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V Košiciach ďakovali Bohu
Duchovná adopcia nenarodených detí



Dom sv. Anny v Starej Ľubovni

Dom sv. Anny je regis-
trovaný ako domov 
sociálnych služieb pre 

deti a mládež s kombinovaným 
postihom. Sídli na Štúrovej ul. 5 
v Starej Ľubovni. Vznikol 2. no-
vembra 1999 na podnet rodičov 
hendikepovaných detí, pretože 
v okrese neexistovalo žiadne za-
riadenie, ktoré by zastrešovalo 
starostlivosť o deti so špeciálny-
mi potrebami. Od roku 2002 je 
súčasťou zariadenia aj pomocná 
trieda. Je detašovaným praco-
viskom Spojenej školy internát-
nej, v ktorej sa vzdelávajú deti 
s ťažkým stupňom mentálnej 
retardácie, v minulosti tzv. 
nevzdelávateľné. Štatistické vý-
sledky deklarované v komunit-
nom pláne mesta na roky 2010 
– 2012 poukazujú na pomerne 
vysoké percento zdravotne 
postihnutých detí a dospelých. 
V roku 2007 bolo v meste Stará 
Ľubovňa 34 detí so zdravotným 
postihnutím, v r. 2008 už 41 
detí a v roku 2009 až 60 detí so 
zdravotným postihnutím. Dom 
sv. Anny je otvorený a funguje 
osem hodín denne. Je určený 
deťom a mládeži, ktoré žijú 
vo svojich rodinách. Prijatie 
postihnutého dieťaťa alebo 
mladého človeka s postihnutím 
do zariadenia schvaľuje Prešov-
ský samosprávny kraj na zá-
klade žiadosti rodiča dieťaťa. 
Klientom sa poskytuje starost-
livosť buď do 4 hodín denne, 
alebo nad 4 hodiny denne. 
Maximálne 8 hodín počas dňa.

Dom sv. Anny poskytuje 
pomoc pri odkázanosti na inú 
fyzickú osobu (napr. pomoc pri  
rôznych seba obslužných čin-
nostiach), sociálne poradenstvo 
(poradenstvo v oblasti získania 
príspevku, kompenzácie, služby 
pre zdravotne postihnutého čle-
na domácnosti a pod.), sociálnu 
rehabilitáciu (napr. pracovnú 
terapiu – práca s rôznoro-
dým pracovným materiálom, 
sociálno-výchovné pôsobenie), 
ošetrovateľskú rehabilitáciu 
v koncepte bazálnej stimulácie 
(napr. individuálna telesná 
výchova, ošetrovateľské úkony, 
stimulácia reflexov, podnetov 
a pod.), zamestnanci utvárajú 
podmienky na vzdelávanie detí 
v ťažkom pásme mentálnej 
retardácie v pomocnej triede.

Zariadenie realizuje odborný 
výcvik pre rôznu manuálnu prá-
cu hendikepovaných. V rámci 
záujmových aktivít pracuje 
spevácky, literárno-dramatic-
ký krúžok a krúžok pracovnej 

činnosti. V roku 2009 získal 
domov sociálnych služieb status 
chráneného pracoviska a za-
mestnáva dvoch ťažko zdra-
votne postihnutých mladých 
ľudí s mentálnym postihom. 
V novembri 2011 sa otvorili 
nové prevádzkové priestory, 
ktoré zvýšili kapacitu zaria-
denia oproti súčasnosti. Dom 
sv. Anny začína novú epochu 
a očakáva sa širší rozsah čin-
ností. Sociálne služby by mali 
mať charakter služieb „všetko 
pod jednou strechou“. Rozsah 
činností by umožnil sledovať 
vývin hendikepovaného jedinca 
od narodenia až po dospelosť. 
V prvej etape pôjde o spustenie 
činností zameraných na dl-
hodobejšie udržanie akade-
mických pohotovostí (čítania, 
písania, počítania), ošetrovateľ-
skej rehabilitácie (ošetrovanie 
v koncepte bazálnej stimulácie). 
V druhej etape ide o spustenie 
chránenej dielne, vytvorenie 
pracoviska na výcvik chráne-

ného pracoviska a realizácia 
sociálno-zdravotnej služby 
v teréne. V tretej etape by sa vy-
tvorili pracovné miesta na voľ-
nom trhu práce a spustilo sa 
chránené bývanie pre dospelých 
hendikepovaných ľudí. Tento 
model starostlivosti si vyžaduje 
finančnú pomoc a podporu 
štátu. Nerieši život týchto ľudí 
čiastkovo, ale komplexne.

V časoch socializmu ostávali 
zdravotne postihnutí ľudia bez 
povšimnutia štátu. Mnoho ro-
dín sa svojho hendikepovaného 
člena rozhodlo dať do ústavnej 
starostlivosti. V decembri 2006 
sa urobil významný krok pre 
ľudí so zdravotným postih-
nutím na celom svete. Valné 
zhromaždenie OSN prijalo 
Dohovor o právach osôb so 
zdravotným postihnutím. Vláda 
SR v roku 2007 prijala uznese-
nie, že súhlasí s podpisom tohto 
dohovoru s pripomienkami 
prijatými na rokovaní vlády. 
Tento dohovor je významný 
v chápaní práv osôb so zdravot-
ným postihnutím, ktoré stáli 
dlhú dobu na okraji záujmu 
praktickej i teoretickej verej-
nosti. V Slovenskej republike sa 
od dohovoru očakáva, že ľudia 
so zdravotným postihnutím 
budú mať účinnejšie zaručené 
rovnaké ľudské práva ako ľudia 
bez zdravotného postihnutia. 
Má vytvoriť sociálnoprávnu 
ochranu pre dospelých, vyvaro-
vať sa zneužívania ohrozených 
skupín, pričom nemá na mysli 
len ľudí s mentálnym postihom, 
ale aj s duševnými poruchami 
a starých ľudí. n

Soňa Gaborčáková

2 | predstavujeme slovo   6 | 2012



Jednoduché slovo,  
jednoduchá Mária
„Nič tak nevyvádza z miery ľudskú myseľ 
ako jednoduchosť Božích skutkov, ktoré vi-
díme, keď ich porovnávame s ich veľkolepý-
mi účinkami... Aká mrzká je ľudská nevera, 
ktorá upiera Bohu jeho vlastnosti, akými sú 
jednoduchosť a moc.“ Tieto slová africké-
ho cirkevného učiteľa Tertuliána, ktorý žil 
na prelome 2. a 3. storočia, odhaľujú pravdu 
o Bohu, jeho slove i tých, ktorí toto slovo 
vo svojom živote žili. A medzi nimi má prvé 
miesto Mária.

Ako uvádza Raniero Cantalamessa vo 
svojom diele Mária, zrcadlo Církve, práve 
Mária je príkladom mnohých božských 
nepomerov medzi tým, čo vidno navonok, 
a tým, čo sa práve odohráva vnútri. Čím bola 
Mária navonok vo svojej dedine? Zdanlivo 
ničím. Pre svojich rodičov a krajanov bola 
jednoducho Marienkou, skromným jedno-
duchým dievčatkom, ale nie výnimočným. 
Túto pravdu musíme mať neustále na mysli, 
inak riskujeme, že sa nám postava Márie 
rozplynie a premietne sa do akéhosi ab-
straktného či netelesného sveta, ako to často 
robila ľudová zbožnosť. Predsa práve Mária 
bola matkou vteleného Slova. Keď o nej 
hovoríme, musíme mať na mysli dva charak-
teristické znaky Božieho štýlu, a to jednodu-
chosť a veľkoleposť. V Márii žije veľkoleposť 
milosti a povolania vedľa absolútnej jedno-
duchosti a konkrétnosti.

„Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou.“ Jed-
noduché oslovenie anjela poukazuje práve 
na toto spájanie jednoduchého Božieho slo-
va s jeho silou, mocou i veľkoleposťou. Toto 
oslovenie nie je oslovením mocných tohto 
sveta s titulmi, ale jednoduchým vyjadrením 
Božieho plánu, ktorý má s Máriou. A predsa 
si toto oslovenie nemôže privlastniť nik iný. 
Je dané iba Márii a odzrkadľuje veľkoleposť 
Božieho plánu s ňou i celým ľudstvom. Lebo 
„keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho 

Syna, narodeného zo ženy, narodeného 
pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli 
pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne 
synovstvo“ (Gal 4, 4 – 5). Boh spásu človeka 
rieši prostredníctvom Slova, svojho Syna. 
Jednoduchosť jeho života i spoločenské 
postavenie, ktoré mal v Izraeli, vôbec nena-
svedčovali veľkoleposti Božieho plánu, ktorý 
bol v ňom skrytý. Kým Židia čakali vojvodcu, 
ktorý ich zbaví rímskeho jarma, Boh poslal 
svojho Syna, aby Židov, ale i pohanov zbavil 
omnoho väčšieho jarma – jarma hriechu 
a smrti. A nedeje sa to okázalými gesta-
mi, ale jednoduchou obetou na tak veľmi 
zavrhovanom i milovanom kríži. Sám Ježiš 
Kristus odhaľuje toto prepojenie veľkolepo-
sti Božej sily a jednoduchosti Božieho slova 
v slovách adresovaných apoštolovi Pavlovi, 
ktoré patria aj každému z nás: „Stačí ti moja 
milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v sla-
bosti“ (2 Kor 12, 9a). Tak ako je Božia moc 
dokonale viditeľná v našej ľudskej slabosti, 
aj veľkoleposť jeho plánu s človekom je 
viditeľná práve v jednoduchosti pozvania žiť 
jeho slovo.

Boh osobne pozýva každého z nás a dáva 
mu spoznať v konkrétnej chvíli Boží nepo-
mer, nepomer jeho lásky a dobroty, keď sa 
dotýka nášho srdca, aby ho uzdravil zo stra-
chu o budúcnosť, svoju rodinu, úspech 
v práci, zo žiarlivosti či neprajnosti, zo závis-
ti či bolesti z nesplnených túžob a očakáva-
ní. Robí to ticho. Tak, aby zachoval intimitu. 
Nie je násilný, klope na srdce a čaká... Čaká 
na jednoduchý súhlas, aby mohol robiť veľké 
veci.

sr. Petra Eva Sičáková
provinciálna predstavená Kongregácie sestier služob-

níc Nepoškvrnenej Panny Márie
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�� 22. februára sa v Rakúsku začala 
netypická pôstna iniciatíva Au-
topôst, ktorá potrvá do 7. apríla. 
Hlavnou výzvou iniciatívy, ktorú 
už mnoho rokov podporuje Cirkev 
v pôstnom období, je nechať auto 
v garáži a využiť ekologicky šetrnejšie 
dopravné prostriedky (bicykel, vlak 
alebo ísť pešo). Chce vyzvať jej účast-
níkov k zmene životného štýlu a záro-
veň obmedziť globálne otepľovanie. 
Iniciatíva má sympatizantov medzi 
veriacimi z viacerých krajín a ekume-
nický charakter, zahŕňa katolíkov aj 
evanjelikov.

�� Diagnostika a terapia neplodnos-
ti bola témou 18. plenárneho zasad-
nutia Pápežskej akadémie pre život, 
ktoré sa začalo 23. februára v Novej 
synodálnej aule vo Vatikáne a vyvr-
cholilo 25. februára audienciou u pá-
peža Benedikta XVI. Podujatie otvorili 
širšej odbornej verejnosti a zúčastnili 
sa na ňom vedci a poprední svetoví 
odborníci, ktorí tu dokumentovali 
najnovšie diagnostické a terapeutické 
možnosti v prípadoch neplodnosti.

�� Kniha Mons. Georga Ratzingera 
s názvom Môj brat pápež vyšla 1. 
marca v anglickom jazyku v naklada-
teľstve Ignatius Press. Zväzok vznikol 
na podklade rozhovorov so starším 
bratom súčasného Svätého Otca. Zo-
stavil ho nemecký historik a spisova-
teľ Michael Hesemann, ktorý k nemu 
pripojil i komentár.

��  Výstava Verbum Domini sa 
koná od 1. marca do 15. apríla vo 
výstavnom pavilóne na Svätope-
terskom námestí v tzv. krídle Karla 
Veľkého Berniniho kolonády. Tu môže 
verejnosť po prvýkrát v európskej 
histórii vzhliadnuť viac než 150 vzác-
nych biblických textov a predmetov. 
Ide o exponáty z najväčšej americkej 
súkromnej biblickej zbierky The 
Green Collection a iných privátnych 
kolekcií. (RV)

�� 12. stretnutie predsedov biskup-
ských konferencií juhovýchodnej 
Európy sa konalo od 5. do 8.marca 
v Štrasburgu. Súčasťou programu 
stretnutia bola aj účasť delegátov 
na svätej omši za Európu. V miestnej 
katedrále ju slávil arcibiskup Jean-
-Pierre Grallet 7. marca za účasti 
veľvyslancov, zástupcov Rady Európy, 
právnikov a sudcov Európskeho 
súdneho dvora, ako aj ďalších členov 
európskych a cirkevných inštitúcií.
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Modlitba, pôst a dobročinnosť zjednocujú európske krajiny
Modlitba, pôst a dobročinnosť 
sú spoločnými menovateľmi via-
cerých európskych krajín počas 
pôstneho obdobia. Francúzsky 
katolícky denník La Croix zma-
poval pôstne aktivity niektorých 
z nich. V Ríme sa v tejto súvislos-
ti uskutočnilo niekoľko konfe-
rencií a verejné čítanie zo Svä-
tého písma. Predĺžili otváraciu 
dobu niektorých kostolov.

V Írsku, zvlášť v Dubline, sú 
pre pôst charakteristické Dni 
pokánia a zmierenia. Napríklad 
v meste Elphin sa 24. februára 
stretli kňazi, rehoľníci a laici 
počas spoločnej modlitby a ado-
rácii v miestnej katedrále.

Pôstne obdobie prežíva veľmi 
hlboko aj Poľsko, v ktorom pri-
bližne 90 % obyvateľstva tvoria 
katolíci. V mnohých farnostiach 
je 40 dní očakávania Veľkej noci 
v znamení pobožností krížovej 
cesty, ktorá sa koná každý pia-
tok, ďalej spoločných modlitieb 

a konferencií. Minulý rok uspo-
riadali veriaci v meste Poznaň 
živú krížovú cestu, na ktorej sa 
zúčastnilo 100-tisíc osôb a účin-
kovalo v nej 200 hercov.

Prejavom solidarity je aj pôst-
ne obdobie v Nemecku, počas 
ktorého Katolícka cirkev organi-
zuje zbierku na pomoc veriacim 
v chudobných krajinách sveta. 
Prostredníctvom organizácie 
Misereor už Katolícky výbor pre 
rozvoj viac ako 30 rokov organi-
zuje bazár kalendárov a pe-
ňažnú zbierku v nedeľu, ktorá 
predchádza Kvetnej nedeli.

V Maďarsku veriaci prežívajú 
pôst podobne ako na Slovensku, 
teda okrem duchovnej prípravy 
aj zdržiavaním sa mäsitých 
jedál v piatok a počas Veľkého 
týždňa nosením tmavého ode-
vu. V portugalskom Lisabone 
od 22. februára až do 15. apríla 
organizujú cyklus katechéz 
a biblických čítaní.

22. februára sa začala pas-
toračná iniciatíva pre novú 
evanjelizáciu s názvom Misia 
metropol, do ktorej sa zapojilo 
12 európskych miest (Barcelona, 
Ostrihom, Budapešť, Me-
chelen, Brusel, Dublin, Kolín 
na Rýnom, Lisabon, Liverpool, 
Paríž, Turín, Varšava, Viedeň, 
Záhreb). Poverením Pápežskej 
rady na podporu novej evanje-
lizácie a v súvislosti s nadchá-
dzajúcou generálnou synodou 
biskupov sa v rámci tejto misie 
v európskych diecézach konajú 
aj riadne zasadnutia biskupov.

Rektor KU sa stal členom Európskej akadémie vied a umení
Rektor Katolíckej univerzity 
v Ružomberku prof. Tadeusz 
Zasępa sa stal členom prestíž-
nej Európskej akadémie vied 
a umení. Dekrét si prevzal 3. 
marca na slávnostnom zasad-
nutí akadémie v Salzburgu. 
„Predovšetkým to bolo prekva-
penie, keď som sa dozvedel, 
že ma členovia akadémie zvolili 
za člena. Členstvo v akadémii 
vnímam ako veľký dar pre 
univerzitu a pre moje milo-
vané Slovensko. Som preto 

rád, že budem v spoločnosti 
významných osobností, ktorým 
môžem hovoriť o Slovensku, 
našej univerzite, a tým ich zvi-
diteľňovať,“ podotkol k ocene-
niu prof. Zasępa.

Európska akadémia sa usiluje 
rozširovať európsku integráciu, 
podporuje a vytvára kontakty 
medzi členmi akadémie a pri-
spieva k medzinárodnému pok-
roku. Rektor KU bude pracovať 
v sekcii svetových náboženstiev: 
„Moja činnosť bude spočívať 

predovšetkým v prednášaní 
a v účasti na medzinárodných 
konferenciách organizovaných 
akadémiou. Je prínosné, že má 
akadémia sekciu venujúcu 
sa náboženstvám. Je veľmi 
dôležité, aby sa náboženskí 
lídri stretávali aj na akademic-
kej pôde. Je dôležité, aby sme 
sa mohli rozprávať o filozofii 
a teológii našich náboženstiev. 
Budú to ekumenické a medzi-
náboženské stretnutia,“ povedal 
rektor KU.

Fotografická súťaž Slova

Podmienky súťaže
Tematické okruhy: 
Univerzálne tematické okruhy: Rodina, Pa-
miatka zosnulých, Dieťa a mladý človek (ľu-
dia), Príroda
Tematické okruhy so zameraním na byzantský 
obrad: Pôst a kríž, Pascha, Sakrálny objekt 
a ikona, Modlitba a spoločenstvo (liturgia, 
odpust...), Vianoce, Svätenie vody a sviečok
Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej 
podobe
Forma zasielania: Elektronická na adresu
fotosutaz2012@gmail.com.

V predmete uveďte: Fotografická súťaž 2012 + 
tematický okruh (napr. Sakrálny objekt).
Priamo v popise fotografie uveďte názov foto-
grafie a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
Termín ukončenia súťaže: 1. február 2013
Prvé tri miesta v každej kategórii získavajú vec-
né ceny.
Počet fotografií je neobmedzený.
Autor fotografie jej zaslaním súhlasí s uverej-
nením fotografie v periodikách a publikáciách 
neziskovej organizácie Petra.

redakcia
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�� 5. februára 2012 posvätil vladyka 
Mons. Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, obnovenú chrámovú sakris-
tiu vo farskom Chráme Ochrany Pre-
svätej Bohorodičky v obci Stankovce. 
Súčasťou slávnosti bola rozlúčka 
s miestnym kňazom Františkom Fedo-
rišinom, ktorý po viac ako trojročnom 
pôsobení v tejto farnosti odchádza 
do služieb Bratislavskej eparchie, kde 
bude pôsobiť ako správca farnosti 
v Trnave. Pri tejto príležitosti mu 
vladyka Milan úprimne poďakoval 
za jeho pôsobenie v eparchii a poprial 
mu dobré zdravie, veľa Božieho po-
žehnania a úspechov na jeho novom 
pôsobisku. (-ver)

�� Ďalší z formačných víkendov ani-
mátorskej školy Prešovskej archie-
parchie sa v GMC Bárka v Juskovej 
Voli konal 17. – 19. februára. Témou 
víkendu bol Manažment a prednáša-

júcou bola Mgr. Terézia Komišaková. 
Šestnásti budúci animátori si túto 
tému nielenže vypočuli, ale si ju aj 
v praktických cvičeniach vyskúšali. 
(Slavomír Zahorjan)

�� Víkend s princom Kaspiánom 
nadchol 39 mladých ľudí, ktorí sa 
stretli 17. – 19. februára v GMC Bár-
ka v Juskovej Voli. Sprevádzaní otcom 
Milanom Zalehom CSs.R, Renátou 
Vojtekovou a Miriam Bickovou sa za-
mýšľali nad problematikou viery, kríz 
viery a pascí na ceste viery. Hovorili 
o falošných predstavách Boha. Učili sa 
vnímať rozdielnosť nie ako problém 
alebo ohrozenie, ale ako dar a obo-
hatenie. Pri večernej modlitbe prosili 
Pána o uvoľnenie darov a pomazanie 
pre službu. (Milan Zaleha)

�� Témou víkendu, ktorý sa usku-
točnil 17. – 19. februára pre 23 detí 
z protopresbyterátov Vranov nad 
Topľou a Vranov-Čemerné, bol vo-
jenský výcvik Božej armády. Zbrane, 
ktorými sa učili narábať, boli Sväté 
písmo, pôst a modlitba. Otec Michal 
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3D – Dávaj  
Dobro Ďalej
Deti a starší vekom z Far-
nosti Povýšenia sv. Kríža na 
sídlisku Sekčov v Prešove sa 
spoločne stretli 19. februára vo 
farskom pastoračnom centre. 
Cieľom bolo vytvoriť medzi-
generačné mosty, zároveň sa 
aj učiť, ako sprostredkované 
dobrá šíriť dalej a podeliť sa 
so skúsenosťami a zážitkami. 
Účastníci vytvorili dvojice (príp. 
trojice), kde bolo minimálne 
jedno dieťa. Spoločnou témou 
tohto stretnutia boli Vianoce. 
Výstupom tohto projektu je 

vytvorenie Receptárika 3D – zo-
zbieranie receptov, ktoré ľudia 
v tejto farnosti varia a pečú 
počas Vianoc.

Spoločnému stretnutiu pred-
chádzali stretnutia detí, kde sa 
bližšie pozreli na základy z ge-
rontológie a asertívnej komu-
nikácie. Následne deti vytvorili 

plagát s pozvánkou a pripravili 
pastoračné centrum na prí-
chod dospelých. Predstavovaný 
projekt bol spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ v spolupráci s Iuven-
tou a operačným programom 
Vzdelávanie – moderné vzdelá-
vanie pre vedomostnú spoloč-
nosť. (Ivana Potočňáková)

Fara v Jarabine privítala deti a mládež
Na fare v Jarabine sa 18. – 19. 
februára uskutočnil duchovno-
-zábavný víkend detí a mládeže 
z farnosti Jarabina a Kremná, 
ktorý sa niesol v znamení lásky, 
vzájomného spoznávania sa 
a odovzdávaní skúseností. 
20 účastníkov víkendu spolu 
s otcom Petrom Demjanovičom 
po prvýkrát v histórii zažilo noc 
na fare. (-ml)

Vladyka Peter Rusnák posvätil nitrianske ikony
V prvú pôstnu nedeľu 26. feb-
ruára, keď si východná cirkev 
pripomína úctu k ikonám, 
navštívil nitriansku Farnosť sv. 
Andreja Prvopovolaného bra-
tislavský eparcha Mons. Peter 
Rusnák. Na slávnosti sa zúčast-
nil aj vojenský kaplán Rastislav 
Firment zo Želiezoviec. V úvode 
boli posvätené ikony sv. Miku-

láša a sv. Andreja Prvopovolané-
ho, ktoré boli bodkou za práca-
mi na ikonostase. V zaplnenom 
chráme v slávnostnej homílii 
vladyka Peter vyzdvihol význam 
ikon. Podotkol, že aj veriaci má 
byť obrazom, na ktorom Boh 
môže konať svoje dielo. Pove-
dal: „Pýtajme sa, čo môže Boh 
urobiť v našom živote, nie čo 

môžeme urobiť my pre Boha.“ 
V tomto rozmere objasnil zmy-
sel a dôležitosť prvej pôstnej 
nedele, ktorá poukazuje na to, 
že Boh chce obnoviť v člove-
kovi zničený obraz. Slávnosť 
sa zakončila mnoholistvijem 
biskupovi a veriacim. (Martin 
Peter Pavuk)

Zomrel otec Jozef Orenič
V nedeľu 4. marca usnul 
v Pánovi vo veku nedožitých 82 
rokov titulárny dekan otec Jozef 
Orenič, kňaz Košickej eparchie 
na odpočinku v Michaľanoch. 
Pán si ho povolal na nezvyčaj-
nom mieste – na stanici, keď sa 
chystal do Košíc na slávnostnú 
svätú liturgiu.

Otec Jozef Orenič sa narodil 
24. júna 1930 v Kečkovciach. 
Kňazskú vysviacku prijal 26. 
septembra 1954. Pôsobil ako 
administrátor vo farnosti Krajná 

Bystrá (1968 – 1976), vo farnosti 
Lastovce (1976 – 1986) a vo far-
nosti Zemplínska Teplica (1986 
– 2001). Od roku 2001 pôsobil 
ako výpomocný duchovný vo 
farnosti Lastovce.

Pohrebné obrady 6. marca 
2012 v Chráme Ochrany Presvä-
tej Bohorodičky v Michaľanoch 
viedol vladyka Mons. Milan 
Chautur, košický eparcha.

Blažený pokoj a večná mu 
pamiatka! (-red)
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Zorvan a Ondrej Hricuta v kateché-
zach hovorili a na príkladoch ukázali, 
aké mocné sú tieto zbrane. Hosťom 
programu bol otec Jozef Michalov, 
ktorý pôsobí v armáde Slovenskej 
republiky. Podelil sa o svoje zážitky 
a skúsenosti z misií v Afganistane 
a Iraku. (Erich Eštvan)

�� V Košiciach pripravili ďalší zo sé-
rie koncertov Kňazi inak. V pondelok 
20. februára sa po vysokoškolskej 
svätej omši v spolupráci Univerzitné-
ho pastoračného centra sv. košických 
mučeníkov a Teologickej fakulty Kato-
líckej univerzity uskutočnil ďalší z kon-
certov. Išlo o vystúpenie kapiel The 
Sain, Peter Milenky Band a Kerygma, 
ktorých členovia sú katolícki kňazi.

�� 23. februára zablahoželali členo-
via Stálej rady Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS) pražskému arcibis-
kupovi a metropolitovi Dominikovi 
Dukovi  k jeho vymenovaniu za kar-
dinála. Predseda KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský mu následne v mene všet-
kých veriacich na Slovensku venoval 
vzácny dar – obraz Sedembolestnej 
Panny Márie od akademickej maliarky 
Ivy Štrbovej-Jarošovej. Kardinál Duka 
sa za dar i gratuláciu poďakoval 
a s úsmevom poznamenal, že má so 
Slovenskom úzky vzťah i vďaka tomu, 
že sviatosť birmovania prijal počas 
vojenskej služby v Trnave.

�� Výzvy Novej kultúry je názov kon-
ferencie s medzinárodnou účasťou, 
ktorá sa 24. februára uskutočnila 
v Bratislave. Vystúpili na nej uznávané 
osobnosti médií a novej evanjelizácie 
z Vatikánu, ktorých prednášky si prišli 
vypočuť takmer dve stovky predstavi-
teľov náboženského a spoločenského 
života zo Slovenska i zahraničia. 
V programe vystúpil predseda Pápež-
skej rady pre spoločenské komuni-
kačné prostriedky Mons. Claudio 
Maria Celli, Mons. Lucio Ruiz, ktorý je 
zodpovedný za prevádzku interneto-
vých služieb vo Vatikáne, a predseda 
Pápežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie Mons. Rino Fisichella.

V Ľutine slávili sviatok Katedry sv. Petra

V tretiu februárovú nedeľu 18. feb -
ruára sa približne 600 veriacich 
zišlo v Bazilike Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky v Ľutine, kde si 
pripomenuli sviatok Katedry sv. 
Petra, jednu z odpustových sláv-
ností baziliky minor v Ľutine. 
Slávnosť sa začala duchovným 
pásmom ľutinskej mládeže, 
ktoré upriamilo pozornosť 
na primát pápeža a dve najväčšie 

osobnosti nedávnej histórie 
zastávajúce túto hodnosť – 
Benedikta XVI. a Jána Pavla II., 
ktorého ostatky si veriaci mohli 
uctiť priamo v bazilike.

Program pokračoval archije-
rejskou svätou liturgiou, ktorú 
celebroval prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ. V homílii podčiarkol tri 
myšlienky nedeľného evanje-

lia: odpustenie, pôst a poklad 
v nebi. Upozornil na to, že cesta 
k Bohu vedie skrze odpustenie 
blížnym. Poukázal na obdobie 
pôstu ako na čas upratovania 
vo vlastnom srdci, keď máme 
odstrániť všetky hnevy a ne-
odpustenia. Homíliu ukončil 
myšlienkou, že odpustenie je 
predpokladom na dosiahnu-
tie pokladu v nebi. Na konci 
slávenia otec arcibiskup posvätil 
zlaté kríže pre otca Petra Lacha, 
kancelára arcibiskupskej kúrie, 
a otca Marka Novického, osob-
ného tajomníka prešovského 
arcibiskupa a metropolitu, 
ktoré im boli odovzdané z titulu 
ich úradu za spevu Axios.

V úplnom závere vladyka Ján 
a veriaci modlitbou na úmysel 
Svätého Otca získali plnomocné 
odpustky plynúce z afiliácie 
baziliky minor k bazilike Santa 
Maria Maggiore v Ríme. (Ľuboš 
Pavlišinovič)

Vo farnosti Okružná sa modlili za manželov
Na záver Národného týždňa 
manželstva sa v sobotu 18. feb-
ruára vo farnosti Okružná pri 
svätej liturgii konala slávnosť 
obnovy manželských sľubov. 
Bolo to vyvrcholenie celého 
týždňa, kde pri liturgiách 
veriaci prosili za manželov, aby 
ich manželstvá boli naplnené 
láskou a Božím požehnaním. 
V homílii duchovný otec Leon-
tín Lizák pripomenul dôležitosť 
manželstva i rodiny. Prirovnal 
ho k lanu z troch povrazov, 
kde jedným je muž, druhým 
žena a tretím Boh. Iba vtedy je 
manželstvo silné a vydrží všetky 
skúšky, ktoré prináša život. Po-
tom si manželské páry verejne 
pred spoločenstvom veriacich 

a eucharistickým Kristom obno-
vili to, čo si sľúbili pri sviatosti 
manželstva. Každému man-
želskému páru miestny kňaz 
udelil požehnanie. Slávnosť sa 

ukončila mnoholitstvijem pre 
manželov s tým, že na budúci 
rok sa obnova môže zopakovať 
aj s malým posedením. (Leon-
tín Lizák)

V Košiciach sa uskutočnil  
cyrilo-metodský spomienkový večer
Spomienkový večer pri príle-
žitosti 1143. výročia blaženého 
skonu sv. Konštantína – Filozofa 
sa uskutočnil v nedeľu podvečer 
19. februára v gréckokatolíckom 
Chráme sv. Petra a Pavla v Koši-
ciach-Terase. Priaznivci cyrilo-

-metodského hnutia v Košiciach 
sa mohli pokloniť ostatkom 
sv. Konštantína, mníšskym 
menom Cyrila, ktoré na puto-
vaní Košickou eparchiou boli 
pred ikonostasom vystavené 
k verejnej úcte. Po slávnostnej 

svätej liturgii, ktorej predsedal 
otec Michal Hospodár, predse-
da Spolku sv. Cyrila a Metoda, 
a homíliu predniesol prof. Pavol 
Dancák ml., privítali päť nových 
zakladajúcich členov spolku 
z radov košickej inteligencie.
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Do rámca tohto predovšet-
kým duchovného podujatia 
súvisiaceho s prípravou na jubi-
lejný rok veľmi vhodne zapadlo 
aj prezentovanie najnovšej 
publikácie z vydavateľstva Spol-
ku sv. Cyrila a Metoda. Je ním 
súhrnné dielo prof. Jána Komo-
rovského Vladimír Sergejevič 
Solovjov a ruská náboženská 

filozofia v slovenskej antológii. 
Meno Vladimíra Sergejeviča 
Solovjova, významného rus-
kého náboženského mysliteľa, 
filozofa, publicistu, literárneho 
kritika a básnika – zakladateľa 
ruského symbolizmu a nábo-
ženskej filozofie, zaznamenané 
v slovenskej kultúre už za jeho 
života, môže veľa napovedať 

i súčasníkom v ekumenickom 
úsilí, pri naplnení Pánovej 
prosby, „ aby všetci jedno boli“ 
(porov. Jn 17, 21). Slávnosť spre-
vádzal spev košického Katedrál-
neho zboru sv. Cyrila a Metoda 
vedeného zbormajsterkou 
Luciou Lovašovou. (Vladimír 
Teodor Miroššay)

Farská a školská katechéza dominovali konferencii na GTF PU
Doba, ktorú žijeme, v mnohých 
národoch vskutku osobitným 
spôsobom podnecuje novú 
evanjelizáciu, ktorá musí byť 
novou svojím zápalom, me-
tódami i vonkajším prejavom. 
Túto skutočnosť pri mnohých 
príležitostiach zdôrazňoval 
blahoslavený pápež Ján Pavol 
II., a práve toto jeho vnímanie 
sa stalo podnetom na ďalšiu 
z konferencií na pôde Grécko-
katolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity (GTF PU), 
ktorá sa konala 27. februára pod 
záštitou Katedry aplikovanej 
edukológie. V spolupráci s Die-
céznym katechetickým úradom 
v Prešove sa snažila o priblíže-
nie problematiky farskej a škol-
skej katechézy. Na konferencii 
sa zúčastnilo početné množstvo 
katechétov a bohoslovcov.

V úvode privítal účastníkov 
konferencie Mons. Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup a met-
ropolita, veľký kancelár GTF 
PU, ktorý svojimi slovami po-
vzbudil katechétov v ich službe 

a zdôraznil aspekty, ktoré kate-
chéze a katechétovi pri ich služ-
be nemôžu chýbať. Myšlienkou 
úvodného slova ku konferencii, 
ktoré predniesol Eugen Valovič, 
tajomník Komisie pre katechi-
záciu a školstvo pri KBS, bolo 
vnímanie novosti ohlasovania 
rozličnými výrazovými pros-
triedkami a metódami, ktoré sa 
v katechéze nachádzajú. V zá-
vere úvodného bloku vystúpil 
Mons. prof. Peter Šturák, dekan 
fakulty, ktorý privítal všetkých 

účastníkov a vyjadril radosť 
z konferencie, ktorá je vo svojej 
podstate potrebným krokom 
na začatie nových pastoračných 
pohľadov a aktivít.

Konferencia bola zoradená 
do dvoch blokov (farského 
a školského), pričom v oboch 
odzneli povzbudivé a obohacu-
júce príspevky, ktorých plné zne-
nie si mohli členovia auditória 
prečítať vo vydanom zborníku, 
ktorý sa ponúkal počas konania 
konferencie. (Peter Tirpák)

Pôstny čas sa spojil s jubileom Košickej eparchie
Marcová fatimská sobota v Mi-
chalovciach obsahovala v sebe 
až dva momenty. Dátumovo 
sa 3. marca spojilo prežívanie 
pôstneho času s pripomenutím 
si 15. jubilea vzniku Košického 
apoštolského exarchátu a 20. 
výročia biskupskej vysviacky 
vladyku Mons. Milana Chau-
tura CSsR, košického eparchu. 
V preplnenom Chráme Svätého 
Ducha v Michalovciach mal 
príležitostnú prednášku doc. J. 
Max Kašparů, diakon a známy 
český psychiater. V nej pou-
kázal na jeden zo základných 
paradoxov kresťanstva, totiž 

že Boh nikomu za odmenu 
nesľubuje život bez ťažkostí. 
Zo svojej štyridsaťročnej praxe 
dosvedčil, že najväčšie utrpe-
nie pre človeka je strata Boha. 
Význam kresťansky prijatého 
utrpenia vidí v tom, že človeka 
učí osobnej pokore, solidarite 
a empatii s inými a formuje 
ľudské city. Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil vladyka Milan 
s početným kňazstvom. Spevom 
ju sprevádzal Zbor sv. Jozefa 
z Michaloviec. V kázni vlady-
ka poukázal na priamy súvis 
medzi rozpadnutými rodina-
mi a kriminalitou mládeže. 

Človek, ktorý sa vzdal rodinnej 
istoty, je veľmi zraniteľný. A to 
sa prejavuje aj v širšej rodine – 
v cirkevnom spoločenstve. Vyše 
700-tisíc ľudí sa v ostatnom 
sčítaní neprihlásilo k žiadnej 
cirkvi. Títo často šíria strach 
a arogantne útočia na veria-
cich. „Ďakujte Bohu, že patríte 
do cirkvi, ktorá pred 15 rokmi 
prešla prirodzenou organizač-
nou zmenou. Najdôležitejšie je 
žiť v rodine lásku. Preto som sa 
rozhodol obnovovať úctu k Bož-
skému Srdcu Ježišovmu i Srdcu 
Panny Márie. Ak sa nebudeme 
obnovovať v láske, prepadne-

�� 24. – 26. februára sa v GMC Bárka 
v Juskovej Voli konal víkend o vnú-
tornom uzdravení, na ktorom sa zú-
častnilo 97 mladých ľudí. O program 
sa postarali otec Slavomír Palfi, 
psychologička Veronika Mojžišová 
a otec Anton Pariľák. Modlitby chvál 
viedli Dominika Gurbaľová a Miroslav 
Ištvan. Mladí účastníci získali nové 
poznatky a skúsenosti v oblasti uzdra-
vovania vnútorných zranení a pohľad 
na ne z psychologického i duchovné-
ho hľadiska. Vyvrcholením víkendu 
boli modlitby za vnútorné uzdravenie 
účastníkov v sobotu večer a taktiež 
nedeľná svätá liturgia slávená na ten-
to úmysel. (Slavomír Palfi)

�� Perspektívy pastorácie na Slo-
vensku je prvá z trilógie kníh, ktorú 
verejnosti predstavili v pondelok 27. 
februára v Dome Quo vadis v Brati-
slave. Publikáciu, ktorú uviedli okrem 
autora Ondreja Šmidriaka aj pred-
staviteľ Hnutia kresťanských spolo-
čenstiev detí Maroš Čaučík a vedúci 
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina 
Mário Tomášik, si môžu záujemcovia 
zakúpiť na teologických fakultách 
na Slovensku a na Katolíckej univerzi-
te v Ružomberku. 
Publikácia zdôrazňuje potrebu integ-
rálnej formácie kňazov, seminaristov 
a laikov s dôrazom na spoločenstvo 
a evanjelizáciu, vytváranie okruhu pas-
toračných spolupracovníkov spomedzi 
laikov, dôležitosť malých spoločenstiev 
laikov v rámci farnosti, ako aj rozvíjanie 
novej evanjelizácie v rodinnom, cirkev-
nom i vo verejnom živote.

�� Druhý ročník volejbalového tur-
naja dievčat gréckokatolíckej farnosti 
Sečovce sa uskutočnil 27. februára. 
Podujatie zorganizovala samotná 
mládež spoločne s miestnym kap-
lánom. Na turnaji sa zúčastnili štyri 
družstvá: sečovský gréckokatolícky 
a rímskokatolícky farský tím, družstvo 
z Rozhanoviec a z trebišovského gym-
názia. Víťazné družstvo z Trebišova si 
okrem putovného pohára odnieslo 
aj zaujímavú prvú cenu – hodinový 
poukaz na jazdu na koni v sečovskom 
jazdeckom klube. (Tomáš Haburaj)

��Mesačník Cesta budú ponúkať aj 
v Žiline. Predajcovia Diecéznej charity 
v Žiline od začiatku marca ponúkajú 
v uliciach Žiliny okrem časopisu Nota 
Bene aj mesačník Cesta, ktorý vydáva 
Gréckokatolícka charita Prešov. Časo-
pis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky 
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me sa do sebectva.“ Nakoniec 
vladyka poďakoval za duchovné 
ovocie ostatných rokov zjavné 
v Košickej eparchii.

V mene kňazstva jubilujú-

cemu vladykovi zablahoželal 
protosynkel Vladimír Tomko 
a protopresbyteri mu odovzdali 
nové biskupské rúcho s in-
sígniami. Tematické dialógy 

s diakonom Maxom boli múd-
rymi smerovníkmi k hľadaniu 
opravdivej životnej múdrosti, 
kde nechýba živá viera v Boha. 
(Michal Hospodár)

MK SR podporí projekty k výročiu príchodu Cyrila a Metoda
Ministerstvo kultúry SR 
uverejnilo kritériá na získanie 
dotácií, ktoré sa dotýkajú aktivít 
v súvislosti s budúcoročným 
1150. výročím príchodu Cyrila 
a Metoda na naše územie. 
Objem finančných prostriedkov 
vyčlenených na tieto aktivity 
v oboch programoch je spolu 
jeden milión eur. Dotácie mož-
no získať v rámci Dotačného 
systému 2012. Výzvy sú súčas-
ťou už otvorených dotačných 
programov Umenie a programu 
Nehmotné kultúrne dedičstvo. 
Termín uzávierky na podávanie 
projektov je 30. apríl 2012.

V programe Umenie je to 
podprogram Tvorba a aktivity 
reflektujúce 1150. výročie prícho-
du Cyrila a Metoda na územie 
Veľkej Moravy. Podprogram je 
zameraný na podporu neko-
merčnej umeleckej tvorby a ak-

tivít s tematickým zameraním 
na život a dielo vierozvestcov 
Cyrila a Metoda počas ich pô-
sobenia na území Veľkomorav-
skej ríše. Cieľom je poskytnúť 
podporu na vytvorenie nových 
umeleckých diel a realizáciu 
aktivít z oblasti divadla, hudby, 
výtvarného umenia, literatúry 
a knižnej kultúry, ktoré sa do-
týkajú príchodu sv. Cyrila a sv. 
Metoda, významu ich pôsobe-
nia na našom území, histórie 
Veľkomoravskej ríše, udržiava-
nia cyrilo-metodskej tradície 
v ďalšom období a jej odkazu 
pre dnešok.

V programe Nehmotné kul-
túrne dedičstvo a kultúrno-osve-
tová činnosť je to podprogram 
Cyril a Metod a 1150. výročie 
ich príchodu na územie Veľkej 
Moravy. Je zameraný na pod-
poru medzinárodných, celoslo-

venských a krajských festivalov, 
prehliadok a súťaží, edukačných 
aktivít zameraných na vzdelá-
vanie detí, mládeže a dospelých 
prostredníctvom kultúrno-
-osvetových aktivít, amatérskej 
umeleckej tvorby a záujmovej 
vzdelávacej činnosti, rozvoj 
nových a inšpiratívnych metód 
a foriem trávenia voľného času 
s dôrazom na ich výchovno-
-vzdelávací a kultúrno-spo-
ločenský rozmer, podporu 
vzniku novej autorskej tvorby 
a prezentácie interpretačných 
zručností a tvorivého umenia, 
podporu vedecko-výskumných 
projektov a vydávanie odbor-
ných publikácií zo zameraním 
na 1150. výročie príchodu Cyrila 
a Metoda na územie Veľkej Mo-
ravy. Podrobnosti o kritériách 
možno nájsť na http://www.
culture.gov.sk/.

Na GTF PU predstavili Kódex kánonov východných cirkví
22. februára sa na Gréckoka-
tolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity (GTF PU) 
v Prešove uskutočnila medzi-
národná vedecká konferencia 
Ornamento Ecclesiae omni 
pri príležitosti prezentácie 
slovenského prekladu Kódexu 
kánonov východných cirkví. 

Organizátormi konferencie 
bola Katedra systematickej 
teológie GTF PU v Prešove, 
Gréckokatolícka metropolitná 
cirkev sui iuris na Slovensku 
a Fakulta práva, kánonického 
práva a administratívy Kato-
líckej univerzity Jána Pavla II. 
v Lubline v Poľsku.

Konferenciu otvoril Mons. 
prof. Peter Šturák, dekan GTF 
PU, ktorý v závere svojho 
prejavu slávnostne odovzdal 
ďakovný list doc. Františkovi 
Čitbajovi za slovenský preklad 
Kódexu kánonov východných 
cirkví a prezentáciu GTF PU 

v Prešove. Účastníkom konfe-
rencie sa prihovoril prešovský 
arcibiskup a metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ, ktorý neskrýval 
radosť z tohto významného do-
kumentu, a košický eparchiálny 
biskup Mons. Milan Chautur 
CSsR, ktorý zdôraznil, že laici 
i budúci kňazi musia nový 
kódex čítať a poznať.

Na konferencii vystúpili vý-
znamní odborníci v oblasti prá-
va zo zahraničia: prof. Leszek 
Adamowicz, riaditeľ Inštitútu 
kánonického práva na Kato-
líckej univerzite Jána Pavla 
II. v Lubline, a doc. Stanislav 

Přibyl z Teologickej fakulty 
JU v Českých Budějoviciach. 
Svojimi prednáškami prispeli aj 
odborníci z domáceho prostre-
dia: Alena Krunková, prodekan-
ka Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach, a Juraj Popovič, 
súdny vikár Metropolitného 
tribunálu v Prešove.

V závere konferencie bol 
prezentovaný slovenský preklad 
Kódexu kánonov východných 
cirkví pod vedením doc. Fran-
tiška Čitbaja, hlavného organi-
zátora konferencie, po ktorom 
nasledovala zaujímavá diskusia. 
(Monika Slodičková)

a rôzne odborné a formačné články, 
nechýba v nej priestor na duchovné 
slovo a svedectvá. Zároveň si v nej 
každý čitateľ nájde aktuálne informá-
cie z diania v charite a Cirkvi.

�� Fórum kresťanských inštitúcií 
(FKI) spustilo kampaň zameranú 
na podporu voľnej nedele. Kampaň 
nadväzuje na snahy Nezávislých kres-
ťanských odborov Slovenska a Hnutia 
kresťanských rodín, ktoré na problém 
nedeľnej práce aktívne upozorňovali 
už v minulosti. K výzve sa možno 
pripojiť na stránke www.peticia.sk/
nedelanedelou. Konferencia bisku-
pov Slovenska v októbri minulého 
roka poverila bratislavského eparchu 
Mons. Petra Rusnáka, aby koordi-
noval aktivity na ochranu nedele 
na Slovensku.

 oznamy
Duchovné víkendovky 
Azda prežívate čas duchovnej vyprahnu-
tosti a potrebovali by ste niečo, čo by dalo 
vzlet vášmu srdcu a životu? Skúste si nájsť 
čas a pookrejte na duchu v atmosfére stí-
šenia, modlitby a povzbudzujúcich pred-
nášok počas  víkendoviek v kláštore sestier 
redemptoristiek. 
Miesto konania: Kláštor sestier redem-
ptoristiek, Kláštorná ul. 1503, Vranov nad 
Topľou-Lomnica
23. – 25. marec:  „... a môj Boh sa mi stal 
silou“ (Iz 49, 5) (pre ženy). Po ceste od-
haľovania úžasného Božieho pôsobenia 
v našich každodenných životoch povedie 
vicerektor Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára v Prešove otec Jozef Urvinitka.
20. – 22. apríl: Boží plán pre manželstvo 
(pre manželské páry). Niekedy sa vám zdá, 
že Boh „stratil“ plán vášho života a vy tiež 
neviete ako ďalej. Otec Damián Saraka po-
čas tejto víkendovky priblíži Boží plán pre 
vaše manželstvo, aby ste vďaka tomuto 
prehĺbenému poznaniu a  Božej milos-
ti mohli novými očami vnímať váš život 
a nádheru manželského povolania.
4. – 6. máj: Žena v Božom pláne spásy (pre 
ženy). Už od prvých stránok Biblie vidíme, 
že žena má v Božom pláne spásy svoje po-
slanie. Boh stvoril ženu ako nositeľku lásky, 
učiteľku milosrdenstva, tvorkyňu pokoja 
a šíriteľku nehy. Počas tejto víkendovky 
vedenej špirituálom Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára v Prešove otcom Já-
nom Karasom sa bližšie prizrieme na krásu 
tohto poslania.
Prihlásiť sa môžete najneskôr týždeň pred 
začatím duchovných cvičení na e-mailovú 
adresu: ossrgrkat@wmx.sk alebo telefo-
nicky: 0902 072 128,  0917 350 237.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

sestry redemptoristky
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V Košickej eparchii ďakovali za dve jubileá

V duchu úprimného poďakovania za dar 
vyhlásenia Košického apoštolského exar-
chátu (1997) i 20-ročnej biskupskej služby 
preosvieteného vladyku Milana Chautura 
sa niesla slávnosť druhej pôstnej nedele. 
Do košickej katedrály Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky sa 4. marca zišli pätnásti 
biskupi zo Slovenska i zahraničia, aby spolu 
s vladykom Milanom – jubilantom slávili 
ďakovnú Liturgiu sv. Bazila Veľkého. V pre-
plnenej katedrále sa v homílii prihovoril 
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, 
ktorý pripomenul reálie zo života jubilan-
ta i jeho charizmatickú lásku k mladým. 
V zmysle evanjeliovej zvesti o uzdravení 

ochrnutého uviedol, že len Boh 
uzdravuje celú bytosť. „Aj Gréc-
kokatolícka cirkev bola uzdra-
vená z dlhoročného ochrnutia, 
ktoré si nespôsobila sama.“ 
Miestne cirkevné spoločenstvo 
vyzval k modlitbe za svojho 
pastiera a vyjadril aj osobný dl-
horočný priateľský vzťah k vla-
dykovi Milanovi. Ako jediný 
dôvod oslavy jubileí v Cirkvi vidí 
Božiu vernosť a jeho uzdravujú-
cu silu. V hlbokých myšlienkach 
anafory pôstnej liturgie otcovia 
biskupi s kňazmi vyjadrovali 
vďakyvzdávanie Bohu za jeho 
diela. Slávenie sprevádzal 
spevom katedrálny zbor pod 
vedením Lucie Lovašovej.

Na záver sa vladyka Milan po-
ďakoval za mnohorakú podporu 
vo svojej službe apoštolského 
exarchu i košického eparchu. 
Apoštolský nuncius Mons. Ma-
rio Giordana pozdravil vladyku 
i Boží ľud v mene Svätého Otca 
Benedikta XVI. a zaprial miest-
nej cirkvi ďalší rozvoj. Arcibis-
kup Cyril Vasiľ z Ríma prečítal 
pozdravný list prefekta Kon-
gregácie pre východné cirkvi 
kardinála L. Sandriho. Úprim-
nými slovami charakterizoval 

svoj priateľský vzťah k vladykovi Milanovi 
a odovzdal mu pamätnú medailu Svätého 
Otca Benedikta XVI. Úsmevné momenty 
zo života spomenul vo svojom pozdrave pre-
šovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak. 
Okrem iného uviedol, že vladyka Milan bol 
v čase svojej vysviacky najmladším bisku-
pom Katolíckej cirkvi. Za spolupracovníkov 
a veriacich vyjadril radostné poďakovanie 
k jubileám protosynkel eparchie Vladimír 
Tomko. Krátkou modlitbou pri putov-
ných relikviách sv. Cyrila sa ukončila milá 
slávnosť, na ktorej boli prítomní aj najvyšší 
predstavitelia mesta a verejného života. 
(Michal Hospodár)

Nová bazilika minor v Michalovciach

Rozhovor s doc. JCDr. Fran-
tiškom Čitbajom, PhD., o pr-
vom oficiálnom slovenskom 
preklade Kódexu kánonov 
východných cirkví (CCEO)

Čo predchádzalo slovenské-
mu vydaniu Kódexu kánonov 
východných cirkví?
Predchádzalo mu to, že bol 
vydaný Kódex kánonov 
východných cirkví v latinčine 
(Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium – 
CCEO), ktorý promulgoval pápež Ján Pavol II. 
v roku 1990. Chcel, aby aj východné katolícke 
cirkvi mali svoj zákonník, teda zbierku cirkev-
ných predpisov, v ktorej by mali napísané, 
akým spôsobom majú žiť svoj život uprostred 
Katolíckej cirkvi. Je napísaným projektom, 
ktorý má byť uvedený do života aj v Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. Na druhej strane 
je kódex súčasným obrazom východných 
katolíckych cirkví a ich postavenia uprostred 
katolíckeho spoločenstva.

Kto sa podieľal na prekladoch kódexu?
Fakticky to boli iba kňazi. Okrem mňa text lek-
torovala komisia, ktorú tvorili Jozef Ivan, JCLic., 
súdny vikár v Košickej eparchii, Juraj Popovič, 
ICLic., súdny vikár Prešovskej archieparchie, 
a Miloš Galajda, ICLic. Pri vydaní som spolupra-
coval so svojím bývalým profesorom Leszkom 
Adamowiczom z Fakulty práva, kánonického 
práva a administratívy Katolíckej univerzity 
Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku.

Čo ste mali vy konkrétne na starosti pri tvorbe 
slovenského prekladu CCEO?
Bol som ideovým autorom celého diela. 
Samotná idea prekladu spočíva v tom, že tento 
slovenský preklad CCEO je jazykovo veľmi 
podobný slovenskému prekladu Kódexu káno-
nického práva (Codex iuris canonici – CIC), 
ktorý už má Rímskokatolícka cirkev preložený 
do slovenského jazyka. Tam, kde sa jednot-
livé kánony na seba podobajú v latinčine, sa 
na seba podobajú aj slovenčine a opačne. Je 
to aj dobrá jazyková paralela medzi západným 
a východným právnym kódexom v Katolíckej 
cirkvi.

Aký má význam slovenský preklad CCEO pre 
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku?
Tento kódex by malo mať každé spoločenstvo 
– farské alebo rehoľné, cirkevné školy na všet-
kých stupňoch aj naši hierarchovia. Venuje sa 
mnohým témam a otázkam, na ktoré si často 
nevieme sami odpovedať. Kódex kánonov 
východných cirkví je praktická príručka, ktorou 
by sa mali riadiť všetci, ktorí sa podieľajú 
na živote. Cirkvi. Nie kniha, ktorú raz prečítame 
a založíme do poličky, ale ktorú máme mať 
kedykoľvek poruke.

Lukáš Kovalik
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Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Mario Giorda-
na odovzdal na jubilejnom zasadnutí Rady hierarchov 5. marca 
vladykovi Milanovi Chauturovi, košickému eparchovi, dekrét Kon-
gregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o povýšení Chrámu 
Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach na baziliku minor. Ve-
rejné vyhlásenie tejto významnej skutočnosti bude po dohodnutí 
termínu s viceprovinciálom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupite-
ľa oznámené neskôr. (Michal Hospodár, Juraj Gradoš)
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BezBranní,  
no nie  
Bezmocní
V prirodzenosti každého človeka je snaha o ochra-
nu vlastného bytia, vlastného života. Mocný 
človek sa ubráni sám, slabí a bezmocní sa musia 
spoliehať na súcit a ochranu iných. A čím je človek 
bezmocnejší, tým väčšiu ochranu potrebuje. 

Zároveň vo všeobecnosti 
spoločnosť vníma násilie 
na bezmocných ako jeden 

z najkrutejších prejavov násilia. 
Pod ochranu sa tak dostávajú 
najmä deti, no aj ženy, starci 
a zajatci. A rovnako aj tí, ktorí 
sa im snažia pomáhať – lekári či 
humanitárni pracovníci. No aj 
tak pre každého z nás je najväč-
ším prejavom krutosti vražda 
malých detí. A čím menšie, tým 
to prijímame s väčšou hrôzou. 
Malé deti preto potrebujú 
vo zvýšenej miere náš súcit, 
našu lásku i ochranu.

Ak by sme nazreli do hlbokej 
minulosti a sledovali zmeny pri 
privádzaní potomkov na svet, 
zistili by sme, že práve telo 
matky, v ktorom sa vyvíja nový 
jedinec, bolo vnímané ako 
najbezpečnejší spôsob vývoja 
v jeho najranejšom, a teda naj-
chúlostivejšom štádiu.

Dnes je však všetko inak. 
Hoci Cirkev hovorí o človekovi 
od chvíle jeho počatia, spoloč-
nosť často posúva túto hranicu 
ďalej tak, aby umožnila matke 
odstrániť zo seba niečo cudzie, 
a predsa jej. A tak sa časom 
overený najbezpečnejší úkryt 
pre vyvíjajúceho sa tvora stáva 
práve v jeho ranom štádiu často 
miestom plným neistoty, ba 
skôr jeho vlastnou Golgotou.

Napriek tomu existujú orga-

nizácie, ktoré sa snažia apelovať 
na mocných tohto sveta, aby 
vnímali aj práva tohto bezbran-
ného človiečika, a bojujú o jeho 
ochranu.

Modlitba  
za nenarodené dieťa
Dospelými, ktorí majú vytvárať 
priestor na ochranu takéhoto 
človeka, sme všetci. Každý náš 
krok, každý náš postoj, hlas 
i skutok ovplyvňujú budúcnosť 
i súčasnosť týchto detí. A hoci 
na ochranu nenarodených detí 
na Slovensku nie je stále politic-
ká zhoda, môžeme urobiť niečo 
iné. Iné, no mocné. Veď veríme, 
že modlitba či obeta božskej 
liturgie môže napomôcť inému 
človekovi. Málokedy však práve 
tieto prostriedky využívame 
na ochranu tehotných matiek či 
nenarodených detí.

V Rožňave majú osobitú 
skúsenosť so silou modlitby 
za nenarodené deti. Žena 
v hmotnej núdzi otehotnela. Pri 
vyšetrení zistila, že čaká dvo-
jičky. Nezamestnaný manžel 
nevidel iné riešenie ako potrat. 
Vychovávať v danej situácii 
nielen terajšie dvoje detí, ale aj 
ďalšie dve, sa mu zdalo nemož-
né. Žena sa s touto dilemou 
zverila pracovníčkam charity. 
Tie sa modlili za ňu i za deti. 

Žena, pod vplyvom manžela 
rozhodnutá ísť na potrat, začala 
váhať. No manžel trval na svo-
jom, až kým sa nenašiel spôsob, 
ako materiálne pomôcť rodine 
nielen do pôrodu, ale aj počas 
prvého roku detí. Dnes majú 
dvojčatá už dva roky, ich otec 
si našiel prácu a rodina nemusí 
byť zaťažená vraždou svojich 
dvoch detí.

Práve na takúto modlitbu 
môžu upozorniť rôzne akcie ob-
čianskych hnutí, ako je Sviečka 
za nenarodené deti či blížiaci sa 
Deň počatého dieťaťa. Dokonca 
aj modlitba ruženca sa môže 
stať modlitbou za nenarodené 
deti. Niekedy stačí úmysel, 
inokedy ho môžeme podporiť 
rozjímaniami smerovanými 
práve týmto smerom či krát-
kou modlitbou po prednesení 
tajomstva: „Ježišu, ochraňuj 
a zachráň nenarodených“.

Duchovná adopcia
Tak ako si môžu manželia adop-
tovať živé dieťa (aj na diaľku), 
aby mu dali plnohodnotnejší 
život, môžeme si adoptovať ešte 
nenarodené dieťa. Duchovná 
adopcia vznikla po zjaveniach 
vo Fatime ako odpoveď na vý-
zvu Božej Matky modliť sa 
ruženec, kajať sa a odprosovať 
za hriechy, ktoré najviac rania 

jej Nepoškvrnené srdce. V roku 
1987 začala táto myšlienka 
existovať v Poľsku, kde sa aj ob-
javilo prvé centrum duchovnej 
adopcie (vo Varšave). Odtiaľ sa 
rozšírilo do ďalších krajín sveta.

O čo ide? Je to tiež modlitba 
za nenarodené dieťa, ktorému 
hrozí nebezpečenstvo smrti. 
Nik osobne nepozná dieťa, 
za ktoré sa modlí – to dieťa po-
zná iba Boh. On vyberie dieťa, 
ktoré to najviac potrebuje. Azda 
sa s ním stretneme v nebeskom 
kráľovstve, kde sa odhalí aj ten-
to náš dobrý skutok. Adoptovať 
sa môže iba jedno dieťa. Táto 
modlitbá trvá 9 mesiacov rov-
nako ako samotné tehotenstvo. 
Až potom si možno adoptovať 
ďalšie dieťa. Každý deň sa treba 
modliť jeden desiatok ruženca 
práve s týmto úmyslom. K tomu 
sa pripája modlitba za dieťa 
a jeho rodičov. Táto adopcia je 
záväzný čin. Ak si človek adpo-
tuje dieťa, nemôže ho len tak 
odhodiť či sa oň prestať starať. 
Je to záväzok života. Preto si 
treba zvážiť, či je človek takýto 
záväzok schopný prijať. Preto 
sa tento sľub dáva pred kňazom 
(podobne ako adopcia sa rieši 
pred sudcom) alebo v súkrom-
nej forme aspoň pred krížom, či 
ikonou Bohorodičky:

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán 
neba i zeme, že si tieto veci 
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skryl pred múdrymi a rozum-
nými a zjavil si ich maličkým. 
Áno, Otče, tebe sa tak páči-
lo. (Mt 11, 25 – 26)

Presvätá Panna, Boho-
rodička Mária, všetci anjeli 
a svätí. Vedený(á) túžbou 
priniesť pomoc novopočatým 
deťom, ja (meno) prijímam 
vážne rozhodnutie a sľubujem, 
že od (dnes, zajtra, dátum) si 
beriem do duchovnej adopcie 
jedno dieťa, ktorého meno 
pozná iba Boh, aby som sa 9 
mesiacov, každý deň modlil(a) 
za záchranu jeho života, a ta-
kisto za spravodlivý a zákonný 
život po jeho narodení.

Týmito modlitbami sú:
– jeden desiatok ruženca
– moje slobodné predsavzatie 

(ak si nejaké zvolil)
– modlitba, ktorú sa dnes 

po prvýkrát pomodlím: Pane 
Ježišu, prostredníctvom tvojej 
Matky Márie, ktorá ťa s láskou 
porodila, a taktiež prostredníc-
tvom svätého Jozefa, človeka 
dôvery, ktorý sa o teba staral 
po tvojom narodení, prosím 
ťa za to dieťa, ktoré som si 
duchovne adoptoval(a), no 
život ktorého je v nebezpečen-
stve smrti. Prosím ťa, daj jeho 
rodičom lásku a odvahu, aby 
zachránili život svojmu dieťaťu, 
ktoré si im ty sám vybral a po-
slal. Amen.“

Okrem modlitieb sú pri tejto 
adopcii dôležité aj slobodné 
predsavzatia. Medzi takéto 
dobrovoľné predsavzatia patria: 
častá svätá spoveď a sväté prijí-
manie, adorácie, denné čítanie 
Písma, pôst o chlebe a vode, boj 
s nezdravými zvykmi a závislos-
ťami (cigarety, alkohol a iné), 
pomoc biednym a chudobným, 
ďalšie modlitby ako litánia, 
novény, celý ruženec alebo iné 
rôzne ružence (milosrdenstva, 
oslobodenia a pod.). Treba však 
hľadieť na reálne možnosti, aby 
stanovené predsavzatia boli spl-
niteľné a aby sa naozaj dodržali. 
Tieto pridané predsavzatia nie 
sú záväzné.

Pri tejto adopcii je dôležité, 
aby ste o tomto svojom rozhod-
nutí najprv informovali svojho 
spovedníka – kňaza, ktorý vám 
tento sľub buď dovolí, alebo za-
mietne. Sľub je totiž vážna vec 
pred Bohom a z jeho nedodrža-
nia sa musí človek spovedať ako 
z hriechu. Ak vám tento sľub 
váš spovedník dovolí, dohod-
nete sa na forme sľubu. Ak ho 
však váš spovedník, poznajúc 
váš duchovný stav zo spovedí, 
zamietne, ste povinní ho po-
slúchnuť a nedávať Bohu tento 
sľub. Toto rozhodnutie vám 
však nebráni modliť sa za nena-
rodené deti. Dôverujte svojmu 
spovedníkovi. Pozná vašu dušu, 

vie, či ju možno zaťažiť sľubom 
pred Bohom, alebo nie.

Niekedy sa stane, že človek sa 
zabudne pomodliť. Zabudnutie 
sa nepočíta ako hriech. Hriech 
je len vedomé, dobrovoľ-
né a slobodné odmietnutie 
splnenia sľubu daného Bohu 
(vedome lenivosťou, opovrhnu-
tím sľubom alebo vedomým od-
mietnutím splniť sľub a pod.). 
Všetko však závisí od okolností, 
v ktorých sme sľub nesplni-
li. Každé takéto nedodržanie 
sľubu treba konzultovať so 
svojím spovedníkom, treba to 
brať ako veľmi serióznu a vážnu 
záležitosť.

Ak sa však človek dlhšie 
(mesiac alebo viac) nemodlí, 
prerušil duchovnú adopciu. 
V takom prípade treba obnoviť 
sľub a snažiť sa ho tentoraz nao-
zaj splniť. V prípade kratšieho 
prerušenia treba pokračovať 
v duchovnej adopcii, zmnožiac 
modlitby o presný počet tých, 
ktoré boli vynechané v čase 
prerušenia modlitby.

Duchovná adopcia efektívne 
a spoľahlivo lieči hlboké rany 
spôsobené hriechom interrup-
cie (abortu). Pomáha matkám 
nájsť vieru v Božie milosrden-
stvo, prináša pokoj a uzdra-
venie do ich sŕdc. Ako veľmi 
konkrétny nezištný osobný dar 
(modlitba, obeta, pôst) pomá-

ha (hlavne mladým ľuďom) 
vypestovať si charakter, bojovať 
s vlastným egoizmom, objaviť 
radosť zodpovedného materstva 
a otcovstva, ktoré uschopní 
týchto mladých vidieť lásku 
a sex Božími očami. Učí syste-
matickej modlitbe a užitočnej 
činnosti, posilňuje kontakt 
s Bohom. Pomáha nájsť hlboký 
zmysel asketických cvičení. 
Môže sa stať dôvodom zrodu 
spoločnej modlitby a obety 
lásky v rodinách (ak sa do tejto 
adpocie zapojí napr. veľká časť 
rodiny a spoločne sa modlia 
každodennú modlitbu za dané 
dieťa a jeho rodičov...).

Adoptovať si takto dieťa 
môžu nielen manželia, ale aj 
každý sám za seba, dokonca aj 
ľudia žijúci mimo cirkevného 
manželstva (no oddelene). Rov-
nako môžu duchovne adoptovať 
aj rozvedení ľudia.

Každý, kto sa postaví 
na ochranu najmenších spo-
medzi všetkých stvorení, stavia 
sa na ochranu samého Boha. 
A toto je už dostatočná príčina, 
aby sme postavili všetky naše 
sily na ochranu našich ešte ne-
narodených bratov a sestier. n

Juraj Gradoš
ilustračné snímky:  

www.anglican-mainstream.
net; www.gizmodo.com.au

Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.

Žalm 131, 2
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Seď po mojej 
pravici

Drahí bratia a sestry,
dnes zakončíme naše katechézy o modlitbe 
s pomocou žaltára meditáciou o jednom 
z najznámejších „kráľovských žalmov“, kto-
ré aj sám Ježiš citoval a ktoré autori Nového 
zákona prevzali a interpretovali s odvola-
ním sa na Mesiáša. Ide o žalm 110 (podľa 
židovskej tradície), resp. žalm 109 (podľa 
grécko-latinskej tradície). Tento žalm bol 
veľmi obľúbený prvotnou Cirkvou, ako 
aj veriacimi všetkých čias. Táto modlitba 
bola pôvodne spojená s intronizáciou kráľa 
podľa Dávidovho vzoru; ale jeho význam 
je oveľa širší než táto špecifická historická 
udalosť, otvára sa oveľa širšej dimenzii 
a stáva sa oslavou víťaziaceho Mesiáša, 
osláveného po Božej pravici.

Žalm sa začína slávnostným vyhlásením: 
„Pán povedal môjmu Pánovi: ,Seď po mojej 
pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov 
za podnožku tvojim nohám’“(v. 1).

Boh intronizuje kráľa v sláve, usádza ho 
po svojej pravici, čo je znakom mimoriadnej 
cti a absolútneho privilégia. Kráľ sa týmto 
spôsobom stáva účastníkom Božej vlády 
a stáva sa jej prostredníkom pre ľud. Táto 
vláda kráľa sa konkretizuje aj skrze víťaz-
stvo nad nepriateľmi, ktorí sú položení pod 
jeho nohy samotným Bohom; víťazstvo nad 
nepriateľmi je Pánovo, no kráľ je účastní-
kom tohto víťazstva a jeho triumf sa tak 
stáva svedectvom a znamením Božej moci.

Kráľovské oslávenie vyjadrené na začiat-
ku žalmu bolo prijaté do Nového zákona 
ako mesiášske proroctvo; preto je tento verš 

jedným z najpoužívanejších novozákonný-
mi autormi – či už ako presná citácia, alebo 
odvolanie sa naň. Aj sám Ježiš spomína ten-
to verš s ohľadom na Mesiáša (porov. napr. 
Mt 22, 41 – 45) a Peter ho použije vo svojom 
turíčnom príhovore pri ohlasovaní Krista, 
ktorý bol vzkriesený a vystúpil na nebe-
sia (porov. Sk 2, 29 – 35). Kristus je tým 
intronizovaným Pánom, Synom človeka 
sediacim po Božej pravici, ktorý prichádza 
na nebeských oblakoch – týmito slovami 
Ježiš označuje sám seba počas procesu pred 
Sinedriom (porov. napr. Mk 14, 61 – 62). On 
je skutočný kráľ, ktorý svojím vzkriesením 
vstúpil do slávy po Božej pravici (porov. 
napr. Rim 8, 34), vyvýšený nad anjelmi 
v nebesiach, nad všetku moc i mocnosti, 
a všetci jeho nepriatelia sú položení pod 
jeho nohy, vrátane poslednej nepriateľky – 
smrti, ktorá bola ním definitívne porazená 
(porov. napr. 1Kor 15, 24 – 26).

Medzi kráľom oslavovaným v našom žal-
me a Bohom jestvuje nerozdeliteľný vzťah: 
obaja vládnu spoločne, a to až natoľko, 
že žalmista môže tvrdiť, že sám Boh rozšíri 
žezlo svojej moci a dáva mu úlohu panovať 
nad jeho nepriateľmi, ako sa píše v 2. verši: 
„Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: 
panuj uprostred svojich nepriateľov“ (v. 2).

Výkon moci je úlohou, ktorú kráľ prijíma 
priamo od Pána; je to zodpovednosť, ktorú 
treba prežívať v podriadenosti a poslušnosti, 
čím sa kráľ stáva uprostred ľudu znamením 
mocnej a prozreteľnej Božej prítomnosti. 
Vláda nad nepriateľmi, sláva a víťazstvo sú 

prijatými darmi, ktoré z panovníka robia 
prostredníka Božieho triumfu nad zlom.

Preto sa v nasledujúcom verši oslavuje 
veľkosť kráľa. Tento verš (v. 3) v skutočnosti 
obsahuje niekoľko interpretačných ťaž-
kostí. V hebrejskom origináli nachádzame 
odvolanie sa na povolanie vojska, na ktoré 
ľud odpovedá zjednotením sa so svojím 
panovníkom v deň jeho korunovácie alebo 
v okamihoch nebezpečenstva. 

Grécky preklad (Septuaginta), ktorý vzni-
kol v 3. – 2. storočí pred Kristom, hovorí 
o Božom pôvode kráľa, o jeho zrodení, resp. 
splodení od Pána. Túto interpretáciu prijala 
aj tradícia Cirkvi, a preto tento verš znie 
takto: „Odo dňa tvojho narodenia patrí ti 
vláda v posvätnej nádhere. Splodil som ťa 
ako rosu pred východom zornice“ (v. 3).

Toto Božie proroctvo o kráľovi by teda 
potvrdzovalo Božie splodenie, zakryté 
jasom a mystériom; akýsi tajný a nepreskú-
mateľný pôvod spojený s tajomnou krásou 
východu zornice a úžasu z rosy, ktorá v pr-
vom rannom svetle žiari na poliach a robí 
ich úrodnými. Takto je teda – v spojení 
s týmito nebeskými skutočnosťami – opísa-
ná postava kráľa, ktorý prichádza od Boha; 
Mesiáša, ktorý prináša ľudu Boží život a je 
prostredníkom svätosti a spásy.

Týmto sugestívnym a enigmatickým 
obrazom je zakončená prvá strofa tohto 
žalmu, na ktorú nadväzuje iné proroctvo, 
ktoré otvára úplne novú perspektívu v línii 
kňazskej dimenzie spojenej s kraľovaním. 
4. verš hovorí: „Pán prisahal a nebude ľuto-
vať: ,Ty si kňaz naveky podľa radu Melchi-
zedechovho’“ (v. 4).

Melchizedech bol kňazom a kráľom 
Salema. On požehnal Abraháma, obetoval 
chlieb a víno po víťaznom ťažení, ktoré pat-
riarcha viedol preto, aby vyslobodil svojho 
synovca Lóta z rúk nepriateľov, ktorí ho 
zajali (porov. Gn 14). V osobe Melchizede-
cha sa sústreďuje kráľovská i kňazská moc 
a teraz sú pripomenuté Pánom vo vyhláse-
ní, ktoré prisľubuje večnosť: oslavovaný kráľ 
v žalme bude kňazom naveky, prostrední-
kom Božej prítomnosti uprostred svojho 
ľudu, skrze požehnanie, ktoré pochádza 
od Boha a ktoré sa v liturgickej akcii stretá-
va s požehnanou odpoveďou človeka.

List Hebrejom sa výslovne odvoláva 
na tento verš (porov. 5, 5 – 6. 10; 6, 19 – 20) 
a okolo neho je sústredená celá 7. kapi-
tola, ktorá obsahuje reflexiu o Kristovom 
kňazstve. Ježiš je pravým a definitívnym 
kňazom, ktorý prináša zavŕšenie kňazským 
črtám Melchizedecha, čím ich privádza 
k dokonalosti.

Melchizedech, ako hovorí List Hebrejom, 
bol „bez otca, bez matky, bez rodokmeňa“ 
(7, 3a); nebol teda kňazom podľa rodových 
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pravidiel levitského kňazstva. Preto on „zo-
stáva kňazom naveky“ (7, 3c), predobrazom 
Krista, dokonalého a najvyššieho veľkňaza, 
„ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona 
o telesnom pôvode, ale mocou nezniči-
teľného života“ (7, 16). V Pánovi Ježišovi – 
ktorý bol vzkriesený a vystúpil na nebesia, 
kde sedí po pravici Otca – sa realizuje toto 
proroctvo nášho žalmu a završuje Mel-
chizedechovo kňazstvo, pretože sa stáva 
absolútnym a večným; je to kňazstvo, „ktoré 
neprechádza na iného“ (7, 24). Obeta 
chleba a vína vykonaná Melchizedechom 
za čias Abraháma nachádza svoje naplne-
nie v Ježišovom eucharistickom geste; on 
v chlebe a víne obetuje seba samého, poráža 
smrť a prináša život všetkým veriacim. 
Večný kňaz, „svätý, nevinný, nepoškvrne-
ný“ (7, 26); on – ako hovorí List Hebrejom, 
„môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho 
prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa 
za nich prihováral“ (7, 25).

Po tomto Božom proroctve zo 4. verša – 
spolu so slávnostnou prísahou – sa scéna 
žalmu mení a autor, obrátiac sa priamo 
na kráľa, vyhlasuje: „Pán je po tvojej 
pravici“ (v. 5a). Zatiaľ čo v 1. verši bol kráľ 
posadený po Božej pravici na znak veľkej 
prestíže a cti, teraz je to naopak – Pán sa 
stavia po pravici vladára, aby ho ochraňo-
val v boji svojím štítom a chránil ho pred 
akýmkoľvek nebezpečenstvom. Kráľ je 
v bezpečí, Boh je jeho ochrancom, spolu 
môžu bojovať a poraziť akékoľvek zlo.

Tak sa posledné verše žalmu otvárajú 
s víziou triumfujúceho panovníka, ktorý 
– podporovaný Pánom, dostanúc od neho 
moc a slávu (porov. v. 2) – sa postaví ne-
priateľom, poraziac protivníkov a súdiac 
národy. Obraz je vykreslený sýtymi farbami, 
aby zdôraznil dramatickosť boja a plnosť 
kráľovského víťazstva. Panovník ochra-
ňovaný Pánom porazí každú prekážku 
a bezpečne pokračuje k víťazstvu.

A tu vstupuje sugestívny obraz, ktorým sa 
uzatvára náš žalm: „Cestou sa napije z poto-
ka a potom hlavu zdvihne“ (v. 7).

Uprostred opisu boja vystupuje do popre-
dia kráľ, ktorý vo chvíli prímeria a oddychu 
pije z prúdu vody, nachádzajúc v ňom 
osvieženie a novú silu, aby mohol pokračo-
vať na svojej víťaznej ceste so zdvihnutou 
hlavou, znamením definitívneho víťazstva.

Drahí priatelia, sledujúc interpretačnú lí-
niu Nového zákona tradícia Cirkvi venovala 
veľkú pozornosť tomuto žalmu ako jedné-
mu z najdôležitejších mesiánskych textov. 
Výrazným spôsobom sa naň neustále odvo-
lávali otcovia v kristologickom kľúči: kráľ 
ospevovaný žalmistom je Kristus, Mesiáš, 
ktorý nastoľuje Božie kráľovstvo a víťazí 
nad mocnosťami sveta, je Slovom splo-

deným Otcom pred všetkým stvorením, 
vtelený Syn, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych 
a vystúpil na nebesia, večný kňaz, ktorý 
v tajomstve chleba a vína daruje odpustenie 
hriechov a zmierenie s Bohom, kráľ, ktorý 
dvíha hlavu triumfujúc nad smrťou svojím 
vzkriesením. Stačilo by pripomenúť pasáž 
z komentára sv. Augustína k tomuto žalmu, 
v ktorom píše: „Bolo treba spoznať jediného 
Božieho Syna, ktorý mal prísť medzi ľudí, 
aby prijal ľudskosť a stal sa človekom skrze 
prijatú prirodzenosť: mal zomrieť, vstať 
z mŕtvych, vystúpiť na nebesia, zasadnúť 
po Otcovej pravici a naplniť medzi národmi 
všetko to, čo prisľúbil. ... Všetko toto teda 
muselo byť predpovedané, muselo byť do-
predu ohlásené a vyznačené ako osud, ktorý 
mal nastať; a to všetko preto, aby – keby 
prišiel znenazdania – nevyľakal ľudí, ale 
naopak, aby bol prijatý a očakávaný s vie-
rou. Do kontextu týchto prisľúbení spadá 
aj tento žalm, ktorý presne a jednoznačne 
predpovedá nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista, a my nemôžeme ani len minimálne 
pochybovať o tom, že v ňom ohlasuje Kris-
ta“ (Výklad žalmov, III).

Kristova veľkonočná udalosť sa tak stáva 
skutočnosťou, ku ktorej vnímaniu nás po-
zýva žalm. Pozýva nás k pohľadu na Kris-
ta, aby sme pochopili zmysel skutočnej 
majestátnosti, života v službe a darovaní 
seba samého, na ceste poslušnosti a lásky 
až „do krajnosti“ (porov. Jn 13, 1 a 19, 30). 
Modliac sa s týmto žalmom žiadajme teda 
Pána, aby sme i my mohli pokračovať 
na jeho cestách v nasledovaní Krista, kráľa 
Mesiáša, a ochotní vystúpiť s ním na vrchol 
kríža, aby sme spolu s ním boli oslávení, 
a kontemplovať ho sediaceho po pravici 
Otca, víťazného kráľa a milosrdného kňaza, 
ktorý daruje odpustenie a spásu všetkým 
ľuďom. Aj my, z Božej milosti „vyvolený 
rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ“ 
(porov. 1Pt 2, 9), budeme môcť „čerpať vodu 
s radosťou z prameňov spásy“ (porov. Iz 12, 
3) a ohlasovať celému svetu zázraky toho, 
ktorý nás „povolal z tmy do svojho obdivu-
hodného svetla“ (porov. 1 Pt 2, 9).

Drahí priatelia, v týchto posledných kate-
chézach som vám chcel predstaviť niektoré 
žalmy, vzácne modlitby, ktoré nachádzame 
v Biblii a ktoré odrážajú rôzne situácie života 
a stavy duše, ktoré môžeme mať voči Bohu. 
Chcel by som teda obnoviť pozvanie pre 
všetkých viac sa modliť so žalmami, zvyknúť 
si používať liturgiu hodín, ranné chvály a ve-
černé vešpery, kompletórium pred spaním. 
Náš vzťah s Bohom tak môže byť obohatený 
na každodennej ceste k nemu. n

TKKBS
preložil Ľubomír Rebek

ilustračná snímka: en.wikipedia.org

Jedinečný  
projekt: človek
O tom, že človek je kráľom či hlavou 
tvorstva, pochybuje málokto. Niektorí sa 
opierajú o svoje náboženstvo, ďalší o svoju 
márnomyseľnosť a iní hľadajú zdôvodnenie 
inde. Faktom však je, že žiaden druh na zemi 
ju nedokázal ovplyvniť tak ako človek. A ani 
jeden sa nedokázal tak rýchlo vyvíjať.

Od kedy sa dá hovoriť o dnešnom 
človekovi, nemožno povedať s určitosťou. 
Každopádne pôvodná populácia bola veľmi 
malá a až po desaťročiach sa podľa OSN 
rozrástla na dnešných sedem miliárd ľudí. 
Za ten čas po zemi chodilo vyše sto miliárd 
párov ľudských nôh. Vyplýva to z výskumu 
amerického výskumného ústavu Population 
Reference Bureau. Z pralesov a stepí sme sa 
dostali k veľkomestám a civilizovanej spo-
ločnosti. Tvor, ktorý sa dožíval iba niekoľko 
desiatok rokov, dnes atakuje storočnicu.

Kedysi bol naším jediným nástrojom kameň 
či odlomená haluz. Dnes lietame do kozmu 
a dokážeme pozorovať planéty vzdialené 40 
svetelných rokov či hviezdy a galaxie, ktoré 
vznikli, keď mal vesmír iba 480 miliónov rokov 
(dnes má skoro 14 miliárd rokov).

Aby toho nebolo málo, našu jedinečnosť 
a vyspelosť nedávno potvrdil aj Dimitar 
Sasselov z Harvardu, ktorý logicky zdôvodnil 
doterajšiu absenciu medziplanetárne-
ho kontaktu. Podľa neho planéty a život 
(ak na nich existuje) sú pomerne novým 
výtvorom kozmu. Veď na to, aby sa vytvorili 
ťažšie prvky, z ktorých je sformovaná aj zem, 
muselo uplynúť zhruba sedem miliárd rokov. 
A až po vzniku planét sa dá hovoriť o mož-
nostiach vzniku života. No kde je život, vô-
bec nemusí byť inteligencia, ako ju chápeme 
my. A teda ľudstvo a život na zemi napriek 
mnohým tragédiám môže byť v našom naj-
bližšom vesmírnom okolí na špici vývoja.

Dĺžka času potrebná na zrod takého inte-
ligentného tvora, akým je človek, sa nedá 
určiť. Je to buď vec náhody, alebo premys-
leného radu krokov vedúcich k dnešnému 
človeku. Dinosaury vládli planéte stovky 
miliónov rokov, ale napriek svojej druhovej 
rozmanitosti nedokázali vytvoriť civilizáciu. 
A ak by nenastal osudný pád asteroidu a ná-
sledný kolaps všetkého živého, možno by 
planéta nikdy nezažila inteligentnú bytosť.

A hoci na to, aby sme sami seba vnímali 
ako korunu tvorstva, jeho výkvet, máme 
aj vedecké, nielen náboženské podklady, 
je otázne, či ten výkvet je na osoh celému 
tvorstvu alebo na jeho vlastnú záhubu, či 
si náhodou nepílime konár, na ktorom tak 
kráľovsky sedíme.

Juraj Gradoš
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Dieťa je bytosťou od počatia. Je však 
veľmi krehké a zraniteľné.
Začnem Božím slovom z Knihy proroka 
Jeremiáša: „Skôr, než som ťa utvoril v mat-
kinom živote, poznal som ťa, skôr, než si 
vyšiel z lona, zasvätil som ťa...“ (1, 5)

Sme bytosťou od počatia a krehkosť spo-
číva v tom, že sme stvorení na Boží obraz 
– lásku. Tá je jemná a krehká. A bábätko 
je zhmotnením lásky. Láska dvoch ľudí, 
ktorá sa zhmotní v tretej osobe, je obra-
zom trojjediného Boha. Boh vkladá dieťa 
do manželstva – to je Boží plán. Vývoj die-
ťaťa (od moruly a blastuly až po vnímajúce 
bábätko) je proces. Boh chce, aby sa aj láska 
človeka takto vyvíjala a rástla. 

Krehkosť a zraniteľnosť dieťaťa v matki-
nom lone je aj v tom, že jeho slobodná vôľa 
je obmedzená a závislá od vôle matky alebo 
aj ďalších osôb. Ono sa nerozhodne, či 
nikotín prichádzajúci cez pupočnú šnúru, 
bude prijímať, alebo nie. Zrelý človek sa 
môže rozhodnúť, či sa stane fajčiarom, ale-
bo uverí, že antinikotínová propaganda je 
správna. A mohli by sme rozprávať o alko-
hole alebo adrenalíne, ktorý prichádza, keď 
je niekto rozčúlený. Bábätko tieto procesy 
nemôže ovplyvniť.

V Deklarácii práv počatého dieťaťa 
čítame, že dieťa má právo byť prijaté 
a milované. Akú úlohu zohrávajú postoje 
rodičov v období tehotenstva?
Postoj rodičov je v tomto období dominant-
ný a ovplyvní celkový vývoj dieťaťa. Keď 
dieťa nie je očakávané, prichádzajú k nemu 
nežiaduce vplyvy – hnev a stres. Mnohokrát 
sa bojuje o to, či dieťa bude, alebo nebude 
a ak „náhodou“ ostáva, je to preň čas od-
mietania, boja a neprijatia.

Ak je dieťa očakávané a prijaté, od počatia 
zažíva atmosféru milujúcich rodičov modlia-
cich sa zaň, dieťa vyrastá v istote a pokoji. 

Chcel by som povzbudiť hlavne otcov, 
aby dotovali svoje deti modlitbou. V knihe 
Modlite sa za svoje počaté dieťa sa môžete 
dozvedieť, za čo sa treba v jednotlivých me-
siacoch prenatálneho vývoja modliť. Napr. 
keď sa vám zdá, že nemáte práve najkrajšiu 
tvár, odporúčajú modlitbu v druhom me-
siaci tehotenstva, keď sa práve tvár vyvíja. 
Takto človek spolupracuje a Darcom darov. 

Často sa stáva, že mamičky v čase 
očakávania potomka prežívajú strach. 

Je dieťa ovplyvnené aj cez tieto emócie 
a postoje?
Vnímam štyri strachy, ktoré vychádzajú 
z matky a môžu ovplyvniť bábätko.

Prvý je strach z možných zdravotných 
problémov. Veľkú úlohu tu zohráva dedič-
nosť. Keď matka syna, ktorý má hemofíliu 
(porucha zrážanlivosti krvi), čaká druhé 
bábätko a dozvie sa, že je to syn... Čo bude 
mať to dieťa? Hemofíliu. Medvediu službu 
robí mnohokrát aj samotné zdravotníctvo. 
Keď sme čakali prvé bábätko, lekárom 
sa zdalo, že má veľkú hlavičku. Hovorili 
o hydrocefale. Keď som sa zjavil v čakárni 
u gynekológa, lekár sa spýtal: „Toto je otec 
bábätka?“ Moja mohutná postava napo-
vedala, prečo je bábätko väčšie. Keby ma 
vtedy ten lekár nevidel, bola by moja man-
želka neustále dotovaná tým, že má možno 
postihnuté dieťa.

Druhý strach, ktorý prichádza, je strach 
z materiálneho zabezpečenia. Bola u mňa 
istá dáma. Hovorila, že zarába tisíc eur  
a manžel okolo päťsto. Chcela mať druhé 
dieťa. Ale zároveň nechcela, lebo si nevede-
la predstaviť, že klesne ich príjem na neja-
kých 800 eur mesačne. Boli zvyknutí, že im 
terajší príjem ako-tak stačí. 

Alebo žijeme v jednoizbovom byte, či 
u rodičov. Teraz je tu dieťa. Rýchlo s tým 
niečo urobme – zabime. A aj keď ho neza-
bijeme, dieťa toto všetko ničí.

Tretí strach je z prijatia ďalšieho člena 
rodiny. Dnes je koeficient pôrodnosti 
v Európe veľmi zlý, Slováci sú v štatistickej 
tabuľke EÚ na konci, lebo nie sme otvorení 
životu. Íri sú jediný národ, ktorý má zacho-
vanú obnoviteľnosť národa.

Štvrtý strach je strach z pôrodu, z bolesti. 
Prejavuje sa zvlášť u prvorodičiek alebo 
u tých, ktoré mali ťažký prechádzajúci pô-
rod. Zo strachu už nechcú mať ďalšie deti.

Vzoprite sa strachu, pretože dieťa je po-
tom nestále, zažíva strach, nevie sa doceniť, 
vníma sa ako niekto zbytočný, nechcený, 
obávaný. A to spôsobí hlbokú ranu, ktorú si 
nesie počas celého života.

Aký vplyv na vývoj dieťaťa má v tomto 
období jeho otec?
Nie je pravdou, že k tomu, aby bábätko 
bolo bábätkom, je potrebný muž ani nie 
na hodinu. Opak je pravdou. Starostlivosť 
sa začína už pred počatím – starostlivos-
ťou o manželku, aby nový život mohol 

prísť do harmonického prostredia. Otec 
nielen „zasieva do záhrady“, ale má robiť 
záhradníka. Starať sa nielen počas desiatich 
lunárnych mesiacov o to, čo vzniklo a rastie. 
Musí si uvedomiť, že u matky nastávajú 
hormonálne posuny, ktoré vyvolávajú 
nepokojné reakcie. Jej podporou a po-
vzbudzovaním ovplyvňuje aj vývoj dieťa-
ťa. A určite má byť dotátorom modlitby. 
Od štvrtého mesiaca bábätko počuje. Je 
dobré, keď počuje hlas otca, najmä hlas 
modlitby, ale aj keď sa bábätku prihovára. 
Ak toto chýba, po narodení si je dieťa neisté 
hlasom, ktorý v rodine dominuje. Bohu-
žiaľ, mnohé deti sú ochudobnené o hlas 
upokojenia, „uporiadkovania“, harmónie, 
hlas toho, cez ktorého sa dieťa učí vnímať 
Boha Otca. Ak otec nežehná, ale prekára 
alebo kričí, manželka reaguje stresom. Cez 
krvné riečisko a cez hlas dieťa automatic-
ky reaguje napríklad schúlením sa v rohu 
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Nový život

V pôstnom čase svieti 
dátum, ktorý je spojený 
s novým životom. Sviatok 
Zvestovania Presvätej 
Bohorodičke nás povzbu-
dzuje k tomu, aby sme 
prijímali dar života, ale aj 
k tomu, aby tento záujem 
o život presiahol hranice 
pozemského bytia. O kreh-
kosti nášho života aj života 
najbezbrannejších medzi 
nami sme sa porozprávali 
s otcom Jozefom Maret
tom, exorcistom Prešovskej 
archieparchie.
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Spiritualita
Pápež Ján Pavol II. počas svojho pontifi-
kátu opakovane vyslovil túžbu, aby Cirkev 
dýchala oboma časťami svojich pľúc. Dvoje 
pľúc tu metaforicky vyjadrujú dve veľké 
spirituálne tradície Východu i Západu, ktoré 
vznikli v lone jednej Cirkvi. Dýchanie obo-
ma pľúcami v praxi znamená, že bohatstvo 
východných cirkví môže obohatiť kresťanov 
latinskej cirkvi a opačne.

Akú spiritualitu nachádzame v živote so-
lúnskych bratov? Solúnski bratia dostali 
v rodnej Byzancii nielen kresťanskú vieru, 
najvyššie vzdelanie, ale aj mníšsku formá-
ciu. Nepochybne to bola práve východná 
(byzantská) spiritualita, ktorá im bola taká 
blízka, že obidvaja v nej túžobne chceli 
prežiť plnosť svojho života v kláštornom 
komplexe Olympu. Napriek tomu, že Boh 
mal s nimi iné plány a tento zámer im 
nevyšiel, jadra svojej pôvodnej spirituality 
sa z viacerých dôvodov nikdy nevzdali. Živo 
ju vedeli odovzdať aj našim slovanským 
predkom, ktorým svojim charakterom veľmi 
vyhovovala. V skratke si ju charakterizujme. 
Centrálnou skutočnosťou východnej spiritu-
ality je srdce. Srdce v biblickom zmysle ako 
duchovný stred človeka, jeho myšlienok, 
citov i vôle. Pri opravdivom duchovnom 
živote ide predovšetkým o stav srdca. 
Lebo s čistým srdcom človek poznáva Boha 
a ponára sa do jeho kontemplácie. Du-
chovné pozdvihnutie (zbožštenie) človeka 
prichádza prostredníctvom Svätého Ducha, 
ktorý dušu posväcuje. Hlavnou prekážkou 
v tomto procese zbožštenia je hriech. 
Veľký význam vo východnej spiritualite 
má osobná modlitba a liturgia. Modliť sa 
znamená zostúpiť mysľou do srdca a vnútri 
seba samého zostať stáť pred tvárou Pána. 
Zoči-voči západnej kultúre, poznačenej 
analytickým duchom, vyjadrenej v presných 
konceptoch myslenia, kde aj náboženská 
skúsenosť je opísaná a meraná podľa 
racionalistických metód, Východ vníma du-
chovné skutočnosti iným spôsobom. Kladie 
akcent na osobné vzťahy a jednotlivosti 
spája do organického celku. Spiritualita, 
ktorú žili sv. Cyrila a Metod vo svojej dobe, 
je živá a perspektívna aj dnes. Je na nás, či 
objavíme jej hodnotu, prežijeme v nej svoj 
duchovný život, a tak prispejeme k výzve 
bl. Jána Pavla II. po dýchaní obidvoma 
stranami pľúc.

Michal Hospodár

maternice. Agresívny, despotický, trýzniaci 
a deštruktívny otec ubližuje bábätku, hoc 
ho nedrží v rukách. Už pod srdcom zažíva 
útok od otca, ktorého si samo nevybralo.

Čo ešte môže negatívne ovplyvniť budúc-
nosť dieťaťa? 
Všetky veci ovplyvňujú budúcnosť. Ak 
sa pozrieme do Biblie, stará mama kráľa 
Dávida bola prostitútka. Dávid bol Boží 
muž, úžasne pokorný. Porazil obra a ne-
ublížil kráľovi Šaulovi. Ale má slabú oblasť. 
Stará matka to „pokazila“. A tak Dávid hreší 
v oblasti sexuality a spojí to s vraždou. Ešte 
to rieši tak, že si vezme za ženu vdovu. 
A Šalamún? Tiež Boží muž. Postaví chrám. 
Ale už nemá iba manželky, ale aj konku-
bíny, stovky súložníc. Sexualita narastá 
do obludných rozmerov. 

Takto to funguje aj dnes, no nad tým 
všetkým je autorita Boha.

Dôležité je vždy pamätať na to, že každé 
slovo má váhu. Strážme svoje slová, aby sme 
neuvalili na svoje deti prekliatie. Mnohí sa 
vyjadrujú napríklad takto: „Z toho nikdy 
nič nebude, je celý po mne, ja som babrák 
aj jeho brat je babrák.“ To je slovo preklia-
tia. Potom sa dieťa prestane snažiť, prijme 
to ako pravdu. Stáva sa, že niektorí ľudia 
(keď príde ďalšie dieťa do rodiny) povedia, 
že sa im nič nebude dariť alebo že bude len 
nešťastie.

Budeme súdení z každého slova, lebo 
slovo má moc.

Má nejaký vplyv na život človeka to, 
že tieto zranenia z detstva nie sú uzdra-
vené?
Prišiel za mnou raz istý muž v strednom 
veku a vravel: „Od puberty mám desivý 
sen, ktorý sa stále opakuje. Keď je nejaká 
záťaž alebo stres, ihneď prichádza. Vtedy 
sa v noci zobudím a nemôžem spať.“ Sen 
mi potom opísal. Cítil sa ako v psej búde, 
na ktorú dupoce kôň, ktorý ju chce rozbiť 
a rozšliapať ho. Keď sme sa modlili, Pán mi 
povedal, že treba odpustiť mamičke strach. 
Bol to strach, ktorý mala jeho mamička, 
keď ho nosila pod srdcom. Neskôr mi 
telefonoval: „Predstavte si, že teraz mi je 
sen jasný. Moja mama spadla zo schodov, 
skotúľala sa a odvtedy sa bála, čo so mnou 
bude.“ To tmavé a uzavreté bolo jej vnútro 
a udieranie kopýt padanie po schodoch. 
Odpustil mame a poprosil Ježiša, aby to 
uzdravil. S radosťou mi povedal, že desivý 
sen už nemá.

Niektoré problémy sa môžu ťahať dlhé 
roky a ovplyvňovať celý život – v celkových 
postojoch k životu alebo reakciách, ktoré sú 
prehnané alebo laxné.

Ak je dieťa neprijaté, vtedy sa prejaví 

veľmi silný duch odmietnutia napríklad 
tak, že odmieta rodičov, prejavy lásky, hoci 
po nich túži. Niekedy si takíto ľudia sami 
ubližujú, škrabú sa, režú si kožu. 

Ako môžu rodičia svoje dieťa ochrániť 
pred vlastnou slabosťou, hriechom alebo 
duchovnými útokmi zvonku?
Starostlivosť o dieťa sa začína starostlivos-
ťou o seba. Čo môžu urobiť rodičia? Byť 
pod ochranou, mať živý vzťah s tým, ktorý 
prišiel zachrániť – s Mesiášom. Bez toho 
ich nemajú šancu chrániť ani povzbudiť, 
ba ani byť im príkladom. Najväčšia vec je 
teda sebavýchova. Ak ja budem zakorene-
ný v Božej láske, zviditeľním neviditeľné. 
Na mne budú deti vidieť, že sa neoplatí žiť 
život hriešnikov, zvrhlíkov a požívačníkov, 
ale život v harmónii, radosti a úžase.

Mnohé rodiny sa o deti starajú v telesnej 
rovine (nakŕmia, oblečú) aj v duševnej (pri-
hlásia ich na nejaké krúžky), ale v duchov-
nej sú zanedbané, ponechané na kaplána 
alebo katechétu. 

Dnes sú vo svete mnohé posuny, ktoré sú 
neprípustné vo svetle kresťanskej viery 
a morálky – deti zo skúmavky, vynosenie 
dieťaťa inou ženou, klonovanie, zmrazo-
vanie embryí a ďalšie. Čo môže ľudstvo 
očakávať v budúcnosti od generácie, kto-
rá takýmto spôsobom prichádza na svet?
Svet sa stavia do pozície Boha. Je zverské, 
keď sa na Petriho miske „vyrobí“ 8 bábätiek 
(ktoré ani nenazvú bábätkami, ale označia 
ako x), tri x sa vložia do maternice, potom 
sa dva x separujú, vyberie sa „najschopnej-
šie“. No a päť sa dá na darcovstvo, odloží 
sa do mrazu. Tvrdia, že to nie je život. Je 
absurdné, že nedávno prebehol v Amerike 
proces, kde boli takéto embryá dedičmi. 
Oplodnené vajíčka ostali zmrazené a obaja 
rodičia zahynuli. A zrazu vznikol problém. 
Je to čosi diabolské. Pre všetky tieto veci 
vraví Cirkev nie.

Takéto deti sú ochudobnené o akt plode-
nia a prijatia. Ide o čosi mechanické, znižuje 
sa hranica citlivosti a citovosti. Degraduje sa 
nielen postavenie človeka – dieťaťa na úro-
veň tovaru, ale celá dnešná spoločnosť.

A čo na záver?
V tomto čase prežívame sviatok veľkej 
a úžasnej mamy, ktorá sa za nás najlepšie 
prihovára...

Poznám viacero manželských párov, 
ktoré nemohli darovať život a cez modlitbu 
k Bohorodičke, cez modlitbu príhovoru, cez 
modlitbu Cirkvi sú obdarení, hoci lekári 
vraveli, že bábätko nebude. Pán Boh je pro-
-life-ista.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
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Dobrota a oddanosť
Požiadali ma, aby som slúžil pohrebnú 

liturgiu v susedstve na našom sídlis-
ku. Mŕtvy bol istý mladík, ktorého 

zabili pri lúpeži. Bol to on, kto lúpil. Nebolo 
to žiadne tajomstvo, keďže všetci v našej 
štvrti sme vedeli, že to bol zločinec s dlhou 
kariérou.

Susedstvo bolo plné ľudí: boli tam všetci 
príbuzní a susedia, nechýbali ani jeho ko-
legovia od fachu solidárni s ním, ktorí mu 
robili čestnú stráž, veľmi vážne, hneď pri 
rakve. Mladíkova matka prijímala prejavy 
sústrasti a neprestávala hovoriť ako v neko-
nečnej litánii: „Aký len bol dobrý!“

Keď som sa k nej priblížil, cítila potrebu 
vysvetliť mi, v čom spočívala dobrota jej 
mŕtveho syna: „Keď kradol, nikdy na mňa 
nezabudol, podelil sa so mnou o všetko, čo 
získal. Aký len bol dobrý!“

Ako jej vysvetliť, že krádež je zločin 
a že jej mŕtvy syn nebol nič než úbohý zlo-
činec, ktorý si zaslúžil, ak si ju niekto môže 
zaslúžiť, tú smrť, ktorú mu spôsobili obete 
v oprávnenej sebaobrane? V tomto prostre-
dí kradnúť je profesia ako každá iná!

Čistá dobrota
„Iba Boh je dobrý,“ povedal Ježiš bohaté-
mu mladíkovi, ktorý ho nazval „učiteľom 
dobrým“ (Lk 18, 19). A je to pravda, jedine 
o Bohu platí princíp, že dobrota musí byť 
celková a akýkoľvek hriech mení dobro 
na zlo. My ľudia sa snažíme o dobrotu a je 
to úprimný pokrok, ktorý sa počíta pred Bo-
hom i pred ľuďmi, pretože tiež sme schopní 
objavovať túto dobrotu v našich bratoch. 
Napríklad pápež Ján XXIII., ktorého 
kresťania jednomyseľne nazývali dobrým 
pápežom.

Čo je to dobrota?
Vlastnosť, ktorá vedie ľudskú bytosť k sna-
he o vlastné šťastie i o šťastie iných. Mohli 
by sme povedať, že dobrota predpokladá 
lásku a že dokonca je to jej prirodzené 
vyjadrenie. Keď o niekom hovoríme, že je 
dobrotivý, hovoríme tým, že táto osoba sa 
díva s láskou nielen na svojich bratov ľudí, 
ale na celé stvorenie.

Dobrota voči zvieratám a všeobecne voči 
prírode je znakom osoby s veľkou dušou, 
do ktorej sa zmestí celý svet.

V podstate sme všetci dobrí
A v tom spočíva to, čo Sväté písmo nazýva 
obraz a podoba Božia; nie sme podobní 
telesnou stránkou, pretože Boh nemá telo, 
sme si podobní Božou dobrotou a rozum-
nosťou. Ako sa len podobáme na nášho 
nebeského Otca! Naša samotná prirodze-
nosť nás vedie k hľadaniu a uskutočňovaniu 
dobra a dejiny uchovávajú pamäť na veľké 
činy našich hrdinov, ktorí prešli týmto 
svetom robiac dobro svojim bratom. Aj 
naše osobné dejiny s láskou uchovávajú 
spomienku na osoby, ktoré sa starali o naše 
dobro; oni sú našimi hrdinami.

Byť dobrotivými sa učíme
Hoci sme prirodzene disponovaní k dobro-
te, potrebujeme učiteľov, ako je Ježiš, aby 
nás učili tejto úžasnej „vede“.

Dobrote sa učíme bez potreby slov, stačí 
vidieť skutky, aby sme pochopili, že keď 
sme dobrí, vtedy sme aj šťastní, aj keď 
dobrota často vyžaduje sebazaprenie, to jest 
vzdanie sa nášho vlastného dobra v pro-
spech dobra ostatných.

Keď deti objavujú dobrotu dospelých, 
obdivujú ju, napodobňujú a samy sa stávajú 

horlivými šíriteľmi dobroty.
Nepomýľme si dobrotu so suchým 

a prázdnym dodržiavaním noriem, ktoré 
nás zaväzujú, pretože kto ich takto plní, ne-
hľadá šťastie druhých, ale len pokoj svojho 
svedomia a vyhnutie sa trestu.

Skutočná dobrota spočíva v zdravom 
záujme o blaho iných i svoje. A tomu hovo-
ríme láska.

Budeme dobrotiví...
• Ak sa zaujímame o to, čo nám druhí 

hovoria a počúvame pozorne. Ak srdečne 
pozdravíme staršieho človeka a chvíľku 
dlhšie podržíme jeho ruku. Ak sa opýta-
me dieťaťa, ako sa volá a koľko má rokov. 
Ak neskritizujeme mladého človeka za to, 
čo sa nám javí ako extravagancia.

• Ak sa snažíme zmierniť nepohodlie 
druhých uvoľniac im miesto v autobuse, 
zdvihnúc im niečo, čo im spadlo, dajúc 
im starostlivo informáciu, ktorú od nás 
žiadajú, ponúknuc im našu pomoc v ťaž-
kej situácii.

• Ak prejdeme o niekoľko krokov navyše, 
aby sme nevyrušili zvieratko, ktoré kríži 
našu cestu, ak polejeme biednu rastlinku, 
ak zavrieme kohútik, ktorý kvapká.

• Ak finančne prispejeme na Červený kríž. 
Ak podporíme dielo, ktoré je potrebné. 
Ak sa staráme o to, aby tieto inštitúcie 
dobre fungovali.

• Ak negánime na úbohú mamičku, ktorá 
nevie, ako znížiť hlasitosť svojho dieťaťa, 
ktoré piští počas liturgie.

• Ak poslúžime náležite, zadarmo 
a s úsmevom tým, ktorým máme z titulu 
nášho zamestnania poslúžiť. Ak každej 
osobe dáme pocítiť, že je pre nás dôleži-
tá. n
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Gorila  
domáca
Ktovie, ako sa to všetko vyvinie. Aj keď politi-
ku veľmi nesledujem, pretože nám už 25 dní 
nefunguje telka, myslím si, že politické vody 
poriadne zamútila Gorila. A ktovie, či je to 
zviera naozaj žijúce, či iba vymyslené.

Tak či onak, predstava je to veľmi neprí-
jemná. Zdá sa, že všetko je v poriadku, no 
v pozadí je nejaké zviera, ktoré vás okráda. 
A človek si to ani nevšimne. Kradne zo dňa 
na deň, z roka na rok. Je nekompromisné 
a neľútostné. Nepozerá sa na vás. Nepozerá 
sa na to, že z vášho bohatstva stále ubúda. 
Nepozerá sa ani na to, že vy sa postupne 
zadlžujete a že vaša zadlženosť z roka na rok 
stúpa. Naoko to tak nevyzerá, no v skutoč-
nosti ste čím ďalej chudobnejší a čím viac 
zadlžení a isto-iste sa približujete k zruinova-
niu. Najhoršie je, že sa to už netýka iba vás, 
ale celej vašej rodiny. Už sú zadlžené aj vaše 
deti a potomkovia niekoľkých generácií.

Je to hrôzostrašná predstava, no, žiaľ, týka 
sa každého z nás. Gorila sa totiž skrýva aj 
v našich rodinách. Je ňou napríklad obyčajný 
televízor. Sedíme pred ním a on nás denno-
-denne okráda o veľké bohatstvo – čas. Strá-
vime pred ním denne niekoľko hodín, a keď 
to spočítame, vychádza často hrôzostrašné 
číslo. Ukradnutý čas nám však bude chýbať 
a my sa takto zadlžujeme.

Stávame sa dlžníkmi voči Pánu Bohu. 
Zrazu nám chýba čas na úprimný rozhovor 
s ním, na hlbšie čítanie Božieho slova. Zrazu 
nemáme čas na životopisy svätých, pretože 
sme svoj čas venovali vymysleným a hlúpym 
hrdinom televíznych seriálov. Nemáme čas 
na hľadanie Božej vôle a začíname blúdiť. 
My, ktorí sme deťmi svetla, zrazu blúdime 
zmietaní plytkými emóciami rôznych reality 
show.

Televízor nám ukradne čas a my ho bude-
me dlhovať svojmu manželovi či manželke. 
A rovnako aj deťom. Len ťažko si nájdeme 
čas na večernú spoločnú modlitbu s deťmi 
a čítanie detskej Biblie, ak nám ten čas už 
ukradli „strašne dôležité“ správy v telke. 
A pritom čo má väčšiu cenu? Nesmrteľné 
duše mojich detí či senzácie, ktoré upadajú 
do zabudnutia už na druhý deň?

Dajme si pozor na gorilu domácu. Pretože 
ak okradne o duchovné bohatstvo nás, 
okráda naše deti. Odhaľme ju čím skôr. Život 
v rodine je krajší bez nej.

Dúfam, že naša telka bude dlho pokazená 
J.

Marek Badida
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Solidarita
Marta a Jazmína boli veľké kamarátky, spo-
lužiačky z gymnázia, susedky a katechétky 
z toho istého farského tímu. Trávili spolu 
takmer celý deň, lebo boli skoro ako sestry. 
Obidve matky sa dívali s potešením na svoje 
blízke a úprimné priateľstvo, až kým sa 
Marta pod vplyvom veku nestala rebelkou. 
Začala neznášať svoju úbohú mamu, ktorá 
nevedela, čo má robiť so svojou dcérou, 
ktorá sa z večera do rána zmenila na jej 
najväčšiu nepriateľku.

Jazmína ako dôverníčka musela počúvať 
trpké sťažnosti svojej priateľky, ktorá ľuto-
vala, že nemôže žiť, ako sama chce. Marta 
sa rozhodla odísť z domu a osamostatniť sa, 
byť svojou vlastnou paňou. Bolo to dobre 
naplánované: začala si robiť zásoby; šaty, 
ktoré si chcela vziať, dala strážiť Jazmíne, 
ba dokonca sa správala ako dobrá dcéra, 
aby rodičia nič netušili. Hoci sa kamarátka, 
ktorá bola rozumnejšia, snažila poukázať 
na nebezpečenstvo jej rozhodnutia, Marta 
pokračovala v realizácii svojho plánu a jed-
ného nešťastného dňa zmizla.

Úbohá Jazmína! Utrápení rodičia ju 
podrobili výsluchu prvého stupňa a takmer 
ju mučili. Ale ona nepovedala nič. Jazmína 
chcela byť oddaná svojej kamarátke Marte. 
Jej rodina sa zrútila Jazmíne pred očami. 
Niet ničoho smutnejšieho, ako stratiť dieťa. 
Je takmer želateľnejšie vedieť, že je mŕtve, 
než nevedieť, čo sa s ním stalo.

Jazmína milovala svoju kamarátku, ale 
milovala aj svoju mamu, ktorá jej vždy po-
skytovala lásku a prijatie. A tak sa jej odpor 
vyčerpal a nakoniec prezradila, kde Marta 
je. Práve včas, aby nedošlo k jej väčšiemu 
ohrozeniu.

Marta sa vrátila domov ako hrdinka; 
zmierila sa so svojou mamou a vzala si 
z toho poučenie, pretože jesť cudzí chlieb 
nebolo také dobré, ako si myslela. Ale Jaz-
míne sa už neozvala a nikdy jej neodpustila, 
že ju zradila. Také sú dievčatá! 

Kam až siaha oddanosť?
Slovo lojalita (oddanosť, vernosť) pochádza 
z latinského legalis, legálny, v súlade so 
zákonom. Teda lojálny alebo oddaný je ten, 
kto koná podľa zákona.

Táto zákonnosť sa týka priateľstva, povin-
nosti voči vlasti a inštitúciám, do ktorých 
patríme a ktorým dlžíme vernosť.

Byť oddaný je hodnota, ktorej sa človek 
učí predovšetkým prekonávaním ťažkých 
situácií, ktoré sú akoby skúškou skutoč-
ného priateľstva a úcty tých, ktorí sú nám 
povinní oddanosťou. Je to zákon vpísaný 
do srdca, ktorý prikazuje, aby láska trvala 
naveky. Oddaní sme, keď sa vyhýbame 
tomu, aby naše rozhodnutia a naše skutky 

škodili tomu, komu dlžíme oddanosť. Nelo-
jálnosť je zrada.

V prípade Marty a Jazmíny láska ku ka-
marátke a k svojej rodine priviedla Jazmínu 
ku zdanlivej zrade dôvery, ale v skutočnosti 
tým, že ju prezradila, bola svojej milovanej 
kamarátke oddaná. Hľadala jej dobro aj 
za cenu straty priateľstva. Má oddanosť hra-
nice? Nie, ale často oddanosť hľadá dobro 
priateľa aj proti jeho zdanlivým záujmom.

Keď brat prezradí brata, že chodí poza 
školu, je mu tým oddaný, pretože hľadá jeho 
dobro. Spolupáchateľstvo nie je oddanosť. 
Naopak, spoluúčasť na páchaní zla s milova-
nou osobou je skutočnou zradou lásky.

Ako konať oddane?
Aby človek neupadol do spolupáchateľstva, 
treba konať pevne a úprimne. Musíme dať 
priateľovi najavo, že nesúhlasíme s jeho 
konaním. Že to, čo robí alebo sa chystá uro-
biť, nie je dobré a že ho v tom nemôžeme 
podporiť ani mlčať pri jeho skutku.

Je isté, že skutočné priateľstvo prijíma 
priateľa takého, aký je, ale možno by sme 
mali povedať skôr „napriek tomu, aký je“. 
Môžeme milovať aj zločinca, ale nie preto, 
že ním je, ale napriek tomu, že ním je, a naše 
priateľstvo nás nesmie priviesť k tomu, aby 
sme ho ukryli alebo mu pomáhali.

Matka istého vreckového zlodeja mi po-
vedala, že jej syn sa sťažoval, že si od neho 
nechce vziať nič z toho, čo ukradol, na roz-
diel od matiek jeho komplicov. Tejto matke 
aspoň ostane útecha, že ak zabijú jej syna 
pre jeho kriminálnu činnosť, ona nebude 
mať spoluvinu na jeho smrti. Ona je svojmu 
synovi oddaná.

Oddanosti sa učíme doma:
• Keď je otec fanúšikom svojho futba-

lového klubu, aj keď už mnoho rokov 
nezískal pohár.

• Keď sa celá rodina zúčastní na vystúpení, 
kde tancuje niektorý zo súrodencov.

• Keď sa každé jedno z detí učí priznať 
vlastné chyby, aby neboli obvinení 
ostatní.

• Keď sa im vysvetlí hranica medzi bytím 
spoľahlivými dôverníkmi a bytím spolu-
vinníkmi.

• Keď ich naučíme vytrvať v príslušnosti 
k tímu alebo skupine, hoci sa vymenia 
vedúci.

• Keď ich naučíme oznámiť, čo sa deje zle, 
hoci pri tom stratia kamaráta.

• Keď rodičia povzbudzujú deti k dôvere, 
aby sa im zverili so svojimi pochybnosťa-
mi bez strachu z represálií. n

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

ilustračná snímka: sxc.hu
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Aký si?
Čo sa týka financií, medzi 

manželmi by mala byť 
otvorenosť, úprimnosť. 

Kasa by mala byť spoločná 
a obaja by k nej mali mať 
prístup. Pri väčších položkách, 
výdavkoch sa majú určite roz-
hodovať spoločne.

Rovnako dôležitá je nábo-
ženská otázka. Ak mi je viera 
ukradnutá, tak je v podstate 
jedno, koho si beriem. Ale pred-
pokladám, že vám čitateľom 
to až tak jedno nie je. Dobre si 
teda rozmyslite, koho si chcete 
vziať. V nábožensky zmieša-
ných manželstvách bývajú 
totiž aj vážne problémy: kde 
pokrstíme naše deti, do ktorého 
chrámu ich budeme privádzať, 
na aké náboženstvo v škole 
budú chodiť, ako bude vyzerať 
nedeľa u nás o takých 10 rokov, 
ak je reformovaný (protestant), 
nebude mi brániť v pôste, keďže 
oni pôst neuznávajú? Ak patrí 
k jehovistom, oni nemajú ani 
len stromček na Vianoce, lebo 
ich neuznávajú. Stotožňujem sa 
s tým? Aj medzi grécko- a rím-
skokatolíkmi si treba vydisku-
tovať napr. to, kedy začneme 
Veľký pôst. Na Popolcovú 

stredu alebo v pondelok pred 
ňou? Ktoré sviatky berieme ako 
prikázané? Kde pokrstíme naše 
deti, aká bude pôstna disciplína 
a pod.

Na vstup do manželstva je 
nutné, aby mal človek aj isté 
vlastnosti. Aby bol na manžel-
stvo zrelý. Aké by teda mal mať 
vlastnosti? Mal by byť zodpo-
vedný, tolerantný, mal by vedieť 
načúvať druhému, mal by sa 
vedieť ovládať, vedieť si povedať 
nie. Takisto by mal poznať svoje 
prednosti a chyby a tiež plusy 
a mínusy toho druhého. Keď 
sa pýtam snúbencov, či vidia 
na tom druhom niečo dobré, 
povedia, že hej. Potom im 
poviem, aby napísali 10 dobrých 
vlastností svojho nastávajúceho, 
niektorí (našťastie je ich dosť) 
sa pýtajú, či iba desať. No sú aj 
takí, ktorí sú zdesení, lebo aj 
tri sa im vidia veľa. Čo potom 
na tom druhom vidia? Čo 
na ňom obdivujú? Čo si na ňom 
vážia? Čo vôbec spoznali počas 
chodenia? Prečo sa vlastne 
berú?

Ak sa však opýtam, či vidia 
aj niečo zlé, sú sem-tam ešte 
takí, ktorí povedia, že nič. 

Vtedy hovorím: „Rýchlo dolu 
ružové okuliare!“ Niežeby som 
vás osobne poznal a vedel o vás 
niečo negatívne, ale každý má 
aj dobré vlastnosti – a na tých 
treba budovať manželstvo – 
a každý má aj zlé. A tie musím 
tiež vidieť. Podstatnou otázkou 
je, či si dokážem predstaviť kaž-
dodenný život s chybou, ktorú 
na tom druhom vidím. Ak áno, 
môžem ísť ďalej. Ak nie, teraz 
je ešte čas cúvnuť. Ak ona tvrdí: 
„Ale on mi sľúbil, že po svad-
be prestane piť!“, ja hovorím: 
„Nech prestane teraz!“ Zo skú-
senosti viem, že takým sľubom 
netreba veľmi veriť. Ešte raz: Ak 
si nevieš predstaviť každodenný 
život s niečím negatívnym, čo 
vidíš na tom druhom, teraz je 
ešte čas sa rozísť!

Na manželstvo je absolút-
ne nevhodný človek, ktorý 
nevie, čo manželstvo je. Ale aj 
človek, ktorému chýbajú dobré 
vlastnosti opísané vyššie, alebo 
ktorý má vyslovene negatívne 
vlastnosti, napríklad závislosti – 
od alkoholu, drog, hracích auto-
matov. Ba dokonca to môže byť 
aj závislosť od rodičov. Príklad 
zo života: Každý deň z práce 
ide k svojim rodičom, vysedáva 
u nich len tak nečinne až do ve-
čera a až na noc – šup k manžel-
ke, ktorá ho celý deň čaká.

Sú aj ďalšie zlé vlastnosti, 
napríklad egoizmus, ľahkováž-
nosť, lenivosť, panovačnosť, 
agresivita, žiarlivosť, neochota 
prispôsobiť sa, nevernosť či 
prílišná zaťaženosť.

Raz som mal na kurze pre 
snúbencov pár, z ktorého 
vlastne chodila len ona, lebo on 
„nikdy nemal čas“. Pýtal som sa 
jej: „Prečo sa vlastne beriete? 
Veď on nič nestíha, nikdy ho 
nevidíte.“ Ona na to: „Nebojte 
sa, to bude dobré!“ Stretol som 
ju asi o 2 roky na ulici s malou 
dcérkou, utrápenú a pýtam 
sa: „Tak čo, ako sa máte?“ Ona 
s hlbokým zármutkom a slzami 
v očiach: „Viete, on nikdy nie je 
doma!“ „Veď som vám to hovo-
ril.“ „Ja viem, mali ste pravdu!“

Milí mladí priatelia, ak máte 
dobrý úmysel vložiť do svojho 
manželstva čo najviac, pozvite 
si na pomoc Boha. Ježiš pove-
dal: „Hľa, stojím pri dverách 
a klopem. Kto počúvne môj hlas 
a otvorí dvere, k tomu vojdem 
a budem s ním večerať, a on so 
mnou.“ (Zjv 3, 20) Pozvite si ho 
nielen na sobáš, ale aj do svojho 
spoločného života. Ten môžete 
začať už teraz, počas chodenia, 
vzájomným spoznávaním sa 
založeným na úcte k druhému 
s ním uprostred. n

Ivan Molčányi
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On to vyriešil
Mám niečo vyše šesťdesiat ro-

kov a moje meno nie je až také 
dôležité. Môj život sa dá rozdeliť 

na „hokejové“ tretiny. Prvú tretinu som 
poctivo trénoval nasávanie alkoholu, druhú 
tretinu som sa snažil s alkoholom bojo-
vať. Bohužiaľ, nepodarilo sa! No a teraz 
som konečne dospel do tretej tretiny, keď 
už nehovorím, že som závislý, ale že som 
oslobodený od tejto závislosti s pomocou 
Svätého Ducha.

Ide v podstate o pýchu! Každý závislý 
človek má v sebe určitú pýchu a táto pýcha 
nám bráni priznať si svoje chyby, svoje ne-
dostatky. Snažíme sa všetko riešiť sami.

Tak isto aj ja som mal takýto postoj, keď 
som zistil, že mám problém s alkoholom, 
a okrem mňa má problém aj moja rodina. 
Nedajú sa tu vyrozprávať všetky negatíva 
a hrôzy z minulosti, ktoré sa mi sem-tam 
vo sne vracajú. Vedel som, že to takto 
ďalej nejde a snažil som sa s tým bojovať. 
Absolvoval som niekoľko liečení. Bohužiaľ, 
nasledovalo vždy len určité kratšie alebo 
dlhšie obdobie nepitia. Hoci som si myslel, 
že abstinujem, nebolo to tak. Nepil som 
určitú dobu a stále som veril že to dokážem. 
V mojom srdci nebola skromnosť. A jej ne-
prítomnosť vyplývala aj z určitého strachu. 
Heslom Kruciáty je „Nebojte sa“. Človek sa 
bojí, najmä keď je vychovaný ako kresťan, 
a potom sa následkom zhýralého života do-
stáva ďaleko od Boha. Potom sa začne báť, 
aby ho Pán Boh nepotrestal. Robí všetko 
pre to, aby sa z tej šlamastiky dostal. Rastie 
pýcha a tá vedie hlbšie do priepasti. Už som 
sa niekoľko rokov liečil, a nedokázal som 
pochopiť príčinu, prečo nedokážem nepiť. 
Žena mi vyhadzovala na oči: „Pozri sa, 
tento sused pil a už nepije. Tamtí z druhého 
bloku pili a už nepijú a už koľko rokov! A ty 
to nedokážeš?“ Uzavrel som sa a aj som sa 
snažil niečo robiť, ale nešlo to.

Pred trinástimi rokmi vznikla v Levoči 
Kruciáta oslobodenia človeka – spoločen-
stvo založené na duchovnom základe so 
zameraním na oslobodenie od závislosti 
od alkoholu. A Božím pôsobením som sa 
doň dostal. Tam som začínal chápať, že Boh 
by mi aj pomohol, ale bráni mu moja pýcha 
prísť za ním a poprosiť ho o pomoc. Bál som 
sa. Modlili sa za mňa. Aj manželka sa mod-
lila, hoci som vtedy spôsoboval v rodine 
peklo. Žila doslovne s diablom v pekle. Tak 
isto aj deti. Najmladšia dcérka sa s mamkou 

modlila za opitého otca, ktorý ležal 
vo vedľajšej izbe. Kľakli si a modlili 
sa pred obrazom Božieho milosr-
denstva. Ich modlitby boli vypočuté! 
A Pán mi dal milosť pokory. Uvedo-
mil som si, že moja pýcha sa musí 
skončiť a že musím predstúpiť pred 
Pána ako malé dieťa, ktoré musí 
ísť za svojím rodičom, priznať sa 
a poprosiť o odpustenie, keď spraví 
nejakú chybu. Keďže som mal strach 
predstúpiť pred Pána, povedal som 
si: „Sprostredkovateľom je vlastne 
Panna Mária“. Išiel som na pútnické 
miesto do Litmanovej. Tam som 
padol na zem. Sily ma opustili. Prosil 
som Pannu Máriu, aby mi vyprosi-
la u svojho Syna milosť obrátenia. 
A dá sa povedať, že od tej chvíle som 
oslobodený. Samozrejme, musím 
žiť v neustálej Božej prítomnosti a v stave 
čistoty. A som veľmi rád, že môžem pri-
stupovať k sviatosti zmierenia (niekedy aj 
častejšie ako raz do mesiaca) a žiť s Pánom 
Ježišom v bratskom priateľstve. Pomoc 
a podporu nachádzam v spoločenstve 
Kruciáty oslobodenia človeka. Snažím sa 

pomáhať a svedčiť nielen rozprávaním, ale 
aj svojím životom o tom, že žiť bez alkoholu 
sa dá. Dokonca život je mnohonásobne 
krajší.

Chválim Pána Boha za to, že môžem 
abstinovať. n

Zdroj: www.kruciata.sk
ilustračná snímka: parafiamakowska.pl

Prepodobný Ján Klimak 
Ján Klimak sa stal sa slávnym svojím dielom 
Rebrík, na západe známym ako Rebrík 
do raja (PG 88, 632 – 1164). Dielo napísal 
na naliehanie predstaveného kláštora 
Raito na Sinaji a je kompletným traktátom 
o duchovnom živote, v ktorom Ján opisuje 
cestu mnícha od oslobodenia sa od sveta 
až po dokonalosť v láske. Je to cesta tridsia-
tich stupňov v troch postupných fázach: 
prvá je vyjadrená odlúčením sa od sveta 
s cieľom vrátiť sa do stavu dieťaťa podľa 
evanjelia. Ján to komentuje takto: „Dobrý 
základ je vytvorený z troch pilierov a troch 
stĺpov: nevinnosť, pôst a čistota. Všetci zno-
vuzrodení v Kristovi (porov. 1 Kor 3, 1) nech 
začnú od tohto, berúc si príklad od novo-
rodencov, tých, ktorí sa narodili fyzicky.“ (1, 
20; 636) A: „Blahoslavený je ten, kto umŕtvil 
svoju vlastnú vôľu až do krajnosti a kto zveril 
starosť o vlastnú osobu svojmu učiteľovi 
v Pánovi: bude naozaj sedieť po pravici 
Ukrižovaného!“ (4, 37; 704)

V druhej fáze zapája dušu do duchov-
ného zápasu s vášňami, pestujúc cnosti. 
Pri očistení nám tieto vášne môžu ukázať 
cestu k Bohu, cez sebazaprenie a milosť. 
Na treťom stupni Ján zdôrazňuje dôležitosť 
súdnosti: musíme preskúmať každý aspekt 
nášho správania podľa presvedčenia našich 
najhlbších podnetov a znova prebudiť 
„zmysel srdca“.

O láske Ján hovorí aj ako o erose – ľudskej 
láske, ktorej sila môže byť presmerovaná 
na Boha tak, ako do olivového stromu môže 
byť naštepená nová dobrá oliva (porov. Rim 
11, 24) (15, 66; 893). Ján je presvedčený, 
že intenzívna skúsenosť tohto erosu môže 
dušu posunúť vpred omnoho viac ako tvrdý 
boj proti vášňam, pretože jeho sila je veľmi 
veľká.

Svätý Otec Benedikt XVI. o tomto Rebríku 
povedal, že nie je iba pre mníchov, ale môže 
byť cestou pre každého kresťana.

Jozef Gača
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Štedrý žobrák
Sychravé popoludnie, akých 

je v zime veľa, vyhnalo Ju-
raja a jeho synov do mesta. 

Popoludní chcel kúpiť dáky 
darček manželke, no program 
mu narušili povinnosti v práci, 
a tak sa rozhodol improvizovať 
s deťmi – vzal ich zo školy skôr 
a využil tak ušetrenú kôpku 
času na nákup. Prechádzajúc 
popri miestnej lekárni si všimol 
staršieho pána, ktorý sedel 
na lavičke a predával časopis 
Cesta. Mal v ruke aj zopár DVD 
filmov. Napriek tomu, že bol 
odkázaný na pomoc iných, 
našiel si spôsob, ako nebyť 
dotieravý a to Jurajovi impono-
valo. Stretával ho častejšie, nie-
kedy mu len tak prihodil dáke 
centy, inokedy ho iba v duchu 
požehnal.

Aj teraz chcel urobiť niečo 
podobné. Siahol do vrecka, 
no našiel tam iba zopár jedno 
a dvojcentových mincí. Uve-
domil si, že v peňaženke má 
iba päťdesiateurovú bankovku, 

ktorú práve vybral z banko-
matu. „Keď sa budem vracať,“ 
pomyslel si, „budem mať aj čosi 
väčšie.“

Po nákupe si úmyselne 
do vrecka odložil päťdesiat-
centovú mincu. Len čo zbadal 
starca, vybral peniaz, zohol sa 
a dal ho do ruky mladšiemu sy-
novi so slovami: „Ondrej, teraz 
ho odnes tomu ujovi“. Pomyslel 
si, že by nebolo zlé, ak by sa 
chlapec už v takomto útlom 
veku naučil deliť sa. A práve 
tento okamih bol na to podľa 
neho ako stvorený. Chlapec sa 
pozrel na otca, nepýtal sa na nič 
a rozbehol sa ako riadená strela. 
Juraj mal už-už na jazyku to 
známe „Neutekaj!“, no nechcel 
vyrábať ešte väčší zmätok.

Prechádzajúc okolo starca 
si všimol, že syn sa s ním akosi 
dlho rozpráva. Na chvíľu sa stre-
tli ich pohľady. Usmial sa, na čo 
mu starec odpovedal rovnako 
úsmevom. Pokračoval v ceste 
ďalej. O chvíľu ho Ondrej do-

honil a hrdo ukazoval novučič-
kú eurovú mincu v dlani.

„To máš odkiaľ?“ spýtal sa 
Juraj.

„Od toho uja,“ odvetil Ondrej.
„Čo?“ čudoval sa Juraj a ne-

chápavo hľadel na malú dlaň 
skrývajúcu také veľké tajom-
stvo.

Zabočili k autu. Tých pár 
metrov Juraj využil, aby si utria-
sol myšlienky a pochopil, čo sa 
stalo. Keď už boli mimo davu, 
naklonil sa k Ondrejovi a pokoj-
ným hlasom sa ho opýtal: „Ty si 
si tie peniaze pýtal?“

Syn mu nechápavo hľadel 
do očí. Odpovede sa mu nedo-
stalo. Tak pokračoval v monoló-
gu: „Ujo má veľmi málo peňazí. 
On tu musí sedieť celý deň 
a čakať, kým si niekto od neho 
niečo kúpi, alebo mu niekto 
dá nejaké peniaze tak ako my. 
A potom si z toho mála peňazí 
kúpi chlebík. Ty máš všetko, 
čo potrebuješ. Bolo nepekné si 
od neho pýtať peniaze.“

Očakával reakciu, no syn 
mlčal ako partizán. Juraj sa 
tak po chvíľke zdvihol. Jemne 
zobral syna za ruku a povedal: 
„Nabudúce mu tú eurovú min-
cu dáš sám, dobre?“

Vtedy syn konečne otvoril 
ústa a bez zlosti odpovedal: 
„Áno.“

Keď si sadli do auta, Jura-
jovi celá situácia neschádzala 
z mysle. Usmieval sa nad tým, 
no zároveň sa cítil zahanbe-
ný. Smial sa, že má takého 
šikovného syna, ktorý dokázal 
vyžobrať peniaze od žobráka. 
No jeho úsmev bol poznačený 
smútkom, že dieťa ešte stále 
nepochopilo potrebu pomá-
hať a myslelo viac na seba ako 
na iných. No viac mu v mysli 
rezonovala myšlienka, akú 
lekciu dnes dostal on sám. 
Lekciu od syna, že ešte má čo 
doháňať vo výchove, a lekciu 
štedrosti od toho starca, ktorý 
v pokore prijal jeho päťdesiat-
centovú mincu, no dokázal sa 
s dieťaťom, ktoré má všetkého 
nadostač, len pre radosť v jeho 
očiach podeliť o euro. n

Jeremy

20 | príbeh

Odpustové slávnosti Gréckokatolíckej cirkvi  
na Slovensku a v Čechách v roku 2012
PREŠOVSKá ARChIEPARChIA
hRABSKÉ – 13. máj, nedeľa (bl. hieromučeník Vasiľ Hopko)
RAFAJOVCE – 27. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
KRáSNY BROD – 3. jún, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
PREŠOV – 24. jún, nedeľa (Narodenie sv. Jána Krstiteľa)
SaBInoV – 17. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
LEVOČA – 8. júl, nedeľa (Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách)
MALá POĽANA – 17. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
STROPKOV – 1. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
PREŠOV – 21. júl, sobota (bl. hieromučeník P. P. Gojdič OSBM)
SEČOVSKá POLIANKA – 22. júl, nedeľa (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
BUKOVá hôRKA – 12. august, nedeľa (Premenenie Pána)
LITMANOVá – 5. august, nedeľa (1. nedeľa v mesiaci po prvom piatku)
ŠAŠOVá – 12. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ĽUTINA – 19. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ – 26. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

KOŠICKá EPARChIA
SLOVINKY – 22. apríl, nedeľa (veľkomučeník a divotvorca Juraj)
MIChALOVCE – 27. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
SEČOVCE – 5. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
KLOKOČOV – 12. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
KOŠICE – 9. september, nedeľa (Narodenie Presvätej Bohorodičky)
TREBIŠOV – 25. november, nedeľa (Nedeľa Krista Kráľa)

BRATISLAVSKá EPARChIA
ŠaŠTÍn – 16. jún, sobota (Spolutrpiaca Bohorodička)
BRATISLAVA – 29. jún, piatok (sv. Peter a Pavol)
BRATISLAVA – 16. september, nedeľa (Povýšenie sv. Kríža)

APOŠTOLSKý ExARCháT V ČESKEJ REPUBLIKE
VELEhRAD – 5. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
SVATá hORA – 23. jún, sobota (Púť ku cti Presvätej Bohorodičky)
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katechézy | 21

Začiatok spásy
Doprostred Veľkého pôstu, ktorý je charakterizo-
vaný prísnou pôstnou disciplínou, veľkými po-
klonami a aliturgickými dňami, vstupuje radost-
ný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. 
Mohlo by sa zdať, že narúša pôstnu atmosféru. 
V katechéze si všimneme, ako sviatku Zvestova-
nia súvisí s oslavou Pánovho utrpenia.

Párkrát som sa už stretol s otázkou, ako sa prišlo k dátumom 
jednotlivých sviatkov, prečo sa Narodenie Pána slávi 25. decem-
bra, jeho premenenie 6. augusta atď. Treba povedať, že v staro-

vekej cirkvi, rovnako ako aj v židovskom prostredí, sa veľký význam 
pripisoval číslam a ich symbolike. Pre kresťanov bolo dôležité ukázať, 
že jestvuje veľká súvislosť medzi Starým a Novým zákonom, aby zdô-
raznili, že kresťanstvo nie je úplnou novotou, ale že vychádza zo židov-
ských koreňov a že sám Kristus je naplnením zákona a proroctiev. Preto 
sa hľadali súvislosti medzi udalosťami Starého a Nového zákona.

Čo sa týka sviatku Zvestovania, ktorého obsahom je vtelenie Božieho 
Syna v lone Panny, máme do činenia s dvoma symbolickými súvislosťa-
mi. Podľa starovekého názoru Boží Syn sa stal človekom v období jarnej 
rovnodennosti, lebo práve v tom období bol stvorený svet a prvý človek 
Adam. Anastáz Antiochijský (6.stor.) o tom píše: „Z múdrosti Boha, kto-
rý stvoril a usporiadal všetky veci podľa poriadku a spravodlivosti, začať 
dielo stvorenia a dať počiatok času bola jedna a tá istá vec. Preto aj on 
sám chcel prísť na svet v tom istom období, v ktorom boli stvorené veci. 
Prvý mesiac (marec sa považoval za prvý mesiac v roku, pozn. prekl.) sa 
teda začína jarnou rovnodennosťou a bol prvým mesiacom podľa priro-
dzenosti, ako začiatok času, ktorý bol stvorený súbežne so stvorenými 
vecami. Rovnodennosť pripadá na 20. marca. Ak je teda jar najkrajším 
obdobím roka a začína sa rovnodennosťou, keď Boh uskutočnil dielo 
stvorenia, pričom človeka stvoril na šiesty deň, je ľahké pochopiť, že člo-
vek bol stvorený 25. marca, čo je šiesty deň po 20. marci. Ak sa teda veci 
majú takto, či nebolo nanajvýš vhodné, aby si ten, čo na počiatku stvoril 
človeka, vybral ten istý deň, aby sa spojil s telom?“

Toto je teda prvá súvislosť. Boží Syn – nový Adam sa stáva človekom 
v deň, keď bol stvorený prvý Adam. Druhú symbolickú súvislosť videli 
kresťania medzi Kristovou smrťou a jeho vtelením. Podľa istej ázijskej 
tradície, ako aj podľa svedectva sv. Hypolita, 25. marec bol považovaný 
za deň Pánovej smrti. Kristus je dokonalý Boh a dokonalý človek. Táto 
dokonalosť sa prejavuje aj v tom, že sa počal v ten istý deň, v ktorý aj te-
lesne zomrel na kríži. Z tejto symbolickej súvislosti sa potom odvádza aj 
deň Pánovho narodenia podľa tela, čiže 25. december. Udalosť Pánovho 
vtelenia v lone Panny teda úzko súvisí s jeho smrťou. Táto súvislosť sa 
najvýraznejšie prejavuje v roku, keď Veľký piatok pripadne na 25. marec. 
Preto nás nesmie prekvapiť, že v takomto prípade sa liturgia slávi aj vo 
Veľký piatok a že jeden sviatok nevylučuje druhý. Práve naopak. Pod-
čiarkuje sa tu starobylá tradícia Cirkvi, ktorá medzi udalosťou Pánovho 
vtelenia a jeho smrti na kríži v rovnaký deň vidí symbol dokonalosti. 
Pri písaní týchto riadkov mi nedá nespomenúť rovnaký deň telesného 
narodenia a smrti nášho vladyku Pavla Gojdiča (17. júl) . Či nám aj v jeho 
prípade nechcel Pán ukázať príklad dokonalosti, a teda svätosti?

A tak nás sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke pozýva nielen 
k oslave veľkého tajomstva vtelenia Božieho Syna, ale je zároveň pozva-
ním k snahe o vlastnú dokonalosť, ku ktorej sme všetci pozvaní slovami 
Pána: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“. n

Marko Durlák

Vôňa
Obchod s vôňou je v dnešných dňoch 
veľmi lukratívny a žiadaný. Myslím si, 
že každý z nás má vo svojom kozme-
tickom kútiku nádobku s obľúbeným 
parfumom nádhernej vône. Vždy 
chceme šíriť okolo seba príjemnú 
vôňu a nie zápach. Za atraktívnu 
a značkovú vôňu neváhame dať veľa 
peňazí. Príjemná aróma vždy priťahu-
je pozornosť a láka ostatných do našej 
blízkosti.

V Biblii je vôňa spojená s obetami a so šírením 
evanjelia.  V Knihe Genezis, keď po potope sveta 
Noe obetoval Pánovi obetu, sa píše: „I zavoňal 

Pán príjemnú vôňu a povedal si: ,Už nikdy viac nepre-
kľajem zem pre človeka...’“ (Gn 8, 21)

Toto slovo nás chce viesť k tomu, aby sme si uvedomi-
li, čo dávame Pánovi ako obetu. Obeta je vždy spojená 
s dávaním. Dávam (obetujem) Pánovi niečo, čo je moje 
a je pre mňa vzácne. Závisí od toho môj život. Často sa 
stáva, že uctievame Pána pánov a Kráľa kráľov odrobi-
nami alebo zvyškami. Odrobinami času, odrobinami 
peňazí, odrobinami a zvyškami seba samých.

Volám ťa preto k novej skúsenosti s Bohom – ak chceš 
pritiahnuť jeho pozornosť zvláštnym spôsobom, postav 
sa pred neho s obetou, ktorou mu vlastne hovoríš: 
„Predkladám ti to, čo je pre mňa vzácne a má v mojich 
očiach veľkú hodnotu. Uctievam ťa tým. Vypočuj ma 
a zasiahni.“

Ďalšia oblasť, s ktorou je v Biblii spojená vôňa, je 
evanjelizácia. Apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom 
píše: „Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo 
v Kristovi a naším prostredníctvom zjavuje na kaž-
dom mieste vôňu jeho poznania. Lebo sme Kristovou 
ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste 
spásy, i tých, čo idú do záhuby.“ (2 Kor 2, 14 – 15)

Pri čítaní Skutkov apoštolov môžeme zistiť, že ohlaso-
vanie apoštolov a tých, ktorí uverili v Krista, bolo veľmi 
príťažlivé. Pohania, ktorí Ježiša nepoznali a klaňali 
sa cudzím božstvám, sa po ich slovách a modlitbách 
obracali. Keď Pavol alebo Peter otvorili ústa a ohlaso-
vali Ježiša, vždy to tých, ktorí ich počúvali, zasahovalo 
a priťahovalo.

Nadšenie, entuziazmus a radosť z toho, že som 
spasený a poznám Ježiša, ktorý má riešenie a odpo-
veď na všetko, čo prežívam, priťahuje pozornosť. Toto 
nemôže zostať nepovšimnuté.  Ak okolo seba šírim len 
morálku, príkazy, zákazy a katastrofické scenáre budúc-
nosti, tak to odpudzuje.

Prijmi to, že si Kristovou ľúbeznou vôňou uprostred 
svojej rodiny, kolegov v práci, veriacich či neveriacich. 
Dovoľ Ježišovi, aby aj z teba urobil „značkový parfum 
nádhernej vône“. n

Damián Saraka
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PONDELOK 19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária

Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 
36, zač. 23

Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, lebo 
zomrieš a nebudeš žiť. (Iz 38, 1)

Prorok Izaiáš prichádza k na smrť choré-
mu Ezechiášovi a hovorí mu: „Toto hovorí 
Pán: Usporiadaj si dom, lebo zomrieš 
a nebudeš žiť.“ Na to sa Ezechiáš modlí 
k Pánovi a on mu pridá pätnásť rokov 
života. Ak počúvame toto slovo, tak nám 
určite hneď napadne, že je to veľmi tvrdé 
a silné. Prečo? Pretože každý z nás má vo 
svojom dome, v rodine, v priestore, kde žije, 
čo naprávať. A Ezechiáš nám aj ukazuje, 
akým spôsobom si má človek usporiadať 
svoju situáciu. Ako? Modlitbou. A tak sa 
môžeme dnes pýtať sami seba, koľkí z nás 
by zostali nažive, komu by Pán pridal pár 
rokov života. Problém nie je v tom, že by 
sme sa nechceli zmeniť a napraviť. Problém 
spočíva v tom, že to nechceme urobiť cez 
modlitbu, lebo neveríme. Dnešná doba nás 
učí a vedie k tomu, aby sme všetko v ži-
vote dokázali iba vlastnými silami a Boha 
odsunuli na vedľajšiu koľaj. Nech toto slovo 
v nás obnoví túžbu po skutočnej modlitbe 
srdca. A Pán nám udelí milosť zažiť silu 
skutočnej modlitby.

Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slúži Li-
turgia sv. Jána Zlatoústeho: každ. antifóny, 
menl. časti zo služby za odpustenie hrie-
chov. Prísny pôst. (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 20. marec
Mučeníci z Kláštora sv. Sávu

Čítania: Ef 4, 14 – 17, zač. 225; Lk 6, 24 – 
30, zač. 25

Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú 
novú silu. (Iz 40, 31)

Keby sme sa kohokoľvek opýtali na situáciu 
dnešných čias, tak veľké množstvo ľudí 
radšej iba nervózne kývne rukou. A toto 
gesto hovorí za všetko. Veď život akosi stra-
til zmysel a naplnenie. Ľudstvo je sebecké 
a ignoruje potrebu blížneho. Tých, čo žijú 
na pokraji biedy, je stále viac a mocní sveta 
majú pocit, že ešte stále bohatstva nemajú 
dosť. A čo mám robiť ja a ty? Prorok Izaiáš 
nám dnes pripomína prvotnú ponuku 
Boha. Drž sa svojho Stvoriteľa!

Liturgia: Všetko ako 19. marca

STREDA 21. marec
Prepodobný Jakub Vyznávač

Čítania: Gn 17, 1 – 9: Prís 15, 20 – 33; 16, 
1 – 9

... budem Bohom tvojím a tvojho potom-
stva po tebe. (Gn 17, 7b)

„Ja som tvoj Boh.“ Aká silná pravda Božej 
lásky voči ľuďom! Mám niekoho, kto má 
o mňa záujem, kto vie o mojich problémoch 
a trápeniach, o mojich túžbach aj o najhlb-
ších prianiach môjho srdca. Mohli by sme 
povedať, že sme najšťastnejšími stvorenia-
mi zeme. Ale aj napriek tomu človek nie je 
šťastný. Prečo? Čo z toho, že on je náš Boh, 
keď my nechceme byť jeho ľudom? Aby 
vzťah mohol fungovať, sú potrební dvaja. 
Boh je tu vždy. A kde som ja?

Liturgia vopred posvätených darov: 7. 
kaftizma (Ž 46 – 54). Menl. časti zo stredy  
5. týždňa Veľkého pôstu a stichiry Andreja 
Krétskeho. Zdržanlivosť od mäsa. (MM 24)

ŠTVRTOK 22. marec
Hieromučeník Bazil

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, 
zač. 70

Nezahubím, kvôli desiatim... (Gn 18, 32)

Ak sa vo svete stane nešťastie, z mnohých 
strán sa ozývajú hlasy na adresu Boha. 
Prečo to dopustil, prečo neurobil niečo 
na záchranu tých ľudí? Abrahám prosí 
o záchranu mesta, ak sa tam nájde desať 
spravodlivých. Sodoma a Gomora boli 
zničené. Nemôžem súdiť Boha za zlo, ktoré 
je vo svete, ale môžem súdiť seba, že som 
sa nesnažil byť lepším človekom, aby som 
dal príklad aj iným.

Liturgia: Všetko ako 19. marca

PIATOK 23. marec
Prepodobný mučeník Nikón a jeho 
spoločníci

Čítania: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5

Abrahám, vezmi svojho syna Izáka, kto-
rého miluješ, a obetuj ho ako zápalnú 
obetu. (Gn 22, 2)

Ľudia vedia byť nemilosrdní a kritickí, ak 
treba pomôcť núdznemu. Hodnotia situ-
áciu a vravia: „Prečo mu nepomôže štát? 
Prečo nedajú veľkí podnikatelia nejakú 
sumu zo svojich peňazí? Prečo nadácie 
neurobia zbierku alebo dobročinnú akciu?“ 
Ale kde v tom všetkom stojím ja? Abrahám 
dáva Bohu to, čo miluje. Dokážem sa aj ja 
vzdať toho, čo mi je drahé, vzácne alebo 
cenné? Ľahko sa vzdám toho, na čom mi 
nezáleží. Lenže toto Boh nežiada. Žiada 
moje srdce. Viem ho ponúknuť?

Liturgia vopred posvätených darov: 
Na Pane, ja volám 10 stichír. 7 stichír 
z piatku 5. týždňa Veľkého pôstu, 3 stichi-
ry zo služby Bohorodičke, Sláva, I teraz, 
zo služby Bohorodičke (predprazd. Zvesto-
vania). Zdržanlivosť od mäsa. (MM 29, 45)

SOBOTA 24. marec
Predprazdenstvo zvestovania Presvätej 
Bohorodičke. Akatistová sobota. Pre-
podobný Zachariáš. 

Čítania: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 
27 – 31, zač. 35 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 
320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 
(Bohorodičke)

Ty si Kristus. (Mk 8, 29)

Peter odpovedá na Ježišovu otázku za všet-
kých apoštolov jasne a zreteľne: „Ty si 
Kristus“. V tejto odpovedi cítiť isté odhodla-
nie a istotu. Jeho odpoveď nie je vyhýbavá, 
ale priama. Naučme sa aj my byť priami 
v odpovediach na otázky, ktoré nám dáva 
život. Ako často váham a tápam, a radšej si 
vyberiem vyhýbavú alebo neúplnú odpoveď, 
len aby som sa nedostal do úzkych. Ježiš 
však nechce počúvať moje kompromisy, ale 
priame odpovede. On je Kristus.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
žen stvá. Vchod ... na príhovor Bohorodičky. 
Tropár z Akatistovej soboty a z predpraz-
denstva, Sláva, kondák z Akatistovej sobo-
ty, I teraz, z predprazdenstva. Proki men, 
Aleluja a pričasten z Akatistovej so bo ty. 
(HS: 213, 367; PZ: 177, 345; HS: 175, 361)

NEDEĽA 25. marec
Piata pôstna nedeľa – pamiatka 
prepodobnej matky Márie Egyptskej. 
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke.

Čítania: Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 
32b – 45, zač. 47 (nedeľné); Hebr 2, 11 – 18, 
zač. 306; Lk 1, 24 – 38, zač. 3 (sviatku)

Toto mi urobil Pán, aby ma zbavil hanby 
pred ľuďmi. (Lk 1, 25)

Z pohľadu židovského národa žena, ktorá 
nemala dieťa alebo bola neplodná, bola 
hanbou národa. Preto Alžbeta z ľudského 
hľadiska prejavuje radosť slovami: „Toto 
mi urobil Pán, aby ma zbavil hanby pred 
ľuďmi“. V dnešnú piatu pôstnu nedeľu si 
pripomíname aj pamiatku prepodobnej 
matky Márie Egyptskej. Ženy, ktorá časť 
svojho života prežila tým, že sa ponúkala 
mužom. Až do dňa, keď zatúžila vojsť 
do chrámu spolu s veriacimi, ale Boh jej 
v tom zabránil. A tak odchádza vedľa 
chrámu a sľubuje, že keď jej Pán dovolí 
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vojsť do chrámu a pomodliť sa, zmení svoj 
život. A Boh to urobil. Prečo? Aby ju zbavil 
hanby pred ľuďmi. Čo také musel urobiť 
Boh v mojom živote, aby ma zbavil hanby 
pred ľuďmi? Musel dať svojho Syna na kríž! 
Je to azda málo? Určite nie! Tak potom 
prečo je môj život neustálym schovávaním 
sa a popieraním kresťanstva a viery?

Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni 
sviatku (Lk 1, 39 – 49. 56, zač. 4). Predob-
razujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu a zo sviatku, Sláva, I teraz, kondák 
zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten 
z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Z teba, milostiplná. Myrovanie. 
(HS: 152, 367; PZ: 106, 346; HP: 107, 362)

PONDELOK 26. marec
Zakončenie sviatku Zvestovania Pre-
svätej Bohorodičke. Zhromaždenie 
k archanjelovi Gabrielovi. 

Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 
41, zač. 60

Počúvaj radu a prijmi výčitku, pretože 
takto zmúdrieš napokon. (Prís 19, 20)

Ak chce byť človek múdry v očiach sveta, 
nemusí sa veľmi namáhať. Kto však chce 
byť múdrym pre Pána, musí prijať na svoju 
adresu aj prehru a výčitku. To si však vyža-
duje pokoru ducha, ktorú dáva Svätý Duch 
modliacemu sa.

Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slúži 
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: Predobrazu-
júce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
zo sviatku. (HS: 367; PZ: 346; HP: 362)

UTOROK 27. marec
Prepodobná Matróna

Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 
– 34, zač. 36

Ja budem s tebou, hovorí Pán... (Gn 31, 3b)

Každý človek túži po pravde, láske, dobrote, 
spravodlivosti a šťastí. Všetci chceme byť 
šťastní, ale iba niektorým sa to aj naozaj po -
darí. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Mno hí 
chceme to svoje šťastie dosiahnuť podľa 
vlastných predstav a svojím spôsobom. Boh 
nám v tom chce pomôcť, ale požaduje, aby 
sme hrali podľa jeho pravidiel. Túži byť so 
mnou. Mám odvahu byť aj ja s ním?

Liturgia: Všetko ako 19. marca

STREDA 28. marec
Prepodobní Hilarión Nový a Štefan 
Divotvorca

Čítania: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16; Prís 21, 
23 – 22, 4

Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? (Iz 
58, 5)

O dva dni sa skončí Veľky pôst. Áno, akosi 
rýchlo to prešlo. Zmenil som za ten čas 
niečo vo svojom živote? Prorok Izaiáš nám 
ponúka silné slová. „Či takýto je pôst, ktorý 
sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý 
deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovi-
nou i popolom si ustielať? Či toto nazveš 
pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je 
pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväz-
ky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, 
prepustíte zlomených na slobodu a rozlá-
mete každé jarmo?“ (Iz 58, 5 – 6)

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti zo stredy 6. týždňa Veľkého 
pôstu a prepodobnému. Zdržanlivosť 
od mäsa. (MM 30, 51)

ŠTVRTOK 29. marec
Prepodobný Marek

Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 
27, zač. 91

Neboj sa zostúpiť do Egypta... (Gn 46, 3)

Boh v nočnom videní vyzýva Jakuba, aby 
sa nebál zostúpiť do Egypta a sľubuje aj 
svoju prítomnosť. Často nám Boh ponúka 
situácie, z ktorých máme strach a obavu. 
Možno sa nám zdá, že nemožno danú 
ponuku prežiť. Lenže Boh aj z ľudskej 
nemožnosti a beznádeje dokáže vyjsť ako 
víťaz. Ak mu dokážem dôverovať, bude 
víťaziť aj v mojom živote. Chcem to?

Liturgia: Všetko ako 19. marca

PIATOK 30. marec
Prepodobný Ján Klimak

Čítania: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31

... ale Boh to obrátil na dobro... (Gn 49, 
20)

The end. A je tu koniec, posledný deň Šty-
ridsiatnice. Aký je? Dobrý alebo nie? Malo 
to zmysel alebo nie? Ľudia zvyknú vravieť: 
„Koniec dobrý, všetko dobré“. Je to naozaj 
tak? Podarilo sa mi všetko tak, ako som 
chcel? Určite nie, ale to neprekáža, lebo 
Boh aj našu slabosť a hriech dokáže obrátiť 
na dobro. Neznamená to, že môžem hrešiť, 
koľko sa mi zachce, a Boh nech sa snaží. 
Naše konanie má byť naplnené túžbou 
robiť, čo sa Bohu páči, a to, čo sa nám 
v ľudskej slabosti nepodarí ponúknuť Bohu, 
aby to obrátil na dobro.

Liturgia vopred posvätených darov: 

Menlivé časti z piatka 6. týždňa Veľkého 
pôstu a Lazárovi. Zdržanlivosť od mäsa. 
(MM 32)

SOBOTA 31. marec
Vzkriesenie spravodlivého Lazára. 

Čítania: Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11, 
1 – 45, zač. 39

Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože 
mi urobí človek? (Hebr 13, 6)

Všetci veľmi dobre vieme, že strach pochá-
dza od diabla. Aj napriek tejto vedomosti 
často strach prežívame. Nie je to ani tak 
strach z budúcich vecí, ako skôr z prítom-
nosti. A čo je najhoršie, aj strach z ľudí. 
Z ich vedomostí o nás, z ich poznania, z ich 
moci, z ich vážnosti, z ich kompetencií... 
Abba Ján povedal svojmu bratovi: „Aj keď 
sme opovrhovaní v očiach všetkých ľudí, 
radujme sa, lebo sme ctení v očiach Boha.“

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Lazarovej soboty. 
Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste 
v Krista pokrstení. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva irmos z utierne sviatku. (HS: 215; 
PZ: 180; HP: 177)

NEDEĽA 1. apríl
Kvetná nedeľa

Čítania: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, 
zač. 41

Šesť dní pred Paschou... (Jn 12, 1)

Šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betá-
nie. Šesť dní pred Paschou mu tam pripra-
vili hostinu. Šesť dní pred Paschou Marta 
obsluhovala. Šesť dní pred Paschou Lazár 
s ním sedel pri stole. Šesť dní pred Paschou 
Mária pomazala jeho nohy. Šesť dní pred 
Paschou mu ich poutierala vlasmi. Šesť dní 
pred Paschou sa to Judášovi nepáčilo a pro-
testoval. Aj dnes je šesť dní pred Paschou. 
A čo robím ja? Mám možnosť si vybrať, aký 
postoj zaujmem svojím životom. Na ktorú 
stranu sa pridám. Buď zaujmem postoj 
Ježiša, Marty, Lazára a Márie, alebo si 
vyberiem postoj Judáša. Buď to bude postoj 
otvorenosti a lásky voči človeku, ktorého 
mi Boh každý deň pošle do cesty, alebo to 
bude postoj nenávisti a hriechu. Kde som 
teda šesť dní pred Paschou ja?

Liturgia: Evanjelium na utierni z Kvet-
nej nedele (Mt 21, 1 – 11. 15 – 17, zač. 83). 
Antifóny a ostatné menlivé časti z Kvetnej 
nedele. Myrovanie. (HS: 217; PZ: 181; HP: 
178)

Tomáš Porhinčák
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Ukrižovanie
Od počiatkov kresťanstva je kríž 

symbolom, ktorý vyjadruje 
podstatu kresťanskej náuky 

a duchovný ideál veriacich všetkých 
čias. V ňom sa prejavuje zavŕšenie Božej 
lásky k ľuďom – lásky, ktorá sa daruje 
bezhranične, lebo „... Boh tak miloval 

svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život. Lebo Boh neposlal 
Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby 
sa skrze neho svet spasil“ (Jn 3, 16 – 17). 
Významný grécky liturgista Nikolaos 
Kabasilas (1320 – 1390) vo svojom diele 
Život v Kristu o tejto Božej láske k člo-
veku píše: „Jedinou odpoveďou na pa-
novanie zla, ktoré pôsobí vo svete, je 
životodarný kríž. Kristus ho prijal na seba 
z lásky a takto aj osud, (šťastie) človeka 
závisí od toho, či prijme kríž, pretože Boh 
očakáva, že človek sa pre kríž rozhodne 
slobodne, z vlastnej vôle. Boh zostupuje 
k človeku, zjavuje mu svoju lásku a prosí, 
aby mu odpovedal... Stojí pred bránou... 
Za všetky blahá, akými od počiatku ob-
daroval ľudstvo, očakáva jedinú odmenu 

– lásku, a keď ju od nás dostáva, odpúšťa 
nám dlh.“ V Kristovej smrti na kríži sa 
prejavuje dobrota Otca, ktorý dáva svojho 
Syna ako obetu pre spásu ľudí, a práve 
táto smrť sa mení pre celý svet na víťaz-
stvo života. Takto sa kríž stáva vyjadre-
ním kresťanskej viery.

Už storočia pred Kristom sa 
kríž používal v praxi rímskej 
justície. Mal tvar šibenice vy-
robenej z dvoch prekrížených 
častí. Niekedy na priviazanie 
alebo priklincovanie poslúžil 
rozčesnutý kmeň, ale najčas-
tejšie používaným tvarom bol 
kríž zložený z dvoch častí, 
ktoré boli na sebe položené 
alebo do seba vsadené. Vzni-
kol tak grécky alebo latinský 
kríž, pričom tzv. grécky kríž je 
rovnoramenný, zatiaľ čo tzv. 
latinský kríž má vertikálne 
rameno o niečo dlhšie. Ale 
v oboch prípadoch je spoloč-
ným tvarom kríž v podobe 
veľkého tlačeného písmena T. 
Využívali ho teda tak na Zá-
pade, ako aj v iných provinci-
ách ríše. V Kartágu podobne 
ako v Perzii, a od čias Alexan-
dra Veľkého dokonca u Gré-
kov, popravovali odsúdencov 
na tejto šibenici. Zvislý kmeň 
bol vždy vsadený (zatlčený) 
na miesto popravy, pričom 
vodorovnú (kratšiu) časť kríža 
pripevňovali na ramená od-
súdenca, ktorý ju musel niesť 

až na miesto popravy.
Keď Krista priviedli na Golgotu, ktorá 

bola zvyčajným miestom popráv, vojaci 
ho lósom obrali o šaty a ponechali mu len 
spodný odev subligar, ktorý bol nezošíva-
ný, ale utkaný v celku. Nato ho ukrižovali: 
zápästia mu priklincovali na brvno, ktoré 
niesol, a zdvihli ho do požadovanej výšky. 
Potom mu klincami pribili nohy.

Hoci vojaci nijako nebránili ani nadáv-
kam, ani ironickým poznámkam tých, čo 
žiadali Ježišovu smrť, predsa dovolili prí-
tomnosť niekoľkých verných: galilejských 
žien zhromaždených okolo Bohorodičky 
a apoštola Jána. To sa zreteľne odzrkadlilo 
aj v byzantskej ikonografii. n

Milan Gábor
snímka: blogspot.com
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Pravidlá

V   tradícii našej cirkvi je pôst predo-
všetkým čas zdržanlivosti. Keď totiž 
povieme pôst, hneď sa nám pred 

očami zjaví streda a piatok, keď nejeme 
mäso, dva dni prísnej zdržanlivosti, keď 
nejeme ani mlieko a vaječné pokrmy. Tak 
je to správne. Aj ten kresťan, ktorý sa viaže 
k Cirkvi formálnym zväzkom, takýto pôst 
uznáva. No nie je to len o tom. Veľkopôstna 
zdržanlivosť nás vedie k tomu, aby sme 
znova potvrdili Božiu zvrchovanosť a zvr-
chovanosť jeho pravidiel života. Vo Veľkom 
pôste sa totiž zdržujeme nielen mäsa, ale aj 
bežných zlozvykov. Obmedzujeme alko-
hol, fajčenie a aj vo vzťahoch k ľuďom sa 
snažíme o kontrolovateľnejší prístup. Pôst 
nás učí byť ľuďmi, akými by sme mali byť 
stále. Pripomína nám, že máme  zachovávať 
pravidlá obsiahnuté predovšetkým v priká-
zaniach. Je ich pripomenutím.

Bez pravidiel nie je možný život. Pred-
stavte si, že by vo veľkom meste stále na se-
maforoch svietila zelená. Isté je, že za nie-
koľko minút by bolo upchaté mesto. Preto 
je to zariadené tak, že pre jedny autá svieti 
zelená. V tom istom čase však svieti pre iné 
autá červená a musia čakať. Tým sa zabezpe-
čuje plynulosť premávky. Podobne je to v ce-
lom ľudskom živote. V určitých situáciách 
musíme pomyselne stáť, aby iní mohli ísť. 
Zachovávanie prikázaní znamená odovzdať 
časť svojej vlastnej suverenity pre dobro 
iných, prípadne vyššieho záujmu. Je preto 
zvláštne, že kým v iných oblastiach života, 
napríklad v doprave,  si potrebu pravidiel 
uvedomujeme, pri riešení problémov života 
si potrebu pravidiel neuvedomujeme alebo 
podceňujeme. Hovorí sa, že diabol sa skrýva 
v maličkostiach. Chce sa tým povedať, 
že človek sa často rád odhodlá na veľké veci. 
Aj pôst vie prísne prežívať, dáva si veľkolepé 
predsavzatia a na konci si s uznaním povie, 
že to dokázal. Poznám ľudí, ktorí  sa počas 
celého pôstu zdržujú alkoholu. Na Veľkú 
noc to však náležite „roztočia“. Netratí však 
týmto návratom  do „bežného života“ Veľký 
pôst svoj zmysel?  Práve preto je dobre 
uvedomiť si, že Veľký pôst je „štartovacou 
rampou“ do bežného, ale svojím spôso-
bom nového života. Predstavuje obdobie, 
v ktorom si máme zvyknúť na nový životný 
štýl a máme z neho vyjsť ako noví ľudia. 
Tento nový človek v nás má pokračovať ďalej 
počas ostatných všedných dní. To sa dá len 
vtedy, ak nás pôst naučí žiť podľa pravidiel, 
ktorými sú predovšetkým prikázania.

František Čitbaj
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 KOINONIA SV. JáNA KRSTITEĽ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
01.04 – 09.30 Ľutina, bazilika minor 
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
22.03. – 16.30 Vranov nad Topľou, kato-
lícky dom kultúry
29.03. – 16.00 Reštaurácia pod Baštou, 
Staničná 3
12.04. – 17.00 Prešov, Opál
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježi-
šom 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 ka-
viarni Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 hod. v Ka-
tolíckom 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 – každý štvrtok v me-
siaci o 18.30 hod. v gr. kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15 
hod. v gr. kat. chráme

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinonia-presov.sk,  

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

 spolok 
 sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – apríl
50 rokov: Viera Hudáková, Cabov; otec 
Jozef Kellö, Thlic., Sobrance; Michal Ko-
mendát, Veľká Trňa; Ján Mitro, Sečovce; 
Božena Nastišinová, Svidník
60 rokov: Ondrej Figlar, Poprad; Marta 
Karafová, Strážske; Miron Kocan, Sečov-
ská Polianka; Anna Kolesárová, Sečovce; 
Irena Ľaľová, Hanušovce nad Topľou; Ju-
raj Sigeti, Janova Lehota; JUDr. Anna Sik-
sová, Trebišov
70 rokov: Jarmila Čarná, Zalužice; Ing. Eu-

gen Labanič, Košice; Jolana Leškaničová, 
Nový Ruskov; Ján Smoliga, Cabov; Hele-
na Stajančová, Ďurďoš; Anna Zakuciová, 
Košice
75 rokov: Antónia Dlhopolčeková, Žilina; 
Mária Charitunová, Sliepkovce; Anna 
Kršeková, Sačurov; Viktória Onofrejová, 
Trnkov; Anna Vargová, Trebišov
80 rokov: Andrej Gocze, Košice; Oktavia-
na Hricová, Nacina Ves; Jozef Koritár, Las-
tovce; Ján Koščo, Lastomír; Ing. Ján Mi-
chančo, Humenné; MVDr. Jozef Molčan, 
Košice; Andrej Štenko, Vysoká nad Uhom; 
Margita Zimová, Košice
85 rokov: Ignác Ivan, Lastovce; Veronika 
Ivanková, Vranov nad Topľou; Július Se-
mač, Pinkovce
90 rokov: Zuzana Šmaľová, Sečovce
Na spolok darovali:
Ing. Iveta Šecková, Marianka – 2 eurá; 
Jolana Šecková, Marianka – 2 eurá; 
MUDr. Ján Mydlo, Michalovce – 2 eurá; 
Alžbeta Nadzamová, Michalovce – 2 
eurá; František Puci, ThLic., Michalovce 
– 2 eurá; Anna Samuelčíková, Michalovce 
– 2 eurá; Mária Žebrová, Michalovce – 2 
eurá; Daniel Dian, ThLic., Bratislava – 2 
eurá; RNDr. Michal Džatko, Bratislava – 2 
eurá; Augustín Marián Húska, Bratislava 
– 2 eurá; Marta Karczubová, Bratislava – 
2 eurá; Ing. Juraj Mantič, Bratislava – 2 
eurá; Ing. Marcel Mojzeš, Bratislava – 2 
eurá; Ing. Ivan Želinský, Bratislava – 2 
eurá; Radoslav Čermák, Vojčice – 2 eurá; 
Mária Ivanová, Vojčice – 2 eurá; Júlia 
Konfederáková, Vojčice – 2 eurá; Anna 
Kuzmová, Vojčice – 2 eurá; Anna Olša-
kovská, Vojčice 2 eurá; Anna Tomčíková, 
Vojčice – 2 eurá; Ľubomír Fedor, Žilina – 1 
euro; MUDr. Elena Ilečková, Pezinok – 1 
euro; Mária Kandráková, Vojčice – 1 euro; 
Mária Borovská, Michalovce – 1 euro; 
Milan Čurma, Michalovce – 1 euro; Irena 
Molnárová, Michalovce – 1 euro; Vla-
dimír Pastorčák, Michalovce – 1 euro; 
Ing. Gabriel Paulina, Michalovce – 1 euro; 
Anna Todorová, Michalovce – 1 euro; 
Oľga Krajcsovicsová, Bratislava – 1 euro; 
otec Vojtech Rosik, Bratislava – 1 euro

 BLAhOŽELáME
23. marca oslavuje 
naša milovaná Majka 
20. narodeniny. Vy-
prosujeme veľa Bo-
žích milostí na mno-
haja i blahaja lita. 
najbližší zo Slovenska

Dobré zdravie, veľa šťastia a Božieho po-
žehnania vyprosujeme od nášho Pána 
pre duchovného otca Rastislava Višňov-
ského, ktorý sa 22. apríla 2012 dožíva 
krásnych 40. narodenín.
Drahý otče, najväčším darom života je ži-
vot sám, ktorý nám dal náš Pán Boh. Naj-
väčším šťastím je zdravie a najkrajším je 
láska a spokojnosť v kruhu rodiny.
K životnému jubileu vám srdečne blaho-

želáme a ďakujeme za vašu duchovnú 
prácu pre našu farnosť. V modlitbách 
vám vyprosujeme veľa Božích milostí.
Nech vás levočská Panna Mária spre-
vádza životom a pomáha vám vo vašej 
dušpastierskej práci. Na mnohaja i bla-
haja lita!

s úctou a vďakou gréckokatolícki veriaci 
zo Spišského Podhradia

25. marca si duchovný otec Emil Sičák, ti-
tulárny arcidekan, pripomína 40. výročie 
prijatia kňazstva. Svoje kňazské povola-
nie teraz vykonáva vo Farnosti Uspenia 
Presvätej Bohorodičky v Humennom ako 
výpomocný duchovný. Pri príležitosti toh-
to výročia mu vyprosujeme veľa Božích 
milostí, ochranu Presvätej Bohorodičky 
Panny Márie a dary Svätého Ducha. Pra-
jeme mu skoré uzdravenie.
Otec Emil, ďakujeme vám za vysluho-
vanie sviatosti zmierenia, pri ktorom 
v spovednici sedíte dlhé hodiny. Sme vám 
vďační za každý príhovor, životné rady, 
podanie ruky, pohladenie. Do ďalších ro-
kov kňazskej služby nech vám náš nebes-
ký Otec udelí pokoj, radosť, trpezlivosť, 
pevné zdravie. Z úprimného srdca želá 
Peter s rodinou.

 JUBILEá KňAZOV
Valentín Tkáč, na odpočinku v Košiciach 
– 1. apríl 1962 – 50 rokov kňazstva; Jozef 
Kellő, farár a protopresbyter v Sobran-
ciach – 13. apríl 1962 – 50 rokov života; 
Igor Zimovčák, titulárny arcidekan, du-
chovný správca v Poši – 14. apríl 1967 – 
45 rokov života; Marek Petro, výpomoc-
ný duchovný, vysokoškolský učiteľ – 22. 
apríl 1967 – 45 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 oznamy
Kódex kánonov východných cirkví
Všetkým záujemcov o kánonické právo 
ponúkame slovenský preklad Kódexu ká-
nonov východných cirkví, ktorý si možno 
zakúpiť vo všetkých gréckokatolíckych 
biskupských úradoch na Slovensku. 

-fc
Charita štartuje kampaň na pomoc 
sirotám v Ugande 
Kampaň Pôstna krabička pre Afriku, ktorú 
začiatkom marca odštartovala Slovenská 
katolícka charita (SKCH), venuje zvýšenú 
pozornosť deťom postihnutým vírusom 
HIV a ochorením AIDS v Ugande. Podľa 
údajov OSN žijú v tejto krajine až dva mi-
lióny sirôt, ktorým táto choroba vzala ro-
dičov. Zapojením sa do kampane pomôžu 
ľudia zo Slovenska zabezpečiť ugandským 
deťom základné podmienky pre dôstojný 
život – dostatok jedla, strechu nad hla-
vou, zdravotnú starostlivosť a primerané 
vzdelanie. 
Verejnú zbierku možno podporiť od 1. 
marca do 31. mája formou sms v tva-

re DMS medzera CHARITA na číslo 877. 
Cena darcovskej SMS správy je 1 euro. 
Viac informácií nájdete na www.darcov-
skasms.sk. Zbierku možno podporiť aj 
zaslaním príspevku na účet Slovenskej 
katolíckej charity: 4008058424/7500 
v ČSOB, v. s. 174.
Vyzbierané prostriedky použije SKCH 
na dostavbu Centra pre deti postihnu-
té HIV a AIDS v oblasti Adjumani, ktoré 
začala stavať ešte minulý rok. Po jeho 
dokončení sa do centra budú prijímať 
deti, ktorých rodičia zomreli na AIDS 
a príbuzní sa o nich nedokážu postarať.  
Viac informácií o kampani a pomoci SKCH 
v rozvojových krajinách sa môžu záujem-
covia dozvedieť na stránke www.charita.
sk.

TK KBS

 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 systé-
mov. Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02 
Vranov n/T.
_________________________________
Máte poškodené liate zvony? Poškode-
nú statiku veže? Ponúkam elektronic-
ké zvony. Ukážka u vás doma zdarma. 
0905 679 092, stofanj@gmail.com

 CENNÍK INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
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x 19.03. (pondelok)  08.45 Božia stopa – ani-
movaný film o osobe svätého Josemaría 
Escrivá de Balaguer, zakladateľa Opus Dei 
17.30 Doma je doma: Rozprávanie o dob-
rých mužoch a otcoch  19.00 Prví kresťania: 
Koniec prenasledovania – Cisár Konštantín 
⓬ – dokumentárny seriál 19.25 Štúdio 
AHA! – rozchod väčšinou dlho bolí, ale 
niekedy je naozaj nevyhnutný, aby sme do-
kázali ísť ďalej 19.50 Pozvánka – informačná 
relácia prezentujúca cirkevné podujatia či 
podujatia s duchovným rozmerom
 20.03. (utorok)  08.45 Piate slovo – animo-
vaný príbeh o Matke Terézii 17.30 Doma je 
doma: Pôstne utorky – zvon a píšťala 19.00 
Sviečková manifestácia ⓬ – zásah ŠtB 
proti pokojnému zhromaždeniu veriacich 
v Bratislave 25. marca 1988
 21.03. (streda)  08.45 Bez strachu – ani-
movaný príbeh o Jánovi Pavlovi II. 19.00 
Albánsko – moja nádherná denná drina 
⓬ – veselý františkán medzi albánskymi 
roľníkmi 20.10 Prehľad katolíckych perio dík 
20.20 LAJF: Ľady sa pohli – prvý jarný deň je 
ideálnym symbolickým odrazovým mostí-
kom na hĺbkový ponor do sveta ľadu a slnka
 22.03. (štvrtok)  08.45 Juan Diego: Guada-
lupský posol 19.00 Pannonhalma – bene-
diktínske opátstvo ⓬ – dokumentárny film 
19.45 Rehoľná abeceda: Sme ich rodina 
– dokument o živote malej sestry Brigity 
20.10 Útecha pre Baránkovu nevestu (6) – 
Lectio divina s bratislavským arcibiskupom 
Mons. Stanislavom Zvolenským

 23.03. (piatok)  08.45 Svätá Katarína Sien-
ská – animovaný príbeh pre deti 15.30 
Krížová cesta: Utrpenie nenarodených  
20.25 Moja misia – magazín ⓬ – misijná 
činnosť s pohľadom aj na prírodu 23.20 
Uvítacia slávnosť na letisku v Guanajuate 
(Mexiko) – priamy prenos z apoštolskej 
cesty Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu
 24.03. (sobota)  20.25 Don Gnocchi: Anjel 
detí (1) ⓬ – príbeh zobrazuje život talian-
skeho kňaza Carla Gnocchiho, ktorý hrdin-
sky slúžil raneným a zomierajúcim vojakom 
počas 2. svetovej vojny a obetiam vojny
 25.03. (nedeľa)  07.50 Klbko: Ako sa na svä-
tej omši zdravíme 10.00 Svätá omša z Tr-
navy 14.30 Stretnutie s deťmi na Námestí 
mieru v meste Guanajuato 17.45 Svätá 
omša v Parku 200. výročia Leónu – priamy 
prenos 20.15 Katechéza: 5. pôstna nede-
ľa – Vladimír Skyba 20.30 Vlastná cesta 
– univerzitný kaplán dp. Ondrej Šmidriak
 26.03. (pondelok)  08.45 Môj tajný priateľ 
– animovaný príbeh o anjeloch strážnych 
15.20 Vešpery s biskupmi Mexika a Latin-
skej Ameriky 17.00 Rozlúčková slávnosť 
na letisku v Guanajuate – priamy prenos 
19.00 Prví kresťania: Velikán viery – svätý 
Augustín ⓬ – dokumentárny seriál 20.30 
Tajomstvo Veľkej noci: Aký je zmysel môjho 
života? ⓬ – dokumentárny seriál. Ježiš 
neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Pri 
poslednej večeri nás svojím príkladom učí, 
že zmysel života nájdeme v službe druhým. 
20.50 Uvítacia slávnosť na medzinár. Le-
tisku Antonia Maceda v Santiagu de Kuba 

 27.03. (utorok)  08.45 František Xaverský 
– Stratený poklad Samurajov – animovaný 
príbeh pre deti 13.55 Svätá omša pri príle-
žitosti 400. výročia opätovného nájdenia 
sochy, obrazu Panny Márie Láskavej z Cob-
re 16.30 Návšteva svätyne Panny Márie 
Láskavej z Cobre 18.00 Doma je doma: 
Pôstne utorky – mládež kvetných víkendov 
19.00 Kandahárske sirény ⓬ – dokument 
z cyklu Moja misia o gréckokatolíckom 
kňazovi Slavkovi Ganajovi
 28.03. (streda)  08.45 Bernadeta – Prin-
cezná z Lúrd – animovaný príbeh pre deti 
15.45 Svätá omša na Námestí revolúcie 
v Havane 19.00 Dotyk lásky a obety ⓬ – 
medzi chudobné a ťažko skúšané rodiny 
v Argentíne prichádzajú peruánske sestry, 
aby im priniesli trocha radosti a duchovné-
ho povzbudenia. 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík 20.15 Tajomstvo Veľkej noci: Môže 
sa môj život zmeniť? ⓬ – dokumentárny 
seriál. V najťažšej chvíli Ježiša zradili dvaja 
z jeho najbližších priateľov. Pohľadom 
na Petrovu a Judášovu zradu zistíme, že re-
akcia na hriech môže priniesť život alebo 
spôsobiť smrť. 20.45 Poltón klub: April Qu-
intet 21.45 Kandahárske sirény ⓬ R 23.25 
Rozlúčková slávnosť na medzinárodnom 
Letisku Josého Martího v Havane
 29.03. (štvrtok)  08.45 Fatima – Deň, keď 
slnko tancovalo – animovaný príbeh 19.00 
Benediktíni v Holandsku ⓬ – dokumen-
tárny film z cyklu o kláštoroch po maďarsky 
s titulkami 19.25 Katechéza R 19.45 Rehoľná 
abeceda: Tam a späť – Peter Vician, mino-

rita 20.10 Útecha pre Baránkovu nevestu 
(7) – Lectio divina 21.20 Medzi nebom 
a zemou – hosť: spisovateľ Anton Hykish
 30.03. (piatok)  08.45 Patrik – statočný 
pastier – animovaný príbeh 19.00 Hudobné 
pódium: Gregoriánsky chorál 20.25 Moja 
misia – magazín ⓬ – dvojtýždňová misia 
v exotickej krajine
 31.03. (sobota)  20.25 Don Gnocchi: Anjel 
detí (2) ⓬
 01.04. (nedeľa)  07.25 Mestečko nádeje 
09.30 Svätá omša z Vatikánu – priamy pre-
nos z Námestia sv. Petra vo Vatikáne 15.15 
Môj názor 18.40 Vlastná cesta: Musel som 
emigrovať za teológiou – arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ 19.10 Katechéza: Kvetná nedeľa – 
Andrej Fordinál 21.10 Večerná univerzita: 
Mučenícke svedectvo väzenia – politická 
perzekúcia v rokoch 1945 – 49

 16.03. (piatok)  16.00 Betánia – pobožnosť 
krížovej cesty a zamyslenie na 4. pôstnu 
nedeľu 20.30 Dane a zmena daňovej správy 
 17.03. (sobota)  10.00 Rozhovor s novým 
pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľ-
kom 20.30 Zostrih zo 4. rozhlasovej duchov-
nej obnovy s biskupom Mons. Viliamom 
Judákom 11.00 Konsekrácia Mons. Jozefa 
Haľka v Katedrále sv. Martina v Bratislave
 18.03. (nedeľa)  08.00 Zamyslenie kardi-
nála Jozefa Tomka na 4. pôstnu nedeľu 
13.00 Teofil Klas – Raz prešlo radlom a iné 
zbierky 14.00 Smrť za mrežami – rozhlasové 
pásmo 15.30 Effeta – združenie sv. Františka 
Saleského v Nitre 19.35 Úmysel J. E. kardi-
nála Jozefa Tomka pred ružencom 21.00 
Na bicykli proti rakovine
 19.03. (pondelok)  11.00 50 rokov od smrti 
košického biskupa Jozefa Čárskeho
 20.03. (utorok)  20.30 Význam ľudových 
misií vo farnostiach. Hosť: P. Michal Zam-
kovský
 21.03. (streda)  22.00 Téma trpiaceho Ježiša 
a bolestnej matky v hudbe
 22.03. (štvrtok)  20.30 Kláštory a ich význam 
v slovenských dejinách
 23.03. (piatok)  16.00 Betánia – pobožnosť 
krížovej cesty a zamyslenie na 5. pôstnu 
nedeľu 20.30 Epilepsia – diagnostika, liečba 
a pacientske stretnutia
 24.03. (sobota)  10.00 Umenie správnej 
výchovy. Hostia: don Marián Valábek SDB, 
Anastázia Strečková 20.30 Mesiac s pápe-
žom Benediktom XVI.
 25.03. (nedeľa)  08.00 Zamyslenie kardinála 
Jozefa Tomka na 5. pôstnu nedeľu 14.00 
Smrť za mrežami – rozhlasové pásmo 
15.30 Príbehy rodičov a ich detí z Domu sv. 
Alžbety v Banskej Bystrici 21.00 MUDr. Sil-
vester Krčméry
 28.03. (streda)  20.30 Rímskokatolícka far-
nosť Šulekovo 22.00 Skladateľská osobnosť 
mesiaca – Jozef Haydn
 29.03. (štvrtok)  18.00 Svätá omša v Ka-
tedrále sv. Františka Xaverského 19.35 
Modlitba ruženca 20.30 O prenasledova-
ných kňazoch v minulom režime. Hosť: 
Jozef Habovštiakhu
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Dan Woolley: Neotrasený
Strhujúce autentické svedectvo Dana Wolleyho, ktorý ako vyslanec pre pomoc najbied-
nejším sám skončí pri zemetrasení pod troskami hotela na Haiti. Zranený a uväznený 
v tme začína svoj boj o prežitie. Každé rozhodnutie môže byť otázkou života a smrti. Udr-
žiava kontakt aj s ďalšími uväznenými a pre prípad smrti píše pri svetle mobilu odkazy 
pre svoju rodinu. 65 hodín v tomto hrobe Dana prinúti k zamýšľaniu sa nad doterajším 
životom a nad tým, kto je vlastne Boh a kam až siaha jeho moc. Len viera v zázrak mu 
zabráni v rezignácii. Osobná výpoveď umocnená autentickými fotografiami, ktorá dokáže 
čitateľom zatriasť. (Mária Dudová-Bašistová)

Moja misia – Kandahárske sirény
V priestoroch vojenskej leteckej základne a slovenského vojenského tábora v Kandaháre 
bol 15. – 23. septembra 2010 štábom katolíckej televízie TV Lux nakrútený dokument 
v rámci cyklu Moja misia. Redaktor Matúš Demko a kameraman Lukáš Straka nakrútili 
film o pôsobení slovenského vojenského kaplána v bojovej vojenskej misii po prvýkrát 
vo vojenskom prostredí a priamo vo vojnovom stave pod 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. Snahou bolo zachytiť 
pravdivý pohľad na aktivity vojenského kaplána v misii ISAF medzi vojakmi. (-red)

Lond – Av manca, phrala!
„Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“ Rómska skupina Lond (po rómsky soľ) zo Soli 
na booklete k debutu Av manca, phrala! (Poďte s nami, bratia) prosí práve o to – 
o modlitby, aby nestratili soľ, a aby Boží život, ktorý dostali, priniesli všade, kam vkro-
čia. Album nie je z tých, ktoré prerazia umeleckými kvalitami a štúdiovými efektmi. Ale 
má veľkú šancu preraziť u tých, ktorí poznajú úprimnosť viery týchto mužov. Túžia všetkým rozpovedať, čo 
pre nich Boh spravil. Album vznikol v Pastoračnom centre Rómov v Čičave v spolupráci s mladými priateľ-
mi z F6. Obsahuje štyri svedectvá, na ktoré nadväzujú piesne, vyjadrujúce túto skúsenosť. V závere nájdete 
modlitbu uzdravenia a požehnania rodín. (Valéria Juríčková)
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Pomôcky: Išt, 
Laud, Old, 

Taps,
Poznačí Pulóver Hora Brúsny 

kameň slovo Patriaca 
Rudkovi Ujček 10x10 Dvohláska

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Vyhynutý 1. časť 

tajničky
Meno herca 

Delona

Metropola 
Nórska

Slovania
Domácke 

ženské menoDánske  
mesto

3. časť 
tajničky

Vela, skratka

Kuchtia

Kyslo
Kúpacia 
nádoba

Duša 
u Egypťanov

Chemická 
značka astátu

Otecko Karol, 
po domácky

Listonoš EČV Komárna

Čap, po česky
Predložka Pohrebná 

hostina
Osobné 
zámeno

Dôveruj si Obloky Starý, 
po anglicky

Patriaci Írovi
Vonku Jupiterov 

mesiac
Lietadlo Zložil dole

Arabský hu - 
dob ný nástroj

5. časť 
tajničky

slovo Frequency 
shift keying, 

skratka

Politúra Tmavé 
diamanty

Otec Marocké 
mesto

Slovenské 
pohorie

Oxid niklu 2. časť 
tajničky

Predložka V poriadku

4. časť 
tajničky H Egyptský boh 

Slnka

Býčie zápasy Teda Otravné látky

 b n o b a v a a j d r Á z r o k n

 l r h d Š o b t p i e Á e Á a é c

 p e a v l a k s r o m t b č l t a

 a r č t n i l t r a s a Á y o i v

 b e e Á i o v k Ó e m l t m r a v

 v v n Š k s e i d b o e a Á k t i

 s e i ú o i l d a k e t n n Á a o

 v l l n Š v a a s n k r i t i t t

 Ľ n o a i o o é v a o h i h d e o

 e v v v c c n l ú a a c b e i l ch

 s u t a e y a e i i t s e l o b a

 y b u Ľ s s l m s v e t e r t a r

 m o t y k a o t r b a Š t a a t h

krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby: 
Благовэсти1те де1нь отъ днE спасeніz Бо1га на1шегw.________________________________________________

legenda: acyl, atrament, Ária, banÁn, baŠta, 
bolesti, brada, bratislava, citÁt, ester, etylén, 
hrach, chlieb, idiot, kniha, kolÁč, korzÁr, koŠice, 
matka, motyka, myseĽ, obava, obuv, oceĽ, odliv, 
oktÓber, oliva, osivo, poslanie, preŠov, rybÁr, 
sloveso, sĽuby, smer, sveter, svetlo, tableta, tmel, 
trasa, únava, vianoce, vinica, vlak, zÁliv.

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

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 4: krížovka: a slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi nami. osemsmerovka: božie slovo nás spája 
s ježišom kristom. VýhERcA: helena hriseňková z medzila-
boriec. riešenia zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 
080 01 prešov alebo slovo1@grkatpo.sk. 
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 30. 03. (piatok)  16.00 Pobožnosť krížovej 
cesty 18.00 Svätá omša v Katedrále sv. 
Františka Xaverského
 31.03. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Prešova
 01.04. (nedeľa)  08.00 Zamyslenie kardinála 
Jozefa Tomka na Kvetnú nedeľu 14.00 Roz-
hlasové pásmo krížovej cesty z Kostola sv. 
Vincenta de Paul v Bratislave

JEDNOTKA
 01.04. (nedeľa)  09.30 Svätá omša a pal-
mová procesia na Kvetnú nedeľu z Ríma. 
Celebruje Svätý Otec Benedikt XVI.

DVOJKA
 17.03. (sobota)  11.00 Vysviacka nového 
biskupa – priamy prenos konsekrácie 
Mons. Jozefa Haľka 19.53 (Ne)celebrity – 
Miroslav Saniga
 18.03. (nedeľa)  14.35 Orientácie – pro-
fil nového bratislavského pomocného 
biskupa Mons. Jozefa Haľka 15.00 Slovo 
00.40 Slovo R
 21.03. (streda)  22.15 Sféry dôverné – dis-
kusia na tému siekt
 22.03. (štvrtok)  13.50 Orientácie R 14.30 
Sféry dôverné R 20.55 Sviečková mani-
festácia
 25.03. (nedeľa)  14.50 Orientácie 15.15 
Slovo 23.00 Slovo R
 01.04. (nedeľa)  12.45 Orientácie 13.10 
Slovo 23.40 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 
 25.03. (nedeľa)  21.05 P. Gabriš: Pôstne 
aktivity kresťanov

RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 18.03. (nedeľa)  09.00 Svätá omša (BA)
 25.03. (nedeľa)  09.00 Evanjelické služby 
Božie z Nových Sadov
 01.04. (nedeľa)  09.00 Svätá omša (BA)

RáDIO REGINA (BA, BB, KE)
Streda  21.00 Cesty R
Sobota  21.00 Viera v živote
Nedeľa  07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
 18.03. (nedeľa)  07.55 D. Dian: Dieťa
 25.03. (nedeľa)  07.55 E. Bachletová: Pôst-
ne reminiscencie
 27.03. (utorok)  21.00 P. Gabriš: Pôstny 
duchovný magazín
 01.04. (nedeľa)  07.55 K. Nádaská: Kvetná 
nedeľa

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich
 01.04. (nedeľa)  07.00 P. Gabriš/ T. Jančík: 
Služobník Hospodinov

Zmena programu vyhradená.
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 GR.KAT. MLáDEŽNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

30. – 31.03. Kvetný víkend v Bárke. Veková kategória 
účastníkov je 14 a viac rokov 
01. 04. Kvetná nedeľa. Stretnutie mládeže s otcom 
arcibiskupom Jánom v Prešove
13. – 15.04. Život v Kristovi. Zvlášť odporúčame tým, 
čo absolvovali Kurz Filip ako následnú formáciu. Ve-
ková kategória účastníkov je 14 a viac rokov (Mgr. Pe-
ter Lipták a tím)
20. – 22.04. AePAŠ. Víkend pre animátorov

GR.KAT. MLáDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých: 

0908 302 814, 0903 982 846 (VPS)

20.03. Duchovná obnova a púť študentov. Cieľom 
púte je Ľutina, mariánske pútnické miesto Prešovskej 
archieparchie. Zraz je na vlakovej stanici v Prešove 
o 07.30 hod. 
23. – 25.03. Putovanie do Krakova

 CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

23. – 25.03. Kurz Nový život. Na tento kurz je po-
zvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť vo Svätom 
Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas 
krátkeho víkendu konania kurzu môže človek získať 
odpovede na otázky: Kto ma neustále miluje? Kto 
mi naozaj ubližuje? Kto je jediným rozmotaním mo-
jich problémov? Kto ma môže mnoho naučiť? Kto 
na mňa čaká v Cirkvi?
12. – 15.04. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len 
uvažujete, dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu.
20. – 22.04. Kurz Rút (Bratislava). Evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oži-
viť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom po-
znania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťan-
ské manželstvo. Kontakt na organizátora: p. Ján 
Nukovič, tel: 0907 521 313.
18. – 20. 05. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jed-
ným veľkým umením a tým najlepším vychovávate-
ľom je Boh, ktorý nám deti daroval. 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.

 PúTNICKÉ MIESTA

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

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

25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 
hod.)
07.04. Fatimská sobota (08.30 hod.)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

18.03. Sviatosť pomazania chorých 
07.04. Fatimská sobota (10.30 hod.)
15.04. Malá púť. Nedeľa Božieho milosrdenstva 
(09.00 hod.)

GR.KAT. MLáDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých: 

0908 302 814, Kaviareň: 0915558500

 ŠKOLA V PRÍRODE SV. LUKáŠA

PáPEžSKé MISIJNé DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrih-
núť s min 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou. 

NEODLEPUJTE!  
  

Akcia nie je časovo obmedzená.
Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť 

do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,  
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam 
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce zná-

mok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či 
iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však Boh miluje. To nás 
vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou a nie výpisom 

všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás zahŕňam 
do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne vám ďakujem 

za vašu pomoc i obetu.


