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Štedrosť a trpezlivosť
Kráčať podľa Pánovho zákona
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Agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti

O

d roku 1995 pôsobia
v systéme zdravotnej
starostlivosti agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS), ktoré sú
súčasťou mimonemocničnej
zdravotnej starostlivosti. Domáca ošetrovateľská starostlivosť
(DOS) sa poskytuje priamo
doma. Iba samotný fakt, že pacient je doliečovaný v domácom
prostredí, podstatne urýchľuje
jeho rekonvalescenciu. Nemocničné prostredie pôsobí
na pacientov často stresujúco.
Liečenie sa môže vďaka tomuto
faktoru predĺžiť.
ADOS je zdravotnícke
zariadenie, ktoré poskytuje
ošetrovateľskú starostlivosť
chorým, u ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si
nebude vyžadovať nepretržitý
pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadením, a osobám,
ktoré poskytnutie ústavnej
zdravotníckej starostlivosti
odmietli. Cieľom je poskytnúť
pacientovi komplexnú starostlivosť metódou ošetrovateľského
procesu zameranú na zlepšenie
kvality života, zmiernenie jeho
utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti
Úlohou je identifikovať
potreby chorých. Sestry musia
garantovať čo najväčšiu diskrétnosť a profesionalitu, poskytovať komplexnú ošetrovateľskú
starostlivosť, uspokojovať

bio-psycho-sociálne a duchovné
potreby chorých, uplatňovať individuálny prístup a rešpektovať
autonómiu chorého, pomáhať
chorému udržiavať nezávislosť
a starostlivosť o seba, predchádzať komplikáciám z imobility
(dekubity, poruchy spánku
a výživy, vnímania, psychické
poruchy, sociálna izolácia...),
pomáhať zabezpečiť chorým
príslušný komfort, udržiavať
primeranú kvalitu života,
zabezpečiť pokojné a dôstojné
umieranie.
Medzi najčastejšie výkony
patrí ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia,
stómií u nevládneho pacienta,
podávanie injekcií, ošetrovateľská rehabilitácia, prevencia
vzniku preležanín, polohovanie
pacienta, meranie krvného
tlaku, pulzu, teploty, nácvik
podávania inzulínu, ošetrenie
ústnej dutiny u onkologického
pacienta, odbery krvi, moču,
výtery hrdla, cievkovanie (len
ženy), starostlivosť o močový
katéter. Častým výkonom je aj
podávanie infúzií, ktoré sestry
v ADOS dnes už bežne podávajú, ale len za predpokladu,
že majú na podanie infúzie
poverenie na vnútrožilovú aplikáciu od lekára.
O domácu ošetrovateľskú
starostlivosť sa môžu uchádzať
samotní pacienti (alebo aj ich
príbuzní), ak sú prepustení

z nemocnice do domáceho
liečenia a je potrebné doliečenie. Ide najmä o chronické, onkologické ochorenia,
o zomierajúcich, ale aj o pacientov pripútaných na lôžko,
po operáciách alebo úrazoch, či
cievnych príhodách. Odporučiť
ju môže aj lekár špecializovanej
ambulantnej starostlivosti,
ošetrujúci lekár a ošetrujúca
sestra ústavnej zdravotnej
starostlivosti. Navrhuje ju lekár
všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má pacient
uzavretú dohodu o poskytnutí
zdravotnej starostlivosti. Na záver pacient (zákonný zástupca)
uzatvorí dohodu o poskytovaní starostlivosti s príslušnou
ADOS poskytovateľom, pričom
má zo zákona jeho voľnú voľbu.
Starostlivosť poskytujú
pacientom kvalifikované sestry
ADOS na 3 mesiace. Ak treba,
potom možno podať nový
návrh a celý proces schvaľovania
zopakovať.
DOS môže byť hradená
zo zdravotného poistenia (poistenci) alebo klientom (samoplatca), ak si objedná výkony
sám alebo zdravotná poisťovňa
tieto výkony neuhradí.
Obväzový materiál, náplasti,
masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj
lieky a infúzne roztoky hradené
zo zdravotného poistenia predpisuje lekár.

ADOS Charitas Gréckokatolíckej charity v Prešove vznikla
ako spoločný projekt Slovenskej
katolíckej charity a nemeckej
charity DCV Freiburg v roku
2000 v Prešove a v Michalovciach, v roku 2001 aj v Sabinove
a Snine.
Záujemcovia si pri prvom
kontakte potrebujú pripraviť
základné informácie: meno,
priezvisko, rodné číslo, adresu
pacienta, zdravotnú poisťovňu,
meno ošetrujúceho lekára,
popis zdravotného stavu, telefonický kontakt. Pri prvej návšteve treba mať pripravenú kópiu
prepúšťacej správy, preukazu
poistenca, ďalších lekárskych
správ za ostatné 3 mesiace.
Ak sa chcete obrátiť na agentúru, radi vám poskytnú bližšie
informácie na Jarkovej ul. 79
v Prešove alebo na číslach:
051 7721 333, 0904 738 532,
0904 738 536 a na Budovateľskej ul. 9 v Snine (na číslach:
0908 876 778, 0904 738 534). n
Dagmar Chanáthová
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Kríž každodenný
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„Babka, koľko už máte na pleciach krížikov?“ zvykneme sa opýtať pri jubileách
starých ľudí, ktorí nám zväčša odpovedia:
„Ja už mam, moj zlaty, šidzem (ošem, dzevec)
križičkof.“ Kríž sa tu chápe ako synonymum
desaťročia, akoby život a kríž úzko súviseli.
Či sa nám to páči, alebo nie, v našom každodennom živote je prítomný kríž. Stretávame
sa s ním deň čo deň. Možno si to uvedomíme
až ako dospelí, ale už od detstva je v našom
živote kríž. Pre deti môžu byť krížom rodičia
(otec alkoholik, neurotická matka, rozvod),
škola, výsmech spolužiakov, učitelia... Pre
nás dospelých môže byť krížom naša manželka/manžel, neposlušné deti a ich povahy,
práca (kolega, šéf), malý byt, hypotéka,
osamelosť, ťažká choroba...
Pred časom mi pri vianočnom vinšovaní
jedna známa v staršom veku povedala: „Vieš,
Stanko, mne ani tak neprekáža, že umriem,
len aby som sa dlho netrápila!“ Ale prečo sa
človek musí trápiť? Prečo sú choroby, smrť?
Odpoveď nájdeme v Knihe Genezis, ktorá
opisuje, ako sa ideálna, Bohom ustanovená
harmónia v rajskej záhrade zmenila v dôsledku prvotného hriechu: odvtedy je schopnosť
ženy dávať život deťom spojená s utrpením,
materstvo je sprevádzané bolesťami; práca
muža, ktorý zušľachťuje zem, je namáhavá,
únavná, stresujúca; zem je prekliata; smrť je
strašná... Utrpenie, choroba a smrť zostávajú
v človeku ako časné následky hriechu (porov.
KKC 1264).
Rozumovo to možno chápeme, keď je
toho však v každodennom živote veľa, aj si
zúfame. Veď ako vyžiť z jedného platu, keď
je manželka na materskej? Prečo otec – živiteľ rodiny stratil prácu a musí ísť pracovať
mimo domova? Prečo zomrie matka šiestich
detí na rakovinu? Prečo sa mi narodilo postihnuté dieťa? „Ja už nevládzem,“ povzdych-

neme si. V podobnej beznádejnej situácii bol
aj Ježiš v Getsemanskej záhrade, keď prosil
Boha, aby vzal od neho kalich utrpenia. No
nakoniec, posilnený svojím Otcom, prijal
tento kalich a vypil ho až do dna. „A pretože
sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.“ (Hebr 2, 18) Ježiš
sa dokáže vcítiť do nášho utrpenia, našich
slabostí, našich každodenných krížov, veď
bol „podobne skúšaný vo všetkom okrem
hriechu“ (Hebr 4, 15b). On veľmi dobre vie,
čo je to každodenný kríž: už ako dieťa sa stal
utečencom, mal chudobných rodičov, musel
fyzicky pracovať, ako potulný kazateľ bol
často neprijatý, mal veľa nepriateľov...
Boh nás povolal do Cirkvi a dal nám
vznešené povolanie – byť kresťanom. Ako
máme toto povolanie prežívať? Kristus nám
dal aj návod: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž
a nasleduje ma“ (Lk 9, 23). Ako kresťania
sme pozvaní prijať jednoduchú pravdu o nás:
Boh nás, teba a mňa, miluje a dáva nám náš
každodenný kríž preto, aby nás pritiahol
bližšie k sebe. Toto je interpretácia Cirkvi,
úplne odlišná od tej, ktorú nám ponúka svet.
Keď dnes stojíme na prahu Štyridsiatnice,
vyberme si tú správnu. Uverme Božej láske
a Božia milosť nám cez modlitbu, pôst,
almužnu, sviatosti, cez dary Svätého Ducha
pomôže denne prijímať náš kríž, objať ho,
milovať ho a vidieť v ňom rebrík Božej lásky
spustený z neba, aby sme po ňom mohli stúpať smerom do neba. Veď aj ľudová múdrosť
nám pripomína, že koho Pán Boh miluje,
toho krížom navštevuje.

Stanislav Gábor
hovorca Bratislavskej eparchie
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O spoločné svedectvo tvárou
v tvár novým duchovným výzvam, demografickým, politickým
a ekonomickým zmenám, ktorým
v súčasnosti čelí starý kontinent, by
sa mali usilovať kresťania rôznych
denominácií v Európe. Vyplynulo to
z jednania spoločného výboru Konferencie európskych cirkví (KEK) a Rady
európskych biskupských konferencií
(CCEE), ktoré sa konalo 26. až 28.
januára v Ženeve. (TS ČBK)

V brazílskom meste Rio de Janeiro predstavili počas slávnosti v noci
zo 7. na 8. februára logo Svetových
dní mládeže 2013. Slávnostný akt sa
uskutočnil 530 dní pred ich začiatkom v sále budovy Jána Pavla II.
Logo pripomína srdce, v ktorom sa
nachádza Kristus s otvorenou náručou a kríž. Farebne je všetko zladené
vo farbách brazílskej trikolóry – prevláda žltá, modrá a zelená. Autorom
loga je 25-ročný grafický a webový
dizajnér Gustavo Huguenin z Brazílie.
Nové logo je vytvorené na základe
témy SDM Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.

Medzinárodné stretnutie Ježiš,
náš súčasník sa konalo 9. – 11. februára v Ríme z iniciatívy Konferencie
biskupov Talianska. Sympózium
malo za cieľ preskúmať rôzne formy
Ježišovej prítomnosti v dejinách,
v kultúre a živote dnešných ľudí.

Druhé sympózium Rady Európskych biskupských konferencií
(CCEE) a Sympózia biskupských
konferencií Afriky a Madagaskaru
(SECAM/SCEAM) prebiehalo 13. –
17. februára v Ríme na tému novej
evanjelizácie. Na sympóziu sa zúčastnili delegáti z afrických a európskych
biskupských konferencií, zástupcovia
rímskej kúrie a predstavitelia cirkevných organizácií Pomoc trpiacej Cirkvi
a Missio. (RV)

Víťazným návrhom na stvárnenie pamätníka sv. Cyrila a Metoda
v Brne sa stalo dielo sochárov Vladimíra Matouška a Radima Horáka.
Porotcovia ohodnotili návrh ako
pokorné, súdobé, výrazné riešenie
prinášajúce do súvislosti miesta svojbytný tvar, ktorý obstojí vedľa sôch
sv. Petra a Pavla. Prianím brnianskeho biskupa Vojtecha Cikrleho je,
aby bol pamätník vyhotovený v roku
2013 pri príležitosti 1150. výročie
príchodu sv. Cyrila a Metoda.
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Ukrajinskí gréckokatolíci sa pripojili k projektu Pamäť národa
Gréckokatolícka ukrajinská
cirkev sa pripojila k webovému
projektu Pamäť národa, založenému v Českej republike. Tento
internetový portál zhromažďuje
spomienky a svedectvá pa-

mätníkov totalitných režimov.
Kyjevský Inštitút pre štúdium
cirkevných dejín mapuje podzemnú činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1946 – 1989.
Katolícka cirkev na Ukrajine

bola na Stalinov príkaz násilne
spojená s ruským pravoslávím,
napriek tomu však fungovala
naďalej a až po páde komunistického režimu sa mohla vrátiť
na verejnosť. (RV)

Zástupcovia laických hnutí a združení navštívili Večné mesto

Svetoznáme baziliky a kostoly,
hroby viacerých svätých, monumenty a pamiatky navštívilo 10. – 15. februára okolo 50
zástupcov slovenských laických
hnutí a združení v rámci tretieho ročníka púte k hrobu sv.
Cyrila v Ríme. Viedol ich spolu
s ďalšími kňazmi bratislavský
eparcha Mons. Peter Rusnák. Púť bola jednou z aktivít
duchovnej prípravy na slávenie
1150. výročia príchodu svätých
Cyrila a Metoda na naše územie. Zorganizovalo ju Fórum
kresťanských inštitúcií s Radou
pre laické a apoštolské hnutia,
ktorej predsedom je eparcha
Mons. Peter Rusnák, Pápežským slovenským kolégiom sv.
Cyrila a Metoda v Ríme a Slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu.
Prvou zastávkou pútnikov
bola 11. februára Padova, kde
navštívili Baziliku sv. Anto-

na Paduánskeho. Putovanie
pokračovalo v Ríme návštevou
Baziliky sv. Pavla za hradbami. V Kaplnke sv. Benedikta
slávili svätú liturgiu s vladykom
Petrom Rusnákom a ďalšími
kňazmi.
Nedeľné putovanie bolo spojené s návštevou baziliky Santa
Maria Magiore, v ktorej v roku
868 udelil pápež Hadrián II. sv.
Cyrilovi a Metodovi povolenie
používať staroslovienčinu ako
štvrtý bohoslužobný jazyk.
Nechýbala ani návšteva Kolosea
či Fora Romana.
Baziliku sv. Petra vo Vatikáne
navštívili slovenskí pútnici 13.
februára. Liturgiu slávili v kryptách pred hrobom sv. Petra,
potom absolvovali prehliadku
baziliky a pokračovali návštevou
ďalších rímskych chrámov.
Zástupcovia slovenských
laických hnutí a združení 13.
februára na stretnutí s arci-

biskupom Cyrilom Vasiľom,
sekretárom Kongregácie pre
východné cirkvi, veľvyslankyňou Slovenska v Ríme Máriou
Krásnohorskou a veľvyslancom
Slovenska pri Svätej stolici
Jozefom Draveckým diskutovali
o Kongregácii pre východné
cirkvi, o jubilejnom roku spojenom s prípravou aktivít na 1150.
výročie príchodu svätých
Cyrila a Metoda na naše územie
a ďalších témach v priestoroch
spoločnej budovy veľvyslanectiev.
14. februára navštívili ďalšie
významné rímske chrámy a večer sa zúčastnili na slávnostnej
svätej omši v deň sviatku sv.
Cyrila a Metoda v Bazilike sv.
Klementa a na procesii k hrobu
sv. Cyrila. Predstavitelia združení a hnutí ukončili putovanie 15.
februára po generálnej audiencii Benedikta XVI. v Aule Pavla
VI. (snímka: Ján Nukovič)

Náboženstvo bude povinným predmetom v ruských školách
Po dvoch rokoch experimentovania sa od septembra tohto
roka stanú základy náboženstva
povinným predmetom vo všetkých ruských školách. Premiér
Vladimír Putin schválil dekrét,

na základe ktorého sa zavedie
výučba náboženstva v celom
Rusku a nie iba v niektorých
regiónoch, ako to bolo doteraz.
Žiaci základných a stredných
škôl si budú môcť vybrať medzi

pravoslávnym ortodoxným
náboženstvom, islamom,
židovským náboženstvom
a budhizmom alebo absolvovať
všeobecnejšie predmety.
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V Ihľanoch sa uskutočnil Kurz Filip


Štyridsaťdňová modlitbová
kampaň za marcové parlamentné
voľby má za sebou väčšiu časť. Počas
nej sa do modlitieb a pôstov zapojilo
približne 2 000 ľudí. Oznámili to jej
organizátori. Kampaň, ktorú spustili
30. januára, ukončia 10. marca. Informáciu, kto sa práve modlí, možno
nájsť na internetovej stránke 40dni.
tvojavec.sk. Na stránke kampane
zároveň jej iniciátori zverejnili v sekcii
Na stiahnutie pieseň s názvom
Všetko tvoríš nové, ktorá môže oživiť
všetky modlitebné stretnutie venujúce sa modlitbám za voľby. Skladbu,
ktorú nahrali v bratislavskom štúdiu
LUX Communication, pripravili Marek
Malina a František Venglík. V dispozícii je aj text s akordmi.

Vo farskej pastoračnej budove
vo farnosti Ihľany sa v posledný januárový víkend 28. – 29.
januára konal Kurz Filip pod
vedením otca Antona Pariľáka,
otca Damiána Saraku a ich
evanjelizačného tímu. Prijatím
Ježiša za Pána a Spasiteľa 47
účastníkov z Ihľan, Spišskej Belej a Popradu prijalo nový život
a moc Svätého Ducha vstúpila
do ich života. Kurz vyvrcholil
svätou liturgiou s modlitbami
za uzdravenie v miestnom
farskom chráme. (Mikuláš
Chanáth)

Ani februárové teplotné rekordy
neodradili litmanovských pútnikov
Na mariánskom pútnickom
mieste v Litmanovej sa 4.
februára slávila fatimská sobota.
Program sa začal o 10.00 rozjímavým ružencom, nasledovala
svätá liturgia, ktorej hlavným
celebrantom a zároveň kazateľom bol otec Marcel Pisio,
duchovný správca hory Zvir.
Po svätej liturgii nasledovala
modlitba Korunky k Božiemu
milosrdenstvu. Záverom fatimskej soboty sme sa zverili pod
ochranu Bohorodičky modlitbou zasvätenia.
V prvú februárovú nedeľu
5. februára sa na litmanovskej

hore Zvir zišlo v poriadne
mrazivom počasí približne 200
pútnikov, aby na príhovor Presvätej Bohorodičky vyprosovali
Božie milosti pre seba i svojich
blízkych. Program februárovej
púte sa začal uctením si ikony
Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu k Bohorodičke
a pokračoval slávnostným
ružencom. Vrcholom púte bola
svätá liturgia, na ktorej Božie
slovo ohlásil otec Marcel Pisio.
V homílii vychádzal z evanjelia o márnotratnom synovi,
ktoré východná Cirkev číta
práve v túto nedeľu. Cirkev-

noslovanský preklad názvu
tejto nedele Nediľa bludnaho
syna napovedá, že tu nejde len
o utrácanie peňazí či o majetok,
ale o človeka, ktorý na ceste
životom často zablúdi. A Boh
je milosrdný a láskavý Otec,
ktorý nás stále nanovo prijíma
späť do svojho domu. Púť bola
zakončená modlitbou za Svätého Otca a Korunkou k Božiemu
milosrdenstvu. Pri liturgii
pútnici pamätali v modlitbe aj
na všetkých ľudí, ktorí chceli
prísť na horu Zvir, no nepriazeň
počasia im to nedovolila. (Peter
Šturák ml.)

Bratislavskí gréckokatolíci
sa zabávali na plese aj karnevale
ôsmy ročník farského plesu
gréckokatolíckej farnosti Bratislava-Staré Mesto sa uskutočnil
4. februára v Univerzitnom
pastoračnom centre v Mlynskej
doline a farský karneval pre
deti v sobotu 11. februára vo
vyzdobenej spoločenskej sále
na bratislavskom eparchiálnom

úrade.
Deti a ich rodičia sa ani
tento rok nedali zahanbiť
a prišli v originálnych maskách. Na karnevale si mohli
zatancovať i zasúťažiť pod
vedením animátorky Pipi Dlhej
pančuchy. Na víťazov čakali zaujímavé odmeny. Deti si mohli

pochutiť na maškrtách, ktoré
pripravili sestry baziliánky, ako
aj na obrovskej pestrofarebnej
karnevalovej torte. V rámci
programu pripravil otec Rastislav Čižik súťaž na tému Poznáš
našu Cirkev? (Stanislav Gábor)

Kurz Emauzy povzbudil k čítaniu Božieho slova
Počas víkendu 10. – 12. februára
v GMC Bárka v Juskovej Voli
privítali otca Jozefa Marettu
spolu s piatimi členmi Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša. Tento
tím počas troch dní sprevádzal

skupinu 40 účastníkov Kurzom
Emauzy, v priebehu ktorého
bola účastníkom ponúknutá
jedinečná možnosť stretnúť Ježiša ako živé Slovo, ktoré vstúpi
do srdca a koná v ňom. Kurz

viedol k hlbšiemu spoznávaniu
Biblie a odhaľovaniu jej tajomstiev. Účastníci sa mohli naučiť,
ako pracovať s Božím slovom
a modliť sa s ním. (Slavomír
Zahorjan)


Mons. Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup a metropolita, prijal
návštevu z Poľska. V Arcibiskupskej
rezidencii v Prešove sa 1. februára
uskutočnilo pracovné stretnutie
s prof. Januszom Mierzwom z Univerzity kardinála Štefana Wyszyńského
vo Varšave a s riaditeľom Ekumenického centra v Myczkowcach
Mgr. Bogdanom Janikom. Stretnutie
pokračovalo návštevou Ľutiny, najväčšieho pútnického miesta gréckokatolíkov na Slovensku, kde sa hostia
spoločne s vladykom Jánom a sprievodom pomodlili Akatist k Presvätej
Bohorodičke, prezreli si baziliku
a miniskanzen s replikami drevených
chrámov. (-dk)
INTERNETOVÁ SÚŤAŽ KBS PRE CELÚ
RODINU NA CESTE DO MILÁNA
od 28. februára do 3. apríla 2012
1. Prihlásenie rodiny do súťaže cez registračný formulár na internetovej stránke
www.rodina.kbs.sk.
2. Od 28. februára bude každý utorok
zverejnená nová súťažná otázka na webovej stránke www.rodina.kbs.sk a v katolíckych médiách; odpovedať na ňu môžete
do pondelka nasledujúceho týždňa.
3. Správna odpoveď a meno výhercu
budú zverejnené každý utorok na webovej
stránke.
4. Posledná – 5. otázka – bude zverejnená
27. marca na internetovej stránke a odpoveď s menom výhercu 3. apríla 2012.
5. Výhercovia hlavnej ceny budú vylosovaní vo veľkonočnom týždni.
Podmienky pre súťažiacich a výhry nájdete na internetovej stránke www.rodina.
kbs.sk.
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Vo farnosti Miňovce privítali
5. februára vladyku Mons. Jána
Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa
a metropolitu, na pastoračnej návšteve spojenej so slávením archijerejskej
svätej liturgie vo farskom Chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. (-dk)

Matica slovenská (MS) uzatvorila súťaž na pamätník sv. Cyrila,
Gorazda a Metoda, ktorý by mal stáť
na rohu Obchodnej ulice a Hurbanovho námestia v Bratislave. Na tlačovej konferencii o tom 8. februára
v Martine informoval predseda MS
Marián Tkáč. MS dostala podľa
Tkáča 24 návrhov pamätníka. „Taký
pamätník ešte nie je nikde na svete.
Porota by mala do 28. februára 2012
rozhodnúť, ktorý sa bude v Bratislave
budovať. Bude záležať aj na stanovisku Starého Mesta,“ skonštatoval
Tkáč. Vybudovanie pamätníka je
súčasťou podujatí Roka Matice slovenskej. (TASR)

RTVS uviedla premiéru filmu
o misii kaplána v Afganistane. Rozhlas a televízia Slovenska uviedla vo
štvrtok 9. februára v premiére v rámci série Moja misia dokumentárny
film s názvom Kandahárske sirény.
Približuje príbeh gréckokatolíckeho
kňaza, v súčasnosti vojenského kaplána Ordinariátu OS a OZ SR Slavka
Ganaja, ktorý v roku 2010 pôsobil vo
vojenskej misii v Afganistane.

Jednota v mnohosti je názov
vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Na konferencii sa 9. –
11. februára zišli doktorandi z teologických fakúlt (evanjelickej, husitskej,
rímskokatolíckej, gréckokatolíckej,
kalvínskej), ako aj teológovia a teologičky zo Slovenska a Čiech. Konferencia ponúkla možnosť spoločného
zdieľania doktorandov z viacerých
kresťanských cirkví. Pomohli k tomu
vzájomné skúsenosti a diskusie,

Nemožné sa stalo možným

Na vypredanom koncerte v Prešove 10. februára prezentovala
gospelová skupina Anastasis
nový CD album neMožné. Skupinu tvoria štyria bohoslovci
Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove študujúci
na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove a jeden už vysvätený
gréckokatolícky kňaz. Sú aj
autormi hudby a textov väčšiny
z desiatich piesní na albume.
Ostatné sú z dielne už vysvätených gréckokatolíckych kňazov.
Nové cédečko v zastúpení prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ požehnal
súdny synkel Prešovskej archie-

parchie Juraj Popovič. Na koncerte vystúpili aj hostia Martin
Husovský a Peter Milenky Band.
Na javisku pred viac ako 400
väčšinou mladými účastníkmi
koncertu povedal rektor gréckokatolíckeho kňazského seminára Miroslav Dancák, že pri
pohľade na toľkých mladých sa
nemusíme obávať o budúcnosť
Cirkvi. Toto je jedna z ciest
novej evanjelizácie. Tlmočil
aj slová vladyku Jána Babjaka,
ktorý pred pár dňami v kňazskom seminári piesne z nového
albumu ocenil ako veľmi pekné
a členom skupiny zablahoželal
k vydarenému cédečku.
Prečo má album názov
neMožné? Rodil sa veľmi dlho,

Čas milosti
Time of grace

Biblicko-modlitebné stretnutie
vysokoškolskej mládeže

v podstate celý rok. Bohoslovci
mu popri formácii na kňazstvo
a štúdiu venovali svoj voľný
čas. Museli prekonať veľa
rôznych problémov. V určitej
chvíli konštatovali, že nahrávať
album je nemožné. Nakoniec
ich inšpiroval text z Evanjelia
podľa sv. Marka 10, 27, na ktorý
odkazujú aj hodinové ručičky
na obale albumu. Ide o Ježišove
slová: „Ľuďom je to nemožné,
ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“ To je aj leitmotív
a hlavný odkaz nového albumu.
Preto na koncerte na prvom
mieste zaznela vďaka Bohu
za jeho pomoc.
Za produkciu cédečka sú
členovia skupiny vďační predovšetkým Martinovi Husovskému, majstrom zvuku Stanovi
Čorejovi a Martinovi Migašovi,
nahrávaciemu štúdiu Pink
Street, štúdiu Komajota, Perina,
ako aj viacerým odborníkom,
ktorí im pomáhali, sponzorom,
predstaveným seminára a vedeniu fakulty a všetkým, ktorí
ich podporovali modlitbou
a slovami povzbudenia. Album
vyšiel vo vydavateľstve Petra, n.
o., v Prešove.
Bohoslovecká hudobná
skupina Anastasis (Vzkriese-

Chceš to aj ty?
Poď zažiť čas
s Božím slovom
a modlitbou
pred jeho
tvárou!

Čas: Každý pondelok počas semestra od 19.00 do 21.00 hod.
Miesto: Študentský domov Technickej univerzity, Budovateľská 13,
Prešov (zastávka MHD na Budovateľskej alebo Škultétyho ul.,
autobusy č. 2, 5, 7, 34, 38), 10. poschodie – kaplnka

Kontakt: slavomir.palfi@gmail.com


5. februára sa v Dome kultúry
v Jakubanoch konal 1. detský cirkevný fašiangový ples. Niesol sa v duchu
slov Aké je dobré a milé, keď bratia
žijú pospolu, čo zdôraznil aj duchovný
otec Pavol Vaľko v úvode privítacieho
príhovoru. Tanečné popoludnie spestrili rôznorodé súťaže, do ktorých sa
ochotne spolu s deťmi a mládežou
zapojili i rodičia a starí rodičia. (Dávid
Vaľko)

slovo 5 | 2012

|7

slovo 5 | 2012

nie) vznikla pred osemnástimi
rokmi v prešovskom gréckokatolíckom kňazskom seminári.
Vystriedalo sa v nej už nie-

koľko generácií seminaristov.
CD neMožné je po albumoch
Zapáľme svet a Stačí tak málo
tretím albumom v priebehu jej

existencie. (Ľubomír Petrík,
snímka: Mária Žarnayová)


Z iniciatívy študentov sa v sobotu 11. februára uskutočnil 3. ples
Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove.
V študentskej jedálni PU sa na ňom
zúčastnilo 170 ľudí – pedagógovia
a zamestnanci fakulty, študenti
a hostia – ktorí pri tónoch hudobnej
skupiny Chorus vytvorili príjemnú
atmosféru. Nechýbal hodnotný kultúrny program, na ktorom sa svojím
talentom podieľali sami študenti
a, samozrejme, tombola. (Ľubomír
Petrík)

Mons. Ján Babjak SJ zavítal do Brusnice
Ani mrazivé počasie neodradilo v nedeľu 12. februára otca
arcibiskupa a metropolitu
Mons. Jána Babjaka SJ od toho,
aby duchovným slovom a svojou prítomnosťou povzbudil
na svojej pastoračnej návšteve
veriacich z farnosti Brusnica.
Pred archijerejskou svätou
liturgiou ho privítala starostka
obce Tatiana Szabóová. Veriaci
z Brusnice a filiálok Kolbovce,
Krišľovce a Jakušovce boli vďační aj za prítomnosť emeritného
pomocného pražského biskupa
Jána Eugena Kočiša, ktorý tu
v čase útlaku Gréckokatolíckej
cirkvi tajne vysluhoval sviatosti.
Vo svojej homílii otec arcibiskup povzbudil veriacich ku konaniu záslužných skutkov, ktoré

nás pripravujú pre nebo, a pripomenul, že v predvečer života
budeme súdení jedine z lásky,
ktorú darujeme našim blížnym.

Po svätej liturgii pokračovala
milá slávnosť na obecnom
úrade pri spoločnom obede.
(Slavomír Tarasovič)

Konferencia v Prešove uzavrela projekt
záchrany drevených chrámov

14. februára sa v Prešove uskutočnila záverečná konferencia
projektu Záchrana drevených
chrámov na medzinárodnej drevenej ceste. Konferencia mala
za cieľ prezentovať výstupy
a predstaviť projekt, v ktorom
bolo opravených a prezentovaných 16 drevených chrámov
v poľsko-slovenskom pohraničí.
Účastníkov konferencie
pozdravil prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján

Babjak SJ a v zastúpení prostredníctvom otca Jána Pipku aj
Mons. Ján Martyniak, przemyslsko-varšavský arcibiskup
a metropolita. Zúčastneným sa
prihovoril aj zástupca spoločného technického sekretariátu
z Krakova Peter Balun.
Následne členovia projektového tímu predstavili jednotlivé
aktivity tohto dvojročného
projektu, do ktorého bolo
zapojených štrnásť partnerov.

ktoré si počas týchto dní vymenili.
Z konferencie by mali jej organizátori
vydať zborník.

Na Slovensku boli najväčšie investície realizované v drevených
chrámoch v Tročanoch, Krivom
a Hunkovciach. V ďalších chrámoch v obciach Lukov-Venecia,
Dobroslava, Bodružal, Miroľa
a Príkra boli podľa potreby
inštalované elektronické zabezpečovacie systémy a zakúpená
audio technika, nakoľko pre
všetky chrámy bol vyrobený
audio sprievodca v desiatich
jazykoch, ktorý bude slúžiť
návštevníkom z rôznych kútov
sveta.
V ôsmich poľských chrámoch
v obciach Śnietnica, Uście Gorlickie, Losie, Nowica, Przyslup,
Petna, Gladyszow a Czertez sa
realizovali prevažne menšie
opravy exteriérov chrámov
a reštaurovanie vzácnych ikon.
Pre všetky chrámy boli vydané prezentačné publikácie
v štyroch jazykoch, turistické
pečiatky a informačné tabule.
Krásu a hodnotu tohto regiónu
prezentuje aj ručne maľovaná mapa drevených chrámov


Deň otvorených dverí Katolíckej
univerzity v Ružomberku sa uskutočnil 15. februára. V priestoroch
Katolíckej univerzity sa zišli desiatky maturantov. Jednotlivé fakulty
predstavili budúcim absolventom
svoju činnosť, priestory a študijné
programy. Študenti mali možnosť
navštíviť priestory školy, pastoračné
centrum či školskú jedáleň situovanú
priamo v budove. Otázky smerované
na vedenie fakulty boli najčastejšie
ohľadom uplatnenia v budúcom povolaní. Po skončení oficiálnej časti sa
mohli študenti osobne porozprávať
s jednotlivými zástupcami katedier.
Katolícka univerzita aj takýmto
spôsobom prezentuje svoje hlavné
poslanie – formovať myseľ i srdce.

V sobotu 18. februára sa v Snine
uskutočnil 2. ročník bowlingového
turnaja Sninského protopresbyterátu. Účastníkmi turnaja boli kňazi
a členovia hospodárskych rád farnosti Snina-mesto, Snina-Brehy, Pčoliné,
Pichne, Klenová a Topoľa. Otec
protopresbyter Maroš Prejsa ako
organizátor prítomných privítal a vysvetlil podmienky turnaja. Víťazom
turnaja sa stalo družstvo z farnosti
Snina-mesto a obhájilo tak minuloročné prvenstvo. Na druhom mieste
skončila farnosť Klenová a tretie
miesto obsadilo družstvo z farnosti
Pichne. Veľká vďaka patrí sponzorovi
turnaja a všetkým zúčastneným.
(Jozef Šofranko)

Do úradu farára v gréckokatolíckej Farnosti sv. Lukáša v Trnave bol
19. februára uvedený otec František
Fedorišin, dovtedajší správca farnosti
Stankovce v Košickej eparchii. Pre
službu v Bratislavskej eparchii ho
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uvoľnil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Nového farára po archijerejskej svätej liturgii do úradu uviedol
bratislavský eparcha vladyka Peter
Rusnák. Liturgiu spevom sprevádzal
zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy.
Za pomoci mnohých dobrodincov
a zahraničnej nadácie sa farnosti pre
nového kňaza a jeho rodinu podarilo
kúpiť farský byt. Farnosť bola zriadená v roku 2008 a jej prvým správcom
bol otec Ján Burda, SJ. Farnosť má
jednu filiálku − Piešťany. (-jb)

Konferencia biskupov Slovenska
(KBS) zverejnila v slovenčine nótu
s usmerneniami pre Rok viery, ktorú
záujemcovia môžu nájsť na www.kbs.
sk. Nótu vydala v januári z poverenia
Svätého Otca Kongregácia pre náuku
viery. Rok viery sa začne 11. októbra
2012 (na 50. výročie otvorenia
Druhého vatikánskeho koncilu)
a skončí 24. novembra 2013 (na slávnosť Krista Kráľa). Spracovali ju
po dohode s niekoľkými dikastériami
Svätej stolice v spolupráci s Výborom
pre prípravu Roka viery. Rok viery
Benedikt XVI. vyhlásil minulý rok
v októbri Apoštolským listom Porta
Fidei.

Na pôstne obdobie sa dá pripraviť aj cez sociálnu sieť. Mládežnícke
organizácie Laura a Domka odštartovali druhý ročník veľkonočného
projektu Forty For You. Ide o sériu
štyridsiatich zamyslení, ktoré píšu
mladí pre mladých. Svoje myšlienky podávajú jednoducho a najmä
atraktívne. Keďže ide o interaktívny
projekt, každé zamyslenie obsahuje
aj bonusový link na zaujímavé video
či webovú stránku, ktorá nabáda
k malej aktivite. Cieľom projektu je
ukázať tínedžerom a mladým ľuďom,
že čítanie Svätého písma nemusí byť
iba rutinná a nudná záležitosť, ale aj
inšpirujúca a kreatívna činnosť, ktorá
nás približuje k Bohu. Minulý rok si
zamyslenia čítalo viac ako 900 ľudí.

Doktorandi teológie budú
po obhajobe dizertačnej práce
dostávať titul PhD. a nie ThDr. Pre
absolventov riadneho doktorandského štúdia v odbore katolícka teológia
to vyplýva z novely vysokoškolského
zákona, ktorú podpísal prezident SR
Ivan Gašparovič. TK KBS o tom informovala Margita Ivaničková z kancelárie prezidenta. Norma nadobudne
účinnosť v apríli tohto roka.
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v poľsko-slovenskom pohraničí.
Projekt sa realizoval od 1. marca
2010 a jeho celkové náklady boli
viac ako 526-tisíc eur.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013. (Daniel
Dzurovčin, snímka: Matúš Goč)

V diecézach už prebiehajú prípravy Noci kostolov
Vo štvrtok 16. februára sa v Arcibiskupskom úrade v Trnave
stretli zástupcovia diecéz z celého Slovenska, aby spoločne
prediskutovali konkrétne
oblasti projektu Noc kostolov.
Zástupcom Spišskej, Žilinskej
diecézy, Vojenského ordinariátu, Prešovskej gréckokatolíckej
archieparchie, Bratislavskej

a Košickej gréckokatolíckej
eparchie priblížili zástupcovia
tímu Noci kostolov z Trnavskej
arcidiecézy praktické skúsenosti z minulého ročníka, otázky
o organizačnom zabezpečení,
prihlasovaní kostolov, vytváraní
programu, mediálneho plánu,
financovania a spravovania
webového portálu.

Noc kostolov, ktorá sa
uskutoční 1. júna 2012, prinesie
spojenie s Dňom detí, preto
organizátori chystajú zaujímavé
ponuky aj pre rodiny s deťmi.
K detstvu sa viaže aj tohtoročné
motto Noci kostolov: Všetci sme
deti svetla, nám nevládne noc
ani temnota.

Cenou Fra Angelico ocenili
aj kardinála Jána Chryzostoma Korca
Ocenenie v kategórii slovesné
umenie z rúk ordinára Ozbrojených zborov a Ozbrojených
síl SR Mons. Františka Rábeka
v priebehu slávnostného večera
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave za neho
16. februára prevzal nitriansky
biskup Mons. Viliam Judák.
Na slávnosti, na ktorej ocenili
aj ďalších umelcov a umelecké
združenia za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok
2011, sa zúčastnili viacerí predstavitelia cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života. Cenu im udelila
Rada Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) pre vedu,
vzdelanie a kultúru, ktorú vedie
ordinár František Rábek. V kategórii výtvarné umenie ocenili
dve akademické maliarky: Annu
Svetkovú a Editu Ambrušovú

a akademického maliara Juliána
Fila in memoriam. V kategórii
slovesné umenie udelili ocenenie aj spisovateľovi a kňazovi
Jozefovi Kútnikovi Šmálovi
in memoriam a literárnemu
vedcovi Stanislavovi Rakúsovi.
V kategórii hudobné umenie
ocenili muzikologičku Etelu
Čársku, pedagóga Ivana Sokola
in memoriam a Bratislavský
chlapčenský zbor pod vedením
Magdalény Rovňákovej. Mimoriadne ocenenie za rok 2011
udelili umeleckému rezbárovi
Štefanovi Siváňovi in memoriam, architektovi pamiatkarovi
Alfrédovi Pifflovi in memoriam,
architektovi pamiatkarovi Imrichovi Puškárovi a historičke
Blanke Puškárovej in memoriam.
Slávnosti predchádzala slávnostná svätá omša, ktorú pri

príležitosti sviatku bl. Fra Angelica, patróna umelcov, celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana
s ordinárom Rábekom, biskupom Judákom a ďalšími kňazmi
v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Zúčastnili sa
na nej aj mnohí umelci, ktorým
sa ordinár Rábek prihovoril
v homílii. V závere slávnosti sa
prítomným prihovoril aj apoštolský nuncius Mons. Mario
Giordana, ktorý okrem iného
odovzdal aj pozdrav a požehnanie od Svätého Otca. Slávnostnú bohoslužbu, ako aj večer
spojený s udelením ocenení
hudobne a umelecky obohatili
Bratislavský chlapčenský zbor
a fanfárové kvarteto vojenskej
hudby Ozbrojených síl SR.

Manželia zo Sídliska III sa stretli pri modlitbe a športe
V rámci aktivít Národného týždňa manželstva sa 18. februára
slávila vo Farnosti bl. P. P. Gojdiča na Sídlisku III v Prešove svätá liturgia obetovaná
za manželské páry vo farnosti,
spojená s obnovou manželských
sľubov. Po jej skončení sa 15

prihlásených párov zúčastnilo na druhom manželskom
bowlingovom turnaji. Obhajcovia titulu z minulého roka manželia Bartkovci skončili na druhom mieste. Víťazmi turnaja sa
stali manželia Kronovci. (-dk)

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?
Navštívte napríklad
www.grkatpo.sk/?fotogalerie
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Pozvánka na storočnicu
Redakcia časopisu Slovo vás pozýva na spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 100. výročia narodenia prvého šéfredaktora časopisu
Slovo otca Ladislava Hučka (nar. 13. februára 1912). Slávnosť sa
uskutoční 10. marca 2012 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Program:
09.45
10.00
				
				
				

Čítanie z príspevkov otca Ladislava Hučka
Archijerejská svätá liturgia
Panychída
Modlitba na cintoríne
Konzultácie pre prispievateľov v redakcii

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.

Rozhovor s vladykom
Mons. Petrom Rusnákom,
bratislavským eparchom
a predsedom Rady pre laické
a apoštolské hnutia KBS,
o tretej púti predstaviteľov
laických hnutí a združení
zo Slovenska k hrobu svätého Cyrila v Ríme
Vladyka, nedávno ste sa
vrátili z púte do Ríma.
Aké sú vaše prvé dojmy?
Veľmi pozitívne a veľmi radostné. Pán nám
dal prežívať nádherné spoločenstvo v modlitbe a pri svätých liturgiách vnútri púte, za čo
veľmi ďakujem všetkým pútnikom i organizátorom.
Stretli ste sa aj so Svätým Otcom?
Dá sa povedať, že až dva razy. V nedeľu pri
Anjel Pána nás spomenul a pozdravil a tiež
v stredu na audiencii, kde nám adresoval
niekoľko slov. Ja som mal tú milosť ísť ho
po skončení pozdraviť osobne. Stihol som mu
podarovať knihu, ktorá teraz vyšla v slovenčine a ku ktorej kedysi napísal predhovor,
a uistiť ho, že gréckokatolíci na Slovensku ho
majú radi, sú mu verní a modlia sa zaňho.
Spolu s pútnikmi ste sa stretli aj s kardinálom Ryłkom (predsedom Pápežskej rady
pre laikov), ktorý hovoril o potrebe „hľadať
nové spôsoby odovzdávania evanjelia našim
súčasníkom“. Ako to chápať?
„Na starej ceste hľadáme nový chodník, ale
aby viedol tým istým smerom,“ povedal už
dávno sv. Hieronym. Svätý Otec si pri jednej
príležitosti položil otázku: „Nenastal čas, aby
sme sa vrátili k prvotnej evanjelizácii?“ To
znamená ústnej a osobnej. Možnože aj v tom
by bola tá novosť: aby kresťania hľadali cestu
k srdcu človeka v osobnom vzťahu uprostred
komunikácie cez elektronické médiá.
Citujúc Benedikta XVI. poukázal kardinál
Ryłko na potrebu zrodenia „nového spôsobu
kresťanskej existencie“, omladenej, plnej
radosti a misionárskeho zápalu. Akú úlohu
tu zohrávajú laické hnutia, ktoré pôsobia aj
v našej Gréckokatolíckej cirkvi? Vidíte nejaké
konkrétne ovocie týchto hnutí?
Treba prízvukovať, že kresťanom sa človek
rodí: z vody a z Ducha! Nie je to výsledok
našich síl, ale Božieho daru, pre ktorý sa treba
otvoriť a túžiť po ňom. Milovať Ježiša Krista,
dať Boha na prvé miesto vo svojom živote.
Toto sa učia bratia v hnutiach a spoločenstvách. Ak bude čím viac takýchto kresťanov,
bude to prinášať úžitok každej miestnej cirkvi.
Stanislav Gábor
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Cesta spásy
„Pane, nemôžeme a nechceme odísť, lebo ,len ty máš slová večného života’, ty sám si ,slovom pravdy’ a tvoj kríž je ,jediným kľúčom, ktorý otvára tajomstvá pravdy a života,’“ povedal na úvod minuloročnej veľkopiatkovej krížovej cesty pátra Raniera Cantalamessu OFMCap v priestoroch rímskeho Kolosea Svätý Otec Benedikt XVI. Prinášame vám druhú časť
tejto modlitby, ktorá nás v pôstnom čase pripravuje na vrcholné okamihy spásy ľudstva.
7. Pán Ježiš druhý raz
padá pod krížom.

Ježiš nedokazuje svoju moc,
ale učí trpezlivosti. (1 Pt 2, 21b
– 24)
Ježiš znova padá pod ťarchou
kríža. Drevo našej spásy zaťažujú slabosti ľudskej prirodzenosti, ale aj nepriazne života.
Ježiš niesol ťarchu prenasledovania Cirkvi v minulosti i dnes,
prenasledovania, ktoré kresťanov zabíja v mene boha, ktorý
nepozná lásku a ktorý šliape
po ich dôstojnosti „lživými perami a arogantnými slovami“.
Ježiš niesol ťarchu prenasledovania proti Petrovi, proti jasnému slovu „pravdy, ktorá stavia
človeka pred otázky a oslobodzuje srdcia“. Ježiš svojím
krížom niesol ťarchu prenasledovania svojich služobníkov
a učeníkov, prenasledovania
tých, čo na nenávisť odpovedajú láskou, na násilie tichosťou.
Ježiš niesol vo svojom kríži
ťarchu bezbrehej „lásky k sebe,
ktorá dochádza až k pohŕdaniu
Bohom“ a šliape po svojom bratovi. Všetko niesol dobrovoľne,
všetko pretrpel „trpezlivo, aby
nás naučil trpezlivosti“.
Pokorný Ježišu, v nespravodlivostiach a ťažkostiach nášho
života nevieme vytrvať s trpezlivosťou. Často si ako znamenie
tvojej prítomnosti žiadame,
aby si nás oslobodil od ťarchy
dreva nášho kríža.

8. Pán Ježiš napomína
plačúce ženy.

Ježiš sa na nás pozerá a vyvoláva slzy obrátenia. (Lk 23,
27 – 31)
Učiteľ Ježiš kráčajúc cestou
kríža naďalej formuje našu

ľudskú prirodzenosť. Keď
stretáva jeruzalemské ženy,
prijíma do svojho pohľadu
pravdy a milosrdenstva slzy
súcitu, ktoré pre neho ronia.
Boh, ktorý žalostne plakal

nad Jeruzalemom, učí teraz
plakať ženy, aby sa nebránili
vonkajšiemu prejavu súcitu.
Povzbudzuje ich, aby v ňom
spoznali osud Spravodlivého,
ktorý je nespravodlivo odsú-

dený a vytrhnutý ako zelený
strom, „trestom, ktorý prináša
spásu“. Pomáha im klásť otázku
suchému stromu vlastného
srdca, aby zakúsili blahodarnú
bolesť svojej skrúšenosti.
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Opravdivý plač pramení, keď
oči slzami nevyznávajú len svoj
hriech, ale aj bolesť srdca. Sú
to požehnané slzy, ako Petrove,
ako znak ľútosti a záruka obrátenia, ktoré v nás obnovujú
milosť krstu.
Pokorný Ježišu, v tvojom
trpiacom, potupenom a vysmievanom tele nevieme
spoznať rany našich neverností
a našich ambícií, našich zrád
a našich vzbúr. Sú to rany, ktoré vzlykajú a volajú po balzame
nášho obrátenia, kým my dnes
už nevieme plakať nad našimi
hriechmi.

9. Pán Ježiš tretí raz
padá pod krížom.

Ježiš svojou slabosťou posilňuje
našu slabosť. (Lk 22, 28 – 32)
Svojím tretím pádom Ježiš
vyznáva lásku, ktorou pre nás
prijal ťarchu skúšky, a obnovuje svoje pozvanie, aby sme ho
verne nasledovali až do konca.
Umožňuje nám však upriamiť
pohľad aj za závoj prisľúbenia:
„Ak s ním vytrváme, s ním
budeme aj kraľovať“. Jeho pády
patria do tajomstva vtelenia.
Hľadal nás v našej slabosti
a zostúpil až na jej dno, aby nás
tak pozdvihol k sebe. „Na sebe
samom nám ukázal cestu pokory, aby nám tak otvoril cestu
návratu.“ „Učil nás trpezlivosti,
ktorá je ako zbraň, aby sme
zvíťazili nad svetom.“
Teraz, keď po tretíkrát padá
a sám znáša utrpenie pre naše
slabosti, poukazuje zároveň
na spôsob, ako neupadnúť
v skúške: vytrvať, zostať pevný.
Jednoducho „zostať v ňom“.
Pokorný Ježišu, zoči-voči
skúškam, ktoré preosievajú
našu vieru, sa cítime zúfalí:
ešte neveríme, že tieto naše
skúšky už boli tvojimi, a pozývaš nás, aby sme nad nimi
víťazili spolu s tebou.

10. Pánu Ježišovi
zvliekajú šaty.

Ježiš je obnažený, aby nás
zaodel do rúcha synovstva. (Jn
19, 23 – 24)
Ježiš zostáva nahý. Ikona
Krista vyzlečeného zo šiat je
bohatá na biblické súvislosti:

vedie nás k nevinnej nahote
počiatkov i k hanbe pádu.
V pôvodnej nevinnosti bola
nahota oblekom slávy človeka: jeho žiarivého a krásneho
priateľstva s Bohom. Pádom sa
harmónia tohto vzťahu rozbíja
a nahota trpiaca hanbou nesie
so sebou dramatickú spomienku na túto prehru.
Nahota je synonymom
pravdy bytia. Ježiš, vyzlečený zo svojich šiat, si na kríži
obliekol nový odev dôstojnosti
človeka, Božieho dieťaťa. Jeho
nezošívaná tunika zostáva tam
neporušená pre nás: oblek Božieho synovstva nebol zničený,
ale práve z kríža nám bol opäť
darovaný.
Pokorný Ježišu, pred tvojou
nahotou objavujeme podstatu
nášho života a našej radosti:
že v tebe sme Otcovi synovia
a dcéry. No vyznávame aj náš
vzdor prijať chudobu ako
prejav našej závislosti od Otca
a prijať nahotu ako odev jeho
detí.

11. Pána Ježiša pribíjajú
na kríž.

Ježiš, vyzdvihnutý od zeme,
všetkých priťahuje k sebe. (Jn
19, 18 – 22)
Ukrižovaný Ježiš je
uprostred. Kráľovský nápis nad
ním otvára hĺbku tajomstva:
Ježiš je kráľ a kríž je jeho trónom. Vyhlásenie, že je kráľom,
napísané v troch jazykoch, obsahuje univerzálne posolstvo:
pre jednoduchého i vzdelaného, pre chudobného i mocného, pre toho, kto sa riadi Božím
zákonom, i toho, kto dôveruje
politickej moci. Obraz ukrižovaného, ktorého žiaden ľudský
ortieľ nikdy nebude môcť
odstrániť zo stien nášho srdca,
zostane navždy kráľovským
slovom Pravdy. „Ukrižované
svetlo, ktoré osvecuje slepých“,
„ukrytý poklad, ktorý môže
otvoriť iba modlitba“, srdce sveta. Ježiš nekraľuje ovládaním
druhých mocou tohto sveta,
on „nemá žiadne légie“, Ježiš
„kraľuje tým, že priťahuje“:
jeho magnetom je láska Otca,
ktorý sa v ňom dáva nám, a to
„až do krajnosti“. Nič sa nemô-

že vymknúť z jeho srdca.
Pane Ježišu, ukrižovaný
za nás, ty si vyznaním veľkej
lásky Otca k ľudstvu, ikona
jedinej pravdy, ktorej možno
veriť. Pritiahni nás k sebe, aby
sme sa naučili žiť „láskou tvojej
lásky“.

12. Pán Ježiš na kríži
zomiera.

Ježiš prežíva svoju smrť ako dar
lásky. (Jn 19, 28 – 30)
„Žíznim.“ „Je dokonané!“
Hľadiac na Otca a hľadiac
na ľudstvo nám Ježiš v týchto
dvoch vetách odovzdáva horúcu túžbu, ktorá napĺňala jeho
osobu a jeho poslanie: lásku
k človeku a poslušnosť k Otcovi. Horizontálna a vertikálna
láska spolu tvoria znamenie
kríža. Na mieste, kde sa stretáva táto dvojitá láska, tam, kde
Ježiš skláňa hlavu, pramení
Svätý Duch, prvý plod jeho
návratu k Otcovi.
V tomto životodarnom
výdychu naplnenia cítiť súvislosť s dielom stvorenia, je to
vykúpená hodina. Ale aj vzťah
ku všetkým nám, veriacim
v neho, aby sme „na vlastnom
tele dopĺňali to, čo chýba
Kristovmu utrpeniu“. Kým sa
všetko dokoná!
Pane Ježišu, ktorý si pre
nás zomrel, ty žiadaš, aby si
mohol dávať. Zomieraš, aby si
sa mohol darovať, a tak nám
v sebadarovaní umožňuješ objaviť gesto vytvárajúce priestor
jednoty. Odpusť ocot nášho
odmietnutia a našej malovernosti, odpusť hluchotu nášho
srdca na volanie tvojho smädu,
ktorý naďalej stúpa z bolesti
toľkých našich bratov.

13. Pána Ježiša skladajú
z kríža.

Matka prijíma do svojho náručia Ježišovo telo. (Jn 19, 32 – 38)
Rana v Ježišovom boku sa
stáva otvorenými dverami
k Božiemu srdcu. Tu možno
z jeho nekonečnej lásky čerpať
životodarnú silu a nápoj, ktorý
neviditeľne nasycuje a dáva
znovuzrodenie. Aj my sa
približujeme k Ježišovmu telu,
sňatému z kríža, ktoré drží

Matka vo svojom náručí. Približujeme sa k nemu „nie kráčajúc, ale veriac, nie krokmi tela,
ale slobodným rozhodnutím
srdca“. V tomto bezduchom
tele sa spoznávame ako jeho
ranené a trpiace údy, ktoré však
chráni láskavé objatie Matky.
Ale vidíme sa aj v tomto materskom náručí, silnom a nežnom
zároveň.
Otvorené náručie Cirkvi –
Matky je ako oltár, ktorý nám
ponúka Kristovo telo, a práve
tam sa stávame mystickým
telom Krista.
Pane Ježišu, spočívajúci v náručí Matky, predobraze Matky
Cirkvi, pred obrazom Piety sa
učíme odovzdanému áno lásky,
odovzdanosti i prijatia, dôvere
a konkrétnej pozornosti, nežnosti, ktorá uzdravuje život
a vyvoláva radosť.

14. Pána Ježiša
pochovávajú.

Zem ticha a očakávania
uchováva Ježišovo telo, plodné
semeno nového života. (Jn 19,
40 – 42)
Záhrada, symbol života
s jeho farbami, prijíma tajomstvo stvoreného a vykúpeného človeka. Do záhrady
Boh umiestnil svoje stvorenie
a odtiaľ ho vyhnal po jeho
páde. V záhrade sa začalo
Ježišovo utrpenie a teraz v inej
záhrade nový hrob prijíma
nového Adama, ktorý sa vracia
do zeme – materského lona,
ktoré uchováva plodné semeno, ktoré už nezomrie.
Je to čas viery, ktorý v tichosti očakáva, a nádeje,
že sa na suchom dreve objavia
prvé púčiky prisľúbenej spásy
a radosti.
Teraz hlas „Boha hovorí vo
veľkom tichu srdca“.
A keď moje telo skoná, daj,
nech moja duša spozná život
rajskej radosti. n
TK KBS
dokončenie z minulého čísla
preložil Marián Gavenda
upravil Juraj Gradoš
ilustračná snímka (Ukrižovanie z Tročan): Dušan Guzi
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Kráčať podľa
Pánovho zákona
Drahí bratia a sestry,

v minulých katechézach sme meditovali nad niektorými žalmami,
ktoré sú typickými druhmi modlitby: žiaľ, dôvera, chvála. V dnešnej
katechéze sa chcem zastaviť pri
žalme 119 podľa hebrejskej tradície
(alebo 118 podľa grécko-latinskej).
Ide o veľmi zvláštny žalm, jediný
svojho druhu. Je takým najmä pre
svoju dĺžku: je tvorený 176 veršami,
rozdelenými do 22 strof, z ktorých
každá má 8 veršov. Ďalšou zvláštnosťou je, že je to tzv. abecedný
žalm, čiže je vytvorený podľa
hebrejskej abecedy, ktorú tvorí 22
písmen. Každá strofa korešponduje
s jedným písmenom abecedy a prvé
slovo každého osemveršia sa začína
týmto písmenom. Ide o veľmi
originálnu a mimoriadne náročnú
literárnu konštrukciu, pri tvorbe
ktorej musel autor žalmu preukázať všetku svoju bravúrnosť.
No to, čo je pre nás dôležitejšie,
je centrálna téma tohto žalmu:
ide o impozantný a slávnostný
spev na Pánovu Tóru, čiže na jeho
zákon, ktorý vo svojom širšom
a úplnom rozmere nadobúda
význam ako „učenie, poučenie,
smernica pre život“. Tóra je zjavenie, je to Božie slovo, ktoré človeka
stavia pred otázku a podnecuje ho
k dôvernej odpovedi a veľkodušnej
láske. Celý tento žalm je preniknutý práve láskou k Božiemu slovu.
Žalm ospevuje krásu, spásonosnú moc a schopnosť tejto lásky
darovať radosť a život. Boží zákon
nie je ťažkým jarmom otroctva, ale
darom milosti, ktorá oslobodzuje
a prináša šťastie. „V tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slová
nechcem zabúdať,“ tvrdí žalmista
(v. 16); a ďalej: „Priveď ma na chodník svojich príkazov, lebo som si ho
obľúbil“ (v. 35); a na inom mieste:
„Pane, tvoj zákon veľmi milujem,
rozjímam o ňom celý deň“ (v. 97).
Pánov zákon, jeho slovo, je centrom života modliaceho sa; v ňom

nachádza svoju útechu, o ňom
medituje a uchováva si ho v srdci:
„V srdci si uchovávam tvoje výroky,
aby som proti tebe nezhrešil“ (v. 11),
toto je podľa žalmistu tajomstvo
šťastia. A na inom mieste hovorí:
„Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá, no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy“ (v. 69).
Žalmistova vernosť sa rodí z počúvania slova, ktoré treba uchovávať vo svojom vnútri, meditovať
o ňom a milovať ho tak ako Mária,
ktorá „uchovávala vo svojom srdci
a meditovala“ o slovách, ktorými sa
na ňu obrátil Boh, a taktiež nad mimoriadnymi udalosťami, v ktorých
sa Boh zjavoval, pýtajúc sa na jej
súhlas viery (porov. Lk 2, 19. 54).
A keď sa náš žalm začína v prvých
veršoch vyhlásením za „blaženého“
toho, „čo kráča podľa zákona Pánovho” (v. 1b) a toho, „kto zachováva jeho príkazy“, je to v prvom
rade Panna Mária, ktorá priviedla
k naplneniu túto dokonalú postavu
modliaceho sa, opísaného žalmistom. Ona je skutočnou „blahoslavenou“; tak ju nazýva Alžbeta,
pretože „uverila, že sa splní, čo jej
povedal Pán“ (Lk 1, 45) a je to ona
a jej viera, ktorú dosvedčil sám
Ježiš, keď žene – ktorá kričala:
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil,
a prsia, ktoré si požíval“ – odpovedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo
počúvajú Božie slovo a zachovávajú
ho“ (Lk 11, 27 – 28). Samozrejme,
Mária je blahoslavená, pretože vo
svojom lone nosila Spasiteľa, no
oveľa viac je takou preto, že prijala
Božie slovo a bola pozornou a milujúcou ochrankyňou jeho slova.
Žalm 119 je teda celý pretkaný
týmto slovom života a blaženosti.
Keďže jeho centrálnou témou je
Pánovo „slovo“ a „zákon“, okrem
týchto termínov sa takmer vo
všetkých veršoch nachádzajú
ich synonymá: predpisy, zákony,
prikázania, poučenia, prísľuby,
súdy; a potom je to aj množstvo

slovies, ktoré sa tiež na ne vzťahujú: dodržiavať, ochraňovať, chápať,
poznať, milovať, meditovať či žiť.
Celá abeceda sa teda postupne
rozvíja v tomto žalme, a rovnako
aj slovník opisujúci dôverný vzťah
veriaceho s Bohom. Nachádzame
tu chválu, vzdávanie vďaky, dôveru,
ale aj orodovanie a žiaľ, vždy však
preniknuté istotou milosti Boha
a moci jeho slova. Aj verše, ktoré
sú najviac poznačené bolesťou
a pocitom temnoty, zostávajú vždy
otvorené voči nádeji a sú preniknuté vierou. „Uviazol som v prachu,
oživ ma podľa svojho slova,“ (v. 25)
s dôverou sa modlí žalmista. „Hoci
som ako mech v dyme, predsa
nezabúdam na tvoje ustanovenia,“
(v. 83) taký je výkrik veriaceho. Jeho
vernosť, hoci vystavená skúške,
nachádza silu s Pánovom slove, keď
s istotou tvrdí: „Odpoviem tým, čo
ma potupujú, že dôverujem tvojim
slovám“ (v. 42). A aj pred tiesnivou
perspektívou smrti sú Pánove prikázania jeho nádejou a vzťažným
bodom k víťazstvu: „Bezmála ma
zahubili na zemi; no ja som ani tak
neopustil tvoje príkazy“ (v. 87).
Boží zákon – objekt mimoriadnej lásky žalmistu i každého
veriaceho – je prameňom života.
Túžba pochopiť ho, dodržiavať
ho a orientovať podľa neho svoju
existenciu charakterizuje spravodlivého a Pánovi verného človeka,
ktorý o tomto zákone „medituje
dňom i nocou“, ako hovorí žalm
1 (v. 2). Boží zákon je zákonom,
na ktorý treba neustále pamätať
„v srdci“, ako hovorí veľmi známy
text modlitby Shema v Knihe Deuteronómium:
„Počuj, Izrael... tieto slová,
ktoré ti ja dnes prikazujem, nech
sú v tvojom srdci, poúčaj o nich
svojich synov a sám uvažuj o nich,
či budeš sedieť vo svojom dome,
či budeš na ceste, či budeš ležať,
alebo stáť“ (6, 4. 6 – 7).
Boží zákon žiada dodržiavanie
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„v srdci“, v centre existencie; nie servilnú
poslušnosť, ale naopak synovskú, dôvernú a vedomú. Počúvanie slova je zároveň
osobným stretnutím s Pánom života.
Stretnutím, ktoré sa má premeniť na konkrétne životné rozhodnutia a stať sa cestou
a nasledovaním. Keď sa Ježiša spýtali, čo
treba robiť pre dosiahnutie večného života,
Ježiš poukázal na cestu dodržiavania Zákona, pričom zdôraznil jej zavŕšenie: „Choď,
predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným
a budeš mať poklad v nebi. Potom príď
a nasleduj ma!“ (Mk 10,21) Naplnením
Zákona je teda nasledovanie Ježiša.
Žalm 119 nás teda privádza k stretnutiu
s Pánom a smeruje nás k evanjeliu. Je v ňom
verš, pri ktorom by som sa chcel teraz pozastaviť – verš 57: „Pane, ty si moje všetko; povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.“
Aj v iných žalmoch modliaci sa tvrdí, že Pán
je jeho „všetko“, jeho dedičstvo: „Ty, Pane, si
môj podiel na dedičstve a na kalichu“, uvádza žalm 16 (v. 5a), „Boh je Boh môjho srdca
a podiel večitý,“ vyhlasuje veriaci v žalme 73
(v. 26 b), v žalme 142 žalmista volá k Pánovi:
„Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich“ (v. 6b). Označenie „podiel” evokuje
udalosť rozdelenia zasľúbenej zeme medzi
kmeňmi Izraela, keď levitom nie je určená
žiadna časť územia, pretože ich „podielom“
bol sám Pán. Dva texty Pentateuchu sú
v tomto zmysle explicitné, používajúc predmetné označenie: „Pán hovoril Áronovi: Ty
nebudeš mať v ich krajine nijaký dedičný
majetok a nedostaneš nijaký podiel medzi
nimi. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo
medzi Izraelitmi,“ uvádza Kniha Numeri
(18, 20), a Kniha Deuteronómium zdôrazňuje: „Preto Léviho kmeň nedostal nijaký
podiel ani vlastníctvo so svojimi bratmi,
lebo Pán je jeho dedičným podielom, ako
mu prisľúbil Pán, tvoj Boh“ (Dt 10, 9; porov.
Dt 18, 2; Joz 13, 33; Ez 44, 28).
Kňazi patriaci ku kmeňu Léviho nemôžu
byť vlastníkmi zeme v krajine, ktorú Boh
daroval ako dedičstvo svojmu ľudu, a tak
naplnil prísľub daný Abrahámovi (porov.
Gn 12, 1 – 7). Vlastnenie zeme, základného
prvku stability a možnosti prežiť, bolo
znakom požehnania, pretože zahrnovalo
možnosť postaviť dom, vychovať v ňom
deti, obrábať polia a žiť z plodov, ktoré
prináša pôda. No a leviti, prostredníci posvätna a Božieho požehnania, nemôžu mať
– ako ostatní Izraeliti – tento vonkajší znak
požehnania a tento zdroj obživy. Úplne
odovzdaní Pánovi musia žiť výlučne z neho,
zverení jeho prozreteľnej láske a štedrosti
bratov, bez toho, aby mali dedičstvo, pretože Boh je ich podielom na dedičstve. Boh je
ich zemou, ktorá im umožňuje žiť v plnosti.
A teraz, modliaci sa v žalme 119 vzťahuje

na seba túto skutočnosť: „Pán je mojím
podielom“. Jeho láska k Bohu a k jeho slovu
ho privádza k radikálnej voľbe mať Pána
ako jediné dobro a chrániť jeho slová ako
vzácny dar, cennejší než akékoľvek dedičstvo, než akýkoľvek pozemský majetok.
Náš verš má vskutku možnosť dvojakého
prekladu a mohol by byť vyjadrený nasledovným spôsobom: „Mojím podielom,
Pane, povedal som, je chrániť tvoje slová“.
Dva preklady si neprotirečia, dokonca sa
vzájomne dopĺňajú. Žalmista tvrdí, že jeho
podielom je Pán, ale aj ochrana Božích slov
a jeho dedičstva, ako neskôr hovorí vo verši
111: „Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu“. Toto
je šťastie žalmistu: jemu, tak ako levitom,
bolo dané – ako podiel na dedičstve – Božie
slovo.
Najdrahší bratia a sestry, tieto verše majú
pre nás všetkých veľkú dôležitosť aj dnes.
Predovšetkým pre kňazov, povolaných žiť
iba z Pána a z jeho slova, bez iných istôt,
mať ho ako jediné dobro a jediný zdroj
skutočného života. V tomto svetle sa chápe
slobodná voľba celibátu pre objavenie
nebeského kráľovstva v jeho kráse a sile.
Tieto verše sú dôležité aj pre všetkých
veriacich, pre Boží ľud patriaci iba jemu,
„kráľovské kňazstvo“ pre Pána (porov. 1 Pt
2, 9), povolané k radikálnosti evanjelia, pre
svedkov života prineseného Kristom, novým a definitívnym Najvyšším Veľkňazom,
ktorý priniesol sám seba ako obetu za spásu
sveta (porov. Hebr 2, 17; 4, 14 – 16; 5, 5 – 10;
9, 11ss). Pán a jeho slovo: to je naša „zem“,
na ktorej máme žiť v jednote a v radosti.
Nechajme teda Pána, aby do nášho srdca
vložil túto lásku k svojmu slovu a aby nám
umožnil mať stále ako stredobod nášho
bytia jeho a jeho svätú vôľu. Prosme, aby
naša modlitba a celý náš život boli ožiarené
Božím slovom, pochodňou pre naše kroky
a svetlom pre našu cestu, ako hovorí žalm
119 (porov. v. 105), tak, aby naše kráčanie
po zemi ľudí bolo bezpečné. A Panna
Mária, ktorá prijala Slovo a priviedla ho
na svet, nech je nám sprievodcom a útechou, hviezdou rannou, ktorá ukazuje cestu
šťastia. Tak i my sa môžeme tešiť v našej
modlitbe ako modliaci sa zo žalmu 16
z nečakaných darov Pána a z nezaslúženého
dedičstva, ktoré nám osud pridelil:
„Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve
a na kalichu...
Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:
a je to pre mňa znamenité dedičstvo“ (Ž
16, 5. 6). n
TKKBS
preložil Ľubomír Rebek
ilustračná snímka:
faithofgod.net

Kráľ je mŕtvy,
nech žije kráľ
Za ostatné roky sa spoločnosť nielen u nás,
ale všeobecne vo svete stáva stále otvorenejšou, transparentnejšou. Podobný trend
vidno aj u jednotlivcov. Ľudia sa otvárajú
pred druhými a hovoria o svojich najintímnejších túžbach, pocitoch či problémoch.
Najviac sa to deje na najmodernejšej komunikačnej rovine – sociálnej sieti.
Tak sme si zvykli na túto otvorenosť,
že očakávame trasparentnosť vo všetkých
ostatných sférach. Tajomno je pre nás neprijateľné. Všetko verejné musí byť jasné, zreteľné, priehľadné. Čo také nie je, vzbudzuje
nedôveru, ba priam odpor. Zvlášť sme na to
citliví pri existenčných témach.
A čo je najväčším existenčným problémom väčšiny Slovákov? Predsa peniaze.
A práve na nakladanie s verejnými, teda
našimi peniazmi sa pozeráme v ostatných
rokoch dosť kriticky. Slovensko sa stále
viac a viac zadlžuje. To nie je dlh nejakého
imaginárneho štátu. Je to dlh každého z nás.
A raz príde čas, ako v Grécku, tento dlh
splatiť. Spoliehať sa na to, že sa nám odpustí
jeho časť ako Grékom, sa nedá. Aj tam bol
tento krok „milosrdenstva“ vykúpený potom
a krvou obyčajných ľudí. Nakoniec tí, ktorí
najviac prispeli k zadĺženiu krajiny, najmenej
doplácajú na jej „ozdravenie“.
Systém je zlý. Demokracia narazila na svoje chyby, svoju nedokonalosť. V susednom
Česku odsúdili bývalého poslanca, ktorý
spreneveril 11 miliónov korún, na päť rokov
vo väzení, no vrátiť musel iba 1,2 milióna.
To je spravodlivosť? Neodvažujem sa ani
myslieť na to, ako by konali naši sudcovia,
keď za vraždu dvoch malých detí poslali
vinníka za mreže iba na štyri roky s minimálnym stupňom stráženia. A to mu spočítali aj
ublíženie na zdraví, krádeže a drogy.
Je to začarovaný kruh. Ak sú totiž peniaze
pre niekoho všetkým a má ich málo, chce
viac – aj za cenu potizákonného konania.
A ak má veľa, chce ešte viac. Toto je výsledok zámeny, kde Boha nahradili peniaze.
Preto sa netreba čudovať tomu, že korupcia a podvody opísané aj v kauze Gorila majú
možné reálne korene. A hoci ide o zmes právd, poloprávd a výmyslov, to, čo sa dodnes
potvrdilo ako pravdivé, je zarážajúce pre
množstvo ľudí. Tí vyšli na námestia, no so
systémom to neurobilo nič. Ten zostáva nemenný, istý si svojej moci. Po voľbách bude
platiť to známe: Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ.
No iba dovtedy, kým malé dieťa nepovie,
že kráľ je nahý.
Juraj Gradoš
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O doskách
veselo i vážne
Kedy vzniklo vaše divadelné zoskupenie?

Igor Kasala: Divadlo na doske vzniklo
niekedy v roku 2002 u nás doma v kuchyni.
Sedeli sme s Mirom a preberali sme ťažký
život umelca v dnešnej dobe. A tak sme si
povedali, že nebudeme iba živoriť a chodiť z divadla do divadla, ale založíme si aj
divadlo vlastné. To bol nápad. Ale trocha
trvalo, kým prebehla registrácia a všetky
oficiality.
Miroslav Bodoki: Bolo to 7. mája 2003. To
je oficiálny deň vzniku nášho divadla. Byrokracia neobchádza ani hercov a divadlá.

Prečo Divadlo na doske?

Miroslav Bodoki: Lebo už nič iné nebolo
voľné. (smiech) Tak to jednoducho vzniklo.
Premýšľali sme nad rôznymi variantmi. Ale
hrá sa na doskách, ktoré znamenajú svet.
Igor Kasala: Väčšinou sa hrá na dreve,
na doskách. Tak preto. (smiech) A potom
Derevo je známe ruské divadlo. Ale také
veľké ambície sme nemali.
Miroslav Bodoki: A my sme také dve drevá, takže sme tiež príbuzní dosiek. (smiech)

Divadlo na doske nie je typické divadlo
so svojou divadelnou scénou, budovou
a podobne. Kde vás teda môžu ľudia
vidieť?

Igor Kasala: Nemáme stálu scénu, aj keď
viac-menej pravidelne skúšame v Kapušanoch. A vďaka tomu a aktuálne aj
vďaka dohode s tamojším starostom je už
pravidlo, že v Kapušanoch premiérujeme
svoje predstavenia. Hrávame väčšinou pre
školy. Cestujeme priamo do konkrétnych
škôl. Zbalíme si divadlo do kufrov a škatúľ

a ideme. To je väčšinou dopoludnia. Ale
stane sa, že máme aj mikulášske alebo vianočné predstavenia, takže tieto hrávame aj
večer. Jednoducho ideme tam, kde nás chcú
a kam nás zavolajú.
Miroslav Bodoki: Hráme predstavenia pre
malých aj veľkých. Napríklad v ostatnom
čase sme často hrali pre deti predstavenie
Fúzatá Snehulienka. Fúzatá je preto, lebo ju
hrám ja, aj keď žiadne fúzy nemám. Prestavenie hráme spoločne s Igorom. My dvaja
spoločne s deťmi, ktoré do nej zapájame,
odohráme celú známu rozprávku o Snehulienke. Deti si vyberáme priamo počas
predstavenia z publika a pomáhajú nám nielen hrať, ale aj zabávať divákov, plnia rôzne
úlohy a nejaké úlohy aj samy vymýšľajú.
Igor Kasala: Vlastne tým prezliekaním sa
do rôznych postáv, kde aj muži hrajú ženské
postavy, sme sa vrátili k starej divadelnej
klasike. (smiech)
Miroslav Bodoki: No a čo sa týka dospelých, tak pre nich sme minulý rok premiérovali slovenskú klasiku Rysavá jalovica.
Ide o poviedku, takže sme si ju prispôsobili
špeciálne pre naše divadlo. Tých vecí je viac.
Vznikajú spontánne a tak ich aj hráme. Keď
je potreba, priestor a čas.

Jedna vec je to, že máte svoje vlastné
divadlo, no okrem toho ste aj herci. Čiže
hrávate aj v iných divadlách, v rôznych
predstaveniach. V nich stvárňujete aj
rôzne postavy, tak kladné, ako aj záporné. Môžete si ako herci vyberať postavy,
ktoré hráte?

Igor Kasala: V našom divadle určite.
(smiech) Je to zložitejšie. Záleží to od viace-

Divadlá bývali pôvodne
kočovné. Herci sa zbalili,
nasadli na voz aj so svojimi rekvizitami a putovali
svetom. Dnes už máme
veľké a prestížne kamenné
divadlá, no krása hereckého umenia, ktoré putuje
za svojimi divákmi, nevymizla. Herci si zakladajú
vlastné divadlá. Mnohé
sú so stálou scénou, no
vznikajú aj také, ktoré
za svojimi divákmi putujú
aj dnes a navyše pomedzi
profesionálov sa dostávajú
aj ochotníci. Takto vznikajú
výnimočné a neopakovateľné herecké združenia
rozdávajúce radosť a pohodu všade tam, kam prídu.
Medzi takéto divadelné
zoskupenie určite patrí aj
Divadlo na doske. Medzi
jeho hercov, ale zároveň
aj zakladateľov patria Igor
Kasala a Miroslav Bodoki.
rých faktorov. Sú obdobia, keď ste vďačný
za každú úlohu, ktorú dostanete, a potom
máte obdobie, keď je ponúk viac. Vtedy už
zvažujete, čo stihnete, a podobne. A rovnako to závisí aj od toho, či ste zamestnancom divadla, alebo ste na voľnej nohe.
U mňa platilo väčšinou to, že som dostal
tie postavy, ktoré som nechcel. A väčšinou

rok sv. cyrila a metoda | 15

slovo 5 | 2012

Pravé
osobnosti

boli kladné. Tie herci nemajú veľmi radi,
pretože pri kladnej postave sa „nevyhráte“.
Záporné postavy sú už o inom. Je v nich
viac emócií, viac priestoru, viac výziev pre
herca. V konečnom dôsledku herec je tu
pre hranie, tak je vďačný za každú postavu,
ktorá mu je ponúknutá a ktorú môže hrať.
Miroslav Bodoki: Ja osobne sa vždy snažím nechať pri stvárňovaní postavy – nech
je akákoľvek – celé svoje srdce. Inak by
hranie pre mňa nemalo zmysel. Je jedno,
akú postavu hráte, vždy ide o jej povahu. Tá
je potom pre každého herca výzvou.

V Prešove ešte máme v pamäti veľký
muzikál Divadla Jonáša Záborského
František, kde Miroslav Bodoki stvárnil
hlavnú postavu. Postava mnícha Eliáša sa
ušla Igorovi Kasalovi...

Miroslav Bodoki: Zíde z očí, zíde z mysle.
Hral som veľa postáv pred Františkom a verím, že ma veľa čaká aj teraz. Je pravdou,
že som sa musel veľa dozvedieť o tomto
výnimočnom človekovi. Za pomoci režiséra
Martina Kákoša, za pomoci dramaturgie.
Veľa vecí som si vyhľadal a načítal sám.
Postupne som spoznával, ako ten človek
žil, čím si v živote prešiel, čo ho ovplyvnilo a ako asi myslel, cítil... Zmena, ktorou
prešiel František, nezmenila iba jeho, ale
následne celý svet. Išlo mi o to, aby sa na to
dalo pozerať. Aby postava nebola v kŕči, ale
aby mala dušu. Snažím sa o to pri akejkoľvek postave, teda aj pri Františkovi.
Igor Kasala: U mňa je to tiež o tom, že nemám rád škatuľkovanie. Každá postava je
pre herca výzvou, možnosťou spoznať a zžiť
sa s niekým iným na nejaký určitý čas. Tak
môžeme byť chvíľu dobrými, chvíľu zlými.
Ukazujeme ľuďom, akí sú. Akí sme.
Miroslav Bodoki: Nie som dobrý teoretik
na postavy. Buď to človek v sebe má, alebo
nie. Hercovi ide vždy o to, aby hral, aby bol
na scéne, aby mu tlieskali... Inak by nebol
hercom.
Igor Kasala: A ešte jedna vec – história
je jedna vec a dielo je dielo. Takže aj keď
pôjdete napríklad na ostatné predstavenie Quo vadis, tak majte na mysli, že ide
o umelecké stvárnenie historickej udalosti.

Tak to bolo pri Františkovi a pri mnohých
iných predstaveniach. Úlohou hercov nie je,
aby boli verní histórii. Odovzdávame určité
posolstvo hry alebo konkrétnej postavy.
Ľuďom niečo hovoríme medzi riadkami. To
je vklad každého z nás. To je to hranie.
Miroslav Bodoki: V Quo vadis hrám napríklad postavu Petronia, umelca, básnika,
spisovateľa, ktorý si užíva život plnými
dúškami a kráča s dobou. Vie, že jeho cesta
nie je správna, ale v podstate nemá na výber.
Prirovnávam si to s obdobím komunizmu.
Tiež veľa ľudí vedelo, že to nie je správne,
napriek tomu museli robiť to, čo sa od nich
vyžadovalo, čo chcela „strana a vláda“. Takýto je Petronius. Vie, čo je správne, ale robí,
čo musí. Aj keď na konci sa to... ale to nepoviem, na to sa príďte pozrieť do divadla.
Igor Kasala: Quo vadis nie je príbeh,
v ktorom si chytíte svoju postavu a milujete
ju od začiatku do konca. Tu ide vyslovene
o príbeh. V Quo vadis hrám Tigelina, šéfa
pretoriánov, ktorý manipuloval s Nerom.
Aj pôvodné dielo opisuje Nera ako veľmi
ľahko manipulovateľného. Bol to práve
on, kto nahovoril Nera na podpálenie
Ríma a na prenasledovanie kresťanov. Je to
najzápornejšia postava v predstavení. Je to
postava, ktorú herci majú radi pre pestrosť
stvárnenia, pre príležitosť „vyhrať sa“.
Miroslav Bodoki: Dnes nám chýbajú
príbehy. Veľmi. To, čo sme kedysi tak
milovali. Keď ste vzali knihu, nemohli ste
sa od nej odtrhnúť. Takisto keď ste sledovali
dej filmu alebo predstavenia. Žiaľ, dnes
prídu ľudia do divadla, sadnú a „bavte nás“.
Preto sú krásne predstavenia s deťmi, ktoré
predstavenie prežívajú s nami. Ktoré majú
radi príbehy. K deťom nemôžete prísť bez
príbehu. Tam sa nemôžete na nič hrať,
tam musíte hrať naozaj a naplno. Inak vám
neuveria.
Igor Kasala: Asi sme unavení životom
a okolnosťami. No neznamená to, že máme
rezignovať, že máme zabudnúť na krásno v nás. Tie príbehy sú všade okolo nás
a v jednom z nich hráme aj my sami.
za rozhovor ďakuje Andrea Čusová
snímky: Archív DJZ v Prešove, Juraj Blaščák

Podľa učenia kresťanskej viery je Boh svojím stvoriteľským aktom prítomný pri vzniku každej ľudskej bytosti. Preto je každý
človek stvorený na Boží obraz a podobu jedinečným a neopakovateľným originálom,
je osobou. To sa navonok prejavuje jeho
vonkajším výzorom, zdedenými vlohami,
ale aj nadobudnutými vlastnosťami počas
jeho osobného ľudského dozrievania. Ten,
kto nejakým spôsobom vyniká z bežného
ľudského priemeru a svojimi činmi preukazuje ľudstvu výnimočné dobro, sa stáva
osobnosťou. Sila osobnosti sa prejavuje
v tom, že nesplýva v toku dejín s väčšinovou populáciou, ale sama udáva tomuto
toku smer. Samozrejme, máme na mysli
pozitívny smer, ktorý vedie ľudstvo k väčšiemu blahu a šťastiu. Z náboženského
hľadiska k zdroju tohto blaha, k Bohu.
Medzi takéto osobnosti našich cirkevných i svetských dejín právom zaraďujeme
sv. bratov Cyrila a Metoda. Boli to práve
oni, ktorí svojou evanjelizačnou misiou
nasmerovali slovanské národy k viere
v Krista. Oni svoje misionárske poslanie zobrali veľmi vážne a zasvätili mu
svoj plodný život. V rozhodujúcej chvíli
pozvania zo strany moravského kniežaťa
Rastislava dokázali premôcť osobnú únavu
i politicko-mocenské roztržky svojej doby,
aby zvestovali Kristovo evanjelium cudzím
národom. Po príchode na Veľkú Moravu sa
nestretli len s priazňou vladára, ale čoskoro pocítili i mnohoraké prekážky zo strany
neprajníkov. Navyše o správnosti svojej
evanjelizačnej metódy museli presviedčať i Apoštolský stolec v Ríme. Bl. pápež
Ján Pavol II. v encyklike o tom realisticky
píše: „... medzi tými kmeňmi rozvíjali
to poslanie, ktorému obidvaja venovali
zvyšok svojho života, vyplneného cestami,
strádaniami, utrpením, nepriateľstvom
a prenasledovaním; u Metoda dokonca došlo až k ukrutnému uväzneniu.“ (Slavorum
apostolorum 5)
To všetko ich však neodradilo a aj
napriek tomu dokončili začaté dielo.
Aj za cenu nepochopenia a osobného
utrpenia. Práve preto, že sa stali vynikajúcimi osobnosťami, im patrí úcta aj
po stáročiach. Je pozoruhodné, že ich úcta
je rozšírená tak na kresťanskom Východe,
ako aj na Západe. Stali sa tiež predchodcami ekumenizmu, po ktorom aj dnes
nostalgicky túžime.
Michal Hospodár
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Štedrosť
a trpezlivosť
Môj darček na prvé sväté
prijímanie

Ešte som nemal päť rokov, keď som mal
spolu s bratom prvé sväté prijímanie v kláštornej kaplnke. Našimi krstnými rodičmi
boli miestny lekárnik a jeho manželka. Tá
bola pekná, elegantná a naozajstná dáma.
Pamätám si, že vpredu blízko presbytéria
boli kľačadlá pre nás a pre našich krstných
rodičov. Zrazu naša krstná vstala a šla
po jedného veľmi chudobného chlapčeka,
ktorý tiež prišiel preto, aby dostal prvé sväté
prijímanie, ale nemal ani kľačadlo, ani oblek, ani nič. Ponúkla mu svoje kľačadlo pri
nás a darovala mu svoju vlastnú modlitebnú
knižku, veľmi krásnu, viazanú v jemnej
koži, so zlatými okrajmi. Ten chlapec oslávil
svoje prvé sväté prijímanie spolu s nami,
na našej vlastnej slávnosti. To bol môj darček k prvému svätému prijímaniu a nikdy
som nezabudol na štedrosť svojej krásnej
krstnej mamy, ktorá sa postarala o toho
chudobného chlapca. Dala nám krásny
príklad štedrosti.

Čo je to štedrosť?

Ak zamestnávateľ platí svojmu zamestnancovi, nemá väčšiu zásluhu, je to jeho povinnosť. Ale ak platí načas, ak platí celú mzdu,
ak ho stimuluje, ak ho zaškoľuje, vtedy
môžeme povedať, že je to dobrý zamestnávateľ. A ak sa navyše zaujíma o rodinu
svojich zamestnancov, ak poskytuje štipendiá ich deťom, ak im ponúka poradenstvo
v tom, ako si zabezpečiť dôstojný život, ak
organizuje športové a spoločenské akcie,
ak obetuje svoje príjmy pre dobro svojich
zamestnancov, vtedy môžeme hovoriť
o štedrosti. Byť štedrý znamená dávať viac,
než máme povinnosť dávať.
Keď som bol už kňazom, prišla za mnou
riaditeľka mojej základnej školy, aby mi
ponúkla ekonomickú pomoc pre nejakého
študenta, ktorý nemá prostriedky na pokračovanie svojho štúdia. Podmienkou bolo,
aby obdarovaný nevedel, kto mu pomáha.
Vďaka nej mohol jeden z mojich farníkov
ukončiť svoje vzdelanie bez toho, aby sa
dozvedel, kto bol jeho dobrodincom, ale
žiadal som ho, aby sa zaň veľa modlil. To je
štedrosť.

Musím byť bohatý, aby som
mohol byť štedrý?

Vždy som hovoril, že domy chudobných
sú elastické: rastú pri potrebe prichýliť
niekoho navyše. A dvere sa otvárajú nielen
pre príbuzných z vidieka, ktorí hľadajú
zamestnanie, ale aj úplne neznámym,
ktorí prišli do mesta sprevádzajúc chorého,
ktorý má nastúpiť do nemocnice, alebo
tým, ktorí prichádzajú z niektorej z krajín na juhu a sú na ceste do USA, alebo
mladým, ktorí bývajú sami, pretože ich
rodiny ostali v ich dedinke, zatiaľ čo oni
hľadajú lepšiu prácu. Dávajú im svoj dom,
svoj chlieb a svoje srdce! V mojom bydlisku, chudobnej a statočnej štvrti, by Jozef
a Mária určite našli na Vianoce útulok.

Odkiaľ pochádza štedrosť?

Nepochybne z lásky. Lásky, ktorá presahuje náklonnosť, ktorá sa rodí z krvi;
lásky, ktorá vidí v každom človeku osobu
hodnú lásky. Štedrosť niektorých sa opiera
o náboženskú vieru, o Ježišovo prikázanie milovať, ako nás miluje on, milovať
až po obetu vlastného života za milovaného. Ale štedrosť existuje aj medzi neveriacimi, lebo také je ľudské srdce: schopné
nesmierneho hrdinstva. V nás, ktorí veríme, sa štedrosť prejavuje z jednoduchého
dôvodu: pretože sme stvorení na obraz
štedrého Boha.

Štedrosti sa učíme

Štedrosť ako všetky dobré city je hodnota,
ktorá sa pestuje od detstva, a rodičia sú
už odvtedy prvými učiteľmi tejto krásnej
náuky. Dôležitou vlastnosťou štedrosti je
to, že sa nepraktizuje kvôli vďačnosti alebo
chvále, ale pre dobro ostatných, a jej odmena je v šťastí. Tu sa aplikuje to, čo Ježiš
povedal o almužne, že ľavá ruka nesmie
vedieť, čo robí pravá a že dávať treba aj
z toho mála, čo máme, nielen z toho, čo
máme navyše. Deti naučíme byť štedrými
vtedy, keď dávajú to, čo sa im páči, nielen
to, čo by už vyhodili do koša.
Kampane pomoci postihnutým sú výbornou príležitosťou naučiť sa byť štedrými. A nielen dávajúc, ale aj pomáhajúc.
V jednom z centier deti z triedy, kde učím

náboženstvo, chodili z domu do domu,
pomáhali zbierať potraviny a triedili tie,
ktoré priniesli susedia. Dali svoj čas a svoju
prácu, a to sa cení viac.

Štedrými sa učíme byť ak:

• Sme schopní objaviť osobu hodnú lásky
za smutným vzhľadom drogovo závislého, alkoholika alebo bezdomovca.
• Zaujímame sa o nešťastia iných a vidíme
ich ako svoje vlastné.
• Zriekame sa toho, čo potrebujeme, aby
sme zmiernili núdzu iného.
• Pozorne počúvame tých, ktorí nás prosia
o pomoc, snažiac sa vyhnúť nezdravému
podozrievaniu.
• Dávame svojim deťom, aby sa naučili
dávať, a usmerňujeme ich, ako dávať tak,
aby neurazili dôstojnosť iných.
• Konáme skutky služby spoločenstvu,
ktoré nie sme povinní konať, ako napr.
zasadiť strom, upratať záhradu, pozametať ulicu, hoci nám to neprináleží,
umiestniť výstražný nápis pred nebezpečenstvom... n

Čo je to trpezlivosť?

Definícia: Pokojná zdržanlivosť pred každou bolesťou a ťažkou situáciou. (Slovník
cností, Héctor Rogel Hernández, Seminario Conciliar de México, 2003) Cnosť
toho, kto dokáže trpieť s odovzdanosťou.
Schopnosť čakať na veci. (Larousse)

Každodenný Jób

Mali by sme si prečítať Jóbov príbeh vo
Svätom písme. On sa stal synonymom trpezlivého človeka. Jeho citujeme vždy, keď
chceme hovoriť o trpezlivosti založenej
na dôvere v Boha, ktorý je dobrý. Tej dôvere, ktorá sa volá nádejou a ktorá je cnosťou. Človek je trpezlivý, keď má nádej.
Ak stratil nadprirodzenú nádej, vtedy
sa nehovorí o trpezlivosti, ale o fatalizme, ktorý je plný horkosti a sklamania. Jób
bol človek, ktorý si bol istý Božou láskou.
Všimli ste si, že na svete sú dva druhy
ľudí? Jedni sa stále sťažujú, že sa majú zle,
hoci v skutočnosti sa až tak zle nemajú,
a druhí, hoci sa im vodí veľmi zle, žijú
s veselosťou a optimizmom.
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„Ako sa máte?“ opýtal som sa starenky, ktorá pre svoje choroby ledva dokáže
kráčať.
„Najdôležitejšie je, že sa vôbec mám,
vďaka Bohu,“ odpovedala s úsmevom, ktorý
osvecuje jej tvár i svet.
Ona je každodenným Jóbom.

dáva. Čo je najhoršie, čo sa nám môže
stať? Ekonomický krach, smrť milovanej
osoby, smrteľná choroba, oklamanie, zrada,
ohováranie! Akékoľvek trápenie by to bolo,
ak sme milovaní alebo ak milujeme, bude
nám ľahšie ho prekonať. Beda samému, ak
padne do jamy! Kto ho zachráni?

Tí, čo sa vzdávajú

Domov, škola trpezlivosti

Život je slzavým údolím a zdá sa, že niektorí si urobili monopol na všetky slzy
z údolia.
Existujú rôzne postoje k bolesti:
1. Postoj stoika, ktorý ostáva nevšímavý
k utrpeniu rovnako ako k radosti. Tento
stav je ideálom východných mystikov, ktorí
bojujú celý život, aby ho dosiahli, ignorujúc
zimu, teplo i hlad. Stoicizmus popiera ľudské city a spôsobuje pohŕdanie samotným
životom. Sú to žijúci mŕtvi, autisti uzavretí
vo vlastnom svete, neschopní milovať a zakúsiť legitímne potešenia, ktoré sú príčinou
radosti.
2. Postoj zúfalca, ktorý sa cíti zdrvený
a porazený nešťastím a hľadá dvere úniku
od drog až po samovraždu. Tento stav je
chorobný. Jeho telo a myseľ mu neumožňujú vidieť problémy jasne a nájsť riešenia.
Tieto osoby potrebujú lekársku a psychologickú pomoc. Strata duchovnosti a nakoniec aj samotnej viery spôsobuje, že spoločnosť upadá do prázdnoty materializmu.
Mať nadlho neuspokojí. Neprítomnosť
Boha vyvoláva únavu a sklamanie. Niet sa
čo diviť, že v materializovaných a presýtených spoločnostiach stúpa počet samovrážd. Je to netrpezlivosť so životom.
3. Postoj trpezlivého, ktorý cíti bolesť
a rozumie jej, ale jeho hodnoty mu pomáhajú pokračovať v živote s dôstojnosťou
a dať zmysel svojmu životu postihnutému
fyzickým alebo duševným trápením. Znova
je to láska, ktorá je hlavným podporovateľom trpezlivosti.
Láska, ktorá
prijíma, a láska, ktorá sa

Denné spolužitie so súrodencami a s rovesníkmi spôsobuje, že dieťa sa stáva silným
a naučí sa nebyť sebaľútostivé. Vyrastie
poznávajúc, že v živote je bolesť i slasť,
smútok i radosť, námaha i odpočinok.
Spolužitie s príbuznými a priateľmi učí
dieťa aj tomu, že existuje smrť, choroba,
staroba, chudoba, nespravodlivosť atď.
Postavenie sa svojim problémom a hľadanie ich riešení mu pomôžu nájsť sebadôveru a silu nenechať sa poraziť. Bude z neho
bojovník a víťaz.
Pozorovanie života ostatných so záujmom vyvolaným láskou mu pomôže
pochopiť, že na tomto svete potrebujeme
jeden druhého a že aj on je potrebný pre
tých druhých.
Keď dieťa trpí, láska rodičov mu otvára
dvere k nájdeniu lieku na jeho utrpenie.
Od lásky rodičovskej je len krok k láske
Božej a tá naplní nádejou dieťa i dospelého,
ktorým sa stane.

Rodičia, snažte sa...

• Byť trpezliví a nestrácať pokoj pri zlých
správach a bolestných udalostiach.
• Neskrývať pred deťmi tvrdú a ťažkú
stránku vecí, pretože by ste im dali falošný obraz sveta, ale nezabúdajte ukázať aj
to pozitívne a príjemné.
• Nenechať svoje deti utápať sa v sebaľútosti ani opustiť svoje snaženie len preto,
lebo sa im to nedarí.
• Naučiť svoje deti ovládať svoje vzplanutia
a hnevy.
• Keď umrie blízka osoba, vysvetlite svojim
deťom, v čo veríme ohľadne mŕtvych, aby
nesmútili ako tí, čo nemajú nádej, ako
hovorí sv. Pavol. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: blogspot.com

Amulet
Sedeli sme v autobuse a vracali sa z Litmanovej. Počas cesty sa postavila istá pani
a začala medzi sedadlami každému núkať
na papieri skopírovanú nejakú zázračnú
modlitbu. „Kto sa bude modliť túto mocnú
modlitbu, získa toľko, akoby sa pomodlil 9
ružencov,“ všetkých povzbudzovala. Na jednom zo zadných sedadiel sedel pán, ktorý
celú túto zvláštnu atmosféru autobusu zmrazil dvoma vetami: „No tak takáto modlitba
je určite od zlého. Satan nechce ruženec,
a preto nám radšej ponúkne takéto niečo!“
A naozaj, v celom autobuse došlo
k postupnému odmietnutiu tejto „mocnej“
modlitby.
Obdivoval som múdrosť a odvahu tohto
človeka, ktorý sa postavil proti takejto forme
zbožnosti.
Niektorí ľudia sa chytia na hocičo. Neraz
im z modlitebnej knižky vypadne taká či onaká modlitba. Nedávno som v chráme našiel
podobnú, v ktorej bolo napísané: „Kto túto
modlitbu bude pri sebe nosiť, nezahynie
náhlou smrťou.“ Táto modlitba sa stala pre
babku amuletom. No nerobia to len babky.
Mnohí si zavesia ruženec okolo spätného
zrkadla nie preto, aby sa s ním mohli modliť,
ale aby ich ochraňoval.
Amulet je predmet, o ktorom sa verí,
že svojou magickou silou ochráni nositeľa
pred chorobami, nešťastím alebo zlými
magickými silami.
V súčasnej dobe si ľudia kupujú rôzne
kamene, pretože veria falošným prorokom,
ktorí o kameňoch hovoria napríklad toto:
„Serpentín je kameň, ktorý je podporou pri
meditáciách a pomáha získať kontrolu nad
vlastným životom. A kým serpentín pracuje
na uvoľňovaní starých zranení, stichit je
pripravený povzbudiť nás v prejavení nášho
vlastného ja a žiť tu a teraz. Antlantisit je
vhodný na celkové posilnenie srdcovej
činnosti. Je vhodné nosiť ho pri sebe ako
prevenciu proti srdcovému infarktu.“
Je neuveriteľné, že ľudia pripisujú kameňom – mŕtvej hmote – živé schopnosti:
„získať kontrolu“, „povzbudiť nás“, „ochrániť
nás“.
Kresťan nesmie mať žiadne amulety. My
nemôžeme očakávať silu a pomoc od žiadneho predmetu. Našou silou má byť Pán
a ak človek očakáva pomoc od nejakého
amuletu, dopúšťa sa hriechu modloslužby.
Pre bl. Jána Pavla II. ruženec nebol amuletom. On hovoril: „Ruženec je školou modlitby.“ Alebo: „Ruženec je stretnutím, na ktorom nechýbam ani ja, ani Panna Mária“.
Marek Badida
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Kurz Emauzy v Bárke

Dôležité otázky
M
ilí mladí priatelia,
v minulom čísle
sme načrtli zopár
vecí, ktoré je nutné poznať
pred vstupom do manželstva.
Obdobie známosti je totiž práve
o tom: spoznať lepšie toho, kto
mi je neznámy, o kom neviem
zďaleka všetko. Ale ak s ním
chcem stráviť zvyšok života, je
nevyhnutné spoznať jeho vnútorný svet – názory, predstavy,
postoje.
Ak chcem vstúpiť do manželstva, mal by som použiť
nielen emócie, city, pocity, ale
aj rozum. Musím si odpovedať
na množstvo podstatných otázok. Úplne praktických. Nielen
to, či sa máme radi.
Na kurz pre snúbencov raz
prišla jedna maturantka. Prebehol medzi nami nasledujúci
dialóg:
Ja: „Musíte sa tak ponáhľať?
Máte už všetko podstatné
vyriešené? Nechcete si to ešte
rozmyslieť?“
Ona na to s neskrývaným
entuziazmom: „Nie, nie, my sa
máme radi!“
„No, dobre, ale viete už, kde
budete bývať?“

„Ešte uvidíme.“
„Ešte si ani nezmaturovala.“
„To bude dobré.“
„Máš už nejakú prácu?“
„Nie, ale niečo si nájdem
v Košiciach.“
Stretol som ju asi o pol roka.
Pýtam sa:
„Tak čo? Ako?“
Len ťažko vzdychla.
Ja: „Kde bývate?“
Ona (už bez nadšenia):
„U svokry.“
„A čo manžel?“
„Vstáva o druhej, odchádza
do práce, príde podvečer, ľahne
si spať, lebo zase vstáva o druhej
do práce…“
„A čo maturita?“
„S odretými ušami.“
„Tak aspoň prácu si si našla?“
„Nie! Nič!“
Prekážkou uzavretia manželstva nie je nezamestnanosť,
nedokončené vzdelanie či bývanie so svokrovcami pod jednou
strechou. Apelujem však na rozum, ktorý by mi mal napovedať, či sa neženiem do situácie,
o ktorej sa dá predpokladať,
že ju nebudem zvládať.
Málokto si uvedomuje dôležitú vec: Ak sa idem ženiť, tak si

beriem nielen svoju vyvolenú,
ale s ňou dostávam do vienka aj
celú jej rodinu. Aj s ich zvykmi
a tradíciami. Získavam druhých
rodičov, dostávam ďalších
súrodencov. Aj s ich chybami,
príp. záväzkami (napr. chorých,
o ktorých sa treba starať). Stáva
sa tiež (napr. pri sobáši s cudzincom), že mám len svoju
predstavu o spoločnom živote:
že moja (zahraničná) polovička
bude s radosťou bývať u nás
a nebude mať absolútne žiadne
nároky ani túžby po domove.
Ak si myslím, že naše dieťa
bude poznať len jednu babku
(tú moju) a druhá „nech sa
s tým rozlúči“, je to prinajmenšom neslušné, naivné a určite
nesprávne.
Ak spolu chodíte, potrebujte
vedieť, ako si predstavujete
trávenie voľného času. Ak ste,
povedzme, dvaja učitelia, ako si
predstavujete prežívanie spoločných popoludní, víkendov či
prázdnin. Ak je ona zamestnaná
v mieste bydliska a on pracuje 3
týždne v Čechách a len 1 týždeň
je doma, ako si predstavujú
tento týždeň? Bude on spať, odpočívať či navštevovať starých

kamarátov, venovať sa koníčkom či záhrade, alebo spolu so
svojou polovičkou budú rozvíjať
vzájomný vzťah, príp. chodiť
po rodine na návštevy?
Ak idete po meste okolo
predajne s nábytkom, povedzte
si navzájom, ktorý štýl, farba sa
vám páči, ako by ste mali radi
zariadený svoj spoločný byt či
dom. Aj keď ten druhý nebude
zdieľať rovnaký názor na farbu,
aspoň budete vedieť, na čom
ste a ktorému vzoru sa treba
vyhnúť.
Ako si predstavujete prežívanie nedele či Vianoc? Ako bude
vyzerať nedeľa o 10 rokov u vás?
Ocko leží pred telkou na gauči
a vyháňa ratolesť do cerkvi
po pečiatku či podpis, lebo
„decko ide na prijímanie“? Alebo sám ide príkladom a vedie
celú rodinku pekne do chrámu,
a to nielen v roku prípravy
na prvé sväté prijímanie? Ako
budú vyzerať naše Vianoce?
Kde si predstavuješ, že ich
budete tráviť? Sami? S rodičmi?
My u nich či oni u nás?
Sú to záležitosti, na ktoré si
možno dnes ešte nedáme záväznú odpoveď, no potrebujeme
zistiť, ako sa na to pozerá naša
nastávajúca polovička. n
Ivan Molčányi
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Testament
F
ilm O bohoch a ľuďoch je venovaný
pamiatke trapistických mníchov
zavraždených v roku 1996 v Alžírsku.
Predstavený tejto komunity v Tibhirine už
vopred napísal svoj testament.

Keď sa črtá zbohom (à-Dieu:
Bohu)

Ak by prišiel deň (a môže sa to stať aj dnes),
keď by som sa mal stať obeťou terorizmu,
ktorý, ako sa zdá, chce zahrnúť všetkých
cudzincov žijúcich v Alžírsku, chcel by som,
aby si moja komunita, moja Cirkev, moja
rodina pamätala, že môj život bol darovaný Bohu a tejto krajine. Nech prijmú to,
že jedinému Majstrovi tohto života nebude
ľahostajný tento brutálny odchod.
Nech sa za mňa modlia, aby som mohol
byť hodným takejto obety.
Nech pridružia moju smrť k toľkým ďalším rovnako násilným, ktoré zostanú skryté
v ľahostajnosti anonymity.
Môj život nemá väčšiu hodnotu ako iný
život. A nemá ani menšiu hodnotu. V každom prípade nemá nevinnosť detstva.
Žil som dostatočne veľa na to, aby som sa
mohol stať spoluvinníkom zla, ktoré, ako sa
zdá, získava prevahu vo svete, a aj v tom, čo
sa ma slepo chystá zmocniť.
Veľmi by som chcel v tom momente, ktorý prichádza, mať tú trochu jasnej mysle,
ktorá by mi umožnila požiadať o odpustenie Boha a mojich bratov v človečenstve,
a zároveň zo srdca odpustiť tomu, kto ma
zasiahne.
Nemohol by som si želať takúto smrť.
Považujem za potrebné vyznať to. Neviem
totiž, ako by som sa mohol tešiť z toho,
že ľud, ktorý milujem, by bol bez rozdielu
obvinený z mojej vraždy.
Je príliš veľkou cenou za to, čo azda nazvú
„milosťou mučeníctva“, že budem za ňu
vďačiť Alžírčanovi, nech to bude ktokoľvek,
najmä ak bude konať vo vernosti tomu, čo
považuje za islam.

Opovrhujem tým, čo možno namotať
na Alžírčanov ako celok. Poznám karikatúry islamu, ku ktorému pobáda istý druh
islamizmu. Je príliš ľahké uspokojiť sa so
stotožňovaním tejto náboženskej cesty
s radikalizmami jeho extrémistov.
Alžírsko a islam sú podľa mňa úplne iná
vec. Sú ako telo a duša.
Myslím si, že som to už navonok dostatočne jasne vyhlásil s vedomím toho, čo
som prijal. Nachádzal som pritom priamu
vodiacu niť evanjelia (ktoré som sa učil
na kolenách mojej matky, mojej úplne prvej
cirkvi) práve v Alžírsku a už vtedy v úcte
k veriacim moslimom.
Moja smrť sa dozaista bude javiť tak,
akoby dala za pravdu tým, čo ma považovali
za naivného alebo za idealistu: „No nech
teraz povie, čo si o tom myslí!“
Ale títo nech vedia, že tak bude oslobo-

dená moja najmučivejšia zvedavosť.
Veď budem môcť, ak sa bude páčiť Bohu,
ponoriť svoj pohľad do Otcovho pohľadu
a uprene hľadieť spolu s ním na jeho deti
islamu. Tak ako ich vidí on – úplne vo svetle
Kristovej slávy ako ovocie jeho umučenia,
vystrojených darom Ducha, ktorého skrytou radosťou je stále vytvárať spoločenstvo
a obnovovať podobnosť, pričom narába
s rozličnosťami.
Ďakujem Bohu, ktorý, ako sa zdá, chce,
aby tento stratený život, úplne môj a úplne
ich, bol napriek všetkému úplne v službe
tejto radosti.
Do tohto ďakujem, v ktorom je už
povedané všetko o mojom živote, zahrňujem, samozrejme, vás, priatelia včerajška
i dneška, a aj vás, tunajší priatelia po boku
mojej matky a môjho otca, mojich sestier
a mojich bratov, ako aj ich.
A aj teba, priateľ poslednej minúty, ktorý
nebudeš vedieť, čo robíš. Áno, aj za teba
nech je moje ďakujem, aj toto zbohom (á-Dieu: Bohu) pred tvojou tvárou. A nech je
nám dopriate, ak sa bude Bohu, Otcovi nás
oboch, páčiť, aby sme sa stretli ako šťastní
lotrovia v raji. Amen! Inš’ Allah!
Alžír 1. decembra 1993
Tibhirine 1. januára 1994
P. Christian de Chergé, prior tibhirinského kláštora n
Preložil Juraj Vittek
snímka: toutlecine.com

Svätý Cyril Jeruzalemský
Jedným z výsledkov horlivej pastierskej
práce na duchovnom poli Jeruzalemskej
cirkvi je zachovaných 24 slávnych katechéz
svätého Cyrila Jeruzalemského, ktoré predniesol ako biskup miestnej cirkvi okolo roku
350 v Bazilike Vzkriesenia. Predchádza im
jedna otváracia Prokatechéza. Prvých 18 je
určených katechumenom, pripravujúcim sa
na krst, čiže tým, čo majú byť osvietení (gr.
photizomenoi, lat. illuminandi). Posledných
5 nesie názov mystagogické, ktoré predniesol už novopokrsteným, čiže neofytom, počas veľkonočného týždňa. Najmä u neofytov
z radov Grékov kládol Cyril dôraz na zrakové
vnemy, ktoré im boli veľmi blízke. Išlo o ten
druh prechodu od obradu k tajomstvu, ktorý využíval psychologický efekt prekvapenia
a skúseností prežité počas Veľkej noci. Tu je
jedna z pasáží, ktoré vysvetľujú tajomstvo
krstu: „Tri razy ste boli ponorení do vody

a opäť ste sa vynorili a tým ste obrazne,
symbolicky naznačili, že Kristus bol tri dni
pochovaný. Lebo ako náš Spasiteľ pobudol
tri dni a tri noci v útrobách zeme, tak ste aj
vy prvým vynorením napodobnili Kristov
prvý deň v zemi a ponorením noc. Veď ako
ten, kto sa nachádza v noci, nevidí nič, a ten,
kto vo dne pohybuje sa vo svetle, tak ste ani
vy pri ponorení nevideli nič ako v noci, pri
vynorení ste boli zasa ako vo dne. Tá spasiteľná voda sa vám stala hrobom aj matkou.
Jeden čas a spôsobuje oboje, takže chvíľa
vašej smrti je súčasne chvíľou vášho narodenia.“ (Druhá mystagogická katechéza 4)
Tajomstvo, ktoré majú pokrstení uchopiť,
je Boží plán, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom Kristových spásonosných činov
v Cirkvi.
Jozef Gača
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Nedaj sa znechutiť
E
šte dobre, že školu má tak
blízko! Ponorená do seba
kráčala Ema po zasneženom chodníku. Zimné prázdniny rýchlo ubehli. Hádam
pri učení v triede príde na iné
myšlienky. Nevie sa spamätať z toho, čo sa u nich počas
vianočných prázdnin odohralo.
Zlý sen, z ktorého sa chce čím
skôr zobudiť. S touto realitou si
nebude vedieť poradiť.
Rodičia, najmä mamka, ju
viedli k viere. V puberte aj
pochybovala, rebelovala proti
Bohu. Zariadila si život po svojom. S Tomášom sa zoznámili
na vyške. Po promóciách bola
svadba v chráme. Deti dali
pokrstiť. A spočiatku aj chodili
v nedeľu do chrámu, ale keď sa
manželovi začalo dariť v podnikaní, chrám bol na druhej
koľaji.
S Tomášom mala v manželstve menšie problémy. Nedokázala niektoré veci prijať. Časté
služobné cesty sa jej zdali podozrivé. A potom ten telefonát!
Neznámy žensky hlas zasipel:
„Váš manžel má milenku!“
A potom ticho. Bolo počuť len
cvaknutie na druhej strane. Keď
sa Tomáš vrátil zo služobnej

cesty, prudko ho privítala: „Vraj
ma podvádzaš.!“ Ihneď zareagoval: „Si hysterička. A zbytočne
robíš scény. Kde vlastne žiješ?
Veď to patrí k imidžu muža.“
A potom na všetkých spadla
lavína urážok a ponižovania.
Mrazivé ticho občas svojimi
otázkami prerušovala malá
Simonka: „Mamka, prečo stále
plačeš?“ Snažila sa to nejako
zahovoriť: „Ocko ma problémy v práci.“ Aj starší Miško
neústupčivo chodil za Tomášom. No ten naňho iba hrozivo
pozrel a popod nos zahundral:
„Dajte mi všetci pokoj!“
Keď oznámil, že sa chce
rozviesť, prudko zareagovala:
„Nie! Nechcem o tom ani počuť!“ Tomáš na ňu uprel pohľad
plný hnevu a Ema cítila, že sa
nedohodnú. Pred Vianocami sa
odsťahoval.
„Urobila som si nadstavbu.
Vydala som sa a máme päť deti.
Pred dvoma rokmi skrachoval podnik, v ktorom manžel
pracoval. Boli sme v ťažkej
ekonomickej situácii. Ale
modlili sme sa za to. Pred pol
rokom manžel dostal v meste
výhodné zamestnanie, ponúkli

nám aj byt. No povedz, nie je to
zázrak!“ spustila nadšená Jana,
spolužiačka, ktorú stretla pri
nákupoch. No určite, pomyslela
si Ema. „Myslíš si, že dnes sa
nedejú zázraky?“ vytušila jej
nesúhlas Janka. Cítila, že Ema
ani poriadne nevnímala jej
príbeh. „Ale som sa rozhovorila.
A ty, Ema, ako žiješ? Dávno sme
sa nevideli.“ „Po promóciách
na pedagogickej fakulte som sa
vydala. Manžel vydržal v školstve len dva roky, nebavilo ho

učiť, a tak sa dal na podnikanie.
Nedávno som sa dozvedela,
že ma podvádza. A tak sa zbalil
a odišiel. Nechal nás aj s deťmi.
Neviem, čo urobím,“ zatrpknuto
zakončila svoj príbeh Ema.
„Možno sa ti teraz zdá,
že je všetko nanič, že už nie je
východisko, ale je tu riešenie,“
pokúsila sa ju povzbudiť Jana.
„Manželská kríza nemusí byť
tragédia, ale možno je to pre
teba výzva. Len odpustenie
môže pretrhnúť reťazec zla. Boh
nám odpúšťa, tak odpúšťajme aj
my sebe navzájom.
Príď v piatok k nám. Stretávame sa pri modlitbe.“
Sľúbila, že príde, aj keď si nebola celkom istá. V piatok večer
sa na poslednú chvíľu rozhodla,
že skúsi prestať plakať. Obliekla
sa a vyrazila. Bola prekvapená
milou atmosférou. Neprestávala
sa čudovať, že cudzí ľudia sú
ochotní modliť sa za jej problémy. Za niečo, čo sa ich netýka.
Teraz robí prvé nesmelé kroky viery. Stojí ju to veľa námahy
a síl. Podarilo sa jej presvedčiť
aj deti, aby sa spolu modlili. To
im dáva silu a svetlo do ďalšieho
dňa. Učia sa navzájom počúvať,
milovať a prijímať jeden druhého takého, aký je. A prosia aj
za ocka, aby našiel cestu späť. n
Ján Karas
ilustračná snímka:
wordpress.com

Čistička egeria
Milovníci rybičiek, slimákov a ďalších nájomníkov akvárií veľmi
dobre poznajú rastlinku, ktorá sa volá egeria densa – vodomor
hustý. Slovenský názov nie celkom korešponduje s tým, ako táto
rastlinka funguje. Okrem toho, že je vhodná aj pre začínajúcich
akvaristov, popisy ju označujú ako čističku. Sťahuje z vody škodliviny, okysličuje ju a celkovo vylepšuje jej kvalitu. Rastlinke sa darí
i vo veľmi tvrdej vode (zmäkčuje ju odčerpávaním vápenatých
solí). Vylučuje antibiotické látky, ktoré pomáhajú predchádzať
modrozeleným riasam. Živiny prijíma celým povrchom. Ak sa jej
ponúknu ideálne podmienky, zvlášť dostatok svetla, rastie „ako
z vody“. Aj kresťan by sa mal v mnohých oblastiach podobať
vodnej čističke – sťahovať škodliviny, prinášať dýchateľné prostredie, vylepšovať kvalitu, obstáť aj v tvrdom prostredí a vylučovať
uzdravujúcu lásku. Pri dostatku Svetla a prijímaní „živín“ celou bytosťou sa potom jeho duchovný rast nedá len tak ľahko zastaviť.
Dada Kolesárová
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Pôst ako
desiatok

Pastier

Už v Starom zákone sa stretávame s obetovaním desiatkov Pánovi. Na viacerých
miestach Písma nachádzame ustanovenia
o tom, na čo sa prvotiny a desiatky vzťahujú. Dobre prežité pôstne obdobie môže byť
tiež vhodným desiatkom ako dar z našej
strany.

K

eď Pán v Starom zákone požaduje od Izraelitov odovzdávanie desiatkov a prvotín, nemyslí sa tu na to, čo sa
urodí alebo narodí ako prvé. Dať prvotiny alebo desiatky znamená odovzdať to najlepšie a najkrajšie. Pán, ktorý je
najvyššie dobro a krása, si zaslúži, aby mu bolo obetované to,
čo je najkrajšie a najlepšie. Práve od tejto skutočnosti sa odvíja
tragédia Kaina a Ábela. O Kainovi Písmo vraví: „Po nejakom čase
Kain priniesol Pánovi obetu z poľných plodín“ (Gn 4, 3). Neboli
to však prvotiny, najlepší výber z úrody, lebo Písmo by sa bolo
o tom určite zmienilo. Ábelov postoj bol úplne iný. O ňom sa
píše: „Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých
najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina
však a na jeho obetu nezhliadol“ (Gn 4, 4 – 5). Kain sa rozhneval,
ale jeho hnev bol neopodstatnený, mal si radšej položiť otázku,
prečo jeho dar nebol prijatý.
O tom, že Pán má nárok na to najlepšie, svedčí aj nariadenie
pre Izrael: „To najlepšie, prvotiny svojej pôdy, prinesieš do príbytku Pána, svojho Boha“ (Ex 34, 26). Že nešlo iba o úrodu, ale aj
o dobytok, vidíme z ďalšieho nariadenia: „Vo svojich bydliskách
nesmieš jesť desiatky zo svojho obilia a zo svojho muštu a svojho
oleja ani prvotiny svojho dobytka a oviec, ani nič, čo zasvätíš ako
sľub“ (Dt 12, 17). Čo majú tieto veci spoločné s pôstom? Vstúpili
sme do obdobia Veľkej Štyridsiatnice, o ktorej možno povedať,
že je takým desiatkom, na ktorý má Pán nárok, lebo tvorí presne
jednu desatinu roka. Aj keď sa totiž nazýva Štyridsiatnicou, je to
iba zaokrúhlenie čísla kvôli symbolike čísla 40, s ktorým sa v Písme stretávame na viacerých miestach. V skutočnosti má Veľký
pôst iba 36 dní (prvých 5 týždňov po 5 dní: pondelok – piatok
a v Strastnom týždni 6 dní, lebo zahŕňa aj Veľkú sobotu, ktorá
je jedinou sobotou v roku, keď je pôst). 36 dní z 365 dní v roku
tvorí 10 percent, a teda jeden desiatok. V pôstnom období sú
liturgické modlitby dlhšie a pôstna disciplína prísnejšia. Nechápme tieto veci ako niečo, čo nás unavuje a okráda o čas. Skúsme
z týchto dní vytvoriť to najlepšie, najhodnotnejšie, čo chceme
Pánovi dať: úprimnú modlitbu, radostné sebazapieranie, horlivé
pestovanie čností, spontánne konanie skutkov milosrdenstva.
Nie podľa istého ukrajinského príslovia: Na tobi, Bože, što meňi
nehože – Tu máš, Bože, to, čo ja už nepotrebujem, ale s radosťou
a spontánne. Vtedy to bude ozajstný desiatok, to najlepšie, čo
vieme dať, a určite to neostane bez Pánovho požehnania. n
Marko Durlák

Obraz pastiera je nám veľmi známy. Poznáme ho z obrazov a často počúvame
o ňom v našich chrámoch. Postava pastiera, ktorý vedie svoje stádo, je hlboko vrytá do našej mysle. Pozrime sa teda, ako sa
na postavu pastiera pozerá Božie slovo.

K

eď Biblia hovorí o pastierovi, hovorí o ňom ako o osobe, ktorá má autoritu nad stádom, ktoré ho vedie.
V kultúre starozákonného Orientu boli často králi nazývaní pastiermi ľudu. Význam slova pastier znamená strážca
alebo ten, kto sa stará o stádo.
Izrael a celý Blízky východ nie je po celom svojom území
pokrytý trávou, a tak úlohou pastiera bolo každý deň kráčať
na čele stáda a hľadať preň dobrú trávu. Ovca si sama nevedela
nájsť pastvinu, preto bola úplne závislá od pastiera, ktorý ju
musel priviesť na miesto paše. Potrebovala sa nechať viesť,
inak by zahynula. Toto je základný biblický postoj voči Pánovi,
ale aj voči každej autorite, ktorá má pastiersky úrad (Cirkev,
biskup, kňaz). Ak sa nenechám viesť, hladujem. Žalm 23
hovorí: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch...“
Druhou základnou úlohou pastiera bolo to, že bol strážcom
stáda. Na stádo útočila divá zver alebo zlodeji, ktorí sa ho
chceli zmocniť. Pastier sa ovciam neustále prihováral. Dával
im mená. A ony poznali jeho hlas. Pastier bol blízky ovciam
a ony ho nasledovali. Pri napájaní stád sa vždy stretávalo pri
jednom prameni aj viacero pastierov so svojimi stádami a ovce
sa často pomiešali, ale stačilo, že sa pastier ozval, a ony ho
hneď nasledovali. Tento biblický obraz ukazuje na to, že medzi pastierom a ovcami musí byť blízky vzťah a vzájomné
poznanie sa. Pastierov hlas dáva istotu a nádej stádu. On upozorňuje na nebezpečenstvá a vedie ovce správnymi cestami.
Ochrana stáda pastierom sa prejavovala najmä v noci. Pred
večerom boli ovce nahnané do ovčinca a pastier nocoval ležiac
v bráne ovčinca. On bol jedinou prekážkou medzi ovcami
a nepriateľom stáda. Každý, kto chcel vstúpiť k ovciam, musel
najprv naraziť na pastiera. Stádo sa nevedelo brániť samo bez
pastiera a dobrý pastier nasadzoval aj vlastný život za ovce.
Po prečítaní týchto riadkov možno lepšie pochopíme
Ježišove slová, keď samého seba nazýva dobrým pastierom (Jn
10). Ale podstatou je, aby sme prijali Božie myslenie do svojho
života. V kráčaní za Pánom sa každý z nás potrebuje nechať
viesť a mať poddajné srdce voči svojmu pastierovi. A každý
pastier je povolaný Pánom, aby budoval blízky vzťah lásky
s tými, ktorí sú mu zverení. n
Damián Saraka
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PONDELOK 5. marec

ŠTVRTOK 8. marec

Mučeník Konón

Prepodobný otec Teofylakt

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 –
48, zač. 15

Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8,
4, zač. 24

A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. (večiereň: Gn 6, 22)

reň: Gn 8, 1)

„Všetky vzbury v nás spálime ohňom
zdržanlivosti, aby sme tak prúdom sĺz uhasili neuhasiteľný oheň, Spasiteľ. Milosrdný
Pane, neodsúď nás, ale odpusť nám hriechy.“
Takto sa dnes modlíme sedalen na utierni,
pri ktorom si spomeňme na spravodlivého
Noema, ktorého trápil zlý život jeho súčasníkov. Aj my ľutujme svoje hriechy a robme
všetko tak, ako nám káže náš Pán.
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slúži
liturgia sv. Jána Zlatoústeho: každ. antifóny,
menl. časti zo služby za odpustenie hriechov. Prísny pôst. (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 6. marec
Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria
Čítania: Flp 2, 12 – 16, zač. 241; Mt 10, 32 –
11, 1, zač. 38

Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde
život a dosiahne milosť od Pána. (večiereň:
Prísl 8, 35)
„Očistime sa pôstom a modlitbami, horko
plačme, lebo máme na to čas tu na zemi,
aby sme sa zachránili pred večným plačom
v pekelnom ohni. Vzdávajme slávu Kristovi,
ktorý daroval skľúčeným ľuďom čas pokánia.“ (sedalen) Takto volá ubolená duša,
ktorá spoznala svoje hriechy. Je to veľký
dar, ba múdrosť a kto ju nájde, nájde život
a dosiahne milosť od Pána.
Liturgia: Všetko ako 5. marca

STREDA 7. marec
Hieromučeníci z Chersonu: Bazil a spol.
Čítania: Gn 7, 6 – 24; Prís 9, 12 – 18

... nebudú (sa) viac opierať o toho, kto ich
bije, lež úprimne sa budú opierať o Pána,
svätého Izraela. (6. hodinka: Iz 10, 20)
„Schádzame sa pri svetlom a pôstnom stole
a voláme: Dobrý Pane, všetkých nás upevni
v pokoji, zbav nás všetkých nástrah zlého
a učiň nás hodnými s láskou sa klaňať
tvojmu úctyhodnému Krížu, lebo skrze neho
si, Najmilosrdnejší, daroval svetu milosrdenstvo.“ (sedalen) Pane, tvoj Kríž je mi oporou.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti zo stredy 3. týždňa Veľkého
pôstu a prepodobnému. Zdržanlivosť
od mäsa. (MM 20, 51)

Tu si Boh spomenul na Noema... (večie-

„Kristovi apoštoli, vy ste nepremožiteľné
svetlá sveta, osvieťte moju dušu oslepenú
hriechmi. Pomôžte mi zachovávaním spasiteľných prikázaní byť účastným večného
dňa a ochráňte ma pred večnou tmou, lebo
vás oslavujem.“ (sedalen) Pane, na prosby
svätých apoštolov spomeň si na mňa, ako
si si spomenul na Noema.
Liturgia: Všetko ako 5. marca

PIATOK 9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Čítania: Gn 7, 11 – 8, 3; Prís 10, 1 – 22; Hebr
12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 – 16, zač. 80 (muč.)

Falošná váha oškliví sa Pánovi, páči sa mu
spravodlivé závažie. (večiereň: Prís 11, 1)
„Ovocím stromu usmrtení ľudia boli
oživení tvojím Krížom, súcitný Pane. Sila
Kríža nech aj nás posilní, aby sme tento
čas zdržanlivosti prežili v pokání a v plnení
tvojej vôle, a tak mohli uzrieť deň tvojho
slávneho vzkriesenia.“ (sedalen) Pane, nech
nás tvoj Kríž posilní, aby sme boli spravodliví vo všetkom.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti z piatka 3. týždňa Veľkého
pôstu, mučeníkom podľa hlasu a mučeníkom. Prokimen, Aleluja a pričasten
zo služby mučeníkom. Zdržanlivosť
od mäsa. (MM 21, 41, 53; HS: 366; PZ: 344)

SOBOTA 10. marec
Tretia zádušná sobota. Mučeník
Kodrat a spol.
Čítania: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2,
14 – 17, zač 8; 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5,
24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

... ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal
z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli,
skrze Ježiša privedie s ním. (1 Sol 4, 14)
Z vyznaní svätého biskupa Augustína
(o svojej matke sv. Monike):
Keď nás (s bratom) videla skľúčených
od žiaľu, povedala: „Tu pochovajte svoju
matku.“ Ja som mlčal a zadržiaval som
plač. Ale môj brat povedal čosi, ako že by
bol radšej, keby nezomrela v cudzine, ale
vo vlasti. Keď to počula, pozrela naňho
s výrazom nevôle, že takto rozmýšľa, a po-

tom pozrela na mňa a povedala: „Pozri, čo
hovorí.“ A nato obom: „Toto telo pochovajte
hocikde. Nech vás starosť oň netrápi. Len
o to vás prosím, aby ste pamätali na mňa
pri Pánovom oltári, nech budete kdekoľvek.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Ostatné
časti zo služby zosnulým. Panychída. (HS:
162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 11. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná.
Patriarcha Sofronios.
Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8,
34 – 9, 1, zač. 37

Kto chce ísť za mnou, nech... vezme svoj
kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34)
Vždy sa radi vraciame tam, kde nám bolo
dobre. Boh umiestnil človeka do raja,
kde mu bolo veľmi dobre. Raj sa tak stal
privilegovanou vlasťou človeka. Lenže pre
jeho neposlušnosť voči Bohu musel človek
túto vlasť opustiť. Dejiny ľudského rodu
sú neustálym hľadaním cesty späť do raja.
Boží Syn sa stal človekom, aby nám ukázal,
kde a ako nájsť túto cestu. Doba, ktorú
prežívame, je intenzívne hľadanie tejto
cesty. Nedele tohto obdobia nám pomáhajú
hľadať cestu späť do raja.
Cirkev nám týmito nedeľami pomáha
uvedomiť si, čo spôsobuje v našom živote
túžba po mamone (Zachej), čo pýcha
(farizej), čo odcudzenie sa Bohu (mladší
syn), čo pohŕdanie hriešnikom (starší syn),
čo neláska k núdznemu (bol som hladný),
a stavia pred nás Adama, ktorého sme
týmito hriechmi nasledovali. Slová ikosu
Syropôstnej nedele hovoria: „Vtedy si Adam
sadol pred sladký raj a plakal, rukami sa
bil po tvári a hovoril: Milosrdný, zmiluj sa
nado mnou padlým.“
Plačme s Adamom a hľadajme cestu späť.
Je to ťažká, ale radostná cesta, lebo ideme
domov k Otcovi. Aby sme na tejto ceste nestrácali nádej ako Izraeliti na púšti, v tretiu
nedeľu Veľkého pôstu sa dívame na Kristov
kríž a radostne spievame: „Plamenný meč
už viac nechráni rajskú bránu. Navždy ju
otvorilo drevo Kríža, ten najslávnejší kľúč.
On zničil osteň smrti i víťazstvo pekla. A ty,
môj Spasiteľ, si zostúpil k tým, ktorí žili
v temnotách predpeklia. Radostne si ich
vyzval: ,Znova sa vráťte do raja!’“
Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni
šieste. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a Krížu, Sláva, I teraz kondák
z triódy. Ostatné z triódy. Namiesto Svätý
Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Z teba, milostiplná.
(HS: 149, 211; PZ: 103, 174; HP: 104, 172)
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PONDELOK 12. marec

ŠTVRTOK 15. marec

veriť ti, a tak dosiahnuť večný život.

Prepodobný vyznávač Teofan Sigrianský

Mučeníci Agapios a spol.

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 –
23, zač. 51

Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14
– 30, zač. 105

Kto si zakladá na svojom bohatstve, ten
uvädne... (večiereň: Prís 11, 28)

Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej
vrchol bude siahať do neba... (večiereň:

Liturgia: Každodenné antifóny. Tretia
antifóna a vchod s refrénom zosnulým.
Ostatné časti zo služby zosnulým. Panychída. (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

„Keď sme došli do polovice pôstu a klaniame sa tvojmu oživujúcemu Krížu, prichádzame k tebe a spievame: Veľký si, Milosrdný, a veľké sú tvoje diela, lebo si ukázal
svoj svätý Kríž, ktorému sa s bázňou
klaniame. Voláme ti, Kriste, sláva tvojej
nesmiernej láske.“ (sedalen) Pane, pre mňa
je bohatstvom tvoj Kríž a tvoja láska, ktorú
si nám ukázal.
Liturgia: Všetko ako 5. marca

UTOROK 13. marec
Prenesenie ostatkov Nikefora, konštantínopolského patriarchu
Čítania: 1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24
– 30. 36b – 43, zač 52 a 54.

... veď si zázračne uskutočnil dávne
ustanovenia s pevnou vernosťou! (6. ho-

dinka: Iz 25, 1)

„Pôstom očistení pokloňme sa spasiteľnému Krížu, lebo na ňom bol pribitý Kristus
a vrúcne mu spievajme: Raduj sa, sladkosť
postiacich sa a slávna pomoc. Raduj sa,
ničiteľ utrpenia a premožiteľ besov. Raduj
sa, najblaženejšie drevo.“ (sedalen) Pane,
tvoj Kríž stojí predo mnou a v ňom vidím
splnenie všetkých tvojich prisľúbení.
Liturgia: Všetko ako 5. marca

STREDA 14. marec
Prepodobný Benedikt
Čítania: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13, 9

Spravodlivosť je strážcom bezúhonnej
cesty, bohaprázdnosť však povaľuje

(toho, kto sa dopúšťa) hriechu. (Prís 13, 6)
„Posväcujeme čas zdržanlivosti, hľa, pred
nami leží úctyhodný Kríž, predstúpme
s čistým svedomím, aby sme boli očistení
i posvätení a mohli s bázňou volať: Láskyplný náš Spasiteľ, sláva tvojmu milosrdenstvu.“ (sedalen) Pane, svojím milosrdenstvom urovnaj moju cestu, aby som sa
chránil hriechu.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti zo stredy 4. (prostredného)
týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom. Zdržanlivosť od mäsa. (MM 22, 53)

Gn 11, 4)

NEDEĽA 18. marec

„Slávni apoštoli, posilnení silou Kríža
premohli ste diablovu zlobu, preto proste
za nás milosrdného Krista, aby sme boli
hodní klaňať sa dnes jeho Krížu.“ (sedalen) Pane, pýchou boli naplnení stavitelia
babylonskej veže, a preto ju nedostavali, ale
apoštoli videli svoju pomoc v tvojom Kríži,
a preto postavili vežu – Cirkev, ktorá siaha
až do neba.

Štvrtá pôstna nedeľa – pamiatka prepodobného Jána, autora spisu Rebrík.
Arcibiskup Cyril.

Liturgia: Všetko ako 5. marca

PIATOK 16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
Čítania: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26

V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme! (Gn 12, 1)
„Tvoj úctyhodný Kríž, Kriste, je pre nás
svetlom. Klaniame sa mu a radostne voláme: sláva tebe! Ty si dobrovoľne vystúpil
na Kríž, preto všetko živé ním osvieť, pre
neho ťa neprestajne oslavujeme piesňami.“
(sedalen) Pane, pre Abraháma bol tvoj
prísľub svetlom, za ktorým išiel, aby naplnil svoje šťastie. A to chcem aj ja.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti z piatka 4. (prostredného)
týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom podľa
hlasu a prepodobnému. Zdržanlivosť
od mäsa. (MM 23, 43, 51)

SOBOTA 17. marec
Štvrtá zádušná sobota. Prepodobný
Alexej.
Čítania: Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 –
37, zač. 31 (rad.); 1 Kor 15, 47 – 57, zač. 163;
Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Kto počúva moje slovo a verí tomu,
ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
(Jn 5, 24)

„Spasiteľ náš, daruj svojim služobníkom
pokoj so spravodlivými a umiestni ich
do svojich príbytkov, ako je napísané.
Prehliadni všetky ich hriechy, lebo si dobrý,
i všetko zlé, čoho sa dopustili, Milujúci
človeka.“ (sedalen) Pane, prosím ťa za zosnulých, aby si ich prijal k sebe, a prosím
aj za seba: pomôž mi počúvať tvoje slovo,

Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17
– 31, zač. 40 (rad.); Ef 5, 8b – 19, zač. 229;
Mt 4, 25 – 5, 12, zač. 10 (prep.)

Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba
modlitbou a pôstom. (Mk 9, 29)
Pôstne obdobie je príležitosťou na to,
aby sme si uvedomili svoje slabosti, teda
to, čo v našom živote je, a nemalo by byť
a na druhej strane uvedomiť si, čo v našom
živote by malo byť, a nie je alebo je tam
toho málo.
Pán Ježiš dnes v evanjeliu hovorí slová:
Všetko je možné tomu, kto verí. A tiež:
tento druh diabolstva sa dá vyhnať len
modlitbou a pôstom.
V jednom kresťanskom časopise písali
o tom, ako sa máme postiť:
očami – zrieknem sa televízie, videa,
nekúpim si svetský časopis, aby som mohol
svojimi očami vidieť a objaviť Boha vo svojich blížnych, aby som postrehol, čo Kristus
v nich odo mňa čaká.
ušami – zrieknem sa počúvania rádia, CD-čka, klebiet, aby som mohol pozornejšie
počúvať svätú liturgiu, Písmo, rodičov,
manželku či manžela.
ústami – zrieknem sa sladkostí, ale aj zbytočných, neláskavých slov, aby som mohol
viac hovoriť dobro, viac povzbudzovať.
rukami – nechám svoje ruky v pokoji, aby
som ich mohol viac zopnúť v modlitbe, aby
som mohol nimi viac pomáhať blížnym.
nohami – zastavím sa, kde treba, aby som
mohol ísť na návštevu k chorému, starému,
aby som mohol ísť do chrámu.
celým telom – nebudem si zakladať na vonkajších veciach, na modernom oblečení,
účese, maľovaní, ozdobách, aby som mohol
viacej dbať na krásu a čistotu svojho srdca
a duše.
Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni
siedme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva I teraz kondák
z triódy. Prokimen, Aleluja a pričasten
z hlasu. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Z teba, milostiplná. (HS: 150, 212; PZ: 104,
176; HP: 105, 174)
Milan Mojžiš
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Manželstvo
s moslimom

J

Veľký štvrtok
Umývanie nôh

Rozprávanie o umývaní nôh uvádza ako
jediný z evanjelistov apoštol Ján pred
opisom ustanovenia Eucharistie (Jn 13,
1 – 20). Umývanie nôh apoštolom má
v slávení Tajomnej večere takú dôležitosť, že v kresťanskom umení vo svojej
podstate nemohlo chýbať.
Prvé zobrazenia tohto výjavu, ako
uvádza E. Sendler, sa objavujú už
na sarkofágoch z konca 4. a zo začiatku
5. storočia, kde však Ježiš drží iba kúsok
plátna pred apoštolom Petrom, ktorý
si sňal sandálu. Skvostom tohto zobrazenia je mozaika z 15. storočia, ktorá
sa nachádza v Monastieri sv. Lukáša vo
Fokise v Grécku. Spomínaná mozaika
zobrazuje Krista, ktorý umýva sv. Petrovi
nohy, pričom Peter pozdvihuje k hlave
svoju ruku. Naznačuje, že chce byť celý
čistý, čo korešponduje s textom evanjelia: „Šimon Peter mu vravel: ,Pane, tak
potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!’
Ježiš mu na to: ,Kto sa okúpal, potrebuje
si umyť už len nohy a je celý čistý’“
(Jn 13, 9 – 10). Tieto Kristove slová o okúpaní a čistote, spomínané u apoštola
a evanjelistu Jána, grécki otcovia vysvetľovali ako znak odpustenia hriechov
po kajúcom vyznaní v spovedi, nazývajúc ju druhým krstom.

Účasť apoštolov na eucharistii

Toto ikonografické zobrazenie je
na Východe veľmi rozšírené na rozdiel
od Západu, kde tento motív nájdeme len
zriedkavo. Táto ikona je veľmi ovplyvnená liturgiou, pretože Kristus je umiestnený pod baldachýnom za prestolom.
Pritom podáva apoštolom posvätné dary

chleba a vína – eucharistiu, ako je to
počas slávenia božskej liturgie.
S týmto námetom, ako uvádza E.
Sendler, sa po prvýkrát stretávame
koncom 6. stor. na diskosoch (paténach)
a evanjeliároch. V 10. storočí sa s týmto
výjavom opäť stretávame v miniatúrnych
ilustráciách homílií sv. Jána Zlatoústeho,
pričom v spomínanom období sa stáva
dôležitým detailom apsíd byzantských
chrámov, kde sa aj objavujú slová posvätenia: „Vezmite a jedzte, toto je moje
telo“ a „Pite z nej všetci, toto je moja krv“.
Spomínaný ikonografický námet sa
zväčša vyskytuje v dvoch spôsoboch
zobrazenia. Tým prvým je Kristus
zobrazený ako veľkňaz s biskupskou
mitrou na hlave a omoforom, pričom
stojí za prestolom, nad ktorým je baldachýn. Po ľavici a pravici pristupujú
ku Kristovi apoštoli, on im jednou rukou
podáva chlieb a druhou čašu. Druhým
spôsobom zobrazenia je rozdelenie ikony
na dve časti, kde v ľavej časti Ježiš podáva
skupine apoštolov chlieb a v pravej časti,
kde je znázornený po druhýkrát, podáva
skupine apoštolov čašu. Takéto zobrazenie je pravdepodobne vyjadrením viery
v skutočnú prítomnosť Krista pod oboma
spôsobmi prijímania. No je zároveň
badateľný aj vplyv liturgického zvyku
prvých storočí, kde Eucharistiu pod
oboma spôsobmi rozdávali dvaja kňazi
alebo diakoni. Uskutočňovalo sa takým
spôsobom, že jeden z nich podával Telo
a druhý Krv, podobne ako to môžeme
vidieť aj pri slávení Liturgie sv. apoštola
Jakuba. n
Milan Gábor
snímka: www.icon-art.gr

e inteligentný, bohatý, vzdelaný
a úprimný. Čo ešte môže dievča očakávať od nastavajúceho? Je tu však problém. Je moslim. Otázka tak dostáva nový
charakter. Čo môže žena kresťanka očakávať
od muža moslima? Predovšetkým musí počítať s tým, že aj keď jej nastávajúci aktívne
nepraktizuje svoje náboženstvo, v islame je
to ináč ako v kresťanstve. Islam je spojenie
náboženských úkonov so zachovávaním
islamských zákonov. Ak moslim žije v islamskej krajine, musí tieto zákony zachovávať
aj vtedy, ak je nábožensky ľahostajný. Čo
z toho vyplýva? Korán učí, že muž má viac
práv ako žena. V manželstve je zvrchovanou osobou. Žena je viazaná poslušnosťou.
V prípade neposlušnosti muž môže ženu
trestať: zamknúť v dome, zamietnuť materiálne zabezpečenie, bičovať. Muž môže tiež
za trest odmietať sexuálne spolužitie s „neposlušnou“ manželkou. Za najzávažnejšie
porušenie disciplíny sa považuje odmietnutie manželskej povinnosti, opustenie domu,
či pracovný úväzok bez dovolenia muža.
Islam prikazuje ženám zakrývať si tvár vždy,
keď vychádzajú z domu. Muž môže mať
až štyri ženy. So ženou sa môže rozviesť,
žena má v tejto oblasti obmedzené práva.
Vo svetle klasického práva má muž v každej
chvíli právo rozviazať manželstvo aj tým,
že vyženie ženu bez udania dôvodu. Nové
právo vyžaduje súdny proces a odškodnenie, ale málokedy sa to uskutoční. Islam
považuje ženu za objekt sexuálneho uspokojovania muža. „Vaše ženy sú ako polia pre
vás, prichádzajte preto na svoje pole, kedy
chcete a ako chcete.“ (Korán 2, 223) Deti sú
vychovávané v náboženstve otca. Matka má
právo na fyzickú a duchovnú starostlivosť
o deti a zároveň povinnosť vychovávať ich
v náboženstve otca. Po dosiahnutí stanoveného veku matka toto právo stráca. V prípade rozvodu môže otec úplne zabrániť ich
matke stretávať sa s nimi. Ak muž zomrie
a jeho majetok sa nachádza v islamskej
krajine, jeho žena dedičstvo nedostane, ak
neprešla na islam. Aj keď prešla na islam,
dostane len veľmi malú časť. Pri nadväzovaní nových známostí s nápadníkmi skúste
pred tým, než vykonáte vážne rozhodnutie,
spoznať ich kultúru a spôsob života. Môžu
byť úplne odlišné od našej kresťanskej
a európskej. Na záver si dajte otázku: Budem
schopná stať sa jej súčasťou?
František Čitbaj
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sa konajú pre zveľadenie vzácneho nábožensko-kultúrneho dedičstva.
Vladimír Teodor Miroššay,
podpredseda SSCM
Na spolok darovali:
Elena Škovránová, Drienica – 2 eurá; Anna
Šurinová, Drienica – 2 eurá; MUDr. Silvia
Brodenková, Marianka – 2 eurá; Ing. Lýdia Mrvová, Marianka – 2 eurá

koinonia sv. jána krstiteľ
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
22.03. – 16.30 Vranov nad Topľou, Katolícky dom kultúry
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
04.03. – 09.30 Ľutina, bazilika minor
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
Nový web spolku
14. februára 2012, keď Gréckokatolícka
cirkev slávi sviatok Odchodu do večnosti
nášho prepodobného otca Konštantína
Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa
Slovanov, spustil Spolok sv. Cyrila a Metoda (SSCM) svoju novú internetovú stránku
www.sscm.sk.
Webový portál pre spolkovú a širšiu verejnosť je obrazom činnosti spolku. Internetové stránky poslúžia všetkým členom
i priaznivcom cyrilo-metodovského odkazu k lepšiemu odkrytiu zmyslu existencie
spolku a porozumeniu jeho aktivít, ktoré

blahoželáme
7. marca 2012 sa z Božej milosti dožíva
svojich 34 rokov náš duchovný otec Vladimír Mikluš-Sekera. Pretože vás radi
máme, z celého srdca vám blahoželáme.
Žite dlho, buďte vzorom, rozdávajte lásku
všetkým ľuďom, bo to príkaz, ktorý Pán
Boh dal, pretože vás tak veľmi miloval.
Ďakujeme vám za stále povzbudenie vo
viere, za Božie slovo, ktoré nám odovzdávate prostredníctvom kázní, za neodmietnutú pomoc a dobrú radu, aby sme všetci
kráčali po ceste za Ježišom.
Vyprosujeme vám u nášho nebeského
Otca, aby vás obdaroval duchovnou silou podopretou pevným zdravím. Nech
vašu dušu pokoj zaplavuje a naša Matka
na každom kroku ochraňuje.
To vám v modlitbách vyprosuje biblická
škola a veriaci obce Čertižné.
Na mnohaja i blahaja lita!
sPOMÍNAME
Aj slnko zapadá nástupom noci,
kto raz dokonal, niet viac pomoci.
Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že náš milovaný otec Ján BAČA zo Zbehňova 27. januára 2012 vo veku 78 rokov
svoj život čestne dožil.
S bolesťou, ale i s vďakou za dar jeho života na neho spomíname a vyprosujeme
mu blažený pokoj
v Božom náručí.
Večná mu pamiatka!
manželka a deti
s rodinami
oznamy
Poklady môjho srdca
Máte vo svojom okolí nejakú pamiatku,
ktorá potrebuje opravu, a vaša obec alebo mesto na to nemá peniaze? Požiadajte
o grant Nadáciu VÚB. V programe Poklady
môjho srdca teraz môžete získať financie
na rekonštrukciu až do výšky 6 000 eur.
Tento rok opäť podporia minimálne 10
projektov v celkovej hodnote 60-tisíc eur.
O pomoc na záchranu pokladov môžu požiadať aktivisti, neziskové organizácie alebo samospráva. V žiadosti treba popísať
dôvody, prečo treba danú pamiatku podporiť a vhodné je tiež pripojiť fotografiu
jej súčasného stavu. Uzávierka žiadostí je
27. marca 2012. Podrobnejšie informácie
nájdete na www.nadaciavub.sk. (SITA)

Duchovné cvičenia pre ženy
22. – 25. marca sa organizujú v kláštore
redemptoristov v Michalovciach (Masarykova 35) duchovné cvičenia pre ženy
o modlitbe. Začiatok je vo štvrtok o 20.00
hod., koniec v nedeľu poobede. Duchovné cvičenia vedie redemptorista otec Metod Lukačik. Prihlasovanie do 18. marca
na tel. č. 056/642 21 67, 0902 478 816
alebo prostredníctvom e-mailu: micssr@
misionar.sk.
Modlitba je prameňom posvätenia, pokoja, lásky, sily... modlitba je zdrojom
všetkého dobra, ktoré dáva Boh. Učiť sa
správne modliť je jedna z celoživotných
úloh každého človeka. Modliť sa znamená
otvárať sa viac na Boha a dovoliť Bohu konať v našom živote.
-ml
Fórum života hľadá príbehy mám
Občianske združenie Fórum života sa rozhodlo, že začne pripravovať nové vydanie
knižky Kto uverí mi? Do druhého vydania
zbiera príbehy mamičiek, ktoré prekonali umelý potrat, aj tých, ktoré sa napriek
všetkému rozhodli, že si dieťatko nechajú.
Túto knižku používa občianske združenie
najmä pri poradenstve v poradni Alexis
pre mamičky, ktoré ešte len rozhodujú
o živote svojho dieťatka. Dĺžka príbehu nie
je stanovená, mal by však vystihovať, čo
matka prežívala, prežíva, ako hodnotí svoje rozhodnutie a ak bude chcieť, môže pridať aj odkaz pre ženy, ktoré sa rozhodujú,
a ľudí, ktorí knižku budú čítať. Ak poznáte
ženu, ktorá by bola ochotná podeliť sa so
svojím príbehom, môže sa ozvať na e-mail
zuzana@forumzivota.sk alebo poradna@
alexisporadna.sk.
Godzone pokračuje konferenciou pre
tínedžerov
Po veľkom úspechu celoslovenského turné, na ktorom sa zúčastnilo viac ako deväťtisíc mladých ľudí z celého Slovenska,
projekt Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže Godzone pokračuje. Tentoraz pozýva mladých ľudí, ale aj partnerov
projektu na celoslovenskú konferenciu
pod názvom Nezastaviteľní. Bude sa konať 20. – 21. apríla v Ružomberku. Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke
konferencia.godzone.sk. V programe vystúpi zahraničný hosť – kapela Four Kornerz z Anglicka. Nebudú chýbať slovenské
kapely eSPé, Godknows a Šiesty zmysel.
Pripravené sú tiež prednášky a workshopy. (TK KBS)
Program vybavenia a dobudovania
cirkevných škôl
Komisia Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) pre katechizáciu a školstvo v spolupráci s nemeckou nadáciou Renovabis aj
tento rok vyzýva na predkladanie projektov v rámci programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku (obdobie 2011 – 2013). Najbližšia uzávierka
pre podávanie projektov v rámci prvého

kola roku 2012 je 19. marca. Viac informácií o programe a spôsobe prihlásenia
nájdete na oficiálnej stránke programu
www.skolyrenovabis.sk. Bližšie informácie môžu záujemcovia získať prostredníctvom e-mailu granty.bb@rcc.sk.
Poďakovanie
Na kúpu farského bytu v Trnave prispeli:
P. K., Trnava – 200 eur; bohuznáma, Trnava – 50 eur; farnosť Ortuťová – 120 eur;
farnosť Nový Ruskov – 50 eur; farnosť
Čertižné – 158 eur; farnosť Trebišov –
258,60 eur; filiálka Ruská Kajňa – 333 eur;
Ľ. Gondeková – 100 eur; P. Vaščák, Trnava
– 30 eur; L. Suchý, Košice – 35 eur; K. Ondášová, Šelpice – 50 eur; farnosť Dvorianky – 100 eur; farnosť Borša – 242,50 eur;
filiálka Močarany – 300 eur.
Vďaka vám, nadácii Renovabis a Eparchiálnemu úradu v Bratislave od februára
farský byt máme. Nech Boh odmení vašu
štedrosť svojím požehnaním. Ďakujeme!
otec Ján a veriaci z Trnavy
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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09.03. (piatok) 08.45 Sme katolíci: Panna Mária 15.30 Krížová cesta – záznam
z pobožnosti krížovej cesty spoločenstva
Viera a svetlo 20.25 Moja misia – magazín
⓬ – život detí v Peru v Lime a v horských
oblastiach
10.03. (sobota) 20.25 František (1) ⓬ –
príbeh sv. Františka z Assisi
11.03. (nedeľa) 07:50 Klbko: O postojoch
na svätej omši – aj vám sa niekedy zdá,
že svätá omša je ako hodina telocviku? Ako
to v skutočnosti je, sa dozviete v novom
pokračovaní detskej relácie. Katka, Klbko
a otec Marián začínajú skúmať tajomstvá
svätej omše. 10.30 Svätá omša z Dómu
sv. Martina v Bratislave – priamy prenos
14.45 Deti zeme: Porto-Rico – dokument
od misijnej spoločnosti Maryknoll 15.15 Aktuálne s kardinálom Tomkom 18.40 Vlastná
cesta – duchovný otec Martin Felix, farár
v Uľanke, má za sebou okrem pôsobenia
na Cirkevnej škole v Žiari nad Hronom aj
viac ako ročné pôsobenie na Islande. 19.10
Katechéza – Rastislav Čížik, téma: 3. pôstna
nedeľa 21.10 Večerná univerzita – pôstne
obdobie, prednášky z charizmatickej obnovy v Trnave
12.03. (pondelok) 08.45 Sme katolíci: Vianoce 17.30 Doma je doma – popoludňajšia
publicistika: Manželské pondelky 19.00 Prví
kresťania: Hrozba heréz ⓬ 19.50 Pozvánka
– informačná relácia prezentujúca cirkevné
podujatia či podujatia s duchovným rozmerom postavené na kresťanských hodnotách

13.03. (utorok) 08.45 Sme katolíci: Zmysel
utrpenia 17.30 Doma je doma – popoludňajšia publicistika: Pôstne utorky 19.00
Zvláštna akcia ⓬ – dokument o období,
keď sa stabilizovaný komunistický režim
rozhodol podniknúť rozhodnejšie akcie
zamerané proti integrite Cirkvi.
14.03. (streda) 08.45 Sme katolíci: Spoveď
17.30 Doma je doma – popoludňajšia
publicistika: Keď človek stratí človeka
19.00 Školy pre Európu ⓬ – katolícke školy
v Bosne a Hercegovine sa okrem kvalitného
vzdelávania zameriavajú aj na obnovenie
dôvery medzi ľuďmi a na zdôrazňovanie
pozitívnych ľudských hodnôt. 20.10 Prehľad
katolíckych periodík 20.20 Poltón klub –
hudobný klub: B.F.O.
15.03. (štvrtok) 08.45 Sme katolíci: Sväté
písmo a tradícia 19.00 Kamalduli v Bielanoch v Poľsku ⓬ – dokumentárny film
z cyklu o kláštoroch; po maďarsky s titulkami 19.45 Rehoľná abeceda – brat Richard
Jombík, Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha
20.10 Útecha pre Baránkovu nevestu (5) –
Lectio Divina s bratislavským arcibiskupom
Mons. Stanislavom Zvolenským 21.20
Medzi nebom a zemou – Marián Tkáč,
bývalý viceguvernér NBS, hosťom Mariána
Gavendu
16.03. (piatok) 08.45 Sme katolíci: Spása
prostredníctvom vernosti, práce a milosti 15.30 Krížová cesta z Prešova 19.00
Hudobné pódium: Gregoriánsky chorál
20.25 Moja misia – magazín ⓬ – lekárska
a sociálna pomoc deťom v Kambodži

Prvú vreckovú Bibliu – katolícky preklad kompletného Starého i Nového zákona v slovenskom jazyku, ktorú vydal Spolok svätého Vojtecha, v týchto dňoch už môžete nájsť
na pultoch kníhkupectiev. Dlho očakávané vydanie, ktoré poteší hlavne mladšie ročníky,
obsahuje kompletné texty katolíckeho kánonu Svätého písma a nebolo ochudobnené
ani o úvody do jednotlivých kníh prof. Jozefa Heribana SDB, vysvetľujúce poznámky
a čiernobiele historické mapy. Vreckové Sväté písmo vychádza v troch farebných verziách:
červenej, zelenej a oranžovej. Svojimi rozmermi sa zmestí do bežnej tašky, takže vás môže
sprevádzať na všetkých vašich cestách. (Dada Kolesárová)

War Horse (Vojnový kôň)

Jedna z ostatných filmových noviniek mi po zhliadnutí nesmierne pripomenula najväčší
vrchol kinematografie, keď počítače ešte nevstupovali do tvorby filmov, ale všetko bolo
postavené na hereckých výkonoch. Film je romaticko-dramatickým príbehom vzťahu
človeka a prírody, a človeka a človeka. Dej sa odohráva v časoch prvej svetovej vojny, keď
si nebol nikto ničím istý. Tak vyzerá aj príbeh koňa Joeyho a jeho majiteľa chlapca Alberta. Nie, kôň tu nerozpráva, ale jeho putovanie vojnovým svetom sa prelína s mnohými
ľudskými príbehmi a osudmi vo vojnou sužovanom svete. Film je úžasnou drámou ľudského života vnútri
nezmyselnej vojny vyrozprávaný nevšedne – cez putovanie koňa. (Lukáš Petruš)

Ernie Haase & Signature Sound – Here We Are Again

Dnes si predstavíme úplne odlišný štýl ako doteraz. Dostalo sa mi totiž do rúk zaujímavé
CD Here We Are Again (Sme tu opäť) od zoskupenia Ernie Haase & Signature Sound.
Vlastne to nie je zoskupenie, ale mužské kvarteto, ktoré spieva bez akéhokoľvek hudobného sprievodu klasické gospelové piesne a spirituály. Vo všeobecnosti ich spev zaraďujeme medzi katedrálové kvarteto. Zaujali ma úžasnými hlasmi, ktoré dodávajú interpretácii niektorých
gospelov nezabudnuteľný charakter. V piesňach ako Stand by me alebo Swingg Low toto kvarteto doslova
exceluje. Na druhej strane pomalé piesne nevynikajú, no musím oceniť silnú orientáciu na Krista a spoločenstvo. (Lukáš Petruš)

04.03. (nedeľa) 08.00 Zamyslenie kardinála
Jozefa Tomka na 2. pôstnu nedeľu 13.00
Wiszlawa Szymborska – poľská poetka
a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru
14.00 Smrť za mrežami 15.30 Rodinné
spoločenstvo ako požehnanie pre rodinu
19.35 Úmysel J. E. Jozefa kardinála Tomka
pred ružencom
06.03. (utorok) 20.30 Slobodomurári
07.03. (streda) 20.30 Rímskokatolícky
farský úrad Ľubica
09.03. (piatok) 16.00 Pobožnosť krížovej
cesty a zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu
10.03. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu sv.
apoštolov Petra a Pavla z Košíc. Slúži otec
Jozef Miňo 20.30 Druhá diecézna synoda
Spišskej diecézy
11.03. (nedeľa) 08.00 Zamyslenie kardinála Jozefa Tomka na 3. pôstnu nedeľu
13.00 Margita Kániková – Kniha výpovedí
a spomienok na A. Žarnova 14.00 Smrť
za mrežami 19.35 Úmysel J. E. Jozefa Tomka
pred ružencom 21.00 Nová evanjelizácia
13.03. (utorok) 20.30 Svätý Jozef
14.03. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť sv. Jozefa v Hrabovci
16.03. (piatok) 16.00 Pobožnosť krížovej
cesty a zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu
20.30 Dane a zmena daňovej správy
17.03. (sobota) 20.30 Zostrih zo 4. rozhlasovej duchovnej obnovy s biskupom Mons.
Viliamom Judákom
18.03. (nedeľa) 08.00 Zamyslenie kardinála
Jozefa Tomka na 4. pôstnu nedeľu 13.00
Teofil Klas 14.00 Smrť za mrežami 15.30
Effeta, Združenie sv. Františka Saleského
v Nitre 19.35 Úmysel J. E. Jozefa kardinála
Tomka pred ružencom

DVOJKA
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hudba film kniha

Sväté písmo – vreckové vydanie

17.03. (sobota) 11.00 Biskupská vysviacka
– priamy prenos z Katedrály sv. Martina
v Bratislave, kde Mons. Jozef Haľko prijme
biskupskú konsekráciu. 13.00 Svätý grál
⓬ – dokument z cyklu Záhady kresťanstva
odpovedá na otázky tajomstva Svätého
grálu v danom historickom a náboženskom
kontexte. 18.45 GODZONE magazín 20.25
František (2) ⓬ – príbeh sv. Františka
z Assisi
18.03. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Prešova
– priamy prenos 14.45 Disident – dokument
15.15 Môj názor – vyjadrenia významných
osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života 18.40 Vlastná
cesta – cesta k benediktínom v Sampore
bola veľmi zaujímavá. Brat Michal Mária
rozpráva o svojej ceste povolania. 19.10
Katechéza – Andrej Fordinál, téma: 4.
pôstna nedeľa 21.10 Večerná univerzita

lumen

05.03. (pondelok) 08.45 Sme katolíci: Kult
svätých – animovaný seriál pre deti 17.30
Doma je doma – popoludňajšia publicistika: Môžeme pomôcť našej spoločnosti?
19.00 Prví kresťania: Prenasledovanie
a obrana kresťanstva ⓬ – dok. seriál. Rímska ríša prenasleduje kresťanov a začína
konvertovať na kresťanstvo rovnako ako
barbari, ktorí ničia Rím. 19.50 Pozvánka –
informačná relácia prezentujúca cirkevné
podujatia či podujatia s duchovným rozmerom. 20.30 U Pavla – diskusná relácia o spoločenských problémoch: Voľná nedeľa
06.03. (utorok) 08.45 Sme katolíci: Krst
17.30 Doma je doma – popoludňajšia
publicistika: Pôstne utorky 19.00 Kráľ Poľany – dokumentárny film
07.03. (streda) 08.45 Sme katolíci: Očistec
17.30 Doma je doma – popoludňajšia publicistika: Dobrá kázeň nad zlato 19.00 Pieseň
o slobode ⓬ – dokument o sv. Bakhite
20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20
Čaviareň live – zábavná relácia pre mladých
z prešovského UPéCé.
08.03. (štvrtok) 08.45 Sme katolíci:
Požehnanie 19.00 Ženský kláštor Hurez
v Rumunsku ⓬ – dokumentárny film
z cyklu o kláštoroch (maďarsky s titulkami)
19.45 Rehoľná abeceda – jej životom je
škola a študenti. Sr. Luciana Mišenčíková
CJ, zástupkyňa riaditeľa na cirkevnom
Gymnáziu sv. Moniky v Prešove 20.10
Útecha pre Baránkovu nevestu (4) – Lectio
Divina s bratislavským arcibiskupom Mons.
Stanislavom Zvolenským
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04.03. (nedeľa) 10.30 Archijerejská svätá
liturgia pri príležitosti 15. výročia ustanovenia Košického exarchátu – priamy
prenos z Katedrály Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach. Hlavný celebrant
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cyrilika

n „Viete aké je najstaršie remeslo
na svete?“
„Elektrikár!!!“
„Lebo keď Boh povedal: ,Buď
svetlo‘, elektrikári už mali naťahané káble.“
n Misionár prišiel do indiánskej
dediny a všetky svoje veci si
uložil do jednej chatrče.
„Budú tu moje veci v bezpečí?“
opýtal sa.
„Áno,“ odpovedal náčelník, „lebo
široko-ďaleko tu niet iného
belocha!“
Mons. Milan Chautur CSsR, košický eparcha 12.30 Bože môj, prečo si ma opustil?
– dokument 12.45 Slovenské unikáty 1999:
Drevený klenot – artikulárny kostolík,
ktorý pôvodne stál v Paludzi 15.20 Slovo
– príhovor biskupa Východného dištriktu
ECAV Mgr. Slavomíra Sabola na 1. pôstnu
nedeľu 15.25 Orientácie 22.35 Môj príbeh:
Závislý od pornografie – životný príbeh
človeka, ktorý sa ocitol v zložitej situácii,
a vyšiel z nej vďaka svojej viere v Boha
víťazne 23.55 Slovo R
08.03. (štvrtok) 14.25 Orientácie R
11.03. (nedeľa) 13.15 Orientácie 13.45
Slovo 23.10 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
03.03. (sobota) 06.14 M. Demko: Dobrodružstvo
rádio slovensko a regina
04.03. (nedeľa) 09.04 Svätá omša (Bratislava)
11.03. (nedeľa) 09.04 Svätá omša (Košice)
18.03. (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
rádio regina (BA, BB)

Pomôcky: Predpeklie
Tod, Heine, po cirkevno
Jacob
slovansky

EČV Košíc

slovo

Patriaci
Tiborovi

Dunajskej
Sídlo zraku EČVStredy

Smrť,
po nemecky
Ukončilo
lapanie

Keď

Pramatka

Podobalo

Európsky
pohár
Trkot,
po česky

slovo

Ono

Osobné
zámeno

1. časť
tajničky

Hliníkovo-niklová
zliatina

Vonku

Ruský súhlas

Pás
ku kimonu
Patriace
Aratovi

Hodno
Nemecké
mesto
EČV Svidníka

Strachuj sa

Kým

Peruánsky
Indián
Epilepsia,
skratka
Francúzsky
spisovateľ

Ír, po česky

Biblická hora

Nemecký
básnik
3. časť
tajničky

Sumerský boh
nebies
Ročné
obdobie

Hlas hada
Nepichal si

Položenie

Strešná
izolácia
Choď,
po rusky
Junction,
skratka

Solmizačná
slabika
2. časť
tajničky
Predložka

4. časť
tajničky

Častica
uvažovania

Venovalo

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický
Základná
číslovka

5. časť
tajničky

Pružné železo

Detský
pozdrav

Citoslovce
Urob tupým

Naplň
tekutinou

Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
04.03. (nedeľa) 07.55 P. Gabriš: Pôstne
modlitby
11.03. (nedeľa) 07.55 M. Krížová: Je ticho...

	G	M	A	D	A	R	B	O	F	A	S	Á	D	A	P	D	J

rádio regina (KE)

	Z	O	A	K	R	R	V	P	O	T	E	O	P	I	L	R	N

11.03. (nedeľa) 21.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Ňagova. Slúži otec Marián
Feckanič.

	E	V	N	V	V	A	A	O	I	R	R	J	S	M	E	R	K
	R	Á	O	I	O	A	F	N	D	E	P	A	O	L	N	L	A

rádio devín

	I	I	Z	S	Y	A	A	I	A	É	D	B	C	E	E	N	T

Nedeľa 07.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
04.03. (nedeľa) 07.00 P. Gabriš/M. Červený: Milovaný Syn
Zmena programu vyhradená.

slovo

	L	E	I	D	A	Y	T	A	B	T	A	A	S	E	O	O	P
	A	O	O	K	N	B	R	K	R	O	P	A	S	O	K	O	Ž
	R	H	N	G	A	Á	É	A	A	D	R	T	R	O	O	A	H

	A	O	N	N	O	P	L	I	T	E	O	L	M	V	I	Ž	E
	Č	Č	Í	T	A	N	K	A	T	I	N	I	E	I	N	A	A
	O	L	A	O	O	I	T	T	P	A	O	A	N	Ó	B	T	N
	K	Č	Á	P	O	K	Á	E	Í	I	S	K	R	A	V	D	O
	K	Y	O	A	Š	A	L	Á	T	V	Y	T	S	O	K	O	L

Pichá

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Сп7
си2 гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE.
________________________________________________
Legenda: AKTÍV, ARIEL, ATRAMENT, BARDEJOV, BRADA,
ČÍTANKA, DEDINA, DEKAN, ESTER, ETANOL, FARÁR,
FASÁDA, GEOGRAFIA, ISKRA, KARANTÉNA, KNIEŽA, KOČIAR, KOPÁČ, KVALITA, LÁTKA, LEPIDLO, NÁVOD, ODPAD,
ODVAR, OPASOK, OPONA, PANIKA, PODNOSY, POKOJ,
POKOLENIE, POVAHA, ROZTOK, RYBÁR, SABAT, SLINA,
SMER, SOKOL, SRNEC, STOPA, STRAVA, ŠALÁT, TEROR,
TRASA, TRÓN, VINIČ, VRANA, ZHODA, ZVONY, ŽALM.
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 3: krížovka: Poďte, pokloňme sa
Kráľovi, nášmu Bohu. osemsmerovka: Rob šťastnými tých,
čo sú blízko a tí, čo sú ďaleko prídu. Výherca: Milan Valiga
z Jasenova. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov
3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
09. – 11.03. Víkend v Bárke (od 9 do 30 rokov).
16. – 18.03. Kurz Filip. Veková kategória účastníkov je
14 a viac rokov. (Peter Lipták & tím)
16. – 18.03. AePAŠ. Víkend pre animátorov.
30. – 31.03. Kvetný víkend v Bárke. Veková kategória
účastníkov je 14 a viac rokov.
13. – 15.04. Život v Kristovi. Už si sa rozhodol kráčať
za Ježišom a byť jeho učeníkom, a chceš vedieť viac
o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme
sa zaoberať témami, ako je modlitba, ako a prečo
čítať Božie slovo, ako byť vedený Svätým Duchom.
Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali Kurz Filip ako
následnú formáciu. Veková kategória účastníkov je
14 a viac rokov. (Peter Lipták & tím)
20. – 22.04. Biblia – kniha kníh. (otec Slavomír Palfi
a Valéria Juríčková)
20. – 22.04. AePAŠ. Víkend pre animátorov.

Kvetný víkend

centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Drahý mladý priateľ!
Už po tretíkrát sa uskutoční v Prešovskej archieparchii Kvetný víkend, ktorý
vyvrcholí nedeľným stretnutím s vladykom Jánom Babjakom SJ v Prešove.
Tento víkend bude v réžii Hnutia Svetlo-Život. Nosnou tému sa stala
myšlienka z Božieho slova, ktorú na tento rok vybral Svätý Otec Benedikt
XVI.: „Ustavične sa radujte v Pánovi“ (Flp 4, 4).
My všetci potrebujeme radosť – takú, ktorú nám nik a nič nevezme.
Ani prenasledovanie, ani nepochopenie, ani nič, čo pochádza z tohto sveta.

23. – 25.03. Kurz Nový život. Kurz pre tých, ktorí sa
túžia nanovo narodiť vo Svätom Duchu.
12. – 15.04. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav,
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe
ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
20. – 22.04. Kurz Rút (Bratislava). Evanjelizačný kurz
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania
a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. Organizuje p. Ján Nukovič, tel: 0907 521 313.
18. – 20. 05. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste
jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným
deťom. Ide o to, ako neprekaziť Bože zámery s našimi
ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova
a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.

Termín: 30. marec – 1. apríl 2012
Miesto: GMC Bárka v Juskovej Voli
Cena za víkend: 23,70 eur (pre členov CVČ 9 eur)
Prihlasovanie: na e-mailovej adrese: skolacentrum@centrum.sk
alebo telefonicky na čísle: 057/44 90 290 najneskôr do 28. marca.
Pre účastníkov Kvetného víkendu bude v nedeľu objednaný autobus,
ktorý všetkých dopraví do Prešova na spoločné stretnutie s vladykom
Jánom. Počet účastníkov je z kapacitných dôvodov obmedzený.

Kvetná nedeľa
Všetkých pozývame do Prešova na stretnutie s vladykom Jánom,
ktoré sa uskutoční na Kvetnú nedeľu.
Termín: 1. apríl
Miesto: Veľká zasadačka Obvodného úradu v Prešove
(bývalý Krajsky úrad), Námestie mieru 1
Začiatok: 13.30 hod.
Stretnutie je bezplatné a kapacitne neobmedzené.
Príďte všetci!
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec Erich Eštvan a otec Slavomír Zahorjan
E-mail: skolacentrum@cenrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
03.03. Fatimská sobota, púť zasvätených osôb
(10.00 hod.)
17.03. Púť mužov (10.00 hod.)
01.04. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30
hod.)
14.04. Fatimská sobota, púť Božieho milosrdenstva
(10.00 hod.)
Michalovce, kláštor redemptoristov
03.03. Fatimská sobota (08.30 hod.)
25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30
hod.)
07.04. Fatimská sobota (08.30 hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
03.03. Fatimská sobota (10.30 hod.)
04.03. Malá púť (09.00 hod.)
18.03. Sviatosť pomazania chorých
07.04. Fatimská sobota (10.30)
15.04. Malá púť. Nedeľa Božieho milosrdenstva
(09.00)

