život 
a dielo bl. Metoda.

Slávnostnú archijerejskú 
svätú liturgiu slúžil Mons. Ján 
Babjak, prešovský arcibiskup 
a metropolita, vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha, 
Mons. Ján Eugen Kočiš, eme-
ritný pomocný pražský biskup, 
P. Josef Michalčík, pražský pro-
vinciál redemptoristov, P. Vác-
lav Hypius CSsR, bratislavský 
viceprovinciál, otec Jaroslav 
Štelbaský CSsR, michalovský 
protoigumen gréckokatolíckych 
redemptoristov, a ďalší kňazi.

V popoludňajších hodinách 
sa v Chráme sv. Cyrila a Metoda 
uskutočnil 10. ročník prehliadky 

speváckych zborov pod názvom 
Metodov memoriál, na ktorom 
sa predstavil Spevácky zbor 
sv. Cyrila a Metoda pri chrá-
me a kláštore redemptoristov 
v Stropkove, zbor Chryzosto-
mos z Vranova nad Topľou, 
Spevácky zbor sv. Jozefa pri 
kláštore redemptoristov v Mi-
chalovciach, komorný spevácky 
zbor Chorus Minor pri ZUŠ 
v Levoči, Kňazský zbor Košickej 
eparchie a Pěvecký spolek Janá-
ček z Frýdlantu nad Ostravicí, 
rodiska Metoda Dominika 
Trčku. Vystúpenia mali vysokú 
profesionálnu úroveň a boli 
symbolickým poďakovaním 
za desať rokov, ktoré uplynuli 
od beatifikácie. (Milan Ličko; 
snímka: Maroš Dupnák)

V Nižnom Hrabovci oslávili výročie Jána Ivana Mastiliaka CSsR
V sobotu 29. októbra sa v obci 
Nižný Hrabovec uskutočnila 
spomienková slávnosť pri prí-
ležitosti 100. výročia narodenia 
prvého slovenského gréckoka-
tolíckeho redemptoristu, vedca 

a teológa ThDr. Jána Ivana 
Mastiliaka CSsR, vzácneho ro-
dáka z tejto obce, ktorý zomrel 
v povesti svätosti. Slávnosť sa 
konala v gréckokatolíckom 
Chráme Zoslania Svätého 

Ducha v Nižnom Hrabovci. 
Starostka obce p. Marcela 
Pčolinská privítala prešovského 
arcibiskupa a metropolitu Jána 
Babjaka SJ a ďalších vzácnych 
hostí, medzi nimi aj košického 
eparchu Mons. Milana Chau-
tura CSsR, emeritného pomoc-
ného pražského biskupa Jána 
Eugena Kočiša a emeritného 
košického arcibiskupa Alojza 
Tkáča, protoigumena Michalov-
skej viceprovincie otca Jaroslava 
Štelbaského CSsR, rehoľných 
a eparchiálnych gréckokato-
líckych a rímskokatolíckych 
kňazov.

V homílii vladyka Milan spo-
mínal na otca Jána ako na rehoľ-
ného spolubrata, skromného, 
pokorného a učeného člove-
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ka, ktorého nezlomili nijaké 
ťažkosti ani prenasledovanie. 
Vyzdvihol jeho pokoru a skrom-
nosť, odvahu a vieru, vernosť 
Bohu a milovanej Cirkvi.

Na záver svätej liturgie, ktorú 
spevom obohatili bohoslovci 
z kňazského seminára v Prešo-
ve a miestna gréckokatolícka 
mládež, sa správca farnosti otec 
Igor Zimovčák poďakoval všet-
kým prítomným za spoločnú 
modlitbu.

Po svätej liturgii nasledoval 
sprievod do centra obce na no-

vovzniknuté námestie, kde 
slávnosť pokračovala odhalením 
a posvätením pamätníka s po-
dobizňou otca Jána Mastiliaka 
CSsR. Autorom pamätníka je 
sochár Ján Lukács z Moldavy 
nad Bodvou. Námestie, na kto-
rom stojí pamätník, bolo nazva-
né Námestie Dr. Mastiliaka.

Program pokračoval v rím-
skokatolíckom kostole od-
borným seminárom, ktorého 
moderátorom bol prof. Peter 
Zubko. Zhromaždenie pozdravil 
minister Ján Figeľ a boli prečí-

tané pozdravné listy od emerit-
ného prešovského biskupa Jána 
Hirku a pomocného košického 
biskupa Stanislava Stolárika. 
Svojím svedectvom prispeli aj 
arcibiskup a metropolita Ján, 
manželia Polákovci, príbuzní 
otca Mastiliaka z Nižného 
Hrabovca a ďalší. Súčasťou 
seminára bola malá výstava 
venovaná jeho životu a dielu. 
(Igor Zimovčák; snímka: Jana 
Lukáčová)

Fatimská sobota v Michalovciach pozývala do ticha
V decembrovú fatimskú sobotu 
3. decembra si prišlo do rehoľ-
ného Chrámu Svätého Ducha 
v Michalovciach prehĺbiť 
svoju vieru množstvo veria-
cich. V tematickej prednáške 
igumen kláštora Jozef Jurčenko 
CSsR upozornil na agresívnosť 
predvianočnej reklamy. Ako 
protihodnotu voči nákupom 
postavil prežívanie sviatkov 

v rodinnom pokoji s duchov-
ným programom. Archijerejskú 
svätú liturgiu slávil vladyka 
Milan Chautur, košický epar-
cha. V kázni vladyka uviedol, 
že pravý Betlehem, do ktorého 
putujeme, je naše srdce. „Ti-
chosť chrámu a modlitba majú 
väčšiu moc vniesť do nášho 
srdca pokoj ako obchody. No 
mnohí súčasníci už stratili 

nadprirodzenú vieru, a preto 
nechápu hlas Cirkvi pozývajúci 
k predvianočnému stíšeniu.“ 
Záverečný mariánsky moleben 
ukončil toto duchovné stretnu-
tie, ktorého atmosféru krás-
nym spevom umocnil Zbor sv. 
Jozefa z Michaloviec. (Michal 
Hospodár)

V Novom Meste nad Váhom slávili prvý odpust

V nedeľu 4. decembra sa v gréc-
kokatolíckej filiálke v Novom 
Meste nad Váhom (farnosť 
Trenčín) konala po prvýkrát od-
pustová slávnosť ku cti svätého 
apoštola. Andreja. Tento svätec 
je patrónom rímskokatolíckej 
kaplnky, ktorá je v užívaní 
Gréckokatolíckej cirkvi a v kto-
rej sa raz mesačne stretávajú 
na bohoslužbách gréckokatolíci 
z Nového Mesta nad Váhom 
a blízkeho okolia.

Archijerejskej svätej liturgii 
predsedal vladyka Peter Rusnák 
z Bratislavy. Spolu s ním svätú 
liturgiu slávili otec Peter Sabol, 
tajomník vladyku, otec Ľudovít 
Malý, rímskokatolícky dekan 
v Novom Meste nad Váhom, 
a otec Igor Cingeľ, farár z Tren-
čína.

Vladyka Peter na začiatku 
slávnosti posvätil nový iko-
nostas. Ikony darovala grécko-
katolícka Farnosť sv. Andreja 

v Nitre. Drevenú konštrukciu 
ikonostasu vyrobil pán Geor-
gius Sigeti z Janovej Lehoty.

Na slávnosti za zúčastnili 
okrem domácich gréckokatolí-
kov aj veriaci z farností Trenčín, 
Zvolen, Trnava a rímskokatolíc-
ki veriaci z Nového Mesta nad 
Váhom a okolia.

Slávnosť spevom sprevádzali 
kantori z farnosti Trenčín a Gre-
goriánska schola pri Prepozi-
túre Narodenia Panny Márie 
v Novom Meste nad Váhom, 
ktorá má vo svojom repertoári 
aj hymny byzantskej liturgie. 

Po svätej liturgii poďakoval 
v mene veriacich vladykovi 
za jeho prvú návštevu kaplnky 
a komunity gréckokatolíkov 
člen farskej rady Slavomír 
Ondko. Po spoločnom agapé 
pred kaplnkou nasledoval 
odpustový obed s vladykom 
v Trenčianskych Bohusla-
viciach, na ktorom sa okrem po-
zvaných hostí zúčastnila veľká 
časť prítomných veriacich. (Igor 
Cingeľ; snímka: Igor Meško)

liturgiou. Potom spolu s predsedom 
Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK) Petrom Chudíkom otvorili nový 
most, ktorý vladyka aj požehnal. Po-
poludní slávnosť pokračovala v Lysej 
nad Dunajcom, kde cestu – stavbu 
Modernizácia cestného spojenia 
Osturňa – štátna hranica – Niedzica 
spolu otvorili kardinál Stanisław 
Dziwisz, vladyka Ján Babjak SJ 
a predseda PSK Peter Chudík. Obaja 
arcibiskupi potom cestu aj požehnali. 
Otec kardinál vo svojom krátkom 
príhovore povedal, že hranica, ktorá 
nás kedysi rozdeľovala, nás teraz 
zjednocuje. (Ľubomír Petrík)

�� Biblický kurz s názvom Zachariáš 
a Alžbeta z ponuky poľskej Evanjeli-
začnej školy sv. Marka v Stryszawe sa 
uskutočnil 2. – 4. decembra v Centre 
pre rodinu na Sigorde. Na kurze sa 
zúčastnilo trinásť manželských párov, 
z ktorých tri boli kňazské. Z Poľska 
prišli dva ohlasujúce manželské 
páry, ktoré tento kurz o manželskej 
jednote a komunikácii, ako aj zápase 
o ne robia už 10 rokov. (František 
Sochovič)

�� 2. – 4. decembra sa víkend 
v GMC Bárka v Juskovej Voli niesol 
v spoznávaní sv. Mikuláša. Zúčastnili 
sa na ňom deti a mládež z farnosti 
Zámutov, Davidov, Sečovská Polianka 
a Rudlov. Hlavnými organizátormi 
boli mladí z farnosti Zámutov. 50 
účastníkov viedlo 10 animátorov, kto-
rí sa starali o program, hry a zábavu 
počas celého víkendu. (Eva Vasiľová)

�� Zbor sv. Jakuba slávil v sobotu 
3. decembra v Centre pre rodinu 
Prešovskej archieparchie na Sigorde 
sviatok sv. Mikuláša. Stretnutie rodín 
gréckokatolíckych kňazov, ktorí sa 
popri svojej kňazskej službe venujú 
byzantsko-slovanskému zborovému 
spevu, bolo spojené s občerstvením 
a mikulášskym programom pre deti. 
(František Sochovič)

�� Obnovený gréckokatolícky 
Chrám sv. Demetra Veľkomučeníka 
v Staškovciach posvätil 4. decembra 
prešovský arcibiskup a metropolita 
Ján Babjak SJ. Pred začiatkom svätej 
liturgie ho privítal starosta obce 
Štefan Varcholík. Vladyka posvätil 
obnovený exteriér chrámu a  vnútri 
obnovený oltár, žertveník, bohostá-
nok a ikonostas. Zaslúžilí kurátori Ján 
Homza a Vasiľ Hupcej prijali od vlady-
ku Jána ďakovné listy a dar. Správca 
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Otvorili miniskanzen v Ľutine a posvätili putovný obraz

V bazilike minor v Ľutine sa 30. 
novembra uskutočnila slávnosť, 
pri ktorej prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ otvoril a požehnal miniskan-
zen a posvätil putovný obraz 
Božieho milosrdenstva.

Pred liturgickou slávnosťou 
vladyka Ján Babjak SJ spolu 
s predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja Petrom 

Chudíkom otvoril prvú časť mi-
niskanzenu drevených chrámov 
v areáli ľutinskej baziliky minor, 
ktorý potom vladyka požehnal. 
Ide o desať zmenšených makiet 
týchto skvostov ľudovej sakrál-
nej architektúry z východného 
Slovenska, z okolia Sniny. Pro-
jekt je spolufinancovaný Európ-
skou úniou v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce Poľská 

republika – Slovenská republika 
2007 – 2013.

Na začiatku archijerejskej 
svätej liturgie v miestnej bazili-
ke prešovský arcibiskup a met-
ropolita posvätil putovný obraz 
Božieho milosrdenstva, ktorý 
v rámci duchovnej prípravy 
na Rok viery, vyhlásený Svätým 
Otcom Benediktom XVI., a ju-
bileum 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu navštívi každý chrám 
a každú kaplnku Prešovskej ar-
chieparchie. Vladyka Ján chce 
touto duchovnou aktivitou 
napomôcť tomu, aby sme Boha 
odprosovali za naše hriechy, 
zvolávali Božie milosrdenstvo 
na celý svet, modlili sa Ko-
runku Božieho milosrdenstva 
a čítali Sväté písmo Nového 
zákona. (ISPA; snímka: Mária 
Žarnayová)

Udelenili tituly monsignor
Na konci liturgickej slávnosti 
v bazilike minor v Ľutine 30. 
novembra vladyka Ján Babjak SJ 
odovzdal dekréty Svätého Otca 
Benedikta XVI. o udelení titulu 
monsignor (kaplán Svätého 
Otca) dvom kňazom Prešovskej 
archieparchie ako ocenenie ich 
služby Gréckokatolíckej cirkvi: 
dekanovi Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove (GTF 
PU) prof. Petrovi Šturákovi 
a hovorcovi Prešovskej archie-

parchie a odbornému asisten-
tovi na GTF PU Ľubomírovi 

Petríkovi. (ISPA; snímky: Mária 
Žarnayová)

Prešovská archieparchia získala vzácnu relikviu
Prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ prevzal 
na sviatok sv. Mikuláša 6. de-
cembra vzácny dar. Ide o malú 
ampulku, ktorá obsahuje 
myro – vonnú mannu vyteka-
júcu zo sarkofágu sv. Mikuláša. 
Sarkofág s jeho ostatkami sa 
nachádza v Pápežskej bazilike 
sv. Mikuláša v Bari. Oddávna sa 
tejto relikvii pripisujú nadpri-
rodzené, zvlášť liečivé účinky. 
Hneď večer pri sviatočnej svätej 
liturgii si veriaci v prešovskej 
Katedrále sv. Jána Krstiteľa uc-
tili vzácny olej v ampulke. Je to 

dar od otcov dominikánov, ktorí 
spravujú svetoznáme pútnické 
miesto Bari v Taliansku, kam 
boli ostatky sv. Mikuláša preve-
zené 9. mája 1087.

Na certifikáte potvrdzujú-
com pravosť daru je dátum 21. 
novembra 2011 a podpis priora 
Lorenza Lorussa. Text hovorí 
o tom, že v zapečatenej ampul-
ke sa skutočne nachádza vzácna 
relikvia – vonná manna sv. 
Mikuláša a má slúžiť na väčšiu 
oslavu Boha a na uctenie svätca. 
Sv. Mikuláš sa narodil okolo 
roku 260 v maloázijskej Patare 

a zomrel okolo roku 334 v Myre, 
kde bol približne od roku 
300 biskupom. V liturgických 
textoch sa spomína ako myrský 
divotvorca. V byzantskom ob-
rade sa vo väčšine chrámov jeho 
ikona nachádza v hlavnom rade 
na ikonostase.

Vladyka Ján chce ampulku 
s mannou uložiť do baziliky 
minor na archieparchiálnom 
pútnickom mieste v Ľutine, kde 
sa 19. augusta 1851 zjavil práve 
sv. Mikuláš. (Ľubomír Petrík)

farnosti Pavol Feník poďakoval všet-
kým za obnovenie chrámu a zároveň 
otcovi arcibiskupovi za pastoračnú 
návštevu farnosti a posviacku, ako aj 
emeritnému biskupovi Jánovi Euge-
novi Kočišovi a prítomným kňazom 
za ich spoločnú modlitbu pri slávení 
archijerejskej svätej liturgie. (Ľubo-
mír Petrík)

�� Gréckokatolícku farnosť v Se-
čovciach navštívil Svätý Mikuláš 
dvakrát. 6. decembra strávili najskôr 
deti zo Základnej školy Svätej rodiny 
čas s vladykom Milanom Chautu-
rom, košickým eparchom. Slávením 
archijerejskej svätej liturgie a det-
ským programom si učitelia spoločne 
so žiakmi a rodičmi pripomenuli 
štedrosť a lásku svätca. Po druhýkrát 
zavítal Mikuláš do Sečoviec vo ve-
černých hodinách, keď počas svätej 
liturgie predstavili mladí scénku Ako 
by vyzeral sv. Mikuláš dnes. Darčeky 
po jej skončení dostalo od Mikuláša 
viac ako sto detí. (Tomáš Haburaj)

�� Prvý podpredseda vlády Ján Figeľ 
sa stretol 7. decembra v Košiciach 
s pravoslávnym metropolitom Hi-
larionom, vikárnym biskupom mos-
kovského patriarchu a celého Ruska. 
Metropolita Hilarion navštívil Košice 
a Prešov, kde mu bol udelený čestný 
doktorát Prešovskej univerzity.

�� V kláštore sestier baziliánok 
v Sečovciach sa 9. – 11. decembra 
konala predvianočná duchovná 
obnova. Ústrednou témou boli 
tajomstvá radostného ruženca, ktoré 
rozobral páter Andrej Peter Visokai 
OP z rehole dominikánov. Okrem 
spomínaných úvah predstavil prítom-
ným veriacim aj históriu a spiritualitu 
rehole dominikánov, keďže tento 
rád patrí západnej tradícii. (Tomáš 
Haburaj)

�� 10. decembra sa uskutočnil vo 
Vojčiciach mikulášsky stolnote-
nisový turnaj mládeže z farností 
Košickej eparchie. Božie požehnanie 
si účastníci vyprosovali pri svätej 
liturgii, ktorú vo vojčickom chráme 
slávil vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha. Pri svätej liturgii spieval 
zbor Marana tha z Vojčíc. Na turnaji 
sa predstavilo vyše 120 účastníkov 
v piatich kategóriách. Osobitnú 
kategóriu tvorilo pätnásť kňazov. 
Na záver ocenil starosta obce Vlasti-
mil Kiraľvarga a farár Ladislav Praščák 
tých najlepších. (Michal Hospodár)
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Poslaní ohlasovať
Vysielacia liturgia spojená s požehnaním koledníkov. Takto sa nazýva svätá liturgia, ktorá je 
každoročne slávená pre koledníkov Dobrej noviny a ukončená obradom požehnania. Toto 
požehnanie udelí predsedajúci biskup, arcibiskup či kňaz miestnej diecézy všetkým kolední-
kom, ktorí sa vo vianočnom období zapoja do koledníckej akcie Dobrá novina. 
 

Túto akciu už po sedemnásty raz 
organizuje eRko – Hnutie kresťan-
ských spoločenstiev detí v spolupráci 

s katolíckymi farnosťami a Pápežskými 
misijnými dielami.

Dobrá novina je kolednícka akcia, ktorá 
prebieha vo vianočnom období v mnohým 
mestách a obciach na celom Slovensku. 
V čase, keď v jednotlivých farnostiach už 
prípravy na koledovanie vrcholia, prichá-
dza možnosť pre koledníkov jednotlivých 
diecéz stretnúť sa a vzájomne povzbudiť 
na vysielacej liturgii so svojím miestnym 
biskupom.

Prešovská archieparchia
Inak to nebolo ani v Prešovskej archiepar-
chii. Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove sa v sobotu 10. decembra 2011 
naplnil 260 koledníkmi z 12 farností.

Po úvodnom privítaní sa začala najdôleži-
tejšia časť stretnutia – slávenie eucharistie. 
Svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ spolu s eme-
ritným pražským pomocným biskupom 
Jánom Eugenom Kočišom a viacerými 
kňazmi Prešovskej archieparchie.

Vladyka Ján v homílii pripomenul 
podstatu Vianoc, povzbudil koledníkov ku 
koledovaniu, k ohlasovaniu dobrej zvesti 

druhým ľuďom, k ohlasovaniu Boha, jeho 
prítomnosti a spasiteľnej moci, ktorou chce 
ľudí vykúpiť a priviesť do večného života. 
Zároveň koledníkom zaprial, aby si vážili 
dary, ktoré majú od Boha, a aby ich dávali 
ďalej v službe druhým aj cez koledovanie 
s Dobrou novinou.

Čas pred svätou liturgiou, počas nej aj 
na konci piesňami spríjemňoval spevácky 
zbor z Prešova-Sekčova. Po svätej liturgii 
nasledoval obrad požehnania koledníkov 
a koledovanie pred otcom arcibiskupom. 
Kolednícke pásmo si na túto príležitosť 
pripravili koledníci z farnosti Cabov v okre-
se Vranov nad Topľou. Svojimi vinšami 
a koledami všetkých presvedčili, že Vianoce 
sa už naozaj blížia. Zároveň bol odovzdaný 
obetný dar – osobné hygienické potreby 
pre Charitný dom mládeže vo Vranove nad 
Topľou. Potom sa deti odobrali na malé 
občerstvenie a nasledoval ďalší program.

Jeho súčasťou bolo vystúpenie Lucie 
Molnárovej – dobrovoľníčky, ktorá v lete 
v roku 2010 strávila tri mesiace v Keni. Cez 
prezentáciu fotografií sa s deťmi podelila 
o svoje zážitky, a tak sa všetci prítomní cez 
pútavé rozprávanie a fotografie preniesli 
do krajiny, ktorej pomáhajú. Počas roz-
právania predstavila aj rôzne predmety, 

Dobrá novina
je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-OVVS3-2011/018653 
v Bratislave 20. júla 2011.

Chcete podporiť Dobrú novinu?
- zapojte sa aktívne do koledovania vo vašej farnosti
- prijmite koledníkov Dobrej noviny
- odošlite darcovskú SMS v hodnote 1 eura v čase od 1. decembra 2011 do 31. januára 2012 
vo všetkých mobilných sieťach s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877
- prispejte na číslo účtu Dobrej noviny 4000713500/3100 vo Volksbank Slovensko, a. s.
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ktoré deti v Afrike bežne používajú, ako sú 
hračky, hudobné nástroje a pod. Bodkou 
v tomto vstupe bola africká pieseň, ktorú 
si deti zaspievali za hudobného sprievodu 
mladých z Malcova.

Po pesničke nasledovalo poďakovanie, 
zaželanie požehnaných Vianoc s Dobrou 
novinou a rozlúčka.

Vďaka všetkým prítomným mala vysiela-
cia liturgia plynulý a pokojný priebeh. n

Beáta Baranová a Veronika Krenická

Košická eparchia
V nedeľu 11. decembra 2011 mali biskupi 
a kňazi po celom Slovensku rovnakú úlohu 
– požehnať a rozposlať koledníkov Dobrej 
noviny.

Aj v Košickej eparchii sa v túto nedeľu 
uskutočnila vysielacia archijerejská svätá 
liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur 
CSsR vo farskom Chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Sečovciach. Na svätej liturgii sa zúčastnili 
zástupcovia eRka a viac ako 50 detí a ani-
mátorov, ktorí sa v rámci sečovskej farnosti 
každoročne zapájajú do tejto akcie. Vlady-
ka Milan povzbudil všetkých prítomných 
koledníkov, aby sa nebáli ohlasovať radostnú 
zvesť o narodení Ježiša Krista. Zdôraznil, že 
úlohou kresťana je prijať pozvanie na štedro-
večernú hostinu, ktoré je iba raz do roka. Ne-
chať každodenné záležitosti, ktoré ostávajú 
na tejto zemi. A aj vďaka koledníkom majú 
ľudia možnosť prijať toto pozvanie. Po svätej 
liturgii nasledovalo samotné požehnanie 
koledníkov a prezentácia študentky Vero-
niky Paličkovej, dobrovoľníčky z hnutia 
eRko, ktorá prítomným priblížila svoj pobyt 
v africkej Keni. Potom nasledovalo pohoste-
nie na fare, ktoré pripravili miestni veriaci, 
a napokon tvorivá dielňa, na ktorej deti 
a mladí vyrábali africké náramky. n

Tomáš Haburaj

Rozhovor s otcom 
Ľudovítom Alexandrom 
Melom OP, pápežským 
penitenciárom 
a protojerejom, vďaka 
ktorému bude ľutinská 
bazilika obohatená 
o relikviu svätého Mikuláša

Prešovská archieparchia 
sa teší novému 
a nezvyčajnému daru − 
myru, ktoré vyteká zo 
sarkofágu svätého Mikuláša v talianskom 
meste Bari. Kto inicioval jeho privezenie 
na Slovensko? Aký je váš podiel na tom, 
že sa dnes nachádza v našej archieparchii?
Keď sme afiliovali chrám v Ľutine (akt 
pričlenenia chrámu k bazilike Santa 
Maria Maggiore, pozn. red.), zistil som, 
že na tomto mieste sa Zuzane Feketeovej 
zjavil samotný svätý Mikuláš. Nakoľko 
som dominikán a telo svätého Mikuláša 
sa nachádza v našom monastieri v Bari, 
ktorý dobre poznám a dobre poznám 
aj predstaveného Lorenza Lorussa, tak 
som sa rozhodol získať myro a podarovať 
ho tomuto pútnickému miestu. To 
som počas obradov v bazilike v Ľutine 
sľúbil aj preosvietenému arcibiskupovi 
a metropolitovi Jánovi. 

Čím je výnimočná táto relikvia súvisiaca 
s jedným z najvýznamnejších východných 
svätcov?
Z ostatkov vyteká malé množstvo myra 
a distribúcia je príliš obmedzená. Zároveň 
vydáva veľmi zvláštnu vôňu a od začiatku 
až doteraz v Bari prichádza pri tomto myre 
k zvláštnym Božím zázrakom.  
 
Aký je váš osobný vzťah k svätému 
Mikulášovi?
Mám veľkú úctu k jeho životnému 
príkladu v snahe o spásu duší. Spomínam 
si, že v Bari som sa v roku 1998  nad 
hrobom svätca zúčastnil počas sympózia 
s východnými cirkvami na východnej 
liturgii, kde nám o jeho živote a diele 
hovoril otec Manna OP.   

Daniel Černý 
Dada Kolesárová
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Prísaha – áno či nie?
Jednou zo zdanlivo kontroverzných otázok kresťanskej etiky je aj otázka, či kresťan smie, 
alebo nesmie prisahať. 

Najprv si povedzme, čo je 
to vlastne prísaha.

Prísaha je slávnostný 
sľub alebo vyhlásenie uskutoč-
nené zvláštnou formou, ktoré 
sa spravidla dovoláva niečoho, 
čo je prisahajúcemu posvätné 
(Boh, česť a podobne). Účelom 
je potvrdenie hodnovernosti 
slova.

Prečo sa vôbec začala 
prísaha používať?
Ak by ľudia vždy hovorili prav-
du, žiadne prísahy by neboli 
potrebné. Ale s pádom ľudstva 
do hriechu sa začalo stále viac 
klamať a podvádzať. Keď sa 
nehovorí pravda, potom sa nedá 
nikomu veriť. Verejný život sa 
stáva problematický a chao-
tický. Už si nikto nemôže byť 
ničím istý. Ako sa tejto neistote 
vyhnúť? Prísahou!

V menej podstatných zále-
žitostiach života sa klamstvo 
akosi tolerovalo, ale v dôle-
žitých veciach – v obchode, 
v sobášnych zmluvách, na súde 
a podobne sa vyžadovala väčšia 
istota pravdivosti. Preto sa za-

viedla prísaha. Často, aby bolo 
jasné, že človek hovorí pravdu, 
alebo berie vážne svoj sľub, tak 
v prípade nedodržania zvolal 
sám na seba od Boha vážne 
kliatby. To malo byť pre druhú 
stranu dostatočnou zárukou, že 
dotyčný hovorí pravdu. „Ak to, 
čo hovorím, nie je pravda, nech 
mi Boh urobí to či ono (siahne 
na zdravie, život, potomstvo, 
majetok).“ V hre muselo byť 
vždy niečo cenné.

Príklady môžeme nájsť vo 
Svätom písme, ako aj v inej 
starovekej literatúre.

Za všetky jeden príklad zo 
života praotca Abraháma. „Tu 
povedal Abrahám svojmu slu-
hovi, správcovi všetkého svojho 
majetku: ,Polož svoju ruku 
pod moje bedrá, aby som ťa 
sprisahal pred Pánom, Bohom 
neba a zeme, že pre môjho syna 
nevyberieš ženu z kanaánskych 
dcér, medzi ktorými bývam. Ale 
pôjdeš do mojej vlasti a k moj-
im príbuzným vybrať ženu pre 
môjho syna Izáka.‘ ... Ak žena 
nebude chcieť ísť s tebou, si 
zbavený tejto prísahy. Potom 
sluha položil svoju ruku pod 

bedrá svojho pána Abraháma 
a prisahal mu o tej veci.“ (Gn 
24, 2 – 4. 8 – 9) Tu teda išlo 
o prísahu na potomstvo: „...pod 
moje bedrá...“

Povedali sme si, čo je prísa-
ha a odkiaľ sa vzala, a teraz sa 
vráťme k otázke z úvodu. Smie 
alebo nesmie kresťan prisahať?

Možno aj vy poznáte ľudí, 
ktorí sa radikálne stavajú proti 
akejkoľvek prísahe. Odvolávajú 
sa na Kristove slová: „… a zasa ste 
počuli, že otcom bolo povedané: 
,Nebudeš krivo prisahať, ale 
splníš, čo si Pánovi prisahal.‘ No 
ja vám hovorím: Vôbec neprisa-
hajte – ani na nebo, lebo ono je 
Božím trónom, ani na zem, lebo 
ona je podnožkou jeho nôh, ani 
na Jeruzalem, pretože je mestom 
veľkého Kráľa, ani na svoju 
hlavu neprisahaj, lebo ani jediný 
vlas nemôžeš urobiť bielym 
alebo čiernym. Ale vaša reč nech 
je áno – áno, nie – nie. Čo je 
navyše, pochádza od Zlého“ (Jn 
5, 33 – 37). Potvrdenie svojho 
presvedčenia vidia aj v slovách 
svätého apoštola Jakuba (Jak 5, 
12): „Ale predovšetkým, bratia 
moji, neprisahajte ani na nebo, 
ani na zem, ani nijakou inou 
prísahou. Vaše áno nech je áno 
a nie nech je nie, aby ste nepre-
padli súdu“.

 Z týchto dvoch biblických 
miest teda prišli k záveru, že 
kresťan prisahať nesmie. Preto 
prísahu považujú za neprípust-
nú.

Z dejín sú najznámejšími 
predstaviteľmi tohto zmýšľania 
takzvaní kvakeri. Táto protes-
tantská odnož pod vplyvom 
vyššie uvedených citátov úplne 
odmietala prísahu. Usilovali sa 
hovoriť pravdu stále. Prísaha 
podľa nich bola známkou toho, 
že existujú dve rôzne úrovne 
pravdy, a pritom by človek mal 
hovoriť pravdu vždy. Stávalo 
sa, že títo ľudia boli z niečoho 
neprávom obvinení, pretože 
ich protivníci si boli vedomí, že 
na súde odmietnu prísahu, a tak 
spor prehrajú. Takto stratili nie-
kedy majetok, inokedy slobodu.

V súčasnosti sa skôr stretá-
vame s podobnými názormi 
u Svedkov Jehovových. Pamä-
tám si na istého mladého muža, 
ktorý na základnej vojenskej 
službe odmietol zložiť vojenskú 
prísahu a radšej znášal neprí-
jemné dôsledky. Vyzeralo to 
veľmi hrdinsky a „duchovne“.

Odmietanie prísahy značne 
skomplikuje život aj dnešnému 
človekovi. V našom každo-
dennom živote sa totiž z času 
na čas s prísahou stretávame. 
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Najčastejšie je to pri uzatvá-
raní manželstva, pri vojenskej 
prísahe, prísahe lekárov, prezi-
denta, poslancov parlamentu, 
záchranných zložiek, poznáme 
prísahu na súde a mnohé iné. 
Ak by sme teda nemohli vôbec 
prisahať, žiadny kresťan by ne-
mohol vykonávať tieto povola-
nia alebo zastávať úrady. Taktiež 
by kresťan nesmel svedčiť 
v žiadnom procese na súde, kde 
sa vyžaduje prísaha.

Je táto interpretácia 
Kristových slov správna?
Naozaj to Kristus takto myslel? 
Nie je to skôr vytrhávanie bib-
lického textu z jeho celku?

Snaha dodržať literu záko-
na vyzerá možno duchovne, 
ale Pán Ježiš často kritizoval 
farizejov, že „prehĺtajú ťavu“ 
a „preciedzajú komára“. Teda 
obchádzajú Ducha a svoju vieru 
stavajú na menej podstatných 
veciach.

Ak teda chceme poznať prav-
du, musíme vyššie spomenuté 
verše porovnať s inými časťami 
Svätého písma.

Biblia je plná slov o prísahe: 
Eleazar prisahá Abrahámovi, 
Ezau Jakubovi, Jakub Labanovi, 
bratia Jozefovi, Dávid Jonatá-

novi a prisahajú i mnohí iní. 
Niekto môže namietať, že v No-
vej zmluve je to iné. Ale aj svätý 
Pavol v Druhom liste Korinťa-
nom (1, 23) píše: „Volám Boha 
za svedka, že som iba z ohľadu 
na vás neprišiel do Korintu.“ 
Volať Boha za svedka znamená 
to isté, čo prisahať.

Dokonca aj Pán Ježiš bol pred 
veľradou zaprisahaný na živého 
Boha: „ ,Zaprisahám ťa na živé-
ho Boha, aby si nám povedal, 
či si Mesiáš, Boží Syn.‘ Ježiš mu 
odvetil: ,Sám si to povedal.‘“ (Mt 
26, 63b – 64) Ježiš neodpove-
dal, že sa nesmie prisahať, ale 
na takto formulovanú otázku 
odpovedal áno.

Najväčším dôkazom toho, 
že prísaha je prípustná, je fakt, 
že aj sám Boh často ľuďom 
prisahal.

Prečo to urobil, keď on vždy 
hovorí pravdu?

Pretože to bolo to dôležité 
pre nás!

V Liste Hebrejom je napísa-
né: „Keď Boh dával prisľúbenie 
Abrahámovi a nemal nikoho 
väčšieho, na koho by prisahal, 
prisahal na seba samého slo-
vami: ,Veru, hojne ťa požeh-
nám a veľmi ťa rozmnožím.‘ 
A tak Abrahám trpezlivo čakal 

a dosiahol prisľúbenie. Ľudia 
totiž prisahajú na niekoho 
väčšieho od seba a prísaha je 
pre nich potvrdením ukončenia 
každého ich sporu. A pre-
tože Boh chcel dedičom 
prisľúbenia presvedčivejšie 
dokázať nezmeniteľnosť 
svojho rozhodnutia, zaručil 
sa prísahou, aby sme v týchto 
dvoch nezmeniteľných veciach, 
v ktorých Boh nemôže klamať, 
mali silné povzbudenie my, 
čo sme našli útočisko v tom, že 
dosiahneme ponúknutú nádej.“ 
(Heb 6, 13 – 18)

Prísaha sama osebe nie je 
teda niečím zlým. Boh, ktorého 
každé jedno slovo je pevnejšie 
a trvácnejšie ako nebo a zem, 
vyjadruje svoju lásku k nám 
formou sľubu, prísahy či 
zmluvy. Nás pozýva k tomu, aby 
sme jeho láske uverili, prijali ju 
a taktiež sa zaviazali sľubom. 
Momentom uzatvorenia zmluvy 
s Bohom z našej strany je krst. 
Kresťan spoznal, že Ježiš je Boží 
Syn a každé slovo v jeho ústach 
je pravdivé. Z tejto pravdy sa 
potom teší, ona mu dáva nádej 
a učí ho žiť Boží život. Preto sa 
každý človek, ktorý sa narodil 
z vody a z Ducha, usiluje, aby aj 
jeho áno bolo vždy áno a jeho 
nie bolo vždy nie. Takýmto 

spôsobom sa bude obnovovať 
pôvodný poriadok, aký vládol 
na zemi pred prvým hriechom. 
Skutočný kresťan si je vždy 
vedomý, že Boh je svedkom 
každého jeho slova, dokonca 
i myšlienky. Usiluje sa teda žiť 
pravdivý a úprimný život pred 
Bohom i pred ľuďmi. Kresťan 
si vyzliekol starého, hriešneho 
človeka a obliekol sa v Krista: 
„Preto odložil lož a hovorí prav-
du so svojim blížnym, veď sme 
si navzájom údmi... Z jeho úst 
nevychádza nijaké zlé slovo, ale 
iba dobré, na potrebné budo-
vanie, a prináša milosť tým, čo 
počúvajú“ (podľa Ef  4, 25. 29).

Je však nesmierne smutné, 
ak pokrstený človek nielen 
klame, nedodržuje sľuby, láme 
manželskú alebo inú prísahu, 
ale „verabožuje“ a zaklína sa pre 
každú maličkosť a, bohužiaľ, 
niekedy pri prísahe a spomínaní 
Božieho mena používa aj oplzlé 
slová. Taký človek vlastne svo-
jím životom ukazuje, že Boha 
vôbec nepozná a nemiluje. Čo je 
však najhoršie, pohania sa mož-
no aj kvôli nemu rúhajú Božie-
mu menu. Náš Pán Ježiš Kristus 
nás upozorňuje, aké nesmierne 
dôležité je každé naše slovo. 
„Veru, hovorím vám, ľudia sa 
budú v deň súdu zodpovedať 
z každého daromného slova, 
ktoré vyslovia.“ (Mt 12, 36)

Tak teda smieme alebo 
nesmieme prisahať?
Tam, kde sa od nás vyžaduje 
prísaha, môžeme ju zložiť 
s pokojným svedomím (samo-
zrejme, ak ide o spravodlivú 
vec), ale dôležitejšie je, aby 
sme svedectvo pravde vydávali 
každodenným životom. Nech 
každé naše slovo je pevnejšie 
ako všetky prísahy pohanov.

Nech je naše slovo ako slovo 
Boha. n

Jozef Zorvan
ilustračné snímky: vojenská 

prísaha – upload.wikimedia.
org; prísaha sudkyne v USA 

– www.supremecourt.gov; 
prísaha farskej rady – stvasilios.

nh.goarch.org
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Prečo si ma opustil?
Drahí bratia a sestry,
v dnešnej katechéze si priblížime žalm 
so silným kristologickým podtónom, 
ktorý neustále sprevádza popisy Ježišov-
ho umučenia s jeho dvojitou dimenziou 
pokory a slávy, smrti a života. Je to žalm 22 
(podľa hebrejskej tradície) alebo 21 (podľa 
grécko-latinskej tradície). Ide o skormú-
tenú a dojemnú modlitbu plnú ľudskosti 
a zároveň teologického bohatstva, ktoré 
z neho robia jeden z najčastejšie modle-
ných i študovaných žalmov celého žaltára. 
Ide o dlhú poetickú kompozíciu. My sa 
pozastavíme najmä pri jeho prvej časti 
založenej na náreku, aby sme tak prehĺbili 
niektoré dôležité dimenzie 
modlitby k Bohu.

Tento žalm nám 
predstavuje nevinného 
človeka, prenasledo-
vaného a obkľúčeného 
svojimi protivníkmi, ktorí 
ho chcú usmrtiť. On sa 
utieka k Bohu najskôr 
bolestným nárekom, 
ktorý sa však – vďaka viere 
– mysteriózne nakoniec 
mení na vzdávanie chvály. V jeho modlitbe 
sa prelína tiesnivá skutočnosť prítomnosti 
a potešujúca spomienka na minulosť v bo-
lestivom uvedomení si svojej beznádejnej 
situácie. Nechce sa však zrieknuť nádeje. 
Jeho úvodné zvolanie je dovolávaním sa 
Boha, ktorý sa zdá vzdialený; ktorý neodpo-
vedá a akoby ho opustil:

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho,
kto by ma zachránil.
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;
volám v noci, a nenachádzam pokoja.“ 

(vv. 2 – 3)
Boh mlčí a toto ticho trýzni vnútro 

modliaceho sa, ktorý neustále volá, prosí, 
ale bez nachádzania odpovede. Neustále sa 
striedajú dni a noci, pokračuje aj neúnavné 
hľadanie odpovede, ktorá však stále chýba. 
Modlitba je žiadosťou o vypočutie a o od-
poveď; je snahou o nadviazanie kontak-
tu; je hľadaním vzťahu, ktorý by mohol 
darovať trocha útechy či záchranu. No ak 
Boh neodpovedá, prosba o pomoc sa stráca 
v prázdne a samota sa stáva neznesiteľnou. 
I napriek tomu prosiaci v našom žalme – 
v tomto úplnom odovzdaní sa – v úplnej 
dôvere a viere trikrát nazýva Pána „môj 
Boh“. Napriek tomu, že Pán, ako sa zdá, 

úplne prerušil svoj vzťah, žalmista tomu 
neverí. Prosí o zdôvodnenie tohto nepo-
chopiteľného opustenia, no predsa tvrdí, že 
„jeho“ Boh ho nemôže opustiť.

Ako je známe, úvodné zvolanie 
žalmu: „Bože môj, Bože 
môj, prečo si ma opus-
til“ je prevzatý do evan-
jelií podľa Matúša 
a Marka ako výkrik 
Ježiša zomierajúceho 
na kríži (porov. Mt 27, 
46; Mk 15, 34). Vyjadruje 
celé zúfalstvo Mesiáša, Božie-
ho Syna, ktorý čelí dráme 

smrti, čiže skutočnos-
ti úplne proti-

rečiacej Pánovi 
života. Opustený 
takmer všetkými 
svojimi priateľmi, 
zradený a zapretý 
učeníkmi, obkolese-
ný ľuďmi, ktorí ho 
urážajú, sa Ježiš na-
chádza ubitý váhou 
poslania, ktoré musí 
splniť prostredníc-
tvom pokorenia 
a sebazničenia. 
Preto volá k Otcovi 
a v tomto utrpení prijíma 
na seba bolestivé 
slová žalmu. Ale 
jeho výkrik nie je 
beznádejný, takisto 
ako nebol taký 
ani výkrik žalmis-
tu, ktorý vo svojej 
modlitbe prechá-
dza strastiplnou cestou, 
ktorá však nakoniec vyústi 
do perspektívy vzdávania 
chvál a do dôvery v Božie 
víťazstvo. A keďže v hebrejskom spôsobe 
používania citovať začiatok žalmu znamená 
odvolávať sa na celú báseň, Ježišova mučivá 

modlitba – hoci si zachováva svoj charakter 
nevýslovného utrpenia – s istotou sa otvára 
pre oslávenie. „Či nemal Mesiáš toto všetko 

vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ (Lk 
24, 26) Svojím umučením v posluš-

nosti Otcovi Pán Ježiš prechádza 
opustením a smrťou, aby dosiahol 

život a daroval ho všetkým 
veriacim.

Po tomto úvodnom 
prosebnom zvolaní v našom 
žalme 22 (21) nasleduje – vo 
veľmi bolestnom kontraste 
– spomienka na minulosť:
„V teba dúfali naši otcovia;

dúfali a vyslobodil si ich.
K tebe volali a boli spasení,
v teba dúfali a zahanbení nebo-

li.“ (vv. 5 – 6)

Ten Boh, 
ktorý sa teraz javí žalmistovi 
taký vzdialený, je však milo-
srdný Pán, s ktorým mal Izrael 
vo svojich dejinách neustále 
skúsenosti. Ľud, do ktorého 
patrí aj náš modliaci sa, bol 
objektom Božej lásky a môže 
dosvedčiť jeho vernosť. Počnúc 
praotcami, potom Egyptom 
a dlhým putovaním po púšti, 

usadením sa v zasľúbenej zemi 
a kontaktom s agresívnymi a nepria-

teľskými národmi až po temnotu 
exilu... Celé biblické dejiny sú 
dejinami prosby o pomoc zo 
strany vyvoleného ľudu a spá-
sonosných odpovedí zo strany 
Boha. Žalmista sa odvoláva 

na neotrasiteľnú vieru svojich 
predkov, ktorí „dúfali“ – trikrát je 

použité toto sloveso – a nikdy neboli 
zahanbení. Teraz sa však zdá, akoby táto 

reťaz dôverných prosieb a Božích odpo-
vedí bola prerušená. Situácia žalmistu však 
akoby odporovala celým dejinám spásy 
urobiac tak jeho aktuálnu situáciu ešte 
bolestnejšou.
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No Boh nemôže poprieť sám seba, a tak 
keď sa modlitba vráti k opisu ťažkej situácie 
modliaceho sa, privádza Pána k zmilovaniu 
sa a k zasiahnutiu, tak ako vždy urobil v mi-
nulosti. Žalmista sa definuje ako „červ, a nie 
človek, ľuďom som na posmech a davu 
na opovrhnutie“ (Ž 22, 7), vysmievajú sa 
mu, uškŕňajú sa (porov. v. 8) a napádajú 
jeho vieru: „Úfal v Pána, nech ho vyslobo-
dí, nech ho zachráni, ako ho má rád“ (v. 
9). Pod týmito útokmi výsmechu, irónie 
a opovrhnutia akoby prenasledovaný človek 
strácal vlastnú ľudskosť, podobne ako 
Pánov služobník opísaný v Knihe proroka 
Izaiáša (porov. Iz 52, 14; 53, 2b – 3). A ako 
prenasledovaný spravodlivý v Knihe múd-
rosti (porov. 2, 12 – 20), ako Ježiš na Kalvárii 
(porov. Mt 27, 39 – 43), žalmista vidí, že 
pochybujú o jeho vzťahu s jeho Pánom 
v krutom a sarkastickom zdôrazňovaní, a to 
mu spôsobuje ešte väčšiu bolesť: Božie ti-
cho, jeho zdanlivá neprítomnosť. Boh však 
bol prítomný v samotnej existencii modlia-
ceho sa s nepochybnou blízkosťou a sta-
rostlivosťou. Žalmista to pripomína Pánovi: 
„Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach 
matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu 
som odkázaný na teba.“ (vv. 10 – 11a) Pán je 
Bohom života, vďaka ktorému sa rodí no-
vorodenec, on ho prijíma a stará sa oň s ot-
covskou láskou. Tak ako najskôr pripomína 
Božiu vernosť v dejinách svojho ľudu, teraz 
modliaci sa pripomína svoje vlastné osobné 
dejiny vzťahu s Pánom, počnúc mimoriad-
ne dôležitým okamihom začiatku života. 
Tak napriek dezolátnej súčasnej situácii 
žalmista vyznáva Božiu blízkosť a lásku, 
ktoré sú také mimoriadne, že môže zvolať 
vo vyznaní plnom viery a nádeje: „Ty si môj 
Boh, odkedy ma mať povila“ (v. 11b).

Nárek sa teraz stáva skormútenou 
prosbou: „Nevzďaľuj sa odo mňa, lebo sa 
blíži ku mne nešťastie a nieto, kto by mi 
pomohol” (v. 12). Jediná blízkosť, ktorú 
žalmista vníma a ktorá ho desí, je blízkosť 
nepriateľov. Je teda nutné, aby sa Boh stal 
blízkym a pomohol, pretože nepriatelia 
obkolesujú modliaceho sa, obkľučujú ho 
a sú ako mohutné býky, ako levy, kto-
ré otvárajú papule, aby revali a plienili 
(porov. vv. 13 – 14). Úzkosť mení vnímanie 
nebezpečenstva, zväčšuje ho. Protivníci 
sa zdajú neporaziteľní, stali sa zúrivými 
a nebezpečnými zvieratami, kým žalmista 
je ako malý červ, nemohúci, bez akejkoľvek 
ochrany. Ale tieto obrazy použité v žalme 
slúžia i na vyjadrenie toho, že keď sa človek 
stáva násilníckym a napáda brata, prevlád-
ne v ňom niečo zverské, zdá sa, že stráca 
ľudskú podobu; násilie v sebe má vždy 
niečo beštiálne a iba spasiteľský zásah Boha 
môže navrátiť človeka k jeho ľudskosti. 

Teraz pre žalmistu, objekt toľkej zúrivej 
agresie, zdanlivo nie je viac úniku, a smrť si 
ho začína privlastňovať: „Rozlievam sa sťa 
voda a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby..., 
podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa 
mi lepí k hrtanu... Delia si moje šaty a o môj 
odev hádžu lós” (vv. 15. 16. 19). Dramatic-
kými obrazmi, ktoré nachádzame v roz-
právaní o Kristovom umučení, sa opisuje 
rozpad tela odsúdeného a neznesiteľná 
vyprahnutosť, ktorá mučí umierajúceho 
a ktorá nachádza dozvuk v Ježišovej prosbe: 
„Žíznim” (Jn 19, 28), aby sa dospelo k defini-
tívnemu gestu katov, ktorí – ako vojaci pod 
krížom – si rozdelili šaty obete, pokladanej 
už za mŕtvu (porov. Mt 27, 35; Mk 15, 34; Lk 
23, 34; Jn 19, 23 – 24).

Hľa, opäť zaznieva žiadosť o bezodklad-
nú pomoc: „Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo 
mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na po-
moc. … Vysloboď ma“ (vv. 20. 22a). Toto 
je výkrik, ktorý otvára nebesia, pretože je 
vyjadrením viery, istoty nad všetky po-
chybnosti, nad všetku temnotu a zúfalstvo. 
Nárek sa mení, necháva miesto vzdávaniu 
chvály v okamihu prijatia záchrany: „Ty si 
ma vyslyšal. Tvoje meno chcem zvestovať 
svojim bratom a uprostred zhromaždenia 
chcem ťa velebiť“ (vv. 22c – 23). Tak sa 
žalm otvára vzdávaniu vďaky, veľkému 
záverečnému hymnu, ktorý zahŕňa celý ľud 
veriacich v Pána, liturgické zhromaždenie 
i nasledujúce generácie (porov. vv. 24 – 32). 
Pán prišiel na pomoc, zachránil úbožiaka 
a ukázal mu svoju milosrdnú tvár. Smrť a ži-
vot sa prelínajú v neoddeliteľnom mystériu. 
Život však triumfuje, Boh spásy sa ukázal 
ako nepopierateľný Pán, ktorého celá zem 
bude oslavovať a ktorému sa budú všetky 
rodiny národov klaňať. To je víťazstvo viery, 
ktoré môže premeniť smrť na dar života, 
priepasť bolesti na prameň nádeje.

Drahí bratia a sestry,
tento žalm nás priviedol na Golgotu, 

k Ježišovmu krížu, aby sme opäť prežili 
jeho umučenie a zdieľali radosť z jeho 
vzkriesenia. Nechajme sa teda preniknúť 
svetlom veľkonočného mystéria aj vtedy, 
keď cítime zdanlivé opustenie nášho Pána, 
a ako emauzskí učeníci sa naučme rozlišo-
vať skutočnosť od zdania, spoznajúc cestu 
vyvýšenia skrze pokorenie a plné zjavenie 
života skrze smrť na kríži. Tak, vkladajúc 
celú našu dôveru a našu nádej v Boha Otca, 
v každej úzkosti ho budeme môcť aj my 
s vierou prosiť a naše volanie o pomoc sa 
premení na chválospev.  n

TKKBS
preložil Ľubomír Rebek

ilustračná snímka:  
andreprevost.homestead.com

Sklerotici 
za sklom
Hoci sa nám už začal nový rok, z bilbordov 
sa na nás usmievajú staré tváre. Tie isté 
vidno v televízii, na internete a staré známe 
hlasy môžeme počuť aj v rádiu. A o čom 
hovoria? O ničom novom. Sľubujú a strašia 
tak, ako to robili pred dvomi rokmi. Nič 
nové. Človek má pocit, že sa zobudil, a ten 
rok a pol bol iba sen. Nevydarený a zlý sen.

Stačí však zájsť do obchodu a čaká vás 
nemilé prekvapenie. Nebol to sen, bola 
to realita. Vyššie ceny vám doslova vezmú 
dych. A ak otvoríte peňaženku, okrem hŕby 
bločkov a nezaplatených šekov sa na vás 
bude usmievať iba malá päťeurová ban-
kovka. Lapáte po dychu a snažíte sa rýchlo 
prepočítať, čo potrebujete a čo si môžete 
dovoliť kúpiť. Pomimo ďakujete za hodiny 
matematiky, keď vás triedny učiteľ mor-
doval s násobilkou naspamäť. Deti by síce 
chceli nejakú sladkosť, no musia sa uspoko-
jiť s rožkom s domácim džemom, ktorý ste 
stihli urobiť v lete z darovaných marhúľ.

Pred vami v rade stojí stará babka. 
Očividne jej už pamäť neslúži, zabúda. 
Predavačka, ktorú poznáte už roky, sa jej 
zdá nová. Usmejete sa a pozriete vonku. 
Cez sklo predajne na vás hľadí politik. Nie 
je aj on sklerotik? Nezabudol na sľuby, 
ktoré dával pred rokom a pol? Asi áno, 
lebo ich dáva znova. A je rovnako šťastný 
ako tá babka, ktorá stretla novú milú tvár, 
čo jej rozumie. Usmieva sa, akoby nevidel 
pochmúrnu realitu, v ktorej žijete. Akoby sa 
ho toto všetko netýkalo. Našiel nové milé 
tváre, ktoré ho budú voliť. Znova a znova. 
Tie tváre mu spríjemnia život a zabezpečia 
teplé miestečko s dobrým platom mimo 
reality nášho života.

Veď načo by sa zapodieval takými 
malichernými problémami a naozaj ich 
chcel vyriešiť? Veď by musel premýšľať 
a z tváre by sa mu stratil úsmev. A smutné-
ho a zamysleného politika by nik nevolil. 
Nebol by sympatický. Tak sa radšej tým, čo 
ho nepáli, nezaoberá. Veď to dáko aj samo 
dohorí. A potom bude zasa pokoj. Tak načo 
riskovať?

Babka odišla, prišiel na vás rad. Musíte 
zaplatiť za to, čo ste si vybrali. Síce málo, no 
predsa veľa. Z päťeurovej bankovky zostalo 
zopár centov. Vzdychnete si. Ešte šťastie, že 
zajtra príde výplata. Vlastne, mala by prísť. 
Napriek všetkému sa usmejete. To, ako 
dokážete vyžiť z tých pár eur, nedokáže ani 
Chuck Norris.

Juraj Gradoš
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Páter Milan, ekumenizmus je cestou 
k jednote kresťanov. Zmenilo sa za ostat-
né storočie chápanie tohto jeho cieľa?
Od doby nášho Pána Ježiša Krista existovali 
konflikty medzi jeho učeníkmi, no súčasne 
snaha o upevňovanie jednoty spoločenstva 
kresťanov. Sám Kristus sa modlil za jednotu 
a celý   život, čo vidno najmä vo veľkonoč-
nom tajomstve jeho smrti a vzkriesenia, 
vydával svedectvo svojho spoločenstva 
s Otcom a s bratmi. Vďaka skúsenosti, že 
sú milovaní a bolo im odpustené, sa učeníci 
zhromaždili okolo vzkrieseného Pána. 
Potreba jednoty, plného spoločenstva všet-
kých kresťanov, zostala rovnaká doteraz, 
zmenili sa však názory na to, ako ju vnímať 
a ako ju dosiahnuť. Po Druhom vatikán-
skom koncile Katolícka cirkev obnovila 
svoju víziu zhrnutú v koncilovom dekréte 
Unitatis Redintegratio (1964) a je odhodlaná 
uskutočniť otvorený a úprimný dialóg s iný-
mi cirkvami a cirkevnými spoločenstvami, 
a to vždy na základe osobného stretnu-
tia s Pánom. Pápežská rada pre jednotu 
kresťanov, kde už viac ako 5 rokov sledujem 
predovšetkým vzťahy so slovanskými pra-
voslávnymi cirkvami, sa snaží podporovať 
a koordinovať toto úsilie.
 
Po veľkých ekumenických gestách Pavla 
VI. a Athenagorasa v roku 1964 a 1967 sa 
napredovanie vzájomného zbližovania 
Východu a Západu dostalo na odbornú 
úroveň. Došlo v ostatnom období k neja-
kým významným posunom?
Počas ostatných 50 rokov, keď sa Katolícka 
cirkev aktívne zapojila do dialógu s pra-
voslávnymi, sa dosiahol veľmi významný 
pokrok na rôznych úrovniach, a to tak 
vo vzájomnom porozumení a spolupráci 
medzi biskupmi, kňazmi a veriacimi, ako 
aj v teologickom dialógu. Pri rokovaniach 
sa veľmi zvýšila miera vzájomného porozu-
menia a dôvery. Zároveň sa však zdá tento 
dialóg veľmi pomalý, pretože máme túžbu 
dostať sa čo najrýchlejšie k plnej a viditeľnej 
jednote spoločenstva a sme niekedy veľmi 
netrpezliví. Musíme pochopiť, že po takmer 
tisíc rokoch rozdelenia nemožno vyriešiť 
všetky problémy  za taký krátky čas hlavne 

preto, že existuje príliš veľa nahromade-
ných predsudkov a zranení, ktoré sa môžu 
liečiť len pomaly, s veľkou obetavosťou 
a trpezlivosťou oboch strán. Kvôli tomu 
činnosť spoločnej medzinárodnej komisie 
pre teologický dialóg medzi Katolíckou 
a Pravoslávnou cirkvou, ktorá pracuje viac 
ako 30 rokov (v ostatných rokoch študuje 
problematiku konciliarity a prvenstva v uni-
verzálnej Cirkvi), postupuje veľmi pomaly. 

 
Ktoré východné pravoslávne cirkvi sú 
jednote s Katolíckou cirkvou najviac 
naklonené?
Je ťažké v tomto rozlišovať pravoslávne 
cirkvi, lebo sú medzi nimi veľké rozdie-
ly nielen v počtoch veriacich, ale najmä 
v konkrétnych historických situáciách, a to 
najmä v ostatnom storočí. Veľmi tiež záleží 
na tom, ako sa tieto cirkvi kontaktovali 
s okolitým svetom a aké boli ich skúsenosti 
s Katolíckou cirkvou. Sú tiež veľké rozdiely 
v jednotlivých  pravoslávnych cirkvách, kde 
sú v každej jednotlivej cirkvi veľmi otvorení 
ľudia, no aj takí, ktorí z rôznych dôvodov 
nemali možnosť dozvedieť sa viac o katolí-
koch a vstúpiť do konštruktívneho dialógu 
s nami. Musíme však povedať, že to závisí aj 
od vzťahu, aký katolíci mali a aj dnes majú 
k ortodoxnej cirkvi.

 
Okrem ortodoxných cirkví sú tu aj mnohé 
iné východné cirkvi, ktoré vznikli štie-
pením ešte počas prvých koncilov. Ako 
prebieha dialóg s nimi?
Po Druhom vatikánskom koncile Katolícka 
cirkev zintenzívnila vzťahy aj s inými vý-
chodnými cirkvami (arménskou, koptskou, 
sýrskou atď.). Okrem kontaktov a spolu-
prácou na rôznych úrovniach tam existuje 
spoločná komisia pre teologický dialóg 
s nimi. Bol prijatý spoločný dokument Po-
vaha, ustanovenie a poslanie Cirkvi. Komisia 
v súčasnosti študuje spoločenstvo medzi tý-
mito cirkvami a Katolíckou cirkvou v prvej 
polovici piateho storočia kresťanstva. 

Aké konkrétne skutky koná Katolícka 
cirkev, aby ukázala svoju úprimnú snahu 
po jednote v rôznosti?

Katolícka cirkev sa angažuje v mnohých 
smeroch. Ak mám uviesť len niekoľko 
príkladov: organizujeme spoločne s pra-
voslávnymi konferencie na rôzne témy 
spoločného záujmu s cieľom, aby sme sa 
mohli stretnúť a vzájomne lepšie spoznať, 
vymeniť si názory na rôzne témy; ponúka-
me štipendiá pre pravoslávnych študentov, 
ktorí študujú v katolíckych inštitúciách, 
napríklad na pápežských  univerzitách 
v Ríme; ponúkame knihy pre pravoslávne 
knižnice; kvôli rastúcemu počtu pravosláv-
nych komunít v rôznych západných kra-
jinách sú emigrantom ponúkané chrámy 
na ich liturgické slávnosti; pomáha sa pri 
stavbe chrámov v ich krajinách; no existu-
jú aj ďalšie projekty v oblasti vzdelávania 
a sociálnych služieb voči pravoslávnym 
cirkvám.

Väčšina východných cirkví má aj svoj 
ekvivalent, ktorý sa nachádza v jednote 
s Katolíckou cirkvou (napr. gréckokato-
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Treba uzdraviť 
zranenia

Milan Žust SJ sa narodil 
v roku 1967 v slovinskej 
Ľubľane. Po skončení gym-
názia vstúpil v lete 1986 
do Spoločnosti Ježišovej 
a v roku 1996 prijal kňaz-
skú vysviacku. Pôsobí ako 
profesor na  Gregoriánskej 
univerzite v Ríme, ako člen 
Pápežskej komisie pre jed-
notu kresťanov a zároveň 
je predstaveným komunity 
v Centre Aletti v Ríme.
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Kto sú svätí  
Cyril a Metod?
Ak chceme porozumieť nejakému dôležité-
mu odkazu, najprv musíme nahliadnuť do ži-
votných okolností jeho pôvodcu. V širšom 
kontexte poznania jeho neopakovateľných 
životných okolností sa totiž ukrýva kľúč 
k lepšiemu pochopeniu samotného diela či 
myšlienkového odkazu.

Cieľom tejto novej rubriky je nanovo 
objavovať mnohovrstvový odkaz sv. Cyrila 
a Metoda, ktorý ani po stáročiach nezakryli 
lopaty histórie, a tak sa dôstojnejšie pripraviť 
na blížiace sa 1150. jubileum ich príchodu 
na naše územie. Načrtnime si teraz krátko 
ich život.

Ako je známe, obidvaja rodní bratia 
pochádzali z gréckeho mesta Solún, kde 
voľakedy sv. apoštol Pavol založil prvú 
kresťanskú komunitu a napísal jej aj dva listy. 
Narodili sa v početnej rodine vysokého štát-
neho úradníka Leva. Obdarení vynikajúcim 
nadaním získali najvyššie vzdelanie a zamilo-
vali si byzantskú duchovnosť, ktorá im bola 
od detstva vlastná.

Mladší z bratov Konštantín (Cyril) bol ty-
pom hlbokého mysliteľa. Úspešne študoval 
na carihradskej vysokej škole, kde sa čoskoro 
sám stal uznávaným profesorom filozofie. 
Starší Metod (pôvodným menom Michal) 
bol skôr praktickej, organizačnej povahy. 
Vyštudoval vtedajší právny systém a ešte po-
čas svojej mladosti nadobudol skúsenosť 
vysokého štátneho úradníka na území, kde 
žilo veľa Slovanov. Obaja bratia obľubovali 
mníšsky spôsob života.

Zvlášť treba zdôrazniť, že v rozhodujúcej 
chvíli života obaja zanechali istotu rodného 
kraja, sľubnú osobnú kariéru, ako aj pokojný 
kláštorný život a zapojili svoje nadanie 
do služby evanjelizácie našich polopohan-
ských predkov. Výškou svojho osobného 
mravného života a neúnavným misijným 
dielom získali čoskoro povesť svätosti. Cirkev 
ich oficiálne zaradila medzi kanonizovaných 
svätých v roku 1880. Taktiež im ako prvým 
účinným ohlasovateľom evanjelia patrí 
liturgický titul apoštolom rovní.

Pápež Ján Pavol II. v encyklike Slavorum 
apostoli osobitne vyzdvihol veľkosť ich obety 
v službe evanjelizácie, keď napísal: „Božia 
prozreteľnosť [...] sa na nich obrátila (po-
dobnou) výzvou, keď žiadala, aby sa odobrali 
na misie medzi Slovanov. Takéto poverenie 
znamenalo pre nich nielen opustiť čestné 
miesto, ale aj kontemplatívny život“.

M. Hospodár

líci). Sú vám známe nejaké konkrétne 
činy, ktoré tieto dve bratské cirkvi konajú 
na miestnej úrovni pre dosiahnutie 
jednoty?
Z rôznych dôvodov sú vzťahy medzi 
pravoslávnymi a východnými katolíckymi 
cirkvami neľahké, takže dialóg medzi nimi 
sa obvykle vyvíja pomalšie a možno je 
menej príkladov spolupráce. Súčasne však 
existujú príklady zlepšenia vzťahov, ako je 
to napríklad na Ukrajine, kde sa nedávno 
stretli, dokonca oficiálne, hlavy Ukrajinskej 
pravoslávnej cirkvi (Moskovského pat-
riarchátu) a Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi. Aj na Blízkom východe je niekoľko 
príkladov dobrej spolupráce medzi pravo-
slávnymi a východnými katolíkmi, naprí-
klad spoločné vydávanie časopisu Proche-
-Orient Chrétien, rovnako ako dobré vzťahy 
a spolupráca medzi profesormi a študentmi 
teologických fakúlt niekoľkých cirkví.

Istotne ste počas svojho pôsobenia zažili 
okamihy, keď sa človeku rozbúši srdce 
a vidí konkrétne výsledky na poli eku-
menizmu v bežnom živote kresťanov. 
Priblížite nám niektorý z týchto zážitkov?
Áno, aj cez mnohé ťažkosti a menej šťastné 
skúsenosti existujú okamihy radosti, keď 
vidíte plody dialógu. Príkladom sú dobré 
vzťahy s predstaviteľmi rôznych pravosláv-
nych cirkvi, s ktorými sme sa stali nielen 
kolegami, ale aj skutočnými priateľmi. Ďal-
ším silným zážitkom bolo pre mňa stretnu-
tie s kňazmi a veriacimi katolíckej diecézy 
v Rusku (Moskva, Saratov a Novosibirsk), 

kde som počul veľa dobrých skúseností 
zo spolupráce na miestnej úrovni v ich 
vzťahoch s pravoslávnymi. Tieto okamihy 
zažívam vždy, keď vidím v praxi víťaziť 
milosrdenstvo, odpustenie a vzájomné 
uznanie.

 
Slovensko je krajina, kde je zjednotená 
cirkev majoritnou východnou cirkvou. 
Takýchto krajín nie je veľa. Čím by sme 
mohli my prispieť k hľadaniu jednoty?
Najlepší spôsob, ako – rovnako ako pri všet-
kom – je vždy nasledovať nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý aj napriek rozdielnym posto-
jom k nemu privítal všetkých s láskou a mi-
losrdenstvom. Najväčšou prekážkou v ceste 
k plnému spoločenstvu sú predsudky 
a zranenia, ktoré sa nahromadili v priebehu 
stáročí a ktoré viedli k strate vzájomnej 
dôvery. Je to ešte ťažšie tam, kde sú pravo-
slávni v menšine, ich inštinkt sebaobrany 

je ešte silnejší. Získať späť ich dôveru môže 
vyžadovať mnoho stretnutí a rokovaní, 
ktoré pomôžu vzájomnému poznávaniu sa 
a sú miestom na vzájomné obohatenie sa. 
Pozornosť a záujem vždy pomáha prekoná-
vať bariéry, ktoré nás rozdeľujú, a zvyčajne 
nemajú žiadny duchovný základ. Ak sa nám 
to všetko v duchu Ježiša Krista so skutoč-
nou túžbu stretnúť sa a zmieriť sa podarí, 
som presvedčený, že dokážeme prekonať to, 
čo nás rozdeľuje, a spoločne nájsť najlepší 
spôsob, ako vydávať svedectvo svetu.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
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Dôstojnosť 
a dobro
Rodina je miestom formovania, kde sa človek učí žiť veľké 
hodnoty; miesto chcené Bohom na formovanie ľudskej 
bytosti; miesto, kde sa zaúčame byť osobami; miesto, kde 
sa učíme milovať a byť milovaní, byť štedrí, verní, čestní 
a zodpovední. 

Spomienky z môjho detstva 
Keď sme boli deti, mali sme hlad po ot-
covi. Nie žeby boli rodičia rozvedení, ale 
otec často chodieval na služobné cesty. 
Aby nám vynahradil svoju neprítomnosť, 
počas prázdnin sme cestovali s ním, a tak 
sme spoznali takmer celú krajinu. Naučili 
sme sa tak nielen zemepis a dejiny, ale aj 
praktické princípy života, ktoré vyvierali 
z jeho múdrosti.

Pamätám si, ako sme raz prišli do jed-
nej dediny v čase obeda. Môj otec našiel 
reštauráciu. Keď sme pri nej zastavili, prijal 
pomoc od istého človeka, ktorý bol asi 
mentálne postihnutý alebo ochrnutý. To ho 
robilo v našich detských očiach škaredým. 
Otec sa k nemu správal veľmi pekne a dal 
mu aj prepitné. Myslím si, že sme si získali 
náklonnosť toho človeka, pretože o chvíľu, 
keď sme už sedeli pri stole, s tisícimi 
úsmevmi ponúkol mne a mojim bratom 
žuvačku zo škatuľky. Naša prvá reakcia bola 
odmietnuť tento darček, ale ocko nás veľmi 
vhodne požiadal, aby sme ho prijali. Ten 
človek odišiel šťastný.

Vtedy prišlo ponaučenie od môjho otca: 
„Nikdy neodmietnite dar od chudobného, 
naučte sa prijímať a ďakovať“. Navždy som 
si to zapamätal.

Každá osoba je hodná úcty 
Aké ťažké je vychovávať jedináčika! A je 
to ešte zložitejšie, ak ide o dieťa slobodnej 
mamy. Jedináčikom chýba tá úžasná škola, 
ktorou sú súrodenci. Oni nás učia zaujímať 
sa o iných, deliť sa, správať sa zodpovedne, 
pracovať v tíme, nebyť príliš chúlostiví 
a brániť sa. Žiť so súrodencami nám pomá-
ha správať sa k druhým s dôstojnosťou tej 

najefektívnejšej formy: nasledujúc prikáza-
nia rodinnej lásky.

V prípade jediného dieťaťa musia rodičia 
dávať pozor, aby mu pomohli nadviazať 
vzťahy s inými deťmi a aby sa naučili o nich 
zaujímať, ináč dieťa vyrastie v prostredí se-
bestačnosti a egoizmu. Ono bude stredobo-
dom vesmíru a bude mať pocit, že všetci sú 
povinní slúžiť mu a vychádzať mu v ústrety.

Život v rodine je veľkou príležitosťou, aby 
rodičia vštepili deťom úctu k dôstojnosti 
iných aj úctu k vlastnej dôstojnosti.

Deti napodobňujú 
Ak rodičia rozprávajú o učiteľovi s úc-
tou, dieťa v ňom uvidí autoritu. Poznám 
domovy, kde je služobníctvo ako rodina 
a správajú sa k nemu so zvláštnou láskavos-
ťou. Doma sa formujú celoživotné postoje 
a vzniká naše povolanie.

Ak sú rodičia na peniaze, deti sa pripú-
tajú k materiálnym dobrám a za životný 
cieľ si zvolia získanie peňazí. Ak je rodi-
na zameraná na ľudskosť, deti budú pri 
výbere povolania mať vždy na zreteli blaho 
ostatných.

Jedným zo znakov morálnej krízy mexic-
kých rodín je vysoký počet profesionálov, 
ktorí sa venujú povolaniam súvisiacim s ob-
chodom, ale malý počet tých, ktorí majú 
záujem o profesie sociálneho zamerania.

Ak sa v rodine dáva prílišná pozornosť 
ľahkým peniazom, získaným rýchlo a bez 
veľkej námahy, pristrihnú sa krídla tým 
deťom, ktoré majú sklon k ľudskosti a soci-
álnemu cíteniu. V chudobnejších vrstvách 
často vidíme, ako deti opustia štúdiá, 
pretože uprednostňujú zarábanie peňazí, 

napríklad ambulantným predajom alebo − 
ešte horšie − nelegálnymi aktivitami.

Domáca škola
Je prirodzené uznať nesmiernu dôstojnosť 
ľudskej bytosti, vyvierajúcu z jej samej ľud-
skosti. Rovnakú úctu si zaslúžia všetky ľud-
ské bytosti: muž, žena, dieťa, mladý človek, 
dospelý, starý, bohatý, chudobný, krajan, 
cudzinec, biely, tmavý, žltý, čierny, zdravý, 
chorý, priateľ, ba dokonca i nepriateľ.

Akou mierou uznávame dôstojnosť 
iných, takou rastie naša vlastná dôstojnosť, 
sme ľudskejší. Ako kresťania máme jednu 
výhodu navyše: naša viera nás učí, že každá 
ľudská bytosť je stvorená na Boží obraz 
a podobu. A keby to nestačilo, tak každý 
človek je naším bratom v bratstve Boha, 
ktorý sa stal človekom v Ježišovi Kristovi.

My Ježišovi učeníci vieme (lebo nám to 
povedal), že všetko, čo urobíme pre brata 
v núdzi, robíme pre samého Krista. Dôstoj-
né správanie k druhým, založené na láske 
Boha k nám a našej k nemu, nazývame 
charitou. A to nie je, ako to často ľudia 
nesprávne chápu, almužna, ktorú dáva-
me chudobnému. Charita je láska, ktorú 
dávame každému človeku, lebo je naším 
bratom, synom toho istého Otca, ktorého 
uctievame.

Domov je miesto, kde sa učíme byť dôs-
tojnými, vždy vtedy, keď sa rodičia k sebe 
správajú s úctou, dávajú svojim deťom 
potrebnú dôležitosť a zaobchádzajú so všet-
kými láskavo a úctivo. Nakoniec „výchova sa 
nasáva, nie získava“. n

Čo je na tom zlé,  
keď mne sa to páči?
Ingrid mala problém vo svedomí. Na jed-
nej strane tu bola výchova rodičov (hlavne 
mamy) ohľadne lásky a sexu, na druhej 
strane jej vlastný spôsob zmýšľania, ovplyv-
nený tým, čo si o danej veci mysleli kama-
rátky a kamaráti.

Od rodičov dostávala len zákazy a vy-
hrážky; od kamarátov smelé rady založené 
na raných skúsenostiach, z ktorých mnohé 
pochádzali len z fantázie. Nechala sa 
ovplyvniť týmito radami. Ingrid a jej priateľ 
zažili svoju skúsenosť onej „večnej lásky“ 
založenej na princípe „čo je na tom zlé, keď 
mne sa to páči“. Ostala tehotná.

„Prečo práve ja!?“ pýtala sa. Bola zhroze-
ná z následkov svojej „večnej lásky“ a obrá-
tila sa na svojho milovaného. On jej ukázal 
v metre reklamu, ktorá pozýva na potrat, 
vraj úplne bezpečný, a ponechal ju svojmu 
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osudu.
Ísť na potrat? A znova prišli dobre miene-

né, ale fatálne zlé rady: „Máš právo rozho-
dovať o svojom tele. Je to len nádor, ešte 
to nie je človek. Mať dieťa v tvojom veku 
znamená zničiť si život.“

Úbohá Ingrid! V tej chvíli sa sužova-
la strachom z toho, čo na to povedia jej 
rodičia a že jej to budú vyčítať. No aj tým, 
že ju opustila jej „večná láska“, tým, že bude 
musieť nechať školu. Mala chuť zabiť sa.

Bezpečný prístav
Už to nevydržala. Porozprávala sa s mamou 
a ona zas s otcom. Po vyhrešení a všetkom 
ostatnom prišiel pokoj a zážitok bezpeč-
nosti rodinnej lásky. Lásky, ktorá všetko 
prijíma a všetko chápe. Rozhodla sa prijať 
dieťa tej prchavej a nezodpovednej „večnej 
lásky“ s podporou svojich rodičov, ktorí sa 

cítili šťastní, že budú starými 
rodičmi.

Dobro a zlo
Keď bol jej existenčný prob-
lém vyriešený, Ingrid pokojne 
uvažovala, čo bolo dobré a čo 
bolo zlé, a ako je možné, že 
toľkí ľudia so zdanlivo dobrý-
mi úmyslami môžu mať také 
odlišné kritériá na to, čo je 
dobré a čo zlé.

S pomocou svojich rodičov 
spoznávala, že dobro nie 
je to, čo mi vyhovuje alebo 
nevyhovuje. Čo sa mi páči 
alebo nepáči. Čo si myslí väč-
šina alebo čo robia všetci, ale 
niečo, čo existuje nezávisle 
od módy alebo vkusu ľudí. 
Dobro pochádza zo zákonov 
vpísaných prirodzenosťou 
do sŕdc ľudí a sú rovnaké 
pre všetkých ľudí všetkých 
čias.

Ingrid si uvedomila, že 
je veľmi ľahké meniť tieto 
zákony kvôli osobným ale-
bo skupinovým záujmom, 
a že je dokonca možné, 
aby väčšina hlasovala 
za niečo zlé. To sa však 
len vďaka tomu dobrým 
nestane.

Dobro, ktoré stále 
hľadáme, aby sme našli 
šťastie, nepodlieha mo-
mentálnemu vrtochu 
jednotlivca alebo skupi-

ny. Má hlboké korene v prirodzenosti, ak 
hovoríme po ľudsky.

Najvyššie dobro
Ale dobro sa pre veriacich všetkých nábo-
ženstiev zakladá nielen na týchto zákonoch 
vpísaných do srdca každého človeka, ale 
na tom, ktorý ich tam napísal.

My veriaci v Boha vieme, že napríklad 
Desatoro prikázaní židovsko-kresťanských 
náboženstiev dokonale predstavuje, ba 
až prekonáva ľudské práva. Plniť týchto 
Desatoro prikázaní znamená žiť v harmónii 
so samou prírodou i s Bohom.

Navyše vieme, že hľadanie tohto dobra je 
vyjadrené v troch hodnotách vyjadrených 
Kristom v novom Kristovom zákone, ktorý 
je syntézou Desatora: miluj Boha a miluj 
svojho blížneho ako seba samého. Láska 
k Bohu, láska k blížnemu, láska k sebe (pre 
dôstojnosť, ktorú mám).

Vieme, že láska k dobru, jeho hľadanie 
a konanie je zárukou večného dobra, jedi-
ného možného skutočne večného dobra, 
je prísľubom večného šťastia v Božom 
kráľovstve.

Konať dobro niečo stojí
Konať dobro je ťažké, pretože často sa nám 
zlo predstavuje ako niečo, čo je nevyhnutné 
na to, aby sme boli šťastní. A teda sa sna-
žíme zlo zamaskovať tak, aby vyzeralo ako 
dobro. Smutná skúsenosť hovorí, že keď 
padneme do pasce, ktorú sme si sami nasta-
vili, následky sú fatálne. Je to nevyhnutné: 
kto to urobí, ten za to platí.

Vytrvať v dobrom napriek obetiam a ťaž-
kostiam, ktoré to v sebe zahŕňa, má tiež 
svoje následky, ale v tomto prípade dobré. 
Rob dobro a budeš sa mať dobre.

Konanie dobra, okrem večnej odmeny, 
nesie so sebou aj odmenu v časnom živote: 
vnútorný pokoj, dobrú vôľu, radosť a ľud-
skú zrelosť.

Veľa sa hovorí o ľudskej slobode. Skutoč-
nou slobodou je záväzok k dobru. A táto 
sloboda sa nekončí v situácii útlaku alebo aj 
väzenia a reťazí.

Ingrid bolestivým spôsobom zistila, že 
existuje nemenné dobro, ktoré nezávisí 
od toho, či sa človeku hodí, ani od se-
beckých záujmov, a ktoré má svoj zák-
lad v Božom zákone vpísanom do srdca 
každého človeka a vždy prítomnom v jeho 
svedomí. n

P. Sergio G. Román 
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)

ilustračná snímka: sxc.hu

Horoskop  
na rok 2012
Istý novinár povedal: „Keby boli horoskopy 
pravdivé, už dávno by boli cieľom vedeckých 
bádaní.“ No vidíme, že to tak nie je. Naopak, 
na začiatku nového roka sa stretávame 
s horoskopmi takmer na každom kroku. 
Ten istý autor tvrdí: „Astrológia je viera, nie 
veda. Ľudia sa často snažia hľadať vo veciach 
poriadok, systém. Astrológia je síce naivný 
spôsob, ale mnohí ľudia sú tiež naivní. Stačí 
im ukázať pár grafov, prezradiť pár magic-
kých slov a už veria.“

Potrebujeme istotu. Boh to vie, a pre-
to nám hovorí ako na to. Vysvetľuje to 
jednoducho, aby to pochopil každý. Nie, 
nemáme sa pozerať do hviezd, ktoré sú 
dnes tu a zajtra tam. Nehľaďme na hviezdy, 
ale do Božieho slova. Ono sa nemení. Ježiš 
povedal: „Nebo a zem sa pominú, ale moje 
slová sa nepominú.“ (Lk 21, 33) Hviezdy sa 
raz pominú, preto nemôžeme do nich skla-
dať svoju nádej. 

Boží Syn nám povedal aj podobenstvo: 
„A tak každý, kto počúva tieto moje slová 
a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mu-
žovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil 
sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica 
a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, 
lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto 
moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, 
podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil 
dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa 
vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten 
dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké 
rumovisko.“ (Mt 7, 24 – 27)

Máme na výber. Ak sa budeme riadiť 
horoskopmi, čaká nás rumovisko a všetko 
s tým súvisiace: plač, rozčarovanie, smútok 
a škoda. 

Radšej sa rozhodnime budovať svoj život 
na Kristových slovách a rok 2012 bude 
víťazstvom.

Marek Badida
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Keď sa musíš 
rozhodnúť
Zodpovednosť. Slovo, ktoré 

sa spája v mnohých pred-
stavách s čímsi veľkým 

a dôležitým. Ak sa niekto pova-
žuje za zodpovedného, očakáva 
sa od neho istá miera správneho 
vzťahu k plneniu povinností 
či ochoty niesť za konkrétne 
skutočnosti následky.

O mladých ľuďoch sa zvykne 
tvrdiť, že sú nezodpovední. 
Mladí sa totiž často skutočne 

boja zodpovednosti, ktorú treba 
niesť za svoje činy, skutky, roz-
hodnutia. Cítia obavy z rozhod-
nutí, ktoré by mohli narušiť či 
úplne zmeniť ich život – výber 
školy, manželský život, prijatie 
dieťaťa. Nejde o výber oblečenia 
či trávenia voľného večera. Ide 
o tie rozhodnutia, ktoré majú 
ďalekosiahlo dlhšie trvanie. A aj 
následky. Ako teda zistiť, ktoré 
rozhodnutie je správne?

Nie vždy je to jednoduché. 
Nie každý je zrazený z koňa ako 
Šavol a presne vie, kam majú 

smerovať jeho kroky. Neraz sa 
človek zastaví na križovatke ži-
vota a zdá sa mu, že nevie kam 
ďalej. Vtedy sa môže stať, že 
neurobí najsprávnejšie rozhod-
nutie, čo sa prejaví až časom. 
Zlé rozhodnutie nesie so sebou 
aj dôsledky, ktoré z neho vyplý-
vajú. Treba ich však v pokore 
prijať, tak ako aj pocit vlastnej 
slabosti a zlyhania. To je však 
často príliš ťažké, no zároveň 

nevyhnutné. Treba prosiť Boha 
o silu. Zúfalstvo a znechutenie 
nesmú vytvoriť múr na ďalšej 
ceste. Boh si aj naše zlé roz-
hodnutia vie premeniť a použiť 
na dobré. Neraz nás majú práve 
vybočenia zo správnej cesty 
čomusi priučiť.

Ako sa teda správne rozhod-
núť? Mali by sme skúmať, čo 
bude slúžiť na naše posvätenie 
a na Božiu slávu. Vždy by nás 
to malo v konečnom dôsledku 
viesť k Bohu.  „Hľadajte teda 
najprv Božie kráľovstvo a jeho 

spravodlivosť, a toto všetko 
dostanete navyše.“ (Mt 6, 33) Ak 
sa chceme dobre rozhodovať, 
nemôže to byť len spontánne. 
Treba pouvažovať, poradiť sa, 
a hlavne to premodliť. To je zák-
ladom, lebo Pán je ten, ktorý 
dáva poznanie. „Na všetkých 
svojich cestách mysli na neho 
a on ti bude rovnať chodníky.“ 
(Prís 3, 6)

Pri rozhodovaní treba 
načúvať Božiemu hlasu. Boh 
sa dáva poznať. V druhých 
ľuďoch, v situáciách, okolnos-
tiach, vo svojom slove – Svätom 
písme i v maličkostiach. Cez ne 
hovorí a odhaľuje svoju vôľu. 
Boh má s každým z nás perfekt-
ný plán a máme v ňom kon-

krétne miesto. Ak človek prosí 
o svetlo poznania a o správne 
vedenie na ceste životom, Boh 
je verný a dáva sa poznať. Prvý 
krok pri rozhodovaní však musí 
urobiť človek. Krok do nezná-
ma, krok dôvery a odovzdanos-
ti. Rozhoduje sa sám, pretože 
Boh nám ponechal slobodnú 
vôľu, a teda aj my sami nesieme 
plnosť zodpovednosti za svoje 
rozhodnutia. Boh neberie slo-
bodu. Boh dáva len poznanie, 
aby bolo rozhodnutie správne.

Rozhodnutia, predsavza-

tia, záväzky do nového roka, 
do nového života. Stretávame sa 
s nimi pravidelne. Ak rozhod-
nutie skoncovať s lenivosťou, 
nezodpovednosťou či klama-
ním je postavené čisto na vlast-
nom, ľudskom rozhodnutí, 
čoskoro padne. Ak je vylúčená 
Božia moc a pomoc, niet šance 
vytrvať. Ježiš nám pripomí-
na: „Bezo mňa nemôžete nič 
urobiť.“ (Jn 15, 5b) Treba sa vždy 
a vo všetkom spoliehať na Boha 
a snažiť o plnenie jeho vôle.

Ak je rozhodnutím konkrét-
ne predsavzatie, tak nás môže 
cvičiť v disciplíne, ktorá časom 
prinesie svoje ovocie. Aj keď 
sa zdajú nesplniteľné alebo 
na prvý pohľad priťažké, môžu 

nás naučiť úprimnej pokore 
pred Pánom. Svätý Pavol vyjad-
ril takéto vnútorné pochybnosti 
krásnou vetou: „Všetko môžem 
v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 
4, 13).

Urobiť rozhodnutie chce 
odvahu. Urobiť správne roz-
hodnutie chce aj istú duševnú 
zrelosť. Ide tu najmä o uvedo-
menie si zodpovednosti za svoje 
činy. Ak je rozhodovanie správ-
ne, je dobré aj jeho ovocie. n

Mária Dudová-Bašistová
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Piate dieťa
Všetky moje strachy: či dieťatko poro-

dím, 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 nemoc-
nici, strach z noč-
ného pôrodu, 
z neprí-
jemného 
personálu 
a veľa ďalších 
strachov 
som síce mala 
v hlave, ale ne-
boli v srdci. Vďaka 
láske všetkých tých 
ľudí, ktorí sa za nás 
modlili, som prežila 
naozaj pokojný čas 
plný Božej milosti.

Bolesti prišli okolo 
obeda, ale keďže som 
bola málo otvorená, 
podali mi lieky a poslali 
ma späť na izbu. „Čakajte 
a sledujte sa,“ zneli ďalšie inštruk-
cie. Bolesti úplne prestali, no okolo tretej 
hodiny poobede som začala trocha krvácať. 
O siedmej večer som už opäť pociťovala 
bolesti, ktoré sa vystupňovali o jednej hodi-
ne ráno. Keďže som stále čakala na bolesti 
môjho štvrtého pôrodu a neznesiteľné 
kontrakcie, týmto momentálnym bolestiam 
som nepripisovala veľkú vážnosť. No aj tak 
som už poriadne nezaspala. Ráno o štvrtej 
hodine som zrazu pocítila silné krvácanie. 
Zavolala som zdravotnú sestru, ktorá chcela 
vidieť intenzitu môjho krvácania, aby ve-
dela, či už má zavolať doktorku. S druhým, 
väčším prúdom krvi som porodila aj naše 
dieťatko. Stála som, a preto som ho okam-
žite chytila do dlaní a celá roztrasená, že 
držím svoje dieťa, som sa vrátila do postele 
a čakala na doktorku. Tá sa po príchode 
pokúšala vytiahnuť placentu, no keď to 
nešlo, musela som podstúpiť obávanú 
kyretáž. Medzitým som volala manželovi, 
že už mám pôrod za sebou. Poprosila som 
sestričku i doktorku, aby naše dieťa odloži-
li, že ho chceme pochovať.

Videla som svoje dieťatko. Aj keď bolo 
mŕtve, bolo nádherné a veľké ako moja 
dlaň. 14-týždňové bábätko (lebo v tomto 
týždni vraj zomrelo) má s pokrčenými nôž-
kami veľkosť ženskej dlane. Rozlúčila som 
sa s ním. Keď som sa po zákroku zobudila, 

manžel stál pri mojej posteli. Oznámil mi, 
že odovzdal službukonajúcej doktorke žia-
dosť o vydanie dieťatka a na-
šej žiadosti 

bolo vyhovené. Paradoxom 
bolo iba to, že nášho synčeka dali manže-
lovi tak, ako som ho porodila. Neumytého, 
skrčeného. O to všetko sa musel postarať 
on sám. A čakala ho ešte jedna ťažká úloha. 
Vysvetliť to našim deťom. Najstarší syn 

prijal túto správu s radosťou, že už máme 
anjelika v nebi. Druhý syn sa rozplakal a tr-
valo dlhšiu chvíľu, kým ho manžel utíšil. 
O dva dni sme nášho Michaela pochovali 
so všetkou úctou a láskou na detskom 

cintoríne. Naša prvá dcéra 
(tretie dieťa) nakreslila 
Michaelkovi obrázok 
celej našej rodiny aj 
s menami, kde v pro-
striedku stál on ako 
anjel, a druhá dcérka 
mu vybrala jednu 
zo svojich hračiek 
a spolu s ostatnými 
súrodencami to 
v deň pohrebu 
dali do Micha-
elovho hrobu. 
Toto meno sme 
nášmu synče-
kovi nevybrali 
náhodou. 
Hebrejské 

meno מיכאל 
(Michael) zna-

mená „Kto je ako Boh“, „Bohu 
podobný“. Toto meno nosí archanjel, ktorý 
stojí na čele nebeských vojsk a ktorý vybo-
joval víťazný boj proti satanovi, pôvodcovi 
hriechu, choroby a smrti. n

Petra
(pokračovanie v budúcom čísle)

Svätý Gregor Nysský
Medzi veľkých kapadóckych otcov 4. sto-
ročia patrí svätý Gregor Nysský, rodný brat 
svätého Bazila Veľkého, ktorý bol mužom 
rozjímavej povahy s veľkou schopnosťou 
uvažovať a s prenikavým intelektom otvo-
reným voči kultúre svojej doby. Do dejín 
kresťanstva sa zapísal ako originálny a hlbo-
ký mysliteľ.

Dôležitým prvkom duchovnej náuky 
svätého Gregora Nysského je modlitba. 
V časti O modlitbe Pána nás učí, že aby 
človek mohol napredovať na ceste k doko-
nalosti, prijal do seba Boha a nosil v sebe 
Božieho Ducha a Božiu lásku, musí sa 
na neho obrátiť v modlitbe. Ďalej pokra-
čuje: „Prostredníctvom modlitby môžeme 
byť s Bohom. Ten však, kto je s Bohom, je 
ďaleko od nepriateľa. Modlitba je podporou 
a obranným štítom čistoty, uzdou hnevu, 
utíšením a opanovaním pýchy. Modlitba je 

strážou panenstva, ochranou manželskej 
vernosti, nádejou pre tých, čo bedlia, hoj-
nosťou úrody pre roľníkov, istotou pre tých, 
čo sa plavia po mori.“ Kresťan sa pri modlit-
be stále inšpiruje Pánovou modlitbou. „Ak 
sa teda chceme modliť, aby na nás zostú-
pilo Božie kráľovstvo, prosíme o to mocou 
Slova: ,Nech sa odo mňa vzdiali porušenie, 
nech som vyslobodený od smrti, nech zo 
mňa spadnú okovy bludu, nech nado mnou 
nevládne smrť, nech nado mnou nemá 
moc tyrania zla, nech nado mnou nepanuje 
nepriateľ ani nech ma nezotročí hriechom, 
ale nech ku mne príde tvoje kráľovstvo, aby 
sa odo mňa vzdialili alebo ešte lepšie, aby 
úplne zmizli vášne, ktoré ma teraz ovládajú 
a opantávajú.‘“ Gregorova náuka ostáva 
vždy v platnosti: nielen o Bohu hovoriť, ale 
nosiť ho v sebe.

Jozef Gača
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Boží hlas 
z facebooku
Časom každé manželstvo 

prejde istým typom krízy 
a závisí od sily oboch, 

muža i ženy, či dokážu túto 
krízu prekonať. Aj Milanovo 
manželstvo sa zmietalo v kríze. 
Doma prežíval rodinný stere-
otyp, v práci neistotu. Z médií 
počúval desivé zvesti o kríze, 
v obchodoch si všímal rastú-
ce ceny. Všetko to pôsobilo 
na muža v stredných rokoch 
deprimujúco. Najstaršia dcéra 
Denisa už študovala na gymná-
ziu a pomaly sa otcovi odcudzi-
la. Malý Janík bol zasa mamič-
kiným miláčikom. A Milan sa 
doma cítil sám. Sám, opustený, 
strhaný a zničený.

V práci robil na počítači. Zra-
zu mu prišiel e-mail, v ktorom 
ho kolega pozýval na facebook. 
Asi po mesiaci zvažovania sa 
rozhodol. Prv robil nesmelé 
kroky, no po pár týždňoch, keď 
videl svoje možnosti v oveľa 
väčšom rozlete, roztvoril krídla. 
Po čase si začal dopisovať a flir-
tovať s rôznymi ženami. Cítil, 
akoby omladol. Po príchode 
domov ho čakalo stále väčšie 
a väčšie temno. Facebook sa 

stal miestom jeho života. Tu žil 
naplno. Práca a rodina boli iba 
akousi smutnou spomienkou, 
nutnou realitou, ktorá ho už 
nebavila.

Po pár mesiacoch sa rozhodol 
zájsť ďalej. Túžil svoju novú 
realitu preniesť aj do tohto 
života a začal prekračovať 
hranice nielen bežnej pria-
teľskej komunikácie, ale aj 
flirtu. Začal pripravovať scenár 
možnej nevery. Stále častejšie sa 
zapodieval touto myšlienkou. 
Vyhľadával ženy, ktoré by sa mu 
páčili, a oslovoval ich so svojou 
„ponukou“. Keď však v nedeľu 
prichádzal do chrámu, cítil sa 
nesvoj. Hľadal Boží hlas. Veď on 
chce iba milovať a byť milovaný. 
Naplno! A rovnako aj doma 
mal stále väčší problém pozrieť 
sa manželke do očí. Začali ho 
trápiť výčitky svedomia. No 
v pondelok sa všetko zmeni-
lo. Zasa zapadol do starých 
koľají. Jedna zo žien pristúpila 
na stretnutie v kaviarni. Vo štvr-
tok večer. Súhlasil. Z domu sa 
vybral pod falošnou zámien-
kou. Čakal ju, no neprišla. Bol 
sklamaný. V piatok zistil, že už 

na facebooku nefiguruje. Zma-
zala si profil. Dostihla ho realita 
fiktívneho sveta.

No nevzdal sa. Začal hľadať. 
Po dvoch týždňoch natrafil 
na ženu, ktorá sa mu veľmi 
zapáčila. Začal teda pomaly. 
Neplánoval pred ňou hneď 
odhaliť všetky svoje plány. 
Po troch týždňoch písania sa jej 
so svojím plánom zdôveril, ako-
by to bola iba myšlienka, ktorá 
mu napadne z času na čas. Jej 
odpoveď ho zarazila. „Choď 
za kňazom,“ stálo v jej správe. 
Bol šokovaný. Cítil sa všelijako. 
Nechápal. No ona mu začala 
opisovať svoj príbeh. Začal sa 
podobne, ako u neho. Manžel 
sa o ňu nezaujímal. Viac sa 

staral o futbal a partiu v krčme. 
Každý večer bol s nimi, kým 
sa ona starala o deti. Cítila sa 
rovnako sama ako on. Kama-
rátka jej odporučila vykecať sa 
na facebooku. Časom si tu našla 
svoj nový svet a nakoniec sa aj 
zamilovala do jedného chlapa. 
Táto láska ju priviedla nielen 
k nevere, ale aj k následnému 
rozvodu. No dnes je už zasa 
sama. On si našiel novú lásku. 
Pochopila, čo všetko stratila pre 
klamlivú ilúziu až vtedy, keď už 
bolo neskoro.

Milanom hrklo. Predstavil si 
život bez rodiny. Zrazu nebola 
pochmúrnym miestom jeho 
života, bola jeho životom. Z očí 
mu začalo stekať zopár sĺz. 
Utrel si ich a ovládol emó-
cie. No ešte stále nevedel, čo 
urobí. Všetko bolo naraz ťažké. 
Čokoľvek ho čakalo, bolo neisté 
a znamenalo veľa obetí. S ťaž-
kým srdcom postupne začal 
písať svojím priateľom na face-
booku, že odchádza. Každý úder 
do klávesnice bol akoby úder 
ťažkým kladivom. Nakoniec 
zmazal svoj profil.

Vedel, že sa zriekol svojho 
života, ktorý si za tie mesiace 
vysníval. Keď nastúpil do auta, 
ticho sedel. Pomaly si uvedo-
mil, že hlas tej ženy bol vlastne 
Božím hlasom. Zistil, že má 
celkom dobré manželstvo 
a milujúcu ženu. Jeho strach, 
jeho obavy a vlastná neistota 
mu bránili vidieť realitu. Koľko 
mužov by za takú rodinu aj 
zabíjalo! Naštartoval auto. 
Rozhodol sa dokončiť, čo začal. 
Rozhodol sa ísť za kňazom. n

Jeremy
 ilustračná snímka:  

sxc.hu
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Malý učeník
„Pozri, ja chodím obutá, ocko, dedo, všetci sme obutí. Kde si ty 
koho videl, aby chodil bosý?!“ dohovára mama svojmu poldruha 
ročnému synovi. Malý šibal sa nedal. Bez slova odišiel a z obývač-
ky doniesol drevený obrázok Božieho milosrdenstva. Víťazoslávne 
sa postavil pred mamu a ukazoval na Ježišove bosé nohy.

Nasledovanie Ježiša môže vyzerať naozaj všelijako.

Valéria Juríčková
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Boh je Pán 
a zjavil sa nám
Sviatok Bohozjavenia sa v našom obrade 
spája s oslavou udalosti Pánovho krstu 
v Jordáne. V našich liturgických knihách 
však tento sviatok má aj názov Sväté 
Bohozjavenia.

Toto pomenovanie je pozoruhodné tým, že je vyjadrené 
v množnom čísle (prázdnik svjatych Bohojavlénij). 
Starobylý názov chce vyjadriť, že udalosť Pánovho krstu 

v Jordáne nie je jediným obsahom sviatku. Až do 4. storočia 
sa na východe slávili narodenie a krst v jedinom sviatku, 
a to 6. januára. Napriek tomu, že sa na východe sviatok 
Narodenia Pána podľa tela oddelil a začal sláviť samostatne 
25. decembra, puto medzi oboma sviatkami ostalo veľké a stále 
tvoria jeden celok. Toto vzájomné puto medzi nimi môžeme 
postrehnúť na poriadku slávenia obidvoch sviatkov. Majú 
rovnakú štruktúru, t.j. viac ako jeden deň predprazdenstva; 
deň bezprostredne pred sviatkom je dňom prísneho pôstu 
a je aliturgický, čiže liturgia sa neslávi (ak nie je sobota 
alebo nedeľa). Okolo západu slnka sa slávi večiereň spojená 
s Liturgiou Bazila Veľkého, ktorá je však už liturgiou samého 
sviatku. Po večeri sa slávi veľké povečerie s lítiou a následne 
utiereň.

Nielen rovnaká štruktúra sviatkov, ale aj obsah textov hovorí 
o vzájomnom prepojení. Tak napr. tropár na predprazdenstvo 
Narodenia Pána sa začína slovami: „Priprav sa, Betlehem, 
a vyzdob sa, Efrata“. Nemožno si nevšimnúť veľkú podobnosť 
s tropárom predprazdenstva Bohozjavenia: „Pripravuj sa, 
Zabulon, a okrášli sa, Neftali“. Naša liturgia nám ponúka 
nádherné texty, kde sa jedno i druhé spája ako kamienky 
v mozaike: „Krásne nám žiaril sviatok Narodenia, ktorý 
sme slávili, ale ešte viac žiari prichádzajúci deň. Na sviatok 
Narodenia sa mudrci poklonili Spasiteľovi a v tento deň sluha 
slávne krstí Vládcu. Tam pastieri spievali, videli a divili sa, tu 
Otcove slová nám zvestujú jednorodeného Syna“ (večiereň 
2.1.). Pri obidvoch sviatkoch sa spomínajú Adam a Eva, lebo 
každá udalosť, pri ktorej sa Pán zjavil ako Boh, má spásonosný 
charakter. Na sviatok Narodenia Pána spievame: „Dnes bol 
zrušený Adamov rozsudok. Raj sa nám otvára, had ranený 
prchá.“ A v súvislosti so sviatkom Bohozjavenia zasa znejú 
slová: „Veseľ sa, Adam, i ty, pramatka Eva. Neskrývajte sa ako 
v raji, lebo ten, čo vás našiel hriechom obnažených, zjavil sa, 
aby vás zaodel prvotným rúchom“. Tieto skutočnosti by mohli 
pomôcť tým, ktorí majú problém s otázkou, dokedy treba 
zachovať vianočnú výzdobu. Vianočný stromček je symbolom 
stromu života v raji, ku ktorému má človek umožnený prístup 
rovnako vďaka Kristovmu vteleniu, ako aj vďaka jeho krstu 
v Jordáne. Je preto celkom oprávnené zachovať vianočnú 
výzdobu až do konca sviatku Bohozjavenia, či Bohozjavení, 
netrhajúc násilne puto, ktoré ich spája, ale správne chápajúc 
obsah sviatkov zachovať harmóniu celku. n

Marko Durlák

Kráčanie 
po púšti
Slová ako „som na púšti“, „mám krízu“ 
alebo „mám depku“ často počuť z úst 
mnohých kresťanov aj napriek tomu, že sa 
nachádzame v krajine, kde sa geograficky 
púšte nenachádzajú.

Púšť je miestom, ktorým mnohí z nás vo svojom živote 
prechádzame.

Je to pusté a nehostinné miesto, kde sa nenachádza 
veľa vody a života. Najbežnejším hebrejským slovom, ktoré 
vyjadruje púšť v Biblii, je slovo midbár a znamená pastvinu, 
ktorú letné slnko spálilo a stalo sa z nej pusté miesto. Púšť je 
opakom obývanej zeme, je to nehostinné miesto, sídlo nebez-
pečných zvierat a démonov, odkiaľ každý uteká.

Púšť má napriek tomu všetkému v Biblii nezastupiteľné 
miesto. Na tomto mieste bol utváraný Boží ľud, ktorý zakúšal 
práve na púšti Božiu blízkosť, vedenie, zaopatrenie a Božiu 
moc.

Boh vyvádza prostredníctvom Mojžiša Boží ľud na púšť 
(Kniha Exodus), na púšti sa Ján Krstiteľ pripravuje na ohlaso-
vanie príchodu Mesiáša (Mk 1, 4) a na púšť ženie Boží Duch 
Ježiša po jeho krste v Jordáne (Mk 1, 12).

Pre náš život je dôležité prijať to, že byť na púšti v našom 
kráčaní s Pánom je niečo úplne normálne. Je to miesto, kam 
nás Pán vyvádza, aby sa nám mohol dať zakúsiť vo svojej sile 
a moci. 

Byť na púšti nikdy nie je príjemné, ale je to miesto požehna-
nia. Izrael na púšti zakúša, že Pán sa stará o jeho každodenné 
potreby (jedlo, pitie, odev). Na týchto pustých miestach vy-
volený národ doslova hmatateľne cíti Božiu blízkosť (ohnivý 
stĺp, mrak, stánok stretnutia) a víťazstvo, keď v Božej moci 
porážajú nepriateľov a národy, ktoré boli v zasľúbenej zemi. 
Na púšti, na hore Sinaj Boh uzatvára s Izraelom zmluvu.

Ako chceš zažiť veľkú Božiu moc, keď si stále v istote?
Ako zakúsiš, že Boh odpovedá na tvoje potreby, ak máš plnú 

komoru a peňaženku?
Ako chceš zakúšať Božiu silu, ak sa spoliehaš na svoje zdra-

vie, kontakty, múdrosť a schopnosti?
Preto nás vie Boh vyviesť na púšť, keď dovolí, aby nám padli 

naše plány, istoty a kontakty. Dovolí to, aby ti ukázal a dal nie-
čo lepšie. Aby si ho mohol spoznať novým spôsobom. To, že sa 
dnes otriasajú finančné trhy a správy ukazujú samé negatívne 
veci, nie je čosi, čo nás má viesť do strachu a neistoty, ale je 
to výzva od Pána, ktorá hovorí, aby si sa pevne oprel o neho 
a vybojoval nové veci.

Boh previedol Izrael púšťou a dal mu zasľúbenú zem. Ježiš 
sa vrátil z púšte plný moci Svätého Ducha a hneď vyháňa 
nečistého ducha z človeka v synagóge.

Neboj sa, ak sa nachádzaš na púšti. Pán je ti bližšie ako 
kedykoľvek predtým. Dovoľ mu previesť ťa ňou a doviesť ťa 
k novej skúsenosti s ním. n

Damián Saraka
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PONDELOK 9. január
Mučeník Polyeukt
Čítania: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; 
Mk 9, 42 – 10, 1, zač. 42
S vierou... (Hebr 11, 17)
Viera je v prvom rade dar, ktorým je človek 
obdarovaný Bohom. To, že ju máme dnes, 
nám nezaručí, že ju budeme mať aj zajtra. 
Treba o ňu prosiť každý deň. Lebo len skrze 
ňu sa stali veľké, ba obdivuhodné udalosti 
v dejinách spásy. Ak chcem, aby Boh konal 
obdivuhodne aj v mojom živote, tak len 
skrze dar viery. Na to Boh potrebuje moje 
áno. Povedz Bohu aj dnes svoje áno.
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... Menlivé časti 
z Bohozjavenia. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne 
sviatku. (HS: 342; PZ: 320; HP: 332)

UTOROK 10. január
Biskup Gregor Nysský
Čítania: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43
Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, 
ktorý hovorí. (Hebr 12, 25a)
Boh neustále používa slovo, aby prehovoril 
k človeku. Vyberá si sprostredkovate-
ľov, ktorí tlmočia jeho slovo. Vieme, ako 
skončili Izraeliti na púšti, keď odmietli 
Božie slovo, ktoré im bolo adresované cez 
Mojžiša. Pomreli! Aj dnes hovorí Boh cez 
novodobých Mojžišov. Ak odmietneš jeho 
slovo, skončíš podobne. Neodsúdi ťa on, ale 
ty sám sa odsúdiš skrze neposlušnosť Slovu 
života.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára.

STREDA 11. január
Prepodobný Teodóz
Čítania: Jak 4, 1 – 13, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44 (rad.); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 
11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)
Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho 
a toho mesta... (Jak 4, 13)
Na dnešný deň už určite máme plány – čo 
chceme stihnúť doma, v práci, s priateľmi... 
Ale nedajme sa svojimi plánmi zotro-
čiť, lebo Boh s tvojím životom, s tvojím 
dnešným dňom má možno iný plán. Rátaš 
s tým? Ak nie, možno budeš sklamaný. Čo 
robiť, aby si sa vyhol sklamaniu? Naplánuj 
si dnešný deň s ním! Ak budeme s ním počí-
tať, tak žiaden deň sa neskončí sklamaním. 

Skús sa ho opýtať: „Pane, čo si pre mňa 
dnes pripravil?“
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 Bo-
hozjavenia a Teodózovi, Sláva, kondák 
Teodózovi, I teraz, kondák z Bohozjave-
nia. Ostatné z Bohozjavenia a Teodózovi. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 349; 
PZ: 326; HP: 338)

ŠTVRTOK 12. január
Mučenica Tatiana
Čítania: Jak 1,19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 
27, zač. 45
... každý človek má byť rýchly, keď treba 
počúvať, ale pomalý do reči a pomalý 
do hnevu... (Jak 1, 19)
To je naše slabé miesto – počúvať. U nás to 
niekedy platí opačne: rýchly do reči, pomalý 
do počúvania. Odzrkadľuje sa to na našom 
živote tak, že upadáme do hriechu. Hriech 
je dôsledok toho, že nepočúvame Boha. 
Často si vieme rečami obhájiť a presadiť 
svoju pravdu. Len tá naša pravda nie je taká 
oslobodzujúca ako jeho. Ak nepočúvam 
Boha, nie som schopný počúvať blížneho. 
Pane, nauč ma trpezlivosti počúvať ťa.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára.

PIATOK 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
Čítania: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 24 – 
32a, zač. 46
Súd bez milosrdenstva čaká toho, kto 
nepreukázal milosrdenstvo. (Jak 2, 13)
Kto z nás môže Bohu povedať, že jeho milo-
srdenstvo nepotrebuje? Určite nik. My sme 
priam závislí od Božieho milosrdenstva. 
Od neho závisí moja spása. Koľkokrát sme 
ho už dostali ako nezaslúžený dar? Určite 
nespočetnekrát. Ale skúsme sa zamyslieť 
nad tým, koľkokrát sme my boli sprostred-
kovateľmi milosrdenstva. Je nutné, aby bolo 
súčasťou nášho života. Lebo súd bez jeho 
milosrdenstva je pre nás istou prehrou.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára. 
Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 14. január
Prepodobní mučeníci zo Sinaja a Raity. 
Zakončenie sviatku Bohozjavenia.
Čítania: Kol 1, 1 – 6, zač. 349; Lk 16, 10 – 15, 
zač. 81

... z Božej vôle apoštol Ježiša Krista... (Kol 
1, 1a)
Som kresťan. Prečo? Lebo Boh tak chcel. 
Pozval ma nasledovať jeho život. Svojím ži-
votom. Je to jeho vôľa. Som apoštolom Bo-
žieho Syna, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. 
Je to pre mňa česť? Skúsme sa zamyslieť 
nad tým, nakoľko svoj apoštolát: manžela, 
manželky, otca, matky, kresťana napĺňame 
a žijeme. Pane, nauč ma žiť povolanie, aby 
som bol hodnoverným svedkom tvojho 
apoštolátu.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára.

NEDEĽA 15. január
31. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodob-
ní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Čítania: 1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 
35 – 43, zač. 93
Keď sa priblížil, opýtal sa: „Čo chceš, aby 
som ti urobil?“ (Lk 18, 41)
Akosi prirodzene snívame o rôznych 
veciach. Niekto o exotickej dovolenke, iný 
o novom pracovnom mieste, hladný túži 
nasýtiť sa, chorý ozdravieť. Asi sa zhod-
neme na tom, že tieto sny sa dajú pomer-
ne ľahko splniť. Ak máme prostriedky 
na dovolenku, plnú chladničku, výhodnú 
pracovnú ponuku a účinný liek. 
Lenže sú životné potreby, kde prirodzené 
prostriedky nepostačujú a je nevyhnutná 
viera. To bol prípad slepca, ktorý túžil 
vidieť. Pán mu splnil túžbu, ktorú mal 
na základe viery. Viera sa pre slepca stala 
liekom, ktorý mu vrátil zrak. 
Dnes aj nám Boh kladie tú istú otázku: „Čo 
chceš, aby som ti urobil?“ Mnohí potrebuje-
me rovnaké uzdravenie ako slepec – aby sa 
nám vrátil zrak, zrak našej viery. V mno-
hých prípadoch je naša viera slepá. Zistíme 
to, až keď sme tvárou v tvár konfrontovaní 
s krížom, bolesťou, so smrťou v rodine, so 
situáciu, v ktorej nevidíme zmysel. Veľmi 
častým (ne)riešením je útek. Boh veľmi 
dobre vie, čo potrebujeme, no nemôže ko-
nať, ak nechceme. A my nechceme, kým si 
nepriznáme, že sme slepí. Najprv to musím 
spoznať, až tak prosiť. Preto je nám nieke-
dy ťažko odpovedať Pánovi na túto otázku. 
Človek, ktorý je chorý, ale nevidí príznaky 
choroby, pomoc nehľadá. Preto by sme mali 
v prvom rade prosiť Pána o svetlo pozna-
nia. Musíme najprv vedieť, čo potrebujeme, 
až tak dokážeme prosiť o skutočne potreb-
né dary. Naším svetlom je viera v Krista. 
Len vo svetle viery dokážeme prosiť o sku-
točné dary, ktoré nám chýbajú k spáse. 
Ježiš sa nás pýta: „Čo chceš, aby som ti 
urobil?“ 
„Pane, chcem...“
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Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni 
deviate. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, 
I teraz podľa predpisu. Ostatné z hlasu. 
(HS: 149; PZ: 103; HP: 104)

PONDELOK 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 
52, zač. 48 (rad.); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 21, 
15 – 25, zač. 67 (apoštolovi)
Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak 
mŕtva je viera bez skutkov. (Jak 2, 26)
Na základe znakov v prírode možno roz-
poznať, o aké ročné obdobie ide. To platí aj 
o človeku. Výrok o tom, že som veriaci, ešte 
nemusí byť hodnoverný. Treba, aby som 
bol aj čitateľný. Aby z mojich slov, postojov 
a skutkov bolo zrejmé, že patrím Kristovi. 
Moje skutky robia vieru živú. Oživme aj 
dnes svoju vieru skutkami. Dajme viere 
dušu!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Poklony. (HS: 351; 
PZ: 328; HP: 340)

UTOROK 17. január
Prepodobný Anton Veľký
Čítania: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50 (rad.); Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 
6, 17 – 23a, zač. 24 (prep.)
Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý 
muž, schopný udržať na uzde aj celé 
telo. (Jak 3, 1b)
Jazyk je ako nôž, ktorý dokáže raniť, ale aj 
liečiť. Závisí to od toho, kedy ho použijem. 
Je dobré, aby som rozprával, ale aj mlčal, 
ak treba. Umením je rozpoznať čas. V po-
znaní Božej múdrosti sa buduje dokonalosť 
človeka. Pane, nauč ma spoznávať, kedy je 
slovo nástrojom budovania k dokonalosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 352; 
PZ: 330; HP: 342)

STREDA 18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 
26, zač. 51
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšet-
kým cudná, potom upokojujúca, skrom-
ná, zmierlivá, plná milosrdenstva, plná 
milosrdenstva a dobrého ovocia, nepo-
chybujúca a bez pretvárky. (Jak 3, 17)
Z Božieho slova vieme, že Boh opovrhol 
múdrosťou tohto sveta. Na druhej strane 

nás volá, aby sme zatúžili po múdrosti, 
ktorá je možno tichá, nenápadná, ale 
spásonosná. Božia múdrosť nám nedáva 
falošné nádeje. Usvedčí nás, ale zároveň 
ospravedlní svojím milosrdenstvom. Pane, 
nauč ma cudnej, upokojujúcej, skrom-
nej, milosrdnej, nepochybujúcej múdrosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätým. (HS: 353; 
PZ: 331; HP: 343)

ŠTVRTOK 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 
33, zač. 52
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. 
(Jak 4, 9 – 10)
Nie nadarmo sa hovorí, že pýcha je matka 
všetkých hriechov. Tam sa začína naša 
skaza. A práve pokora je liek, ktorý ju zničí. 
V prvom rade si musíme uvedomiť svoju 
úbohosť. Hriech ma ničí, ubíja a ponižuje. 
V pokore ma Boh dvíha a vracia mi to, čo 
mi hriech zobral – obraz Božieho dieťaťa. 
Boh zostúpil z neba, aby ma do neba dostal. 
Nezabúdaj! Len pokorným dá svoju milosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 20. január
Prepodobný Eutymios Veľký
Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2, 10, zač. 58; Mk 12, 1 – 
12, zač. 53 (rad.); Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; 
Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
... veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja 
som svätý.“ (1 Pt 1, 16)
Byť svätý − to je viac ako výzva. Je to 
nutnosť k spáse. Samozrejme, z vlastných 
síl toho nie sme schopní. Len z jeho milosti. 
On si nás môže spraviť svätými, ak mu to 
dovolíme. Ak sa necháme naplniť Svätým 
Duchom. Jedine v ňom a s ním môžeme byť 
už tu na zemi svätými. Znakom svätosti je 
láska. Buďme láskou!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. Voľnica. 
(HS: 355; PZ: 332; HP: 345)

SOBOTA 21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 73; Lk 17, 3 – 
10, zač. 84
Ustavične sa radujte! (1 Sol 5, 16)
Ježiš na jednom mieste v evanjeliu hovorí 
o pravej radosti. A tá pramení z toho, že sú 
naše mená zapísané v nebi. To by pre nás 

malo byť veľkou motiváciou. Máme v nebi 
menovku. Ak v tom vedomí žijeme, tak 
žiaden problém nás nemôže obrať o radosť, 
že Boh s nami počíta. Treba, aby som aj ja 
počítal s ním.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 22. január
32. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa 
o Zachejovi. Apoštol Timotej
Čítania: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 
1 – 10, zač. 94
Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása 
do tohto domu.“ (Lk 19, 9)
Nik z nás nemôže mať desať priorít. 
Nemožno venovať každej z nich takú 
pozornosť, akú by si zaslúžila. V živote sú 
veci, ktoré sú nutné, potrebné a príjemné. 
Medzi nutné patria tie, ktoré jednoducho 
musíme. Bez ktorých sa nedá byť človekom 
a kresťanom. Ktoré to sú? Objavme ich cez 
príbeh Zacheja. Zachej bol človek, ktorý 
pre svoj hriešny život nebol veľmi obľúbený 
medzi svojimi. Jeho prioritou bolo zarobiť, 
hoci aj nečestným spôsobom. Túžba mať, 
vlastniť bola veľká. Ale prišiel k poznaniu, 
že dôležitejšie, ako mať, je byť. Pociťoval 
neprijatie spoločnosťou pre svoj hriešny 
život. Možno aj to bolo podnetom, prečo 
urobil zmenu. Veď bol Abrahámovým 
synom. Jeho túžba po zmene ho vyhnala až 
na strom. Zachejova túžba je obdivuhodná 
v tom, že chcel spoznať, kto je Ježiš. Nešlo 
mu len o to, aby ho videl, chcel čosi viac. 
A našiel. Našiel spásu v Ježišovi Kristovi. Tá 
sa potom prejavila v zmene zmýšľania. 
Meno Zachej má krásny význam: Boh si 
pamätá. Boh ani na mňa nezabudol. Len či 
ani ja som nezabudol na Boha? 
Najhoršie v duchovnom živote je to, keď sa 
uspokojíme s tým, čo máme. Keď presta-
neme pracovať na večnom šťastí. To pravé 
šťastie človeka je ukryté v spáse, ktorú nám 
núka Ježiš Kristus. Preto je priam nutné, 
aby sa spása stala prioritou každého jed-
ného dňa. Je to každodenné rozhodovanie 
sa pre Krista. Spásu si dať nemôžeme. Nie 
sme toho schopní. Ale môžeme ju prijať 
ako dar. A sme schopní prijať ju len vtedy, 
ak uznáme, že ju nutne potrebujeme. No 
zároveň musíme rátať s tým, že je to spoje-
né so zmenou života. Sme na to pripravení?
Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni 
desiate. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, 
I teraz podľa predpisu. Ostatné z hlasu. 
(HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

Ján Kovaľ
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Vstup  
do Jeruzalema

Hora a mesto – v ľavej časti ikony, 
zväčša v pozadí za apoštolmi, 
sa čnie Olivová hora, o ktorej 

sa zmieňujú aj evanjelisti. Spomínajú ju 
v súvislosti s cestou Ježiša do Jeruzalema. 
„Keď sa (Ježiš) priblížil k Betfage a Be-
tánii pri hore, ktorá sa volá Olivová...“ 
(Lk 19, 29)

Hora (podobne ako pri ikone Naro-
denia Krista) Premenenia či Nanebov-
stúpenia je plná dynamizmu, zobrazená 
s množstvom odskokov, prepadlísk, 
pripomína príboj morských vĺn. Na nie-
ktorých ikonách je uprostred hory 
zreteľne zobrazený tmavý otvor pripo-
mínajúci jaskyňu a zdá sa, akoby apoš-
toli z jaskyne vychádzali. Umiestnenie 
apoštolov na ikone spomínaného sviatku, 
a to k vchodu do jaskyne, nie je náhodné, 
ale je symbolickým vyjadrením náro-
da, ktorý do príchodu Krista prebýval 
v tme. Ale Kristus svojím príchodom 
na svet odstraňuje tmu pohanského sveta 
a hriechu, o čom prorocky písal aj prorok 
Izaiáš: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie 

veľké svetlo, nad tými, čo býva-
jú v krajine tieňa smrti, zažiari 
svetlo“ (Iz 9, 1). Kristus pri svojom 
príchode na svet vytvára „nový 
národ“. Takto apoštoli prinášajú 
službu a obetu Kristovi, ktorý sa 
zjavil uprostred ľudu. O tomto 
spievame na liturgii pred konaním 
veľkého vchodu. V zhode s objas-
neniami a výkladom liturgie podľa 
Simeona Solúnskeho samotná 
Cherubínska pieseň symbolizuje 
udalosť Kvetnej nedele – vstup 
Krista do Jeruzalema: „My cheru-
bínov tajomne predstavujeme a ži-
votodarnej trojici trojsvätú pieseň 
spievame ... Veď máme prijať kráľa 
všetkých, ktorého anjelské zbory 
neviditeľne nesú v sláve...“. „A keď 
sa už blížili k úpätiu Olivovej 
hory, začali celé zástupy učeníkov 
radostne veľkým hlasom chváliť 
Boha za všetky zázraky, ktoré 
videli a volali: ,Požehnaný kráľ, 
ktorý prichádza v mene Pánovom! 
Pokoj na nebi a sláva na výsos-
tiach!‘“ (Lk 19, 37 – 38)

A prorok Izaiáš túto radosť 
opisuje týmito prorockými slovami: „Roz-
množil si plesanie, zväčšil si radosť; budú 
sa tešiť pred tebou...“ (Iz 9, 2).

Oproti Olivovej hore v pravej časti 
ikony sa nachádza mesto Jeruzalem, kde 
ho (Krista) pred bránami očakáva jasajúci 
dav. Mestská architektúra je bohatá a pes-
trá, farby sú živé, svetlé. Zdá sa, že všetko 
má podiel na radosti sprievodu, ktorý 
kráča. Neprehliadnuteľným prvkom tejto 
ikony je strom – palma, ktorá je uprostred 
medzi horou a mestom. Podľa starobylej 
interpretácie, ktorú spomína E. Sendler, 
ide o Zachejov strom, symbol jeho du-
chovného smädu a zároveň duchovného 
smädu celého ľudstva. Na druhej strane 
prítomnosť stromu – palmy na ikone 
korešponduje s opisom evanjelia, kde 
sa v súvislosti s udalosťou vstupu Krista 
do Jeruzalema píše: „Veľké zástupy pre-
stierali na cestu svoje plášte, iní odtínali 
zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu“ 
(Mt 21, 8). n

Milan Gábor
snímka: 3.bp.blogspot.com

24 | ikona

Hľadanie 
odpovedí

Každý deň počuť, že žijeme kompli-
kovanú dobu, cítime sa nespokojní 
a často aj nenaplnení očakávaniami, 

ktoré máme alebo sme mali. Ide tu o problé-
my, ktoré prežívame ako manželia v súvis-
losti s manželským spolužitím, ako rodičia 
s výchovou detí, často si nevieme rady ani 
v súvislosti s bežným ľudským spolužitím 
pre komplikovanosť problému alebo neocho-
tu pováh. Aj v rámci cirkevného života sa 
stretávame s rozličnými situáciami, na ktoré 
hľadáme odpoveď. Sú to často otázky, 
na ktoré sa odpoveď hľadá ťažko, na druhej 
strane zas, ak by sme v danej situácii nejakú 
myšlienku mali naporúdzi, možno by aj táto 
konkrétna okolnosť života bola dopadla 
ináč. Pre vás, milí čitatelia Slova, preto 
otvárame novú rubriku, v ktorej sa s vami 
chceme krátkymi myšlienkami z bežného 
života pokúsiť o analýzu niektorých prob-
lémov a ponúkať na ne aj odpovede a rieše-
nia, najmä z bohatej skúsenosti najstaršej 
učiteľky, ktorou je Kristova Cirkev.

Omylom dnešného človeka je mienka, že 
manželstvo je spojenie muža a ženy uza-
tvárané pre ich úžitok, pre to, aby im bolo 
dobre. Manželstvo však nie je o tom, aby 
zabezpečilo muža a ženu. Nie je tiež na to, 
aby sa v ňom oni dvaja realizovali, aby im 
bolo dobre. Aj keď na začiatku sú oni dvaja, 
manželstvo nie je len pre nich. Pri jeho uza-
tváraní snúbenci stoja vedľa seba a spoločne 
pozerajú na bohostánok s Najsvätejšou 
Eucharistiou. Je to hlboký a jednoznačný 
symbol. Manželstvo je totiž láska muža 
a ženy, zamilovaných v Bohu. Preto je skon-
štruované tak, že muž nikdy nedobyje ženu 
a žena nikdy nedobyje muža. Vždy zostanú 
individualitami. Spája ich však čosi hlbšie. 
Láska k Bohu. Preto žena právom môže 
povedať mužovi a on svojej žene: „Milujem 
ťa nadovšetko, ale Boha milujem viacej“. 
Ich spoločná láska k Bohu totiž spája ich 
manželstvo a pomáha im prekonávať všetky 
krízy. Drámou súčasného manželstva je, že 
muž si myslí, že má ženu pre seba, a žena, 
že má pre seba muža. Keď sa toto očakáva-
nie nenaplní, často sa končí aj manželstvo. 
Ono však nie je tým, že sú dvaja zahľadení 
do seba, ale že sa pozerajú tým istým sme-
rom. Garantom kresťanského manželstva je 
ich láska nasmerovaná k Bohu. A v manžel-
stve je Boh najdôležitejší.

František Čitbaj
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 SPOlOK 
 SV. CyrIlA A MeTODA

Pod názvom Antológia ruskej nábožen-
skej filozofie vyšla v spolkovom vydava-
teľstve Byzant Košice, s.r.o., nová pub-
likácia. Právom môžeme predpokladať, 
že vydanie antológie svojou poznávacou 
hodnotou podstatne prispeje k ekume-
nickému zblíženiu kresťanského Východu 
a Západu. Kniha stojí 11 eur a možno si ju 
objednať na stránke www.byzant.sk.

výbor spolku

 KOINONIA SV. JáNA KrSTITeĽ

28.01. – 29.01. Kurz Filip − Ihľany
liturgia s modlitbou za uzdravenie
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
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 kaviar-
ni Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 hod. v Kato-
líckom 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 kraj-
čírskom 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: 0905 382 260,  
www.koinonia-presov.sk,  

koinonia.presov@orangemail.sk, 
sek@koinonia-presov.sk

 BlAHOželáMe

7. januára oslávi svoje narodeniny Anna 
Hrušková z Matiašky. Všetko najlepšie 
a veľa Božích milostí jej pri tejto príleži-
tosti vyprosujú deti Kveta, Božena a Mi-
chal s rodinami.

21. decembra sa do-
žil 30 rokov náš du-
chovný otec Michal 
Stuľák. K tomuto 
krásnemu životné-
mu jubileu vám sr-
dečne blahoželáme 

a vyslovujeme úprimné poďakovanie 
za svedectvo života plného lásky, poro-
zumenia, obety a nezištnej práce v našej 
farnosti. V modlitbách vám i vašej man-
želke Márii ďakujeme aj za každodenné 
Božie slovo, ktoré tak horlivo rozdávate 
okolo seba. Preto vám do ďalších rokov 
života vyprosujeme veľa Božích milostí 

a lásky, pevné zdravie a pohodu v rodin-
nom a spoločenskom živote. Nech vám 
pomáha silné vanutie Svätého Ducha 
spolu s láskavým orodovaním Presvätej 
Bohorodičky. Na mnoho šťastných rokov!

s úctou a vďakou 
veriaci z Bežoviec a Záhora

 OZNAMy
Duchovné cvičenia  
otcov redemptoristov
09. – 12.02. Duchovné cvičenia pre mu-
žov – O modlitbe (vedie otec Metod Lu-
kačik)
16. – 19.02. Duchovné cvičenia pre ženy 
– Kráčaj so mnou (vedie otec Jozef Jur-
čenko)

23. – 26.02. Duchovné cvičenia pre ženy 
– Poslanie ženy (vedie otec Pavol Tomko)
05. – 09.03. Duchovné cvičenia pre kňa-
zov (vedie otec Jozef Jurčenko)
16. – 18.03. Duchovné cvičenia pre man-
želky kňazov (otec Atanáz Mandzák)
22. – 25.03. Duchovné cvičenia pre ženy – 
O modlitbe (otec Metod Lukačik)
Duchovné cvičenia sa uskutočnia v kláš-
tore redemptoristov v Michalovciach, 
Masarykova 35. Nahlásiť sa treba na tel. 
č. 056 64 221 67, 0902 478 816 alebo 
prostredníctvom e-mailu: micssr@misio-
nar.sk.

Metod Lukačik

 INZerCIA

Výroba zvonov osvedčenou zvonárskou 
technológiou, oprava poškodených 

zvonov, elektrifikácia. Kontakt: Mi-
chal Trvalec, Zvonex žarnovica, mob. 
0905 233 451, tel.045/681 2143, www.
vyrobazvonov.sk

 CeNNÍK INZerCIe

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 

Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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PáPEžSKé MISIJNé DIELA
Vyzývame vás na zbierku známok v rámci vašich 

farností. Takýmto spôsobom môžete pomôcť 
misiám. Stačí iba známku vystrihnúť  
s min 1 cm okrajom. NEODLEPUJTE!  

Ak je známka opečiatkovaná príležitost-
nou pečiatkou, pošlite celú obálku.  

Keď sa neviete rozhodnúť, pošlite celé 
obálky a pohľadnice. Zbierku známok 

môžete uskutočniť aj v rámci školy. 
Napríklad umiestnite viditeľne škatuľu 
na zber známok pre misie pri vchode 

do chrámu alebo v škole... Známky sa potom špe-
ciálne odlepujú, kladú do sérií a odosielajú do sveta 
na predaj k zberateľom známok. Výťažok z predaja 

sa poukazuje na misie.  
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať do redakcie časopisu 
Slovo na adresu: Slovo – PMD, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.
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x 09.01. (pondelok)  18.55 Putovanie kalvá-

riami – mapovanie kalvárií a krížových ciest 
na Slovensku 19.00 Pôvod človeka: Od veľ-
kého tresku k modrej planéte ⓬ – existuje 
inteligencia, ktorá riadila nádherný proces 
evolúcie? Dokumentárny seriál odpovedá 
na tieto i mnoho ďalších otázok s pôva-
bom, pomocou prekvapivých obrázkov 
a exaktne vedecky. 20.10 Správy zo Svätej 
zeme – udalosti zo Svätej zeme, informácie 
o živote miestnych kresťanských komunít, 
spravodajstvo z miest spojených so živo-
tom Ježiša Krista 20.30 U Pavla – diskusná 
relácia o spoločenských problémoch. Hrozí 
nám energetická chudoba? 
 10.01. (utorok)  19.00 Druhý vatikánsky 
koncil v histórii – dokument o nových ví-
ziách v Cirkvi v historickom kontexte 20.10 
Slovo Božie podľa Matúša (9) – súvislosti 
a významy zjavených právd novozákonné-
ho posolstva, objasňované biblistami KBD
 11.01. (streda)  10.35 Generálna audien-
cia – verejné stretnutie Svätého Otca 
s veriacimi 19.00 Ekumenický seminár ⓬ – 
v ekumenickom seminári Collegium Orien-
tale v Nemecku, založenom v roku 1988, 
poskytujúcom vzdelanie mladým mužom 
z krajín, ktorí pre ekonomické problémy 
alebo prenasledovanie kresťanov vo svojej 
krajine nemohli odpovedať na povolanie. 
19.25 Katechézy Benedikta XVI. – pravdy 
viery podávané jedinečným spôsobom 
pápežom Benediktom XVI. 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík – prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 20.20 Ruka pokoja 

⓬ – pápež Pius XII. a holokaust – tento 
dokument skúma náročné voľby, ktorým 
musel Pius XII. čeliť počas 2. svetovej 
vojny, a predkladá presvedčivý dôkaz 
o tom, že jeho smelé, a predsa diskrétne 
prorocké činy zachránili desiatky tisícov 
židovských životov a pripravili cestu novej 
ére katolícko-židovských vzťahov, ktoré sa 
za ostatných 50 rokov prehĺbili
 12.01. (štvrtok)  19.00 Pravoslávny kláštor 
Zerbista v Grécku ⓬ – dokumentárny 
film z cyklu o kláštoroch po maďarsky 
s titulkami 19.45 Rehoľná abeceda – Všetky 
stvorenia dobrorečte Pánovi – Cyril Brázda 
OFM 20.10 Stretnutia s Ježišom (8) – Ježiš 
a Mária Magdaléna (Jn 20, 11 – 18) 21.20 
Medzi nebom a zemou – publicistika 
Mariána Gavendu so zaujímavým hosťom
 13.01. (piatok)  20.25 Moja misia: Cesta 
z pralesa (Ekvádor) ⓬ – dokumentárny 
film z misijného prostredia spojený s dis-
kusiou 
 14.01. (sobota)  18.45 Poltón magazín – 
prehľad slovenskej gospelovej hudby 20.25 
Don Bosco (2) ⓬ – strhujúci filmový príbeh 
apoštola mládeže dona Bosca
 15.01. (nedeľa)  07.55 Klbko – relácia pre 
deti, ďalšie dobrodružstvo s kamarátom 
Klbkom 08.15 Ichtis – antivírus pre deti 
– počítačové vírusy spôsobujú veľa škôd. 
A čo takto vírusy hnevu, závisti, nenávisti? 
Ako sa s nimi vyrovnať, to poradí deťom 
antivírus – rybka menom Ichtis 10.30 Svätá 
omša z Dómu sv. Martina v Bratislave – 

priamy prenos 13.50 Božie dieťa ⓬ – sve-
dectvo mladíka, vraha svojich vlastných ro-
dičov, ktorý v ilavskej samotke našiel Boha. 
17.30 Octava dies – spravodajský súhrn 
z Vatikánu 18.40 Vlastná cesta – posledná 
časť rozprávania kardinála Jozefa Tomka 
o jeho živote, vzťahu k Slovensku 19.10 Ka-
techéza – k hlbšiemu prežívaniu viery patrí 
aj poznanie kresťanských právd a morálky. 
21.10 Večerná univerzita – záznamy pred-
nášok z konferencií a pastoračných centier

 07.01. (sobota)  20.30 Zostrih z predvia-
nočnej rozhlasovej duchovnej obnovy 
s otcom biskupom Františkom Tondrom
 08.01. (nedeľa)  13.00 Jozef Tóth: Človek 
Jób hovorí s diablom 14.00 Z Egypta som 
ho povolal – hra 
 15.01. (nedeľa)  13.00 Ján Motulko – 
Od poslednej básnickej zbierky po prvú 
zbierku 14.00 Svadba v Káne Galilejskej 
– príbeh 21.00 Začína sa Európsky rok 
aktívneho starnutia a medzigeneračnej 
solidarity
 18.01. (streda)  20.30 RKF – Stará Sásová
 20.01. (piatok)  20.30 Psoriáza. Hosť: 
Mária Cetkovská – Spoločnosť psoriatikov 
a atopikov SR
 21.01. (sobota)  18.00 emauzy – gréckoka-
tolícka sv. liturgia z Prešova
 22.01. (nedeľa)  14.00 Ján Čajak: Vohľady 
 26.01. (štvrtok)  20.30 Heraldika na Slo-
vensku
 29.01. (nedeľa)  14.00 Údel matky – príbeh

ráDIO SlOVeNSKO
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty 
 08.01. (nedeľa)  21.05 P. Gabriš: Trojkráľové 
posolstvo

ráDIO SlOVeNSKO A reGINA
 08.01. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bra-
tislava)
 15.01. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bra-
tislava)

ráDIO reGINA (BA, BB, Ke)
Streda  21.00 Cesty r
Sobota  21.00 Viera v živote
Nedeľa  17.10 Frekvencia M
ráDIO reGINA (Ke)
 08.01. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka hu
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Alex a Brett Harrisovci: Robiť ťažké veci
Kniha Robiť ťažké veci patrí do radu tých, ktorých cieľom je prebudiť mladú generáciu 
z nečinnosti. Bratia, tínedžeri, radia svojim rovesníkom, ako vykonať „rebelúciu“, ako 
prekonať malé očakávania, ktoré na nich spoločnosť má. Vysvetľujú, ako urobiť prvý krok, 
zvyšovať si latku, naučiť sa spolupracovať či zaujať vlastný postoj a dať pri tom všetkom 
priestor Bohu. Vďaka svedectvám kniha odhaľuje obrovský potenciál mladého ducha, 
ktorý nesmie byť zanedbaný, a pobáda ho k činnosti. Kňaz a riaditeľ TV Lux Ján Buc sa 
o nej vyjadril: „Táto kniha má v sebe obrovskú dynamiku zmeniť životy nielen tínedžerov, 
ale aj všetkých, ktorí sa ju odhodlajú otvoriť a čítať. Je naozaj čas na zmenu.“ (Mária Dudová-Bašistová)

Welcome to the Rileys
Málokto vie, že Kristen Stewartová, známa ako Bella z filmu Twilight, si zahrala aj zau-
jímavú rolu po boku skvelého herca Jamesa Gandolfiniho vo filmovej snímke Welcome 
to the Rileys (Vitajte u Rileyovcov). Film predstavuje úžasnú drámu rodiča, ktorý stratil 
dieťa a nachádza nový zmysel života v pomoci druhému. Douglas (James Gandolfini) 
po smrti dcéry stráca životný smer. Pri jednej pracovnej ceste stretne mladučkú pros-
titútku Allison (Kristen Stewartová), ktorá má problémov viac ako celé mesto dokopy. 
Douglas v nej uvidí svoju mŕtvu dcéru a rozhodne sa jej pomáhať bez akýchkoľvek  
predsudkov a odsudzovania, čo privedie Allison k zamysleniu sa nad svojím životom... (Lukáš Petruš)

Majka Šibíková – Deň náš každodenný
Milí rodičia a milé deti! Majka Šibíková, ktorú mnohí poznajú ako speváčku z kapely 
Križiaci, má pre vás nové CD s názvom Deň náš každodenný (tým najmenším…). Nájdete 
na ňom dvadsať veselých piesní o všetkom, čo s vašimi najmenšími denne prežívate – 
od ranného vstávanie cez obliekanie, umývanie, cestovanie a modlitbu až po sladké ve-
černé usínanie. Nové pesničky v pestrom hudobnom spracovaní, ktoré pozerajú na svet očami detí, sa stanú 
súčasťou každodenného života celej rodiny. Bohato ilustrovaný booklet s textami piesní zaujme všetky deti 
a je výbornou pomôckou nielen pre rodičov a celú spievajúcu rodinu, ale aj materské školy. Veď vyskúšajte 
sami a deň váš každodenný si určite spolu s Majkou budete užívať. (Kumran)
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Podávanie a zverejňovanie inzercie v časopise Slovo

V prípade, že sa rozhodnete požiadať o uverejnenie inzerátu, blaho-
želania, spomienky alebo poďakovania, potrebujete splniť niekoľko 
podmienok, aby váš text mohol byť zverejnený.
Podmienky:
• Do redakcie treba doručiť text v dostatočnom časovom predstihu, to 
znamená min. 4 týždne (v prípade dvojčísel 6 týždňov) pred aktuálnym 
dátumom, ku ktorému sa inzercia viaže.
• Text treba zaslať v čitateľnej podobe klasickou alebo elektronickou 
poštou na adresu redakcie. Po úprave textu vám redakcia zašle výšku 
poplatku za uverejnenie (1 znak – 0,02 eura, fotografia/rámček – 2 eurá).
• V prípade, že chcete uverejniť aj fotografiu, treba ju pripojiť k textu 
(v elektronickej podobe ako samostatný jpg obrázok). Ak chcete fy-
zicky fotografiu vrátiť, treba pripojiť obálku so známkou alebo zaplatiť 
poštovné.
• Inzerát pri príležitosti okrúhlych životných (40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100) a kňazských (20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70) 
jubileí kňazov je do 200 znakov s medzerami zdarma alebo za dobro-
voľný príspevok. (redakcia)
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krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej vety z mod-
litby:  Xlhbq na3q nasu5nyj da6dØ namq dnesØ.________________________________________________

legenda: adam, agÁt, atlas, Ábel, Áron, banÁn, bet-
lehem, blesky, blok, bolesti, brat, brod, celina, cena, 
cieĽ, cmar, dekan, dražba, duŠa, eliÁŠ, hroby, chlieb, 
jozue, kosŤ, krst, list, Ľudia, maslo, misie, nazaret, 
obeta, ocot, oltÁr, ovos, pokolenie, pravda, riad, 
riaditeĽ, rorÁty, ruža, ryža, slza, smrŤ, snem, svit, 
talmud, tÓra, uzdravenie, veda, život, žold. 

tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 24 – 25: krížovka: (pozri iz 52, 13); 
osemsmerovka: ak učíš svojho syna, učíš syna svojho syna. 
VýhERcA: emília klimkovská z kapušian. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slo-
vo1@grkatpo.sk. 
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svätá liturgia z Chrámu Povýšenia sv. Kríža 
v Prešove. Slúži otec Rastislav Baka.
 17.01. (utorok)  20.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Rastislav Baka, Prešov)

ráDIO reGINA (BA, BB)
Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše r
ráDIO DeVÍN
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich
 08.01. (nedeľa)  07.30 P. Gabriš/D. Dian: 
Krst Krista Pána

Zmena programu vyhradená.

cyrilika
n „pán hlavný, v polievke mám 
kontaktné šošovky!“
„kde? nevidím ich.“

n príde chlapček domov a je 
smutný. hovorí babke:
„babi, nikto nechce ísť so mnou 
von. každý sedí za počítačom, 
každý je len na facebooku a nik-
to vonku.“
babka na to: „jj, lol.“

n ako delíme dopravné značky? 
na oceľové a hliníkové.

n čo je rázcestie? 
to je miesto, kde rastie cesta. 

n čo je časopriestor? 
keď majster povie robotníkom: 
„budete kopať kanál odtiaľto až 
do večera.“

n móricko chodí každoročne 
na veľkú noc do kostola. Farár 
má kázeň o tom, ako ježiša zajali 
v getsemanskej záhrade. móric-
ko to už nevydrží a na celý kostol 
zakričí: „tak mu treba! na čo tam 
šiel, veď aj vlani ho tam chytili?!“

n po viac ako polstoročnom 
manželstve on umiera. 
po nejakom čase ona tiež a od-
chádza do neba. v nebi znova 
stretáva svojho manžela, beží 
k nemu a hovorí: 
„môj drahý, ako dobre, že ťa 
znova vidím!“
a on odpovedá: „ma neštvi! Fa-
rár povedal veľmi jasne – ‚pokým 
vás smrť nerozdelí!!!‘“

n niektoré brzdy si myslia, že sú 
záchranné. 

n žijeme v elektrickej dobe. 
do práce chodíme s odporom, 
v práci sedíme s napätím a keď 
sa dotkneme vedenia, tak nás 
kopne do zadku.

n nebuďte smutní, že nemáte 
peniaze. majú ich iní.
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 Gr.KAT. MláDežNÍCKe CeNTruM BárKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

13. – 15.01. život viery. Ak si nadšený z hrdinov viery, 
o ktorých čítaš v Božom slove, a túžiš stať sa 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 zanecha-
li. Podmienkou je mať absolvovaný minimálne Kurz 
Filip. Veková kategória účastníkov je 14 a viac rokov. 
(Peter Lipták & tím)
20. – 22.01. Víkend v Bárke na tému. Vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež. Veková kategó-
ria účastníkov je od 9 do 30 rokov.
03. – 05.02. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život len 
tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? 
Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím 
Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské 
základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a po-
kojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov. Veková 
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták 
& tím)

 CeNTruM Pre rODINu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

20. – 22.01. Kurz rút. Ide o evanjelizačný kurz pre 
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdra-
viť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrá-
tenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. 
17. – 19.02. Kurz rút. Na tento termín prijímame re-
zervácie, až keď sa naplní januárový Kurz Rút.

 Gr.KAT. MláDež. PASTOr. CeNTruM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500

Peter Fučo – koordinátor mladých: 0908 302 814
Aktuálny program nájdete na webovej stránke.

 PúTNICKé MIeSTA

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

04.02. Fatimská sobota (10.00 hod.)
05.02. liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 
hod.)

Michalovce, kláštor redemptoristov

25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 
hod.)
04.02. Fatimská sobota (08.30 hod.)

litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

04.02. Fatimská sobota (10.30 hod.)
05.02. 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.

 ŠKOlA V PrÍrODe SV. luKáŠA
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

 eVANJelIZAČNá ŠKOlA SV.  MIKuláŠA

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

 PASTOrAČNé CeNTruM róMOV
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

0915 951 081

Centrum pre rodinu – Sigord
Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

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.

Kurz vedie skupina manželských párov pod vedením otca Petra 
Jakuba, riaditeľa Centra pre rodinu na Sigorde, v spolupráci 
s ďalšími odborníkmi (psychológom, lekárom, pedagógom). 
Obsahom kurzu sú témy o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža 
a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí,  
o kresťanskom štýle v rodine a iné.

Termín:  2. – 5. februára 2012
Miesto: Centrum pre rodinu na Sigorde pri Prešove
Príspevok na osobu: 50 eur

Viac informácií nájdete na www.centrumsigord.sk 
a centrum.rodina@grkatpo.sk


