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Veľké veci urobil s nami Pán
Načo sú svätcom tituly?



Pobytové zariadenia pre ľudí bez domova 
Pod Táborom v Prešove

Zmenou spoločenského 
zriadenia sa v spoločnosti 
začali prejavovať nielen 

pozitívne, ale aj negatívne javy. 
Takým bol aj rast počtu ľudí, 
ktorí sa so zmenou systé-
mu fungovania spoločnosti 
nevedeli vyrovnať a zvládnuť 
ju. Ocitli sa na okraji spoloč-
nosti s minimom prostriedkov, 
ktorými by si vedeli zabezpečiť 
prostriedky na dôstojné prežite. 
Cirkev prostredníctvom charity 
reagovala na tieto skutočnosti 
vytvorením služieb, ktoré by 
zmierňovali utrpenie ľudí bez 
domova. Pomáhala im nachá-
dzať možnosti, ako sa vrátiť 
do spoločnosti.

V súčasnosti Gréckokatolícka 
charita Prešovskej archiepar-
chie prevádzkuje objekt Pod 
Táborom v Prešove, kde sú sú-
stredené 3 pobytové služby pre 
ľudí bez domova – nocľaháreň 
Effeta, útulok Archa, „domov 
na pol ceste“ Dom Charitas.

Vo februári 1997 sa začala 
príprava objektu na spustenie 
nocľahárne Archa. Zariadenie 
vtedy malo jedného platené-
ho pracovníka, ostatní boli 
dobrovoľníci. Prevádzka bola 
oficiálne spustená 1. júna 1997 
s 10 zamestnancami.

Cieľom služby bola snaha 
o dôstojné prenocovanie ľudí 
bez prístrešia, uspokojenie ich 

základných životných potrieb, 
obnova alebo udržiavanie zák-
ladných hygienických návykov 
a sociálnych zručností, podpo-
rovanie upevňovania sebaúc-
ty a sebadôvery, vyjadrenie 
spolupatričnosti a participácia 
pri hľadaní východiska zo so-
ciálnych problémov, hľadanie 
životných perspektív. Prevádz-
kové možnosti vtedy dovoľo-
vali poskytovať azyl ľuďom len 
v nočných hodinách.

Veľkou zmenou v prospech 
klientov bola zmena prevádz-
kového času v septembri 1999 
z nocľahárne na útulok s mož-
nosťou celodenného pobytu 
a vzhľadom na záujem klientov 
aj postupné zvýšenie kapacity 
na konečných 53 miest. Pre 
ľudí so zhoršeným zdravotným 
stavom, odchovancov detských 
domovov, ľudí po výkone trestu 

a v rôznych sociálnych krízach 
sa tak vytvorilo miesto celo-
denného zázemia s možnosťou 
prípravy celodennej stravy.

Medzníkom v histórii objektu 
bola registrácia a uvedenie 
do prevádzky ďalšieho zariade-
nia v objekte Domu Charitas – 
zariadenia chráneného bývania 
pre ľudí ukončujúcich resocia-
lizáciu s počiatočnou kapacitou 
5 miest v júli 2001. Zariadenie 
bolo pripravené v úzkej spo-
lupráci s jestvujúcim útulkom 
a pomaly sa rozrástlo až na ko-
nečnú kapacitu 24 miest. 
V súčasnosti je registrované ako 
„domov na pol ceste“ a poskytu-
je služby najmä odchovancom 
detských domovov, ľuďom 
po výkone trestu alebo prichá-
dzajúcim z iných zariadení.

Od júla 2002 až do mája 2006 
boli súčasťou Domova nádeje 

aj 4 miesta resocializačného 
strediska pre ľudí s duálnou 
diagnózou, ktoré však pre zme-
ny v zákonoch muselo ukončiť 
svoju činnosť.

Vo februári 2010 bola v ob-
jekte zaregistrovaná aj níz-
koprahová nocľaháreň Effeta 
s kapacitou 12 miest, ktorá slúži 
ľuďom, pre ktorých sú pod-
mienky režimu v útulku alebo 
v „domove na pol ceste“ ťažko 
prijateľné. Ide o ľahko dostup-
nú službu pre ľudí žijúcich 
na ulici. Zároveň sa vytvorila 
možnosť na krátky čas poskyt-
núť aj pomoc pre dve rodiny 
v náhlej kríze v samostatných 
priestoroch.

História objektu je od vzniku 
veľmi dynamická. Od jedno-
duchých služieb – poskytnutie 
nocľahu, hygieny a ľudského 
prijatia sa postupom času pole 
pôsobnosti veľmi rozšírilo. Je tu 
možnosť celodenného poby-
tu, prípravy stravy, vypratia 
a vyžehlenia osobnej bielizne, 
služby šatníka. Predajom ča-
sopisu Cesta je možnosť získať 
finančné prostriedky. Je tu 
možnosť duchovnej pomoci cez 
duchovného správcu a stretnu-
tia so psychológom, organizujú 
sa modlitbové stretnutia, výlety, 
zábavné stretnutia. Pracovnou 
terapiou sa rozvíjajú zručnosti. 
Klienti si sami šijú posteľnú 
bielizeň, vyrábajú nábytok, 
maľujú priestory, starajú sa 
o okolie, čistia a upravujú 
miestnu komunikáciu. Keďže 
v objekte sú služby rozličnej 
úrovne, snažiaci sa klienti môžu 
skvalitniť svoj život prechodom 
na vyšší stupeň.

Služby vo všetkých zariade-
niach poskytuje jeden terape-
utický tím 10 pracovníkov, čo 
je výhodou, lebo pri prechode 
klienta do inej časti je zacho-
vaná terapeutická kontinuita 
pôsobenia. Pracovníci charity 
majú zabezpečený odborný aj 
duchovný rast. n

Rudolf Bača
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Anjelský život
Vstúpili sme do mesiaca február, v ktorom 
budeme prežívať silné momenty nášho 
duchovného života. Sviatok Stretnutia nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista nás 
poučuje o tajomstve obetovania Ježiša v Je-
ruzalemskom chráme. Ukazuje na Boha ako 
na počiatok a koniec všetkého bytia, lebo 
všetko patrí jemu a každý mu má slúžiť.

Ak sa pozrieme na začiatky kresťanstva, 
vidíme, že členov Cirkvi nazývali svätými. 
V Prvom liste Korinťanom sa sv. Pavol ob-
racia na tých, čo vzývajú meno nášho Pána 
Ježiša Krista na každom mieste (1 Kor 1, 2). 
Kresťan je vlastne už svätý, pretože krst ho 
zjednocuje s Ježišom a jeho veľkonočným 
tajomstvom. Zároveň sa ním však musí 
neustále stávať tým, že sa mu čoraz viac 
vnútorne pripodobňuje. Mnohí si myslia, 
že svätosť je výsadou vyvolených. Stať sa 
svätým je v skutočnosti úlohou každého 
kresťana, vlastne by sme mohli povedať 
každého človeka! Apoštol píše, že „Boh nás 
v Kristovi požehnal všetkým nebeským du-
chovným požehnaním a ešte pred stvorením 
sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred jeho 
tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1, 
3 – 4). Všetky ľudské bytosti sú povolané 
k svätosti, ktorá spočíva v tom, že žijú ako 
Božie deti v tej podobe s ním, podľa ktorej 
boli stvorené. Všetci sme Božie deti, ja a ty, 
my všetci sa prostredníctvom namáhavej 
cesty slobody, plnením Božej vôle musíme 
stať takými, akými nás chce mať Boh. To on 
všetkých pozýva, aby sa stali súčasťou jeho 
svätého ľudu. Cesta je Kristus, Syn, Boží 
Svätý: „... nik nepríde k Otcovi, iba cez neho“ 
(porov. Jn 14, 6).

Blahej pamäti pápež Ján Pavol II. vyhlásil 
6. januára 1997 tento sviatok za Deň zasvä-
teného života. V tento deň Katolícka cirkev 
upriamuje pohľad na Bohu zasvätené osoby 
a ďakuje Bohu za dar každého povolania. 
V tento deň sa vyzdvihujú Simeon a Anna 
na piedestál ako veľké vzory pre zasvätené 

osoby. V ich živote vidíme, ako túžobne 
očakávajú stretnutie so svojím Bohom. 
Čakanie je naplnené službou Bohu a ľuďom 
v chráme. V životoch Bohu zasvätených 
osôb sú taktiež prítomné tieto dva prvky. 
Eschatologické svedectvo života zasvätených 
patrí k základu takéhoto povolania. Sľuby 
chudoby, čistoty a poslušnosti prijaté kvôli 
nebeskému kráľovstvu sú svedectvom povo-
lania človeka. Ukazujú na nové nebo a novú 
zem. Tento „anjelský život“ zasvätené osoby 
nežijú bez zaangažovania sa vo svete. Veď 
koľko zasvätených dnes pracuje v školách, 
nemocniciach, v ústavoch, kde slúžia Bohu 
a ľuďom, a tak napĺňajú kresťanský ideál 
lásky k Bohu a blížnemu.

Nezabudnime tento mesiac prosiť Pána 
o dary pre týchto našich bratov a sestry, ktorí 
sa rozhodli prijať jeho pozvanie zasvätenia. 
Potrebujú našu modlitbu, aby mali silu žiť 
svoj život verne a odvážne. Potrebujú veľa 
svetla na ceste, ktorá je veľakrát zahmlená 
a nevidno cieľ. Zasvätený život má prorocké 
poslanie. Tak ako Simeon a Anna, aj každá 
Bohu zasvätená osoba má svet a každého 
človeka vedľa seba privádzať pred Božiu tvár 
a spoznávať Boha vo všetkom.

Stretnutie Pána nie je iba sviatkom zasvä-
tených. Patrí všetkým členom Cirkvi. Každý 
z nás je pozvaný slúžiť Bohu na tom mieste 
a v povolaní, ktoré od neho prijal, tak ako 
Simeon a Anna spoznávať Boha v každoden-
nom živote.

Všetkým veriacim v Krista, Bohu zasvä-
teným osobám a čitateľom časopisu Slovo 
prajem plnosť darov Svätého Ducha a radosť 
na ceste za naším Pánom Ježišom Kristom.

Jaroslav Štelbaský CSsR
protoigumen Michalovskej viceprovincie  

redemptoristov
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�� Od 18. do 25. januára sa konal 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťa-
nov. Témou bol výrok sv. Pavla Všetci 
budeme premenení skrze víťazstvo 
nášho Pána Ježiša Krista. Vrcholom 
tohtoročného týždňa modlitieb 
v Čechách bola ekumenická sláv-
nosť, ktorá sa za účasti popredných 
zástupcov cirkví ekumény uskutočnila 
23. januára v Kostole sv. Vojtecha 
v Prahe-Dejviciach. (TS ČBK)

�� Storočnicu hieromučeníka Nikitu 
Budku, prvého biskupa ukrajinských 
gréckokatolíkov v Kanade, oslávia 
veriaci Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi v Kanade v roku 2012. Pri 
príležitosti tejto významnej udalos-
ti gréckokatolícki biskupi Kanady 
zvolali pastierskym listom 19. januára 
synodu biskupov UHKC v Kanade, 
ktorá sa uskutoční 9. – 16. septembra 
v kanadskom Winnipegu. (www.ugcc.
org.ua)

�� Pochod pre život – výlet byzant-
skej mládeže z gréckokatolíckych 
diecéz USA do Washingtonu sa 
uskutočnil od 21. do 23. januára. 
(www.parma.org)

�� Sympózium s témou sexuálneho 
zneužívania Cesta k uzdraveniu 
a obnove sa uskutoční 6. – 9. februá-
ra na Pápežskej gregoriánskej univer-
zite v Ríme. Stretnú sa na ňom bis-
kupi a predstavení rehoľných rádov 
z celého sveta. V centre pozornosti 
bude ochrana detí a zraniteľných 
osôb pred sexuálnym zneužívaním.

�� Prefekt Kongregácie pre východ-
nej cirkvi sa vrátil z návštevy Indie. 
Kardinál Sandri v polovici januára na-
vštívil katolíkov východného obradu 
v štáte Kerala. Pre Vatikánsky rozhlas 
povedal: „Bolo to mimoriadne do-
jemné stretnutie s ľuďmi, ktorí silno 
prežívajú svoj vzťah k Apoštolskému 
stolcu a Petrovmu nástupcovi. Sýr-
sko-malabarská a sýrsko-malankar-
ská cirkev je jednou z najvýznamnej-
ších katolíckych cirkví východného 
obradu. Patrí do nej päť miliónov 
veriacich a vyznačuje sa vitalitou 
a apoštolským duchom, ktorý pôsobí 
veľkú radosť. V štáte Kerala panuje 
veľká otvorenosť. Medzi jednotli-
vými kresťanmi, teda katolíkmi a pra-
voslávnymi či jakobitmi, ale i medzi 
príslušníkmi veľkých náboženských 
vyznaní, ako je hinduizmus a islam, 
existuje veľká spolupráca, pokojné 
súžitie a vzájomná úcta.“

4 | spravodajstvo

Biskup Wiliam Skurla sa stal  
novým arcibiskupom metropolitom v USA
Svätý Otec Benedikt XVI. 
vymenoval 19. januára nového 
arcibiskupa metropolitu v Pitts-
burghu (USA) Mons. Wiliama 
C. Skurlu, biskupa eparchie 
Passaic (USA). Mons. Wiliam 
C. Skurla sa tak stane piatym 
metropolitom arcibiskupom ar-
chieparchie Pittsburgh a hlavou 
Byzantskej katolíckej ruténskej 
metropolie sui iuris (svojho prá-
va) v Pittsburghu. Intronizácia 
nového pittsburského hierarchu 
sa uskutoční 18. apríla v Pitts-
burghu.

Mons. Wiliam C. Skurla sa 
narodil 1. júna 1956 v Duluthe 
(štát Minnesota), v parmskej 
ruténskej eparchii (USA). 
Teologické štúdiá absolvoval 
vo Washingtone, D.C., a vo 
vincentínskom seminári v Pal-
merstone v štáte Pennsylvánia. 
Duchovnú formáciu získal 
v Ráde menších bratov františ-
kánov byzantského obradu. 23. 

mája 1987 prijal kňazskú 
vysviacku z rúk biskupa 
Michaela J. Dudicka. 
V ráde františkánov 
byzantského obradu 
zastával úrad riaditeľa 
pastorácie povolaní 
v Svätouspenskom 
kláštore v Sybertsville. 
V roku 1993 bol inkardi-
novaný do eparchie Van 
Nuys a bol vymenovaný 
za správcu Farnosti 
sv. Melánie v Tuscone 
v štáte Arizona, a sú-
časne za eparchiálneho 
konzultora. 19. februára 
2002 ho bl. Ján Pavol II. 
vymenoval za biskupa 
eparchie Van Nuys pre 
Ruténov (v súčasnosti eparchia 
Phoenix) a 23. apríla 2002 prijal 
biskupskú chirotóniu. V roku 
2007 ho Svätý Otec Benedikt 
XVI. vymenoval za sídelného 
biskupa Passaicu. Po náhlej 

smrti arcibiskupa Mons. Bazila 
Schotta (v júni 2010) vykonával 
úrad administrátora Pittsbur-
skej metropolie. (Stanislav 
Gábor; snímka: Eparchy of 
Passaic)

Pápež schválil náuku Neokatechumenátnej cesty
Benedikt XVI. sa 20. januára 
stretol vo Vatikáne so zástupca-
mi Neokatechumenátnej cesty, 
laického katolíckeho hnutia, 
ktoré v Aule Pavla VI. repre-
zentovalo 7-tisíc členov na čele 
s jeho vedením: Kikom Arguel-
lom, Carmen Hernandezovou 
a otcom Mariom Pezzim. Au-
diencia sa konala pri príležitosti 
poslednej etapy schvaľovacieho 
riadenia konštitúcií Neoka-
techumenátnej cesty. Schva-

ľovací proces trval 15 rokov 
pod vedením Kongregácie pre 
náuku viery a Kongregácie pre 
bohoslužbu a sviatosti. V roku 
2008 bola najprv schválená 
konečná verzia štatútu a v roku 
2011 náuka obsiahnutá v trinás-
tich dieloch Katechetického 
direktória Neokatechumenát-
nej cesty.

Svätý Otec vo svojom prího-
vore okrem iného povedal:

„Pred chvíľou vám bol 

prečítaný dekrét, ktorým boli 
schválené obrady zahrnuté 
v Katechetickom direktóriu Ne-
okatechumenátnej cesty, ktoré 
nie sú priamo liturgické, ale sú 
súčasťou procesu rastu vo viere. 
Je to ďalší prvok, ktorý ukazuje, 
ako vás Cirkev starostlivo spre-
vádza v trpezlivom rozlišovaní, 
ktoré chápe vaše bohatstvo, 
ale hľadí aj na spoločenstvo 
a harmóniu celého Corpus 
Ecclesiae...“

Vyvrcholením audiencie 
bolo poslanie misijných skupín 
k národom do 17 miest sveta. 
Skupiny sú tvorené vždy jed-
ným kňazom a dvoma či troma 
početnými rodinami. V blízkej 
dobe sa vydajú evanjelizovať 
do Francúzska, Slovinska, Bos-
ny, Estónska, Rakúska, Veľkej 
Británie, Ukrajiny, USA, Vene-
zuely, Gabunu a Papuy-Novej 
Guinei. Pripojili sa tak k ďalším 
40 skupinám, ktoré Benedikt 
XVI. vyslal do misií v predchá-
dzajúcich rokoch. (RV; snímka: 
media.photobucket.com)
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�� V utorok 10. decembra privítal 
prezident Ivan Gašparovič s manžel-
kou Silviou v Prezidentskom paláci 
v Bratislave viac ako dve stovky 
zahraničných diplomatov akredito-
vaných v SR. Na stretnutí sa zúčastnil 
aj apoštolský nuncius na Slovensku 
Mons. Mario Giordana, ktorý sa už 
tradične prihovoril za hostí.

�� Tradičné ručné zvonenie na zvony 
a funkcia zvonárov na Slovensku boli 
zapísané do zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska. 
Minister kultúry Daniel Krajcer 15. 
decembra v dvorane Ministerstva 
kultúry SR slávnostne zapísal histo-
ricky prvých päť prvkov do Repre-
zentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska 
a odovzdal certifikáty nositeľom, 
ktorí sa podieľali na dokumentovaní 
vzácnych prvkov nehmotného kultúr-
neho dedičstva. 
Zapísanie zvonárov a ručného 
zvonenia do zoznamu mu dodalo 
status dôležitosti a hodnoty, ktorú si 
treba vážiť. Predkladateľom návrhu 
na zápis bol Juraj Gembický.

�� Deti a mládež z farnosti Vyšný 
Mirošov, filiálky Nižná Polianka, 
obnovili na sviatok Narodenia 
Pána tradíciu koledovania, čo v oku 
nejedného pamätníka vyvolalo slzu 
spomienok. Deti prezlečené za troch 
pastierov, Guba a anjela s radostnou 
novinou navštívili 25. decembra 
2012 príbytky všetkých veriacich vo 
filiálnej obci Nižná Polianka. (Martin 
Laban) 

�� Vihorlatské vrchy prilákali v stre-
du 4. januára veriacich z gréckokato-
líckych farností Sečovce a Sobrance. 
Vyše dvadsiatka z nich absolvovala 
na začiatku nového kalendárneho 
roka výstup na Sninský kameň (1 005 
metrov nad morom) a Morské oko 
(618 m. n. m.), ktoré patria medzi 
najkrajšie prírodné útvary v pohorí 
Vihorlat. Spoločne s kaplánmi sa 
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Občianske združenie Rozsievač ukončilo dva projekty
Slávnostné ukončenie projektov 
Krásy byzantskej kultúry a Tvo-
ríme pre radosť iných spojené 
s posviackou ikon a výstavou 
detských prác z tvorivej dielne 
zorganizovalo 18. decembra 2011 
občianske združenie Rozsievač. 
Výstava pre širokú verejnosť 
sa uskutočnila v pastoračnej 
budove gréckokatolíckeho 
farského úradu na Hollého ul. 
4 v Michalovciach. Na slávnosti 

sa zúčastnil aj primátor mesta 
Michalovce Viliam Záhor-
čák, prednosta Obvodného 
úradu v Michalovciach Jozef 
Bobík, námestník riaditeľa 
Slovenských elektrární, a. s., 
člen skupiny Enel Milan Ilčík 
a akademická maliarka Ľudmila 
Lakomá-Krausová.

Vďaka finančnej podpore 
mesta Michalovce a Sloven-
ských elektrární, a.s., sa mohli 

realizovať mnohé aktivity. 
Účastníci ikonopiseckého 
kurzu sa pravidelne stretávali 
pri písaní ikon a deti v tvorivej 
dielni vyrábali sadrové odliatky, 
ktoré zdobili rôznymi technika-
mi. Občianske združenie šíriace 
kresťanskú kultúru udelilo 
hosťom i účastníkom ikonopi-
seckého kurzu pamätné listy. 
(Anna Serečunová)

Sviatky Bohozjavenia slávil vladyka Ján Babjak SJ v Porúbke
V piatok 6. januára, na sviatok 
Bohozjavenia, prijali v Porúbke 
s veľkou radosťou po prvý-
krát pastiera miestnej cirkvi. 
Vladyka Ján Babjak SJ, prešov-
ský arcibiskup a metropolita, 
spolu s emeritným pomocným 
pražským biskupom Jánom 
Eugenom Kočišom navštívil síce 
maličkú, ale veľmi živú farnosť. 

Slávnosť sa začala privítaním 
starostkou obce Andreou Ra-
kovou pred farským Chrámom 
Narodenia Presvätej Bohorodič-
ky v Porúbke. Nasledovala ar-
chijerejská svätá liturgia a po jej 
skončení jordánske svätenie 
vody a posvätenie vzácnej ikony 
hieromučeníka bl. P. P. Gojdiča. 
Vladyka vo svojej homílii zdô-

raznil moc a silu sviatosti krstu, 
ktorý je potrebný pre šťastie 
a spásu človeka, ale aj moc a silu 
hriechu, ktorý ničí a deformuje 
Boží obraz vložený do človeka.

Na konci slávnosti sa duchov-
ný správca farnosti otec Peter 
Hrib poďakoval arcibiskupovi 
za jeho prítomnosť medzi veria-
cimi. (Peter Hrib)

Zomrela sestra Michaela Anna Haľková OSBM
3. januára 2012 zomrela v Pre-
šove v 69. roku života a v 39. 
roku rehoľného života sestra 
Michaela Anna Haľková OSBM. 
Mníšske pohrebné obrady sa 
4. januára večer uskutočnili 
v monastieri sestier baziliánok 
v Prešove a v predvečer Bohoz-
javenia pohreb vo Svidníku, kde 
bola pochovaná na verejnom 
cintoríne.

Sestra Michaela sa narodila 
28. septembra 1942 v Stro-
číne. Otec Ján Haľko a mat-
ka Anna Haľková, rodená 
Miňová, vychovali päť detí 
v kresťanskom duchu. Anna 
navštevovala základnú školu 
v Stročíne a Mestisku a od roku 
1957 Odborné učilište odevné 
v Prešove. Po ukončení školy 
nastúpila do Odevného závodu 
kapitána Nálepku vo Svidníku 
ako šička, neskôr vykonávala 
prácu technickej kontrolórky. 
Ako osemnásťročná prekonala 
reumatickú horúčku, ktorá sa 
podpísala pod jej celoživotné 
zdravotné problémy. Spoznala 
sa so sestrami baziliánkami, 
ktoré žili vo Svidníku a v Barde-
jove, a chcela svoj život zasvätiť 

službe Bohu. V tom čase sestry 
nemohli prijímať do noviciátu. 
Provincialát sestier baziliánok 
mal svoje sídlo v Bardejove. 
Sestry tam pracovali v ústave 
sociálnej starostlivosti pri 
mentálne postihnutej mládeži. 
V roku 1972 tam začala praco-
vať aj Anna. Bola zamestnaná 
ako šička. 6. novembra 1972 
vstúpila do tajného noviciátu 
Rádu sestier sv. Bazila Veľkého 
v Bardejove. Prvé sľuby zložila 
v roku 1975 a profesiu večných 
sľubov 19. júla 1980, všetko 
v tajnosti.

V rokoch 1982 – 1993 z dô-
vodu zhoršeného zdravotného 
stavu odišla s povolením pred-
stavených k rodičom do rodnej 
dediny Stročín, kde sa zároveň 
starala o svojho otca. Po jeho 
smrti žila v monastieri vo Svid-
níku. Tam pôsobila do roku 
1999. Potom až do svojej smrti 
žila v prešovskom monastieri 
na Narcisovej ulici.

Denne trávila veľa hodín 
v kaplnke. Milovala rozjímanie, 
ale i spoločnú chórovú modlit-
bu a cirkevný spev. Cítila, že jej 
povolaním je modlitba. Predná-

šala prosby i vďaky Bohu, spá-
jala nebo so zemou. Bola veľmi 
veselej povahy, vedela žartovať 
a rozveseliť svojím rozprávaním 
spolusestry a blízkych. Ťažkosti 
spojené s jej zdravotným sta-
vom znášala statočne a trpez-
livo. Prežila niekoľko vážnych 
operácií srdca.

Po sviatkoch Kristovho na-
rodenia bola 27. decembra 2011 
hospitalizovaná na internom 
oddelení prešovskej nemocnice. 
Jej zdravotný stav sa 29. decem-
bra náhle zhoršil. Svoju dušu 
spokojne odovzdala 3. januára 
2012 nebeskému Otcovi. Blaže-
ný pokoj a večná jej pamiatka! 
(Maximiliána Mergeščíková)
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Svätci sprevádzali deti počas zimného tábora
2. – 5. januára sa uskutoč-
nil v Bárke v Juskovej Voli 
štefanský Tábor so svätými. 
Tohtoročný štefanský tábor sa 
niesol v duchu života svätých 
osobností, ktoré počas života 
na zemi robili veľké veci. Ich 
láska k Bohu ich priviedla 
až do neba. 93 účastníkov tábo-
ra a 14 členov tímu sa na štyri 
dni tiež stali obyvateľmi neba. 
Celým pobytom účastníkov 
sprevádzalo dvanásť svätých. 
Cnosti ako slúžiť, obetovať sa, 
vytrvať, ohlasovať a milovať 
boli deťom pre lepšie pocho-
penie priblížené aktivitami či 
poučnými scénkami. Na tvori-
vých workshopoch deti ukázali 

svoju šikovnosť. Zhotovenými 
darčekmi obdarovali svojich ka-
marátov. Posledný deň sa pobyt 

v nebi ukončil slávením svätej 
liturgie. (Beáta Baranová)

V Pezinku sa uskutočnila  
prvá verejná gréckokatolícka liturgia
V nedeľu 8. januára sa v ka-
pucínskom Kostole Najsvätej-
šej Trojice v Pezinku konala 
gréckokatolícka svätá liturgia 
pri príležitosti 125. výročia 
narodenia Mons. Štefana 
Gojdiča (1887 – 1968), brata 
blahoslaveného biskupa Pavla 
Petra Gojdiča, a pri spomienke 
na ďalších gréckokatolíckych 
kňazov, ktorí žili v charitnom 
domove alebo v internačnom 
kláštore v Pezinku po tom, čo 
odmietli prestúpiť na pravoslá-
vie: otca Cyrila Jána Zakopala 
CSsR, otca Zoltána Ujhelyiho 
a otca Ondreja Andora. Hoci 
otec Štefan Gojdič slúžil denne 

v kapucínskom kostole východ-
nú liturgiu, nebola prístupná 
verejnosti, a preto sa prvá 
verejná svätá liturgia konala 
v Pezinku až v tento deň. Jej 
slúžiteľom bol otec Rastislav 
Čížik, gréckokatolícky farár 
farnosti Bratislava-Staré Mesto, 
do ktorej jurisdikčného územia 
patrí aj Pezinok.

Po skončení svätej liturgie 
nasledovala panychída pri 
pamätnej tabuli internovaných 
kňazov, ktorá je umiestnená 
na kláštornom múre. Kyti-
cu k pamätnej tabuli položil 
primátor mesta Pezinok Oliver 
Solga. Prítomní mali mož-

nosť prezrieť si aj vyrezávaný 
drevený betlehem, ktorého 
autorom je otec Cyril Zakopal. 
V kostole sa pôvodne nachádzal 
aj jeho ďalší drevený pohyblivý 
betlehem, ktorý v súčasnosti 
skrášľuje Katedrálu sv. Jána Krs-
titeľa v Prešove. Prečítané bolo 
aj svedectvo zosnulého kňaza 
otca Michala Fitza, ako prežívali 
Štedrý večer v Pezinku inter-
novaní gréckokatolícki kňazi 
v 50-tych rokoch minulého sto-
ročia, a Peter Sandtner priblížil 
prítomným životy jednotlivých 
kňazov a ich nútený pobyt v Pe-
zinku. (Peter Sandtner)

V Prešove posvätili kryptu a uložili ostatky biskupa Vályiho
V nedeľu 8. januára slávil 
prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ spolu 
s emeritným biskupom Jánom 
Eugenom Kočišom a kňazmi 
pôsobiacimi v Prešove archije-
rejskú svätú liturgiu v prešov-
skej Katedrále sv. Jána Krsti-
teľa. Na konci slávnosti otec 
arcibiskup posvätil jedenásť 
nových miest na pochovávanie 
v zrekonštruovaných priesto-
roch krypty pod katedrálou. 
Ide o prvú etapu rekonštrukcie 
týchto priestorov. Súčasťou 
ďalších etáp bude aj nový vstup 

do krypty z katedrály. Zároveň 
bola do novej krypty uložená 
rakva s telesnými ostatkami 
štvrtého prešovského biskupa 
Dr. Jána Vályiho. Doteraz bola, 
pravdepodobne pre jej veľkosť, 
uložená vo voľnom priestore 
pod katedrálou. V samostatnej 
schránke, ktorá bola tiež sláv-
nostne uložená, sa nachádza 
srdce biskupa, ktorého ľudia 
pomenovali biskupom zlatého 
srdca. V krypte pod prešovskou 
gréckokatolíckou katedrálou 
sa nachádzajú telesné ostat-
ky niekoľkých biskupov, ale 

napríklad aj gréckokatolíckeho 
kňaza Alexandra Duchnoviča, 
národného rusínskeho bu-
diteľa. V homílii arcibiskup 
a metropolita Ján hovoril 
o potrebe vydávať svedectvo 
kresťanského života, aby mohli 
v Božiu lásku uveriť aj tí, ktorí 
zatiaľ neveria. Ak nám za-
žiarilo Svetlo, ktorým je Ježiš 
Kristus, chce skrze nás zažia-
riť aj ľuďom okolo nás. Ako 
na jeden z príkladov takého 
kresťana, ktorý svojím životom 
v jednote s Bohom oslovil ľudí 
svojej doby, poukázal na štvr-

na túre zúčastnili veriaci zo Sečoviec, 
Sobraniec a Trebišova. Po príchode 
na Morské oko privítalo účastníkov 
sychravé a daždivé počasie, ktoré 
sa smerom k cieľu výstupu menilo 
na mrazivé. Dojem z výstupu nútil 
prítomných žasnúť nad nádherou 
Božích diel v každom ročnom období. 
(Tomáš Haburaj)

�� Dianie Bratislavskej gréckoka-
tolíckej eparchie možno sledovať 
na facebookovej stránke, ktorá od 4. 
januára automaticky preberá články 
z oficiálnej webovej stránky Bratislav-
skej eparchie www.grkatba.sk. Strán-
ku za uplynulý rok navštívilo 23 388 
návštevníkov dokopy 47 012-krát.

�� Na sviatok Bohozjavenia slávili 
6. januára v nitrianskej gréckokato-
líckej farnosti svätú liturgiu, ktorú 
celebroval miestny duchovný Martin 
Pavúk MSC. Spolu s ním koncelebro-
vali väzenský dekan kpt. Peter Hal-
koci z Nitry a väzenský kaplán zo Že-
liezoviec npor. Rastislav Firment. 
Po svätej liturgii nasledovalo veľké 
svätenie vody. (www.grkatnr.sk)

�� 7. januára sa už tradične konal 
v GMC Bárka v Juskovej Voli ples 
pre animátorov. Podujatie sa začalo 

spoločnou modlitbou Molebenu 
k Presvätej Bohorodičke, ktorú viedol 
riaditeľ centra otec Erich Eštvan. 
Po duchovnom začiatku sa účast-
níci presunuli do jedálne, kde ich 
pri zábave v príjemnom prostredí 
sprevádzala hudobná skupina Alessis. 
Nechýbala ani tombola s množstvom 
cien. (Slavomír Zahorjan)

�� Januárová fatimská sobota 
na hore Zvir sa uskutočnila 7. janu-
ára. Program bol obohatený tým, 
že hneď ráno privítali na Zvire pu-
tovný obraz Božieho milosrdenstva, 
ktorý putuje po farnostiach Prešov-
skej archieparchie v rámci prípravy 
na slávenie Roka viery. Po privítaní 
obrazu nasledovala modlitba rozjí-
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tého prešovského biskupa 
Dr. Jána Vályiho. Ján Vályi sa 
narodil v roku 1837 a zomrel 
v roku 1911. Za prešovského 
gréckokatolíckeho biskupa bol 
vymenovaný 11. októbra 1882. 
Biskupskú vysviacku prijal 

v Užhorode 20. mája 1883. 
Prešovským gréckokatolíc-
kym biskupom bol 28 rokov. 
Zaslúžil sa o dobudovanie 
seminára, založenie učiteľskej 
akadémie, internátu, venoval 
sa starostlivosti o katedrálny 

chrám, podporoval chudob-
né farnosti a siroty. Obzvlášť 
podporoval cirkevné školstvo, 
čím pozdvihol jeho úroveň, ako 
aj úroveň učiteľov cirkevných 
škôl a duchovenstva. (Ľubomír 
Petrík)

V Trebišove otvorili výstavu o Knihe kníh
Pod názvom Biblia včera, 
dnes a zajtra bola 9. januára 
v priestoroch Zemplínskej kniž-
nice v Trebišove vernisáž jedi-
nečnej putovnej výstavy. Projekt 
výstavy asi 350-tich exponátov 
rôznych Biblií organizačne 
s knižnicou zabezpečilo o. z. 
Maranatha a Hamri.cz v spolu-
práci s Košickým samosprávnym 
krajom a ďalšími partnermi. 
V pozdravnom slove vladyka 
Mons. Milan Chautur CSsR, ko-
šický eparcha, uviedol, že Biblia 
má dodnes dosah na myslenie 
celého ľudstva, a vyjadril po-
tešenie zo záujmu o podujatie. 
Biblista Róbert Jáger uviedol, 

že Sväté písmo okrem učebnice 
viery ponúka inšpiráciu pre li-
teratúru, umenie, ľudské práva, 
ekonomiku atď. Prítomných 
vyzval, aby pri stretnutí sa s jeho 
posolstvom objavovali zmysel 
života a ľudských snáh podľa 
Božieho projektu. Kurátor výsta-
vy Petr Hamrozi prezentoval 
údaje o vzniku výstavy a rôznych 
zaujímavostiach. Najstaršia vy-
stavovaná Biblia je z polovice 16. 
storočia, najmenšia má rozmery 
33 mm, jedna Biblia je napísaná 
v 66 jazykoch, výstava obsahuje 
aj Bibliu v Brailovom písme, 
zvitok Tóry a pod. Svoje priania 
návštevníkom výstavy vyslovili 

aj Janka Kováčová z Košického 
samosprávneho kraja a riaditeľ-
ka knižnice Janka Vargová.

Moderátor podujatia Jozef 
Lapšanský obohatil vernisáž 
kvalitným prednesom vybra-
ných biblických veršov. Ume-
lecky sprevádzal podujatie 
rímskokatolícky cirkevný zbor 
Magnifikat z Trebišova a pán 
Juraj Libera hrou na akorde-
ón. Súčasťou výstavy bola aj 
prezentácia reprodukcií asi 
sto diel svetoznámeho maliara 
Rembrandta van Rijna s bib-
lickou tematikou. Výstava bola 
otvorená do 26. januára 2012. 
(Michal Hospodár)

Vladyka Ján Babjak SJ navštívil Vyškovce
15. januára zavítal na pasto-
račnú návštevu do farnosti 
Vyškovce vladyka Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup a metro-
polita. Na slávnosti sa zúčast-
nili aj veriaci z filiálok Chotča 
a Vislava. Pred archijerejskou 
svätou liturgiou vladyku privítal 
starosta obce Ján Mruz. V ho-
mílii otec arcibiskup definoval 
hriech a upozornil na jeho 
dôsledky. Zároveň veriacich 
povzbudil k odovzdávaniu živej 
viery. Po svätej liturgii slávnosť 
ukončili spoločným obedom. 
(Martin Klimkovský)

Na teologickej fakulte sa uskutočnil Večer nad evanjeliom 
Za účasti prešovského arcibis-
kupa a metropolitu Mons. Jána 
Babjaka SJ sa na pôde Grécko-
katolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove 
konal 11. januára 2012 Večer 
nad evanjeliom. Dcéry sv. Pavla 
– pavlínky počas programu 
predstavili publikácie Silvana 
Faustiho SJ zo série Nad evanje-
liom, špeciálne najnovšiu knihu 
Nad evanjeliom podľa Lukáša. 

V rámci programu sa zúčastne-
ní dozvedeli viac o vzťahu Biblie 
a kultúry. V programe odzneli 
prednášky prof. Pavla Dancáka, 
doc. Františka Trstenského a sr. 
Anny Mátikovej FSP, ktorá prí-
tomným prečítala osobný po-
zdrav Silvana Faustiho SJ. Večer 
obohatila spevom skupina 
Zboru sv. Romana Sladkopevca. 
Po skončení absolvovali sestry 
pavlínky a prednášajúci pre-

hliadku expozície histórie Pre-
šovskej archieparchie na Gréc-
kokatolíckom arcibiskupskom 
úrade v Prešove. Sprevádzal ich 
osobne vladyka Ján Babjak SJ. 
Večer nad evanjeliom zorgani-
zovali sestry pavlínky, Nakla-
datelství Pavlínky a Katedra 
filozofie a religionistiky GTF PU 
v Prešove. (Andrea Gieciová-
-Čusová)

mavého svätého ruženca a liturgia. 
Hlavným slúžiteľom bol otec Marcel 
Pisio, duchovný správca hory Zvir. 
Po modlitbe Korunky k Božiemu 
milosrdenstvu nasledovala modlitba 
zasvätenia sa Panne Márii. (Peter 
Šturák ml.)

�� Na januárovú malú púť na ma-
riánske pútnické miesto – horu Zvir 
prišlo vyše 800 pútnikov, ktorých 
neodradila ani bohatá snehová pri-
krývka. Program malej púte v nedeľu 
8. januára sa začal uctením ikony 
Presvätej Bohorodičky, modlitbou 
Akatistu k Bohorodičke a pokračoval 
modlitbou slávnostného svätého 
ruženca. Vyvrcholil slávnostnou 
svätou liturgiou, na ktorej ohlásil 
Božie slovo otec protopresbyter 
Rastislav Janičko, farár v Litmanovej. 
Púť sa zakončila modlitbou Korunky 
k Božiemu milosrdenstvu. Pútnici si 
mohli uctiť aj putovný obraz Božieho 
milosrdenstva, ktorý bol v nedeľu 
podvečer prenesený do chrámu 
v Litmanovej. (Peter Šturák ml.)

�� Apoštolský nuncius na Slovensku 
Mons. Mario Giordana oslávil 16. 
januára 70 rokov života. Mons. Gior-
dana sa narodil v roku 1942 v Barge 
(Cuneo, Taliansko). Kňazskú vysviacku 
prijal v roku 1967. Svätý Otec Bene-
dikt XVI. ho 14. marca 2008 vymeno-
val za apoštolského nuncia na Slo-
vensku. Apoštolský nuncius zastupuje 
hlavu Katolíckej cirkvi. Na diplomatic-
kej úrovni reprezentuje Svätú stolicu 
ako štát na úrovni veľvyslanca.

�� Vladyka Milan Chautur, košický 
eparchiálny biskup, otváral v janu-
ári viaceré plesové podujatia vo 
svojej eparchii. 20. januára otvoril 
kresťanský ples v Trebišove, o deň 
na to v Košiciach a 28. januára ples 
v Zemplínskej Teplici. Účastníci ple-
sov si vypočuli jeho príhovor a ocenili 
záujem o stretanie predstaviteľov 
Cirkvi s veriacimi na neformálnych 
podujatiach. (Michal Hospodár)

�� 22. januára sa v pravoslávnom 
Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Trebišove uskutočnila celosloven-
ská ekumenická bohoslužba. Zišli sa 
na nej zástupcovia všetkých kresťan-
ských cirkví pôsobiacich na území 
Slovenska. Kazateľom bol pravoslávny 
michalovsko-košický arcibiskup Juraj. 
Na stretnutí sa zúčastnil aj arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, 
ktorý v ten istý deň slávil aj archi-
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Košickí gréckokatolíci sa stretli na fatimskej sobote
Prvá fatimská sobota v novom 
roku v michalovskom Chráme 
Svätého Ducha bola 7. januára, 
deň po sviatku Zjavenia Pána. 
Vtedy východná cirkev slávi 
sviatok Jána Krstiteľa. Po mod-
litbe tretieho času sa otec 
Martin Hasaralejko v prednáške 
venoval centrálnej téme celého 
roka – viere. Vychádzal zo svia-
tosti krstu, v ktorej sa začína 
vzťah človeka s Bohom a rozvíja 
sa neustálym počúvaním Bo-
žieho slova a modlitbou. Život 
z daru viery charakterizoval 
ako oslobodenie sa od ducha 
sveta, od hriechu i od pripúta-
nia k mamone. Pre toho, kto 

nemá čas na modlitbu, život 
viery stále viac bledne a vy-
sychá. V dnešnej kríze viery 
vyjadril nádej, že brána viery 
(Porta fidei) je pre každého stále 
otvorená.

Archijerejskú liturgiu slávil 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparchiálny biskup. Spolu-
slúžili protosynkel eparchie 
Vladimír Tomko, protoigumen 
Jaroslav Štelbaský, protopres-
byteri a vyše dvadsať kňazov. 
V homílii sa vladyka venoval 
postavám Jána Krstiteľa a Pre-
čistej Bohorodičky, ktoré stoja 
najbližšie pri Ježišovi. Vyjadruje 
to aj ikonografický typ Deésis. 

Vladyka poukázal na duchov-
nú spriaznenosť a rodinnú 
blízkosť, ktoré sa dnes pomaly 
vytrácajú zo života. „Ľudí už 
nemá čo spájať. Ak sa vytráca 
viera, vytráca sa všetko ľudské 
a krásne.“ Na príklade Jána 
Krstiteľa a Panny Márie vyzval 
prítomných, aby mali neustále 
Krista v strede svojho života, 
a tak obsiahli pokoj a šťastie.

Záver slávenia patril molebe-
nom s prosbou, aby na príhovor 
Bohorodičky a bl. rehoľného 
kňaza Metoda D. Trčku dobro-
tivý Boh žehnal celý nový rok. 
(Michal Hospodár)

Animátori Prešovskej archieparchie pokračovali vo formácii
Počas víkendu 20. – 22. januára 
sa v GMC Bárka v Juskovej Voli 
opäť stretli budúci animátori, 
aby pokračovali vo svojom 
formačnom procese. V piatok 
večer si prakticky vyskúšali ve-
denie stretiek na zvolené témy. 

Pod vedením Moniky Ri-
marčíkovej z Inštitútu rodiny 
z Košíc sa venovali témam ako 
identita muža a ženy, antikon-
cepcia, potraty, homosexualita, 
prenatálny vývin a pod. 

Víkend bol umocnený sve-
dectvom Ivany Kovaľovej z ob-
čianskeho združenia Deti svätej 
Alžbety o zápase za ochranu 
počatých detí. Členovia tohto 

združenia sa každý deň modlia 
za zastavenie vykonávania 
umelých potratov pred jednou 

z košických nemocníc. (Slavo-
mír Zahorjan)

Deti z Prešova a Sabinova víkendovali v Bárke
109 detí a mladých z Prešovské-
ho i Sabinovského protopres-
byterátu strávili pod vedením 8 

animátorov a 3 kňazov spo-
ločný víkend 20. – 22. januára 
v GMC Bárka v Juskovej Voli. 

V piatok sa nalodili do No-
emovej archy a spoznávali 
jej útroby. Celý program bol 
prispôsobený dvom vekovým 
kategóriám: pre deti od 5 do 12 
rokov a pre mladých od 13 do 30 
rokov. Program detí bol oboha-
tený o táborové hry, workshopy 
a rozprávky. Starší hľadali horu 
Ararat, kde postavili oltáriky 
a spoločne priniesli zápal-
né obety. Ochutnali aj život 
v arche – rozlišovanie zvierat, 
kŕmenie, kormidlovanie... 
Víkend zavŕšili svätou liturgiu 
a kolektívnou fotografiou. 
(Ivana Potočňáková)

jerejskú svätú liturgiu v miestnom 
gréckokatolíckom Chráme Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky.(-rl, -dk)

�� Fórum kresťanských inštitúcií 
(FKI) spustilo 24. januára, pri príle-
žitosti spomienky na sv. Františka 
Saleského, patróna novinárov, 
vynovenú internetovú stránku. Jej 
zámerom je robiť posla dobrej zvesti 
z prostredia angažovaných laikov. 
Na adrese www.fki.sk možno nájsť 
prehľadné informácie o činnosti fóra, 
jeho kalendár i aktivity, vyhlásenia 
a hlavné oblasti, v ktorých vykonáva 
svoju činnosť.

�� O dve percentá z dane sa bude 
tento rok uchádzať aj 116 účelových 
zariadení cirkví a náboženských 
spoločností. Vyplýva to zo štatistík 
notárskych úradov. Celkovo sa o dve 
percentá z dane uchádza 10 962 
organizácií.

�� Rodiny a farnosti sú pozvané 
na 7. svetové stretnutie rodín v Mi-
láne. Uskutoční sa od 30. mája do 3. 
júna 2012. Všetci, ktorí sa na stretnu-
tí chcú zúčastniť, by sa mali zare-
gistrovať vo formulári predbežného 
prihlásenia na stránke www.rodina.
kbs.sk alebo telefonicky na sekreta-
riáte Rady KBS pre rodinu. Predseda 
Rady Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS) pre rodinu Mons. Milan Chau-
tur zároveň všetky rodiny, spoločen-
stvá i jednotlivcov pozýva k tomu, 
aby sa na stretnutie pripravovali 
pomocou súboru desiatich príprav-
ných katechéz v troch tematických 
oblastiach – rodina, práca a sviatok, 
ktoré vypracovala Pápežská rada pre 
rodinu. Ich slovenský preklad možno 
nájsť na internetovej stránke.

�� Rok viery, stretnutie rodín a pu-
tovanie relikvií sú tri nové dossiere 
na internetovej stránke www.
tkkbs.sk. Prvý z nich je venovaný 
Svetovému stretnutiu rodín, ktoré sa 
tento rok uskutoční na prelome mája 
a júna v Miláne. Ďalší je venovaný 
Roku viery, ktorý sa začne v októbri, 
a posledný putovaniu relikvií svätého 
Cyrila po Slovensku. Ide o špeciálne 
zväzky zo správ, ktoré sa venujú 
práve týmto témam. S vydávaním 
špeciálnych dossierov začala TK KBS 
v roku 2007. Tematikou prvého bola 
návšteva slovenských biskupov ad 
limina apostolorum vo Vatikáne. 
Ďalšie mapujú desiatky rôznych 
domácich i zahraničných tém.
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Rozhovor s Dr. Ľudmilou 
Lakomou-Krausovou, uzná-
vanou maliarkou zameranou 
na motívy zemplínskej kraji-
ny, zátiší a figurálnej kompo-
zície. Súčasťou jej tvorby sú aj 
sakrálne motívy zobrazujúce 
dejiny kristianizácie, a najmä 
drevené gréckokatolícke 
chrámy.

Ako vznikla myšlienka uspo-
riadať výstavu malieb drevených chrámov 
Košiciach?
Keď som chodievala s manželom po krás-
nej krajine, učarovala mi príroda v obciach 
Inovce, Šmigovec, Kalná a Hrabová Roztoka 
a Ruská Bystrá. Pri prehliadke krajiny som 
vždy vnímala ako dominantu dediny drevený 
chrám. Potom som navštívila severovýchod-
né Slovensko a uchvátili ma ďalšie drevené 
cerkvi. Nedávno ma oslovil riaditeľ Šarišské-
ho múzea v Bardejove PhDr. František Gu-
tek, či by som nemohla vystavovať v múzeu 
niečo s byzantskou tematikou. Po inštalácii 
výstavu videl aj otec biskup Mons. F. Rábek 
s p. F. Balúnom. Hneď mi zavolali, či by som 
nemohla vystavovať aj na sídlisku Terasa 
v Košiciach. Do konca januára tam teda 
bolo vystavených 40 obrazov s olejomaľbou 
drevených gréckokatolíckych chrámov. Pri 
tejto príležitosti sa uskutočnila aj beseda so 
žiakmi základnej školy v Košiciach. Beseda 
bola doplnená ukážkou pôvodných kresieb, 
z ktorých som vychádzala pri maľbe obrazov 
jednotlivých cerkví.

V čom vidíte poslanie tohto umenia zame-
raného na duchovné dedičstvo?
Chrám maľujem v modernom štýle, ale 
duchovná krása je tam zvýraznená stále.
To znamená, že poňatie námetu je moje, 
ale snažím sa zachovať v maľbe pôvodnú 
duchovnú krásu alebo esenciu. Aj touto vý-
stavou chcem priviesť mladých ľudí k tomu, 
aby obdivovali hodnoty viery a kultúry, ktoré 
nám zanechali naši predkovia. A aby potom 
aj osobne videli a poznali krásu dedičstva 
našich otcov.

A čo ďalšie výstavy?
Už som mala túto krásu vystavenú aj 
v zahraničí, napríklad vo Viedni, Krakove, 
Békescabe, Užhorode a vo Vyškove v Českej 
republike. V Jubilejnom roku 2000 sa mi po-
darilo dostať do Vatikánu, kde som darovala 
bl. Jánovi Pavlovi II. obraz s motívom dreve-
nej cerkvi s modlitbou za vlasť v originálnom 
hlaholskom písme. Poteší ma, keď výstava 
vzbudí záujem aj v ďalších mestách.

Michal Hospodár

 | 9

Ako sa píše správa
Väčšina príspevkov od vás, milí čitatelia, sú správy. Často však dochádza k ich úprave 

v redakcii, lebo všetko na tomto svete vzniká a funguje na základe istých pravidiel. Tak je to aj 
s článkami v časopisoch a novinách. Členíme ich na žánre, z ktorých každý vzniká istým spô-
sobom a má jasne určené zloženie. Ak to napíšete bez systému, vznikne aj v časopise text, 
ktorý obsahuje to, čo nemá, alebo neobsahuje to, čo má. A vyzerá to tiež všelijako.

Nachádzame sa v publicistickom spravodajskom priestore, ktorého cieľom je pravdivo 
informovať, oznámiť niečo nové a aktuálne. Nie je ním umelecký zážitok (ten ponúka 
umelecký štýl). Pri písaní správy informuješ o tom, čo sa stalo (sýtiš hladného po informáci-
ách). Estetické prvky, ktoré sú žiadané pri básni a príbehu, sú v správe neopodstatnené. Ide 
o výrazy typu „po nádhernom programe; zboristi oblečení v krásnych šatách; po dojemnom 
príhovore vypadla nejedna slza; pripravili skromné pohostenie; tíško a ľahučko sa priblížil 
deň osláv“ a pod.

Ďalšími funkciami správy sú vecnosť, stručnosť a zrozumiteľnosť. V správe o rokovaní 
výboru teda nebudeme vymenovávať všetkých účastníkov. V správe o dni otvorených dverí 
školy nenapíšeme: škola otvorila svoje dvere rodičom, priateľom školy a širokej verejnosti 
(to je jasné už zo samotnej akcie a komu ešte by ich mala otvoriť?), v programe sa striedala 
hudba, tanec, scénky a hovorené slovo (čo iné by v programe malo byť?), odpustovú slávnosť 
sme ukončili myrovaním, sprievodom okolo chrámu. Na záver zaznelo mnoholitstvie... (také-
to ukončenie je štandardné; chceli ste ho azda vynechať a informujete o opaku?). Teda nepí-
šeme o tom, čo je samozrejmosť a čo neprináša žiadnu informáciu. Neuvádzame ani to, čo sa 
udalosti priamo netýka. Ak informujeme o návšteve v cirkevnej škole, nezačneme dejinami 
školy a už vôbec nie dejinami cirkevného školstva na Slovensku. Správu o charitatívnej akcii 
nemôžeme začať päťriadkovou úvahou o kresťanskej láske a pri správe o krste nebudeme 
citovať kánony cirkevného práva týkajúce sa tejto sviatosti.

Ako teda napísať dobrú správu? Začíname tým, čo je najdôležitejšie, a postupujeme 
k menej dôležitým faktom. Všetko podstatné by malo zaznieť hneď v prvej vete. Tá by mala 
obsahovať odpovede na otázky: Kto? Čo? Kde? Kedy? (prípadne Prečo?). Pri redakčnom 
skracovaní potom stačí vynechať poslednú vetu, prípadne aj predposlednú.

Dopísaním posledného slova sa práca nekončí. Najprv skontrolujeme úplnosť správy a jej 
pravdivosť (dátumy, mená, tituly). Potom sa sústredíme na vyškrtanie toho, čo je v texte 
zbytočné – emocionálne výrazy, samozrejmosti, úvahy a všetko, čo priamo so správou nesú-
visí. Text je dobrý až vtedy, keď sa z neho nedá vyhodiť ani jedno slovo. Ak sa niečo vyhodiť 
dá a správa aj tak oznámi jadro toho, čo sa stalo, určite to vyhoďme. Nakoniec overme, či 
vety nie sú pridlhé a komplikované, či použité slová sú jasné a nedajú sa povedať výstižnej-
šie. Stručnosť a citová neutralita neznamená, že vyjadrovanie nemá byť svieže a invenčné. 
Možno nám bude ľúto nenapísať všetko, čo by sme chceli. Ale potom si zvoľme iný žáner 
(napríklad reportáž). Cieľom správy nie je predviesť kvantitu našej slovnej zásoby, ale jej 
kvalitu – teda schopnosť vyjadriť čo najstručnejšie dôležité veci tak, aby informovali, zaujali 
a potešili čitateľa svojou výstižnou účelnosťou. (Valéria Juríčková, krátené)

Pozvánka na storočnicu
Redakcia časopisu Slovo vás pozýva na spomienkovú slávnosť pri 
príležitosti 100. výročia narodenia prvého šéfredaktora časopisu 
Slovo otca Ladislava Hučka (nar. 13. februára 1912). Slávnosť sa 
uskutoční 10. marca 2012 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Program:
09.45 Čítanie z príspevkov otca Ladislava Hučka
10.00 Archijerejská svätá liturgia

    Panychída
    Modlitba na cintoríne
    Konzultácie pre prispievateľov v redakcii
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Načo sú svätcom 
tituly?
Mať titul pred menom či za menom bolo a vždy bude veľmi príťažlivé, prinášajúce človeku 
istú vážnosť a serióznosť, nepochybne odbornosť, azda aj dôstojnosť a isté finančné ohodno-
tenie.

Pre mnohých je možno 
ťažko pochopiteľné, načo 
však dávame nejaké tituly 

svätcom. Nestačí byť jednodu-
cho len svätým a hotovo? Načo 
kohosi označiť titulom prepo-
dobný, k tomu ešte náš a v ne-
poslednom rade aj otec, ba čo 
viac, ešte uvádzať aj miesto, 
kde pôsobil, vzťah ku komusi 
inému v prípade detí a rodičov 
a podobne. Vidíme, že Cirkev 
toto dodržiava veľmi dôsled-
ne a má na to, zdá sa mi, dosť 
vážne dôvody – ani nie tak kvôli 
samotnému svätcovi, ale kvôli 

nám veriacim.
Najpoužívanejším označe-

ním človeka, ktorý žil svätým 
životom, je označenie blažený 
a svätý. Tento prívlastok je 
vyjadrením jeho životného 
postoja – podobať sa Bohu 
– „buďte svätí, lebo ja som 
svätý“ – znamená to oddelený 
od svetáckeho života, napoje-
ný na Božieho Ducha, majúci 
vlastnosti Boha, ide o človeka, 
ktorý sa často zrieka všetkých 
životných potrieb a obmedzuje 
ich len na to najnutnejšie, aby 
sa čo najviac priblížil k Bohu. 

Byť blaženým znamená požívať 
šťastie, ktoré možno okúsiť len 
v blízkosti Boha. Takýto život 
sa nemusí žiť len kdesi po smr-
ti, ale človek ho sčasti môže 
okúsiť už tu na zemi – aj preto 
sa prvotní kresťania medzi 
sebou nazývali svätými bratmi 
a preto Ježiš povie: „Blažení 
chudobní v duchu, blažení 
čistého srdca...“. V súčasnosti sa 
tento titul používa na označenie 
svätca, ktorý je na prvom stupni 
kanonizácie (teda je vyhláse-
ný za svätého len v miestnej 
cirkvi).

Naša cirkev dáva týmto svä-
tým mužom a ženám aj ozna-
čenie prepodobní – pretože sa 
veľmi podobali na Boha – byť 
svätým znamená podobať sa 
na Boha. K tomuto označeniu sa 
zvykne pridať (aj keď nie vždy) 
označenie náš prepodobný 
otec alebo naša prepodobná 
matka (Akakios, Andronik, 
Anton, Eutymios, Teoktista, 
Atanázia, Eufrozína a podob-
ne) – a to z toho dôvodu, že ide 
o svätca (sväticu), ktorý si nene-
cháva svoje duchovné bohatstvo 
len pre seba, ale učí ho aj ostat-
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ných – preto prep. Teodor Stu-
dita je náš otec, lebo svoju vieru 
odovzdáva a takto nás svojím 
svedectvom znova rodí a kŕmi 
živým Božím slovom ako otec, 
a nie hocijaký cudzí, ale náš. Ide 
teda o veľmi dôležité označenie, 
ktoré hovorí nielen o tom, čo 
daný svätec urobil, že sa modlil, 
postil, trávil čas na bdeniach, 
ale toto všetko odovzdáva 
nám, „svojim duchovným 
deťom“ (ako je to spomenuté 
v stichirách mnohých prepo-
dobných otcov a matiek). Sú 
však medzi svätcami aj muži, 
predovšetkým biskupi, ktorých 
Cirkev označuje ako náš otec 
svätý a dodá divotvorca – teda 
človek, ktorý je svätý a konal, 
no ešte aj po smrti koná zázraky 
– medzi takýchto mužov patrí 
napr. arcibiskup Mikuláš, ktorý 
pomáhal ľuďom nielen za svoj-
ho pozemského života, ale aj 
po smrti, ba čo viac, „ich ostatky 
sa stali prameňom uzdravení 
pre mnohých, ktorí im vzdávajú 
úctu“ (ako môžeme čítať v sti-
chirách). Niektorých takýchto 
divotvorcov Cirkev nazýva 
nezištníkmi (bezsrébrennicy) 
– teda ľuďmi, ktorí uzdravovali 
chorých, konali zázraky, a ne-
čakali za to žiadnu odmenu, 
žiadne striebro či zlato (Kozma 
a Damián, Kýros a Ján).

Prvotnými príkladmi svätosti 
a pripodobnenia sa Kristovi – 
žitia jeho života do krajnosti 
– sú mučeníci. Ide o mužov 
a ženy, ktorí od prvých dní kres-
ťanstva až podnes sú ochotní 
položiť svoj život za istotu viery, 
že Kristus žije, a nič ich od tejto 
istoty nemôže odlúčiť, ani sa-
motná smrť. Aj Gréckokatolícka 
cirkev má takýchto nebojácnych 
mučeníkov, ktorí sa nebáli po-
staviť proti zlu, za čo si zaslúžili 
smrť – keďže ide o biskupov 
a kňazov, nazývame ich hie-
romučeníkmi (Pavel Gojdič, 
Vasiľ Hopko, Metod Dominik 
Trčka). Ak ide o prepodobného 
otca, ktorý položil svoj život 
ako mučeník, nazývame ho 
prepodobnomučeníkom 
(Lucián, Eudokia). Mnohí mu-
čeníci sa stali veľkým príkladom 
pre mnohých kresťanov, ktorí 
ich nasledovali a nazvali ich 

veľkomučeníkmi (Katarína, 
Demeter, Juraj, Panteleimon).

Mnohí z týchto svätcov – 
prepodobných nielenže bojovali 
duchovný boj, ale stali sa aj 
obrancami pravej viery najmä 
v časoch boja proti pravej úcte 
ikon a v čase iných bludov 
v Cirkvi, za čo vytrpeli mnoho 
útrap (niektorí dokonca položili 
svoj život) – týmto mužom sa 
dáva ešte aj prívlastok vyzná-
vač (ten, kto vyznáva svoju 
vieru aj napriek nepriazni 
okolia a mocných sveta) – arci-
biskup Pavol, Teodor Studita, 
Maxima a pod. Ba niektorým 
urobili znamenie na tvár, aby 
každý vedel, že sa postavili 
proti vrchnosti. Nazývame 
ich načertánnyj (popísaný) – 
prep. Teodor Vyznávač. Mnohí 
z týchto prepodobných otcov sa 
snažili úplne odlúčiť od sveta 
a žiť život v úplnej utiahnu-
tosti, aby sa venovali modlitbe 
a vzťahu s Bohom – utiahli sa 
preto na stĺp, kde strávili život. 
Nazvali ich stĺpnikmi (Alypios, 
Simeon). Alebo sa dali zavrieť 
do jednej miestnosti (mali 
otvor len na jedlo) a nazvali ich 
zatvornikmi (Teofan). Alebo sa 
postili veľmi tvrdým spôsobom, 
často jedli až po západe slnka, 
aj to len kúsok chleba a vodu, 
kvôli čomu sa píše v stichirách, 
že „slnko nevidelo, žeby si 
jedol“ – a nazvali ich pôstnik-
mi (carihradský patriarcha Ján, 
prep. Teoktist).

Najmä svätcom Staré-
ho zákona (aj keď to nie je 
pravidlo) sa dáva titul spra-
vodlivý – napr. Jób, Joachim 
a Anna, Jozef, Jozue a pod. – ako 
tým, ktorí dávali každému, čo 
mu patrí – teda nielen jedlo, 
materiálne istoty, ale hlavne 
Boha. Preto Jób nielenže sýtil 
svoje deti, ale za nich prinášal 
obety Bohu a modlil sa za nich, 
Joachim a Anna nielenže mali 
stáda a majetok, ale sa modlili 
o dieťa – Máriu – ktorému túžili 
odovzdať Boha.

Niektorých svätcov – predo-
všetkým na Východe – nazýva-
me bláznami pre Krista. Znie 
to azda trocha kruto a hrubo, 
ide však o veľké vyznamenanie 
človeka, ktorý dovolí uro-

biť zo seba hlupáka, blázna, 
pomäteného len preto, aby sa 
učil pokore pred Bohom, práve 
z ponižujúceho postoja okolia. 
Ide o zjavný postoj voči racio-
nalizmu tohto sveta a rôznym 
filozofiám, ktoré vyznievajú 
navonok ako múdre, sú však 
plné lží a neprávostí – medzi 
takýchto svätcov patrí napr. 
prep. Andrej, prep. Simeon 
a Ján a pod. Aj v tomto prípade 
ide o podobnosť Kristovi, veď 
jeho kríž je „bláznovstvom pre 
tento svet“.

Po smrti Ježiša Krista sa 
apoštoli rozišli do sveta ohlaso-
vať evanjelium o vzkriesení, 
neboli to však len tí, ktorých 
poznáme pod označením Dva-
násti, ale patria sem aj mnohí 
zo sedemdesiatich učeníkov, 
a tiež apoštol Pavol. Našli sa 
však aj ľudia, ktorí síce neboli 
v pravom zmysle slova apoš-
tolmi, no robili tú istú činnosť 
– ohlasovali evanjelium tým, 
ktorí boli v temnotách bludu 
pohanstva – Cirkev ich preto 
nazvala apoštolom rovní. Sem 
sa zaraďujú: Mária Magdaléna, 
Konštantín a Helena, Cyril 
a Metod, Nina (osvietiteľka 
Gruzínska), Vladimír a Oľga 
(osvietitelia Rusi) a iní.

Popri týchto všeobecných 
označeniach svätcov majú mno-
hí z nich aj svojské prívlastky, 
ktoré sa nám niekedy môžu 
zdať azda zvláštne. Tak teda 
svätého archidiakona Štefana 
a svätú Teklu nazývame prvo-
mučeníkmi, pretože ako prvý 
muž a prvá žena položili svoj 
život za vieru v Ježiša; nášho 
otca svätého Jána, konštantíno-
polského arcibiskupa, nazýva-
me Zlatoústym (teda akoby 
mal zlaté ústa) – nazvala ho tak 
podľa jeho životopisu istá žena 
počas jeho kázne v Carihrade, 
kde veľmi vysokou rečou kázal, 
na čo ona zareagovala zvolaním: 
„Učiteľ duchovný, ba poviem 
zlatoústy Ján, vykopal si studňu 
tvojho svätého učenia, no 
povrazy našej mysle sú krátke 
a nemôžu dosiahnuť (do vody)!“ 
Odvtedy sa zaužívalo medzi 
ľudom toto označenie. Svä-
tého Alexeja nazvala Božím 
človekom vo videní Bohoro-

dička, keď prehovorila z ikony 
k posluhujúcemu v chráme 
slovami: „Priveď toho Božieho 
človeka z predsiene do chrá-
mu“. A tento titul mu zostal aj 
po jeho smrti. Svätého pápeža 
Martina, svätého patriarchu 
Jána Alexandrijského a iných 
nazvali milosrdnými – preto-
že prejavovali nevšednú lásku 
a milosrdenstvo voči biednym, 
chudobným a trpiacim. Proroka 
Mojžiša nazvali bohovidcom, 
keďže podľa Biblie videl Boha 
od chrbta a rozprával sa s ním. 
Proroka Zachariáša nazvali 
serpovidcem (ten, ktorý videl 
kosák) – podľa jeho proroctva, 
v ktorom mal takéto videnie. 
Niektorým mučeníkom pone-
chali aj vojenské tituly, aby sa 
ukázalo, že hoci boli vojakmi, 
nebáli sa vyznávať svoju vieru: 
Kornélius Stotník, Teodor Ty-
rón, Teodor Stratilát. Mnohým 
prepodobným sa ponechávajú 
označenia igumen, aby bolo 
zrejmé, že hoci boli najvyššími 
predstaviteľmi monastiera, 
nespyšneli, ale zachovali si 
predošlý skromný spôsob 
života. Svätého Romana nazvali 
Sladkopevcom, pretože hoci 
bol ponížený ľuďmi, Boh ho po-
výšil a daroval mu krásny hlas. 
A takto by sme mohli pokračo-
vať svätcami, ktorí boli sklada-
teľmi kánonov, notármi, ekonó-
mami, cisármi a kráľmi, ale aj 
jednoduchými ľuďmi, a predsa 
si zachovali svätosť a nezane-
chali ju ani pred mučiteľmi, ani 
pred leskom vysokých úradov, 
nebáli sa jednoducho ničoho, 
lebo vedeli, že ich to nemôže 
„odlúčiť od Kristovej lásky“.

Načo sú teda svätcom tituly? 
Im skutočne nanič, ale nám 
majú pomáhať, aby sme v jed-
noduchom oslovení vzdávali 
úctu im, ich životu a ich práci 
a skrze nich samotnému Bohu. 
Toto jednoduché oslovenie nám 
má v krátkosti pripomenúť ich 
život a uistiť nás, že svätosť 
nie je v nedohľadne, svätosť sa 
začína už dnes. n

Michal Bučko
ilustračné snímky:   

www.cirota.ru
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Veľké veci urobil 
s nami Pán

Drahí bratia a sestry,
v minulých katechézach sme meditovali 
o niektorých žalospevoch a chválospevoch, 
dnes by som sa chcel s vami zamyslieť nad 
žalmom, ktorý je veľmi radostný. Je to 
modlitba, ktorá – plná radosti – ospe-
vuje úžasné Božie skutky. Ide o Žalm 
126 (podľa grécko-latinského číslo-
vania 125) a je oslavou veľkých diel, 
ktoré Pán vykonal na svojom ľude 
a ktoré neustále realizuje s každým 
veriacim.

Žalmista začína v mene celého 
Izraela svoju modlitbu pripomenutím 
radostnej skúsenosti záchrany:

„Keď Pán privádzal späť sionských 
zajatcov, boli sme ako vo snách. Ústa 
sme mali plné radosti a jazyk plný 
plesania.“ (vv. 1 – 2a)

Žalm hovorí o obnovení, čiže o vrá-
tení do pôvodného stavu, teda v celej 
svojej predošlej pozitívnosti. Vychá-
dza sa teda zo situácie utrpenia a po-
treby, na ktorú Boh odpovedá realizá-
ciou záchrany a prinavrátením pôvod-
ného stavu modliacemu sa. Nielen to. 
Boh dokonca túto jeho situáciu ešte 
zlepší a obohatí. Práve toto sa udialo Jóbovi, 
keď mu Pán znova dá všetko to, o čo prišiel. 
Ba dokonca všetko znásobuje a zahrňuje ho 
ešte väčším požehnaním (porov. Jób 42, 10 
– 13). Presne toto zakusuje aj izraelský ľud, 
keď sa vracia do svojej vlasti z babylonské-
ho zajatia. Práve s odvolaním sa na koniec 
exilu v cudzej krajine treba interpretovať 
tento žalm: vyjadrenie „obnovenie osudu 
Siona“ (podľa originálneho jazyka, pozn. 
prekladateľa) treba čítať a chápať – ako 
hovorí tradícia – v zmysle: „privádzať späť 
sionských zajatcov“. Vskutku návrat z exilu 
je obrazom akéhokoľvek spásonosného 
Božieho zásahu, pretože pád Jeruzale-
ma a deportácia do Babylonskej ríše boli 
devastujúcou skúsenosťou pre vyvolený ľud 
nielen v politickom a sociálnom zmysle, 
ale aj – a predovšetkým – v náboženskom 
a duchovnom zmysle. Strata zeme, koniec 
dávidovskej monarchie a zničenie chrámu 
sa zdajú byť popretím Božích prisľúbení 
a ľud zmluvy, roztratený medzi pohanmi, 
si s bolesťou kladie otázky o Bohu, ktorý 
akoby zanevrel na svoj ľud. Preto je koniec 

exilu a návrat do vlasti akoby úžasným 
návratom k viere, k dôvere a k spoločenstvu 
s Pánom. Toto je tým „obnovením osudu 
Siona“, ktoré zahŕňa aj obrátenie srdca, 

odpustenie, obnovené priateľstvo s Bohom, 
uvedomenie si jeho milosrdenstva a zno-
vuobnovenie možnosti chváliť ho (porov. 
Jer 29, 12 – 14; 30, 18 – 20; 33, 6 – 11; Ez 39, 
25 – 29). Ide o skúsenosť obrovskej radosti, 
úsmevu a výkrikov plesania. Táto skúsenosť 
je taká nádherná, že sa zdá, akoby sme boli 
„vo snách“ (v. 1). Božie zásahy majú často 
nečakané formy, ktoré idú oveľa ďalej, než 
si človek dokáže predstaviť. Tento úžas 
a táto radosť sú vyjadrené v slovách chvály: 
„Veľké veci urobil Pán!“ Hovoria to národy 
a Izrael to ohlasuje:

„Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: 
,Veľké veci urobil s nimi Pán.‘ Veľké veci 
urobil s nami Pán a máme z toho radosť“ 
(vv. 2b – 3).

Boh koná úžasné skutky v dejinách ľudí. 
Tým, že zachraňuje, sa všetkým ukazuje 
ako mocný a milosrdný Pán, ako útočisko 
pred utláčateľom, ktorý nezabúda na nárek 
bedárov (porov. Ž 9, 10.13), ktorý miluje 
spravodlivosť a právo a ktorého lásky je plná 
celá zem (porov. Ž 33, 5). Vďaka oslobode-
niu izraelského ľudu všetky národy uznajú 

veľké a podivuhodné skutky, ktoré koná 
Boh pre svoj ľud, a budú oslavovať Pána ako 
Spasiteľa. Izrael odpovedá na toto oslavova-
nie všetkých národov, preberá ho a opa-
kuje – ale už ako protagonista, ako priamy 
adresát Božích skutkov: „Veľké veci urobil 
s nami Pán“. Je tu použité spojenie „s nami“, 
po hebrejsky ‘immanû, čím je vyjadrený 
privilegovaný vzťah, ktorý Pán udržiava so 
svojimi vyvolenými a ktorý nachádza svoj 
vrchol a svoju plnú manifestáciu v mene 
Emmanuel, teda „Boh s nami“, ktorým bol 
nazývaný Ježiš (porov. Mt 1, 23).

Drahí bratia a sestry, v našej modlitbe 
by sme častejšie mali hľadieť na to, 
ako nás v rozličných okolnostiach 
nášho života Pán ochraňoval, viedol, 
pomáhal nám, a mali by sme mu 
vzdávať chvály za to, čo urobil a čo 
pre nás robí. Musíme byť pozornejší 
na dobrá, ktoré nám Pán dáva. Vždy 
sme pozorní na problémy, ťažkos-
ti a takmer akoby sme nechceli 
prijať, že dennodenne dostávame 
od Pána množstvo krásnych vecí. 
Táto pozornosť, z ktorej sa má stať 
vďačnosť, je pre nás veľmi dôležitou 
a máme na ňu pamätať aj v temných 
chvíľach. Boh koná veľké veci a ten, 
kto ich zakúsi, musí byť naplnený 
radosťou. Touto radostnou zvesťou 
sa končí prvá časť tohto žalmu. 
Byť zachránený a vrátiť sa z exilu 
do svojej vlasti znamená akoby vrátiť 
sa do života: oslobodenie nás otvára 
k radosti, no aj k očakávaniu napl-
nenia niečoho iného, po čom máme 

túžiť a o čo máme prosiť. To je druhá časť 
nášho žalmu, ktorá znie takto:

„Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky 
na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách, s ja-
sotom budú žať. Keď odchádzali, idúcky 
plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa 
vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy 
prinesú“ (vv. 4 – 6).

Na začiatku svojej modlitby žalmista 
vyjadruje radosť z návratu – „z obnovenia 
dobrého osudu“ Pánom. Teraz naopak 
o ňu prosí, akoby bola niečím, čo ešte len 
treba zrealizovať. Ak aplikujeme tento žalm 
na návrat z exilu, tak toto zdanlivé protire-
čenie sa vysvetľuje historickou skúsenosťou 
Izraela, ktorého návrat do krajiny bol zlo-
žitý a len čiastkový. Toto vedie modliaceho 
sa k prosbe o ďalší Boží zásah na zavŕšenie 
úplného obnovenia ľudu.

No žalm ide ešte ďalej – ponad čisto 
historické fakty – a otvára sa širším obzo-
rom, tým teologickým. Potešujúca skúse-
nosť oslobodenia z Babylonskej ríše nie je 
vskutku dovŕšená. Už sa udiala, no ešte nie 
úplne, pretože jej chýba definitívna plnosť. 

12 | slovo svätého otca slovo   3 | 2012



A tak zatiaľ čo sa s radosťou oslavuje prijatá 
záchrana, modlitba sa otvára očakávaniu 
jej úplnej realizácie. Preto žalm používa 
zvláštne obrazy, ktoré svojou komplexnos-
ťou poukazujú na mysterióznu skutočnosť 
vykúpenia, v ktorej sa prelínajú prijaté dary 
s tými, ktoré ešte len očakávame, život 
a smrť, radosť ako zo sna a ťažké slzy. Prvý 
obraz poukazuje na vyschnuté pramene 
v Negevskej púšti, ktoré sa v období dažďov 
naplnia búrlivou vodou, ktorá dodá život 
vyschnutej pôde a spôsobí jej rozkvitnutie. 
Žalmista teda prosí o to, aby „obnovenie 
dobrého osudu“ jeho ľudu a návrat z exilu 
boli ako táto voda, prekypujúca a nezastavi-
teľná, schopná pretvoriť púšť na nesmierne 
veľkú pláň zelene a kvetov.

Druhý obraz sa presúva z vyprahnutých 
a skalnatých kopcov Negevu na polia, ktoré 
roľníci obrábajú, aby z nich získali obži-
vu. Aby sme mohli hovoriť o spáse, treba 
spomenúť skúsenosť, ktorá sa každoročne 
obnovuje v poľnohospodárskom svete: 
ťažký a namáhavý okamih sejby a potom 
prekypujúca radosť zo zberu. Sejba, ktorá je 
sprevádzaná slzami, pretože sa rozosieva to, 
čo by sa ešte mohlo stať chlebom, vystavu-
júc sa očakávaniu plnému neistôt: roľník 
pracuje, pripravuje pôdu, rozsieva zrno, 
ale – ako to dobre ilustruje podobenstvo 
o rozsievačovi – nevie, kam to zrno spadne, 
či ho pozobú vtáky, či sa ujme, či sa zako-
rení, či sa stane klasom (porov. Mt 13, 3 – 9; 
Mk 4, 2 – 9; Lk 8, 4 – 8). Rozsievať semeno 
je gestom dôvery a nádeje; je potrebná pra-
covitosť človeka, ale potom sa musí vstúpiť 
do nemohúceho očakávania, dobre vediac, 
že bude množstvo rozhodujúcich faktorov 
pre úspešný zber a že vždy existuje riziko 
neúspechu. Napriek tomu rok čo rok roľník 
opakuje svoje gesto a rozsieva semeno. 
A keď sa toto semeno stane klasom a polia 
sa napĺňajú žencami, hľa, prichádza radosť 
toho, kto stojí pred výnimočným zázrakom. 
Ježiš poznal túto skúsenosť a hovoril o nej 
svojim učeníkom: „Hovoril: ,S Božím krá-
ľovstvom je to tak, ako keď človek hodí se-
meno do zeme; či spí, alebo vstáva, v noci či 
vo dne semeno klíči a rastie, a on ani o tom 
nevie‘“ (Mk 4, 26 – 27). Je to mystérium zro-
dené zo života, sú to zázračné „veľké veci“ 
spásy, ktoré Pán koná v ľudských dejinách 
a ktorého tajomstvo ľudia ignorujú. Keď 
sa božský zásah prejavuje vo svojej plnosti, 
nadobúda nezadržateľný rozmer ako poto-
ky Negevskej púšte a ako obilie na poliach, 
ktoré poukazujú na nepomernú hojnosť, 
typickú pre Božie veci: nepomer medzi ná-
mahou sejby a nesmiernou radosťou zberu, 
medzi úzkosťou očakávania a uspokojivým 
pohľadom na plné sýpky, medzi drobnými 
semenami rozosiatymi do zeme a veľkými 

kopami snopov pozlátenými slnkom. Pri 
žatve je všetko premenené, plač sa skončil, 
prenechal miesto pokriku jasavej radosti. 

Na toto všetko sa odvoláva žalmista, keď 
hovorí o spáse, oslobodení, privádzaní 
zajatcov, návrate zo zajatia. Zajatie v Baby-
lonskej ríši ako každá iná situácia utrpenia 
a krízy so svojou bolestivou temnotou 
spôsobenou pochybnosťami a zdanlivou 
vzdialenosťou Boha je – ako hovorí náš 
žalm – ako osivo. V mystériu Krista, vo svet-
le Nového zákona, sa posolstvo stáva ešte 
explicitnejším a jasnejším: veriaci, ktorý 
prekonáva túto temnotu, je ako pšeničné 
zrno spadnuté do zeme, ktoré odumiera, 
ale preto, aby prinieslo veľkú úrodu (porov. 
Jn 12, 24). Alebo podľa ďalšieho obrazu, 
ktorý je Ježišovi blízky, je ako žena, ktorá 
trpí v pôrodných bolestiach, aby mohla 
dosiahnuť radosť z toho, že priviedla na svet 
nový život (porov. Jn 16, 21).

Drahí bratia a sestry, tento žalm nás 
učí, že v našej modlitbe musíme byť vždy 
otvorení pre nádej a pevní vo viere v Boha. 
Naše dejiny, hoci často poznačené bolesťou, 
neistotami, momentmi krízy, sú dejinami 
spásy a „privádzania zajatcov“. V Ježišovi 
sa každé naše zajatie končí a každá slza je 
osušená v tajomstve jeho kríža, jeho smrti 
premenenej na život, ako zrnko obilia, 
ktoré puká v zemi a stáva sa klasom. Aj 
u nás je toto konanie Ježiša Krista veľkou 
radosťou, povedaním „áno“ Bohu a „obno-
vením nášho dobrého osudu“. Tí, ktorí sa 
vrátili z Babylonskej ríše – hoci plní radosti 
– predsa len našli zúboženú a zdevastovanú 
krajinu. Napriek ťažkosti zasiať semená, 
utrpeniu a slzám však nakoniec prišla 
úroda. Tak aj my, objaviac Ježiša Krista, náš 
život, našu cestu a pravdu, vstúpiac na pôdu 
viery, do „krajiny viery“ často nachádzame 
temnotu, ťažkosti, zasievanie v slzách, no 
buďme si istí, že vďaka Kristovmu svetlu 
nakoniec príde hojná úroda. A toto sa 
musíme naučiť aj v temných chvíľach: neza-
budnúť na to, že svetlo jestvuje, že Boh je 
uprostred našich životov a že môžeme siať 
s veľkou dôverou, že Božie „áno“ je silnej-
šie ako my všetci. Dôležité je nezabudnúť 
na túto Božiu prítomnosť v našich živo-
toch, na túto hlbokú radosť, že Boh prišiel 
a oslobodil nás. Dôležitá je aj vďačnosť 
za poznanie, že Ježiš Kristus prišiel k nám. 
Táto vďačnosť sa mení na nádej. Hviezdou 
tejto nádeje, ktorá do nás vlieva dôveru, je 
svetlo, a práve ťažkosti spojené s rozsieva-
ním sú začiatkom nového života vo veľkej 
a definitívnej radosti z Boha. n

TKKBS
preložil Ľubomír Rebek
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Prorok  
nie je doma  
vítaný
Nedávno agentúra Pew Research Center 
zverejnila analýzu o náboženstve a verej-
nom živote. Takýchto štúdií a analýz už bolo 
vypracovaných veľa. Dôležité je však to, čo 
tvorilo podklad tejto štúdie. Boli to štatistiky 
o vývoji rôznych náboženstiev v jednotlivých 
krajinách.

Najväčšmi zarážajúcim faktom je, že sa tu 
objavuje zaujímavá súvislosť medzi časom 
prijatia kresťanského náboženstva a jeho 
súčasným stavom. Ak by ste očakávali, 
že s pribúdajúcimi stáročiami bude kres-
ťanstvo zrelšie, rozšírenejšie a bude mať 
väčší vplyv na verejný život, mýlili by ste sa. 
Krajina, v ktorej sa kresťanstvo zrodilo, a jej 
blízke okolie, kde pôsobili mnohí apoštoli, je 
dnes regiónom s najnižším percentuálnym 
zastúpením kresťanov (s výnimkou Armén-
ska a Etiópie). Na Blízkom východe a v sever-
nej Afrike tvoria kresťania iba okolo štyroch 
percent populácie.

Ďalšou zastávkou kresťanstva bola Európa. 
Pred sto rokmi tu žili dve tretiny všetkých 
kresťanov vo svete. Dnes je to štvrtina. Nie-
žeby sme pôsobili tak výrazne misionársky, 
ale kresťanstvo v Európe vymiera – a čím zá-
padnejšie od Moravy, tým je to horšie. Veď 
v Českej republike za desať rokov ubudlo 
50% katolíkov.

Relatívne novou destináciou kresťanstva 
je Amerika. Dnes tam žije tretina kresťanov 
celého sveta. 

Kým kresťanov v Európe ubúda, v Afrike 
a inde ich počet stúpa. Každý štvrtý kresťan 
dnes žije na juh od Sahary. Možno naozaj nie 
je ďaleko doba, keď Petrov nástupca bude 
tmavej pleti. 

A nakoniec šestina kresťanov žije v Ázii.
Globálne zostávajú kresťania naďalej 

najväčšou náboženskou skupinou sveta, je 
ich takmer 2,2 miliardy. Druhou najväčšou 
skupinou sú moslimovia, ktorých je asi 1,5 
miliardy.

Tento vývoj dáva nový zmysel Ježišovým 
slovám, ktoré povedal tým, čo mu závideli 
a neverili: „Proroka si všade uctia, len nie 
v jeho vlasti a v jeho dome“. V tradičných 
kresťanských európskych krajinách sa kres-
ťania stávajú menšinou. A možno čoskoro pri 
pohľade na výsledky minuloročného sčítania 
ľudu zistíme, že aj my sme už „tradičnou 
kresťanskou“ európskou krajinou.

Juraj Gradoš
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Ako ste sa zoznámili s otcom Ivanom 
Mastiliakom? Na čí podnet prišiel bývať 
k vám do podnájmu?
Mali sme jednu známu, volala sa pani Ada-
movská. Bola učiteľkou v Letanovciach, kde 
sa narodil náš otec. Chodil k nej do školy. 
Neskôr sa znova stretli. Pani Adamovská 
chodievala k nám na návštevy. Keďže nema-
la svoje deti, častejšie chodievala k rodinám 
s deťmi. Raz sa opýtala mamičky, či by 
nezobrala niekoho do podnájmu. Vedela, 
že na poschodí máme prázdnu manzardu. 
Predtým tu bývali chlapci – otcov brat s ka-
marátmi, ktorí navštevovali lesnícku školu. 
Vravela, že ide o nejakého kňaza. Neskôr 
som sa dozvedela, že to bol otec Juraj Bum-
bera. Mamička súhlasila. Nakoniec si však 
otec Bumbera našiel iný podnájom, ale po-
vedal, že podnájom by potreboval otec Mas-
tiliak. Mamička s otcom sa dohodli, súhlasili 
a prijali ho do domu. Dodnes si pamätám, 
že keď k nám prišiel, bol po operácii a tvár 
mal stiahnutú a prelepenú leukoplastom. 
A dosť nezrozumiteľne rozprával.

V ktorých rokoch u vás býval?
Býval tu od polovice decembra 1968 
až do svojej smrti 18. septembra 1989.

Čo si sebou priniesol, keď k vám prišiel?
Priniesol si iba zopár vecí, posteľ, niekoľko 
stoličiek a mnoho kníh. Keď nám po čase 
začala praskať stena, mamička si myslela, 
že to bude z tých kníh. Police s knihami 
boli od dverí až po koniec steny. V strede 
mal stôl, neskôr pribudol ďalší. Na stole 
bola spojovacia polica a tam boli ďalšie 
knihy. V rozličných jazykoch.

Keďže ovládal niekoľko cudzích jazykov, 
veľakrát sa stalo, že keď niekto vstúpil 
do izby a on bol zahĺbený do čítania, ozval 
sa po nemecky alebo po francúzsky.

Pracoval sám alebo mu niekto pomáhal?
Najprv k nemu chodila pani Oľga Liptáko-
vá. Ako pisárka. A potom neskôr aj ďalšie 
ženy. Pomáhala mu aj moja mamička. Na-
príklad keď sa minula nejaká kniha, o ktorú 
bol záujem, tak jej ju dal prepísať. Našla si 
popri ostatnej práci čas a na stroji prepi-
sovala texty, ktoré potreboval. Neskôr mal 

už aj magnetofón a potom sa robili prepisy 
z nahrávok.

Prijímal vo vašom dome aj nejaké náv-
števy? 
Chodilo za ním veľa ľudí. Tým, že ho ma-
mička vzala do podnájmu, zobrala na seba 
aj túto službu a varila aj pre tých, ktorí 
za ním prichádzali. On len prišiel za ňou 
a povedal: „Zajtra potrebujem päť obedov 
navyše.“

Chodievali sem mladí muži – neskôr sme 
sa dozvedeli, že to boli bohoslovci. Chlapci 
prichádzali zrána a ostávali aj na obed, 
večer potom odchádzali. A my ako deti sme 
jej pomáhali pri varení, lebo vtedy bolo 
okolo obeda viac práce.

On sám bol veľmi skromný, nemal vyso-
ké nároky. S tým, čo sa navarilo, bol vždy 
spokojný. Keď rodičia odchádzali na dlhší 
čas z domu, povedal: „Len mi uvarte zemia-
čiky a dajte mi mlieka.“ To mu stačilo.

Niekedy prišli na návštevu aj iní ľudia. Aj 
celé rodiny. Ak vtedy niekoho z nich spo-
vedal, ostatní čakali u nás v obývačke alebo 
sme sa s deťmi hrali na dvore.

My ako deti sme sa nedozvedeli, čo to 
boli za návštevy. Vedeli sme len mená 
niektorých. Pán doktor, ako sme ho všetci 
volali, si dohodoval stretnutia osobne. 
Chodievali tu aj nejakí rehoľníci, napríklad 
otec Ďurkáň, otec Sukovský, otec Bumbera. 
Občas tu bol aj otec Ján Hirka, neskorší 
biskup. Ako mladý kňaz k nám chodieval aj 
terajší arcibiskup a metropolita Ján Babjak 
a ako mladý študent i Milan Chautur. Cho-
dieval sem aj pán Radvanský, ktorý pracoval 
ako kníhviazač v tlačiarni a vydával jeho 
knihy.

Keď k pánovi doktorovi niekto zaklo-
pal, zvnútra sa neozvalo: „Ďalej“, ale „Ave 
Maria“.

Zo začiatku, kým bol ešte pri sile, stále 
chodieval von, na vychádzky do okolia. 
Mamička hovorievala, že sa modlieval ruže-
nec. Neskôr už chodieval s palicou, potom 
s dvoma. Prechádzal sa už iba po záhrade. 
Posledné dni sa cítil zle, preto obmedzil 
návštevy. Krátko pred jeho smrťou ho ešte 
stihli navštíviť tí, ktorí k nemu najčastejšie 
chodili.

Mal otec Mastiliak svojho obľúbeného 
svätca?
Áno. Mal veľmi rád sv. Terezku. Vyrábal 
spolu s mamičkou albumy, do ktorých lepil 
rozličné fotografie zo života sv. Terezky 
a pod ne vpisoval krátke texty. Pravdepo-
dobne ich potom niekomu podaroval. Jeden 
album sa nám zachoval. Mamička najprv 
napísala informácie rukou na papieriky, 
neskôr to mala prepísať strojom, ale už to 
nestihla urobiť. Tak máme aspoň spomien-
ku na jej rukopis. O fotografie sv. Terezky 
odfotené z novín a časopisov do týchto 
albumov sa postarala aj pani Tylešová.

Podobizne sv. Terezky mal aj nad 
schodmi do manzardky. Dokonca aj viaceré 
rovnaké. Ale to mu vôbec neprekážalo. Bol 
jej veľkým ctiteľom. Chcel celé jej dielo 
preložiť do slovenčiny. Prosil sv. Terezku, či 
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Výnimočný 
podnájomník

Niekedy sa stáva, že vedľa 
nás žijú nenápadní ľudia. 
Až po čase zistíme, že pri-
niesli do nášho života 
svetlo. Otec Ivan Mastiliak, 
prvý gréckokatolícky re-
demptorista na Slovensku, 
našiel po rokoch väzenia 
nový domov v rodine Bra-
jerovcov v Prešove. V ich 
dome prežil 21 rokov 
neutíchajúcej nádeje. Plod-
ných, ale aj plných utrpe-
nia. O jeho živote sme sa 
z trocha iného uhla po-
hľadu porozprávali s pani 
Katarínou Šmigovou, rod. 
Brajerovou.
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Obradová  
otázka 
V súvislosti so založením slovanskej cirkvi 
na Veľkej Morave sa prirodzene natíska 
otázka, aký bohoslužobný obrad sv. bratia pri 
bohoslužbách používali. Prv než sformuluje-
me odpoveď na túto otázku, pripomeňme si 
niekoľko faktov.

1) Cyril a Metod svoju mladosť prežili 
v prostredí, kde mal byzantský obrad domi-
nantné postavenie. Nevšednou krásou, teo-
logickou hĺbkou a jemu vlastnou citovosťou 
sa tak nezmazateľne vryl do ich duše a stal 
sa súčasťou duchovného rozmeru ich života.

2) Nikde v serióznej odbornej literatúre 
sa nespochybňuje fakt o preložení a za-
vedení liturgického poriadku bohoslužieb 
podľa byzantského obradu. Ako všeobecne 
hodnoverný prameň na potvrdenie tejto 
skutočnosti tu slúži spis Život Konštantína, 
kde čítame: „(Konštantín) naučil ich raňajšej 
službe Božej, hodinkám, večierni, povečerni-
ci i tajnej službe (liturgii)“ (ŽK XV). Kedy sa to 
presne stalo, nevedno.

3) Je však známe, že z praktických potrieb 
preložili popri liturgikone (Liturgia Jána Zla-
toústeho i Bazila Veľkého) ďalšie liturgické 
knihy ako trebnik, časoslov, zbierku liturgic-
kých spevov – oktoich (osmiglasnik) a iné. 
Môžeme predpokladať, že na preložených 
liturgických textoch byzantského obradu 
do staroslovenčiny sa domáci žiaci učili nie-
len čítať, ale i spievať a literárne tvoriť.

4) Za zmienku stojí aj skutočnosť, že pre-
klad staroslovenského evanjeliára sa začína 
vznešeným prológom z Evanjelia podľa sv. 
Jána, ktorým sa zvyčajne začína vo východ-
ných cirkvách evanjeliár zostavený pre 
praktické bohoslužobné účely.

Zo zachovaných historických písomných 
materiálov o prítomnosti byzantského boho-
služobného obradu najviac svedčia Sinajské 
zlomky (koniec 9. stor.) obsahujúce časti 
modlitby a ekténie Liturgie sv. Jána Zlato-
ústeho. Tieto uvedené skutočnosti nepo-
chybne privádzajú k záveru, že naši vieroz-
vestcovia používali pri liturgických úkonoch 
na Veľkej Morave byzantský obrad (v zrozu-
miteľnom jazyku), ktorý im bol vlastný. Ak to 
pomery nedovoľovali, vedeli sa prispôsobiť 
danej situácii a akceptovali už prv zavedený 
latinský obrad. Stali sa tak mostom medzi 
Východom a Západom, čo potvrdil 2. júla 
1995 v Prešove aj Ján Pavol II., keď povedal: 
„Tu sa Západ stretá s Východom, latinský 
obrad s východným. Takmer hmatateľne 
tu možno cítiť stopy dedičstva a posolstva 
svätého Cyrila a Metoda...“

Michal Hospodár

by tie roky, čo bol vo väzení, nemohol do-
stať navyše, aby preložil jej dielo. A potom, 
keď pracoval na prekladoch a medzitým sa 
dostal do nemocnice, mal vnuknutie. Pove-
dala mu, že ešte nezomrie, a dielo dokončí. 
A aj ho dokončil.

Nemali ste ako rodina problémy s tým, 
že u vás býval kňaz, navyše predtým 
väznený?
Aj keď riziko bolo v tej dobe veľké, myslím 
si, že susedia ani nevedeli, že je kňazom. 
A navyše boli zvyknutí na to, že k nám cho-
dievali rehoľné sestry, keďže otec mal dve 
sestry v reholi. Nevnímali sme, že je to neja-
ké výnimočné. Aj keď sme vedeli, že je kňaz, 
doma nechodieval v kňazskom oblečení, 
takže často sme si to ani neuvedomovali.

Volali sme ho pán doktor. Tak si to želal 
hneď od začiatku. Zrejme to bolo kvôli 
bezpečnosti, aby sme sa niekde nepreriekli. 
Jeho vzťah k deťom bol v tej dobe rizikový, 
pretože deti mohli niekde povedať niečo, čo 
by nielen jemu, ale aj ďalším ľuďom mohlo 
uškodiť.

Môj otec tieto veci vnímal najviac. Stalo 
sa, že som párkrát prišla domov a otec stál 
za záclonou. Pozeral sa z okna a hovoril: 
„Zasa tam to auto stojí. To isté.“ Keď chodil 
na bicykli z práce, všimol si, že na neďale-
kom parkovisku často stojí volga. Tak si to 
dal do súvisu s pánom doktorom.

Čím vás osobne otec Mastiliak zaujal? 
Máte na neho aj nejakú osobnú spo-
mienku?
Svojou skromnosťou. Pamätám si, že keď 
sme boli na oslavách jeho storočnice 
na fakulte a hovorilo sa o možnosti blahore-
čenia, jeden z pátrov povedal, že ako pozná 
skromnosť pána doktora, tak on zariadi, 
aby ani na ten zázrak neprišli. Naozaj bol 
veľmi skromný. Mal dvoje, troje nohavíc, 
jeden kabát. Keď mu mamička napríklad 
žehlila košeľu a upozornila ho, že by mu už 
bolo treba novú, tak jej na to povedal: „No 
ešte po dome môžem.“

A pamätám si, ako mi vždy hovoril: „Kat-
ka, neopúšťajte sa Pána Boha“. Na začiatku 
štúdia na vysokej škole mi podaroval veľký 
obraz Matky ustavičnej pomoci, na ktorom 
bolo vzadu napísané: Kataríne Brajerovej 
ako paládium na cestu univerzitnú a na ces-
tu do života venuje O.I.M.

Takže cítite z jeho prítomnosti vo vašom 
dome požehnanie.
Áno. Myslím si, že áno, aj keď sme to mož-
no v tom čase tak nevnímali. Otec Mastiliak 
bol veľmi nenápadný. Požehnanie sme mali 
aj vďaka jeho modlitbe, aj vďaka modlitbám 
mojich sestier a rehoľníčok. Je to zvláštne, 

že až keď to dobré prejde, človek si začne 
uvedomovať jeho hodnotu.

Aký mal vzťah k vašej rodine? 
Zžil sa s našou rodinou, ale neveľmi rád 
chodieval na spoločenské stretnutia. Bol 
skôr utiahnutý a nevstupoval do nášho 
rodinného života. Keď mal otec 60 rokov, 
pozvanie síce prijal, ale po veľmi krátkom 
čase sa zdvihol a utiahol do svojej izby.

Keď mu mamička nosievala jedlo, stále 
sme s ňou chceli ísť hore. A vtedy sme vždy 
dostali krížik na čelo. Ako deti sme to mali 
veľmi radi. Vtedy nebolo také bežné, aby 
deti dostávali krížik. Aj iné deti sa na to 
tešili, keď k nemu prichádzali.

V tom čase som mala 16 rokov. To bol vek, 
keď som mala svoje záujmy a jeho prítom-
nosť som vnímala len okrajovo. Nikdy mi 
nenapadlo, že to bude niekedy dôležité.

Neskôr som sa vydala a bývala som 
v Bardejove. Už som potom iba sporadic-
ky chodievala domov do Prešova s deťmi 
na víkendy alebo cez prázdniny. Mnohé veci 
som sa teda dozvedala viac sprostredkovane 
od mamičky alebo sestier.

S otcom Mastiliakom sa najviac kontak-
tovala moja sestra Cilka – sr. Beáta, lebo ona 
bola doma zo všetkých sestier najdlhšie. 
Písala o ňom aj diplomovku a v rámci osláv 
storočnice mala aj svoj príspevok na konfe-
rencii na Teologickej fakulte v Prešove.

Keď ďalšia moja sestra Helka – sr. Monika 
skončila zdravotnícku školu, odišla do Mar-
tina. Až po nežnej revolúcii sme sa dozve-
deli, že obe vstúpili do rehole. Do Kongre-
gácie sestier božského Vykupiteľa. Ani ja 
ako ich sestra som o tom nevedela. Jedna 
pôsobí vo Vrícku a druhá na Ukrajine.

Keď prišiel otec Mastiliak k nám, mamka 
mala okolo štyridsiatky. Bola doma, do prá-
ce nechodila, pretože otec si to neprial. 
Chcel, aby sa starala o domácnosť a o deti. 
Aj napriek tomu mala stále dosť práce. 
Najprv sa starala o svoju chorú mamu, 
ktorá zomrela v zime v roku 1968. Otec sa 
staral o finančné zabezpečenie rodiny sám. 
Mal dobrý plat a chodil aj na brigádnickú 
výpomoc, takže dokázal rodinu zabezpečiť. 
Vďaka tomu sa mohla mamička starať aj 
o pána doktora. A jeho prítomnosť našej 
rodine pomohla aj finančne.

Mamička zomrela tri roky po otcovi 
Mastiliakovi. Mala choré srdce a cukrovku. 
Po jeho smrti choroba vyvrcholila. Zaují-
mavé je, že jej nález na srdci ukazovali me-
dikom ako raritu, keďže mala deformované 
chlopne. Prišlo sa na to, až keď sme boli 
dospelé. A pritom porodila štyri deti. To bol 
tiež zázrak. Boh sa postaral.

za rozhovor ďakujú Dada Kolesárová 
a Helena Krenická
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Pravda 
a služba 
Hlad po pravde
Žiť s dieťaťom je skúsenosť, ktorá obohacu-
je. Aký je to zázrak objaviť hlad po pravde 
nového, prvýkrát používaného rozumu! 
Deti nám umožňujú znovaobjavovať svet, 
na ktorý sme si už zvykli.

Prečo? Čo je to? Ako sa to volá? Vysvetli 
mi to! Nauč ma to! Ukáž mi to! To sú vety, 
ktoré deti neúnavne opakujú bez toho, aby 
si uvedomili našu únavu. A našu nevedo-
mosť. Sú nenásytné po vedení a poznaní, 
a také budú celý život!

Pre človeka je charakteristická túžba 
po poznaní pravdy a odlišuje sa od zvierat 
svojou schopnosťou odovzdávať ju a pri-
dávať ju k poznatkom, ktoré už ľudstvo 
nazbieralo.

Učitelia sú obdivuhodné ľudské bytos-
ti, ktoré sa venujú veľkorysému učeniu 
druhých tomu, čomu sa oni sami naučili.

Dieťa pozoruje, používa všetky zmysly, 
skúma, rozoberá, rozbíja, láme, pýta sa 
a znova sa neúnavne pýta, aby spoznalo to, 
čo ho zaujalo.

Využiť tento záujem a podnecovať ho 
je úlohou rodičov a vychovávateľov, aby 
obohatili poznanie dieťaťa pravdou.

A čo je to pravda?
Myslitelia všetkých čias – tí, ktorí sa volajú 
filozofi, pretože milujú múdrosť, sa pokú-
šali odpovedať rôznymi spôsobmi na túto 
otázku. Niektorí hovoria, že pravda sama 
osebe neexistuje, že je to niečo relatívne 
a závisí od každej osoby. Existuje jedno 
príslovie, ktoré vyjadruje túto pozíciu: 
„V tomto živote nikto nehovorí pravdu 
a nikto neklame, všetko je podľa farby skla, 
cez ktoré sa dívame“.

Tento spôsob myslenia vedie k zmätku 
a určitým spôsobom aj k nemorálnemu 
životu bez pravidiel, kde všetci majú prav-
du, nech si myslia, čo si myslia a robia, čo 
robia, a pravda bude to, na čom sa dohodne 
väčšina ľudí. Pri takomto počínaní upad-
neme do absurdity, ako je prijímanie vraždy 
nenarodených ako niečo dobré, pretože 
väčšina poslancov konajúcich na stranícky 
príkaz rozhodla o legalizácii potratov.

Pravda jestvuje nezávisle od každého 
z nás a je na nás, aby sme urobili všetko 
možné, aby sme ju našli.

Ak ja mám svoju pravdu a ty tvoju, nemu-
sím ťa zabiť za to, že rozmýšľaš ináč, ani ty 
si nemusíš myslieť, že som tvoj nezmieri-
teľný nepriateľ. Ja musím rešpektovať tvoje 
svedomie a mám právo od teba očakávať 
rovnaké správanie. Ďalším krokom je 
vyložiť ti svoju pravdu a spoznať tvoju: ja si 
vezmem z tvojej pravdy to, čo zodpovedá 
môjmu spôsobu myslenia, a ty urobíš to 
isté. Budeme kráčať spolu hľadajúc jedinú 
pravdu a oslobodíme sa od nenávisti a dis-
kriminácie.

Čo je to pravda?
Tomizmus, ktorý slúžil Cirkvi ako základ 
jej filozofických a teologických štúdií, nám 
dáva definíciu pravdy: Adæcuatio rei et 
intellectus (zhoda reality a rozumu); to jest, 
úkon, ktorým rozum chápe realitu.

Ale Ježiš dáva nám, ktorí v neho veríme, 
ešte jednu definíciu: „Ja som cesta, pravda 
a život“ (Jn 14, 6). Vskutku, pre kresťanov 
je Boh najvyššou pravdou a základom 
všetkej pravdy. Ten hlad, ktorý cíti ľudská 
bytosť po pravde, je koniec koncov hla-
dom po Bohu. Človek prirodzene smeruje 
k Bohu.

Lož
Ak pravda oslobodzuje človeka, lož ho 
zotročuje. Žiaľ, všetci máme skúsenosť, 
ako jedna lož, zdanlivo nevinná, rozpúta 
celú sériu lží, ktoré majú udržať tú prvú. Sú 
životy, ktoré boli vybudované na falošných 
základoch jednej lži. Hrdinovia týchto živo-
tov žijú v stálom strachu, že budú odhalení 
a že ich stavba spadne.

Pravda je postoj, ktorý sa formuje doma 
a ktorý vyplýva z lásky. Milovaní si nezaslú-
žia klamstvo. Úctu tých, ktorí ma obklopu-
jú, si falošnosťou nezískam. Aby som bol 
vážený, na to si nemusím vymýšľať svoje 
kvality.

Klamár stráca dôveryhodnosť a morálnu 
prestíž. Ten, kto je pravdivý, si získa 
dôveru druhých a jeho sve-
dectvo je platné.

Domov, škola pravdivosti 
Rodičia musia ísť príkladom. 

Nikdy neprijímajte ani tie klamstvá, 
ktoré nazývame „nevinné“.

Vyžadujte pravdu od detí, ale nikdy 
netrestajte toho, kto má odvahu ju pove-
dať, inak sa naučia, že povedať pravdu sa 
neoplatí.

Stimulujte hľadanie pravdy.
Trpezlivo odpovedajte na otázky svo-

jich detí a keď neviete odpoveď, povedzte 
úprimne, že neviete a že si to zistíte.

Odhaľujte lož s múdrou opatrnosťou, 
aby ste neoznačili niektoré zo svojich detí 
za klamára.

Učte svoje deti nezraňovať pravdou. 
Láska je nad pravdu. Napríklad nemá sa 
bratovi povedať, že mu smrdí z úst, alebo 
sestre, že je škaredá, hoci by to bola pravda, 
lebo je to na úkor lásky.

Nedovoľte deťom klamať učiteľov, aby 
ospravedlnili chybu alebo neurobenú 
úlohu.

Počas chodenia a priateľstva je dôležité 
hovoriť pravdu, aby sa predišlo budúcim 
sklamaniam. n

Ja!
Volá sa Marisa. Ako dospievajúca sa zúčast-
nila na schôdzi, kde sa stretli mladí zo síd-
liska, aby vytvorili mládežnícku skupinu. 
Veľmi nadšení sa delili o myšlienky, ako 
zrealizovať obľúbený projekt, a prišla chvíľa 
rozdeľovania úloh.

Všetci sa chceli zúčastniť a robili to 
veľkoryso a s radosťou, ale našu pozornosť 
pritiahol postoj Marisy, ktorá zakaždým, 
keď sme potrebovali dobrovoľníka na neja-
kú úlohu, hovorila: „Ja!“ A robila to s nad-
šením, s ochotou slúžiť. Marisa zametala 
miestnosť, telefonovala z domu, aby 
pripomínala termíny stretnutí, robila 
plagáty, kopírovala, trávila čas v služ-
be druhým!

Opýtal som sa jej, prečo je taká 
ochotná slúžiť. Odpovedala 
mi s hrdosťou: „Som vedúca 
skautov!“

Odvtedy mi boli skauti so 
svojím heslom „vždy pripravení“ 
a svojím uzlom na šat-
ke, aby im 
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Minúta  
narodenia
Naša dcérka sa narodila v nedeľu. Poverčiví 
ľudia by povedali, že to bude parádnica. Pre 
nás je dôležité to, že v tú nedeľu bol 17. júl – 
sviatok biskupa mučeníka Pavla Gojdiča.

Najpopulárnejší český astrológ, v zahraničí 
nazývaný český Nostradamus, sa venuje 
astromedicíne – „vede“, ktorá tvrdí, že exis-
tujú súvislosti medzi vesmírom a človekom. 
Tento „odborník“ každému urobí horoskop 
a na základe neho odhalí choroby a určí 
aj spôsob liečby. Je členom Svetovej únie 
astrológov, pestuje liečivé byliny na 140 hek-
tároch plochy a otvára v mnohých krajinách 
tzv. astrologické lekárne. Na Slovensku sú 
už dve.

„Keď prídete, podám vám ruku a potom 
mi poviete meno, priezvisko, dátum, hodinu 
a miesto narodenia. Pri závažných ocho-
reniach je dobré pre upresnenie zistiť aj 
minútu narodenia... Keďže vesmírne telesá 
sú v neustálom pohybe, tvoria uhly, ktoré 
sú harmonické alebo disharmonické s vaším 
genómom. Podľa toho sa dá spoznať, na akú 
chorobu máte v určitom časovom období 
nábeh. Zároveň viete, ktoré bylinky sú pre 
vás najvhodnejšie.“ Takto hovorí onen český 
Nostradamus.

Boží Syn, ktorý o sebe hovorí: „Ja som ces-
ta, pravda a život“ (Jn 14, 6), však koná ináč. 
Ježiš sa nepýtal toho, ktorý bol 38 rokov 
ochrnutý, kedy sa narodil. Ani ho nezaují-
malo miesto či dokonca minúta narodenia. 
A keď ho svojím slovom uzdravil, nepovedal 
mu: „Dávaj si pozor na pohyb vesmírnych 
telies“. Povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už 
nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ (Jn 
5, 14)

Liečivé bylinky môžu pomáhať, ale veriť, 
že minúta narodenia ovplyvňuje život 
človeka, je veľkým klamstvom. Sme stvorení 
na Boží obraz – teda máme rozum a slobod-
nú vôľu. Neexistuje žiadne predurčenie vo 
hviezdach. Ináč by to znamenalo, že nemá-
me slobodnú vôľu. Denno-denne sa môže-
me rozhodnúť kráčať buď Božími cestami, 
alebo slepými cestami astrológov.

Pán Ježiš tiež založil „lekárne“ po celom 
svete. Netreba v nich hovoriť žiaden dátum 
narodenia. Jediné, čo je nutné povedať, sú 
hriechy. A s odpustením v spovedniciach 
prichádza nový Boží život nielen do ľudskej 
duše, ale i do ľudského tela.

Teším sa, že moja dcérka Miriam Paula má 
taký dátum narodenia. S týmto dátumom je 
totiž spojená hviezda, ktorá už nikdy nezhas-
ne. Biskup Pavel.

Marek Badida
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pripomenul urobiť každý deň dobrý skutok, 
veľmi sympatickí. Dá sa na nich spoľahnúť.

Kto nežije, aby slúžil, nehodí sa 
na život.
Hoci som už mnohoročný kňaz, vždy 
na mňa hlboko pôsobí a dojíma ma obrad 
umývania nôh, ktorý Cirkev slávi na Veľký 
štvrtok. Ježiš v takej pokornej úlohe! On 
skutočne veľmi miloval svojich apoštolov, 
a tam je kľúč k jeho službe: slúžiť tým, kto-
rých milujem, je príjemné. Veľký štvrtok mi 
pomáha pochopiť veľkosť otcovskej lásky, 
ktorá robí otcov služobníkmi svojich synov.

Celý vtip je v milovaní. Keď nás viera ve-
die k zisteniu, že láska, ktorú cítime k tým, 
ktorí sú s nami spojení pokrvným zväzkom, 
sa musí rozšíriť na všetky Božie deti, vtedy 
rozumieme a snažíme sa napodobňovať 
svedectvo tých, ktorí tratia svoj život 
v službe trpiacim. Ale nielen viera poháňa 
k službe, lebo aj neveriaci sa učia milovať 
a slúžiť, keď objavia dôstojnosť človeka 
a celého stvorenia.

Služba je tiež liekom na samotu, depre-
siu, drogovú závislosť, všeobecne na ne-
šťastný život. Ak si želáte rehabilitovať 
nejakého človeka, pomôžte mu objaviť 
uspokojenie zo služby druhým a jeho život 
bude mať znova cenu.

Človek, ktorý nedokáže milovať, ne-
dokáže ani slúžiť. Je to ten, kto na po-
žiadavku služby odpovedá: „A čo z toho 
budem mať?“ Egoizmus je totiž prekážkou 
nezištnej služby.

Domov, škola služby
Vo všetkých rodinách sa stáva, že nejaký 
člen odmieta byť užitočný a prijíma službu 
ostatných s cynizmom, ktorý ich zarmucu-
je. Obyčajne sú to osoby choré, ktoré po-
trebujú zvláštny prístup, aby znovuobjavili 
svoju úlohu doma. Dovtedy k nim máme 
pristupovať s trpezlivosťou a toleranciou, to 
je služba, ktorú im máme robiť, ale nikdy 
ich v tom nemáme podporovať.

Rodinná harmónia predpokladá, že kaž-
dý z jej členov z lásky prijíma a vykonáva 
službu, ktorá mu prináleží; keď člen 
zlyháva, škodí všetkým. Ak obidvaja rodičia 
musia pracovať mimo domova, stáva sa 
potrebnejším, aby sa deti naučili slúžiť sebe 
i svojim súrodencom. Takto sa domov stáva 
skutočnou školou užitočných mužov a žien, 
plných veľkého ducha služby.

S čím treba počítať:
1 . Hoci je jasné, že rodičia slúžia deťom 

z povinnosti, dajte im najavo, že to robíte 
viac z lásky.

2 . Vyhýbajte sa plateniu deťom za domá-
ce práce, lebo takto zničíte nezištnosť lásky.

3 . Neklaďte na jedno dieťa bremeno 
služieb, ktoré by mali byť rovnomerne 
rozdelené všetkým.

4 . Nediskriminujte svoje dcéry tým, aby 
robili slúžky svojim bratom.

5 . Naučte staršie deti zaujímať sa 
o mladšie a pomáhať im ekonomicky, ak už 
zarábajú.

6 . Ako rodina si vyberte nejakú službu 
spoločnosti alebo Cirkvi a plňte ju zodpo-
vedne.

7 . Uvoľniť miesto v autobuse, pomôcť 
staršiemu alebo slepému, byť slušní a úctiví 
k ženám, to sú normy dobrej výchovy a ko-
niec koncov aj kresťanskej lásky.

8. Ak naša práca spočíva v poskytovaní 
nejakej služby, premeňme povinnosť 

na lásku k blížnemu a robme čo najlep-
šie to, čo je našou povinnosťou.

9 . Dnes si spoločnosť čoraz viac 
uvedomuje dôležitosť dobrovoľ-
níctva a vznikajú dobrovoľnícke 
skupiny. Patriť k jednej z nich je 
príležitosťou služby.

10 . Niektoré osoby nám slúžia, 
pretože si takto potrebujú zarobiť 
na živobytie. Buďme vďační za ich 
službu a správajme sa k týmto slú-

žiacim rešpektujúc ich dôstojnosť. 
Prepitné je znakom našej vďačnos-

ti. n

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

ilustračné snímky: D. Kolesárová; sxc.hu
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Čo budem robiť?
Čím chceš byť, keď budeš 

veľký? To je jedna z otá-
zok, ktorú riešia už deti. 

Vo svojom veku si vyberajú 
povolania podľa rodičov i roz-
právkových či filmových hr-
dinov. Ich odpovede sú rôzne, 
niekedy úsmevné. Chceli by sa 
stať letcami, učiteľmi, lekármi, 
kňazmi či smetiarmi, alebo 
aj traktoristami a herečkami. 
Zo strany rodičov vychádzajú 
úvahy v podobe: „Z nášho syna 
bude lekár. Naša dcéra sa stane 
právničkou. Naše deti budú... “

Deti rastú a treba sa rozhod-
núť kam ďalej. Mladý človek 
prichádza na strednú školu. 
Mnohí si vyberajú odbory, 
ktoré ich bavia. Niektorí sa 
až počas štúdia rozhodnú, čo 
by chceli naozaj robiť. Ak majú 
možnosť a chuť, prehlbujú svo-
je vedomosti štúdiom na vyso-
kej škole. Neskôr sa uplatnia 
vo vychytených firmách, 
na dobrých pozíciách. Sú 
spokojní, práca ich napĺňa. Je 
však skupina mladých, ktorým 
nezáleží na tom, čo budú robiť. 
Hovoria: „Načo sa učiť, veď aj 
tak toto robiť nikdy nebudem, 
ale pôjdem do zahraničia.“ Ide 
o názor pesimistický. Alebo re-

alistický? Je pravdou, že na Slo-
vensku to nie je so zamestna-
ním ružové, a preto si mladý 
človek nevyberá prácu, ktorá 
ho baví, ale tú, ktorá ho uživí. 
Ale je šťastný? Napĺňa ho to?

Nezabúdajme na Boha
Skúsme sa na túto dôležitú 
životnú etapu človeka po-
zrieť z pohľadu kresťana. 
Rodičia, ktorí vedú svoje deti 
k Bohu, ich denne odovzdá-
vajú do modlitieb a vyprosujú 
im Božie požehnanie, aby si 
správne vybrali povolanie. 
Človek, ktorý Boha nepotre-
buje, to berie tak, že všetko, 
čo dosiahol, je jeho zásluha. 
Kresťan berie svoje povola-
nie ako dar od Boha. My sme 
nástrojmi v jeho rukách. Ešte 
pred naším narodením Boh 
vedel, kto akú prácu bude 
vykonávať. Každému dal také 
vlastnosti a schopnosti, aké má 
mať a bude potrebovať. Je len 
na nás objaviť ich a uplatňovať 
v budúcom povolaní. V jednej 
modlitbe Panna Mária pozýva, 
aby sme sa modlili pred kaž-
dou prácou a aby sme prácu aj 
modlitbou ukončili. A ak ešte 

prácu nemáš, pýtať sa: „Pane, 
kde ma chceš mať?“

Osobná skúsenosť
Po ukončení strednej školy za-
meranej na oblasť marketingu 
som sa rozhodovala kam ďalej. 
Mojou túžbou bolo učiteľstvo. 
No bili sa tu dve veci. Ak pôj-
dem na pedagogickú, budem 
sa musieť učiť viaceré predme-
ty počnúc slovenským jazy-
kom až po talentové skúšky. 
Neverila som si, že by som to 
mohla zvládnuť. Pokračovanie 
v ekonomickom smere by bolo 
pre mňa jednoduchšie. Tak 
som si ho predsa len zvolila. 
To som ešte nevedela, aký je 
Boží plán so mnou. Po piatich 
rokoch štúdia, ktoré boli krás-
nym obdobím mladosti (keď 
sa viac upevňoval aj môj vzťah 
s Bohom), som hneď nastúpila 
do práce v jednej firme. No 
urobila som si aj doplnkové 
pedagogické štúdium. A potom 
zasiahol Pán v podobe voľného 
miesta na strednej škole, ktorá 
je štvrtý rok mojím zamest-
naním. Splnila sa moja túžba. 
Učím mladých ľudí, ktorí sú mi 
blízki. Je to práca náročná, ale 

krásna. Mojím vzorom v povo-
laní, ktoré vykonávam, je Ježiš 
Kristus. 

Pýtaj sa
Dnes sa často stretávam s kon-
štatovaním: „Neviem, čo by 
som chcel robiť, čo by ma ba-
vilo, na čo sa hodím“. Vtedy za-
reagujem: „A pýtal si sa Boha?“ 
Viem, je jednoduché to takto 
povedať, ale treba uveriť tomu, 
že Boh ukáže cestu povolania. 
Ako? Cez modlitbu, čítanie 
Svätého písma, cez priateľov. 
Len treba byť vytrvalý a trpez-
livý. Vtedy určite dostaneme 
odpoveď, ale predovšetkým po-
žehnanie a utvrdenie, že tam, 
kde sme, nás chce mať Boh. 
A ak mu uveríme, požehná nás 
aj našu prácu. Dnes stredo-
školqáci prechádzajú rôznymi 
testami, ktoré im majú pomôcť 
pri výbere ich povolania. Aj 
vymoženosti dneška tomu 
môžu pomôcť, ale bez Božej 
pomoci a milosti to nemu-
síme správne spoznať. Preto 
vás, mladí priatelia, pozývam: 
Modlime sa za správny výber 
nášho povolania! Za objavenie 
toho povolania, do ktorého 
nás pozýva Boh. To, ktoré nás 
bude napĺňať a kde budeme 
šťastní. n

Beáta Baranová
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Kurz Zbav nás Zlého v Bárke
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 Boh nás vypočul
Pred 14-timi rokmi mi po niekoľkotýž-

dňových zdravotných problémoch 
a pobyte v nemocnici diagnostiko-

vali rakovinu. V prvom okamihu to bolo 
obrovské zdesenie, šok a moja predstava, 
že rakovina = smrť. V tom čase sme už mali 
s Jankou, mojou manželkou, tri deti vo 
veku 4 a pol, 3 a 1 rok. Janka bola na ma-
terskej dovolenke. Vôbec som si nevedel 
predstaviť, ako sa sama postará o seba 
a deti. Moje výsledky sa neuveriteľne rýchlo 
zhoršovali. Keďže ma prekladali z Vyšných 
Hágov do Národného onkologického ústavu 
v Bratislave, pustili ma na víkend domov. 
Ešte po ceste domov, pravdepodobne 
zo zúfalstva zo situácie, v akej sme sa ocitli, 
sme sa zastavili u domáceho liečiteľa, ktorý 
tvrdil, že nemám ísť do Bratislavy, že on ma 
bude liečiť. Toto sme po zvážení zamietli. 
V nedeľu, deň pred odchodom do Bra-
tislavy, bola prvá nedeľa v mesiaci, keď 
sa v kláštore redemptoristov v Podolínci 
konajú večery chvály. Ešte v sobotu som bol 
v Podolínci, nakoľko tunajšie spoločenstvo 
malo víkendovú akciu. Prijal som sviatosť 
zmierenia, pomazanie chorých a osobitne 
sa nado mnou modlil otec Michal Zam-
kovský, Bohuš Živčák a ich priateľ Colin 
zo Škótska. V tej chvíli ma Boh naplnil 
neopísateľným pokojom a konečne som 
dokázal prijať skutočnosť, že som smrteľne 
chorý. Dodnes si pamätám, ako som bol 
zmierený s tým, že si ma Pán povolá k sebe 
a svoju rodinu zanechám tu na zemi. Je 
pravda, že som s Bohom stále diskutoval 
a pýtal sa ho, či naozaj chce, aby moje deti 
vychovávala len Janka. Nebolo by lepšie, 
keby som jej pomáhal? A aj keď bolo predo 

mnou ešte veľmi veľa ťažkostí, začali sa 
diať obrovské Božie zázraky. Po príchode 
do Bratislavy môj lekár povedal manželke 
(nakoľko sa výsledky stále zhoršovali), že ak 
sa nestane zázrak, dáva mi dva týždne živo-
ta. Vtedy som o tom nevedel. Manželka mi 
to nepovedala, hoci preplakala celú cestu 
späť do Starej Ľubovne. Len som vycítil, 
že je to veľmi vážne. Ale zázrak sa stal. Jan-
ka s pomocou mnohých ľudí burcovala celé 
nebo a presviedčala Boha, že ma chce mať 
ešte pri sebe. Takmer každý deň sa za mňa 

slúžili liturgie. Nespočetne veľa ľudí sa 
za moje uzdravenie modlilo či postilo. Pán 
vypočul všetky tieto modlitby, aj keď liečba 
trvala jeden a pol roka. Sprevádzalo ju ne-
spočetne veľa komplikácií, ktoré som neraz 
ťažko znášal, a niektoré trvajú dodnes. Toto 
obdobie bolo pre nás ťažké po každej strán-
ke – fyzickej, psychickej i finančnej.

V tejto súvislosti chcem povedať ešte 
jedno svedectvo. V už spomínanú prvú 
nedeľu boli v Podolínci chvály. Sedel som 
úplne vzadu. Všetci v kostole sa nahlas 
modlili, spievali, chválili Boha. Ja som 
to nedokázal, lebo mi to moje zdravotné 
problémy nedovoľovali. Nedokázal som ani 
nahlas rozprávať, a už vôbec nie spievať, 
pretože som mal chorobou zasiahnuté hlav-
ne pľúca. Ale počas celých chvál som mal 
v srdci túžbu chváliť Boha práve spevom. 
A Boh moju túžbu vypočul. Pri poslednej 
piesni po eucharistickom požehnaní som si 
uvedomil, že spievam.

Táto choroba na dlhú dobu poznačila môj 
osobný, manželský i rodinný život. Vtedy 
sme s manželkou nechápali, na čo všetko je 
toto potrebné a dobré. Mnoho dôvodov sme 
postupne objavovali v našich životoch i v ži-
votoch iných ľudí. A o niektorých dôvodoch 
sa ani nedozvieme, netreba. Vie o nich iba 
Boh a to stačí. n

Dušan
ilustračná snímka:  

pam-pam.blogspot.com

Svätý Cyril – Konštantín
O posledných chvíľach pozemského puto-
vania svätého Cyrila – Konštantína a jeho 
odchodu do večnosti, ktorý si pripomíname 
v mesiaci február, sa z Moravsko-panónskej 
legendy dozvedáme toto:

„A keď sa priblížila hodina, aby prijal 
pokoj a bol prenesený do večného života, 
vtedy pozdvihol ruky k Bohu a modlil sa 
a so slzami v očiach takto hovoril: ,Pane 
Bože môj, ktorý si všetky anjelské zbory 
a netelesné sily stvoril, nebo zaklenul, zem 
založil a všetko, čo je, si z nebytia do bytia 
priviedol, ktorý si vždy a všade počúval 
tých, čo vykonávali tvoju vôľu, vypočuj moju 
modlitbu a ochraňuj svoje verné stádo, 
ktorému si ma postavil na čelo, neužitoč-
ného a nehodného služobníka tvojho. Zbav 
ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo 
vyslovujú proti tebe rúhanie, a znič trojre-
čový blud, a zveľaď cirkev svoju množstvom, 

všetkých spoj do jednoty, urob ho ľudom 
znamenitým, jednomyseľným v pravej viere 
a správnom vyznávaní a vnukni mu do sŕdc 
slovo tvojho učenia. Lebo to je tvoj dar, ak 
si nás nehodných, prichystaných na dobré 
skutky a konajúcich to, čo ti je milé, prijal, 
aby sme hlásali evanjelium tvojho Krista. 
Tých, ktorých si mi dal, ako tvojich tebe 
odovzdávam. Spravuj ich svojou mocnou 
pravicou, schovaj ich pod ochranu svojich 
krídel, nech všetci chvália a oslavujú tvoje 
meno Otca, Syna a Svätého Ducha naveky. 
Amen.’ Potom pobozkal všetkých svätým 
bozkom a povedal: ,Nech je blahoslavený 
náš Boh, ktorý nás nevydal za korisť zubom 
našich neviditeľných nepriateľov, ale ich sieť 
pretrhol a nás oslobodil od ich skazy.‘“ A tak 
spočinul v Pánovi štrnásteho februára 869. 
roku vo veku 42 rokov.

Jozef Gača
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O bohoch a ľuďoch
Francúzsky dôstojník 

Christian de Chergé mal 
iba dvadsaťtri rokov, keď 

slúžil v Alžírsku. Keď sa raz 
prechádzal so svojím priateľom 
Mohamedom, spozorovali ho 
islamskí vzbúrenci a zaúto-
čili. Bol rok 1959 a moslimskí 
povstalci už dávali otvorene 
najavo svoju nenávisť voči 
francúzskym kolonizátorom. 
Mohamed náhle vykročil pred 
namierené hlavne, prihovoril 
sa za svojho priateľa a útočníci 
sa vzdialili. Lenže Mohamed 
zaplatil za svoj odvážny čin 
vysokú cenu – na druhý deň ho 
našli mŕtveho. Paradoxne, o pár 
desaťročí neskôr sa Christian 
de Chergé ocitol v Alžírsku 
opäť – tentoraz ako predsta-
vený komunity francúzskych 
cisterciánov v dedinke Tibhi-
rine. A história akoby sa znova 
zopakovala...

Píše sa rok 1993. Občianska 
vojna v Alžírsku vrcholí a islam-
skí fundamentalisti pritvrdzujú 
v boji proti vládnym jednot-
kám, ale i v boji proti cudzin-

com či vlastnému „maloverné-
mu“ ľudu. Mnísi si s miestnym 
obyvateľstvom nažívajú 
v porozumení a vzájomnej úcte. 
Ich bežný deň je rozdelený 
medzi častú spoločnú modlit-
bu v kaplnke, prácu v záhrade 
a službu chorým v kláštornej 
ošetrovni. Harmóniu medzi 
kláštorom a miestnou komu-
nitou moslimov však začínajú 
narúšať správy o zverstvách 
páchaných fundamentalistic-
kými skupinami. Do duší ľudí 
sa vkráda strach. Po tom, ako 
predstavený kláštora Christian 

odmieta vojenskú ochranu 
ponúkanú skorumpovanou 
civilnou autoritou, sa mnísi roz-
deľujú na dva tábory. Jedni chcú 
v Alžírsku zostať, druhí sa chcú 
vrátiť do Francúzska. Ale skôr, 
ako sa stihnú zjednotiť na rie-
šení situácie, vtrhne do kláštora 
skupina fundamentalistov pod 
vedením Aliho Fayattia. Je práve 
Štedrý večer a rebeli požadujú 
od mníchov služby ich lekára 
a lieky. Christian odmieta ich 
požiadavky a na dôkaz dobrej 
vôle mníchov cituje Korán. So 
zmiešaným pocitom prekva-

penia a rešpektu Fayattia so 
svojimi bojovníkmi odchádza 
bez toho, aby mníchom ublížil. 
Dokonca im zaručuje ochranu, 
až kým ho vládne sily nezatknú 
a neumučia. Napriek naras-
tajúcemu napätiu a nebezpe-
čenstvu sa mnísi postupne, 
hoci neľahko, rozhodnú zostať. 
Víťazí v nich túžba zostať verní 
sľubu stability miesta, ktorý 
dali svojim bratom. Odmie-
tajú zbabelo sa skláňať pred 
hrozbou sily a zbraní. Nakoniec 
teroristi v jednu sychravú noc 
kláštor prepadnú a väčšinu 
mníchov odvedú. Zajatí mnísi 
kráčajú v sprievode ozbrojencov 
zasneženou krajinou v dlhom, 
mĺkvom zástupe, až kým sa 
nestratia v hmle. Medzi nimi 
je aj Christian de Chergé, ktorý 
nevie zabudnúť na Mohameda, 
ako mu pred takmer tridsiatimi 
rokmi zachránil život. „Zabili 
ho jeho vlastní bratia za to, 
že odmietol vydať jedného 
zo svojich priateľov. Svojím roz-
hodnutím sa nechcel postaviť 
proti jedným ani nechcel zradiť 
druhých. Kde je láska, tam 
prebýva Boh!“ n

Marek Poláček
 snímky:  LUX

20 | príbeh

Moslimské dievča sa s mníchom – lekárom rozpráva o láske.
„Ako človek spozná, že je zamilovaný?“
„Niečo sa v tebe prebudí k životu. Prítomnosť niekoho ďalšieho. Je to neskrotné a väčšinou ti pri tom 

búši srdce. Je to príťažlivosť, túžba... Je to veľmi krásne. Netreba sa už na nič pýtať. Jednoducho sa to sta-
ne. Človek má v sebe zmätok. Veľký zmätok. Najmä po prvý raz. Tvoj otec so mnou hovoril o Khaledovi.“

„Môj otec toho veľa nahovorí. Ja to nechcem. Keď vidím Khaleda, necítim nič z toho, o čom ste hovorili. 
Chce to môj otec, nie ja.“

„To je iný problém.“
„Boli ste niekedy zamilovaný?“
„Áno, niekoľkokrát. Ale potom som stretol novú lásku, ešte silnejšiu. A tú lásku som opätoval. Je to už 

dávno. Viac ako 60 rokov.“

Ľuďom z Tibhirine sa zdá, že svet sa zbláznil.
„Moja sesternica z Mostaganemu... Zabili jej pravnučku. Dnes 

popoludní. Mala osemnásť. Samira. Dobodali ju v autobuse. Pria-
mo do srdca. Darebáci. Odhodili ju ako psa. Kvôli šatke! Nemala 
na sebe hidžáb.“

„Čo sa deje s tými ľuďmi? Nechápem to. Je to normálne? Boh 
v Koráne hovorí: ,Ak zabiješ brata, pôjdeš do pekla.‘ Tvrdia, že sú 
zbožní. A pritom ani nečítali Korán. Je to napísané v Koráne.“

„Dáva ti to nejaký zmysel? Pozri sa na Francúzsko. Študentky sa 
búria proti noseniu šatky. Svet sa zbláznil, Christian.“

„Neviem, čo sú to za ľudia. To vie len Boh. Budeme sa modliť 
za Samiru a za jej rodinu. Aby prišla do neba.“
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Jedíne 
čelovikoľubče
Sviatok Stretnutia Pána je pokračovaním sviatkov 
svätých Bohozjavení a zakončuje sa ním vianoč-
ný cyklus. Je sviatkom celého ľudstva, lebo Pán 
spočíva na rukách starca Simeona, ktorý repre-
zentuje ľudstvo. Je tiež sviatkom svetla, podobne 
ako predchádzajúce sviatky, čo nám pripomína aj 
zvyk požehnávať v tento deň sviece.

Takže pekne poporiadku. Vraveli sme, že Simeon predstavuje 
ľudstvo. Je to starec v pokročilom veku. Predstavuje ľudstvo, ktoré 
zostarelo vo svojich hriechoch. Sväté písmo i cirkevní otcovia 

hovoria, že to, čo nás robí starými, nie sú naše roky, ale naše poklesky. 
Mladučký prorok Daniel sa v Babylone obrátil s výčitkou na starca, ktorý 
chcel obžalovať nevinnú Zuzanu: „Ty, čo si zostarel v zločinných dňoch, 
teraz došli tvoje hriechy, ktoré si predtým páchal“ (Dan 13, 52). Známy 
spisovateľ Oscar Wilde napísal román s názvom Portrét Doriana Graya. 
Mladý a ambiciózny Dorian si dá namaľovať svoj portrét. Je ním uchváte-
ný rovnako ako svojou mladíckou krásou. Tak veľmi si zakladá na svojom 
výzore, že upíše svoju dušu diablovi za cenu, že sa starnutie nebude pre-
javovať na ňom, ale na jeho portréte. Kým si mladý Dorian hýrivo užíva 
život plnými dúškami, vôbec sa rokmi nemení. Portrét však starne, no 
nielen v závislosti od rokov. S každým zle vykonaným skutkom namaľo-
vanej tvári pribudne nová vráska. Za pár rokov hľadí z portrétu netvor.

Náš Pán dovolil, aby ho objali ruky starca. Aby nám aj týmto gestom 
ukázal, kvôli čomu prišiel na tento svet – aby obnovil Boží obraz v člove-
ku, znetvorený a zostarnutý hriechmi. Liturgia sviatku Stretnutia Pána 
často opakuje nádherné oslovenie čelovikoľubec – ten, ktorý človeka na-
ozaj miluje až do krajnosti, jediný skutočný priateľ. Na utierni zaznieva 
stichira: „V dnešný deň si sa rozhodol, Kriste Bože, spočinúť na rukách 
starca ako na voze s cherubínmi, preto aj nás, čo ťa ospevujeme, zbav mu-
čivých vášní a spas nás, lebo si dobrý a miluješ človeka (čelovikoľubec).“

Predchádzajúce sviatky sú charakterizované ako sviatky svetla. Pripo-
menula nám to Izaiášova pieseň na povečerí: „Ľud, čo kráčal vo tmách, 
uzrel veľké svetlo. Na Pánovo narodenie sme spievali: Narodenie tvoje, 
Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti. A na sviatok Bohozja-
venia: Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane, a tvoje svetlo aj nás ožiarilo.“ 
V tejto línii pokračuje aj sviatok Stretnutia Pána: „Raduj sa, milostiplná 
Bohorodička Panna, lebo z teba vzišlo Slnko spravodlivosti, Kristus, Boh 
náš. On je svetlo tých, čo prebývajú v temnotách.“ V jednej starobylej ho-
mílii z 5. stor. od neznámeho autora čítame: „Zažiarme a naše lampady 
nech sa jagajú svetlom. Ako deti svetla obetujme sviece pravému Svetlu, 
ktorým je Kristus“. Toto je najhlavnejší motív, prečo požehnávame sviece. 
Nie na bosorovanie, čarovanie, ale na to, aby sa pri ich svetle naša myseľ 
pozdvihla v modlitbe ku Kristovi − Svetlu, ktoré nikdy nezapadá. Je 
naozaj nepochopením, ak veriaci aj niekoľko desaťročí prinášajú v tento 
deň do cerkvi na požehnanie tú istú sviecu, ktorá už rokmi zostarela 
ako Simeon. Veď ako možno požehnávať to, čo už raz bolo požehnané? 
Požehnané sviece treba zapaľovať nielen v čase búrky či iného nešťastia, 
alebo pri chorom, či mŕtvom. Treba ich zapaľovať aj pri každodennej 
modlitbe, pri čítaní Svätého písma, aby nám ich viditeľné svetlo sprítom-
ňovalo prítomného v Božom slove. Tak tieto sviece splnia svoj účel a my 
budeme môcť priniesť na nasledujúci rok sviece nové. n

Marko Durlák

Svetlo 
v dlaniach
Zvykli sme si na rozsvietené a roz-
žiarené nočné  ulice a domácnosti. 
Každý nočný výpadok prúdu nás vie 
veľmi ochromiť, lebo sme bez svetla. 
Ale zažiť tmu, ktorá je taká, že nevie-
me, kadiaľ ísť, to nás napĺňa bezmoc-
nosťou. Pre svoj život potrebujeme 
svetlo. A mať svetlo je istotou, že ne-
zakopneme, že nezablúdime.

Každý z nás sa už ocitol v tme. A to nielen v tej  
obyčajnej, ktorá prichádza každý večer.  Často 
sa vieme ocitnúť v tme života. Vtedy stojíme, 

pretože sa nevieme správne rozhodnúť, nepoznáme 
správny smer. Vie nás však obklopiť aj tma v našej 
mysli, keď nevidíme riešenie, strácame nádej a vieru. 
Tma môže naplniť aj naše srdce, ktoré nechce odpustiť 
alebo nosí v sebe horkosť a reptanie. Aj naše telo môže 
byť zahalené do tmy vo chvíľach, keď nemáme silu žiť 
alebo sa naše údy stávajú nástrojmi hriechu.

V Božom slove sa však píše o svetle, ktoré nikdy 
nezhasne. O svetle, ktoré prežaruje každú temnotu. 
O svetle, ktoré zaháňa tmu. Tým svetlom je samotné 
Božie slovo. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a po-
chodeň na mojich chodníkoch.“ (Žalm 119, 105)

V iných prekladoch tohto verša sa píše, že slovo Pána 
je lampou pre nohy. U židov bola lampa guľovitého 
tvaru a mala otvor na nalievanie oleja a dlhý vývod 
pre knôt. Musela sa nosiť položená na dlani, pretože 
nemala uško na uchopenie.

Ak je Božie slovo lampou pre môj život, potrebu-
jem ho vziať do dlaní, do svojich vlastných rúk. A mať 
Bibliu v rukách znamená čítať ju a poznať. Lampa 
svojím svetlom neožiari veľkú halu, ale pre toho, kto 
ju nesie, má dosť svetla na to, aby mohol urobiť krok 
ďalej. A naozaj, Božie slovo prináša svetlo do všetkého 
toho, čo prežívam a v čom sa práve teraz nachádzam. 
Prináša nielen povzbudenie, odvahu, pokoj, radosť, ale 
aj odpovede a smer, ktorým sa mám vybrať.

Ježiš hovorí: „Lampou tela je tvoje oko. Ak bude 
tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ak bude 
celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo 
tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím 
svetlom.“ (Lk 11, 34. 36)

Svetlo prichádza cez oko. Ono je bránou, cez ktorú 
vstupuje svetlo, aby prežarovalo tvoju myseľ, srdce 
a telo. Neboj sa preto držať každý deň vo svojich dla-
niach Božie slovo a upieraj naňho svoj pohľad. Božie 
slovo zapaľuje svetlo. Bolo napísané aj pre teba. Nečítaj 
ho ako román či bulvár, ale modli sa s ním. A popritom 
očakávaj Božiu odpoveď a svetlo pre svoj život. n

Damián Saraka
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PONDELOK 6. február
Biskup Bukol

Čítania: 1 Jn 2, 18 – 29; 3, 1 – 10, zač. 71; Mk 
11, 1 – 11, zač. 49

Choďte do dediny, čo je pred vami. A len 
čo do nej vojdete, nájdete priviazané 
osliatko... (Mk 11, 2)

Ježiš vedel, kde sedel Natanael, keď ho Filip 
zavolal. Vedel, že Peter chytí rybu a v nej 
nájde statér. Trikrát predpovedal, ako bude 
trpieť. Predpovedá učeníkom, kde nájdu 
osliatko a akým spôsobom ho majú zobrať. 
Čo vlastne nevedel? Vedel všetko. Boh 
pozná všetko aj o mne a o tebe – minulosť, 
skutky, zmýšľanie aj budúcnosť. Vie, čo ma 
čaká, a je tu preto, aby mi pomohol prežiť 
každý deň čo najlepšie.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Menl. časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Panenská Bohorodička a deviaty 
irmos z utierne. (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

UTOROK 7. február
Biskup Partemios

Čítania: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 
– 42, zač. 64

„Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa 
vylieva za všetkých.“ (Mk 14, 24)

Ako chlapec som raz išiel s rodičmi 
na návštevu. Na ceste ležala dvadsaťkoru-
náčka. Keď ju otec išiel zdvihnúť, posko-
čila a za blízkym kríkom sa ozval smiech 
chlapcov, ktorí ju držali na nitke a čakali 
na okoloidúcich. Ani dnes nikto nenechá le-
žať bankovku na ulici – má predsa hodnotu. 
Problém máme s rozoznaním iných hodnôt. 
Nie je Eucharistia viac ako peniaze či tovar? 
A predsa zostáva mnohými nepovšimnutá.

Liturgia: Menlivé časti ako 6. februára.

STREDA 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilat

Čítania: 1 Jn 3, 21 – 24; 4, 1 – 6, zač. 73; Mk 
14, 43 – 72; 15, 1, zač. 65

Jeho zradca im dal znamenie: „Koho po-
bozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne 
odveďte!“ (Mk 14 , 44)

Tak toto by som neurobil. Zrada a ešte 
takým zákerným spôsobom – bozkom, 
ktorý má byť prejavom lásky. Prijímanie 
Eucharistie je takýmto bozkom – moje 
pery sa dotýkajú Krista. Ruku na srdce − 
ako pristupujem k Eucharistii? Naozaj sa 
nehnevám? Skutočne som urobil všetko pre 
zmierenie? Ukradnuté som vrátil a za uráž-

ku odprosil? Nezľahčujem si svoj hriech? 
Pane, pomôž mi mať skutočne čisté srdce.

Liturgia: Menlivé časti ako 6. februára.

ŠTVRTOK 9. február
Mučeník Nikefor. Zakončenie sviatku 
Stretnutia Pána

Čítania: 1 Jn 4, 20 – 24; 5, 1 – 21, zač. 74; 
Mk 15, 1 – 15, zač. 66

Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im 
radšej prepustil Barabáša. (Mk 15, 11)

Raz som bol na niekoho nahnevaný a na-
hlas som sa na neho sťažoval. Dotyčný 
človek však medzitým stál vo dverách a po-
čul ma. Bolo to pre mňa zahanbujúce, ale 
najmä poučné: O každom hovoriť tak, ako-
by ma v tej chvíli počúval. Ježiš bol tŕňom 
v oku veľkňazov aj zákonníkov. Nakoniec ho 
dali odsúdiť na umučenie a smrť. Pýtam sa: 
Ako jednám s ľuďmi, ktorí sú mi nesympa-
tickí alebo mi ublížili? Viem byť férový?

Liturgia: Menlivé časti ako 6. februára.

PIATOK 10. február
Mučeník Charalapmés

Čítania: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 
33 – 41, zač. 68

Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo 
v preklade znamená Lebka. (Mk 15, 22)

Nedávno som si v obchode prezeral školské 
tašky. Jedna dievčenská mala pekný vzor až 
na to, že bol doplnený lebkami. Lebka bola 
vždy symbolom smrti. Bola aj mies tom – 
vrchom, na ktorom zomrel Ježiš. V dnešnej 
dobe mnohým ľuďom prekáža symbol Ježi-
šovho kríža. Tolerantnejší sme k nevhodnej 
hudbe, násiliu vo filmoch, démonickým 
prvkom v počítačových hrách. Ponúkajme 
to, čo náš život skutočne obohacuje.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 11. február
Prvá zádušná sobota. Biskup Blažej

Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 
– 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105 (mäs. sobota); 
1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 
16 (zosnulým)

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová 
sa nepominú. (Lk 21, 33)

Poznáš mená všetkých svojich prastarých 
rodičov? Malo by ich byť osem. Alebo aspoň 
niečo zo života každého z nich? Ak nie, 

patríš k štatisticky väčšej skupine, ktorá 
svojich predkov už nepozná. Pozrime sa 
na to z opačnej strany. Koho o sto rokov 
neskôr bude zaujímať, kým som bol, čo som 
dosiahol a získal? Kde budú moje veci a plá-
ny? Tento svet a môj život tu sa raz pominie. 
Boží plán som mnou ostáva naveky.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo služby zosnulým. 
Panychída. (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 12. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom 
súde. Arcibiskup Meletios

Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 
31 – 46, zač. 106

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste 
urobili. (Mt 25, 40)

Často premýšľam o tom, aké to je postaviť 
sa po smrti pred Ježiša Krista. Toho, ktorý 
ma vykúpil, priniesol mi zvesť o Otcovi, pred 
Kráľa kráľov a Pána pánov. Uvidím veľa vecí 
inak, pochopím to, čomu som dovtedy nero-
zumel. Bolesť, kríž, utrpenie, skúšky života 
sa ukážu v úplne inom svetle, ako nástroje 
mojej spásy, okamihy života, v ktorých sa 
mala vyskúšať moja viera. Možno je to ako 
so záverečnou skúškou, na ktorej sa rozhod-
ne, aký študent vlastne opúšťa brány školy. 
Tu ale pôjde o oveľa viac, o to, aký život som 
žil, akým učeníkom som bol. Dôležité veci 
sa ukážu ako nepodstatné a mnohé zdanlivé 
maličkosti ako dôležité. 
Existujú príbehy ľudí, ktorí prežili klinickú 
smrť. Videli svoje telo, lekárov naokolo, niek-
torí tunel so svetlom, po ktorom túžili. Záver 
týchto príbehov môže byť skreslený: netreba 
sa ničoho báť, všetci po smrti pôjdeme 
do nového života. Ježiš hovorí o poslednom 
súde ako o okamihu stretnutia človeka s ním 
samým, okamihu, keď sa ukáže, kto žil 
podľa jeho vôle a kto vlastne nie. Základ-
ným kritériom na oddelenie bude skutočná 
prejavená láska voči blížnemu, hodnota 
ostatných skutkov prudko devalvuje. 
Dôležité je, že poznám tieto kritériá. Môžem 
sa pýtať seba samého, či som tento deň 
urobil niečo pre svojho blížneho, alebo iba 
pre seba samého. Dnes večer môžem konať 
pokánie za svoj deň a pýtať sa Boha na ďalší. 
Dokiaľ žijem, je to stále príbeh s otvoreným 
koncom. Pane, daj, nech som v hodine smrti 
pripravený na stretnutie s tebou.

Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni 
druhé. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tro-
pár z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, 
podľa predpisu. Ostatné z triódy. (HS: 144, 
203; PZ: 97, 165; HP: 98, 161)
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PONDELOK 13. február
Prepodobný Martinián

Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 
40; 22, 7 – 39, zač. 96

Kto je medzi vami najväčší, nech je ako 
najmenší... (Lk 22, 26)

Ako dnes meriame veľkosť človeka? Veľkos-
ťou platu? Hodnotou vlastneného majetku? 
Dosiahnutým vzdelaním? Postavením či 
miestom, ktoré zastáva? Čo z toho mal Je-
žiš? A predsa ovplyvnil naše životy viac ako 
ktokoľvek iný. Niektorí apoštoli túžili byť 
prvými medzi ostatnými. Po čom túžim ja? 
A čo skutočne potrebujem na to, aby som 
sa stal zrelým človekom? Ježiš, pokorný srd-
com, je jedinečným vzorom môjho života.

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

UTOROK 14. február
Odchod do večnosti sv. Konštantína 
Filozofa

Čítania: Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 22, 39 – 
42. 45b – 71, zač. 109 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, 
zač. 213; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému)

Modlite sa, aby ste neprišli do pokuše-
nia! (Lk 22, 40)

Modlitba je rozhovor s Bohom – tak sme 
sa to učili ako deti. Ako dospelí zisťujeme, 
že to nie je také jednoduché. Hovoríme 
s tým, koho nevidíme. Veríme v toho, o kom 
máme sprostredkovanú správu. On však 
pozná každú oblasť nášho života. Ježiš sa 
modlí v smrteľnej úzkosti na Olivovej hore. 
Odchádza posilnený a pozná odpoveď 
Otca. Ak sa skutočne rozprávam s Bohom, 
budem posilnený a nájdem odpoveď.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 364; 
PZ: 342; HP: 356)

STREDA 15. február
Apoštol Onezim

Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 
75, zač. 109

Vyšiel von a horko sa rozplakal (Mt 26, 75)

Apoštol Peter je veľmi zaujímavou postavou. 
Vyznal, že je hriešnik, chodil po vode, spo-
znal, že Ježiš je Mesiáš, a často so záujmom 
dával otázky. Bol však aj pokarhaný, vysta-
toval sa pred apoštolmi a zaprel. Prečo si 
ho Ježiš vybral za prvého medzi apoštolmi? 
Možno pre jeho schopnosť uvedomiť si svoje 
chyby. Zaprel, ale aj horko plakal nad sebou. 
Napriek svojim slabostiam Ježiša miloval.

Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: každ. antifóny, menl. 
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 16. február
Mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich 
spoločníci

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

Tu celý dav skríkol: „Preč s ním a pre-
pusť nám Barabáša!“ (Lk 23, 18)

Barabáš neprosil o odpustenie, nesľúbil, 
že sa zmení, vlastne neurobil nič, čím by 
si aspoň trocha zaslúžil milosť. A predsa 
odchádza slobodný, zatiaľ čo zbičovaný 
Ježiš nastupuje na krížovú cestu. Aj ja som 
bol omilostený, vykúpený a Boh si za mňa 
našiel obetného baránka – Ježiša, Božieho 
Syna. On za mňa zomrel dávno predtým, 
než som sa vôbec narodil. Ponúka mi svoje 
milosrdenstvo a dáva mi slobodu.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 17. február
Veľkomučeník Teodor Tirón

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 
37, zač. 61

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je doko-
nané.“ ... (Jn 19, 30)

Ježiš prežil svoj život ako misiu. Odovzdal 
nám zvesť o Otcovi, zhromaždil a viedol 
učeníkov, prešiel krížovou cestou k smrti. 
Celý jeho život je naplnením Otcovej vôle, 
všetko, čo robil, malo svoj význam. Aj náš 
život má v sebe ukryté úlohy, niektoré sú 
prirodzene zrejmé, iné hľadáme. Napĺňaj-
me Boží plán s naším životom, aby sme raz 
mohli zomierať so slovami: dokonané je.

Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: každodenné antifó-
ny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa. (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 18. február
Syropôstna sobota – spomienka úcty-
hodných pôstnikov. Rímsky pápež Lev.

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

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi (Mt 6, 1)

Každý strom má korene. Ich prostred-
níctvom prijíma živiny potrebné na rast, 
dávajú mu oporu. Keby ich niekto odkryl, 

vyschli by a vyschol by aj strom. Aj duchov-
ný život človeka má svoje korene. Okamihy, 
ktoré sú skryté, veci, o ktorých má vedieť 
iba Boh. Ak budem svoje dobré skutky, pôst, 
modlitbu či almužnu konať pred inými, už 
dostávam svoju odmenu a nebudem z nich 
môcť čerpať silu do duchovného života.

Liturgia: Menlivé časti zo Syropôstnej 
soboty. (HS: 204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA 19. február
Syropôstna nedeľa. Apoštol Archippos

Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 
14 – 21, zač. 17

Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj 
tvoje srdce. (Mt 6, 21)

Kde sa dnes oplatí investovať? Do zlata, 
nafty, akcií či štátnych dlhopisov? Prav-
du povediac, väčšina týchto možností je 
riziková. Tak mám niekde istotu? Dnešné 
evanjelium ma pobáda k tomu, aby som si 
šetril u Boha. Presnejšie povedané, poklad 
mám mať odložený v nebi. Ten na zemi 
je neistý. Ale najmä neprináša skutočné 
a trvalé šťastie. 
Podľa jedného prieskumu väčšina ľudí 
verí, že keby mali o tretinu vyšší plat, boli 
by šťastnejší. Asi by sme sa na šťastie 
mali opýtať toho, kto má ten vyšší príjem. 
Skúsenosť ukazuje, že príjem a hodnota 
majetku nie sú v priamej úmere k šťastiu 
a radosti zo života. 
Pred niekoľkými rokmi som stretol jednu An-
gličanku. Bola to už staršia pani. Po druhej 
svetovej vojne bývala s manželom rok v jed-
nej stodole. Umývali sa len v lavóre, nebolo 
to o žiadnom komforte. Napriek tomu mi 
tvrdila, že to bol najšťastnejší rok v jej živote. 
Opýtam sa inak: V ktorých situáciách som 
za ostatný rok prežíval radosť? Sánkovačka 
s deťmi, pokojne prežitý večer v kruhu pria-
teľov, prechádzka po lese, úsmev a smiech 
najmladšieho syna, radosť z dobre vyko-
nanej práce, tichá chvíľka pri modlitbe bez 
stresu a nepokoja. To, kde bude môj poklad, 
závisí od môjho rozlišovania. Život nie sú 
konské dostihy, kde stavím na nejaký dobrý 
tip a čakám, či vyhrám, alebo nie. Je to 
o tom, že svoj čas a námahu vložím do sku-
točných hodnôt. „Si môj poklad,“ poviem 
manželke a ona sa usmeje. 
Bože, si viac než bohatstvo tohto sveta. Si 
tým, ktorý robí bohatým moje srdce.

Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni 
tretie. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tro-
pár z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, 
podľa predpisu. Ostatné z triódy. (HS: 145, 
206; PZ: 99, 168; HP: 100, 165)

Marián Sabol
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Veľký štvrtok – 
Tajomná večera
Prvokresťanské umenie katakomb 

Veľký štvrtok  – Tajomnú večeru 
nezobrazovalo. Ani v tomto období 

však nechýbajú údaje, ktoré vysvetľujú 
ustanovenie a rozdávanie Eucharistie. 
Všetko  má symbolický význam, ktorý je 
predobrazom Eucharistie ako napr. nádo-
ba s mannou, vinič či zázračné rozmno-
ženie chlebov a rýb a nasýtenie zástupov. 
Zobrazenie viniča a ratolestí poukazuje 
na Krista a jeho Cirkev. Najčastejšie mô-
žeme vidieť zobrazenie viniča s hroznom 
alebo vinobranie, alebo dokonca vtákov 
zobúcich hrozno s cieľom poukázať 
kresťanom na centrálne tajomstvo Cirkvi 
– Eucharistiu. Zmena zo symbolického 
poňatia a predobrazov do reálneho zobra-
zenia Tajomnej večere nastáva po Milán-
skom edikte v roku 313.  

Množstvo prvkov na zobrazeniach 
z rozličných krajín a ikonografických  
škôl poukazuje na teologické bohatstvo 
tejto večere. Ikonografia Tajomnej večere 
sa zakladá na textoch evanjelií (Mt 26, 17 
– 29; Mk 14, 12 – 25; Lk 22, 7 – 23 a Jn 13, 21 
– 30) a na Liste sv. apoštola Pavla adreso-
vanom cirkvi v Korinte (1 Kor 11, 23 – 26). 

Ikona v základnej kompozícii na po-
zadí jednoduchých stavieb zobrazuje 
stolujúcich apoštolov spoločne s Kristom 
za stolom. Pokoj a porozumenie, priam 
rodinnú atmosféru, narúša gesto Judá-
šovej ruky, ktorá sa dotýka čaše. Samot-
ný stôl je zaplnený čašami, fľaškami 
a dokonca aj zeleninou či nožmi, aby sa 
naznačilo, že ide o hostinu. Zapálené 

sviece na stole poukazujú na fakt, že sto-
lovanie je večer.

Večeradlo (budovy) – v hornej časti 
ikony nad stolujúcimi apoštolmi s Kris-
tom uprostred sa týčia dve budovy 
vzájomne prepojené červeným závojom. 
Ide o typický byzantský prvok vyjadrujú-
ci fakt, že scéna sa odohráva v interiéri, 
podobne ako pri ikonách Narodenia 
Presvätej Bohorodičky, Stretnutia Pána, 
Zvestovania či Päťdesiatnice. 

Večeradlom je, tak ako uvádza evanje-
lista Marek, „veľká horná sieň, prestretá 
a pripravená“ (porov. Mk 14, 15). V zhode 
s tradíciou táto horná sieň – večeradlo 
– bola v dome evanjelistu Marka, kde 
sa uskutočnila nielen Tajomná večera, 
ale aj Päťdesiatnica – Zostúpenie Sväté-
ho Ducha. Evanjelium uvádza: „V prvý 
deň sviatkov nekvasených chlebov, keď 
zabíjali veľkonočného baránka, povedali 
mu jeho učeníci: ,Kde ti máme ísť pri-
praviť veľkonočnú večeru?‘ Poslal dvoch 
zo svojich učeníkov a vravel im: ,Choďte 
do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý 
bude niesť džbán vody. Choďte za ním 
a pánovi domu povedzte: »Učiteľ odka-
zuje: Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej 
by som mohol jesť so svojimi učeníkmi 
veľkonočného baránka?« On vám ukáže 
veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. 
Tam nám prichystajte.‘“ (porov. Mk 14, 
12 – 15) n

Milan Gábor
snímka: www.icon-art.gr
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Skutoční 
manželia

Zaiste ste sa ocitli v situácii, keď ste 
nemohli spať doma, kde človek aj 
po tme všetko nájde. Viem, kde mám 

vypínač. Aj potme viem trafiť do kúpeľne... 
Na cudzom mieste to neplatí. Človek je 
ako slepý. Opatrne meria kroky, tápe. „Kde 
je kúpeľňa? Ktorý uterák je môj?“ S touto 
situáciou sa stretávame aj v živote. Nie sme 
sami sebou. Ocitáme sa v situáciách, v kto-
rých blúdime, tápeme a nie sme prirodzení. 
Americkí vedci zistili, že človek až osem-
násťkrát za hodinu nepovie, čo si skutočne 
myslí. Hovoríme to, čo sa podľa nášho názo-
ru najlepšie hodí. Nie je to priamo klamstvo, 
ale dostávame sa do situácií, ktoré nie sú 
prirodzené. Potom nie sú prirodzené ani 
vzťahy. Zdvorilo pozdravím šéfa. V duchu si 
však myslím svoje. Kolegyňa má novú blúz-
ku. Pochválim ju, aj keď si v duchu myslím, 
že vyzerá ako metla. Koľkokrát za hodinu 
takýmto spôsobom poprieme svoj skutočný 
názor? Horšie je, že nie sme sami sebou 
ani v takých vzťahoch, ako je manželstvo. 
Chlapec sa zoznámil s dievčaťom. Po troch 
mesiacoch sa rozhodla, že už má tridsať 
rokov a je načase, aby sa stala matkou. 
Keď už bolo dieťa na ceste, on rozhodol, 
že treba uzavrieť manželstvo. Takže bolo 
manželstvo. Keďže on bol na tom horšie, jej 
otec sa postaral o jeho prácu, o ich spoloč-
né bývanie aj im významným spôsobom 
prispieval na živobytie. Po roku a pol ona 
rozhodla, že manželstvo bol omyl a musia sa 
rozviesť. On, ak nechcel prísť o prácu, musel 
vrátiť auto, odsťahovať sa z bytu a nerobiť 
problémy. Už chápete, prečo často muž nie 
je manželom a žena nie je manželkou? Naše 
vzťahy vyzerajú tak, akoby sme sa hýbali 
v tme, na cudzom mieste. Tápeme, čosi 
hľadáme, a keď to nejde, tak to vzdávame. 
Je to preto, že my muži nie sme skutočnými 
manželmi a ženy skutočnými manželkami.

Čo robiť? Ktosi povedal, že manželstvo 
je vzťah, v ktorom ma ktosi pozná, vie, aký 
som, a predsa ma miluje. Ježiš povedal: 
„Prišiel som, aby mali život...“ Jeme a pi-
jeme, kupujeme si autá, drahé dovolenky, 
ale nežijeme. Život sa začína až vtedy, keď 
prijmem človeka vedľa seba. Keď sa zo mňa 
muža stane skutočný manžel a zo mňa ženy 
skutočná manželka. Keď milujem svojho 
partnera v manželstve aj napriek tomu, 
že ho skutočne poznám.

František Čitbaj
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 KOINONIA SV. JáNA KRSTITeĽ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
05.02. – 09.30 Ľutina, bazilika minor
16.02. – 16.30 Vranov nad Topľou, Kato-
lícky dom kultúry
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
02.02. – 17.00 Prešov, Opál
23.02. – 16.00 Reštaurácia pod Baštou, 
Staničná 3
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

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Na spolok darovali:
Helena Buzinkaiová, Hriadky – 2 eurá; 
Verona Danková, Hriadky – 2 eurá; Anna 
Danková, Hriadky – 2 eurá; Helena Farka-
šová, Hriadky – 2 eurá; Kamila Hohošová, 
Hriadky – 2 eurá; Mária Kocúrová, Hriad-
ky – 2 eurá; Jolana Miňovská, Hriadky – 
2 eurá; Mária Stašová, Hriadky – 2 eurá; 
Mária Vincenčíková, Hriadky – 2 eurá; 
Viera Brindová, Milhostov – 2 eurá; Jo-
lana Kobulkaničová – 2 eurá; Magdaléna 

Malíková, Milhostov – 2 eurá; Anna Sav-
ková, Milhostov – 2 eurá; Mária Záhorská, 
Milhostov – 2 eurá; Anna Birčáková, Drie-
nica – 2 eurá; Helena Čarnická, Drienica 
– 2 eurá; Oľga Fechová, Drienica – 2 eurá

Spolok sv. Cyrila a Metoda
vyhlasuje 

súťažnú aktivitu
v získavaní nových členov  

Spolku sv. Cyrila a Metoda. 
Aktivita je zameraná na šírenie cyrilo-
-metodskej úcty pred blížiacim sa 1150. 
jubileom príchodu solúnskej misie.
Podmienky: 
Zapojiť sa môže terajšia alebo nová 
miestna pobočka Spolku sv. Cyrila 
a Metoda (§6, Stanovy SSCM – farnosť, 
filiálka, spoločenstvo),  nie jednotlivec. 
Časové ohraničenie aktivity je od 14. 
februára do 5. júla 2012.
Cieľom je získať čo najviac nových čle-
nov SSCM.
Víťazná pobočka  dostane odmenu vo 
výške 1 000 eur na šľachetný cieľ (púť, 
chrám, charita a pod.).
Prihlášky možno získať vo farskom úra-
de, na internete alebo v ústredí spolku. 
Výsledky súťažnej aktivity budú písom-
ne oznámené víťazovi a zverejnené 
v časopise Slovo.   

výbor SSCM

 BLAHOžeLáMe
30. januára 2012 sa duchovný otec Mi-
roslav Mrug dožil 33 rokov. Drahý du-
chovný otec, pôsobili ste medzi nami len 
krátko, ale svojím životom ste sa zapísali 
do našich sŕdc. Ďakujeme vám za modlit-
by a kázne, slová útechy a povzbudenia. 
Do ďalších rokov vám vyprosujeme pev-
né zdravie, Božie požehnanie, veľa darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bo-
horodičky.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Pichne

30. januára 2012 sa duchovný otec Mar-
cel Pisio dožil 33 rokov života.
Drahý duchovný otec, pôsobili ste v na-
šej farnosti 4 krásne roky, ktoré ste nám 
obetovali. Zanechali ste v našej farnosti 
kus seba, na čo sa nedá zabudnúť. Vniesli 
ste do našich sŕdc veľa svetla a kus neba. 
Obdarovali ste nás prekrásnymi homí-
liami, učili nás liturgickým spevom. O to 
viac sa tešíme na každé stretnutie s vami 
na litmanovskej hore Zvir, kde teraz pôso-
bíte. Nech vám je na pomoci silné vanutie 
Svätého Ducha. Do ďalšieho života vám 
vyprosujeme dobré zdravie, lásku v srdci, 
pokoj v duši, Božie požehnanie a hojnosť 
Božích milostí. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z farnosti Pichne

11. februára sa otec 
dekan Miroslav Po-
hár, správca farnosti 
Sečovce, dožíva 39-
tich rokov života.
S radosťou mu vy-

prosujeme od nebeského Otca mnoho 
Božích milostí, hojnosť darov Svätého Du-
cha, ochranu našej nebeskej Matky Panny 
Márie a horlivosť pri ohlasovaní evanjelia.

mládež, miništranti, rehoľné sestry 
a veriaci z farnosti Sečovce

12. februára oslávi 75 rokov náš milovaný 
otec a dedko Pavol Lenko z Vranova nad 
Topľou.
Pri tejto príležitosti mu vyprosujeme veľa 
Božích milostí a ochranu Božej Matky. 

manželka Anna, deti a vnúčatá

19. februára si pripo-
menie otec Michal 
Stanko, titulárny de-
kan, 50 rokov kňaz-
stva, keď si ho Pán 
povolal do svojej vi-
nice, aby hlásal Božie 
slová a vysluhoval sviatosti. Do ďalších 
rokov života mu vyprosujeme veľa Božích 
milostí od nebeského Otca, hojnosť darov 
Svätého Ducha a ochranu Božej Matky.

Na mnohaja i blahaja lita!
vďačná rodina

Drahý otec Ján Krehlík! 21. februára oslá-
vite 40 rokov života. Pre každého človeka 
je to príležitosť ďakovať Bohu za prežité 
milosti. Spolu s vami ďakujeme v modlit-
bách za všetky dobrodenia vo vašom ži-
vote. I do ďalších rokov vám vyprosujeme 
zdravie, silu a dôverujúce srdce naplnené 
radosťou a pokojom. Nech vaša kňazská 
služba bude pre nás veriacich skrze vaše 
sprevádzanie a dobrý príklad cestou k Je-
žišovi.

s úctou veriaci farnosti Drienica

 OZNAMy
Národný týždeň manželstva
Pozývame všetky farnosti aj jednotlivcov 
zapojiť sa do Národného týždňa man-
želstva, ktorý bude prebiehať 13. – 19. 
februára. Hlavnou témou je V dobrom 
i v zlom. Viac informácií nájdete na www.
ntm.sk a www.btm.sk.
Bohoslužby na Úrade vlády
Bohoslužby v Kaplnke Nepoškvrnenej 
Panny Márie na Úrade vlády SR v Brati-
slave
08.02. – svätá omša
15.02. – gréckokatolícka svätá liturgia 
29.02. – svätá omša
07.03. – gréckokatolícka svätá liturgia 
21.03. – svätá omša
28.03. – gréckokatolícka svätá liturgia 
Bohoslužby sa konajú o 16.00 hod. V prí-
pade záujmu vstúpite do areálu Úradu 
vlády SR cez hlavný vchod z Námestia 
slobody. Pri vstupe sa podrobíte bezpeč-
nostnej prehliadke. Účasť je z dôvodu 
kapacitných možností obmedzená na 50 
osôb.
Pozvánka na neMožné
Skupina Anastasis vás všetkých pozýva 
na oficiálne predstavenie svojho nové-

ho albumu s názvom neMožné, ktoré sa 
bude konať 10. februára 2012 (piatok) 
o 19.00 hod. v kine Scala (bývalá Pano-
ráma).
Hostia: Martin Husovský (Komajota), Pe-
ter Milenky Band
Duchovné cvičenia pre manželky 
kňazov
Exercičný dom v Prešove ponúka v termí-
ne od 31. apríla do 3. mája 2012 trojdňo-
vé duchovné cvičenia pre manželky gréc-
kokatolíckych kňazov pod názvom Pane, 
nauč nás modliť sa. Duchovné cvičenia 
vedie otec Metod Lukačik CSsR. Nahlásiť 
sa môžete najneskôr do 28. apríla na tel. 
čísle 0905/945 544 alebo e-mailom 
na info@exercicnydom.eu
Kurz umenia duchovného sprevádzania 
Pátri jezuiti ponúkajú Kurz umenia du-
chovného sprevádzania, ktorý je určený 
pre starších kaplánov (aspoň 3 roky pra-
xe) a mladších farárov, ktorí sa chcú za-
oberať duchovným sprevádzaním. Kurzy 
sú vedené seminárnou metódou: mesiac 
vopred e-mailom príde materiál, ktorý si 
treba naštudovať, a na stretnutí sa o ňom 
diskutuje. Počet účastníkov na jednom 
kurze je limitovaný max. 15 osobami. 
Termíny kurzu: 13. – 15. február; 12. – 
14. marec; 16. – 18. apríl; 14. – 16. máj 
a 11. –13. jún 2012. Nahlásiť sa môžete 
e-mailom na bernard.msj@gmail.com. 
Bližšie informácie o ďalších duchovných 
cvičeniach počas roka nájdete na webo-
vej stránke www.exercicnydom.eu.

 INZeRCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
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x 06.02. (pondelok)  17.30 Doma je doma – 

popoludňajšia publicistika: Ako mi umenie 
prirástlo k srdcu 19.00 Pôvod človeka: Ľudia 
a opice ⓬ – existuje inteligencia, ktorá 
riadila nádherný proces evolúcie? Doku-
mentárny seriál odpovedá na tieto i mnoho 
ďalších otázok 20.30 U Pavla – diskusná 
relácia o spoločenských problémoch: 
Kresťan v politike
 07.02. (utorok)  17.30 Doma je doma – 
popoludňajšia publicistika: Šaštínske lásky 
19.00 Cez Matku k nádeji – celonárodná 
púť Slovákov Lurdy 17. – 19. 10.2008
 08.02. (streda)  17.30 Doma je doma (BB) – 
popoludňajšia publicistika: Na manželstvo 
sa treba pripraviť 19.00 44 rokov novickou 
⓬ – o životnej ceste sestry Bernadety 
a o tom, prečo bola novickou viac ako 
štyridsať rokov. 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík 20.20 Čaviareň live – zábavná 
relácia pre mladých z prešovského UPéCé
 09.02. (štvrtok)  19.00 Benediktíni v klášto-
re Tyniec v Poľsku ⓬ – dokumentárny film 
z cyklu o kláštoroch po maďarsky s titulka-
mi 19.45 Rehoľná abeceda – ignaciánsky 
pulz – Milan Hudáček 20.10 Organista z Ter-
chovej – dokument o Vincovi Patrnčiakovi 
21.20 Medzi nebom a zemou – spomienka 
na Imricha Vaška
 10.02. (piatok)  20.25 Moja misia – magazín 
⓬ – lekárka Andrea Kalavská o liečbe HIV 
pozitívnych detí v Kambodži
 11.02. (sobota)  20.25 Don Camillo, Mon-
signor, ale nie príliš ⓬ – po odchode dona 

Camilla a jeho komunistického oponenta 
Pepponeho sa malá dedinka Brescello stá-
va oázou pokoja. Aspoň do okamihu, kým 
sa dedinčania nerozhodnú zbúrať starú 
kaplnku, aby na jej mieste postavili nové 
byty. Keď sa don Camillo dopočuje tieto 
správy, opúšťa dočasne úrad vo Vatikáne 
a ponáhľa sa späť do svojho predošlého 
domova. Ihneď sa dostáva do ďalšieho 
konfliktu s Pepponem. Aj keď sa problém 
s kaplnkou podarí vyriešiť, don Camillo 
neodolá možnosti zamiešať sa do iných 
záležitostí.
 12.02. (nedeľa)  07.55 Klbko: Ako sa 
chcel Klbko oženiť – keď sa povie svadba, 
takmer každý si pomyslí na kopu dobré-
ho jedla, koláčov a zábavy. Dnes Klbko 
zistí, že svadba je predovšetkým pevné 
rozhodnutie na spojenie dvoch životov. 
08.15 Mestečko nádeje – príbehy detí a ich 
kamaráta psa Bonka 10.00 Svätá omša 
z Prešova – priamy prenos 21.10 Večerná 
univerzita – Ján Vojtaššák a jeho pôsobenie 
vo verejnom živote v čase prvej Slovenskej 
republiky – prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica 
SDB (historik)
 13.02. (pondelok)  17.30 Doma je doma – 
popoludňajšia publicistika: Národný týždeň 
manželstva 19.00 Pôvod človeka: Veda, 
náboženstvo... a Darwin ⓬ 20.30 U Niko-
déma – diskusná relácia o spoločenských 
problémoch: O bohoch a ľuďoch
 14.02. (utorok)  17.30 Doma je doma – 
popoludňajšia publicistika: Na svätého 
Valentína 19.00 Pomôžme Haiti – doku-

ment z monitorovacej návštevy vedenia 
Slovenskej katolíckej charity na Haiti. 
Biskup Sečka, prezident SKCH, a generálny 
sekretár Radovan Gumulák hodnotia vy-
brané projekty vybudované zo slovenských 
finančných zbierok ako pomoc obetiam 
zemetrasenia.
 15.02. (streda)  17.30 Doma je doma (PO) 
– popoludňajšia publicistika: Národný týž-
deň manželstva 19.00 Sľub ⓬ – zaujímavý 
príbeh otca Václava Poplavského, ktorý sa 
dostal do seminára až ako 53-ročný. V čase 
tragických udalostí šesťdesiatych rokov. 
20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20 
Poltón klub – hudobný klub predstavujúci 
slovenský gospel: Heaven´s Shore
 16.02. (štvrtok)  19.00 Ortodoxný kláštor 
Putna ⓬ – dokumentárny film z cyklu 
o kláštoroch po maďarsky s titulkami 
19.45 Rehoľná abeceda – Non admis – 
don Alojz Ondrejka SDB, don Luigi, počas 
totality poslal na Slovensko stovky kníh 
s náboženskou tematikou 20.10 Útecha 
pre Baránkovu nevestu (1) – lectio divina 
s bratislavským arcibiskupom Mons. Sta-
nislavom Zvolenským 21.20 Medzi nebom 
a zemou – Pavol Rajtár, horolezec
 17.02. (piatok)  19.00 Hudobné pódium 
– záznam z koncertných pódií: Saverio 
Mercadante + cathedral Mixed Choir-
-Croatia (Musica sacra 2010) 20.25 Moja 
misia – magazín ⓬ – na dokumentárny 
film Guatemala – Sayaxché nadviazali v roz-
právaní bratia Peter a Stanislav Kučákovci

 18.02. (sobota)  10.30 Kardinálske konzis-
tórium – Benedikt XVI. kreuje 22 nových 
kardinálov – priamy prenos 16.30 Púť 
zaľúbených – priamy prenos svätej omše 
zo Šaštína 20.25 Súdruh don Camillo 
⓬ – dedinka Brescello, kde je Peppone 
starostom a don Camillo farárom, sa chce 
družobne spojiť s ruským mestečkom. 
A tak sa začína bizarný príbeh dvoch ne-
zmieriteľných, a predsa spriaznených duší 
na ceste po Rusku.
 19.02. (nedeľa)  10.30 Svätá omša zo Šaš-
tína – priamy prenos z púte zaľúbených 
21.10 Večerná univerzita – Ján Vojtaššák 
a školstvo na území Spišskej diecézy

 04.02. (sobota)  20.30 Príprava biblických 
olympiád na Slovensku
 05.02. (nedeľa)  13.00 Tvorba Ivana Ser-
gejeviča Turgeneva 14.00 Kvet z nebeskej 
záhrady
 07.02. (utorok)  20.30 Katolícka cirkev 
v Číne
 11.02. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach. Slúži otec Róbert Jáger.
 12.02. (nedeľa)  13.00 Pavol Hrtus Jurina 
– Exulant, ktorý neodišiel 14.00 Pieseň 
o Bernadete
 14.02. (utorok)  20.30 Odkaz sv. Cyrila 
a Metoda pre súčasnosť
 17.02. (piatok)  20.30 Syndróm vyhorenia
 18.02. (sobota)  20.30 Pôst vo Svätom 
písme
 19.02. (nedeľa)  13.00 Veľpieseň Šalamú-
nova 14.00 Maškarný bál – príbeh 15.30 
Tehlička pre Sudán
 21.02. (utorok)  20.30 Pôstne obdobie 
v liturgii Cirkvi – don Anton Červeň
 22.02. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Bratislava-Dlhé diely
 25.02. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Prešova
 26.02. (nedeľa)  13.00 Spisovateľka Krista 
Bendová 14.00 Abrahám (biblický príbeh)
 28.02. (utorok)  20.30 Slovom žalmu 
k jubileu

DVOJKA
 02.02. (štvrtok)  14.45 Orientácie R 15.15 
Môj príbeh – dar odpustenia 17.00 Moja 
misia – Dom nádeje 
 05.02. (nedeľa)  09.50 Encyklopédia 
slovenských obcí – Červený Kláštor 10.55 
Orientácie
 06.02. (pondelok)  11.35 Väzeň č. 9000 – 
dokument
 07.02. (utorok)  20.00 Zomieranie v hoj-
nosti – dokument
 08.02. (streda)  20.00 Nezvyčajné príbehy 
na slovenskom sídlisku
 09.02. (štvrtok)  14.30 Orientácie R 17.00 hu
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Rozprávania ruského pútnika
V pokladnici kresťanského Východu sa nachádza aj „Ježišova modlitba“. Pozostáva 
z nekonečného opakovania jednoduchej vety: „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou 
hriešnym“. O tejto modlitbe hovorí kniha, ktorá v ruskej pôvodine vyšla okolo roku 1870 
v Kazani. Na jej stránkach sa staneme poslucháčmi rozprávaní „ruského pútnika“ pre-
dovšetkým o veľkej láske k Bohu a k modlitbe. O jednoduchom živote zbavenom náhlivosti, stresu, zhonu. 
Teda o veciach, ktoré nám v našich hektických časoch a priestoroch chýbajú, unikajú. Jednoduchosť rozprá-
vaní a prostota duše ich autora ovanú čitateľa čerstvým dychom pokoja, hĺbky ľudskej duše, vášnivej lásky 
k Bohu... Zvuková nahrávka vznikla v interpretácii Hildy Michalíkovej v Rádiu Lumen. (Kumran)

The Courageous
Dnes si predstavíme najnovší film od tvorcov známeho filmu Fireproof. Ich najnovší 
filmový počin Courageous (Statoční) je zaujímavým pohľadom na úlohu otca v dnešnom 
svete v prepojení na vieru v Boha. Film rozpráva príbeh skupiny otcov, z ktorých každý 
má iné rodinné zázemie, inú prácu a iný život. Film vykresľuje, ako sa vďaka úplnému 
odovzdaniu sa Bohu aj v tých najťažších chvíľach stáva posilou a zdrojom zázrakov. Film 
má viac ako dve hodiny a spočiatku vás strhne príbehmi a začlenením viery do obyčaj-
ného života človeka. Druhá polovica filmu je filozofická a miestami až fádna, no treba oceniť celkový výraz 
a filmovú kvalitu, ktorou sa film môže rovnať komerčným snímkam. (Lukáš Petruš)

Anastasis: neMožné
Začiatkom februára tohto roka je pre verejnosť prichystaná čerstvá nádielka gospelovej 
hudby. Gospelová kapela Anastasis prináša na trh už tretí album s názvom neMožné. 
Tento album obsahuje 10 modlitebne ladených piesní, ktoré nemajú vyhranený hu-
dobný štýl. Na svoje si prídu vyznávači viacerých hudobných štýlov. Hlavná myšlienka 
o tom, že Bohu nič nie je nemožné a má moc premeniť životy každého človeka, ktorý túži po skutočnej 
slobode a radosti, sa nesie celým albumom. Nádej v Boha je viditeľne prítomná v textoch piesní, ktoré sú sve-
dectvom pre dnešného človeka. Na novom albume skupina pracovala skoro rok v nahrávacom štúdiu kapely 
Komajota v Prešove s hudobným producentom Martinom Husovským. (Miro Dargaj)
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Autor:  
vladimír  

komanický

Matka 
zakladateľov 

Ríma
Primát 4. časť 

tajničky Obraz svätých
Chemucká 

značka 
hliníka slovo Farári Amisov  

priateľ Názov

Domácke 
mužské 
meno

Pracujú Kde

Načim V poriadku

1. časť 
tajničky O
Zverník, 

zastaralo
Častica Biblický 

bratovrah

Veľmi veľa Hraničný 
poplatok

Omyl
Ciacha Nedobro

Upevňovací 
nástroj veci Americký štát

Krídlo
Závodná rada Alpy 

v Taliansku Odeón, 
po česky

3. časť 
tajničky

Odborná škola Gruzínska hra

slovo Pokladňa
Hladina Oersted, 

značka
Osobné 
zámeno

Potreba 
turistu

Chodník 
v bani Ujček

Označenie 
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Slabý šum Červená, 
po česky

Úkon Rímske 
číslo 12

Čistiaci 
prostriedok

Odpočívaš

Japonská  
míľa

2. časť 
tajničky Čínske mesto

Grécky 
a rímsky 
starovek

Leňochod
Organisation 
Des Nations 

Unies

 m r a n o l c o k a r z b n e r v

 Š a Ť c h e a a s r o t Á n a i a

 k Ý t c r t l m s m p v i k n t z

 t a Ý e o a ch Á č Á o o i i o Á s

 n ú b l m p n b n d z l c s p n a

 í o z i y a k t o a i a p i o ž a

 k a t n n t t í i č t o s t r a ch

 s a t a g e ú i Ď m r e a a l o a

 m e l i t Ó t k k y Ó o m t r p l

 a b e i l ch l y a a n n j o k o p

 č Á v o k e v o l č r o b b s í o

 k a s í r a n y i a t a p o l t p

 a d y d i r o l ch b u a t s e c y

krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:  
Pr;jdi+te, pokloni+msÎ Care+vi na+3emu Bogu.________________________________________________

legenda: ananÁs, antimÓn, armÁda, bača, biolÓg, 
celina, cesta, clona, človek, elita, etapa, hromy, 
chlieb, chloridy, choroba, kabinety, kalamita, 
kalich, kalika, koberec, kovÁč, lopata, mačka, 
marža, matematika, metanÁl, mosty, nÁvod, nerv, 
octan, opona, osivo, pokoj, poplach, pozitrÓn, 
psota, sírany, sobota, spony, strach, tetiva, vinica, 
zÁkon, zÁpis, zrak.

tajničku osemsmerovky tvorí 43 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. 

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 1: krížovka: chlieb náš každodenný 
daj nám dnes. osemsmerovka: láska je najkrajším prejavom 
viery. VýhERcA: ing. jozef chvostaľ zo sobraniec. riešenia 
zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov 
alebo slovo1@grkatpo.sk. 
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Moja misia – príbeh kňaza filmára
 12.02. (nedeľa)  12.50 Orientácie
 16.02. (štvrtok)  14.30 Orientácie R
 19.02. (nedeľa)  13.35 Orientácie

RáDIO SLOVeNSKO
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty 
 12.02. (nedeľa)  21.05 Životné cesty

RáDIO SLOVeNSKO A ReGINA
 05.02. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bra-
tislava)
 12.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša (Bra-
tislava)
 19.02. (nedeľa)  09.05 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 (BA, BB)
Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 05.02. (nedeľa)  07.55  M. Červený: 
Po Hromniciach
 12.02. (nedeľa)  07.55  M. Šidlík: Umlčaný 
mier
 19.02. (nedeľa)  07.55  Pred pôstom

RáDIO ReGINA (Ke)
 12.02. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Chrámu sv. archanjela 
Michala v Habure. Slúži otec Jozef Harvilko.
 18.02. (sobota)   21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Martin Tkačin, Krajná 
Bystrá)
 19.02. (nedeľa)   21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DeVíN
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich

Zmena programu vyhradená.

cyrilika
n mama pripravuje pre svojich 
dvoch synov palacinky. chlapci 
sa začali hádať o to, kto bude 
mať prvú. mamina to videla ako 
výbornú príležitosť na morálne 
ponaučenie, a tak hovorí:
„keby tu sedel s nami pán ježiš, 
určite by povedal niečo takéto: 
mami, daj prvú palacinku môjmu 
bratovi, ja môžem počkať.“
janko sa otočil ku svojmu mlad-
šiemu bratovi a povedal: 
„jožko, ty budeš pán ježiš, 
dobre?“

n ako môžeš najlepšie pobaviť 
boha? 
porozprávaš mu svoje plány 
do budúcnosti.

slovo   3 | 2012



 GR.KAT. MLáDežNíCKe CeNTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

10. – 12.02. Kurz emauzy. Jeden z biblických kurzov, 
kde je účastník kurzu pozvaný prejsť cestu z Jeruzale-
ma do Emauz, ako ju prešli dvaja Ježišovi učeníci. Kurz 
povzbudzuje k čítaniu Svätého písma, k jeho štúdiu, 
k hlbšiemu poznaniu slova; pomáha objaviť krásu Bo-
žieho slova, učí s ním pracovať, modliť sa, zamilovať 
si ho. Veková kategória účastníkov je 14 a viac rokov. 
(otec Jozef Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša)
17. – 19.02. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež od 9 do 30 rokov.
17. – 19.02. Narnia: Víkend s princom Kaspiánom. 
Jednotní v rôznorodosti, vo viere kráčajúci k víťaz-
stvu. Rozdielnosť ľudí ako dar, nie ohrozenie, kráča-
nie vo viere, ako konať správne veci v správnom čase. 
Víkend pre mládež od 14 rokov. (otec Milan Záleha)
17. – 19.02. AePAŠ (Archieparchiálna animátorská 
škola). Víkend pre animátorov.
24. – 26.02. Vnútorné uzdravenie. Príčiny vnútor-
ných zranení, smútku, depresií, rozdiel medzi vnútor-
ným zranením a psychickou chorobou, cesta k uzdra-
veniu, ako pomôcť ľuďom s takýmito problémami 
a modlitba za vnútorné uzdravenie. Veková kategória 
účastníkov je 14 a viac rokov. Podmienkou je absolvo-
vanie Kurzu Filip. (otec Slavomír Palfi, hostia: otec An-
ton Pariľák a psychologička Mgr. Veronika Mojžišová)
09. – 11.03. Víkend v Bárke

 CeNTRUM PRe RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

17. – 19.02. 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.
24. – 25.02. Duchovná obnova pre kňazov s manžel-
kami. Do pozornosti kňazov dávame možnosť zúčast-
niť sa na duchovnej obnove pre kňazov s manželkami 
pod vedením otca Petra Labaniča.
27.02. – 02.03. Prázdninový tábor pre rodiny s deť-
mi. Pozývame vás prežiť čas jarných prázdnin v Cen-
tre pre rodinu na Sigorde, v spoločenstve ďalších ro-
dín. Čaká vás program naplnený zábavou a rôznymi 
voľnočasovými aktivitami nielen pre deti. Taktiež je 
pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova 
či filmové večery. Tešíme sa na vás.
18. – 20.05. Kurz Samuel. Kurz vám pomôže plnšie po-
rozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na prin-
cípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova 
a uzdravenie v oblasti vzťahov medzi rodičmi a deťmi.

 PÚTNICKé MIeSTA

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

19.02. Katedra sv. Petra (púť baziliky, 10.00 hod.)
03.03. Fatimská sobota, púť zasvätených osôb 
(10.00 hod.)
04.03. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 
hod.)

Michalovce, kláštor redemptoristov

25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 
hod.)
03.03. Fatimská sobota (08.30 hod.)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

19.02. Večiereň na začiatok Veľkého pôstu (17.00 
hod.)
03.03. Fatimská sobota (10.30 hod.)
04.03. Malá púť (09.00 hod.)

GR.KAT. MLáDež. PASTOR. CeNTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých: 

0908 302 814, Kaviareň: 0915558500

 ŠKOLA V PRíRODe SV. LUKáŠA

KURZ EMAUZY 
Drahí naši priatelia,
ponúkame vám jeden z kurzov otca Jozefa Marettu a Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša, ktorý 
sa uskutoční v Bárke v Juskovej Voli.
Kurz Emauzy je biblický kurz, počas ktorého je účastník pozvaný prejsť cestu z Jeruzalema 
do Emauz, ako ju prešli dvaja Ježišovi učeníci. Tento kurz ponúka jedinečnú možnosť stretnúť 
Ježiša ako slovo, ktoré vstúpi do srdca a koná v ňom. Dáva možnosť spoznať Bibliu a odhaliť 
jej tajomstvá. Kurz povzbudzuje k čítaniu Svätého písma, k jeho štúdiu, k hlbšiemu poznaniu 
slova, pomáha objaviť krásu Božieho slova, učí s ním pracovať, modliť sa, zamilovať si ho.

Termín: 10. – 12. február 2012
Veková kategória účastníkov: 14 a viac rokov 
Cena víkendu: pre člena CVČ – 9 eur, pre nečlena CVČ – 15 eur, 19 a viac rokov– 23,70 eur
Prihlasovanie: najneskôr do 9. februára (štvrtok ráno) na e-mailovej adrese skolacen-
trum@centrum.sk alebo na tel. č.: 057/44 902 90, 44 907 61
V piatok večera nie je! Pri prihlasovaní udávajte svoju farnosť a vek!
V nedeľu nepremáva žiadny autobus z Juskovej Vole do Vranova. Pri prihlasovaní 
uveďte, či vám máme zabezpečiť odvoz v nedeľu na stanicu do Vranova
Tešíme sa na vás!

Bárka tím


