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Krížová cesta z Kolosea

Rozhovor s vladykom Milanom Chauturom
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Domov nádeje v Prešove

D

omov nádeje bol oficiálne spustený do prevádzky 3. novembra
1993 posvätením priestorov
prešovským biskupom Mons.
Jánom Hirkom. Bolo to azylové
zariadenie pre bezdomovcov
s pôvodným názvom Dom
Charitas. Kapacita zariadenia
bola 12 miest pre mužov od 18
do 60 rokov.
V roku 1998 vstúpil do platnosti zákon o sociálnej pomoci,
ktorý po prvýkrát zadefinoval
pojem resocializácia závislých
osôb. Dom Charitas sa z dôvodov týchto legislatívnych
zmien 1. júla 1999 preregistroval
na kombinované zariadenie
útulku a resocializačného
strediska. Znova sa 1. mája 2001
preregistroval podľa toho istého
zákona na už iba resocializačné
stredisko.
V roku 2005 vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej
kuratele detí a dospelých osôb,
ktorý pozmenil zákon 195/1998
a okrem iného zaviedol aj
akreditáciu resocializačných
stredísk. Dom Charitas získal
14. júna 2006 akreditáciu podľa
tohto zákona. 1. januára 2008
sa zmenil názov Dom Charitas
na Domov nádeje.
V súčasnosti má Domov
nádeje kapacitu 23 miest pre
závislé mladistvé a dospelé oso-

by vo veku od ukončeného 16
roku do 50 roku života. Činnosť
strediska sa dá rozdeliť do 3
období. Od začiatku činnosti
v roku 1993 do roku 1998 – azylové zariadenie. V tomto období
prešlo zariadením 287 klientov
(priemerne 57 klientov za rok).
Od roku 1999 do roku 2002
– kombinácia útulku a resocializačného strediska. V tomto
období prešlo zariadením 77
klientov (priemerne 19 klientov
za rok). Od roku 2003 do 31.
augusta 2011 – resocializačné
stredisko. V tomto období
prešlo zariadením 257 klientov
(priemerne 29 klientov za rok).
Celkovo prešlo Domovom
nádeje od jeho spustenia do 31.
augusta 2011 spolu 621 klientov.

Čo vlastne resocializácia
znamená?

Je to obnovenie alebo doplnenie
tých kompetencií (životných
návykov, spôsobu života), ktoré
závislý človek nutne potrebuje
na to, aby obstál v živote, respektíve aby zmenil svoj spôsob
života na nový, kvalitnejší – tzv.
abstinentský spôsob života bez
svojej drogy. Resocializácia
úzko nadväzuje na liečbu závislostí, lebo klientovi po edukácii
v liečbe (vzdelávanie o svojej
závislosti, o svojej chorobe
a pod.) umožňuje lepšie chápať

súvislosti terapeutických aktivít
v stredisku, a tak sa rýchlejšie
zapojiť do komplexnej zmeny,
obnovy osobnosti.
Zvládnutie celého resocializačného programu vyžaduje vo
všetkých prípadoch veľkú dávku odriekania sa a vnútorných
bojov so sebou samým, s okolím
a rodinou. Úspešným ukončením celého resocializačného
programu je veľká šanca zaradiť
sa plno hodnotne do života
v spoločnosti.

Terapeutické aktivity
v Domove nádeje

Najdôležitejšou terapiou v stredisku je psychoterapia a socioterapia (individuálna a skupinová), ktorú vykonávajú terapeuti
strediska a externý psychológ.
Keďže Domov nádeje bol zriadený Gréckokatolíckou charitou

v Prešove v stredisku sa nezabúda ani na duchovnú podporu
klientov cez skupiny s kňazom
a modlitebné skupiny s terapeutom. Ďalšou veľmi dôležitou
terapiou je pracovná terapia,
ktorá môže byť buď v autoumyvárke, práčovni, kuchyni, stolárskej dielni, ručnej dielni, pri
výrobe zámkovej dlažby, alebo
pri bežných prácach okolo strediska. Veľmi dôležitou súčasťou
terapie s klientom sú aj rodinné
stretnutia s ich príbuznými.
V stredisku sa nezabúda ani
na športové a kultúrne vyžitie klientov a na jednodňovú
a viacdňovú terénnu terapiu.
V stredisku funguje aj samospráva klientov, a to kooterapeut (pravá ruka terapeuta), rada
starších, samostatné skupiny

a pod.
Klienti majú možnosť prezentovať stredisko a fungovanie
doliečovania v stredisku aj
na dni otvorených dverí, ktoré
zariadenie organizuje vždy
v decembri. Stredisko vydáva
aj občasník Resko, na tvorbe
ktorého sa podieľajú aj samotní
klienti strediska.

Kvalita poskytovaných
služieb

Kvalitu resocializačného strediska Domov nádeje netvorí
len samotná štruktúra resocializačného procesu, režimu
a organizačného poriadku,
priestorových a hygienických
podmienok, ale v obrovskej
miere aj zloženie a kvalita terapeutického tímu. n
Branislav Božek
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Istý starosta obce bol známy ako prísny
človek. V jeho obci bol síce pokoj a poriadok,
ale bol to pokoj vynútený, pokoj bez súcitu
a milosrdenstva. Viedol si knihu, do ktorej zapisoval každého, kto sa mu opovážil
protirečiť alebo kto sa domáhal svojho práva.
Potom z pomsty robil sťažovateľom ťažkosti,
až kým ich celkom neumlčal. Preto ľudia
nazvali jeho knihu knihou nenávisti.
Starosta takto terorizoval obec niekoľko
rokov. Jedného dňa si v chráme vypočul kázeň, v ktorej kňaz vysvetľoval modlitbu Otče
náš. Dotkli sa ho slová „A odpusť nám naše
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“
(Mt 6, 12). Kňaz zdôraznil, že ťažko možno
nazvať kresťanom toho, kto nevie odpustiť
a žiť v láske so svojím blížnym. Vtedy si starosta uvedomil, že jeho „kniha nenávisti“ nie
je kresťanská. Preto poprosil kňaza o radu.
Kňaz mu povedal, aby tú knihu spálil, lebo
to je podmienkou, aby aj jemu Boh odpustil
a aby jeho srdce horelo láskou k Bohu a blížnemu a ľudia v jeho obci budú žiť v pokoji.
Táto podmienka platí pre každého z nás:
„Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si
spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,
nechaj svoj dar pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď
a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23 – 24).
Rozpamätajme sa na to, ako je to v našich vzťahoch v rodinách, v pracovných
kolektívoch, medzi spoluobčanmi, ale aj vo
farských spoločenstvách. Zistíme, že napriek praktizujúcemu kresťanskému životu
zostávajú nezhody i spory, ktoré pretrvávajú
aj dlhé roky. Položme si teda otázku, aká je
naša viera. Ako sa pripravujeme na svätú
spoveď, keď vo svojom srdci máme nenávisť
voči svojmu blížnemu? Nie to je príčinou,
že medzi nami nevládne pokoj a Kristova
láska?
Naše srdce môže byť presiaknuté láskou
len pod dvomi podmienkami. V prvom rade
musíme uznať, že sme hriešni. Ľudia, ktorí

sa snažia o kresťanskú dokonalosť, si uvedomujú svoje nedostatky, a preto majú porozumenie aj s nedostatkami iných. A druhou
podmienkou, pod ktorou dosiahneme
od Boha odpustenie, je, že aj my odpustíme.
Totiž tým, ktorí nevedia odpustiť, nepomôže
ani tisíc rozhrešení. Ten, kto si zavrie svoje
srdce pred svojím blížnym, ten svätokrádežne prijíma všetky sviatosti. Preto nás sv.
Pavol upozorňuje: „Buďte k sebe navzájom
láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte,
ako aj vám odpustil Boh v Kristovi“ (Ef 4,
32).
Vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu,
do obdobia prípravy každého kresťana
na najväčšie sviatky, v ktorých si pripomíname zavŕšenie vykupiteľského poslania
nášho Spasiteľa. Súčasťou tejto prípravy by
mala byť aj zmena postoja k nášmu blížnemu. Sv. Peter sa pýtal: „Pane, koľko ráz
mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti
mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu
odpovedal: „Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“(Mt 18, 21) Odpustenie, ktoré
nám Boh dáva, strácame, ak sami odpustiť
nechceme. Človek, ktorý neodpustí, musí
prísť tam, kde sa neodpúšťa. Nemôže prísť
do neba, lebo tam je radosť z odpustenia. My
vlastne sami predpisujeme Bohu výrok nad
sebou pre celú večnosť. My určujeme mieru,
akou nám má Boh odpustiť. A každý deň
tú istú mieru znova a znova pripomíname,
keď sa modlíme: „A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“ Je
to jasná reč, ktorá vlastne ani nepotrebuje
ďalšie vysvetľovanie, preto najprv „spáľme“
svoje knihy nenávisti, ktoré možno máme vo
svojej pamäti a až tak pristúpme k sviatosti
zmierenia.
Žehná

Mons. Ján Hirka
emeritný biskup
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V českej Trojkráľovej zbierke
vyzbierali vyše 74 miliónov Kč.
Pracovníci českých charít spočítali výnos všetkých pokladničiek,
s ktorými v prvých dvoch januárových týždňoch obchádzali koledníci
v rámci tzv. Trojkráľovej zbierky
české domácnosti. Vykoledovalo sa
73 895 466,82 Kč, ďalšími 792 288 Kč
prispeli ľudia formou DMS.

Za rozvoj civilizácie života a lásky
vo svete sa modlili predstavitelia
pro-life hnutí zo 16 krajín Európy,
Ázie a USA, ktorí sa 28. januára zišli
v kláštore na Jasnej Góre v Čenstochovej. Posvätená bola aj kópia ikony
čiernej Madony, ktorá bude putovať
„od oceánu k oceánu“ – z Vladivostoka cez Áziu a Európu až do portugalskej Fatimy. Pozvanie prijali aj predstavitelia Pravoslávnej cirkvi z Ruska,
Bieloruska a Ukrajiny a viceprezident
Human Life International Peter West.
Z účastníkov stretnutia sa vytvoril
medzinárodný organizačný výbor,
vrátane ortodoxných hnutí.

Do Medzinárodného dňa
modlitieb za pokoj vo Svätej zemi
sa zapojilo 29. januára 2 500 miest.
Iniciatíva sa konala pod patronátom
Pápežskej rady pre spravodlivosť
a pokoj v spolupráci s mládežníckymi
organizáciami a katolíckymi náboženskými inštitúciami.

Medzinárodná konferencia
hlavných vojenských kaplánov NATO
v Sarajeve sa konala 30. januára.
Na konferencii sa zúčastnilo 63 účastníkov z 27 krajín. Témou tohtoročnej
konferencie bolo heslo Náboženskí vodcovia ako stavitelia mieru.
(http://www.ugcc.org.ua)

O nevyhnutnosti formácie
mladých ľudí hovorili na medzináboženskom stretnutí v Bombaji, ktoré
koncom januára organizovali sestry
z rádu Dcér sv. Pavla v spolupráci
s hinduistickým združením Bandra
a islamskou školou Anjuman-I-Islam.

Rozhodný nesúhlas s eutanáziou vyjadrila koncom januára Rada
Európy, ktorú tvoria zástupcovia 47
členských štátov. (RV)

V Izraeli vydali prvé tri zväzky katolíckeho katechizmu v hebrejčine,
aby pomáhali vzdelávať deti kresťanov, ktorí žijú a pracujú v tamojšej
krajine. Knihy majú názov Poznaj
Cirkev, Poznaj Krista a Poznaj sviatky.
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Eparchie chystajú spoluprácu pri projektoch mladých
Košická a Mukačevská gréckokatolícka eparchia chystajú spoluprácu pri projektoch mladých
v náboženskej oblasti. Vyplýva
to z dohody, ktorú podpísali
19. januára, na sviatok Bohozjavenia (juliánsky kalendár),
v Užhorode na Ukrajine košický
gréckokatolícky eparcha Mons.
Milan Chautur a mukačevský
eparcha Mons. Milan Šášik.
Eparchie budú podľa nej naďalej spolupracovať v oblasti pastorácie mládeže, v charitatívnej
pomoci a duchovných aktivitách. Jedným z cieľov dohody

je uľahčiť vzájomné prepojenie
kňazov i veriacich cez hraničné
prechody.
„Už po biskupskej vysviacke
vladyku Milana Šášika som
uvoľnil z Košickej eparchie
kňazov na výpomoc na Ukrajine. Vladyka Milan je pôvodom
Slovák, a tak prichádza k nám
a pozýva ma na sviatky, aby som
morálne i duchovne povzbudil
jeho veriacich,“ povedal vladyka
Chautur o podpísanej dohode. Očakáva od nej, že rozšíri
aktivity a vzájomnú informovanosť, čo bude slúžiť rozvoju

obidvoch susedných eparchií,
ktoré sú historicky i teritoriálne
previazané.
Pri tejto príležitosti vladyka
Milan Šášik udelil aj medailu bl.
Teodora Romžu otcovi Michalovi Maslejovi z Košíc, ktorý
je jediným žijúcim priamym
účastníkom atentátu na biskupa Romžu. Taktiež medailu
udelil aj vladykovi Milanovi
Chauturovi za všestranný prínos pre Mukačevskú eparchiu.
(Michal Hospodár)

Rímskokatolíci oslavovali 600. výročie Ľvovskej metropolie
Slávnostná svätá omša pri príležitosti 600. výročia preloženia
sídla Rímskokatolíckej cirkvi
z Halychu do Ľvova sa konala
1. februára v latinskej katedrále.
Bohoslužbu viedol apoštolský
nuncius na Ukrajine arcibiskup
Thomas Edward Gullickson,
ktorý vykonal svoju prvú oficiálnu návštevu ľvovskej rímskokatolíckej komunity.

Na slávnostnej svätej omši sa
zúčastnil aj najvyšší predstaviteľ Rímskokatolíckej cirkvi
na Ukrajine arcibiskup Mieczyslaw Mokrzycki a hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
arcibiskup Svjatoslav Ševčuk.
Na bohoslužbe sa zúčastnili
biskupi a duchovní RCC z Ukrajiny, Poľska a pomocný biskup
ľvovskej metropolie UGCC

biskup Benedikt, zástupcovia
Pravoslávnej cirkvi, generálny konzul Poľskej republiky
v Ľvove a zástupcovia orgánov
ľvovskej oblasti.
Služba slávená v latinčine,
poľštine a ukrajinčine začala
jubilejný rok Rímskokatolíckej
cirkvi na Ukrajine. (www.risu.
org.ua)

Život vierozvestcov sa dočká filmového spracovania
Historický film venovaný
apoštolom Slovanov svätým
Cyrilovi a Metodovi pripravuje
pri príležitosti 1150. výročia

príchodu solúnskych bratov
na Veľkú Moravu režisér Peter
Nikolajev. Film by mal mať
budúci rok premiéru v českých

kinách. Súčasne s celovečerným
filmom vznikne aj päťdielny
seriál s prvkami dokumentu,
ktorý doteraz v Čechách nemal
obdobu. Obe diela sa budú natáčať priamo na miestach spojených so životom oboch svätcov,
a to nielen v Českej republike,
ale i v Grécku, na Slovensku
a v Taliansku. V hlavnej úlohe
svätého Metoda sa predstaví
herec Roman Zach. „Príbeh
Cyrila a Metoda nebol u nás
(v Čechách) doteraz dôstojne
filmovo spracovaný, hoci im
vďačíme za veľa. Ich misia
ovplyvnila rozvoj kresťanstva,
kultúry a vzdelanosti všetkých
slovanských národov a položila
základy českej štátnosti,“ uviedol v tejto súvislosti pražský
arcibiskup Dominik Duka.
Na projekte sa najviac podieľa
práve Katolícka cirkev spolu
s Pravoslávnom cirkvou v českých krajinách a na Slovensku
a Akadémiou vied ČR.
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Tretie výročie vzniku oslávil
v januári zmiešaný spevácky zbor
Stauros pri Chráme Povýšenia sv.
Kríža v Prešove-Sekčove. Členovia
zboru sa pri tejto príležitosti stretli
18. januára na spoločensko-športovom podujatí v Lipanoch. (Anna
Tabačáková)

Benedikt XVI. vymenoval
prvého pomocného biskupa
Bratislavskej arcidiecézy
Svätý Otec Benedikt XVI.
vymenoval 31. januára nového
bratislavského pomocného
biskupa. Stal sa ním 48-ročný
Mons. Jozef Haľko, hovorca
arcidiecézy, ktorý zároveň
zodpovedal za pastoráciu
veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu.
Mons. Jozef Haľko sa narodil 10. mája 1964 v Bratislave.
Po skončení základnej školy
študoval na gymnáziu v Bratislave a následne na Fakulte

riadenia a Národohospodárskej fakulte Vysokej školy
ekonomickej. Od roku 1986
pracoval v Ústave sociálnej
starostlivosti v Bratislave. Od roku 1990 študoval
na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a neskôr pokračoval na Pápežskej univerzite
Santa Croce v Ríme. 4. júla
1994 bol vysvätený za kňaza.
Po vysviacke pokračoval v štú-

diu na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce
v Ríme, kde dosiahol v roku
2000 doktorát. Je autorom
viacerých štúdií a vedeckých
monografií.

Veriaci z Hlinného, Soli a Rudlova
sa stretli na ekumenických bohoslužbách
Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa kňazi a veriaci miestnej gréckokatolíckej,
rímskokatolíckej a evanjelickej
cirkvi stretávali v obci Soľ
a Hlinné na spoločných bohoslužbách. 19. januára sa slávila
svätá liturgia v gréckokatolíckom chráme v Hlinnom, kde
bol kazateľom otec Ľuboš Kubačka, evanjelický farár v Soli.
V rímskokatolíckom chráme
v Soli sa 20. januára počas svätej

omše veriacim prihovoril otec
Peter Olšavský, správca gréckokatolíckej farnosti Rudlov, a 21.
januára na večernej bohoslužbe v evanjelickom kostole
v Soli kázal otec Ján Maďorán,
farár gréckokatolíckej farnosti
Hlinné. Vyvrcholením týždňa bola nedeľná ekumenická
bohoslužba v gréckokatolíckom
chráme v Soli za účasti veriacich
jednotlivých cirkví. Božie slovo
ohlasoval otec Jozef Treščák,

rímskokatolícky farár v Soli.
Bohoslužbu spevom sprevádzal
mládežnícky zbor z Rudlova.
Na záver kňazi udelili požehnanie a po ňom nasledovalo
agapé. Na bohoslužbách boli
prítomní aj rímskokatolícky
kaplán zo Soli otec Marek
Pančišin a starostovia obcí Soľ,
Hlinné, Rudlov a Komárany.
(Anna Bertová)

Zomrel otec Štefan Kitľan CSsR
Vo veku 69 rokov zomrel vo
štvrtok 26. januára gréckokatolícky rehoľný kňaz Štefan Kitľan
CSsR. Svätá liturgia za zosnulého sa uskutočnila 28. januára
v Chráme sv. Cyrila a Metoda
v Stropkove, po nej nasledovali
pohrebné obrady, ktoré vykonal
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ v prítomnosti vladyku Milana Chautura
CSsR. Telesné ostatky kňaza
následne uložili v hrobke otcov
redemptoristov na mestskom
cintoríne v Stropkove.
Otec Štefan Kitľan sa narodil
6. januára 1943 v Korunkovej
v rodine gréckokatolíckeho
kňaza Andreja Kitľana a Márie,
rodenej Lackovej. Rodina sa
neskôr presťahovala do Strop-

kova, kde navštevoval základnú
aj strednú školu. Krátky čas
pracoval v Slovenskej sporiteľni.
Stretával sa s redemptoristami
a nakoniec vstúpil do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Rehoľné sľuby zložil tajne
1. októbra 1972 a večné rehoľné
sľuby 1. novembra 1975. Teológiu študoval v Bratislave.
15. júna 1980 bol v Prešove
ordinovaný za kňaza. Ako kňaz
a tajný redemptorista pôsobil
na viacerých miestach. Bol
sociom a magistrom noviciátu
redemptoristov v Stropkove
a Korunkovej. Od roku 2008 bol
poverený duchovnou správou
kontemplatívnych sestier
redemptoristiek vo Vranove nad
Topľou. V reholi ho poznali ako

dobrosrdečného, láskavého,
pokojného človeka, vždy ochotného pomôcť. Mal rád prírodu
i šport.
Večná mu pamiatka! (Metod
Lukačik)


Stretnutie Mladí mladým sa
uskutočnilo 20. januára v Čičave.
Pravidelne sa na tomto stretnutí
schádza v gréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov okolo
100 chlapcov a dievčat od 12 do 20
rokov hladných po Bohu. Cieľom
je, aby mladí ľudia, ktorí spoznali
Božiu moc a prijatie, odovzdávali
tieto skúsenosti ďalším generáciám
a ukázali, že Boh miluje aj rómsky
ľud. (Jaroslav Mačo)

23 manželských párov sa stretlo
na Kurze Rút v Centre pre rodinu
na Sigorde. Tentoraz záujem o kurz,
ktorý sa uskutočnil 20. – 22. januára,
prevýšil ubytovaciu kapacitu centra,
preto boli niektoré páry ochotné dochádzať. Manželov kurzom
sprevádzala Evanjelizačná škola sv.
Mikuláša. Kurz Rút je súhrnom tém,
ktoré na pilieroch Svätého písma,
posvätnej Tradície a učenia Cirkvi
podávajú dôležité princípy manželského života. (František Sochovič)

Bohatý obsah ekumenickej
pobožnosti v Zemplínskom Hradišti,
ktorá sa konala 22. januára v rámci
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, by sa dal zhrnúť do slov: túžba,
láska, život, viera. Miestom zjednotenia štyroch kresťanských vierovyznaní sa stal rímskokatolícky Kostol
sv. Jozefa Robotníka. Pobožnosť bola
rámcovaná príhovorom otca Jozefa
Gnipa, rímskokatolíckeho dekana.
Evanjelium o Zachejovi stimulovalo
príhovor otca Ivana Molčányiho,
predstaviteľa Gréckokatolíckej cirkvi.
Duchovný reformovanej cirkvi Tibor
Demeš znova oživil známu pravdu
z Jánovho listu. Otec Juraj Šatala,
pravoslávny duchovný, vo svojom
príhovore upozornil na to, že aj
duchovný život môže mať nielen
reálnu, ale aj virtuálnu podobu, ktorá však pre zrelého kresťana nie je
adekvátna. Po skončení nasledovalo
agapé pripravené rímskokatolíckymi
veriacimi. (Martina Bodnárová)

Celobratislavskú ekumenickú
bohoslužbu v Kostole Zvestovania
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Pána v Bratislave pripravila v utorok
24. januára Rada pre ekumenizmus
Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci
s kresťanskými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami. V kostole sa
pri modlitbách spojili predstavitelia
a veriaci Rímskokatolíckej cirkvi,
Gréckokatolíckej cirkvi, Bratskej
jednoty baptistov, Cirkvi bratskej,
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Evanjelickej cirkvi metodistickej a Reformovaného kresťanského
cirkevného zboru. (Martin Jurček)

Projekt Gréckokatolíckej charity
získal finančnú podporu. Za účasti
vedúceho Úradu vlády SR Viktora
Nižňanského a veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Christiana Fotscha boli 26. januára v priestoroch
Úradu vlády SR v Bratislave slávnostne podpísané ďalšie zmluvy v rámci
programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce. Medzi projektmi, ktoré
získali podporu, je i projekt Gréckokatolíckej charity v Prešove s názvom
Komplexné sociálne služby pre deti
a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa.

Gréckokatolícka farnosť v Sečovciach usporiadala farský výstup
na Lazy.
Pod vedením miestneho kaplána
sa 28. januára zúčastnilo na zimnej
túre na neďaleké Lazy (859 m.n.m)
približne 30 veriacich obidvoch
katolíckych obradov v Sečovciach.
Po strmom výstupe sa účastníci občerstvili na chate pod Lazmi. Potom
nasledoval krátky výstup na najvyšší
bod pohoria, z ktorého mohli vidieť
zasnežené končiare Vysokých Tatier
vzdialené približne 100 kilometrov
vzdušnou čiarou. (Tomáš Haburaj)

V Malackách sa konala prvá
archijerejská svätá liturgia. Vladyka
Peter Rusnák slávil v nedeľu 29. januára archijerejskú svätú liturgiu vo
farskom Kostole Najsvätejšej Trojice
v Malackách. Mesto jurisdikčne patrí
pod farnosť Bratislava-Staré mesto.
Pred začiatkom slávenia privítal
vladyku Petra miestny dekan otec
Ján Hudec. V úvode vyjadril radosť
z toho, že môže poskytnúť priestor
na slávenie svätej liturgie veriacim
východného obradu.
Vladyka Peter v úvode homílie vyjadril svoju vďačnosť za ústretovosť
a vyzval prítomných k aktívnemu
poznávaniu východného obradu.
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Na ekumenickej pobožnosti vo Vernári
sa stretli štyri kresťanské cirkvi
20. januára sa uskutočnilo
v evanjelickom chráme v Hranovnici ekumenické stretnutie
kresťanských cirkví, ktoré viedla
Zuzana Vaľovská, zborová farárka tamojšej evanjelickej cirkvi
a. v. Božie slovo o dare pokoja
ohlásil otec Jozef Ferneza z rímskokatolíckej farnosti Hranovnica. Po skončení bohoslužby
sa veriaci autobusom presunuli
do Vernára, kde prebiehala
ekumenická bohoslužba v gréckokatolíckom chráme. V nej sa
prihovoril otec Jozef Nemčík
z Pravoslávnej cirkvi vo Vernári
na tému Premenení nemennou Božou láskou. Na záver
bohoslužby otec Marek Kaľata
poukázal na blížiace sa budú-

coročné 10. výročie stretávania
sa v rámci obcí Hranovnica
a Vernár. Vyjadrením radosti
zo stretnutia bolo vzájomné
obdarovanie sa a spoločné aga-

pé pre všetkých zúčastnených
v miestnom zariadení, kde sa
prihovorili starostovia oboch
obcí. (Marek Kaľata)

V Prešove si pripomenuli
štvrté výročie gréckokatolíckej metropolie
Ďakovnou archijerejskou svätou
liturgiou 30. januára si gréckokatolíci v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove pripomenuli

titeľov sa pred štyrmi rokmi
zapísal zlatými písmenami
do dejín Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku.“ Ustanovenie

4. výročie vyhlásenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris
na Slovensku. Na slávnosti sa
zúčastnil aj bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák a emeritný
biskup Mons. Ján Eugen Kočiš,
50 kňazov a veľa veriacich. Košického eparchu Mons. Milana
Chautura CSsR na slávnosti
zastupoval protosynkel Košickej
eparchie Vladimír Tomko.
V homílii vladyka Ján Babjak
povedal: „Sviatok troch svä-

Gréckokatolíckej metropolie
sui iuris na Slovensku Svätým
Otcom Benediktom XVI. nazval
vladyka veľkým Božím darom
a povedal, že slová Ježiša Krista
z evanjelia „Vy ste svetlo sveta“
nás pozývajú k evanjelizačnému a misijnému poslaniu.
Zdôraznil, že aj my máme svoj
podiel viny na tom, že realita
evanjelizácie na Slovensku nie
je najlepšia. V našej metropolii je toho veľa, čo napreduje,

z čoho môžeme mať radosť,
ale nemôžeme sa s tým uspokojiť. „Na všetky Božie dary
treba odpovedať našou horlivosťou. Dnes, keď ďakujeme
Bohu za ten veľký dar nového
usporiadania Gréckokatolíckej
cirkvi v našej krajine, musíme
sa všetci sústrediť na svedectvo
kresťanského života,“ uzavrel
kazateľ.
V závere slávnosti otec
arcibiskup a metropolita Ján vyjadril svoju radosť z listu, ktorý
mu zaslal generálny postulátor
otcov redemptoristov z Ríma.
Prosí ho v ňom, aby ako miestny hierarcha inicioval skúmanie
života otca Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorý bol prvým
slovenským gréckokatolíckym
redemptoristom. Za svoju vieru
a vernosť Svätému Otcovi trpel
a bol väznený.
Súdny synkel Prešovskej
archieparchie Juraj Popovič
zablahoželal k 4. výročiu služby
a úradu arcibiskupa a metropolitu vladykovi Jánovi Babjakovi,
ako aj k 4. výročiu biskupskej
služby bratislavskému eparchovi Petrovi Rusnákovi. (Ľubomír
Petrík; snímka: Dominik Petrík)
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Na Dni učiteľov v Košickej eparchii
ocenili pracovníkov školstva
Oslava Dňa učiteľov cirkevných
škôl Košickej eparchie, ktorý sa
slávi na sviatok Troch svätiteľov,
sa niesla v slávnostnom duchu.
Veriaci si 30. januára zároveň
pripomenuli 15. výročie zriadenia Košického apoštolského
exarchátu, 4. výročie jeho povýšenia na eparchiu a blížiace sa
20. výročie biskupskej vysviacky
vladyku Milana Chautura, košického eparchu. Archijerejskú
liturgiu v Katedrále Narodenia
Presvätej Bohorodičky slávil
vladyka Milan spolu s kňazmi
kúrie a kňazmi pôsobiacimi
v cirkevných školách. Riaditeľ
Eparchiálneho školského úradu
otec Peter Orenič na nej privítal
vzácne osobnosti: štátneho
tajomníka Jaroslava Ivanča
a vedúcu oddelenia súkromných a cirkevných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Máriu Parákovú,
prof. Ladislava Mirossaya,
rektora UPJŠ v Košiciach, riaditeľov a učiteľov cirkevných škôl

a ďalších hostí. V kázni vladyka
Milan na príklade svätých Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca
a Jána Zlatoústeho vyzdvihol
poslanie kresťanského pedagóga. „Cirkev je dnes slobodná.
Ale prácu učiteľa sťažuje kríza
autority, nezáujem žiakov o učiteľa a jednostranní rodičia. Tí,
ktorí majú učiť a vychovávať, sú
často nepochopení.“ Ako východisko z danej situácie vladyka
označil útek na „púšť“ osobnej
modlitby.
V košickom Dome umenia
nasledovala druhá časť slávnostného programu. V úvodnom
príhovore sa štátny tajomník
ministerstva školstva Jaroslav
Ivančo poďakoval za 15 rokov
cirkevného školstva v Košickej
eparchii a konštatoval jeho
opodstatnenosť aj z celospoločenského hľadiska. V pestrom
kultúrno-informačnom pásme
moderátori programu predstavili všetkých 15 cirkevných subjektov Košickej eparchie, nielen

školy, ale aj centrá voľného času
a školské kluby, ktoré sa venujú
záujmovej činnosti v kresťanskom duchu. Vynikajúci
spev skupiny Kapeláááci bol
dopĺňaný premietaním dokumentačných (foto)momentiek
zo života škôl. Viaceré školy
sa môžu pochváliť úspechmi
žiakov na krajskej i celoštátnej
úrovni.
Pri príležitosti 15. výročia
zriadenia Košického exarchátu
boli udelené aj ocenenia za vynikajúce pracovné výsledky.
Prevzalo si ich 17 pedagogických
i nepedagogických pracovníkov
a za celoživotné angažovanie sa
v školstve jeden riadiaci pracovník. Štátny tajomník Jaroslav
Ivančo udelil v mene ministerstva ocenenie trom zaslúžilým
pedagógom. Slávnosť bola
vyjadrením zaslúženej pozornosti všetkým pracovníkom
v cirkevnom školstve. (Michal
Hospodár)

Metropolita Ján Babjak sa stretol so staršími kňazmi
a ich manželkami

Tradičné každoročné stretnutie prešovského arcibiskupa
a metropolitu Jána Babjaka SJ
so staršími kňazmi, ktorí sú
už na dôchodku, s ich manželkami a manželkami zosnulých kňazov sa uskutočnilo vo
štvrtok 2. februára v Prešove.
Zúčastnilo sa na ňom 19 kňazov
a 17 manželiek kňazov. Tiež
emeritný pražský pomocný bis-

kup Ján Eugen Kočiš. Emeritný
prešovský biskup Ján Hirka sa
ospravedlnil a zaslal všetkým
pozdravný list.
Stretnutie sa začalo archijerejskou svätou liturgiou
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa,
ktorej hlavným celebrantom bol
vladyka Ján Babjak SJ a v homílii sa kňazom a všetkým
veriacim prihovoril protosyn-

kel Prešovskej archieparchie
Michal Onderko. Hovoril
o tajomstve sviatku Stretnutia
Pána. Vychádzal z pohľadu
na prorokyňu Annu a spravodlivého starca Simeona, ktorý si
ničím nezaslúžil to, že mohol
na rukách držať Ježiša, pravého
Boha. Mohol mať možno aj
pochybnosti, aj zaváhať, ale Boh
mu dal vedieť, že neumrie, kým

Svätú liturgiu, na ktorej sa zúčastnilo
asi 150 veriacich oboch obradov,
spevom sprevádzal katedrálny zbor
Chrysostomos z Bratislavy. Po skončení svätej liturgie nasledovalo agapé v pastoračnej miestnosti farského
úradu.
Pravidelné gréckokatolícke svätej
liturgie sa v Kostole Najsvätejšej Trojice budú konať každú prvú nedeľu
v mesiaci o 17.00 hod. (Rastislav
Čižik)

Modlitby za jednotu kresťanov
sa uskutočnili aj vo väzenskej Kaplnke sv. Vincenta de Paul v ÚVTOS
Košice-Šaca 29. januára v rámci
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pozvanie miestneho väzenského
dekana Rudolfa Galambosa prijali
zástupcovia cirkví, ktoré vo väznici
vykonávajú duchovnú a pastoračnú
činnosť. Pri modlitbách sa stretli
za Gréckokatolícku cirkev Jozef Gočik, za Evanjelickú cirkev a. v. Michal
Hreško, za Reformovanú kresťanskú
cirkev Erika Domonkošová a Kristián
Szabó a za Cirkev adventistov siedmeho dňa pastori Stanislav Byrtus
a Boris Kmec. Na modlitebnom
stretnutí sa zúčastnilo aj 52 odsúdených.

Zástupcovia cirkví sa stretli
s ministrom kultúry Danielom
Krajcerom. Na stretnutí, ktoré sa
uskutočnilo 30. januára, sa dotkli
financovania cirkví a obnovy kultúrneho dedičstva. Ministerstvo kultúry
SR na ňom navrhlo, aby sa cirkvi
a náboženské spoločnosti v budúcnosti financovali prostredníctvom
tzv. asignačného modelu. Na zabezpečenie plynulého prechodu
na nový systém financovania cirkví
a náboženských spoločností navrhuje
zaviesť prechodné obdobie 10 rokov,
počas ktorého bude štát prostredníctvom ministerstva vyrovnávať úroveň
dotácie pre cirkvi z roku 2011. Zástupcovia ministerstva informovali aj
o dotačnom programe na rok 2012,
v rámci ktorého môžu získať finančnú podporu uchádzači aj na sakrálne
pamiatky vo vlastníctve cirkví.

Gréckokatolícki veriaci sa zúčastnili na modlitbe ďakovnej novény
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. Po modlitbe, ktorá sa uskutočnila 30. januára,
slávil otec Ľubomír Matejovič svätú
liturgiu, na ktorej sa zúčastnili gréc-
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kokatolícki i rímskokatolícki veriaci
spolu s rímskokatolíckym farárom
Petrom Mášikom.
Od 20. januára tohto roka zdobí
piedestál v tomto chráme socha
Panny Márie z Aparecidy. Plastika je
kópiou pôvodnej sošky, ktorú v roku
1717 vylovili rybári v brazílskom
prístave Iquacú. Jej kópiu inštalovali počas slávnostnej svätej omše,
ktorú celebroval brazílsky kardinál
a arcibiskup mesta Aparecida Raymundo Damasceno Assis. (Ľubomír
Matejovič)

Fatimská sobota Košickej
eparchie sa uskutočnila 4. februára
v Chráme Svätého Ducha v Michalovciach. Pri tejto príležitosti, ktorá bola
zároveň stretnutím biskupa s rehoľnikmi, bola v chráme umiestnená
relikvia sv. Cyrila. V tematickej prednáške otec Polykarp Š. Jacoš OSBM
na príklade bl. biskupa mučeníka
Pavla Gojdiča ukázal, ako Boh tajomnými cestami povoláva do zasväteného života. „Aj dnes možno odpovedať na volanie k zasvätenému životu,
ktorý je darom pre Cirkev i pre svet,“
uviedol prednášajúci. Archijerejskú
svätú liturgiu slávil vladyka Milan
Chautur spolu s rehoľnými i eparchiálnymi kňazmi. V kázni vladyka vyzdvihol historickú udalosť prinesenia
relikvie sv. Cyrila, ktorý sa pri konci
svojho apoštolského života sám stal
rehoľníkom. Putujúca relikvia sv. Cyrila je príležitosťou na oživenie viery
v rodinách i v srdciach. Popoludní sa
prítomní rehoľníci stretli na duchovnej obnove v priestoroch kláštora.
Príležitostnú prednášku pre nich
predniesol otec Metod M. Lukačik
CSsR. (Michal Hospodár)

Vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, navštívil farnosť
Stankovce v Sečovskom protopresbyteráte. Počas návštevy, ktorá sa
uskutočnila 5. februára, požehnal
pred slávením svätej liturgie obnovenú sakristiu. V homílii sa prihovoril
veriacim a pripomenul im, že dnešný
človek je naplnený strachom, pretože zabil Boha vo svojom srdci. Nechce sa vrátiť k Otcovi ako márnotratný
syn, a tak ostáva v beznádeji. Jedinou možnosťou je konať pokánie.
Po liturgickom slávení sa poďakoval
miestnemu kňazovi za jeho službu
vo farnosti Stankovce, keďže bude
pôsobiť v gréckokatolíckej farnosti
v Trnave. (Tomáš Haburaj)
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neuvidí prisľúbeného Mesiáša.
Tento svet má od každého z nás
nejaké očakávania, ktoré keď
nenaplníme, strácame v očiach
ľudí hodnotu, „ale Boh sa
na nás pozerá úplne inak“.
Po posvätení sviec, ktoré je
spojené so sviatkom Stretnutia
Pána, a po skončení liturgickej
slávnosti stretnutie pokračovalo
na Arcibiskupskom úrade, kde
kňazom a ich manželkám bolo
prezentované Centrum pre mlá-

dež v Juskovej Voli a pútnické
miesto v Ľutine. Otec arcibiskup ich aktuálne zoznámil so
všetkým, čím žije Prešovská
archieparchia a aké má plány
do budúcnosti. Milé stretnutie
ukončili spoločnou modlitbou.
Pri pohľade na týchto starších
kňazov a ich manželky, ktorí
a ktoré už urobili veľký kus
práce pre Cirkev a spoločnosť,
ale predovšetkým pre spásu
nesmrteľných duší a pre radosť

a pokoj mnohých, ktorí im boli
počas ich aktívnej kňazskej
služby zverení, človek ostáva
v úžase a v pokore stáť pred
Bohom. Zároveň ostáva stáť
v úcte aj pred týmito zaslúžilými kňazmi a ich manželkami,
pretože vo svojom živote s Božou pomocou a dôverou v neho
dokázali slúžiť, ba ešte stále
slúžia ľuďom. (Ľubomír Petrík;
snímka: Peter Šturák)

Košická eparchia prijala relikviu sv. Cyrila
Na sviatok Stretnutia Pána
2. februára bola odovzdaná
putovná relikvia sv. Konštantína-Cyrila Košickej eparchii.
Zo Spiša ju priniesol diecézny
biskup Štefan Sečka a v košickej gréckokatolíckej katedrále
ju krátkym obradom prijal
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. Relikvia bude putovať
po farnostiach Košickej eparchie dva mesiace. Po modlitbe
Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi nasledovala archijerejská

svätá liturgia aj za účasti kňazov
na zaslúženom odpočinku.
V príležitostnej kázni otec
biskup Sečka poukázal na to,
že Cirkev je vo svojej podstate
vždy misionárska. Vysvetlil
pojem misie a aplikoval ho
na všetky skupiny cirkevného
spoločenstva, ako sú kňazi,
laici, starí i mladí. Vyzdvihol
zásluhu solúnskych bratov
na úspešnej evanjelizácii našich
predkov, v ktorej pokračuje
dnešná Cirkev.

V rámci slávenia sviatku
bolo ešte posvätenie sviečok
a myrovanie. Vladyka Milan
sa poďakoval za prinesenie
relikvií, kňazom na zaslúženom odpočinku poprial veľa
síl do osobného života a udelil
archijerejské požehnanie.
Po slávení nasledovalo neformálne stretnutie otcov biskupov
s kňazmi v priestoroch rezidencie. (Michal Hospodár)

Vladyka Ján Babjak SJ slávnostne uložil relikviu sv. Mikuláša
a stretol sa so zasvätenými
Februárová fatimská sobota
sa v pútnickej Ľutine začala
výnimočne. Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ
v Kaplnke sv. Mikuláša, v areáli
baziliky minor, uložil a požehnal relikvie sv. arcibiskupa
Mikuláša, lýcijskomyrského
divotvorcu. V sklenenej vitríne
je uložená ampulka s myrom –
vonnou mannou, ktorá vyteká
zo sarkofágu sv. Mikuláša
v talianskom meste Bari, ako
aj relikvia 2. stupňa z odevu sv.
Mikuláša. Zároveň sú v nej uložené aj certifikáty potvrdzujúce
pravosť týchto relikvií. Fatimská
sobota 4. februára, na ktorej sa
zúčastnili predovšetkým veriaci
z Prešovského protopresbyterátu, ako aj bohoslovci z prešovského kňazského seminára,
bola zároveň stretnutím vladyku Jána so zasvätenými osobami – rehoľníkmi a rehoľnými
sestrami, ktorí si tak vykonali
púť na toto pútnické miesto.
Napriek treskúcej zime ich

prišlo viac ako 50, a to otcovia
baziliáni, redemptoristi, sestry
baziliánky, sestry služobnice
Nepoškvrnenej Panny Márie
a kontemplatívne sestry redemptoristky.
V homílii počas archijerejskej
svätej liturgie sa otec arcibiskup
a metropolita zameral predovšetkým na kňazov a zasvätené
osoby. Vyzval ich k tomu, aby
sa chceli podobať Panne Márii
predovšetkým v bázni pred

Pánom, v pokore a v poslušnosti. A aby ako ona počúvali
Božie slovo a rozjímali nad ním.
Poukázal na tých, ktorí môžu
zasvätené osoby sprevádzať
cestou ich životného povolania,
na svätých, ktorí sú svetlom.
„Jedno je isté, všetci potrebujeme na sebe veľa pracovať.
Môžeme ľudí povzbudzovať alebo ich pohoršovať. Žime preto
svoje zasvätenie naplno. Boh
si nás vybral preto, aby cez náš
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život oslovil a zachránil mnohých,“ povedal
okrem iného vladyka.
Katechézu pre zasvätených po svätej

liturgii pripravil otec
Mikuláš Tressa CSsR.
Spolubratom a spolusestrám ponúkol hlboký
pohľad na rehoľný sľub
chudoby. Vyzval ich
k chudobe pred Bohom,
vo vzťahu k sebe samým,
voči bratom, sestrám
a k chudobe vo vzťahu
k bohatstvu. Hlboké
myšlienky podoprel
svojou dlhoročnou
skúsenosťou rehoľného
kňaza. Stretnutie zakončili spoločnou modlitbou Korunky Božieho
milosrdenstva. (Ľubomír Petrík; snímky:
Mária Žarnayová)

Duchovná obnova pred začiatkom
letného semestra v Prešove
Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove sa pred
začiatkom letného semestra stretli 2. februára pedagógovia a zamestnanci fakulty
na duchovnej obnove, ktorú začali modlitbou tretieho času z liturgie hodín.
Otec Jozef Voskár prítomným predniesol
katechézu na tému Cez poznanie stvorenstva k Stvoriteľovi. Pripomenul, že sme
boli stvorení z lásky a pre lásku. Zdôraznil,
že človek sa nemôže na tejto zemi správať
ako pán, ale ako správca.
Po čase na osobné rozjímanie a prijatie
sviatosti zmierenia a pokánia duchovná

obnova vyvrcholila svätou liturgiou vo
fakultnej Kaplnke bl. Pavla Petra Gojdiča. Hlavným celebrantom bol otec Peter
Tirpák, duchovný správca fakulty. Predniesol sviatočnú homíliu, v ktorej hovoril
o stretnutí Boha s človekom a človeka
s Bohom. V závere nasledovalo posvätenie
sviec a svietnika na obetné sviece. Dekan
fakulty Mons. prof. Peter Šturák sa všetkým
poďakoval za účasť.
Duchovnej obnove predchádzala porada
pedagogických pracovníkov, ktorá sa uskutočnila 31. januára. (Ľubomír Petrík)

Kurz Filip povzbudil mladých Prešovskej archieparchie

Rozhovor s novovymenovaným pomocným biskupom
Bratislavskej arcidiecézy
Mons. Jozefom Haľkom
Kto vám oznámil, že sa
stávate novým bratislavským
pomocným biskupom?
Prvý, kto mi to oznámil, bol
apoštolský nuncius Mario
Giordana.
Aká bola vtedy vaša prvá myšlienka?
Sú to pocity, ktoré je veľmi ťažké vyjadriť slovami, ale azda jeden komponent tých mnohých
myšlienok, ktoré sa roja človeku v hlave v takomto momente, je pocit veľkej zodpovednosti
a otázka, nakoľko dokáže v budúcnosti túto
zodpovednosť zvládnuť, s prosbou k Bohu, aby
mu v tom pomohol.
Čo to pre vás znamená?
Znamená to výzvu ešte hlbšie zapustiť duchovné korene do osoby Ježiša Krista. Aj v tejto
situácii pre mňa platí to, čo povedal – nemôžete bezo mňa nič urobiť.
Už ste uvažovali o biskupskom hesle?
Hlboko sa stotožňujem s tým heslom, ktoré
má vo svojom erbe pán arcibiskup – Buď vôľa
tvoja. Pretože či diakon, či kňaz, alebo biskup
by mal mať ako leitmotív všetkého, čo hovorí,
čo koná, čo myslí, o čo sa snaží, to, čo hovorí
každý deň aj niekoľkokrát v Otčenáši. Buď vôľa
tvoja, teda plniť Božiu vôľu smerom k Bohu,
smerom k ľuďom, smerom k sebe.
A zatiaľ to ešte nie je úplne definitívne, ale
možno by to biskupské heslo malo byť jediné
slovo Resurrexit – Vstal z mŕtvych, pretože
Ježišovo zmŕtvychvstanie je osou dejín ľudskej
civilizácie. V to verím.
Čo bude vaším hlavným cieľom?
To ešte budeme konzultovať v rozhovoroch
s otcom arcibiskupom. Ja som jeho pomocným
biskupom. To znamená, že všetko budeme
riešiť spolu v jednote. Ale opäť sa vrátim
k základnej myšlienke, že akékoľvek by bolo
poverenie alebo akékoľvek konkrétne činnosti
by s tým súviseli, vždy to bude o tom, čo je
základ, aby čím viacerí prijali Ježiša Krista ako
svojho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa.

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli sa 3. februára konal
ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra
Liptáka z Košíc. Na kurze sa zúčastnilo
64 mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie. Kurz bol naplnený

modlitbami chvál, dynamikami, slávením
svätých liturgií, osobnými svedectvami
členov tímu. Kurz bol zakončený v nedeľu
vzdávaním vďaky za prijaté dobrodenia
slávením Najsvätejšej Eucharistie. (Slavomír Zahorjan)

Oznámenie prišlo v deň liturgickej spomienky
na sv. Jána Bosca.
Pokladám za symbolické, že v dnešný deň, keď
je táto správa zverejnená, čítame v breviári
slová dona Bosca o milosrdenstve, trpezlivosti,
zdravej a vyváženej razancii pri presadzovaní
základných právd. Tej vyváženosti, ktorú nám
môže dať jedine Pán Ježiš. Je to pre mňa výzva.
TK KBS, Michal Lipiak
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Cesta spásy
Minulého roka zaznela tradične v priestoroch rímskeho Kolosea na Veľký piatok krížová
cesta pod vedením pátra Raniera Cantalamessu OFMCap, na ktorej sa zúčastnil aj Svätý Otec
Benedikt XVI. Prinášame vám prvú časť tejto modlitby Cirkvi, ktorá nás vedie cez kríž k sláve
nedeľného rána.

P

ane Ježišu, pozývaš nás,
aby sme ťa nasledovali aj
v tejto najťažšej hodine.
V tebe je každý z nás a my, hoci
sme mnohí, sme jedno v tebe.
V tvojej hodine je zahrnutá aj
hodina našich životných skúšok
v ich najhroznejších a najťažších podobách; je to hodina
utrpenia tvojej Cirkvi a celého
ľudstva. Je to hodina temnôt,

keď sa otriasajú základy zeme
a človek, „odrobinka tvojho
stvorenstva“, v nej stoná a trpí.
Hodina, keď sa rôzne pretvárky a lži vysmievajú pravde
a lákadlá úspechu potláčajú
posledné zvyšky poctivého
života; keď prázdno bez zmyslu
a hodnôt znehodnocuje úsilie
vychovávateľov a neporiadok
v srdciach znetvoruje nevinnosť

malých a biednych; keď človek
stráca cestu, čo vedie k Otcovi,
a v tebe už nespoznáva krásnu
tvár vlastnej ľudskej prirodzenosti. V tejto hodine sa do nás
vkráda pokušenie utiecť, pocit
zdesenia a úzkosti a červotoč
pochybností preniká myseľ
a na dušu padá závoj temnoty.
A ty, Pane, ktorý čítaš v otvorenej knihe nášho krehkého

srdca, sa nás v tento večer pýtaš
ako kedysi Dvanástich: „Chcete
aj vy odísť?“
Nie, Pane, nemôžeme a nechceme odísť, lebo „len ty máš
slová večného života“, ty sám
si „slovo pravdy“ a tvoj kríž je
„jediným kľúčom, ktorý otvára
tajomstvá pravdy a života“. „Budeme ťa nasledovať, kamkoľvek
pôjdeš!“ Táto túžba napĺňa našu
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adoráciu, kým na horizonte
večnej budúcnosti záblesk
radosti zaodieva „dnes“ našej
životnej cesty.

1. Pán Ježiš je odsúdený
na smrť.

Ježiš mlčí, uchovávaj v sebe
pravdu. (Jn 18, 37 – 40)
Pilát nenachádza na Ježišovi
žiaden dôvod, aby ho odsúdil,
ako nenachádza v sebe silu
vzoprieť sa proti samotnému
odsúdeniu. Jeho vnútorný sluch
zostáva hluchý na Ježišove
slová a nechápe jeho svedectvo
pravde.
„Počúvať pravdu znamená poslúchať ju a veriť v ňu.“
Znamená to žiť slobodne pod jej
vedením a otvoriť pre ňu vlastné
srdce. Pilát nie je slobodný.
Je obmedzovaný zvonku, no
pravda, ktorú počul, naďalej
zaznieva v hĺbke jeho srdca ako
ozvena, ktorá klope a znepokojuje. Tak vyšiel von k Židom.
„Znova vyšiel,“ zdôrazňuje text,
akoby ním čosi hýbalo, aby ušiel
sám pred sebou. Hlas, ktorý
dolieha zvonku, prevládol nad
hlasom Slova, ktorý je vnútri.
Tu sa rozhoduje o odsúdení
Ježiša, o odsúdení pravdy.
Pokorný Ježišu, aj my sa
nechávame ovplyvňovať tým, čo
je vonku okolo nás. Už nedokážeme počúvať jemný, náročný
a oslobodzujúci hlas nášho
svedomia, ktorý nás s láskou
oslovuje a vyzýva: „Nevychádzaj
von, vráť sa do svojho vnútra:
pravda prebýva v tvojom vnútornom človeku.“

2. Pán Ježiš berie
na svoje plecia kríž.

Ježiš nesie kríž, je obťažený
ťarchou pravdy. (Jn 19, 6 – 7.
16 – 17)
Pilát váha, hľadá zámienku,
aby mohol Ježiša prepustiť, no
poddáva sa vôli, ktorá prevláda
krikom, ktorá sa odvoláva na zákon a šíri intrigy.
Znova sa opakujú dejiny
raneného ľudského srdca: jeho
hlúposť, neschopnosť povzniesť
svoj pohľad, aby sa nenechalo
klamať ilúziami malého osobného prospechu a povzniesť sa
do výšky, súc nesené slobod-

ným letom dobroty a poctivosti.
Ľudské srdce, to je celý mikrokozmos. V ňom sa rozhodujú
veľké osudy ľudstva, v ňom
sa riešia alebo vyostrujú jeho
konflikty. Ide však vždy o to isté:
prijať alebo stratiť pravdu, ktorá
oslobodzuje.
Pokorný Ježišu, v prúde každodenného života naše srdce
pozerá nadol, na svoj malý svet,
a celkom pohltené výhodami
vlastného blahobytu zostáva
slepé na ruku chudobného
a bezbranného, ktorý žobre
o vypočutie a prosí o pomoc.
Nanajvýš sa naplní pohnutím,
ďalej sa však už nepohne.

3. Pán Ježiš prvý raz
padá pod krížom.

Ježiš padá, ale tichý a pokorný
znova vstáva. (Mt 11, 28 – 30)
Ježišove pády na krížovej
ceste evanjeliá nezaznamenávajú. Odovzdala nám ich tradičná
zbožnosť, ktorá sa uchovávala
a rozvíjala v srdciach toľkých
zbožných ľudí. Pri svojom
prvom páde sa Ježiš na nás
obracia pozvaním, otvára nám
cestu, stáva sa pre nás školou. Je
to pozvanie prichádzať k nemu
v skúsenosti ľudskej bezmocnosti, aby sme v nej objavili
možnosť napojiť sa na jeho
božskú moc. Je to cesta, ktorá
vedie k prameňu skutočného
osvieženia, posily milosti, ktorá
nám stačí. Je to škola, kde sa
učíme tichosti, ktorá utišuje
vzdor a v ktorej dôvera nastupuje na miesto domýšľavosti.
Z katedry svojho pádu nám
Ježiš dáva predovšetkým veľkú
lekciu pokory, „cesty, ktorá ho
priviedla k vzkrieseniu“. Je to
cesta, ktorá nám po každom
páde dá silu povedať: „Teraz,
Pane, začnem znova, ale s tebou, nie vlastnými silami!“
Pokorný Ježišu, naše pády,
spôsobené našou obmedzenosťou a hriechom, rania pýchu
nášho srdca, uzatvárajú ho pred
milosťou pokory a zastavujú nás
na ceste v ústrety tebe.

4. Pán Ježiš sa stretá so
svojou Matkou.

Pod Ježišovým krížom „stojí“
jeho Matka: toto je jej modlitba

a jej materstvo. (Jn 19, 25 – 27)
Svätý Ján nám predstavuje
Máriu, ako stojí pod Ježišovým
krížom, no žiaden z evanjelistov
priamo nehovorí o ich vzájomnom stretnutí. V skutočnosti,
že Mária „stála“ pod krížom, je
sústredená ešte väčšia a hutnejšia pravda než samotné
stretnutie. Zdanlivo statické sloveso „stáť“ je plné živej vnútornej dynamiky. Je to intenzívny
dynamizmus modlitby, ktorá
sa posilňuje svojou pokojnou
pasivitou. Modliť sa znamená
nechať sa zahrnúť milujúcim
a opravdivým pohľadom Boha,
ktorý nám odhaľuje, kým sme
my sami, a vysiela nás plniť
naše poslanie. V autentickej
modlitbe osobné stretnutie
s Ježišom mení človeka na matku a milovaného učeníka, rodí
život a odovzdáva lásku. Rozširuje vnútorný priestor na prijatie a vytvára tajomné putá
spoločenstva, odovzdáva nás
navzájom jedného druhému
a naše „ja“ sa mení na spoločné
„my“ Cirkvi.
Pokorný Ježišu, keď nás ťažkosti a nespravodlivosti života,
nevinné utrpenie a kruté násilia
pokúšajú, aby sme reptali proti
tebe, ty nás pozývaš, aby sme
ako tvoja Matka stáli pod tvojím
krížom. Keď naše očakávania
a naše snaženia stratia budúcnosť a sú poznačené pádom,
vedú nás do beznádeje, ty nás
voláš k sile očakávania. Naozaj
sme zabudli na to, že aj státie
ako prejav modlitby má moc.

5. Šimon z Cyrény
pomáha Pánu Ježišovi
niesť kríž.

Na ceste utrpenia nás Ježiš učí
poslušnosti lásky. (Lk 23, 26)
Šimona Cyrenejského vykresľujú evanjelisti s osobitnou
presnosťou, čo sa týka mena,
pôvodu, príbuzných a činnosti;
je to človek vyfotografovaný
na presnom mieste v presnom
čase, istým spôsobom prinútený niesť kríž, ktorý nie je jeho.
V skutočnosti je Šimonom
z Cyrény každý z nás. Prijíma
drevo Ježišovho kríža, ako sme
ho jedného dňa aj my prijali vo
svätom krste.

Život Ježišovho učeníka je
práve táto poslušnosť znameniu
kríža, gestu, ktoré je čoraz viac
poznačené slobodou a láskou.
Je odrazom poslušnosti nášho
Majstra. Znamená plnú odovzdanosť nechať sa ako Šimon
poučiť o geometrii lásky, o rozmeroch kríža: o „šírke dobrých
skutkov a o dĺžke vytrvalosti
v skúškach; o výške očakávania, ktoré dúfa a pozerá hore;
o hĺbke koreňov milosti, ktoré
sú ponorené do veľkodušnosti“.
Pokorný Ježišu, keď život kladie pred nás trpký kalich, ktorý
je ťažké piť, naša prirodzenosť
sa uzatvára, bráni a nemá odvahu nechať sa pritiahnuť tým
bláznovstvom najväčšej lásky,
ktorá mení stratu na radosť, poslušnosť na slobodu a utrpením
rozširuje srdcia.

6. Veronika podáva Pánu
Ježišovi šatku.

Ježiš nepozerá na vonkajšie
zdanie, Ježiš pozerá do srdca. (2
Kor 4, 6)
Pozdĺž krížovej cesty ľudová
zbožnosť vykresľuje gesto ženy,
plné nežnej pozornosti a úcty,
akoby stopu vône z Betánie:
Veronika utrela Ježišovu tvár.
V tejto bolesťou znetvorenej
tvári Veronika spoznáva tvár
premenenú slávou; vo výzore trpiaceho služobníka vidí
najkrajšieho medzi ľudskými
synmi. Toto je pohľad, ktorý
vyvoláva veľkodušné gesto
nežnej pozornosti a zanecháva za odmenu pečať svätej
tváre! Veronika nás učí svojmu
pohľadu ženy, ktorá „podnecuje
do stretnutia a ponúka pomoc:
vidieť srdcom“.
Pokorný Ježišu, náš pohľad
nie je schopný vidieť ponad:
ponad nedostatok, aby spoznal
tvoju prítomnosť, ponad tieň
hriechu, aby objavil tvoje milosrdenstvo, ponad vrásky Cirkvi,
aby kontemploval tvár Marky. n
TK KBS
preložil Marián Gavenda
upravil Juraj Gradoš
(pokračovanie v budúcom čísle)
ilustračná snímka
(Mandylion v Príkrej):
Dušan Guzi
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Veľké Božie zázraky
Drahí bratia a sestry,

chcel by som sa dnes spolu s vami zamyslieť nad jedným žalmom, ktorý zahrňuje
celé dejiny spásy, ktoré nám dosvedčuje
Starý zákon. Ide o veľký hymnus, ktorý
oslavuje Pána a mnohé opakované prejavy
jeho dobroty v dejinách ľudstva. Je to žalm
136 (alebo 135 podľa grécko-latinského
číslovania).
Tento žalm – ako slávnostná modlitba
vzdávania vďaky, známa ako Veľký Hallel
– sa tradične spieva na konci židovskej veľkonočnej večere a veľmi pravdepodobne
sa ho modlil aj sám Ježiš počas poslednej
Veľkej noci, ktorú slávil so svojimi učeníkmi. Tento žalm pravdepodobne spomínajú
evanjelisti: „Potom zaspievali chválospev
a vyšli na Olivovú horu“ (porov. Mt 26,
30; Mk 14, 26). Tento horizont modlitby
tak osvetľuje ťažkú cestu na Golgotu.
Celý žalm je vo forme litánií, v ktorých sa
neustále opakuje antifóna „lebo jeho milosrdenstvo je večné“. Kompozícia žalmu je
tvorená vymenovávaním mnohých Božích
zásahov v dejinách ľudstva a mnohých zázrakov v prospech svojho ľudu. Za každým
veršom oslavy na Pánovo spásne konanie
nasleduje antifóna, ktorej základom je
chvála večnej Božej lásky; lásky, ktorá –
podľa použitého hebrejského termínu – je
zároveň aj vernosťou, milosrdenstvom,
dobrotou, milosťou a nežnosťou. Toto je
zjednocujúci motív celého žalmu, ktorý
sa v presne rovnakej forme stále opakuje,
zatiaľ čo sa menia dôležité a podstatné
prejavy tejto lásky: stvorenie, vyslobodenie z otroctva, dar zeme, prozreteľná
a neustála pomoc svojmu ľudu i každému
stvoreniu.
Po trojnásobnej výzve vzdávať vďaky
zvrchovanému Bohu (vv. 1 – 3) je Pán oslavovaný ako ten, kto koná „veľké zázraky“
(v. 4), z ktorých prvý je stvorenie: nebesia,
zem, hviezdy (vv. 5 – 9). Stvorený svet nie
je iba jednoduchou scenériou, do ktorej sa
vkladá Božie spásne konanie, ale už aj ono
je samotným začiatkom toho úžasného
konania. Skrze stvorenie sa Pán ukazuje
v celej svojej dobrote a kráse, spája sa so

životom, zjavuje svoju dobrú vôľu, v ktorej pramení každé iné spásne konanie.
V našom žalme sa odráža prvá kapitola
Knihy Genezis, stvorený svet je zhrnutý
vo svojich základných prvkoch, s poukázaním na nebeské telesá – slnko, mesiac,
hviezdy – úžasné stvorenia, ktoré vládnu
dňu a noci. Nehovorí sa tu o stvorení človeka, no ten je v tom vždy zahrnutý; slnko
a mesiac sú stvorené pre neho, na odpočítavanie času pre človeka a na poukázanie na vzťah so Stvoriteľom najmä skrze
liturgické obdobia.
Je to práve slávnosť Veľkej noci, ktorá
je zdôraznená hneď potom, keď – pokračujúc v poukázaní na zjavenia Boha
v dejinách – sa začína veľkou udalosťou
vyslobodenia z egyptského otroctva, teda
Exodom, a načrtnutím jeho najdôležitejších prvkov: smrť egyptských prvorodených, útek z Egypta, prechod cez Červené
more, putovanie púšťou až po vstup
do Zasľúbenej zeme (vv. 10 – 20). Sme
v prvotných okamihoch dejín Izraela. Boh
mocne zasiahol a priniesol svojmu ľudu
slobodu; skrze Mojžiša, svojho vyvoleného, sa ukázal faraónovi v celej svojej veľkosti a nakoniec zlomil odpor Egypťanov
hroznou ranou smrti ich prvorodených.
Tak Izrael môže opustiť krajinu otroctva
aj so zlatom svojich utláčateľov (Ex 12, 35
– 36) „pod ochranou zdvihnutej ruky“ (Ex
14, 8), radostným znakom víťazstva. Aj pri
Červenom mori Pán koná s milosrdnou
mocou. Izraeliti – prestrašení z Egypťanov, ktorí ich naháňajú – už oplakávajú,
že odišli z Egypta (porov. Ex 14, 10 – 12). No
Pán pred ich očami – ako hovorí náš žalm
– „rozdelil Červené more na dve časti…
A Izraela previedol jeho stredom… v Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko“ (vv. 13 – 15). Obraz Červeného mora
„rozdeleného“ na dve časti evokuje obraz
mora ako monštra rozseknutého na dve
časti a tým zneškodneného. Pánova moc
víťazí nad nebezpečenstvom sily prírody
i vojenskej sily ľudí: more, ktoré – ako sa
zdalo – zatarasilo únikovú cestu Božiemu
ľudu, no nakoniec predsa len umožní

Izraelitom prejsť po suchu a zatvorí sa nad
Egypťanmi a pohltí ich. „Pánova mocná
pravica a zdvihnuté rameno“ (porov. Deut
5, 15; 7, 19; 26, 8) sa tak ukázali v plnej spásonosnej sile: nespravodlivý utláčateľ bol
porazený, pohltený vodami, zatiaľ čo Boží
ľud „prejde jeho stredom“, aby pokračoval
na svojej ceste za slobodou.
Na túto cestu sa teraz odvoláva náš
žalm, pripomínajúc kratučkou vetou dlhé
putovanie Izraela do zasľúbenej zeme:
„On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho
milosrdenstvo je večné“ (v. 16). Týchto
pár slov zahrňuje skúsenosť štyridsiatich
rokov, rozhodujúce obdobie pre Izrael vedený Pánom, ktorý sa učí žiť z viery, v poslušnosti a poddajnosti zákonu Boha. Sú
to ťažké roky, poznačené tvrdosťou života
v púšti, ale aj šťastné roky dôvery v Pána,
synovskej dôvery; je to obdobie „mladosti“, ako ho definuje prorok Jeremiáš, keď
hovorí k Izraelu v mene Pána s vyjadreniami plnými nehy a nostalgie: „Spomínam
na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojich
zásnub, keď si ma nasledoval na pustatine,
v nezasiatej krajine“ (Jer 2, 2). Pán ako
pastier zo žalmu 23, ktorý sme kontemplovali v jednej z katechéz, štyridsať rokov
viedol svoj ľud, vychovával ho a miloval,
priviedol ho do zasľúbenej zeme a víťazil
aj nad protivenstvami a nevraživosťou nepriateľských národov, ktoré chceli brániť
ceste spásy (porov. vv. 17 – 20).
Vo výpočte „veľkých zázrakov“, ktorý náš žalm prináša, sa tak dostávame
k momentu záverečného daru v dovŕšení
Božieho prísľubu daného Otcom: „Ich
krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné; za dedičstvo Izraelovi,
svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné“ (vv. 21 – 22). V oslave
večného Pánovho milosrdenstva sa teraz
pripomína dar zeme, dar, ktorý ľud má
prijať bez toho, aby sa ho zmocnil a žil
neustále v stave uznanlivého a vďačného
prijatia. Izrael dostáva územie, ktoré má
obývať ako „dedičstvo“, termín, ktorý sa
zvyčajným spôsobom vzťahuje na otcovské
dedičstvo. Jedným z prednostných práv
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Boha je „dávať“; a teraz na konci exodu
Izrael – príjemca daru – ako syn vstupuje
do krajiny naplneného prísľubu. Skončil sa
čas tuláctva pod stanmi a života poznačeného nestálosťou. Teraz sa začal šťastný
čas stability, radosti zo stavania domov,
sadenia viniča, žitia v bezpečí a pokoji
(porov. Dt 8, 7 – 13). Ale je aj časom pokušenia modloslužby, miešania sa s pohanmi,
sebestačnosti, ktorá spôsobuje zabudnutie
na pôvod daru. Preto žalmista spomína
poníženie a nepriateľov, realitu smrti,
v ktorej sa Pán opäť objavuje ako Spasiteľ:
„On pamätal na nás v našom ponížení,
lebo jeho milosrdenstvo je večné. A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho
milosrdenstvo je večné“ (vv. 23 – 24).
Tu sa však môžeme pýtať: Ako môžeme
urobiť z tohto žalmu našu modlitbu, ako
si ho môžeme privlastniť a urobiť z neho
našu modlitbu? Dôležité je zarámovanie
celého žalmu na začiatku a na konci: je
ním stvorenie. Vrátime sa k tomuto bodu:
stvorenie ako veľký dar Boha, z ktorého
žijeme a v ktorom sa nám zjavuje vo svojej
dobrote a veľkosti. Musíme si uvedomovať,
že stvorenie ako dar od Boha je spoločným
bodom pre nás všetkých. Potom nasledujú
dejiny spásy. Prirodzene môžeme povedať,
že toto vyslobodenie z Egypta, čas na púšti, vstup do Svätej zeme a nasledujúce
problémy sú nám vzdialené, nie sú našimi
dejinami. No musíme byť pozorní s ohľadom na základnú štruktúru tejto modlitby.
Jej základom je, že nám pripomína Pánovu
dobrotu. V tomto príbehu je množstvo
temných údolí, je tu množstvo úsekov,
ktoré sú náročné a vedú k smrti, no Izrael
sám sebe pripomína, že Boh je dobrý, a tak
môže prežiť v tomto temnom údolí smrti,
pretože pamätá na Boha. Pamätá na Pánovu dobrotu, na jeho moc a na jeho milosrdenstvo, ktoré je večné. Toto je dôležité aj
pre nás: pamätať na Pánovu dobrotu. Táto
pamäť sa stáva pevnou nádejou. Pamätajme na to, že Boh existuje, Boh je dobrý
a jeho milosrdenstvo je večné. Toto pamätanie nás otvára – i v ťažkostiach všedných
dní – k ceste smerujúcej do budúcnosti:
ono je svetlom a hviezdou, ktorá nás vedie.
Aj my máme pamätať na dobro, milosrdnú a večnú Božiu lásku. Dejiny Izraela sú
spomienkou aj pre nás. Ukazujú nám, ako
sa Boh zjavil a ako si vyvolil svoj národ.
Potom sa stal človekom, jedným z nás: žil
uprostred nás, trpel s nami, zomrel za nás.
A zostáva s nami vo sviatosti a v slove.
Sú to dejiny Božej dobroty: jeho láska je
večná. A aj tieto dve tisícročia dejín Cirkvi
zjavujú neustálu Božiu dobrotu. Po temnom období nacistického a komunistického prenasledovania nás Boh oslobodil;

ukázal, že je dobrý a mocný, že jeho
milosrdenstvo je večné. A ako je prítomný
v spoločných dejinách, tak je prítomný aj
v osobných osudoch každého z nás. Boh
nám pomáha, stáva sa pre nás hviezdou
nádeje a my by sme mali neustále pamätať
na veľké skutky, ktoré vykonal v našich
životoch, a dôverovať mu: lebo jeho milosrdenstvo je večné. A hoci dnes prežívam
temnú noc, zajtra ma oslobodí, pretože
jeho milosrdenstvo je večné.
Vráťme sa ale k žalmu, pretože nakoniec
sa tento žalm vracia k stvoreniu. Pán –
pokračuje žalmista – „dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo
je večné“ (v. 25). Preto sa modlitba žalmu
uzatvára pozvaním k vzdávaniu chvály:
„Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné“. Pán je dobrým a prozreteľným Otcom, ktorý dáva dedičstvo
svojim synom a ponúka všetkým potravu
pre život. Boh, ktorý stvoril nebesia i zem
a nebeské svetlo, ktorý vstupuje do ľudských dejín, aby všetkých svojich synov
privádzal k spáse, je Bohom, ktorý napĺňa
vesmír svojou prítomnosťou dobra, starajúc sa o život a dávajúc chlieb. Neviditeľná
sila Stvoriteľa a Pána ospievaná v žalme
sa zjavuje v drobnom zviditeľňovaní
každodenného chleba, ktorý symbolizuje a zhŕňa lásku Boha ako Otca a otvára
nás novozákonnému zavŕšeniu, „chlebu
života“ – Eucharistii, ktorá nás sprevádza
v našom bytí anticipujúc definitívnu radosť z mesiášskej nebeskej hostiny.
Bratia a sestry, žehnajúca oslava žalmu
136 nám umožnila prejsť najdôležitejšími
etapami dejín spásy až po veľkonočné
mystérium, v ktorom sa Božie spásonosné
konanie završuje. S uznaním a radosťou
oslavujme Stvoriteľa, Spasiteľa a verného
Otca, ktorý „tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život“
(Jn 3, 16). V plnosti čias sa Boží Syn stal
človekom, aby daroval svoj život za spásu
každého z nás, a dáva sa nám v eucharistickom mystériu, aby nás urobil účastnými
svojej zmluvy, vďaka ktorej sa stávame
Božími deťmi. K tomu ešte pridáva svoju
milosrdnú dobrotu a jemnosť jeho „lásky
navždy“.
Chcem preto ukončiť túto katechézu
slovami, ktoré sv. Ján píše vo svojom prvom
liste. Mali by sme na ne neustále pamätať
v našich modlitbách: „Pozrite, akú veľkú
lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími
deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3, 1). n
TKKBS
preložil Ľubomír Rebek
ilustračná snímka:
sxc.hu

Kto je človek?
Maďarsko je často v našich médiách
vykresľované najmä ako krajina bezbrehého míňania a nastupujúcej totality jednej
strany. Tak ako pri skoro každej informácii
v médiách, aj tu platí istá jednostrannosť.
Veľká časť pravdy sa jednoducho nepovie.
Tým sa zvýrazňujú negatíva a zamlčujú
pozitíva. To sa týka aj novej maďarskej
ústavy, ktorá platí od začiatku tohto roka.
Tá napríklad uvádza kresťanstvo ako základ
národnej identity a deklaruje, že dieťa si
zasluhuje ochranu od okamihu počatia.
Zároveň podporuje manželstvo ako životné
spoločenstvo jedného muža a jednej ženy.
Denník Magyar Nemzet uviedol, že Európska
únia sa chystá zastaviť Maďarsku finančnú
podporu, ak toto vymedzenie manželstva
nezruší. Európska komisia vydala vyhlásenie, v ktorom hrozí, že podnikne kroky proti
Maďarsku kvôli jeho novej ústave.
P. Shenan J. Boquet, prezident Human Life
International, vyzval maďarských politikov,
aby odporovali zastrašovaniu proti ich úsiliu
znova vytvoriť kultúru života v spoločnosti,
ktorej hrozí populačný voľný pád po dlhom
období potratov na požiadanie. „Je to jednoducho čisté vydieranie,“ komentoval to dosť
jasne. Boquet tiež poznamenal, že kresťania
na celom svete sú inšpirovaní maďarským
úsilím postaviť sa sekulárnemu prúdu
v Európe, ktorý je proti životu a rodine. „Je
nehorázne, že nevolení byrokrati v EÚ nútia
Maďarsko a iné členské štáty, aby zdieľali ich
pomalú samovraždu, než aby usilovali o zrejmú potrebu potvrdiť jedinú inštitúciu, ktorá
im dáva budúcnosť – tradičnú rodinu.“
Tisíce Slovákov vyhnala do ulíc akcia
Gorila. V Maďarsku za podporu novej ústavy
vystúpil v Budapešti státisícový zástup.
Maďari si možno začali uvedomovať aj
druhú stranu mince, ktorou im milosrdne
„pomáhame“ všetci. Stranu, ktorá hovorí
o človekovi často iba ako o akejsi novodobej
jednotke spoločnosti, kde sa strácajú individuálne charakteristiky muža a ženy. Jednotke, s ktorou sa narába ako s akýmkoľvek
číslom. Maďari si spomenuli, že takto neboli
vychovávaní a že táto novodobá definícia ich
„zrovnoprávňuje“ aj s opicami. Spomenuli
si, že človek je šťastný iba v spoločenstve,
a že to najprirodzenejšie je spoločenstvo
muža a ženy – teda rodina. Spomenuli si,
že deti boli šťastnejšie, ak mali otca i mamu.
Spomenuli si, aký vzácny je život a ako rýchlo
môže vyhasnúť. Možno raz nastane čas,
keď si na to spomenieme aj my. Inak nám
hrozí, že po pokazenej maturite sa vrátime
do škôlky.
Juraj Gradoš
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Idem domov
Vladyka, ako hodnotíte uplynulých 20
rokov svojej biskupskej služby z hľadiska
svojich predsavzatí z času vysviacky?
Podarilo sa vám všetko, čo ste si predsavzali?

Z úvodného príhovoru pri mojej biskupskej vysviacke mi bolo vytknuté, že som sa
viac zameral na autoritu, ktorú biskup má
mať. Pričom som myslel na skutočnosť,
že všetkých tých ľudí, ktorých mám rád,
odteraz budem musieť viac vnímať ako ten,
ktorý má nepríjemnú povinnosť nariaďovať a viesť. Aj keď so všetkou láskou, ale aj
postojom autority, ktorá z poslania biskupa
vyplýva. A tak sa mi zdá, že obe tieto veci
– autorita i láska – našli opodstatnenie
v 20 rokoch mojej biskupskej služby. To sa
dá považovať za hlavnú líniu, ktorú som si
vtedy pred 20 rokmi zvlášť uvedomoval.

V postavení biskupa ste prešli viacerými
službami. Ako si spomínate na svoje
pôsobenie na pozícii pomocného biskupa
v Prešove?

Toto pôsobenie bolo poznačené zabezpečovaním pastoračnej služby vo farnostiach.
Takže som sa mnohokrát vzdialil z biskupského úradu a riešil som pastoračnú službu
v chrámoch prevzatých od Pravoslávnej
cirkvi, aby tieto miesta neboli kňazsky
vakantné. Pol roka som zabezpečoval
farnosť Ulič, kde sme prevzali chrám, pol
roka som po víkendoch spravoval farnosť
Becherov, pol roka som zastupoval uprázdnenú farnosť vo Fulianke. A potom som

lokálne prichádzal do farností, kde ochorel
kňaz alebo nebolo ako zabezpečiť obrady
veľkých sviatkov. Takto som napríklad
strávil vianočné sviatky a Bohozjavenie vo
farnosti Habura pred svojím vymenovaním
za košického exarchu.
Okrem toho som sa staral o špecifické
druhy pastorácie mládeže rodiny alebo
niektorých skupín.

V roku 1997 ste sa stali košickým exarchom a v roku 2008 eparchom. V čom sa
zmenila vaša služba biskupa v roku 1997
a v čom v roku 2008?

Rok 1997 bol poznamenaný novou situáciou uprostred „holej lúky“. Prišiel som
do Košíc, kde bol funkčný len jeden gréckokatolícky chrám, ktorý sa stal katedrálou.
Na bývanie a úrad mi museli stačiť dve
izbičky kaplánskeho bytu. A musel som
mať víziu, ako zorganizovať nový cirkevno-právny subjekt tak, aby mal vlastné centrum so všetkými úradmi, ktoré majú riadiť
chod biskupstva. Takže prvé roky košického
exarchu boli prevažne starosťou o materiálne zabezpečenie a reorganizovanie farností.
V začiatkoch služby eparchiálneho biskupa som naznačil kňazom líniu prehlbovania duchovného a náboženského života
vo farnostiach. Takže som sa viac zameral
na pastoračné aktivity a duchovnosť kňazstva v rámci eparchie.

Košická eparchia je súčasťou slovenskej
gréckokatolíckej metropolie. Ako vníma-

29. februára 2012 oslavuje najosvietenejší košický
eparcha Milan Chautur CSsR 20. výročie svojej chirotónie.
Pri tejto príležitosti mu v mene redakcie
i v mene čitateľov Slova prajeme zdravie, dlhý život plný
darov Presvätého Ducha, aby múdro a v láske spravoval
svoju cirkev a vždy a všade svojím slovom i príkladom
ohlasoval Krista, Božie Slovo.
Živite ľudije na blaho svita našomu jepiskopu mnohaja lita!

Vladyka Milan Chautur
CSsR sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo
prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká
Poľana na východe Slovenska. 11. januára 1992 ho
Boží služobník bl. Ján Pavol
II. vymenoval za kresimenského titulárneho biskupa
a pomocného prešovského
biskupa. Biskupskú chirotóniu prijal 29. februá
ra 1992 v Prešove z rúk
vtedajšieho prešovského
sídelného biskupa Mons.
Jána Hirku.
te spoluprácu s Prešovom a Bratislavou?

Čo sa týka spolupráce medzi jednotlivými
eparchiami, tú naznačuje cirkevné právo
dosť jasne. V mojom ponímaní ide viac
o to, aby zjednotením liturgického života
a spôsobu slávenia bohoslužieb sme smerovali k zjednoteniu v úsilí o záchranu viery
súčasného gréckokatolíka. Preto dávam
do popredia spoluprácu na báze mládežníckych podujatí, prorodinných podujatí
a podujatí, ktoré stmeľujú samotné kňazstvo do takej jednoty, ktorá by znamenala
svedectvo pre tento svet.

Kedy ste zistili, že Košice sú už vaším
domovom a že sa tu cítite ako doma?

Dá sa povedať, že hneď v prvých mesiacoch svojho pobytu v Košiciach som začal
hovoriť pri návrate z ciest, že idem domov.
To znamená, že aj psychologicky som prijal
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toto prostredie za svoje a samotné mesto
vždy požehnávam, keď ho vidím ležať pred
sebou z oblasti Furče alebo Terasy, alebo
z výšky Slanských vrchov. Som si vedomý
toho, že na týchto anonymných sídliskách
žije množstvo ľudí, ktoré patria do mojej
rodiny a ja ako biskup nesiem za nich zodpovednosť.

nosti slúžim denné sväté liturgie. K radosti
z modlitby ma povzbudzuje často i priestor
zbúraného veľkopolianskeho chrámu
a samotné prírodné prostredie týchto hôr,
v ktorých sa nachádzajú rozličné pre mňa
posvätné miesta ako cintoríny, kríž na Krásnej doline či samotné kríže nachádzajúce
sa na poli.

Desať rokov ste pôsobili ako kňaz, teraz
ďalších dvadsať ako biskup. Čo vnímate
ako najdôležitejšie v oboch týchto povolaniach?

Každý človek potrebuje aj oddych. Kde si
najlepšie oddýchnete?

Pôsobil som v rozličných farnostiach. A aj
z tých desiatich rokov mi dva roky ubrala základná vojenská služba, ktorú som
nechápal ako vytrhnutie z pastoračnej
starostlivosti kňaza, ale ako bezdekrétovú
farnosť na rozličných miestach s mnohými
mladými ľuďmi. Z dvadsaťročného pôsobenia biskupa, ktorý je vložený do mnohých
situácií života, vnímam zvlášť potrebu človeka, ktorý musí mať jasný pohľad na veci,
vlastný názor a potrebu vidieť cieľ, ktorý
chce dosiahnuť. Pri tom nesmie zabudnúť
vnímať svoje prostredie, počuť názory iných
a prípadne modifikovať svoje rozhodnutia,
ak ide o dobro a spásu človeka.

Zažili ste počas tých 20 rokov nejaký
silný duchovný zážitok, ktorý zmenil vaše
nazeranie na svoje poslanie?
Pozitívnych i negatívnych zážitkov bolo
veľa. Keďže osobné zážitky sú skutočnosti, ktoré vníma len jednotlivec a celé
okolie vôbec nemusí byť nimi zasiahnuté,
netrúfam si hovoriť o konkrétnostiach. Je
však prirodzené, že negatívne zážitky boli
pre mňa napomenutím, že takým smerom
sa nesmiem uberať, a pozitívne zážitky
povzbudením k ešte intenzívnejšej aktivite
v tejto oblasti.

Veriaci hľadajú útechu a múdrosť u kňazov, kňazi u biskupa. Kde hľadáte útechu
a múdrosť vy?

Všetci ich musíme hľadať predovšetkým
u Krista, aj keď mnohokrát nás modlitba
a meditácia vedie ku konkrétnemu človeku,
ktorý v danej situácii vie nájsť riešenie či
usmernenie pohľadu na nejaký problém.

Kde sa najradšej modlíte a ktorá modlitba vám prirástla k srdcu?

Najradšej sa modlím vo svojej biskupskej
kaplnke. K modlitbe časoslova využívam
spoločenstvo sestier služobníc, čo dotvára
silu modliaceho sa spoločenstva Cirkvi.
A z miest, na ktoré rád prichádzam, musím
spomenúť Klokočov, Chrám Svätého Ducha
v Michalovciach a v neposlednom rade
vlastný katedrálny sobor, kde podľa mož-

Slovko oddych je spojené so základom
dýchať. A tak z mesta, ktoré je zamorené
exhalátmi, odchádzam nadýchať sa čerstvého vzduchu do svojho rodiska, na miesta,
kde niet ani mobilného signálu, kde je čistý
vzduch na dýchanie a pramenitá voda,
ktorá osvieži.

Akú knihu ste naposledy prečítali?

Ostatné mesiace sa venujem knihám našich
pápežov. Sú to knihy Svetlo sveta, Ježiš Nazaretský II., Prečo muž v bielom je na čiernom zozname a tiež niektoré životopisy
svätých.

Ktorý filmový žáner alebo aká hudba sa
vám páčia?

Nakoľko súčasné filmy sú poznačené
brutalitou a nemravnosťou, radšej siaham
po historických filmoch na DVD, ako je
Tomáš Becket, Božie kráľovstvo. Aj keď
v týchto filmoch je dosť ťažkých situácií,
predsa nesú so sebou aj nejakú myšlienku a učia človeka. Okrem toho je už dosť
filmov z produkcie TV Lux s náboženským
charakterom, ktoré dajú človeku oveľa viac
ako rozličné sci-fi príbehy alebo kriminálne
zápletky.

29. február je iba každé štyri roky. Ako
oslavujete toto svoje výročie, ak v danom roku nie je tento deň?

Sám som si zvolil tento termín s tým,
že nie som mužom častých osláv. Ale bol to
zároveň termín, ktorý ma uvádzal do hĺbky
a vážnosti pôstneho obdobia. A takto mi
Boh pripravil aj iné termíny, ako je uvedenie
do úradu exarchu či eparchu, v ktorých sa
viac sústreďujem na kríž ako na oslavu. Veď
koniec koncov Kristus v súvislosti s oslavou:
„Otče,... osláv teda svojho Syna“ (Jn 17, 1)
hovoril práve o kríži, na ktorom bude Boh
oslávený tým, že splní jeho vôľu. Preto aj
moje roky bez oslavného dátumu sú viac
sprevádzané spomienkou na prijatie vôle
toho, ktorému som povedal už pri biskupskej vysviacke: „Da budet voľa tvoja“.
za rozhovor ďakujú Juraj Gradoš
a Michal Hospodár

Živá
tradícia
Pri rýchlo prebiehajúcich zmenách v živote súčasnej spoločnosti mnohým z nás
znejú slová ako dedičstvo alebo tradícia
prinajmenšom ako neaktuálne anachronizmy patriace výlučne do učebnice
dejepisu. Málokto sa dnes hlbšie zamýšľa
nad duchovnými tradíciami, z ktorých vyrástol náš náboženský, národný a kultúrny
život. Akoby nám stačilo konštatovanie,
že žijeme v krajine, ktorej podstatná časť
obyvateľstva sa hlási ku kresťanskému
náboženstvu. A odkaz na cyrilo-metodskú
tradíciu tvorí jeden z mravných a kultúrnych pilierov našej ústavy.
Čo je to vlastne tradícia? V teológii je
za Tradíciu označované učenie apoštolov,
ktoré nebolo napísané a spolu s Písmom
tvorí jeden prameň viery. Postupom času
sa vytvárali v Cirkvi miestne tradície ako
inkulturované prejavy prijatia zjavených
právd viery. V tomto zmysle definuje
tradíciu pápež Ján Pavol II. takto: „Tradícia
sa skladá z historického a kultúrneho
bohatstva každej cirkvi, ktoré sa v nej
utváralo na základe svedectva mučeníkov,
otcov a svätcov, ako aj zo živej viery všetkých kresťanov počas stáročí až po dnešok“ (porov. Orientale Lumen, 8). Ďalším
možným významovým odtieňom slova
tradícia je samotný proces jej odovzdávania.
Tradíciu možno označiť za charakteristickú črtu náboženstva. Gréckokatolícka
cirkev sa aj dnes otvorene hlási za nositeľku kresťanskej cyrilo-metodskej tradície.
Našu cyrilo-metodskú tradíciu nemusíme
namáhavo dokazovať. Je historicky zakotvená v našom obrade a spevoch, v našich
nových blahoslavených, v cyrilo-metodskom spolku, v patrocíniách viacerých
chrámov, rehoľných rádov, škôl... No
nestačí na svoju náboženskú tradíciu len
oslavne spomínať, prípadne inštitucionálne na ňu nadväzovať, ale musíme ju
aj sami pozitívne modelovať a vytvárať.
Život viery sa nededí automaticky ako
gény, ale rozvíjame ho každý samostatne v každodennej spolupráci s Božou
milosťou.
Aby bola tradícia autentická, vierohodná, treba ju znova a znova oživovať
každodenným prežívaním Božej lásky.
V osobnom prežívaní Božej lásky je totiž
podstata neustálej sviežosti každej kresťanskej tradície. Aj tej našej.
Michal Hospodár
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Vernosť
a spravodlivosť
Viktor je mechanik. Maticový kľúč v jeho zručných, ale vždy špinavých rukách je nástrojom, ktorý žije vlastným životom. Námahou sa jeho čelo orosí potom a on nemá poruke
nič než handru špinavú od čierneho oleja, ktorou zvykne čistiť svoj pracovný priestor.

Z

razu ženská ruka vyzbrojená voňavou
bielou vreckovkou dôverným spôsobom utrie jeho čelo. Je to zákazníčka, ktorá pozoruje jeho prácu. Krásna
žena s hladnými očami. Je hladná po ňom.
Konverzácia sa stáva dráždivá a zvodná.
Je muž a má srdce, ale toto srdce už patrí
žene, ktorej prisahal, že s ňou bude jedno
srdce a jedna duša. Na svojej ruke špinavej
od oleja zbadá svoj snubný prsteň. Pobozká ho a jeho prístup k zákazníčke sa stáva
odmeraný, bez toho, aby stratil náležitú
úctivosť. Je verný. Miluje.

Čo je to vernosť?

Vernosť súvisí s vierou. Verný je ten, kto má
vieru. Viera spočíva v dôvere, ktorú vkladáme hlavne do Boha, ale aj do nejakej osoby.
Viera si vyžaduje istý a pevný postoj, ktorý
konkrétne voláme vernosťou. Boh je prvý,
ktorý je verný. Jeho láska nie je prelietavá,
je navždy. Na neho, ktorý je vždy verný, sa
môžeme spoľahnúť viac než na kohokoľvek
iného. Vernosť človeka spočíva v trvalom
dodržaní daného záväzku, spojenectva,
dohody.
Všeobecne hovoríme o povinnej vernosti
milovanej bytosti v manželstve, ktorá vylučuje každú inú lásku, ale vernosť patrí aj
vlasti, rodine, priateľom. Dokonca hovoríme o psovi, že je verný a stal sa symbolom
vernosti. Svätý Dominik sa pokladal za „Božieho psa“; a jeho nasledovníci, dominikáni,
sa neurazia, keď sa im hovorí, že sú Domini
canes − Pánovi psi. My katolíci sa nazývame
v oficiálnom jazyku Cirkvi „vernými“, aby
sme tak naznačili našu vernosť Kristovi.
Vernosť si vyžaduje dôveru vloženú
do niekoho, postoj zrodený z tejto dôvery
a stálosť tohto postoja. Aby bola vernosť
úplná, treba milovať osobu, ktorej dôverujeme. Vernosť v láske.

Ovocie vernosti

Ľudská vernosť prináša ovocie bezpečia
a zrelosti. Je vodkyňou, ktorá pomáha
nezablúdiť a nespadnúť do priepastí alebo
pohyblivých pieskov života. Prináša ovocie

cti a zdravej hrdosti plnej statočnosti a odvahy tomu, kto je verný. Vernosť pobáda
potulných rytierov včerajška i dneška bojovať za Boha, za svojho kráľa a za svoju pani.
Boh, vlasť a rodina.
Vernosť dáva harmóniu rodinným vzťahom a bezpečie deťom, ktoré vedia, že majú
právo na svojho vlastného otca a svoju
vlastnú mamu. V priateľstve sa vernosť
stáva pokladom nevyčísliteľnej hodnoty, čo
spôsobuje, že priatelia vždy môžu počítať so
vzájomnou podporou.
Dôvera, ktorú k nám majú, splodená
vernosťou, nám umožňuje očakávať veľké
a krásne veci.
Naopak nevernosť vyvoláva sklamanie,
bolesť zo zrady, stratu dôvery, beznádej.
Ten, kto prestal byť verný, sa cíti špinavý
a hodný opovrhnutia, hocako miluje seba
samého, lebo vie, že nedodržal dohodu
a zradil toho, kto mu dôveroval.
Každá nevernosť je z kresťanského
pohľadu urážkou Boha a vyvoláva hanbu
a výčitky svedomia.

Domov, škola vernosti

Doma sa učíme byť vernými. Deti majú
svojich vlastných rodičov ako učiteľov.
Vernosť manželov neznamená len spolu žiť,
ale rásť každý deň v láske, ktorú majú. Keď
spolu vytrvajú, ale sú k sebe neúctiví alebo
sa nenávidia, je to ešte horšie, ako odísť. Sú
neverní.
Nedostatok vernosti manželskému
zväzku spôsobuje, že niektorý z manželov
si hľadá iné lásky. Trpí tým nielen nevinný
z manželov, ale aj deti. Cítia, že boli nespravodlivo pripravené o svoje právo.
Doma sa učíme aj byť verní Bohu. Nedeľná svätá liturgia, na ktorej sa kresťanské
rodiny vždy zúčastňujú, je živou lekciou
vernosti Bohu. Ak niekto nie je verný Bohu,
môže byť verný ľuďom?

Rodičia, snažte sa ...

1. Učiť vernosti každodenným príkladom.
2. Byť verní svojmu manželovi aj myšlienkami.

3. Naprávať akúkoľvek nevernosť
k súrodencom alebo rodine.
4. Povzbudzovať svoje deti k nadväzovaniu skutočných a trvácnych
priateľstiev.
5. Karhať, ak z materiálnych
dôvodov uprednostňujú
jedno priateľstvo pred
druhým.
6. Neschvaľovať a už
vôbec nie chváliť svoje
dospievajúce deti, ak
majú dve známosti
naraz alebo v chodení
nehrajú čistú hru.
7. Učiť ich, že treba
byť verný aj škole,
skupine, tímu, práci.
Je to tá známa „vernosť
farbám“.
8. Keď musia zanechať
školu, zamestnanie,
kolektív, naučiť ich poďakovať sa a nechať si dvere
otvorené.
9. Vydávať svedectvo o vernosti
vlasti plnením si svojich občianskych povinností a zúčastňovaním
sa na zveľaďovaní svojho susedstva.
10. Ukazovať príklad vernosti Bohu
a Cirkvi, do ktorej patríte. n

Právo na prácu

Angela je vynikajúca sekretárka;
má dlhoročnú skúsenosť a prijateľný prejav. Kvôli jednej z častých
ekonomických kríz firma, v ktorej
pracovala dlhé roky, prepustila svojich zle platených zamestnancov.
Zrazu sa ocitla na ulici, bez práce
a bez mladosti. Kto dá prácu osobe
po štyridsiatke? Tak sa začalo dlhé
putovanie od firmy k firme, pokusy
založiť si vlastný podnik – predávajúc lacné rárohy v stánku na trhu
– a opatrovanie detí zamestnanej
matky. Jeden príbuzný jej vybavil
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miesto v podniku, ktorý potreboval
sekretárku na polovičný úväzok,
za polovičnú mzdu, bez záruky a bez
dovolenky. V súčasnosti pracuje
ako otrokyňa, prijímajúc rozkazy
od každého, robiac nadčasy, ktoré
jej nikto neprepláca, vždy v strachu,
že ju prepustia.
„To nie je spravodlivé! Prečo ich
nedáš na súd?“ pýtame sa jej. „Pretože potrebujem prácu, hoci je to
nespravodlivé.“ Koľko je takých ako
ona, ktorí musia pracovať v nespravodlivých podmienkach? A ešte si
ich zamestnávatelia, ktorým chýba
svedomie, myslia, že im tým robia
veľkú milosť.

Čo je to spravodlivosť?

Je to niečo také dôležité,
že Sväté písmo dáva Bohu
prívlastok spravodlivý.
Spravodlivosť sa definuje
ako „dať každému to, čo
mu patrí“ a osoba, ktorá
vie dať každému to, čo
mu náleží, je spravodlivá.
Spravodlivý nie je len ten,
kto dodržuje zákon, ale
ten, kto aj žije duchom
zákona.
Ľudia, ktorí sa obmedzujú na rigorózne dodržiavanie zákona, môžu
byť čistí, ale nemusia byť
spravodliví. Existujú zákony, ktoré nie sú spravodlivé
a ktoré preto nie sme povinní
plniť, práve naopak, vo svedomí
sme povinní ich neplniť. Napríklad
Hitlerove zákony, ktoré prikazovali
zabíjať mentálne zaostalých, homosexuálov, židov, cigánov a všetkých
tých, ktorí nepatrili k čistej árijskej
rase. Nesmú sa plniť tieto zákony
s odôvodnením, že nám patrí len
poslúchať.

Spravodlivosti sa učíme
doma

Počas minulej púte mexickej arcidiecézy do baziliky v Guadalupe
som videl deti, ktoré zbierali podpisy pod petíciu, ktorá protestovala proti zákonom umožňujúcim
potrat vo Federálnom dištrikte.
Tieto deti robia to, čo vidia robiť
svojich rodičov, a stotožňujú sa
s tým. Učia sa byť bojovníkmi
za spravodlivosť. A už nimi sú!
Dôležité nie je to, aby deti
neustále opakovali frázu: „Mám

právo na ...“, ale aby sa naučili hovoriť, tiež
neustále, oveľa krajšiu frázu: „Má právo
na ...“. Ako všetky ostatné hodnoty, aj
spravodlivosť sa dáva do pohybu láskou,
ktorú máme k ľuďom. Môžeme sa sťažovať
na nespravodlivosti, ktoré sa stávajú každý
deň nevinným, ktorých poznáme, ale každá
nespravodlivosť spáchaná na nám blízkej
milovanej osobe spôsobí nielen to, že sa budeme sťažovať, ale aj snahu o dosiahnutie
spravodlivosti podľa našich síl, ktoré budú
o to väčšie, o čo bude väčšia naša láska
k tomu, kto trpí nespravodlivosťou.
„Keď horí susedovi brada, namoč svoju
bradu do vody“, hovorí jedno z múdrych
ľudových prísloví a učí nás zaujímať sa
o utrpenia našich blížnych, pretože ak
nebudeme bojovať za spravodlivosť a proti
zlu, sami sa veľmi skoro staneme obeťami
rovnakej nespravodlivosti.
Formovanie k spravodlivosti spôsobí,
že naše deti sa budú cítiť bratmi všetkých
ľudí, blízkych i vzdialených, a budú sa
zaujímať o spoznanie a prežívanie príbehu
tohto sveta. Ak sa rodičia pred deťmi vyjadrujú k tomu, čo sa deje vo svete, a prejavujú
súcit s tými, ktorí trpia nespravodlivosťou,
vychovajú mužov a ženy s úsudkom a princípmi, s víziou, ktorá presahuje malé javisko, na ktorom sa pohybujú, a budú schopní
byť skutočnými občanmi sveta, ktorí sa
zaujímajú o to, kam speje a ako sa mení.
Odhaľovať nespravodlivosť a ponúkať
prostriedky na jej nápravu je prácou proroka, ktorý to robí v mene Boha; a nezabúdajme, že krstom sme my, Ježišovi učeníci,
členmi národa prorokov. Veľmi pekná
definícia proroka je „ten, kto hovorí Bohu
o ľuďoch a ľuďom o Bohu“.

Formujeme spravodlivých ľudí...

• Keď sa snažíme plniť Boží zákon.
• Keď sme spravodliví k deťom, počúvajúc
ich a rozhodujúc bez nadŕžania.
• Keď sme spravodliví k ostatným, predovšetkým k tým, ktorí pre nás pracujú.
• Keď konáme nielen podľa zákona, ale aj
podľa spravodlivosti.
• Keď dodržiavame zákony aj vtedy, keď
na nás nikto nedohliada.
• Keď posúdime spravodlivo aj osobu,
ktorá nám nie je sympatická.
• Keď pomáhame deťom vidieť hlbšie, aby
lepšie poznali situáciu a mohli konať
spravodlivo.
• Keď si priznáme omyl, ospravedlníme sa
a napravíme chybu.
• Keď spravodlivosť prežiarime láskou. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Najtajnejší
nepriateľ
Francis MacNut, autor zaujímavej knihy
Oslobodzovanie od zlých duchov, píše: „Niektorí moji duchovne citliví priatelia si vždy
dávajú pozor na izby v moteloch či hoteloch,
v ktorých musia niekedy prenocovať. Ak
cítia niečo duchovne utláčajúce alebo zlé,
požiadajú o zmenu alebo sa v izbe modlia
dovtedy, kým útlak nezmizne. Ľudia, ktorým
dôverujem natoľko, aby som ich požiadal
prejsť sa cez náš dom a duchovné centrum
a modliť sa, nie sú extrémisti. Ide o zrelých,
hĺbavých a vyrovnaných ľudí. Ale oni sa
naučili rozlišovať a vycítiť prítomnosť zlého,
keď je tu, bez toho, aby sa vyplašili a zostali
vystrašení. Potom sa pokojne modlia. Všetci
potrebujeme takých priateľov.“
Nie sme zvyknutí na takéto postoje. Asi
preto, že sme racionálne založení. Racionalista je človek riadiaci sa výlučne svojím
rozumom. Takých ľudí je veľa a vo svojom
živote sa zvyknú riadiť takýmito pravdami:
Načo dobré skutky? Veď za dobrotu
na žobrotu!
Načo spoveď? Nikoho som nezabil a nič
neukradol.
Načo modlitbu? A ráno aj tak nestíham.
Načo každý deň Bibliu? Veď raz som ju už
prečítal.
Načo farárov? Vodu kážu, víno pijú.
Načo veriť v zlého ducha? Sme azda
v stredoveku?
A to je len niekoľko spôsobov, ako použijeme svoj rozum na to, aby sme nežili podľa
Božieho slova. Náš rozum sa takto stane
najtajnejším nepriateľom našej spásy. Preto
nás Boh varuje: „Kto sa len na svoj rozum
spolieha, je pochabý, kto však chodí múdro,
ten sa zachráni.“ (Sir 28, 26) A na inom
mieste: „Dôveruj celým svojím srdcom
Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!“ (Prís
3, 5) Najhlavnejšie Božie prikázanie taktiež
hovorí: „Milovať budeš Pána svojho Boha...
z celej svojej mysle!“ (Lk 10, 27) Teda je dobré podrobiť svoj rozum Božiemu rozumu.
V celých dejinách spásy človeka je množstvo udalostí, ktoré sa vymykajú ľudskému
rozumu. „Veď mnoho vecí ti bolo ukázaných,
ktoré presahujú ľudský rozum.“ (Sir 3, 25)
A preto riadiť sa výlučne podľa svojho rozumu by bolo nerozumné.
Ak prijmeme Božie pravdy, vtedy sa otvárame pôsobeniu Svätého Ducha, pretože Ježiš povedal: „Slová, ktoré som vám povedal,
sú Duch a život“. (Jn 6, 63) Vtedy nám dá Svätý Duch schopnosť veľa sa modliť a rozlišovať
aj veci, ktoré sú rozumom nepochopiteľné.
Marek Badida
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Kurz Život v Kristovi a Animátorská škola v Bárke

Múdry výber
M
ilí mladí priatelia,
dovoľte na úvod
jeden krátky vtip:
Dežo hovorí synovi Dežkovi
pred uzatvorením manželstva:
„Dežku, dobre sebe rozdumaj!
To manželstvo ňe na dzeň. To
može i na tydzeň!“
Nie som si istý, či som za tých
asi 14 rokov svojej pastoračnej
činnosti a prípravy snúbencov
na manželstvo stretol nejaký
pár, ktorý by povedal, že nechce
byť spolu až dovtedy, kým ich
smrť nerozdelí. Zo života však
vieme, že nie každé manželstvo
býva rozdelené až smrťou. Čo sa
teda deje, kde je chyba, že taký
krásny začiatok spoločného
života nemá ešte krajšie pokračovanie?
Príčinu by som videl v samotnej príprave na manželstvo
zo strany mladých a tiež vo
výbere vhodného životného
partnera. Možno poznáte tento
vtip:
17-ročný mladík sa ide sobášiť
s rovnako mladou dievčinou
a sobášiaci sa ich pýta: „A ste
na tento vážny krok dobre

pripravení?“ Ženích hrdo vypne
hruď a povie: „Samozrejme,
máme zakúpených 10 litrov
koňaku a 50 litrov vína!“
Príprava na manželstvo je
iste náročnejšia, ako len zohnať
alkohol na svadobnú hostinu.
Spočíva predovšetkým v úlohe, ako „zohnať“ a následne
rozoznať vhodný typ človeka,
s ktorým by som si dokázal
predstaviť strávenie zvyšku
života.
Snúbencov, ktorí sú pár týždňov pred svadbou, sa zvyknem
opýtať: „Čo si musíte ujasniť
pred vstupom do manželstva?
Čo treba na tom druhom zistiť,
spoznať?“ V tej chvíli sú zvyčajne ticho. Niektorí sa zmôžu
aspoň na všeobecné: „Všetko“.
Ale následne to rozmieňame
na drobné. Čo je teda to všetko,
čo by som mal o tom druhom
zistiť?
Ak sa rozhodujem vstúpiť
do manželstva s nejakým
človekom, je nevyhnutné ho
dobre poznať. To sa deje práve
v období známosti. Spoznávam
neznámeho. To, čo je vonkaj-

šie, to vidím: je vysoký/-á, má
takú a takú farbu očí, postavu... Ale to, čo je vnútri, a to je
podstatnejšie, to nevidno. Je
však nesmierne dôležité vedieť
o človeku, s ktorým hodlám
stráviť desaťročia spoločného
života, hlavne to, aký je vnútri.
Ako rozmýšľa, aké má predstavy o spoločnom živote, akú má
povahu, ako reaguje v ťažkých
situáciách, napr. keď nespraví
skúšku, keď je unavený, keď
sa mu nedarí a pod. Ak je on
z Bratislavy a ona z Košíc a vidia
sa len raz za mesiac jeden deň
v Poprade, nie je možné, aby
sa dobre spoznali. Je dôležité
vedieť, ako ten druhý prežíva
nie ten mimoriadny deň, keď sa
na to párhodinové rande vyparádime, ale skôr bežný, každodenný život (isteže nie spôsobom spoločného bývania).
Je nevyhnutné poznať charakterové črty toho druhého,
vedieť, akú má povahu. Či je
kľuďas, alebo nervák, či stresuje
a zmätkuje pri každej maličkosti, či je zodpovedný a dodržuje
dané slovo...
Treba poznať hodnotový
rebríček nastávajúceho a rozmýšľať, či sa s ním aj ja stotožňujem. Aj keď na rande asi

nikto nepoloží otázku: „Ahoj,
môžeš mi, prosím, povedať tvoj
hodnotový rebríček?“, počas
seriózneho chodenia, kde nejde
o zisťovanie, „či je dobrý v posteli“, ale o spoznávanie vnútra,
dá sa zistiť z rôznych bežných
situácií, na čom tomu druhému
záleží. Možno má na prvom
mieste kamarátov, potom futbal, za tým nasledujú koníčky,
facebook, záhrada, potom sa
tam nachádzam na šiestom
mieste ja, Pán Boh je u neho
na 50-tom... Aj takýto hodnotový rebríček totiž môže byť,
ale neviem, či by bolo dobré sa
s ním stotožniť, súhlasiť, vziať si
takého človeka a žiť s ním pod
jednou strechou. Zvlášť, ak ja
mám a vyznávam úplne iný.
Ak sa nebudeme pred
sobášom rozprávať o svojich
predstavách o veľkosti svojej rodiny, môže sa v manželstve stať,
že jeden chce mať len jedno dieťa (však aj on bol jedináčik a je
to super), a druhý chce „futbalovú jedenástku“ (lebo on predsa
pochádza z mnohodetnej
rodiny a je to super). Lenže ak
to zistia o sebe až v manželstve,
je už neskoro. n
Ivan Molčányi
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pani predavačka. „Keď mám chvíľku čas
a nemám zákazníkov, rada si niečo prečítam!“ Začala sa debata a vtedy som vlastne
zistil, že ma vôbec nepozná a asi sa tak milo
správa ku každému.
Nájsť „svojho“ človeka je vždy milé. A čo
nás vlastne spája, aby sme si mohli povedať,
že sme „svoji“? No predsa Božie slovo. Ak
ho čítame a naplníme si ním srdce, potom
to ľudia cítia. A je jedno, či ho do seba dostaneme priamo z Biblie, alebo sprostredkovane v časopise Slovo či v gréckokatolíckom kalendári V Brázde Metodovej.
Ak ľudia necítia, že patríme Kristovi, asi
sa v nás neujíma jeho slovo. Na to by sme
si mali dať veľký pozor! Žijeme v uponáhľanej dobe, máme veľa povinností, no
máme aj voľný čas. A o náš voľný čas bude
diabol stále bojovať. Veľa času môžeme
stratiť pred televízorom sledujúc vymyslené seriály a ešte viac na internete surfujúc
po fotografiách priateľov. No ak si nedáme
pozor, z voľného času nezostane pre Božie
kráľovstvo nič.
Ježiš povedal: „Kto ma miluje, bude
zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude
milovať; prídeme k nemu a urobíme si
uňho príbytok.“ (Jn 14, 23)
Pani predavačka využije voľnú chvíľku
na Božie slovo. To zasa môže využiť dobrý
Pán Boh, ktorý s radosťou príde do jej srdca.
A potom ľudia navôkol cítia, že predavačka
patrí Kristovi. n
Marek Badida
ilustračná snímka: Dada Kolesárová

Kristova
predavačka
V
Svätý Ján Kassián

istý deň som otvoril dvere do predajne. Zákazníkov v nej nebolo. Predavačka sedela a čítala nejakú knihu.
„Mohla by to byť nejaká náboženská kniha!“
pomyslel som si. Do tejto predajne v Sobranciach chodievam častejšie a tušil som,
že predavačka je veriacou ženou, pretože sa
stále milo správa. Stále z nej vyžaruje dobro. Niekedy som bol dokonca presvedčený,
že je taká milá kvôli tomu, že ma pozná ako
kňaza vzdialenejšej dediny. No mýlil som
sa. Ako kňaza ma nepoznala.
Zatvoril som za sebou dvere, pozdravil
som sa a vošiel dnu. Pani predavačka zatvorila knihu a položila ju zadným obalom
nahor. Vybral som si tovar a šiel zaplatiť.
Pohľad mi však padol na knihu a vtom
zo mňa vyletelo: „Á, tak vy ste naša?!“
Nechápavo a v rozpakoch sa na mňa
pozrela.
„No, prezradil vás blahoslavený Dominik
Trčka na obale!“ vysvetlil som a s úsmevom
som sa dotkol kalendára gréckokatolíkov
pri pokladni.
„Jáj? Áno!“ prikývla s rovnakým úsmevom

Svätý Ján Kassián sa narodil pravdepodobne
na území dnešného Rumunska, južne od ústia Dunaja v provincii Scythia Minor. Hovoril
po latinsky a grécky. Vo veľmi mladom veku
sa stal v Palestíne mníchom a duchovným
pútnikom. Okolo roku 385 odišiel do Egypta,
kde strávil zhruba 18 rokov. Navštevoval tu
kláštory a pustovne. Okolo roku 400 prišiel
do Konštantínopola a stal sa žiakom sv. Jána
Zlatoústeho, ktorý ho vysvätil za diakona.
Keď sa sv. Ján Zlatoústy dostal u cisára
do nemilosti a bol prenasledovaný, poveril
Kassiána cestou do Ríma, aby tam pápežovi
odovzdal protest duchovenstva, ktoré mu
zostalo verné. Tu sa zoznámil s pápežom
Levom Veľkým, od ktorého prijal kňazské
svätenie. V roku 415 odišiel do juhogalskej
Provence, aby tu šíril egyptskú mníšsku
tradíciu. V Marseilles založil dva kláštory,

mužský sv. Viktora a ženský najsvätejšieho
Salvátora. V roku 417 napísal Zvyky cenobitov (mníchov) a dielo Rozhovory, v ktorých
zhrnul svoje skúsenosti a poznatky zo života
medzi egyptskými a palestínskymi mníchmi.
Premáhať hriech odporúča svätý Ján Kassián
pomocou úprimnosti. To znamená priznať
si svoje pokušenia pred svojimi predstavenými, lebo prezradené pokušenia strácajú
na sile. Keď zmija vyjde z jamy na svetlo,
sama sa stiahne naspäť. Pokušenia sú silné
dovtedy, kým sú skryté v srdci. Úprimným
priznaním sa mnísi často zbavujú pokušení
lakomstva a nečistoty. Ale všetky tieto cvičenia sú len prípravné, ich vlastný cieľ je mníšska dokonalosť spočívajúca v stálej modlitbe
a v spojení s Bohom natoľko, nakoľko je to
len našej ľudskej slabosti možné.
Jozef Gača

20 | príbeh

slovo 4 | 2012

Malo zomrieť, ale žije
M
anželia Šárka a Marcel
Sladkowskovci zo Zlína dlho čakali na svoje
prvé dieťa. Keď sa po roku
ukázalo, že sa blíži radostná
udalosť, vyriekli lekári osudový
verdikt: „Vaše dieťa zomrie.“
V presných počtoch chromozómov, ktoré sú potrebné na to,
aby sa narodil zdravý človek,
došlo k fatálnej chybe: strojnásobeniu 18. chromozómu,
ktoré spôsobuje ťažké fyzické
aj mentálne chyby. Postihnutie,
ktoré dieťa postretlo, opísal
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia americký vedec John
Alexander Edwards. Podľa neho
sa vzácna choroba volá Edwardsov syndróm.
Tak sa začal príbeh zložitého boja o život nenarodeného
dieťaťa. Nebýva totiž zvykom,
aby v čase rozvinutej prenatálnej diagnostiky prišiel na svet
človek s takou fatálnou diagnózou. Tehotenstvo sa takmer
vždy ukončí potratom. Šárka
a Marcel sa rozhodli, že svoje dieťa nezabijú a dajú mu
ten jediný život, ktorý môžu,
a predovšetkým svoju lásku.
„Nemôžem zabiť svoje dieťa len
preto, že je choré,“ vysvetľuje
Šárka svoj postoj.
Rodičia sa tým vystavili
neľahkej situácii. Najbližšie
okolie i odborná verejnosť sa

postavila k ich rozhodnutiu
odmietavo. Veď dieťa sa možno
ani nedožije pôrodu a ak áno,
zomrie do niekoľkých týždňov.
Svetová veda pozná len niekoľko prípadov, keď sa takéto
dieťa dožilo puberty. Ale príbeh
Šárky, Marcela a ich nenarodenej dcérky je napriek všetkej
dramatickosti zároveň príbehom, ktorému nechýba viera
a nádej. O tom, čo ich na ceste
sprevádzalo a ako ju zvládali,
rozpráva filmový dokument
Zachráňte Edwardsa.
Nedlho pred termínom
pôrodu na konci roku 2007 sa
do kontaktu s nastávajúcimi
rodičmi dostala režisérka Dagmar Smržová, ktorá sa vďaka
vlastnému obdobnému zážitku
vedela vcítiť do neistej situácie.
Od tej chvíle ich sprevádzala
s kamerou všetkými závažnými
situáciami ich ďalšieho života.
Ticho a poctivo načúvala a dokumentaristicky verne sledovala všedný život obyčajných ľudí
v jednom moravskom meste,
ktorí si musia poradiť s niečím,
čo môže stretnúť kohokoľvek
z nás.
Tesne pred Vianocami 2007
sa malá Juliánka narodila
a napriek rôznym zdravotným
hendikepom, ku ktorým patrí
predovšetkým vrodená srdcová chyba, prejavila veľkú vôľu

k životu. Hoci tomu spočiatku
nikto neveril, mohli si rodičia svoju postihnutú dcérku
po niekoľkých dňoch v inkubátore vziať domov. Nasledujúce
kapitoly filmu opisujú všedné
i významné okamihy mladej
rodiny: krst malej Juliánky,
každodennú starostlivosť o ňu,
drobné pokroky v jej zdravotnom stave alebo aj spoločnú
letnú dovolenku na chalupe
v Javorníkoch. Záverečné pasáže
filmu sa odohrávajú v roku 2010
a sú predchnuté víťazstvom
nádeje. Juliánka žije obklopená
láskou najbližšej rodiny, do ktorej pribudla zdravá sestrička
Amália.
Film je tak stretnutím
s láskou a nádejou, ktorá môže
zlomiť všetky protivenstvá
osudu. Hovorí nám, aby sme

svoju cestu prešli a nemenili
za každú cenu jej smer. Môže
to byť to, čo dáva životu zmysel.
Snaha postaviť sa pomocou
lásky chorobe a smrti je trvalo
platná. Rodičia opretí o kresťanskú vieru dávajú svojou
vôľou a obetavosťou ostatným
nádej, že nič nie je nemožné.
Posolstvo filmu, ktoré je dôležité práve v súčasnej dobe, keď
v spoločnosti narastá neúcta
k ľudskému životu, zhŕňa
záverečný titulok: „Môžeme posunúť aj hranice lekárskej vedy,
ak k tomu nájdeme odvahu, silu
a lásku.“
Juliánka Sladkowská je dnes
jedným z mála detí na svete
s Edwardsovým syndrómom,
ktoré žije. n
Marcel Sladkowski
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Dvere pokánia

Kvas

Počnúc Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi
zaznieva počas predpôstneho obdobia aj
v čase Veľkého pôstu na nedeľnej utierni
spev, ktorý dojíma k slzám: „Dvere pokánia
otvor mi, Darca života, lebo môj duch hneď
zrána obracia k tvojmu svätému chrámu
svoju telesnú schránku, celkom poškvrnenú.“ Čo znamená robiť pokánie a akými
dverami sa doň vstupuje?

Kauza Gorila, parlamentné voľby, korupcia, zdražovanie... slová, ktoré sú v týchto
dňoch najčastejšie používané. Počujeme
ich nielen v televízii alebo iných médiách, ale takmer všade. Rozoberajú sa pri
káve, v autobuse, práci či nákupoch. Toto
všetko prekvasuje náš život deň čo deň
a napĺňa to našu myseľ a srdce.

G

bežnom živote židov sa ako kvas používal kúsok
kysnutého cesta, ktorý sa ponechal z predchádzajúceho pečenia. Tento kúsok sa potom pri novom pečení
buď zapracoval do múky a hnietol, alebo sa rozpustil vo vode
a potom používal na prípravu ďalšieho cesta.
Pôsobenie kvasu je neviditeľné a nezadržateľné. Ak ho raz
vložíme do cesta, spustí sa reakcia. Malý kúsok kvasu dokáže
prekvasiť veľké množstvo múky. Čosi, čo je malé a nevinne
vyzerajúce, nafúkne a prenikne veľké množstvo cesta. Kvas
je v Biblii symbolicky používaný na vyjadrenie niečoho, čo
niečo iné preniká, napĺňa a zmocňuje sa ho.
Ježiš varuje svojich apoštolov pred kvasom, keď im hovorí:
„Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov“.
(Mt 16, 6)
Kvasom tu Ježiš myslí učenie, slová, konanie a myslenie
farizejov a saducejov, ktoré bolo plné pokrytectva a falošnosti. Tieto názory a postoje neviditeľným spôsobom vnikali
do myslenia a konania apoštolov, čo potom poznačovalo ich
život a ich konanie.
To isté sa deje v našom živote, ak dovolíme, aby to, ako
rozmýšľa, koná a hovorí tento svet, preniklo do našich myslí
a sŕdc a ovládalo naše životy. Tento kvas potom nebadane
preniká celú našu bytosť a premieňa ju.
Mnohí z nás nemajú problém citovať výroky politikov,
poznať naspamäť televízny program či reklamné slogany.
Ale kvasom, ktorým sa potrebujeme nechať prekvasiť a premeniť, je to, o čom hovorí Ježiš – prijať zmýšľanie Božieho
kráľovstva. Pretože aj Božie kráľovstvo prichádza do nášho
života ako kvas, ktorý „žena vezme a vmiesi do troch mier
múky, až sa všetko prekvasí“. (Mt 13, 33)
Božie slovo premieňa našu myseľ a srdce. Nechaj sa ním
prekvasiť. Ak ho budeš každodenne brávať do ruky a čítať,
tak ako berieš ovládač od televízora, prekvasí tvoj život.
Postupne začneš rozmýšľať ako Ježiš, hovoriť ako Ježiš, konať
ako Ježiš.
Neboj sa vyhodiť staré zmýšľanie, starý kvas, ktorý v tebe
spôsobuje len nepokoj, reptanie a smútok. Ale „vyčistite
starý kvas, aby ste boli novým cestom“. (1 Kor 5, 7) Aby si mal
Kristovo zmýšľanie. (porov. 1 Kor 2, 16) n

récky výraz pre pokánie je metanoia, čo znamená zmena v myslení, zmena pohľadu na vec. Konať pokánie
znamená zmeniť pohľad na svoj život, ale aj zmeniť
svoju predstavu o Bohu a blížnom. V živote sa často viac
riadime svojimi predstavami ako skutočnou pravdou. Máme
svoje predstavy o Bohu, o sebe i o tých, čo sú okolo nás. Nie
vždy musia byť tieto predstavy správne. Aby niekto zatúžil
po pokání, aby ho doslova miloval, potrebuje vnímať pokánie
ako čosi radostné, pozitívne. Ináč to nefunguje. Konať pokánie
neznamená hľadieť dole, sústrediť sa na vlastné nedokonalosti,
ale uprieť svoj zrak k Bohu, nie hľadieť za seba a vyčítať si staré
poklesky, lež dívať sa dopredu s plnou dôverou.
Ak niekto uvažuje v zmysle: musím robiť pokánie, aby som
stretol Ježiša, potrebuje opraviť svoju predstavu. Je to totiž
presne naopak: potrebujem najprv stretnúť Ježiša, aby som
mohol robiť pokánie. Na toto nás upozornila Zachejova nedeľa,
ktorá je prvým signálom blížiaceho sa pôstu. Po stretnutí
sa Ježiša so Zachejom nastala skutočná metanoia – zmena
v myslení: „Polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som
niekoho oklamal, vrátim štvornásobne“ (Lk 19, 8). Radostný
zápal pre zmenu je však len začiatkom. Potrebujeme sa pohnúť
ďalej. Na ďalší stupienok nás posúva Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi s výzvou stať sa pokorným. Pokora nám pomáha, aby
nám radosť zo stretnutia s Ježišom a túžba po zmene vydržali.
Pokorný človek je nezraniteľný. Pyšný sa spolieha na seba, príliš
si dôveruje, a preto pri akomkoľvek neúspechu upadá na duchu
a je znechutený, lebo sa sám v sebe sklamal. Pokorný vidí seba
samého v pravom svetle, nezmýšľa o sebe vysoko. Volá s mýtnikom: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Iba pokorný človek
dokáže povedať Bohu i svojmu blížnemu prepáč. To nám zasa
ukazuje Nedeľa o márnotratnom synovi s celou jeho drámou.
Slová prepáč, odpusť sa síce vyslovujú ťažko, ale dokážu pozdvihnúť človeka od svíň až ku kráľovskej hodnosti. Ani to však
nie je koniec cesty. Pokánie je čosi veľmi konkrétne, praktické.
Zdôrazňuje to Mäsopôstna nedeľa evanjeliom o poslednom
súde. Budeme súdení podľa miery našich skutkov. „Čokoľvek
ste urobili jednému z týchto mojich maličkých...“ (Mt 25, 40)
Pokánie nie je nič iné ako návrat do strateného raja, z ktorého
bol kedysi vyhnaný Adam pre lásku k jedlu. Zdržanlivosť, ako
radi vravievali otcovia, nám pomáha vrátiť sa späť. Šťastnú
cestu! n
Marko Durlák

V

Damián Saraka
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PONDELOK 20. február
Prepodobný Lev
Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8
– 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami
o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. ... Preto bdejte celý čas a modlite
sa, aby ste mohli uniknúť všetkému
tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred
Syna človeka. (Lk 21, 34 – 36)
Aké sebazaprenie máš pripravené na tento
pôstny čas? Vzdáš sa kávy, piva, nebudeš
sledovať televíziu, zriekneš sa počítača,
aby si na konci pôstu v pýche mohol povedať: Viac ako mesiac som sa nedotkol kávy,
piva... ? Vôbec nejde o to, aby si prestal piť
kávu alebo si nedal pivo. Ide o to, aby sme
zažili svoje obrátenie. Aby sme dovolili
Božiemu Slovu, aby vstúpilo do nás, aby
zbúralo naše predstavy o nás a mohlo
sa realizovať v našom živote. Aby sme
mohli zomrieť svojim predstavám o našich
najbližších, našim plánom v živote, aby
sme s novým zmýšľaním a srdcom mohli
oslavovať v Kristovom vzkriesení svoje
vlastné vzkriesenie k novému životu.
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slúži
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: každodenné
antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. Prísny pôst. (HS: 164;
PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 21. február
Prepodobný Timotej zo Symbolov
Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 67; Mt 6, 1 –
13, zač. 16

Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie,
čo potrebujete. ( Mt 6, 8)
Ako je ťažko uveriť týmto slovám. Niekedy
máme pocit, že Boh nielen nepozná moje
potreby, ale úplne na mňa zabudol. A tak
pri najbližšej modlitbe mu musím znova
pripomenúť, ako ťažko sa žije s mojím
manželom, ako ma deti nepočúvajú, ako
mi šéf znepríjemňuje život, ako má trápia
moje choré nohy... Ak tvrdím, že Boh je
mojím Otcom, prečo mu nedôverujem?
Liturgia: Všetko ako 20. februára

STREDA 22. február
Mučeníci v Eugeniu
Čítania: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22

V siedmy deň Boh skončil svoje diela,
ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval
od všetkých diel, ktoré urobil. (Gn 2, 2)
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Boh odpočíval. Úžasné. Boh stvoril tento
deň, odpočinul si tento deň, požehnal
a posvätil ho. Je fascinujúce, že samotný
Boh siedmy deň odpočíval. Potvrdzuje
to, ako vážne mám brať tento deň. Koľko
dôvodov a vysvetlení existuje, len aby som
neodpočíval. Bohu záleží nielen na tom,
aby som bol spasený, ale i na tom, aby si
moje unavené telo odpočinulo.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti zo stredy 1. týždňa Veľkého
pôstu a hieromučeníkovi. Zdržanlivosť
od mäsa. (MM 16, 49)

ŠTVRTOK: 23. február
Hieromučeník Polykarp
Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 –
11, zač. 20b

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám! (Mt 7, 7)
Koľkokrát som zistil, že to úplne nefunguje? Azda Boh klame? Zaiste nie! Vari
ty dáš svojmu synovi a dcére niečo, čím
si môže ublížiť? Určite nie. Preto ani Boh
niekedy nesplní moju prosbu, lebo ako
povie apoštol Pavol: „Nevieme ani, za čo
sa máme modliť“ (Rim 51, 26). Ale ak sa
budem modliť, aby som svoju vôľu podriadil Božej vôli, ak budem prosiť o to, aby mi
pomohol prijať jeho vôľu do svojho života,
potom budem mať istotu, že vždy to bude
fungovať.
Liturgia: Všetko ako 20. februára

Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti z piatka 1. týždňa Veľkého
pôstu a prorokovi. Prokimen, Aleluja,
pričasten Jánovi. (MM 17, 46, 40; HS 156;
PZ 110)

SOBOTA 25. február
Prvá pôstna sobota − spomienka
na veľkomučeníka Teodora Tyróna
Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 –
3, 5, zač. 10 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292;
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (Teodorovi)

„Slobodno v sobotu robiť dobre alebo
zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Ale
oni mlčali. (Mk 3, 4)
Samozrejme, že mlčali. Veľmi dobre
poznali zákon o sobote, o nemožnosti
konania práce v tento deň, no videli, že ten
človek potrebuje pomoc. Preto mlčali.
Spoznávaš ten pocit? Tú rozdvojenosť srdca, keď chceme byť Kristovými učeníkmi,
ale nechceme zostať čudákmi pred týmto
svetom? Keď chceme ohlasovať Krista,
ale veľmi sa nezosmiešniť? Boh chce, aby
naše áno bolo áno.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Teodorovi, Sláva, kondák Teodorovi, I teraz, podľa predpisu.
Prokimen, Aleluja a pričasten Teodorovi.
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 207; PZ 170;
HP: 166)

NEDEĽA 26. február

PIATOK 24. február

Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon. Biskup Porfýrios

Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána
Krstiteľa

Čítania: Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40, zač.
329b; Jn 1, 43 – 51, zač. 5

Čítania: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34; 2
Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40
(Jánovi)

Stretol Filipa a povedal mu: „Poď
za mnou!“ (Jn 1, 43)

No had bol ľstivejší ako všetky poľné
zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel
žene: „Naozaj povedal Boh: ,Nesmiete
jesť z nijakého rajského stromu!?ʼ“ (Gn

3, 1)

Teda Boh vás obmedzuje! Ak vám dovolil
jesť zo všetkých stromov, prečo nie aj
z tohto? Buď môžeš jesť zo všetkých stromov, alebo len z niektorých. V celom zámku môžeš bývať, len do trinástej komnaty
nevchádzaj. Buď si pánom zámku a aj tej
komnaty, alebo nie si. Prečo nemôžem robiť to, čo chcem? Prečo si nemôžem vziať
to, čo chcem, prečo nemôžem ísť so ženou,
s ktorou chcem? Môžeš. Máš slobodnú
vôľu, ale prikázania sú tu na to, aby si dlho
žil a bolo ti dobre.

Komu to Ježiš povedal? Samozrejme Filipovi, Matúšovi... a kňazom. Pán povoláva
iba kňazov? Toto povolanie je adresované
každému – mne ako kňazovi, tebe ako
lekárovi, inžinierovi, učiteľke, robotníkovi,
upratovačke... Boh chce použiť každého
jedného z nás pri ohlasovaní svojho slova.
Nehľadí na to, či si učený, výrečný, vzdelaný. Toto je pozvanie pre mňa aj pre teba.
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, tropár Klaniame sa,
Sláva, I teraz, kondák z triódy. Prokimen,
Aleluja a pričasten z triódy. Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS:
147,208; PZ: 100,171; HP: 101,168)
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PONDELOK 27. február
Prepodobný vyznávač Prokop Dekapolita
Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 –
2, zač. 75

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani
jedným z týchto maličkých. (Mt 18, 10)
Ako často sa to deje v mojom a tvojom
živote? Koľkokrát si možno povieme, že so
mnou to nie je až také zlé, lebo aj keď sa
s manželkou nerozprávam, ešte sa nerozvádzame ako naši susedia, a aj keď ma
deti nepočúvajú, ešte mi neutiekli z domu.
Vôbec sa na nás nenapĺňa to, čo povie sv.
Pavol v Liste Filipanom (2, 3): „ ... v pokore
pokladajte jeden druhého za vyššieho“, lebo
my chceme byť tí vyšší, úspešnejší, lepší...
Liturgia: Všetko ako 20. februára

UTOROK 28. február
Prepodobný vyznávač Bazil
Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 –
5, 13, zač. 10

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil
na vrch. A keď sa posadil, pristúpili
k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil
ich. (Mt 5, 1)
Ježiš vystúpil na horu podobne, ako Mojžiš
vystúpil na horu Sinaj.
„Mojžiš na hore učenie prijíma, Ježiš z hory
učil. Ježiš sa ako nový Mojžiš ujíma katedry
na vrchoch a vyhlasuje blahoslavených,
chudobných v duchu, plačúcich, milosrdných, túžiacich po spravodlivosti, čistého
srdca a prenasledovaných. Nejde o novú
ideológiu, ale o učenie, ktoré pochádza
zhora a dotýka sa situácie ľudstva, práve
tej, ktorú Pán svojím vtelením vzal na seba,
aby ju zachránil. Preto je Reč na vrchu
adresovaná celému svetu, teraz i v budúcnosti. A tá môže byť pochopená a žitá iba
nasledovaním Ježiša, na spoločnej ceste
s ním... Oni odrážajú život Božieho Syna,
ktorý nechá, aby ho prenasledovali, aby
ním pohŕdali až po odsúdenie na smrť, aby
bola ľuďom darovaná spása.“ (Benedikt
XVI., 30. január 2011)
Liturgia: Všetko ako 20. februára

STREDA 29. február
Čítania: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 23. 6,
1 – 3a

A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa
v kraji Nod na východ od Edenu. (Gn 4, 16)
Koľkokrát v živote sa sám dobrovoľne
vzďaľujem od Pána. Vždy, keď hľadám

svoju vôľu, keď chcem plniť svoje predstavy.
On to rešpektuje, lebo mi dal slobodnú
vôľu. Nie je násilník, aby ma silou-mocou
držal pri sebe, no vždy s otvorenou náručou
čaká na môj návrat. Aby mi nastokol
prsteň na ruku, dal obuv na nohy, vystrojil
veľkú hostinu nie preto, že som mu prehajdákal majetok, ale preto, že som uznal svoj
hriech, oľutoval a vyznal ho.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti zo stredy 2. týždňa Veľkého
pôstu a prepodobnej mučenici. Zdržanlivosť od mäsa. (MM 19, 55)

ŠTVRTOK 1. marec
Prepodobná mučenica Eudokia
Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27
– 32, zač. 13

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko,
vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre
teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje
telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza
na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju...
(Mt 5, 29 – 30)

Azda Ježišovi ide o to, aby v nebi boli samé
„kaliky“ bez rúk, nôh, očí... ? Zaiste nie,
Ježiš však veľmi často používa obraznú
reč. Veľmi jasne hovorí, že hriech nás môže
obrať o nebo. Dominik Sávio si bol vedomý
tejto skutočnosti, keď povedal: „Radšej
smrť ako ťažký hriech“. Nech nám táto
múdrosť pomáha, aby sme uverili, že Boh
nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Preto
viac než počet hriechov nás musí mrzieť,
že každý z nich nás vzďaľuje od Boha
a jeho lásky.
Liturgia: Všetko ako 20. februára

PIATOK 2. marec
Hieromučeník Teodot
Čítania: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1

Iba Noe našiel milosť u Pána. (Gn 6, 8)
Ako nájsť milosť u Pána? Naše presvedčenie
je, že keď si budem svedomite plniť svoje
kresťanské povinnosti, vtedy nájdem milosť
u Pána. Aj farizej z evanjelia si ich svedomite plnil, nebol vydieračom, nespravodlivým
cudzoložníkom ani mýtnikom, ba dokonca
postil sa dva razy do týždňa, dával desiatky,
a predsa nenachádza milosť u Pána. Anjel
povedal Márii, že našla milosť u Boha. Je
„obdarená milosťou“ (kecharitómené),
„milosti plná“. Stojaca v pokore pred Božím
plánom odpovie: „Hľa, služobnica.“ Jediná
cesta, ako nájsť milosť u Pána, je pokora
a poslušnosť Božiemu plánu.

Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti z piatka 2. týždňa Veľkého
pôstu, mučeníkom príslušného hlasu
a zo služby mučeníkom. Zdržanlivosť
od mäsa. (MM 20,41,53)

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

Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa
hľadajú.“ (Mk 1, 37)
Úžasné slovo! Všetci hľadajú Ježiša! Platí to
aj dnes? Platí to o mne a o tebe? Skutočne
hľadáme Ježiša? Stále sme presvedčení,
že to my ho musíme nájsť. A opak je pravdou. Blahoslavená Matka Terézia hovorí:
„Ja som nemusela hľadať Ježiša, on našiel
mňa.“ Boh nachádza mňa a teba, nachádza
ma v mojom hriechu, pýche, nedokonalosti,
opustenosti, bezradnosti... Prišiel hľadať
a zachrániť to, čo sa stratilo.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo soboty a zo služby zosnulým. (HS: 160, 162; PZ: 115, 116; HP:
169)

NEDEĽA 4. marec
Druhá pôstna nedeľa. Prepodobný
Gerasim od Jordánu
Čítania: Hebr1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2,
1 – 12, zač. 7

O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome.
(Mk 2, 1)

Nie je dôležité, či išlo o Petrov dom, ale
o to, že Ježiš bol v dome. On chce byť v mojom a tvojom dome, pri mojom a tvojom
stole, v našich životoch. A čo sme urobili?
Zavreli sme ho do chrámu. Tam ťa, Pane,
aspoň raz do týždňa navštívim, a ty sa
do môjho života nemiešaj. Ja si budem žiť
svoj život a ty si vládni v chráme. Boh však
chce byť v mojom dome, upevňovať moje
manželstvo, pomáhať mi v mojom rodičovstve, povzbudzovať ma v živote.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni
piate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z triódy, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten z triódy. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná.
(HS: 148, 210; PZ: 101, 173; HP: 101, 171)
Peter Cap
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Buďme tým,
čím sme

Z
Veľký štvrtok –

stolovanie s Kristom

S

tôl a stolujúci – centrálnu časť ikony
zobrazujúcej udalosti Veľkého štvrtka
vo večeradle zaberá stôl, pri ktorom
sa koná tajomná večera. Stôl je oválny
a v niektorých zobrazeniach prikrytý bielym obrusom. Okolo stola sedia apoštoli
so svojím učiteľom. Apoštoli sa rozprávajú.
Ich gestá nie sú búrlivé, naopak, pohyby
záhybov ich plášťov či rytmus ich farieb
vyjadruje veľký pokoj. Predmetom rozhovoru apoštolov je reakcia na Ježišove slová,
ktoré opisujú zhodne všetci evanjelisti.
„Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“
(Mt 26, 21) Apoštoli si kladú otázku: „Som
to ja, Pane?“ (Mt 26, 22).
Tento dialóg apoštolov, ich pokoj a súlad narúša zobrazenie Judáša, ktorý ako
jediný (na rozdiel od ostatných apoštolov,
ktorí pokojne medzi sebou diskutujú)
naťahuje ruku k mise (v niektorých
zobrazeniach k čaši). Toto zobrazenie
korešponduje s opisom evanjelia, kde
Ježiš nepriamo poukazuje na toho, kto
ho zradí, slovami: „Kto so mnou namáča
ruku v mise, ten ma zradí“ (Mt 26, 23).
Spomedzi stolujúcich apoštolov, okrem
už spomínaného Judáša, je ľahké rozpoznať ešte dvoch apoštolov, Petra a Jána.
Peter je tradične tak ako aj pri iných
ikonách, kde sa nachádzajú aj ostatní
apoštoli, zobrazený najbližšie pri Kristovi. Pri ikone tajomnej večere je zväčša
zobrazený po pravici Krista, z pohľadu
nazerajúceho je to vľavo, keďže na opačnej strane je Ján túliaci sa k hrudi Krista.
V niektorých prípadoch sú obaja apoštoli
zobrazení spoločne na jednej strane.
Pri tomto spôsobe zobrazenia je prvým

v poradí Ján, ktorý sa nakláňa ku Kristovi,
za ním je Peter, ktorý má krátku kučeravú
a prešedivenú bradu, podobne aj vlasy.
Ján, najmladší z apoštolov a miláčik Pána,
je naklonený k jeho hrudi a rukou ukazuje
na Krista – prameň Eucharistie.
Ikona svojím špecifickým jazykom
podáva text evanjelia. Apoštol Ján, ten,
ktorý spočíval na hrudi Spasiteľa, to
vo svojom evanjeliu opísal nasledovne:
„Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu
a vyhlásil: ,Veru, veru, hovorím vám: Jeden
z vás ma zradí.‘ Učeníci sa pozerali jeden
na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.
Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš
miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi.
Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal:
,Kto je to, o kom hovorí?‘ On sa naklonil
k Ježišovej hrudi a spýtal sa: ,Pane, kto je
to?‘ Ježiš odpovedal: ,Ten, komu podám
namočenú smidku.‘ Namočil smidku
chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel
do neho satan. Ježiš mu povedal: ,Čo chceš
urobiť, urob čo najskôr.‘“ (Jn 13, 21 – 27).
Ježiš Kristus – v tradičnom odeve
Pantokratora je Kristus zobrazený centrálne, sedí uprostred stola v klasickej
polohe spredu so zdvihnutou žehnajúcou
pravicou. Kristus má ako jediná postava
v kompozícii zobrazený nimbus. Objavujú sa, ale iba zriedkavo, zobrazenia,
kde nimbus majú aj apoštoli. V takýchto
prípadoch však chýba nimbus Judášovi,
aby sa tak vyjadrila jeho zrada. Ojedinele
sa zobrazuje s nimbom čiernej farby. n
Milan Gábor
snímka: h2.bp.blogspot.com

amýšľali ste sa už niekedy nad tým,
prečo máte také priezvisko? V priezvisku je v ňom zahrnutá kontinuita
rodu, je v ňom ukrytá pamiatka na tých,
ktorí ho pokrvne predišli na tomto svete.
Tým, že nosíme ich priezvisko, vyjadrujeme svoju prináležitosť, skutočnosť, že ich
život pokračuje v nás. To, že sme kresťania,
je tak isto charakteristikou nielen našej
súčasnosti, ale i histórie nášho rodu. Svojím
náboženstvom sa hlásime k hodnotám,
ktoré vyrastali v našej rodine, v prostredí,
v ktorom teraz žijeme svoj život. Hlásime sa
k dedičstvu svojich predkov, ktorí v posolstve Ježiša Krista našli zmysel svojej identity
a ku ktorým sme sa krstom pričlenili aj my.
Podobne je to aj v užšom zmysle slova. Sme
nielen kresťania, ale v rámci kresťanstva aj
katolíci: gréckokatolíci alebo rímskokatolíci.
Tak ako sme od svojich predkov prijali svoje
priezvisko, tak sme od nich prijali aj svoju
cirkevnú príslušnosť. Človek sa do tohto
sveta rodí s hodnotami: prijíma priezvisko
svojho otca a jeho príslušnosť k cirkvi. Tak,
ako nie je ospravedlniteľným dôvodom
na zmenu priezviska to, že môj otec, dedo
alebo pradedo boli v minulosti politicky
prenasledovaní; počas vlády komunistov trpeli, lebo napríklad odmietli kolektivizáciu,
tak nie je dôvodom na zmenu príslušnosti
k Cirkvi jej prenasledovanie alebo násilný
pokus o likvidáciu, ako to bolo s Gréckokatolíckou cirkvou. Preto je to v Cirkvi
zariadené tak, že ak môj otec, dedo alebo
pradedo boli gréckokatolíci alebo rímskokatolíci, potom som gréckokatolíkom alebo
rímskokatolíkom aj ja. To platí aj vtedy, ak
moji predkovia boli pokrstení v inej cirkvi,
ako bola jeho. Tento fakt nezmenil jeho
príslušnosť po otcovi. Cirkevný princíp jasne
hovorí, že ani dlhodobé prijímanie sviatostí v inej cirkvi, ako je vlastná, neprivádza
zmenu príslušnosti k vlastnej cirkvi. Možno
sa teraz opýtate, kde je tu sloboda, prečo si
nemôžeme slobodne zmeniť svoju príslušnosť. Odpoveď je jednoduchá: Cirkev je
stará a múdra. Vždy stojí na strane človeka.
Preto aj teraz možno chráni moju rodinnú
a z nej vyplývajúcu aj cirkevnú identitu viac
ako ja sám. Učí nás, aby sme si vážili sami
seba. Učí nás vnímať sa nielen v dimenzii
súčasnosti, ale v kontexte celej histórie svojho rodu. Buďme preto tým, čím sme.
František Čitbaj

oznamy | 25

slovo 4 | 2012

koinonia sv. jána krstiteľ

70 rokov: Jozef Bobik, Lesné; Mária
Kačmarová, Svit; Eva Semanová, Košice;
Pavol Sokol,
Drienov; Anna Titková, Brezina; Jozef Tudor, Dúbrava
75 rokov: Zuzana Bocková, Malcov; Juraj
Eštok, Kazimír; Michal Gača, Vlača; Anton
Havrila, Malé Ozorovce; Bernardína Jakubová, Nižný Hrabovec; Paulína Kočišová,
Iňačovce; prof. Ing. Michal Leško, CSc.,
Košice; Pavol Lukáč, Kuzmice; Ladislav
Štefko, Lemešany
80 rokov: Ing. Jozef Čuri, Košice; Angela
Dubiková, Nacina Ves; Mária Dunčáková,
Bardejov; Helena Ihnátová, Dlhé Klčovo;
Zuzana Kimárová, Davidov; Alžbeta Mičková, Trebišov; Mária Minďarová, Radvaň
nad Laborcom; Anna Žeňuchová, Koromľa
90 rokov: Alžbeta Čabinová, Michalovce;
Ľudovít Džupina, Hažín; Anna Sopková,
Suché
Srdečne blahoželáme!

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
16.02. – 16.30 Vranov nad Topľou, Katolícky dom kultúry
23.02. – 16.00 Reštaurácia pod Baštou,
Staničná 3
01.03. – 17.00 Prešov, Opál
22.03. – 16.30 Vranov nad Topľou, Katolícky dom kultúry

Na spolok darovali:
Helena Fechová, Drienica – 2 eurá; Peter
Javorský, Drienica – 2 eurá; Margita Olejárová, Drienica – 2 eurá; Mária Polomčáková, Drienica – 2 eurá ; Vincent Sedlák,
Drienica – 2 eurá; Anna Staneková, Drienica – 2 eurá; Margita Škovránová, Drienica – 2 eurá

Liturgia s modlitbou za uzdravenie
04.03. – 09.30 Ľutina, bazilika minor

jubileá kňazov
Jozef Vojtila CSsR, duchovný správca
v Stropkove-Bokši – 2. marec 1967 –
45 rokov života; Klaus Metsch, protojerej, arcibiskupský delegát pre gréckokatolíkov v Nemecku – 3. marec 1942
– 70 rokov života; Pavol Tomko CSsR, duchovný rehoľného rádu v Michalovciach
– 13. marec 1987 – 25 rokov kňazstva;
Emil Sičák, titulárny arcidekan, výpomocný duchovný v Humennom – 25. marec
1972 – 40. výročie kňazstva; Jozef Čekan, titulárny kanonik, na odpočinku
v Prešove – 27. marec 1967 – 45. výročie
kňazstva; Ing. Štefan Čarný, výpomocný
duchovný v Bratislave – 31. marec 1987 –
25 rokov ordinácie
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!

Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježišom
Kristom, ak hľadáš tých, s ktorými by si sa
mohol modliť a zažiť priateľstvo, pozývame
ťa na Dom modlitby.
Prešov – každý štvrtok o 17.00 hod. v kaviarni Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 hod. v Katolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00 hod.
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 hod. v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – tretí štvrtok v mesiaci
o 18.15 hod. v gr.kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15 hod.
v gr. kat. chráme
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – marec
50 rokov: Katarína Fejková, Kamenná
Poruba; Oľga Hudacká, Davidov; Katarína
Špallerová, Nižný Hrabovec
60 rokov: JUDr. Andrej Huorka, Bratislava; Mária Karkošiaková, Vranov nad
Topľou; Sabina Rapavá, Ľubovec; Mária
Reváková, Košice; Anna Skybjaková, Kežmarok

blahoželáme
21. februára 2012 sa
dožíva náš duchovný otec Ján Krehlík,
správca
farnosti
Drienica, 40 rokov
svojho života..
Drahý náš duchovný
otec Ján! Modliť sa, zachraňovať duše,
plniť Božiu vôľu, to je ten správny smer,
ktorým ste sa vydali.
Prijmite od nás, vašich veriacich, blahoželanie k vašim 40 narodeninám.
Ďakujeme vám za vašu obetavú prácu
vo farnosti, za Božie slovo, ktoré zasievate do našich sŕdc. Urobili ste pre našu
farnosť veľmi veľa. Pán Boh vám zaplať

za všetko, čo ste pre nás urobili a veríme,
že ešte budete robiť, lebo naše srdcia
ostávajú pre vás navždy otvorené. Svojimi modlitbami vám vyprosujeme hojné
Božie požehnanie, Kristovu lásku, hojnosť
darov Svätého Ducha, ochranu Presvätej
Bohorodičky, dobré zdravie, veľa telesných i duševných síl pri práci v Pánovej vinici a spokojný život v kruhu vašej rodiny.
Mnohaja i blahaja lita vám spievajú
vaši veriaci z Drienice.
23. februára sa 30 rokov dožíva otec Ján
Sabol, správca farnosti Zvolen, redaktor
rádia Lumen. Ku krásnemu jubileu vyprosujeme zdravie, dary Svätého Ducha,
horlivosť a ochranu Panny Márie.
veriaci a rodina
1. marca oslávi pán Michal Balog zo Zlatníka 80 rokov života. Všetko najlepšie praje manželka s rodinou.
oznamy
Kruciata oslobodenia človeka organizuje
duchovné cvičenia pre členov, kandidátov a sympatizantov KOČ. Téma: ŠKOLA
MODLITBY A DUCHOVNÉHO OSLOBODENIA
Miesto: Smižany v Rekolekčnom dome
otcov pallotínov
Termín: 9. – 11. marec 2012
Prihlášky na duchovné cvičenia prijíma
p. Kočišová na telef. číslach: 0944546014,
053/443 43 11 alebo e-mail: margitakocisova@gmail.com
Jozef Heske, moderátor Diakonie KOČ
Pozvánka na konferenciu o farskej
a školskej katechéze
Gréckokatolícka teologická fakulta pozýva všetkých záujemcov na vedeckú
konferenciu s medzinárodnou účasťou
s hlavnou témou: Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie.
Dátum konania: 27. február 2012. Miesto
konania: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Ulica biskupa Gojdiča
2, Prešov, Aula A1 (1. poschodie).
Bližšie informácie: www.grkatpo.sk.
Pozvánka na duchovné cvičenia
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom meste
a občianske združenie Rieky pozývajú
na trojdňové stretnutie, ktoré je určené
ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov,
sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote
homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak
sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske
a dobrých medziľudských vzťahoch, ak
hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás.
Duchovná obnova sa uskutoční v druhej
polovici apríla 2012 v okolí mesta Poprad.
Bližšie informácie získaš na adresách: Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P. O.
Box B- 43, 040 01 Košice 1; mail:valentinskespolocenstvo@centrum.sk; Občianske

združenie Rieky, Puškinova 1, 811 04 Bratislava
Zachráňte Edwardsa
Ponúkame farnostiam možnosť verejných projekcií dokumentárneho filmu Zachráňte Edwardsa, ktorý bol okrem iného
vyznamenaný cenou Trilobit Českého filmového a televízneho zväzu a nominovaný na ocenenie Český lev. Film rozpráva
príbeh rodičov, ktorým bolo v tehotenstve diagnostikované postihnutie ich
dieťaťa. Vďaka svojej kresťanskej viere
odmietli odporúčaný potrat a pustili sa
do boja o život nenarodenej dcérky.
Projekciu filmu možno spojiť s besedou
s rodičmi, manželmi Sladkowskovcami.
Premietanie sa nemusí viazať na farnosti, možno ho usporiadať aj v spolupráci
s rodinnými centrami, vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami a pod. V prípade
záujmu píšte na e-mailovú adresu: sladkowski@seznam.cz alebo volajte na tel.:
+420 575 540 120, +420 736 767 543.
-ms
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
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny
a elektromagnetický pohon, diaľkové
ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02
Vranov n/T.
_________________________________
Máte poškodené liate zvony? Poškodenú statiku veže? Ponúkam elektronické zvony. Ukážka u vás doma zdarma.
0905 679 092, stofanj@gmail.com
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Zagorsk v Rusku ⓬ – dokumentárny film
z cyklu o kláštoroch po maďarsky s titulkami 19.45 Rehoľná abeceda – Čiernobiely
svet – Gabriel Hunčaga OP 20.10 Útecha
pre Baránkovu nevestu (2) – Lectio Divina
s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským 21.20 Medzi nebom
a zemou – Denisa Hrašková je hosťom
Mariána Gavendu.
24.02. (piatok) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Snaženie 15.30 Krížová cesta – záznam
z pobožnosti krížovej cesty z Marianky pri
Bratislave 20.25 Moja misia – magazín ⓬
– svoje očakávanie z misijného určenia pre
Brazíliu priblížil Pavol Baláž SVD.
25.02. (sobota) 20.25 Romero ⓬ – filmový
príbeh o živote salvádorského arcibiskupa
Oscara Romera. Ten podstúpil veľkú obetu
vyjadrením svojho radikálneho postoja
proti sociálnej nespravodlivosti a útlaku
vo svojej krajine.
26.02. (nedeľa) 07.55 Klbko: O tých, ktorí
sa rozhodnú obetovať život Cirkvi – klbko sa
dnes dozvie, že Svätý Otec nie je karatista
v bielom, ale hlava Božej rodiny – Cirkvi.
A tiež, že každý máme v nej svoje miesto.
10.00 Svätá omša z Prešova – priamy prenos 14.45 Deti zeme: Thajsko – dokument
od misijnej spoločnosti Maryknoll 21.10
Večerná univerzita – pôstne obdobie, prednášky z charizmatickej obnovy v Trnave
27.02. (pondelok) 08.45 Rozprávanie
mlynára Jána: Prvé Vianoce 19.00 Prví
kresťania: Konverzia Rímskej ríše ⓬ 20.30

U Nikodéma – diskusná relácia o spoločenských problémoch: Nová evanjelizácia
a nová kultúra
28.02. (utorok) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Zodpovednosť 19.00 Cez kríž k svetlu
– Michal Buzalka ako kňaz, neskôr biskup
a vojenský vikár žil svoje krédo: Per crucem
ad lucem – Cez kríž k svetlu
29.02. (streda) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Poslušnosť 19.00 Brazília – jar viery
⓬ – veriacich v Brazílii pribúda, farnosti
pridávajú ďalšie omše 20.10 Prehľad
katolíckych periodík 20.20 Poltón klub –
hudobný klub predstavujúci slovenský
gospel: A.M.Ulet
01.01. (štvrtok) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána – Poriadok 19.00 Ženské kláštory Sucevita, Voronet a Moldovitra v Rumunsku
⓬ – dokumentárny film z cyklu o kláštoroch. 19.45 Rehoľná abeceda – Dozretá
duša – portrét p. Akvinasa Juraja Gaburu
OP 20.10 Útecha pre Baránkovu nevestu
(3) 21.20 Medzi nebom a zemou – Hilda
Michalíková, prvá slovenská televízna hlásateľka, hosťom Mariána Gavendu
02.03. (piatok) 08.45 Sme katolíci: Pápež
– animovaný seriál pre deti 15.30 Krížová
cesta – záznam z pobožnosti krížovej cesty
z Prešova 19.00 Hudobné pódium – záznam
z koncertných pódií: Stabat Mater 20.25
Moja misia – magazín ⓬ – na dokumentárny film Guatemala – Sayaxché nadviazali v rozprávaní bratia Peter a Stanislav
Kučákovci

Pri príležitosti marcových parlamentných volieb vychádza v edícii Viera do vrecka vydavateľstva Don Bosco najnovšia praktická príručka. Katolícky kňaz Jozef Vadkerti, ktorý
vyštudoval sociálnu náuku na Lateránskej univerzite v Ríme, v nej odhaľuje kritériá, podľa
ktorých sa má človek rozhodnúť, komu dá svoj hlas. Súčasťou témy je aj anketa. Vydavateľstvo oslovilo deväť politických strán, ktoré majú podľa prieskumov reálnu šancu dostať
sa do parlamentu. Päť z nich odpovedalo na otázky, ktoré poukazujú na hodnoty, ktoré si
váži Katolícka cirkev. Podrobný prehľad s odpoveďami jednotlivých kandidátov a ďalšie
informácie možno nájsť aj na internetovej stránke www.donbosco.sk. (Peter Novák)

The Painted Veil – Farebný závoj

Film The Painted Veil (Farebný závoj) je síce filmom z roku 2006, no stále oslovuje. Je
príjemným romantickým príbehom o odpustení a prekonávaní nielen manželských prekážok, ale aj životných ciest, ktoré nás niekedy môžu zaviesť na rôzne križovatky. Film
sa odohráva v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Rozpráva príbeh úspešného bakteriológa
Waltera a jeho manželky Kitty. Napriek zaujímavej práci, nesúhlasu a manželským problémom sa Walter rozhodne odísť ako dobrovoľný lekár do čínskej džungle na pomoc
ľuďom nakazeným cholerou. Kitty znáša nové prostredie ťažko, no práve samota, pomoc druhým a každodenný zápas o existenciu jej ukážu cestu späť k šťastnému manželstvu. (Lukáš Petruš)

Wort Dying For – Love Riot

Prednedávnom sa mi dostalo do rúk CD skupiny Worth Dying For (Hodný umrieť za...),
ktorú som doteraz nepoznal. Ich Love Riot (Hýrenie lásky) ma príjemne prekvapilo
a zaskočilo, pretože je krásnym hudobným dielom popových chvál a hudobných modlitieb, ktorých texty sa vymykajú tradičným textovým frázam v chválach. Každá pieseň
predstavuje osobitný štýl a osobitný nápad. Piesne prekypujú nádejou a tradične, ako chvály vedia, dojímajú
človeka k slzám a privádzajú k zamysleniu. Piesne ako Higher (Vyššie), Closer (Bližšie), Through Your Eyes
(Prostredníctvom tvojich očí) človeka povzbudzujú a ukazujú mu pravý zmysel viery. Toto CD môžeme vrelo
odporúčať každému nadšencovi chvál. (Lukáš Petruš)

17.02. (piatok) 20.30 Syndróm vyhorenia.
Hosť: psychologička Pavla Nȏtová
18.02. (sobota) 20.30 Pôst vo Svätom písme. Hosť: doc. František Trstenský
19.02. (nedeľa) 11.00 Hoj na nej na –
nový hudobný projekt 13.00 Veľpieseň
Šalamúnova 14.00 Maškarný bál – príbeh
15.30 Tehlička pre Sudán 21.00 Pán herec
Jan Přeučil
20.02. (pondelok) 20.30 40 dni.sk – internetový projekt na Veľký pôst
21.02. (utorok) 20.30 Pôstne obdobie
v liturgii Cirkvi. Hosť: don Anton Červeň
22.02. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Bratislava-Dlhé diely 22.00 Plač
očistnej ľútosti – výber z tvorby
23.02. (štvrtok) 20.30 Najväčšie násilnosti
druhej svetovej vojny voči civilistom
24.02. (piatok) 20.30 Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky
25.02. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
26.02. (nedeľa) 11.00 Lúčnica – môj život.
Profil Štefana Nosáľa 13.00 Spisovateľka
Krista Bendová 14.00 Abrahám – príbeh
15.30 Točiť dokumentárne filmy v Afganistane je nebezpečné – rozhovor 21.00
Redemptoristi
28.02. (utorok) 20.30 Slovom žalmu k jubileu – cyklus prednášok
29.02. (streda) 22.00 Klavírne triá Antonína
Rejchu a sonáty Beethovena
04.03. (nedeľa) 13.00 Wiszlawa Szymborska – nositeľka Nobelovej ceny za literatúru
07.03. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Ľubica

DVOJKA

rtvs

hudba film kniha

Kresťan a voľby

03.03. (sobota) 20.25 Molokai: Príbeh sv.
Damiána ⓬ – inšpirujúci pravdivý príbeh
muža, ktorý svojou odvahou a horlivou
láskou bojoval za práva tých, ktorých spoločnosť odvrhla.
04.03. (nedeľa) 10.00 Svätá omša – priamy
prenos 14.45 Deti zeme: Filipíny – dokument od misijnej spoločnosti Maryknoll
18.40 Vlastná cesta – Komunita blahoslavenstiev v Okoličnom je miesto, kde
po dlhej a rôznorodej ceste rozlišovania,
kam ju Boh pozýva, v súčasnosti žije sr.
Daria.Miezgová. 21.10 Večerná univerzita

lumen

20.02. (pondelok) 08.45 Rozprávanie
mlynára Jána: Spoločenstvo – animovaný
seriál pre deti 17.30 Doma je doma – popoludňajšia publicistika: Deti a evanjelizácia
19.00 Prví kresťania: Pohoršenie kríža
⓬ – dokumentárny seriál. Rímska ríša
prenasleduje kresťanov... a začína konvertovať na kresťanstvo rovnako ako barbari,
ktorí ničia Rím. 20.30 U Pavla – diskusná
relácia o spoločenských problémoch:
Voľná nedeľa
21.02. (utorok) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Statočnosť 17.30 Doma je doma –
popoludňajšia publicistika: V zdravom tele
zdravý duch 19.00 Pôst ako cesta – dokument o tom, ako pôst prežívali Židia v Starom zákone a aj Ježiš na púšti, o zmysle
sebazapierania a jeho správnom prežívaní.
Pôst je predovšetkým cestou k životu v Božej prítomnosti a k slobode.
22.02. (streda) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Pravda 16.30 Popolcová streda – priamy prenos svätej omše zo Santa Sabina
19.00 Liek na AIDS ⓬ – františkánske
sestry pôsobiace v Afrike sa na človeka
pozerajú komplexne a liek na AIDS, ktorý
pacientom podávajú, je naozaj účinný.
20.20 LAJF – STOP – kríž, bolesť a utrpenie
vyvolávajú strach. Dnešný svet chce zastaviť cestu bolesti. Odmieta kríž. Najväčšie
tajomstvo kresťanstva poodhalíme cez svet
dopravných značiek, ktoré nás sprevádzajú
na cestách, často aj krížových.
23.02. (štvrtok) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Štedrosť 19.00 Ortodoxný kláštor
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17.02. (piatok) 18.50 Osobnosti – Jozef
Murgaš, kňaz a vynálezca
19.02. (nedeľa) 09.45 Encyklopédia slovenských obcí – Kurov 13.25 Orientácie
13.55 Môj príbeh – Manžel mi bol neverný
20.02. (pondelok) 12.35 Šumiacke zvonce
– dokument
22.02. (streda) 15.05 Pôst ako cesta – dokument o význame pôstu 18.00 Popolcová
streda – priamy prenos z Kostola Kráľovnej
rodiny v Bratislave 19.25 Gen.sk – Ján
Chryzostom Korec

relax | 27
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cyrilika

n „Prečo ste sa neoženili?“
pýta sa kňaz jedného starého
mládenca.
„Ale, nepáči sa mi, ako sa tie
dnešné dievčatá držia Písma.“
???
„Až priveľmi sa držia slov Pána
Ježiša a chcú byť poľnými ľaliami,
ktoré sa nenamáhajú a nepradú,
a predsa sa obliekajú krajšie než
Šalamún vo všetkej svojej sláve.“
23.02. (štvrtok) 14.35 Orientácie 15.05 Môj
príbeh – Manžel mi bol neverný
25.02. (sobota) 10.20 V tieni času – životný
príbeh väzňa
26.02. (nedeľa) 10.15 Slovensko nepoznané – Kostolík v Bodružale 10.30 Služby
Božie na 1. pôstnu nedeľu – priamy prenos
z evanjelického kostola v Ľubici 13.05 Slovo
13.10 Orientácie 13.35 A ja ťa rozhrešujem... – dokument o spovedi 23.35 Slovo R
rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
18.02. (sobota) 06.14 Sobotné ranné
zamyslenie
26.02. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Svetový
deň modlitieb 2012
rádio slovensko a regina
19.02. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
26.02. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie z Merníka
04.03. (nedeľa) 09.04 Svätá omša (Bratislava)
rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
28.02. (utorok) 21.00 P. Gabriš: Pôst a viera
rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
19.02. (nedeľa) 07.55 K. Nádaská: Fašiangy
26.02. (nedeľa) 07.55 Z. Kerekrétyová:
Modlitby žien
04.03. (nedeľa) 07.55 P. Gabriš: Pôstne
modlitby
rádio regina (KE)
25.02. (sobota) 07.55 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Martin Tkačin, Krajná
Bystrá)
26.02. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio devín
Nedeľa 07.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
04.03. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš/ M. Červený: Milovaný syn
Zmena programu vyhradená.
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Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby: I~

Slo+vo plo+tQ by+stQ i~ vseli+sja v ny= .

________________________________________________
Legenda: AKOSŤ, ANANÁS, ATÓM, BANÁN, CESTA, DELITEĽ, HANBA, HRANICA, IKRA, IZRAEL, KAPOR, KETÓNY,
KOLIBA, KRUH, LAVICA, LÁSKA, OBMENA, OCTAN, OPERETA, PLAMENE, PLANTÁŽ, POCTA, PODNOS, POKORA,
PRACOVNÍK, PRIATELIA, SAPONÁT, SAVANA, SEDATÍVA,
SIRUP, SLUČKA, SĽUDA, SNAHA, SNEM, STAROBA, STOKA,
STROJ, SVET, TEROR, TREST, ÚNAVA, VETVA, VIANOCE,
VLÁDA, ZÁVOD, ZROD, ŽATVA, ŽIACI.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 2: krížovka: Tvoja sláva nech sa
skveje po celej zemi. osemsmerovka: Slová nerátaj, ale ich
vždy váž. Výherca: Ivanka Murdziková z Bukoviec. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
alebo slovo1@grkatpo.sk.

Možnosti štúdia na GTF PU
v školskom roku 2012/2013
Bakalárske študijné programy:
•
•
•
•

Animácia voľnočasových aktivít (3-ročné štúdium; denná a externá forma)
Religionistika (3-ročné štúdium; denná a externá forma)
Katechetika (3-ročné štúdium; denná a externá forma)
Medzifakultný študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s predmetmi. (3-ročné štúdium; všetky kombinácie budú realizované iba v dennej forme)

Magisterské študijné programy:
•
•
•

Katolícka teológia (spojený 1. a 2. stupeň VŠ štúdia; 6-ročné štúdium; iba denná forma)
Probačná a mediačná práca (2-ročné štúdium; denná a externá forma)
Religionistika (2-ročné štúdium; denná a externá forma)

Doktorandské študijné programy:
•
•

Katolícka teológia (4-ročné štúdium pri dennej forme; 5-ročné štúdium pri externej forme)
Religionistika (4-ročné štúdium pri dennej forme; 5-ročné štúdium pri externej forme)

Záverečný termín podania prihlášky na všetky študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove je
31. marec 2012.
Ďalšie podrobné informácie o prijímacom konaní (podmienky prijatia a všeobecné údaje
prijímacieho konania, forma a obsah prijímacej skúšky, uplatnenie absolventov, fakturačné
údaje) sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta v časti Informácie pre uchádzačov, resp. Možnosti štúdia na GTF
PU v akademickom roku 2012/2013.

Prosba o pomoc pri dokončení nového
chrámu na sídlisku Vinbarg v Bardejove
Milí čitatelia časopisu Slovo,
chceme sa poďakovať všetkým, ktorí duchovne a finančne podporovali a pomáhali pri výstavbe
nového farského chrámu na sídlisku Vinbarg v Bardejove, ktorý je zasvätený našim biskupom
hieromučeníkom bl. P. P. Gojdičovi a V. Hopkovi.
Ďakujeme aj dobrotivému Bohu za jeho veľké požehnanie a milosti i za to, čo sa nám podarilo
do dnešného dňa zrealizovať na tejto stavbe.
Dovolili sme si obrátiť sa na vás s prosbou o duchovnú a finančnú pomoc na dokončenie
výstavby tohto farského chrámu. Chceme vás poprosiť o modlitby a ak to bude možné aj o finančnú podporu. Nech vás dobrotivý Boh mnohonásobne za to odmení a v budúcom veku
vám dá večný život. Vopred ďakujeme.
Kristus medzi nami!
otec Florián Potočňák
a veriaci farnosti Bardejov-Vinbarg
Gréckokatolícka cirkev,
Farnosť Bardejov-Vinbarg
A. Svianteka 7, 085 01, Bardejov
Číslo účtu: 3659920001/ 5600
E-mail:
bardejov.vinbarg@grkatpo.sk
Telefónne číslo: 0911 811 275

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
24. – 26.02. Vnútorné uzdravenie. Príčiny vnútorných zranení, smútku, depresií, rozdiel medzi vnútorným zranením a psychickou chorobou, cesta k uzdraveniu, ako pomôcť ľuďom s takýmito problémami
a modlitba za vnútorné uzdravenie. Veková kategória
účastníkov je 14 a viac rokov, treba mať absolvovaný
Kurz Filip. (otec Slavomír Palfi, hostia otec Anton Pariľák a psychologička Mgr. Veronika Mojžišová)
09. – 11.03. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
16. – 18.03. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život skôr
len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské
základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov. Veková
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták
& tím)
16. – 18.03. AePAŠ (Archieparchiálna animátorská
škola). Víkend pre animátorov.
30. – 31.03. Kvetný víkend v Bárke. Veková kategória
účastníkov je 14 a viac rokov.
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
24. – 25.02. Duchovná obnova pre kňazov s manželkami. Do pozornosti kňazov dávame možnosť zúčastniť sa na duchovnej obnove pre kňazov s manželkami
pod vedením otca Petra Labaniča.
27.02 – 02.03. Prázdninový tábor pre rodiny s deťmi. Pozývame vás prežiť čas jarných prázdnin v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších rodín. Čaká vás program naplnený zábavou a rôznymi
voľnočasovými aktivitami nielen pre deti, pripravený
je čas rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové
večery.
23. – 25.03. Kurz Nový život. Na tento kurz je pozvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť vo Svätom
Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas
krátkeho víkendu konania kurzu môže človek získať
odpovede na otázky: Kto ma neustále miluje? Kto
mi naozaj ubližuje? Kto môže rozmotať klbko mojich problémov? Kto ma môže mnoho naučiť? Kto
na mňa čaká v Cirkvi?
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.)
17.03. Púť mužov (10.00 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.)
18.03. Sviatosť pomazania chorých

