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Cirkevné hnutia a nové spoločenstvá
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

A

j v Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku
vidíme akútnu potrebu novej evanjelizácie. Sme
východnou Katolíckou cirkvou
pôsobiacou na tom istom území
ako bratia rímskokatolíci či iné
cirkvi. Vnímame tie isté útoky
zlého, rovnaké ataky na našu
vieru, zvyšujúci sa podiel ľudí
pokrstených, ale nepraktizujúcich vieru, ale aj nepokrstených.
O východnom Slovensku, kde
žije prevažná časť gréckokatolíkov, sa síce hovorí ako o religióznejšej časti našej krajiny,
ale toto konštatovanie nehovorí
o živej nadprirodzenej viere, ale
skôr o tradičnom kresťanstve.
Keď nám pred dvadsiatimi
rokmi niekto hovoril, že viera
v našej krajine bude čoskoro,
podobne ako na Západe, vykazovať znaky únavy, ba až rezignácie, nechceli sme tomu
veriť. Dnes vidíme, že to neboli
neprajné prognózy, ale reálny
pohľad do budúcnosti.
Je naša slovanská duša duchovnejšia ako duša západného
človeka? Možno máme bližšie
k tradíciám, ale to ešte neznamená, že sme viac veriaci. Sme
skôr iba prirodzene nábožen-

skejší. To ale nie je viera, ktorá
by dostatočne vplývala na náš
každodenný život, v ktorom
vidíme veľa formalizmu, rozvod medzi vierou a životom,
postoje, ktoré nie sú v zhode
s Božou vôľou. Máme problém
s odovzdávaním viery našim
deťom, a to už nehovorím
o evanjelizácii nášho okolia,
ľudí, ktorí žijú na území našich
farností, ale sú mimo Cirkvi.
Máme strach z fyzickej smrti,
ale aj bytostnej, ktorá prichádza
v každodennom živote, strach
z limitov, ktoré nás ohraničujú.
Často nám chýba svetlo, aby
sme vedeli správne interpretovať svoj život a chváliť Boha aj
vtedy, keď sa nerealizujú naše
predstavy.
Aj keď žijeme v západnom
prostredí, v našej cirkvi sú
prítomné hodnotné prvky spirituality kresťanského Východu
– ikonografia, byzantské spevy,
krásna liturgia, chrámy a iné,
ktoré nás vnútorne obohacujú. Sme vďační za hrdinské
vyznanie viery našich biskupov,
kňazov, rehoľníkov a veriacich
v päťdesiatych rokoch minulého
storočia. Vidíme úsilie našich
hierarchov, ale aj mnohých

kňazov pre dobro veriacich.
Máme pred očami pútnické
miesta, pastoračné centrá, akcie
a aktivity na úrovni archieparchie, eparchií a farností. K tomu
všetkému nám zaiste nechýba
príhovor našich blahoslavených.
Napriek tomu všetkému
vidíme, že aj u nás platí to, čo
kedysi povedal kardinál Jozef
Ratzinger, že krst je v Cirkvi
takmer zabudnutá sviatosť,
a pritom je základom nášho
kresťanského bytia. Väčšinou
totiž krstíme, ale neuvádzame
do viery, vysluhujeme iniciačné sviatosti, ale neuvádzame do kresťanského života.
V rodinách v podstate nevieme
odovzdávať vieru skrze našu
skúsenosť s Božou láskou,
pretože sme neboli biblicky
formovaní. Mnohé naše farnosti
nie sú živými spoločenstvami
alebo spoločenstvami spoločenstiev, kde by bolo skutočné
communio, v ktorom je prítomné sprevádzanie vo viere a vzájomné zdieľanie sa v radostiach
i starostiach. Naša pastorácia
je stále zameraná výlučne
na sviatostný rozmer, ktorý je
síce základný, ale potrebujeme
ju rozšíriť aj o evanjelizačný.

Myslíme si, že vieru možno
zdediť, lebo ju vnímame ako
dedičstvo otcov. Živá viera je
však iba z počúvania a prijatia
Božieho slova, ktoré nám Cirkev
ohlasuje.
Sme ochotní prijať to, že potrebujeme obrátenie, znovuzrodenie? Prejsť zo smrti do života,
bytostne zakúsiť Božiu lásku,
aby sme boli schopní lásky
voči bratom? Práve tu nám
chcú pomôcť cirkevné hnutia
a nové spoločenstvá. Nájdu sa
možno omilostené duše, ktoré
privediete do chrámu a uveria.
Osloví ich byzantský spev, ikony a pod. Ale toto neplatí všeobecne. Ba môžeme povedať,
že ide skôr o predevanjelizáciu
alebo „duchovný bonus“ pre už
zevanjelizovaného človeka. Toto
všetko totiž môže samo osebe,
bez existenciálneho ohlasovania
a dostatočnej katechézy, ešte
stále viesť človeka skôr k prirodzenej náboženskosti ako
k prijatiu daru živej nadprirodzenej viery. Aby mohol človek
naozaj uveriť, je nevyhnutne
potrebné ohlásiť mu kerygmu
– ukrižovaného a vzkrieseného
Ježiša Krista. Najprv jej však
potrebujeme uveriť my, aby sme
ju mohli ohlásiť iným. Nevidíme, že na to je dnes naozaj
potrebné viac, ako iba prísť
v nedeľu na svätú liturgiu? Že
si to vyžaduje našu serióznu
a trvalú formáciu?
Jednou z ciest, prostredníctvom ktorých nám to Svätý
Duch v súčasnosti ponúka, sú
nepochybne jeho charizmy skrze cirkevné hnutia a nové spoločenstvá. Ich pôsobenie si nikto
umelo nevynútil. Vyplynulo
z potrieb a túžob Božieho ľudu.
Hnutia a spoločenstvá hľadajú
spôsoby, ako možno prijať a žiť
tieto charizmy aj v byzantskom
obrade, aby pomáhali aj ľuďom
z gréckokatolíckeho prostredia. n
Ľubomír Petrík
snímka: M. Žarnayová
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Encyklika Svätého Otca Benedikta XVI.
Deus caritas est veľmi dôrazne pripomína
kresťanom katolíkom nielen potrebu, ale aj
povinnosť služby. Ináč naše kresťanstvo ostane iba teoretické. Bude mu chýbať rozmer
svedectva. Vyprázdni sa, a tým stratí svoju
účinnosť. Bude ako soľ, ktorá stratila svoju
chuť. Ježiš každú nezištnú službu blížnemu
stotožňuje so službou vykonanou jemu
samému: „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili“ (Mt 25, 40).
Služba teda patrí k základným prvkom
a rozlišovacím znameniam kresťanstva. Tak
to bolo od počiatku. Ježiš povedal: „Lebo ani
Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať,
ale aby slúžil...“ (Mk 10, 45) A my ho v tomto
máme nasledovať. To platí pre všetkých,
i pre tých, ktorí sú na čele nejakého spoločenstva. Opäť to Ježiš pripomína svojim
učeníkom aj ľuďom všetkých čias: „Kto je
medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom“ (Mt 23, 11).
Nie je však služba ako služba. Slúžiť
možno i z prinútenia alebo iba z povinnosti;
v kresťanstve je dôležité slúžiť z lásky, nezištne. Služba môže byť spontánna, dobrovoľná,
ale aj organizovaná, platená; dôležitý je vždy
postoj, s akým sa koná. Je samozrejmé, že
človek k svojmu životu potrebuje aj materiálne prostriedky, a preto môže a aj má byť
v niektorých prípadoch služba odmenená.
Ale nemá to byť jediný dôvod a forma služby.
Veď aj u nás je dostatok ľudí, ktorý majú
čas a prostriedky, ale spotrebovávajú ich iba
na seba, venujú ich na cestovanie, budovanie
chát... A mohli by ich využiť lepšie, mohli by
ich využiť viac pre druhých a tým aj pre svoje
vlastné dobro, keďže by tak začali zbierať
poklady tam, kde ich moľ a hrdza nezničia
(porov. Mt 6, 20).
Služba môže mať viac tvárí. My obyčajne
stotožňujeme službu s konkrétnou službou
pri stole, pri posteli chorého alebo starého
človeka, za službu považujeme v úzkom
zmysle slova materiálne úkony, čo sú najviditeľnejšie a najviac ľudí si ich všíma. Ale služobný postoj máme mať aj vtedy, keď to nikto nevidí, keď sa to navonok ani tak nezdá,

napríklad keď riadime nejakú skupinu ľudí.
Platí to – a malo by to platiť – predovšetkým
vo sfére verejných služieb, keď by nám malo
ísť viac o dobro druhých ako o svoje vlastné
dobro. Mnoho nešvárov našej súčasnosti má
korene v tom, že chýba tento postoj. Nestačí
sa iba verbálne prihlásiť za kresťana, prípadne aj prijať niektoré sviatosti, a potom žiť,
ako žijú tí, ktorí Krista nepoznajú a venujú sa
iba zháňaniu bohatstva a rozkoší. Kríza živej
viery, na ktorú poukázala aj posledná synoda
o novej evanjelizácii, pochádza zo šírenia
túžby po materiálnych dobrách na úkor
duchovných dobier, čím sa však tiež priamo
aj nepriamo vyvolávajú veľké materiálne rozdiely, a tým aj nespravodlivosť medzi ľuďmi.
Slúžiť sa dá rozmanitými spôsobmi. Slúži
tak ten, kto sa modlí za druhých, ako aj ten,
kto vykonáva materiálne úkony smerujúce
k uspokojeniu potrieb blížnych. A medzi
tým sa nachádza celá škála možností. Slúži
matka deťom, slúžia rodičia svojim potomkom... Keď slúžia dobre, tak je veľká
pravdepodobnosť, že aj ich deti sa o nich raz
postarajú, že aj oni si osvoja postoj služby.
Kňazi majú byť pre svojich veriacich
v oblasti služby blížnym prvým vzorom. Oni
sú služobníkmi a nie pánmi či nadriadenými
pre svojich veriacich. Ťažiskom ich práce je
duchovná služba, ale nie je na škodu, keď sa
niekedy prejavia aj v oblasti fyzickej práce.
Nie je to ich hlavnou doménou, ale nemôžu
sa tomu úplne vyhýbať. Ďalšou veľmi dôležitou časťou služby je rodina a služba mimo
Cirkvi, napríklad v oblasti spoločenskej
angažovanosti.
Iba také spoločenstvo, kde si všetci podľa
svojich možností navzájom nezištne slúžia
a spolu slúžia tým, ktorí sú mimo nich,
je tým spoločenstvom, ktoré oslovuje aj
druhých, a ktoré už touto svojou formou
existencie priťahuje k Bohu. To je tiež dôležitá súčasť novej evanjelizácie.

Mons. Ladislav Hučko
pražský apoštolský exarcha
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13. októbra sa uskutočnilo
slávnostné blahorečenie štrnástich
pražských mučeníkov v pražskej Katedrále sv. Víta, Vojtecha a Václava.
Hlavným celebrantom bol kardinál
Angelo Amato, prefekt Kongregácie
pre kauzy svätých.

Po 1 500 rokoch slávil v polovici októbra v Iraku svätú omšu
v jednom z najstarších kresťanských chrámov v al-Hire apoštolský
nuncius Mons. Giorgio Lingua.
Mesto a jeho okolie bolo strediskom
kresťanstva na tomto území viac ako
500 rokov, až do príchodu islamu
do krajiny. Na území al-Hiri a Najafu
a v okolitej púšti sa nachádza viac
ako 60 kresťanských archeologických nálezísk. Medzi týmito dvoma
mestami bolo doposiaľ objavených
a vykopaných 33 kláštorov.

Bolívia stavia obrovskú sochu
Panny Márie. Mesto Oruro sa so svojou mariánskou sochou chystá zapísať do knihy rekordov. Ako oznámilo
vedenie mesta v polovici októbra,
socha Panny Márie so svojimi 45
metrami by mala o 7 metrov prevýšiť
známu sochu Krista Spasiteľa a stať
sa tak najväčším stavebným dielom
Latinskej Ameriky. Stavebné práce
sa majú skončiť budúci rok, socha by
mala byť mestu odovzdaná na fašiangy 2013. Náklady na sochu by mali
byť asi 1,1 miliónov eur. (TS ČBK)

Viac než 100-tisíc prevažne
mladých ľudí putovalo 20. októbra
do Sanktuária sv. Terézie v chilských
Andách. Púť vyvrcholila eucharistickou liturgiou, počas ktorej arcibiskup
Santiaga de Chile Ricardo Ezzati
vyzval mladých, aby boli hrdí na to,
že sú Kristovými nasledovníkmi.

Kanonizácia siedmich nových
svätcov priviedla 21. októbra na Námestie sv. Petra okolo 80-tisíc ľudí.
Liturgiu slávil Benedikt XVI. podľa
zrevidovaného obradu za účasti
262 biskupov, ktorí sa zúčastnili
v Ríme na zasadnutí synody o novej
evanjelizácii. Sedem nových svätcov
zo šiestich národov (medzi ktorými
je aj Indiánka) predstavil Svätý Otec
v homílii.

Cirkev si 22. októbra pripomenula
osobu blahoslaveného Karola Wojtylu. Mimoriadny pontifikát Jána Pavla
II., ktorý sa začal 22. októbra 1978, sa
okrem iného vyznačoval zanieteným
záujmom o novú evanjelizáciu.
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Slovák bude pôsobiť v gréckokatolíckej farnosti v Ostrave

Duchovná obnova a púť do Litmanovej povzbudila študentov

6. októbra prijal v Bazilike
Navštívenia Panny Márie
na Svatém Kopečku v Olomouci
z rúk biskupa Mons. Ladislava
Hučka sviatosť kňazstva diakon
Dominik Girašek. Narodil
sa v roku 1982 a v roku 2008
ukončil vysokoškolské štúdium
v študijnom odbore Katolícka
teológia na Teologickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je ženatý a má jedno dieťa. Jeho kňazským pôsobiskom
bude gréckokatolícka farnosť
v Ostrave. Primičnú svätú liturgiu slávil 14. októbra v Bazilike
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Ľutine. (www.exarchat.cz)

Duchovná obnova a púť vysokoškolákov a mládeže na mariánske pútnické miesto na hore Zvir
v Litmanovej sa uskutočnila 9.
októbra. Počas výstupu rozjímali
pri jednotlivých zastaveniach
krížovej cesty nad utrpením
Pána Ježiša. Po vystúpení
na horu nasledovala prezentácia
histórie i súčasnosti pútnického
miesta, ktorú predstavil bohoslovec pastoračného ročníka
Marek Čan. Na pravé poludnie
slávili svätú liturgiu, ktorej
slúžiteľom i kazateľom bol otec
Peter Tirpák a ktorú mladí spre-

vádzali spevom a hrou na gitare
a husliach. Oslovujúcou časťou
duchovnej obnovy bola katechéza otca Petra Tirpáka, v ktorej
vyzdvihol potrebu dotyku v ľud-

Seniori putovali do Ľutiny

Getsemanské olivovníky majú rovnakú DNA, sú odolné proti
škodcom
Olivové stromy z Getsemanskej
záhrady majú rovnaký genetický kód a storočia ukazujú
prekvapivú odolnosť voči vírusom a baktériám, to sú výsledky
výskumu iniciovaného kustódiou Svätej zeme. „Všetkých
osem stromov bolo rovnakých,
geneticky podobných,“ uviedol

19. októbra hlavný koordinátor
výskumu prof. Antonio Cimato.
Pokračoval, že z výskumu
„vyplýva, že boli zasadené
človekom“ a nevyrástli spontánne. „Datovanie ich kmeňov
ukazuje do 12. storočia. Nemožno vylúčiť, že korene môžu byť
i staršie. Priamo zázračné však

je to, že neboli napadnuté žiadnymi škodcami, nemajú žiadny
vírus alebo nebezpečné batérie,
ktoré môžu spôsobiť deformácie alebo uhynutie rastlín. Ani
v pôde nie sú žiadne parazity
a iné znečistenie,“ dodáva prof.
Cimato.

V 75 mestách manifestovali proti návrhu „manželstva pre
všetkých“
Manifestácie proti návrhu zákona zavádzajúceho tzv. „manželstvo pre všetkých“ prebehli v 75
francúzskych mestách v predposledný októbrový týždeň.
Francúzski poslanci by potom
o ňom mali hlasovať v polovici
decembra či v januári. Od 3.
do 8. novembra zasadal v Lurdoch francúzsky episkopát.
Predseda biskupskej konferencie kardinál André Vingt-Trois tu predniesol cirkevné
stanovisko silného politického
ladenia, ako informoval hovorca
francúzskych biskupov. Katolícki pastieri vyzývajú k širokej
diskusii o problematike, ktorú
však vláda trvale odmieta. Biskupi preto zasahujú do diskusie
aspoň radom úvah a reflexií,
ktoré zverejnili na webových
stránkach konferencie.
Za týmto legislatívnym

skom živote. Tému niesla v sebe
aj aktivita, ktorú si pripravil tím
animátorov: Viktória Žolnová,
Monika a Mária Frišničové
a Martin Tkáč. (Marek Čan)

návrhom stojí teória genderu,
píše Mons.Yves Le Saux, biskup
v Le Mans. Je tu snaha uzákoniť
predstavu, podľa ktorej nie sú
sexuálne rozdiely biologického rádu a nezakladajú ľudskú
identitu. „Každý človek si podľa
tejto teórie môže ľubovoľne
voliť svoju sexuálnu orientáciu,
nezávisle od pohlavia,“ vysvetľuje biskup Le Mans a dodáva:
„V hre sú teda úplne zásadné
otázky, vyžadujúce vážnu, citlivú a nenásilnú debatu.“ Podľa
arcibiskupa Clermont-Ferranda
Mons. Hippolyta Simona sa
treba ešte pred hlasovaním
o zákone pýtať na prípadné administratívne dôsledky. Návrh
predpokladá odstránenie pojmu otec – matka a ich náhradu
obecnejším termínom – rodičia. „To však povedie k prepísaniu mnohých článkov občian-

skeho zákonníka,“ upozorňuje
arcibiskup. „Možno vôbec
právnym nariadením rozhodovať o materstve a otcovstve –
jednoducho povedané – ľudskej
identite?“ pýta sa podpredseda
Francúzskej biskupskej konferencie. Mons. Laurent Ulrich,
arcibiskup Lille, sa stavia proti
názvu legislatívy, nazvanej
„manželstvo pre všetkých“.
Vždy budú existovať situácie,
keď manželstvo nie je možné
– brat a sestra, strýko a neter sa
manželmi stať nemôžu. Najviac
kritizovaná je však možnosť
adopcie detí pre homosexuálne
páry. Prvým subjektom, ktorý
treba ochraňovať, je dieťa. „Najskôr potom prichádza na rad
túžba dospelých po rodičovstve,“ poznamenáva Mons. Eric
Aumonie, biskup francúzskeho
Versailles.

V sobotu 13. októbra sa v ľutinskej bazilike uskutočnila
Púť seniorov. Program sa začal
modlitbou rozjímavého ružen-

ca, počas ktorého mnohí využili
príležitosť na prijatie sviatosti
zmierenia. Nasledovala svätá
liturgia, ktorú celebroval súdny

vikár Prešovskej archieparchie
otec Juraj Popovič. Po prestávke si zúčastnení vypočuli
prednášku otca Jozefa Voskára,
v ktorej priblížil úlohu a zodpovednosť starších v rozširovaní
viery.
Keďže v Prešovskej archieparchii od začiatku Roka viery
začala prebiehať modlitbová
reťaz za oživenie a posilnenie
viery, táto púť bola súčasťou
modlitbovej reťaze. Preto na záver tohto duchovne prežitého
dňa bola adorácia pred Eucharistiou. (Ján Marčák)

Zomrel otec Vasiľ Ladislav Fejda
Otec Vasiľ Ladislav Fejda sa
narodil 28. júla 1928 v Trebišove. V rokoch 1944 – 1948
študoval na Učiteľskej akadémii v Michalovciach. V roku
1948 nastúpil do kňazského
seminára v Prešove. Stačil však
absolvovať iba štyri semestre,
lebo v roku 1950 došlo k násilnej likvidácii Gréckokatolíckej
cirkvi. Bohoslovec Vasiľ sa vrátil
domov do Trebišova. Začiatkom
júna za ním prišli príslušníci
bezpečnosti. Vo väzení bol
šesť týždňov, z toho tri týždne
na samotke. V septembri 1950
nastúpil na Veterinárnu fakultu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. O niekoľko dní
po začatí školy dostal povolávací rozkaz. Nastúpil na základnú
vojenskú službu a bol pridelený

do PTP v Libave. V decembri
1953 sa vrátil do Trebišova.
V roku 1955 uzavrel v Novom
Jíčíne sviatosť manželstva s učiteľkou Albínou Sebastianou
Petrocovou. Boh im požehnal
tri dcéry.
Neskôr absolvoval Stavebnú priemyslovku v Košiciach
a v rokoch 1968 – 1971 diaľkovo
pokračoval v štúdiu teológie
na CMBF v Bratislave. 12. októbra 1974 bol vo svojom dome
v Trebišove neverejne vysvätený. Žiaľ, ako kňaz nepôsobil
v pastorácii, lebo nemal štátny
súhlas a bránil mu v tom aj zlý
zdravotný stav. Od roku 1995 sa
pohyboval iba na invalidnom
vozíku. Jeho koníčkom bolo
fotografovanie. Pán si ho k sebe
povolal 29. augusta, na sviatok

Sťatia hlavy Jána Krstiteľa.
Pohrebné obrady vykonal
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,
za účasti emeritného pražského
pomocného biskupa Jána Eugena Kočiša 1. septembra 2012
vo farskom chráme v Trebišove.
Telesné ostatky zosnulého boli
uložené na mestskom cintoríne
v Trebišove. Večná mu pamiatka! (E. Zorvan, M. Hospodár)


Modlitbové trojdnie Modlitieb
matiek sa v gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa
v Sabinove uskutočnilo 28. – 30.
septembra po prvýkrát. Počas týchto
dní sa stretli matky rôznych denominácií zo Sabinova a blízkeho okolia.
Program tvorili spoločné modlitby
za kňazov, spev duchovných piesní,
adorácia pred najsvätejšou Eucharistiou, čítanie zo Svätého písma
a rozjímanie. (Soňa Lacková)

Cesta do stredoveku bol názov
farského výletu farnosti na Sídlisku
Pod Sokolejom v Humennom. Deti,
mládež, rodičia pod vedením otca
Jána Frandofera putovali 29. septembra do Starej Ľubovne, kde navštívili Ľubovniansky hrad. Po skončení
prehliadky pod hradom navštívili
stredoveký vojenský tábor. (Mária
Bajcurová)

Fatimská sobota na hore Zvir sa
uskutočnila 6. októbra. Program sa
začal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením liturgie. Duchovný
správca otec Marcel Pisio privítal
pútnikov z rôznych častí Slovenska
a v homílii ich vyzval k novému prežitiu momentu, ktorý sa stal momentom zázračného uzdravenia ochrnutého z evanjelia. (Marcel Pisio)

1 500 pútnikov zavítalo na horu
Zvir počas Malej púte. Modlitbový
program sa v nedeľu 7. októbra začal
uctením ikony Presvätej Bohorodičky
a modlitbou akatistu. Vrcholom bolo
slávenie svätej liturgie, ktorú viedol
otec Jozef Paraska CSsR, špirituál
Kňazského seminára bl. biskupa P. P.
Gojdiča v Prešove. Vo svojej homílii
zdôraznil, že utiekať sa pod ochranu
Panny Márie má zmysel a je to zvlášť
v tejto náročnej dobe aktuálne. Počas dňa množstvo pútnikov pristúpilo
k sviatosti zmierenia a po svätej
liturgii sa spoločne modlili na úmysel
Svätého Otca. Liturgické slávenie
spevom sprevádzal zbor Stauros
z Chrámu Povýšenia sv. Kríža z Prešova-Sekčova. (Marcel Pisio)

Otvorenie výstavy o Karpatských
Nemcoch na Slovensku sa na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv.
Cyrila a Metoda v Košiciach uskutočnilo 8. októbra za účasti kultúrneho
atašé Nemeckého veľvyslanectva
Rolanda Westebbeho a riaditeľa
Múzea kultúry karpatských Nemcov
na Slovensku Ondreja Pössa. Touto
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aktivitou chce škola prispieť do série
podujatí organizovaných pri príležitosti akcie Košice – hlavné mesto
kultúry 2013. (Mária Majzeľová)

Posviacka školskej kaplnky a nových priestorov Katolíckej strednej
pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa uskutočnila 11.
októbra. Posviacku vykonal košický
eparcha Mons. Milan Chautur CSsR
za účasti riaditeľa Eparchiálneho školského úradu Petra Oreniča, zástupcov
Ministerstva školstva SR, Krajského
školského úradu a riaditeľov škôl,
pedagógov, zamestnancov a žiakov
školy. Súčasťou tejto slávnosti bola aj
premiéra muzikálu Poškoláci, ktorý
naštudovali žiaci školy. Škola v súčasnosti sídli na Južnej triede v blízkosti
centra Košíc. (Mária Majzeľová)

Tanečný víkend bol názov trojdňového podujatia, ktoré sa konalo
12. – 14.októbra v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Na podujatí sa zúčastnilo pätnásť záujemcov. Počet bol
ideálny pre efektívnu prácu tanečnej
lektorky Denisy Lieskovskej. Praktické
workshopy boli doplnené prednáškami otca Slavomíra Palfiho na rôzne
témy týkajúce sa chvál ako oslavy
Boha, tela ako chrámu Svätého
Ducha, tanca ako spôsobu uctievania
Pána. (Slavomír Palfi)

Pri príležitosti 20. výročia znovuotvorenia baziliánskeho monastiera
v Trebišove sa 13. októbra uskutočnila slávnosť za účasti vladyku Milana
Chautura CSsR, košického eparchu,
rehoľníkov a veriacich. V homílii vladyka Milan zvýraznil vďačnosť Bohu
za opätovné vrátenie monastiera.
(Polykarp Jacoš)

V Jakubanoch sa odohralo dekanské kolo halového futbalového
turnaja. Mladíci z farnosti Jakubany,
Jarabina, Litmanová, Veľký Lipník
a Stará Ľubovňa vo veku od 14 do 25
rokov sa 13. októbra stretli na halovom futbalovom turnaji. Stretnutie
sa začalo modlitbou a príhovorom
otca protopresbytera Rastislava
Janička. Dekanskú futbalovú trofej
získali a do archieparchiálneho kola
postúpili hráči z Veľkého Lipníka.
(Peter Demjanovič)

Cyrilo-metodská téma rezonovala v GMC Bárka v Juskovej Voli 19.
– 21. októbra. Na 80 detí a mladých
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Hokejbalisti sa stretli v Trebišove
Celoeparchiálny hokejbalový
turnaj, ktorý zorganizovala
komisia pre mládež Košickej
eparchie, otvoril 13. októbra
svoje brány veriacim športovcom v Trebišove. Na turnaji sa
zúčastnilo sedem mužstiev:

Senátors – Trebišov, 7Days –
Trebišov, Košice-Furča, Sečovce,
Vojčice, Zemplínske Hradište
a ako hosť mužstvo z Podhorian, ktoré po skvelom výkone
vyhralo boj o putovný pohár
s mužstvom zo Zemplínske-

ho Hradišťa. Akciu podporil
svojou účasťou i vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha,
ktorý všetkým zúčastneným
požehnal a poďakoval za ich
podiel na tvorbe tohto prvého
ročníka. (Emil Zorvan)

Rozhanovčania zasvätili nové pastoračné centrum
blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi
Vladyka Milan Chautur posvätil
14. októbra Gréckokatolícke
pastoračné centrum bl. Metoda
Dominika Trčku v Rozhanovciach. Slávnosť sa začala
posviackou chrámovej časti,
po svätej liturgii nasledovala
posviacka bytovej časti a exteriéru centra. Vladyka Milan
Chautur poukázal vo svojej homílii na potrebu prehlbovania
viery. Povzbudil veriacich

k pravidelnému stretávaniu
sa na spoločných modlitbách
a účasti na sviatostnom živote,
pretože kríza valcujúca krajiny
Európy nie je len v rovine ekonomickej, ale omnoho viac ide
o problém morálky.
Gréckokatolícki veriaci
v Rozhanovciach tvoria malé
spoločenstvo. Ako filiálna obec
patrili stále do niektorej zo
susedných farností. Dekrétom

vladyku Milana Chautura CSsR,
košického eparchu, sa 8. júla
2010 prenieslo sídlo farnosti
z Čižatíc do Rozhanoviec.
Vďaka iniciatíve veriacich
a otca Marka Jeníka sa podarilo
získať budovu starej školskej
jedálne, ktorá sa začala rekonštruovať na pastoračné centrum. (-ver)

V Habure privítali misionárov

V obci Habura sa 15. – 23. septembra uskutočnili sväté misie,

ktoré viedli otcovia Mikuláš
Tressa CSsR a Miroslav Čajka

CSsR. Chlebom a soľou misionárov privítal miestny duchovný otec Jozef Harvilko a veriaci
z Habury a blízkeho okolia.
V programe svätých misií bolo
okrem liturgií pripravených aj
niekoľko zaujímavých akcií:
modlitba ruženca, večerná krížová cesta, stavovské stretnutia
mužov i žien, stretnutia s deťmi
a mládežou, opekačka s veriacimi farnosti. Na záver misijných
dní bol vo farnosti osadený
nový misijný kríž. (Štefan
Letko)

Vedúci federácie skautov Európy
sa zišli v Ivanke pri Dunaji
Takmer 50 delegátov, vedúcich
národných skautských organizácií z 18 štátov Európy, z USA
a z Kanady sa 6. – 7. októbra
zišlo v areáli Spoločnosti
Ježišovej v kaštieli v Ivanke pri
Dunaji na výročnom stretnutí
Federálnej rady FSE, aby zvolili
nové vedenie medzinárodnej
federácie. Ide o združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy – Federácia skautov Európy.
Organizácia bola uznaná v roku

1980 Radou Európy a v roku
2003 aj Svätou stolicou.
Účastníci sa zaoberali
hodnotením uplynulých troch
rokov, plánom aktivít na nasledujúce obdobie. Hlavným
bodom programu bola voľba
nového vedenia federácie. Novým prezidentom FSE sa stala
Nicoletta Orzesová z Talianska,
viceprezidentom Tomasz Szidlo
z Poľska, generálnym komisárom Martin Hafner z Nemec-

ka, vo funkcii naďalej ostala
tajomníčka Jean-Yves Barbara
z Francúzska.
Súčasťou programu bol aj
ceremoniál vztyčovania národných vlajok, večerný táborák
a liturgické slávenia. Nedeľný
program vyvrcholil archijerejskou božskou liturgiou v byzantsko-slovanskom obrade
v cirkevnoslovanskom jazyku.
Hlavným celebrantom bol
Mons. Peter Rusnák, bratislav-

UDALOSŤ | 7

slovo 23 | 2012

ský eparcha. Homíliu predniesol arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ
SJ, sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi v Ríme, ktorý
sa skautom venuje už dlhé roky.
Mons. Cyril Vasiľ SJ vo svojej
homílii prednesenej po anglicky poukázal na výnimočnosť
slovanských apoštolov svätých
Cyrila a Metoda v európskom
kontexte. Ich odkaz je aktuálny
aj dnes a má čo ponúknuť veriacim kresťanom v celej Európe,
osobitne tým, ktorí sú aktívni
ako skauti.

Na Slovensku sa podujatie tohto druhu uskutočnilo
po prvýkrát v histórii a Slovensko na ňom zastupovali prezident FSE na Slovensku Marek
Šmid ml., národná komisárka

Mária Šmidová ml. a národný
duchovný asistent otec Milan
Lach SJ. (Milan Lach, Stanislav
Gábor, snímka: Gabriela Krauszová)

Na GTF PU sa uskutočnila ďalšia
medzinárodná vedecká konferencia
Na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove (GTF PU) sa 15. októbra uskutočnila konferencia
s názvom Stredoveká arabská
a židovská doktrína a jej vplyv
na kultúru kresťanskej Európy.
Po pozdravnom slove dekana

GTF PU prof. Petra Šturáka
vystúpili so svojimi príspevkami
János Molnár, dekan Fakulty
reformovanej teológie v Komárne, Andrej Slodička z GTF
PU, Miroslav Murat z Vysokej
školy komunikowania, politologii i stosunków międzyna-

rodowych z Varšavy, Roman
Kečka z Filozofickej fakulty UK
v Bratislave, Stanislav Ciupka
z Bielsko-Bialej v Poľsku, Marek
Zeman z Filozofickej fakulty UK
v Bratislave a Michał Dmitruk
z Ľublina. (Andrej Slodička)

Kňazský formačný deň Košickej eparchie
V pondelok 15. októbra sa v košickej eparchiálnej rezidencii
konal formačný deň pre kňazov
Košickej eparchie, ktorý sa
niesol v línii hlavnej témy Autonómia kňaza pri vedení farnosti.
Po modlitbe tretieho času sa
prihovoril vladyka Milan Chautur, košický eparcha, ktorý poukázal na prebiehajúci Rok viery,
synodu o novej evanjelizácii
v Ríme a pripravované metropolitné zhromaždenie v januári
budúceho roka. Vladyka okrem
iného pripomenul presbyterom,
že byť farárom či administrátorom farnosti neznamená nechať
sa manipulovať veriacimi či
opačne, mať len autoritatívny

postoj, ale nájsť vhodnú strednú
cestu spravovania. Po príhovore vladyku riaditeľ kancelárie
eparchie otec Marko Rozkoš
predniesol prednášku s názvom
Zodpovednosť kňaza v oblasti
interpersonálnych vzťahov
farnosti. V nej odznela otázka,
ako sa správať k mocným tohto
sveta. Bolo v nej tiež poukázané
na niektoré postoje biblických
postáv. Z prednášky vyplynulo,
že kňaz musí byť v každej oblasti života korektný, diskrétny
a nehľadať len vlastný záujem.
Ďalšiu prednášku si pripravil
otec Jozef Ivan, súdny vikár
Košickej eparchie, s názvom
Rozsah zodpovednosti farára

(administrátora) pri plnení úloh
v riadení farnosti podľa kánonov
CCEO. Prednášajúci zdôraznil,
že „farár“ znamená v preklade „cudzinec“ či „pútnik“ vo
svojej farnosti, ale napriek tomu
má najväčšiu zodpovednosť
za svoju spásu aj za spásu sebe
zverených veriacich. Posledná
prednáška na tému Pastorálny aspekt autonómie kňaza
vo vzťahu k farnosti sa niesla
v duchu osobných pastoračných
skúseností otca Jozefa Miňa,
košického protopresbytera.
Po tejto prednáške nasledovala
diskusia, modlitba Anjel Pána
a oznamy Eparchiálneho úradu
v Košiciach. (Tomáš Haburaj)

Sečovskí veriaci navštívili Litmanovú a Červený Kláštor
V sobotu 20. októbra sa 43
veriacich z gréckokatolíckej
farnosti Sečovce vydalo na púť
viery. V tomto roku viery si tak
mohli obnoviť vieru pri nohách
Presvätej Bohorodičky v Litmanovej a historickou prehliadkou
kláštora kartuziánov a kamaldulov v Červenom Kláštore.
Po príchode do Litmanovej sa

veriaci pomodlili krížovú cestu,
nasledovala modlitba ruženca
a slávenie svätej liturgie, ktorú
celebroval otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V homílii upriamil svoju pozornosť
na prebiehajúcu synodu o novej
evanjelizácii v Ríme. Nasledovala prehliadka miesta zjavenia.
Popoludní bola na programe

prehliadka Červeného Kláštora
v Pieninskom národnom parku
pri Dunajci. Tu sa pútnici pri
prezentácii dozvedeli mnohé
zaujímavosti zo života najprísnejšieho rádu Katolíckej cirkvi.
Tiež si mohli prehliadnuť herbár
a mníšsku celu povestného
lietajúceho mnícha Cypriána.
(Tomáš Haburaj)

z dekanátov Svidník a Medzilaborce čakalo 7 animátorov, ktorí pre
účastníkov prichystali zaujímavý
program. Centrum sa premenilo
na Veľkú Moravu a na veľkomoravské učilište z čias solúnskych bratov.
Program zahŕňal spoznávanie života
a diela vierozvestcov, hry, dynamiky
a súťaže, slávenie liturgie, modlitby
a vysluhovanie sviatosti zmierenia.
(Slavomír Zahorjan)

Po stopách predkov – pod týmto
názvom zorganizovala 20. októbra
gréckokatolícka farnosť v Trebišove
púť po drevených chrámoch. Božská
liturgia v chráme z Mikulášovej
v bardejovskom skanzene, ktorú
slávil otec Martin Terkanič, kaplán
v Bardejove, otvorila púť po drevených chrámoch v skanzene (chrám zo
Zboja), vo Fričke, v Lukove-Venécii,
v Krivom a v Tročanoch. Modlitba
Akatistu k Bohorodičke, nádherné
historické pamiatky, osobné svedectvá sprievodcov či radostné spoločenstvo farnosti prehĺbili v tomto
Roku viery živú vieru, ktorú predkovia i cez krásu svojich chrámov chceli
odovzdať svojim potomkom. (Emil
Zorvan)

Horská záchranná služba má
svojho patróna. Počas pontifikálnej
svätej omše, ktorá sa uskutočnila 21.
októbra v Kostole sv. Cyrila a Metoda
v Terchovej, vyhlásil Mons. Mario
Giordana, apoštolský nuncius v SR,
za patróna horskej záchrannej služby
bl. Jána Pavla II.

Gréckokatolícky katedrálny zbor
sv. Jána Krstiteľa z Prešova spieval
v Miškovci. 13. októbra sa zúčastnil na medzinárodnom festivale
byzantských zborov v maďarskom
Miškovci, ktorý bol súčasťou Dní
maďarskej katolíckej kultúry a prebiehal v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. V príjemnej atmosfére
umocnenej prítomnosťou apoštolského exarchu otca biskupa Atanáza
Orosza vystúpil prešovský zbor, Zbor
sv. Bazila pri študentskom centre
v Hajdúdorogu, domáci katedrálny zbor a Byzantský mužský zbor
z holandského Utrechtu. Na príprave
podujatia sa podieľal otec Gabriel
Székely, ktorý zareagoval na pozvanie otca Andrása Pappa a zúčastnil
sa na festivale aj ako tlmočník.
(Valéria Hricovová)
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Odpoveď prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu
kardinála Zenona Grocholevského na otázku Vatikánskeho rozhlasu, v čom vidí
dôvody malej efektívnosti
evanjelizácie prostredníctvom cirkevného školstva:

Začína sa Rok viery
Vo štvrtok 11. októbra, keď sme si pripomenuli 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho
koncilu, vyhlásil pri pontifikálnej svätej omši na Námestí sv. Petra vo Vatikáne Svätý Otec Benedikt XVI. Rok viery, ktorý potrvá do 23. novembra 2013 (sviatku Krista Kráľa). Na slávnostnej liturgii sa zúčastnilo viac než 400 kardinálov a biskupov z celého sveta, zástupcov bratských cirkví reprezentovaných patriarchom Konštantínopolu Bartolomejom I. a prímasom
anglikánskeho spoločenstva Rowanom Williamsom, a okolo 40-tisíc ľudí z rôznych kútov
sveta. Prítomní boli aj synodálni otcovia – biskupi zídení v tomto čase v Ríme na 13. riadnom
generálnom zasadnutí Biskupskej synody na tému Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery, ako aj predsedovia biskupských konferencií z celého sveta. Medzi nimi aj prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ a bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský.

V

    homílii sa Benedikt XVI. venoval
práve výročiu Druhého vatikánskeho koncilu a biskupskej synode
o evanjelizácii. Okrem iného povedal:
„Cirkev dnes ponúka ďalší Rok viery a novú
evanjelizáciu nie preto, aby pripomínala
nejaké výročie, ale preto, že ich potrebuje
ešte viac ako pred 50 rokmi! ... Rozšírilo sa
prázdno. Vychádzajúc však z tejto púšte,
z tohto prázdna, môžeme nanovo objaviť
radosť z viery, jej životnú nevyhnutnosť pre
nás, mužov a ženy. ... Na púšti sú potrební
predovšetkým ľudia viery, ktorí vlastným
životom ukazujú cestu k zasľúbenej zemi,
a takýmto spôsobom udržiavajú nádej.
Prežívaná viera otvára srdce Božej milosti,
ktorá vyslobodzuje z pesimizmu. Dnes viac
ako inokedy predtým evanjelizovať znamená svedčiť Bohom premeneným novým
životom a týmto spôsobom ukazovať cestu.“
Benedikt XVI. oznámil vyhlásenie Roka
viery apoštolským listom Porta Fidei (Dvere
viery).
Pri príležitosti Roka viery vydala Apoštolská penitenciária dekrét o udelení úplných

odpustkov. Kresťania sú v Roku viery
pozvaní k obnove a prehĺbeniu svojej viery
a sú vyzvaní, aby sa Vyznanie viery stalo ich
každodennou modlitbou. n
TK KBS

Prešovská archieparchia

Rok viery, ktorý vyhlásil Svätý Otec
Benedikt XVI. pre celú Cirkev, sa začal aj
v Prešovskej archieparchii, a to slávnostnou
svätou liturgiou v prešovskej Katedrále sv.
Jána Krstiteľa vo štvrtok 11. októbra. Pretože
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ je ako stály člen Biskupskej synody
na jej 13. riadnom generálnom zhromaždení
v Ríme, hlavným celebrantom slávnostnej
svätej liturgie bol súdny synkel Prešovskej
archieparchie otec Juraj Popovič. V homílii
sa zameral na dar viery, na ktorý poukázal
skrze príklad viery Abraháma a Panny Márie. Zdôraznil, že ich viera sa rovnala dôvere
v Boha. Preto boli schopní prinášať aj obety
vo svojom živote. Kazateľ položil otázku:
„Čo sme schopní ako veriaci obetovať my?“
Citoval tiež niektoré myšlienky z homílie

Svätého Otca Benedikta XVI., ktorú predniesol v ten deň dopoludnia na Námestí sv.
Petra v Ríme pri otvorení Roka viery.
V Prešovskej archieparchii od začiatku
Roka viery prebieha modlitbová reťaz
za oživenie a posilnenie viery kňazov,
rehoľníkov a laikov, a to prostredníctvom
adorácií, liturgických modlitieb Cirkvi,
ale aj iných foriem modlitieb, prípadne aj
prostredníctvom celonočných modlitebných bdení v chráme. Začala sa 12. októbra
v protopresbyteráte Sabinov, konkrétne
na pútnickom mieste v Ľutine. Každý deň
prebieha v inej obci potopresbyterátu, bude
pokračovať v ďalších protopresbyterátoch
a bude ukončená 24. novembra 2013, dokedy potrvá Rok viery.
Archieparchia zároveň vydala brožúrku
Čítanie Svätého písma v Roku viery s rozpisom čítania Božieho slova na celý rok či už
pre jednotlivcov, alebo rodiny. Táto aktivita
chce pomôcť a povzbudiť k modlitbe s Božím slovom, ale aj k poznávaniu Svätého
písma. Už v prípravnom období pred
Rokom viery, ale aj počas neho sa kňazi

v každej farnosti raz alebo dvakrát v týždni (v obyčajné dni) venujú Katechizmu
Katolíckej cirkvi, s ktorým počas bohoslužieb, prípadne aj mimo liturgických slávení
zoznamujú Boží ľud, pretože na začiatku
Roka viery sme si pripomenuli aj 20. výročie
zverejnenia Katechizmu Katolíckej cirkvi.
Rok viery je aj impulzom, aby si každý kňaz
Prešovskej archieparchie počas jeho trvania
vykonal duchovné cvičenia. Nemožno
prehliadnuť ani vedecké podujatia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove. Už 2. októbra sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia
k Roku viery Dar viery a impulzy novej
evanjelizácie a budú nasledovať vedecké
semináre o aplikácii dokumentov Druhého
vatikánskeho koncilu v Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, pretože Rok viery bol
otvorený práve na 50. výročie otvorenia
Druhého vatikánskeho koncilu. n
Ľubomír Petrík

Košická eparchia

V gréckokatolíckej Katedrále Presvätej
Bohorodičky v Košiciach v nedeľu 14. októbra pred svätou liturgiou vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil
nové nástenné ikony sv. Cyrila a Metoda,
ktoré odteraz tvoria súčasť zadného portálu
katedrály. Súčasne liturgickým obradom
zostaveným zo 64. žalmu a prosebnej
modlitby otvoril Rok viery v Košickej
eparchii. V homílii vladyka Milan zdôraznil,
že východná cirkev dnes slávi pamiatku
otcov 7. nicejského snemu, na ktorom sa
definovala pravoverná náuka o úcte svätých
ikon. A práve nové ikony v katedrále budú
veriacim pripomínať, že vieru, ktorú nám
zvestovali sv. Cyril a Metod, si máme niesť
v srdci aj mimo chrámu. Lebo viera nie
je iba nejaká tradícia, resp. zachovávanie
náboženských zvykov. „Viera je živý, osobný
vzťah s Bohom, ktorý sa má neustále
rozvíjať.“ Vladyka upozornil na to, že veriaci
budú v začatom Roku viery vystavení rôz-

nym skúškam a útokom zlého. Len vytrvalá, živá viera môže tieto útoky zvládnuť
a stať sa spásonosnou cestou podľa Kristových slov: „Kto uverí, bude spasený“ (Mk
16, 16).
Svätú liturgiu slávil otec Michal Hospodár spolu s farárom otcom Pavlom Bardzákom za krásneho spevu Katedrálneho
zboru sv. Cyrila a Metoda. Autorom nových
ikon je majster Peter Vereščák zo Sečoviec.
Začiatok Roka viery, vyhlásený z iniciatívy Svätého Otca Benedikta XVI., bol
tou vstupnou bránou do hlbšieho vzťahu
s Bohom, ktorý sa nikdy nekončí. n
Michal Hospodár

Bratislavská eparchia

Otvorenie Roka viery sa konalo v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
21. októbra svätou liturgiou, ktorú slávil
protosynkel otec Vladimír Skyba. Poukázal
na veľký význam prebehajúcej biskupskej
synody, ktorá sa zamýšľa nad tým, ako robiť
novú evanjelizáciu. V homílii uviedol, že
Boh – podobne ako rozsievač v nedeľnom
evanjeliu – zasieva neustále svoje slovo, ktoré má moc zmeniť náš život. Ako zdôraznil,
vynikajúcou príležitosťou na počúvanie
Božieho slova, na obnovenie viery a krstného povolania sú aj katechézy Neokatechumenátnej cesty, ktoré sa začínajú v bratislavskej farnosti. Spolu s otcom Skybom
budú tieto katechézy ohlasovať piati laici,
z ktorých sa jeden pred prítomnými podelil
o svoju skúsenosť, ako prešiel od tradičnej
viery k živej viere. Katechézy sa budú konať
v katedrálnom chráme dvakrát do týždňa
až do sviatkov Narodenia Pána.
Bratislavská eparchia pripravuje v rámci
Roka viery aj stretnutie všetkých spoločenstiev a hnutí pôsobiacich pri katedrálnom
chráme s vladykom Petrom Rusnákom pri
spoločnom slávení eucharistie vo veľkonočnom týždni. n
Stanislav Gábor
snímky: M. Vadrna, R. Hospodár, S. Gábor

Podľa mňa sú tri dôvody.
Po prvé: Často budujeme
svoju teológiu iba na štúdiu a poznaní, nie
na kontakte s Pánom Bohom. Kedysi som
čítal posudok na istého kňaza: „Vynikajúci
kazateľ, katechéta, ale nie evanjelizátor.
Mnoho vie o Pánu Bohu, ale ťažko povedať,
či Pána Boha pozná“. Aby sme totiž poznali
Pána Boha, nestačí štúdium, nestačia akademické schopnosti – je potrebný kontakt
s Bohom. To je nevyhnutné, aby sme sa
stali skutočnými evanjelizátormi v dnešnom
svete. Myslím, že keby si všetky cirkevné
inštitúcie uvedomovali význam kontaktu
s Bohom, bola by ich evanjelizácia úspešnejšia.
Po druhé: Hoci o tom hovoria dokumenty
Druhého vatikánskeho koncilu, napríklad
Dei Verbum, opakovane na to upozorňoval
Svätý Otec a Medzinárodná teologická
komisia nedávno vydala dokument na túto
tému, teológovia v praxi len veľmi málo
nadväzujú na Magistérium Cirkvi. Boh
nevydal naše chápanie Písma a tradície
napospas rôznym podivným názorom, ktoré
niekedy spôsobujú veľké zmätky, ale dal
nám veľký poklad v podobe cirkevnej náuky,
Magistéria, ktoré pôsobí pod vplyvom
Svätého Ducha. Mám za to, že k mnohým
škodám predovšetkým na poli novej evanjelizácie dochádza práve preto, že sa neberie
dostatočne do úvahy význam učenia Cirkvi.
Dokument Druhého vatikánskeho koncilu
Dei Verbum pod číslom 10 hovorí, že Písmo,
tradície a Magistérium predstavujú nedeliteľný celok. Myslím, že tento problém si
zaslúži hlbšiu reflexiu.
Po tretie: hlavnou prekážkou v novej evanjelizácii, v bytí dobrým pastierom a teológom,
je pýcha a jej spojenec − egoizmus. Túžba
po originalite, túžba byť veľký a dôležitý
často ničí úplne všetko. Veľmi často na to
narážam pri svojej práci v Kongregácii pre
katolícku výchovu. Takto sa totiž rodia konflikty, nedorozumenia, škandály. A pretože
v každom z nás je istá dávka pýchy a egoizmu, mali by sme sa pod Kristovým krížom
učiť pokore a pravej láske. Všetko poukazuje
na to, že najprv sa musíme obrátiť my sami,
prehĺbiť svoj kontakt s Pánom Bohom, aby
sme potom mohli obracať iných.
RV
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pravnom období je už zo 4. storočia, ale
samotný pôst sa sformoval zrejme medzi
6. a 8. storočím. Definitívne bol ustálený
na synode v Konštantínopole v roku 1166.
Jeho cieľom je príprava na dva veľké sviatky
– Narodenie Pána a Bohozjavenie. Pôvodné pôstne predpisy boli miernejšie ako
pravidlá pre obdobie Veľkého pôstu pred
Paschou. Iba pondelok, streda a piatok boli
dni prísneho pôstu bez mäsa, mliečnych
produktov a oleja (v slovanských krajinách).
V nedeľu bolo dovolené jesť ryby. Dnes
tento pôst pre gréckokatolíkov na Slovensku nie je záväzný, jeho zachovávanie je
dobrovoľné.

Veľký pôst

Pôst a pôstne obdobia
v byzantskom obrade
Vykupiteľské dielo Ježiša Krista, teda všetko to, čo pre nás vykonal, nám Cirkev dáva spoznávať a prežívať v cirkevnom alebo liturgickom roku. Skrze tento každoročne sa opakujúci
cyklus máme možnosť zakúsiť Božiu lásku k nám. Táto láska sa prejavila v konkrétnych historických udalostiach Ježišovho života – ponížil sa, stal sa človekom, trpel, zomrel za nás a bol
slávne vzkriesený, čím nám daroval nový, večne radostný život. Oslava a hlbšie prežívanie
tohto tajomstva spásy je cieľom cirkevného roka.
Pôsty v cirkevnom roku

V našom byzantskom obrade má v cirkevnom roku kľúčovú úlohu dvanásť veľkých
sviatkov, ktoré tvoria akoby základnú os celého roka; sú dopĺňané viacerými menšími
sviatkami. Významnú úlohu okrem sviatkov majú však aj pôstne obdobia a pôstne
dni, ktoré sa viažu k významným sviatkom.
Tak ako pri sviatkoch je najväčším z nich
a stredobodom celého cirkevného roka
Pascha; tak aj pri pôstoch je najdôležitejším
Veľký štyridsaťdňový pôst pred Paschou.
Okrem nich máme ešte ďalšie tri pôstne
obdobia a pôstne dni. Podobne, ako sa
sviatky delia na pohyblivé (teda tie, ktoré
nemajú stály dátum v kalendári) a nepo-

hyblivé (majú stabilný dátum v kalendári),
aj pôstne obdobia môžeme rozdeliť podobne. Špecifikom je Petro-pavlovský pôst
(Petrovka), ktorý ma pohyblivý začiatok,
ale nepohyblivý koniec a jeho dĺžka sa
v jednotlivé roky rôzni.
V našom cirkevnom roku máme štyri
pôstne obdobia, dva jednodňové pôsty a dva
„pôstne“ sviatky. Okrem toho sú pôstnymi
dňami každá streda a piatok v roku, ak
na ne nepripadne voľnica. Z týchto pôstov
sú záväzné len Veľký pôst, pôst deň pred
sviatkami Narodenia Pána a Bohozjavenia,
v deň Povýšenia sv. Kríža a Sťatia hlavy sv.
Jána Krstiteľa a každý piatok v roku (okrem
voľníc). Zachovávanie ostatných pôstov je

dobrovoľné a je ponechané na rozhodnutie
každého veriaceho. Ich zachovávanie je
jedným z prejavov nášho vzťahu k Bohu
a našej duchovnej zrelosti.

Filipovka
(Pôst pred Narodením Pána)

Prvým pôstnym obdobím v cirkevnom roku
je pôst pred sviatkom Narodenia nášho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ľudovo
nazývaný Filipovka. Trvá od 15. novembra
do 24. decembra, teda 40 dní. Dĺžka bola
stanovená podľa vzoru Veľkého pôstu
a azda aj podľa Ježišovho 40-dňového pôstu
na púšti (Mt 4, 1n). Prvá zmienka o prí-
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Veľký pôst alebo Svätá Štyridsiatnica je najdôležitejším pôstnym obdobím a zároveň
aj historicky najstarším – existuje od počiatkov kresťanstva. Jeho trvanie spočiatku
nebolo pevne stanovené. Najneskôr v 4.
storočí sa už ustálilo 40 dní podľa vzoru
Ježišovho pôstu a štyridsaťročného putovania Izraelitov po púšti. Tento pôst je taký
významný, že má ešte aj prípravné obdobie – päť predpôstnych nedieľ, ktoré nám
ukazujú význam a náplň pôstu.
Veľký pôst je špecifický tým, že má
vlastné liturgické predpisy. V stredy a piatky
sa slúžia liturgie vopred posvätených darov,
v pondelok, utorok a štvrtok sú v byzantských cirkvách aliturgické dni, hoci u nás je
vo väčšine farností zvykom sláviť Liturgie
sv. Jána Zlatoústeho. Typickým prvkom bohoslužieb (ale aj súkromných modlitieb) sú
veľké metánie (poklony) – psychosomatický (duševno-telesný) znak pokánia, podriadenosti a poslušnosti Bohu par excellence.
Program pôstu (pozitívny aj negatívny) zhrňuje Modlitba sv. Efréma Sýrskeho, ktorá
sa číta na záver každej bohoslužby v pôstne
dni (teda okrem soboty a nedele). V tomto
čase sa v chráme používajú aj osobitné melódie, ktoré sú melancholickejšie, čím sa má
zvýrazniť kajúci charakter modlitieb.
Pôvodné predpisy Svätej Štyridsiatnice
vylučovali na celé obdobie mäso (vrátane
ryby) a všetky živočíšne pokrmy (maslo, mlieko, vajcia…) a tiež obmedzovali
množstvo jedla. Výnimkou bol sviatok
Zvestovania Presvätej Bohorodičke a Kvetná
nedeľa, keď sa dovoľovalo jesť rybu. Dnes
je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy
a piatky a prvý deň pôstu a na Veľký piatok
prísny pôst.

Petro-pavlovský pôst

Petro-pavlovský alebo Apoštolský pôst (ľudovo nazývaný aj Petrovka) je okrem svojej

premenlivej dĺžky (ktorá závisí od dátumu
slávenia Paschy v danom roku) zvláštny
tým, že pôst s jeho pôvodným zameraním
nasledoval nie pred sviatkom, ale po sviatku, ku ktorému sa viaže. Sprvu sa totiž
tento pôst viazal k Päťdesiatnici – sviatku
Zostúpenia Svätého Ducha. Najstaršie
svedectvo o pôste podáva sv. Atanáz Veľký
(†373) a sv. Ambróz Milánsky (†397).
Apoštolské konštitúcie (dielo zo 4. storočia) predpisujú: „Po sviatku Päťdesiatnice
oslavuj jeden týždeň a potom dodržuj pôst,
lebo spravodlivosť si vyžaduje veselenie sa
po prijatí Božích darov a postenie potom,
čo bolo telo osviežené.“ Teda už v 4. storočí
môžeme vidieť rovnakú prax, ako má naša
cirkev dnes. V 9. storočí sa už pôst viaže
k sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla,
jeho dĺžka sa v jednotlivých typikonoch
rôznila. Niektoré predpisovali 40 dní (napr.
typikon sv. Teodora Studitu), iné predpisovali pôst dokonca až do sviatku Zosnutia
Bohorodičky (15. augusta).
V súčasnej praxi v našej cirkvi pôst svätých apoštolov trvá od Nedele všetkých svätých (prvá nedeľa po Päťdesiatnici) do 28.
júna. Najdlhšie môže trvať šesť týždňov,
najkratšie týždeň a jeden deň. Pôvodné
predpisy tohto pôstu boli miernejšie ako vo
Veľkom pôste. Jeho zachovávanie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je ponechané
na dobrovoľnosti.

Uspenský pôst

Zhruba mesiac po Petro-pavlovskom pôste
sa začína ďalšie pôstne obdobie, posledné
v cirkevnom roku. Nazýva sa Uspenský
pôst alebo pôst pred Zosnutím Bohorodičky, ľudovo Spasivka (zriedkavo aj Pôst
Bohorodičky). Trvá od 1. augusta do 14.
augusta, teda dva týždne. Je to pôst, ktorým
sa pripravujeme na posledné dva z dvanástich veľkých sviatkov cirkevného roka, teda
na Premenenie Pána (Preobraženije – 6.
augusta) a Zosnutie Presvätej Bohorodičky (Uspenije – 15. augusta). Prvý doklad
o štyroch pôstnych obdobiach máme asi
z r. 450 od sv. Leva Veľkého, prvá zmienka
o pôste pred Zosnutím Bohorodičky je v liste rímskeho pápeža Mikuláša I. (858 – 867).
Definitívne bol tento pôst do byzantského
cirkevného roka zavedený na cirkevnom
sneme v Konštantínopole v roku 1166.
Pôvodné pôstne predpisy Uspenského
pôstu boli veľmi prísne, prísnejšie ako
v Petro-pavlovskom pôste aj ako vo Filipovke; v podstate kopírovali predpisy Veľkého
pôstu pred Paschou. Ich zachovávanie
však uľahčovala skutočnosť, že Uspenský
pôst pripadá na obdobie, keď je dostatok
čerstvej zeleniny a ovocia, ktoré v tomto

období dozrieva (jablká, hrušky, hrozno). Uspenský pôst v súčasnosti nie je pre
gréckokatolíkov na Slovensku záväzný, jeho
zachovávanie je dobrovoľné.

Jednodňové pôsty

Pred sviatkami Narodenia Pána a Bohozjavenia máme dva jednodňové pôsty: 24.
decembra (alebo 23. 12. či 22. 12. – ak Narodenie pripadne na nedeľu alebo pondelok)
a 5. januára (alebo 3. či 4. januára – ak
Bohozjavenie pripadne na nedeľu alebo
pondelok). Tieto jednodňové pôsty sú bezprostrednou prípravou pred dvoma veľmi
významnými sviatkami (prvý z nich je
zároveň posledným dňom Filipovky). Prax
pôstu deň pred sviatkom je veľmi starobylá.
Tieto dni majú podnes pomerne prísnu
pôstnu disciplínu a sú aj v súčasnosti pre
gréckokatolíkov záväzné. Liturgickým špecifikom je, že ak sa pôst presúva na 23. 12.
či 22. 12., respektíve na 4. či 3. januára, tieto
dni sa stávajú aliturgickými dňami (teda
nemala by sa sláviť sv. liturgia, iba utiereň,
večiereň, kráľovské hodinky a ostatné
bohoslužby časoslova, čo však na Slovensku
zachováva iba zopár farností).

Pôstne sviatky

V našom cirkevnom roku sa vyskytujú aj
dva veľké sviatky, na ktoré je predpísané
zachovávať pôst. Ide o Povýšenie úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža
(14. 09.) a Sťatie hlavy sv. Jána, Pánovho
predchodcu a krstiteľa (29. 08.). Na Povýšenie sa postíme preto, lebo svätý Kríž nám
pripomína Kristovo utrpenie a smrť; sviatok
je teda prepojený s Veľkým piatkom, ktorý
je striktne pôstnym dňom. Na sviatok Sťatia
sa postíme preto, lebo nezdržanlivosť Herodesa a jeho hostí spôsobila neschopnosť
rozlišovať, správne sa rozhodnúť a v konečnom dôsledku znamenala smrť nevinného
– Pánovho predchodcu. Obidva tieto dni
ako pôstne sú pre gréckokatolíkov na Slovensku záväzné (minimum je zdržanlivosť
od mäsa).

Pôst v stredu a piatok

Učenie dvanástich apoštolov (Didaché),
napísané medzi rokmi 70 až 90, hovorí:
„Vaše pôsty nekonajte spolu s pokrytcami.
Tí sa totiž postia v pondelok a štvrtok; vy
sa však máte postiť v stredu a piatok.“ Teda
pôst v stredu a piatok je známy od počiatkov kresťanstva. n
Andrej Škoviera
ilustračná snímka: Dominik Petrík
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Modlitba musí ísť ruka
v ruke so skutkami lásky
Drahí bratia a sestry,
dnes by som sa s vami chcel zamyslieť nad
vážnou starosťou, ktorú muselo riešiť prvé
kresťanské spoločenstvo v Jeruzaleme. Išlo
o pastoračný prístup k prejavom dobročinnej lásky voči osamelým, biednym a tým,
čo potrebovali pomoc. Otázka bola dôležitá
a v danom čase mohla spôsobiť vážne rozdelenie vnútri Cirkvi; počet učeníkov rástol,
a tí, čo hovorili po grécky, sa začali sťažovať
na tých, čo hovorili po hebrejsky, pretože
zanedbávali ich vdovy pri každodennom
obsluhovaní (porov. Sk 6, 1).
Kvôli tejto situácii, ktorá sa týkala
dôležitého aspektu života spoločenstva,
teda dobročinnej lásky voči chudobným,
biednym a bezbranným, a takisto spravodlivosti, apoštoli zvolávajú celý zbor učeníkov.
V tomto okamihu novej pastoračnej situácie je dobré všimnúť si ich rozhodnutie.
Stoja pred najdôležitejšou povinnosťou –
ohlasovať Božie slovo podľa Pánovho príkazu. Ale hoci je to prvotná povinnosť Cirkvi,
vážne sa zamýšľajú nad príkazom prejaviť
lásku a spravodlivosť, teda nad povinnosťou
pomáhať vdovám a chudobným a starať sa
o bratov a sestry, čo potrebovali pomoc,
aby tak dodržali Ježišov príkaz: milujte sa
navzájom, ako som ja miloval vás (porov. Jn
15, 12.17).

V Cirkvi teda musia byť živé obe tieto
skutočnosti. Ohlasovanie slova – Boží
primát – a konkrétne prejavy dobročinnej
lásky – spravodlivosť – môžu spôsobiť rozpory, a preto je nevyhnutné nájsť riešenie,
aby sa robilo jedno i druhé, aby sa medzi
nimi našiel správny vzťah. Apoštoli to riešia
veľmi jasným spôsobom. Hovoria – ako
sme počuli: „Nie je správne, aby sme my
zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri
stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných
Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať
modlitbe a službe slova.“ (Sk 6, 2 – 4)
Môžeme povedať, že apoštoli riešili
situáciu s veľkou zodpovednosťou. Vybrali siedmich mužov, poprosili o pomoc
Svätého Ducha a vložili na nich svoje
ruky, aby sa zvláštnym spôsobom venovali
diakonii dobročinnej lásky. Tak sa v živote
Cirkvi, v prvých krokoch, ktoré robí, istým
spôsobom odráža to, čo sa počas Ježišovho
verejného účinkovania stalo v dome Marty
a Márie v Betánii. Marta sa celkom venovala
službe pohostinnosti, ktorú poskytovala
Ježišovi a jeho učeníkom; Mária sa, naopak,
oddala počúvaniu Pánovho slova (porov.
Lk 10, 38 – 42). V oboch prípadoch je
zdôraznené, že modlitba a počúvanie Boha

sa navzájom nevylučujú s každodennou
činnosťou, s uskutočňovaním dobročinnej
lásky. Ježišove slová: „Marta, Marta, staráš
sa a znepokojuješ pre mnohé veci, ale
potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší
podiel, ktorý sa jej neodníme“ (Lk 10, 41 –
42), ako aj rozhodnutie apoštolov „My sa
budeme celkom venovať modlitbe a službe
slova“ (Sk 6, 4) naznačujú, že našou prioritou je Boh.
Nechcem teraz vstupovať do interpretácie tohto textu o Marte a Márii; v každom
prípade nemožno odsudzovať činnosť pre
blížneho, pomoc druhému. Treba však
zdôrazniť, že musí byť vnútorne preniknutá
aj Duchom kontemplácie. Na druhej strane,
svätý Augustín hovorí, že Máriin postoj je
víziou našej budúcnosti v nebi. Tu na zemi
to nemožno naplno dosiahnuť – ale aspoň
trocha sa o to treba snažiť – totiž v každej našej činnosti by mala byť prítomná
kontemplácia Boha. Nesmieme sa stratiť
v čistom aktivizme, ale každú našu aktivitu
treba nechať preniknúť svetlom Božieho
slova, a tak sa učiť skutočnej láske, skutočnej službe druhému, ktorý nepotrebuje
mnoho: iste, sú potrebné niektoré nevyhnutné veci, ale čo potrebuje predovšetkým, je láskavá blízkosť nášho srdca a Božie
svetlo.

na slovíčko | 13

slovo 23 | 2012

Svätý Ambróz, komentujúc to, čo sa stalo
u Marty a Márie, sa prihovára svojim veriacim i nám slovami: „Snažme sa teda aj my
získať to, čo nemožno odňať, pozorne počúvajme Božie slovo, bez roztržitosti – veď
aj semienka nebeského slova môže odviať
vietor, keď sú zasievané popri ceste. Nech aj
teba, tak ako Máriu, ženie túžba po poznaní: to je to najväčšie, najdokonalejšie dielo.“
Potom ešte dodáva, že ani „služba nemá
byť prekážkou pre pozornosť nebeskému
slovu,“ pre modlitbu (Expositio Evangelii
secundum Lucam). Svätci teda zažívali
hlbokú jednotu medzi modlitbou a činnosťou, medzi kontempláciou a akciou, medzi
najvyššou láskou k Bohu a láskou k bratom.
Svätý Bernard, ktorý je príkladom harmónie medzi kontempláciou a činnosťou,
v knihe De consideratione, ktorú adresoval
pápežovi Inocentovi II., aby mu ponúkol
niekoľko zamyslení týkajúcich sa jeho
služby, nalieha na dôležitosť vnútorného
sústredenia, na modlitbu, ktorá chráni pred
nebezpečenstvami prílišného aktivizmu,
nech už sme v akejkoľvek situácii a plníme
akúkoľvek úlohu.
Je to dôležité upozornenie aj pre nás,
pre našu dobu, lebo sme naučení všetko
hodnotiť kritériami produktivity a efektívnosti. Úryvok zo Skutkov apoštolov
nám pripomína dôležitosť práce, veď je tu
opísané ustanovenie novej služby, dôležitosť každodenných činností, ktoré treba
konať so zodpovednosťou a nasadením, ale
pripomína aj našu potrebu Boha, jeho vedenia, jeho svetla, ktoré nám dáva silu a nádej.
Bez každodennej modlitby prežívanej
s vernosťou sa naša činnosť vyprázdňuje,
stráca duchovnú hĺbku a redukuje sa na aktivizmus, ktorý nás v konečnom dôsledku
nedokáže uspokojiť. Jedna pekná modlitba
starej kresťanskej tradície, ktorú sa oplatí
zopakovať pred každou činnosťou, znie
takto: „Predchádzaj, Pane, naše konanie
svojím vnuknutím a sprevádzaj ho svojou
pomocou, aby sme všetky podujatia s tebou
začínali a s tvojou pomocou i dokončili.“
Každý krok nášho života, každá činnosť,
aj čo sa týka Cirkvi, musí byť konaná pred
Bohom, vo svetle jeho slova.
Minulú stredu som v katechéze zdôraznil dôležitosť jednotnej modlitby prvého
kresťanského spoločenstva, ktoré čelilo
skúškam – a práve v modlitbe, v meditácii
nad Svätým písmom vnímalo veci, čo sa
okolo neho diali. Keď je modlitba živená
Božím slovom, začíname vidieť skutočnosť
novými očami, očami viery – a Pán, ktorý
hovorí k mysli aj k srdcu, darúva nové
svetlo našej ceste – a to v každom okamihu
a v každej situácii. Veríme v silu Božieho

slova a modlitby. Aj ťažkosti, ktoré prežívala
Cirkev pre problém služby chudobným,
pre otázku dobročinnej lásky, sa prekonali
v modlitbe, vo svetle Boha, Svätého Ducha.
Apoštoli sa neobmedzili len na to, že potvrdili voľbu Štefana a ďalších mužov, ale sa
tiež pomodlili a „vložili na nich svoje ruky“
(Sk 6, 6). Evanjelista si spomína na toto
gesto aj pri voľbe Pavla a Barnabáša. „Postili
sa a modlili, vložili na nich svoje ruky a prepustili ich.“ (Sk 13, 3) Znova potvrdzuje,
že praktická činnosť prejavov dobročinnej
lásky je aj duchovnou službou: obe musia
ísť súčasne.
Apoštoli odovzdávajú siedmim mužom
osobitnú službu gestom vkladania rúk, aby
im bola daná aj potrebná milosť. Zdôraznenie modlitby – „potom, čo sa pomodlili“ – je
dôležité, pretože podčiarkuje duchovný
rozmer tohto gesta; nie je to len odovzdanie
úlohy – ako sa to robí v ktorejkoľvek spoločenskej organizácii: je to cirkevná udalosť,
pri ktorej si Svätý Duch privlastňuje sedem
mužov vybraných Cirkvou a posväcuje ich
v pravde, ktorou je Ježiš Kristus: on je tým,
čo v tichosti koná, je prítomný vo vkladaní
rúk, aby vyvolení boli pretvorení jeho mocou a posvätení čeliť praktickým výzvam,
pastoračným ťažkostiam. Podčiarknutie
modlitby nám okrem toho pripomína, že
len z intímneho, dennodenne udržiavaného vzťahu s Bohom sa môže zrodiť odpoveď
na Boží výber, do ktorého zverujeme všetky
služby Cirkvi.
Drahí bratia a sestry, pastoračný problém,
ktorý priviedol apoštolov k tomu, aby si vybrali siedmich mužov a vložili na nich svoje
ruky na službu dobročinnej lásky, zatiaľ čo
oni sami sa rozhodli venovať hlásaniu slova,
naznačuje aj nám primát modlitby a Božieho slova, ktorý potom dáva rast aj pastoračnej činnosti. Pre pastierov je práve toto prvá
a najcennejšia forma služby stádu, čo im
bolo zverené. Ak pľúca modlitby a Božieho
slova nedávajú dych nášmu duchovnému
životu, riskujeme, že sa udusíme v tisícoch
starostí našej každodennosti: modlitba je
dychom duše i života. A ešte jednu dôležitú
vec by som chcel zdôrazniť: vo vzťahu s Bohom, v počúvaní jeho slova, v dialógu s ním
sme spojení s Pánom a zároveň s mnohými bratmi a sestrami vo viere, aj keď sa
nachádzame v tichu chrámu alebo v tichu
vlastnej izby. Ako harmónia nástrojov, ktoré
vo svojej individualite dvíhajú k Bohu veľkú
symfóniu modlitby, vďaky a chvály. Ďakujem. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
ilustračná snímka: yourbizstartup.com

Bol na počiatku
Boh?
Človek vníma svet okolo seba cez svoje zmysly.
Spoznávaním sveta prenikáme hlbšie aj do poznania pravdy o sebe a o Božom pláne. Keď
3. júla 2012 v Európskom centre pre jadrový
výskum (CERN) potvrdili existenciu Higgsovho
bozónu (božskej častice), objavili tak zároveň
poslednú časticu štandardného modelu častíc
zodpovednú za hmotnosť, teda váhu telies.
Tento objav podnietil stretnutie popredných
európskych fyzikov, filozofov a teológov, ktorí
v švajčiarskej Ženeve diskutovali o otázke, či
na počiatku sveta stál Boh. Títo učenci hľadali
hlbší pohľad na okamih veľkého tresku, ktorým sa odštartoval čas i vývoj vesmíru, ako ho
poznáme dnes. Čo však spôsobilo tento veľký
tresk? Stál za ním Boh alebo spontánnosť?
Práve objavenie božskej častice síce potvrdilo teóriu časticovej fyziky, no zároveň začalo
zamestnávať aj teológov a filozofov. Vedci
pôvod vesmíru podľa arcibiskupa Garyho
Wiltona z Cantenbury „potrebujú odhaľovať
spolu s teológmi a filozofmi“.
Konferencia mala potrebný náboj, čoho
dôkazom bola konfrontácia názorov už počas
prvého vystúpenia. Výskumník pre vedu a náboženstvo na Oxfordskej univerzite Andrew
Pinsent pred zhromaždenými expertmi poznamenal, že veda je na pokraji „zmeny spoločnosti v stroj, ak v sebe nezahrnie náboženstvo
a filozofiu“. Veda by sa podľa neho mala začať
uberať iným smerom – ako príklad uviedol
Einsteina, ktorý „začal klásť otázky, ktoré by
mali klásť deti“. Podľa Pinsenta veda nie je
dobrá pri vymýšľaní ideí.
Ešte pred začiatkom konferencie sa do poslednej knihy renomovaného fyzika Stephena
Hawkinga pustil ďalší profesor z Oxfordu –
John Lennox. Ten svojho vedeckého kolegu
upozornil na to, že sa vo svojej teórii mýli.
Hawking totiž vo svojej publikácii napísal,
že „k existencii sveta nebol potrebný Boh
a vesmír i ľudia sú výsledkom spontánneho
stvorenia“. Lennox tvrdí, že „plán stvorenia
sveta musí pochádzať iba od Boha“.
Odborníci však stále neodpovedali na otázku, ako je možné, že vznikol svet, ktorý je
usporiadaný tak, aby umožnil vznik života
a inteligencie. Niektorí tvrdia, že práve tu
bola idea. Hawking namieta, že „keďže máme
zákon gravitácie, môže vesmír vzniknúť
z ničoho“.
A na dokázanie neexistencie Boha je veda
krátka. „Rovnako je krátka aj na to, aby
dokázala jeho existenciu,“ povedal biskup zo
Swindonu Lee Rayfield. „Viera je niečo mimo
toho,“ doplnil biskup.
spracoval Juraj Gradoš
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Diakon
v dnešnej Cirkvi
Ako si prežíval samotný akt diakonskej
vysviacky?

Svätenie je dar. Boh ho dáva zadarmo. Ja
som stál v pozícii príjemcu.
Diakonské svätenie som prežíval vo
veľkej tréme a napätí. Ale počas samotného
svätenia Boh naplnil moje srdce pokojom.
Je to Božia milosť, ktorá mocne pôsobí
v diakonskej službe a posilňuje ma.

Ako vyzerá tvoj pracovný deň?

Ako diakonovi mi bolo určené posluhovať
v Bazilike v Michalovciach a zároveň duchovne spravovať cirkevnú materskú školu.
Mám ukončené štúdium matematiky a špeciálnej pedagogiky pre žiakov s mentálnym
postihnutím, a preto pôsobím aj ako učiteľ
v špeciálnej základnej škole. Prvú časť dňa
teda trávim v škole. V rámci práce duchovného správcu materskej školy 3 – 4-krát
v týždni sa schádzam s deťmi, s ktorými sa
hravou formou učíme o Bohu. Spievame,
tancujeme a kreslíme. Raz týždenne mám
krátku prednášku pre pedagógov materskej
školy. Večer posluhujem pri liturgii v bazilike.

Neobmedzuje jedna služba druhú?

Diakonská služba a práca učiteľa sa navzájom neobmedzujú. Ako diakon a učiteľ
môžem byť v škole bližšie pri ľuďoch –
kolegoch a žiakoch, rozprávať sa s nimi
na duchovné témy, ktoré ich zaujímajú.
Tiež si uvedomujem aj omnoho ťažšiu
úlohu, ako len rozprávať sa – žiť evanjelium
v každodennej praxi.

Ako diakon žiješ v manželstve. Ako sa to
dá všetko dobre skĺbiť ?

V predmanželských náukách mi kňaz povedal zaujímavú správu. Na prvom mieste
v mojom živote má byť Boh, na druhom
rodina a na treťom služba (diakonská,
kňazská). Podľa tohto rebríčka sa snažím
usporiadať čas každého dňa. Na prvom
mieste je Boh. S ním začínam každý deň
v osobnej modlitbe. Keďže väčšinu dňa nie
som doma, snažím sa tráviť každú voľnú
chvíľu poobede s rodinou. Najviac času
mám cez víkend a cez prázdniny. Zavŕšením

aby život každého diakona i kňaza bol pre
všetkých ľudí príťažlivý. Problémy a starosti
máme všetci, niektorí väčšie, iní menšie,
ale spôsob, akým ich riešime, ako sa s nimi
vyrovnávame, je odlišný. Život je ťažký, ale
s Ježišom je zároveň aj nádherný. Myslím
si, že ak sa raz zvýši počet diakonov, tak to
budú práve diakoni v civilnom zamestnaní.

Aká je perspektíva tvojej diakonskej
služby?

každého dňa je spoločná večerná modlitba.

Diakonská služba zahŕňa aj vykonávanie
viacerých úkonov pri slávení rôznych bohoslužieb. Bolo zložité si ich osvojiť? Aké
to bolo na začiatku, aké je to teraz ?

Liturgika bola jedným z mojich najobľúbenejších predmetov počas štúdia na teologickej fakulte. Osvojenie si liturgického
slávenia nebolo pre mňa náročné, ale tréma
zohrala v praxi zo začiatku svoju úlohu,
najmä pri liturgiách s vladykom.

Ktorá z vecí v tvojej službe ťa najviac
oslovuje?

Slávenie božskej liturgie. Je veľa vecí, ktoré
ma na liturgii oslovujú. Diakon prednáša
prosby za ľud – je akoby hlasom ľudu.
Počas malého vchodu nesie evanjeliár –
knihu života – a potom neskôr z neho číta
Božie slovo. Diakon je prvý, kto sa dotýka
„predložených posvätených vzácnych
darov“ a pozdvihuje ich počas spevu „Tvoje
z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre
všetko“. Diakon je ako anjel − „my cherubínov tajomne predstavujeme“, ktorý oslavuje
Boha a povzbudzuje k oslave iných. Výnimočné miesto v mojej službe má liturgia
slávená s archijerejom. Na tieto liturgie sa
veľmi teším.

Spomínal si liturgie s vladykom. Ako
často sa na nich zúčastňuješ?

Diakonujem na archijerejských liturgiách zväčša pri odpustových slávnostiach,
posviackach a pri rôznych príležitostiach,
na ktoré ma miestny kňaz pozve.

Už od samotných počiatkov mala diakonská služba
svoje osobitné miesto
v Cirkvi. Jedným z prvých
diakonov v dejinách bol
apoštol Filip. Jeho pamiatku si východná cirkev
pripomína 11. októbra.
Pri tejto príležitosti sme
pre vás pripravili rozhovor
s diakonom Košickej eparchie Rastislavom Vargom,
ktorý pôsobí v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Je ženatý, má
dve deti – dvojročnú Sáru
a polročného Simeona.
Okrem svojej diakonskej
služby pôsobí aj v civilnom zamestnaní ako učiteľ v základnej špeciálnej
škole a duchovný správca
Cirkevnej materskej školy
bl. biskupa Vasiľa Hopka.

Aká je podľa teba perspektíva diakonskej
služby v budúcnosti?

Služba diakona má v Cirkvi svoje miesto.
Diakon nie je len tým, kto posluhuje pri
bohoslužbách, ale môže vykonávať aj ďalšie
úlohy. Diakon môže spravovať kanceláriu farského úradu, pomáhať pri farskej
pastorácii, vykonávať rôzne služby v Cirkvi,
pri ktorých nie je potrebná služba kňaza.
Ak má požadované vzdelanie, môže pôsobiť
ako katechéta. Tiež môže zastávať rôzne
povolania vo svete. Takto môže byť v bliž-

šom kontakte s inými ľuďmi a poukázať
na to, že aj diakon je človek ako každý iný,
ktorý žije im podobným životom v rodine,
s podobnými starosťami. Svojimi postojmi,
žitou vierou, vzťahom k Bohu môže ukázať,
ako prežíva každodenný život. Môže poskytnúť oporu a povzbudenie kolegovi, ktorý ochorel na vážnu chorobu, zaujímať sa
o druhých, prinášať pokoj a radosť. Túžim,
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Už v seminári som pocítil túžbu pracovať ako kňaz v školstve. Preto som sa dal
na štúdium matematiky. Po ukončení teologickej fakulty ma okolnosti života nútili
hľadať si prácu. Vtedy Boh zaviedol moje
kroky do špeciálnej základnej školy, v ktorej
pracujem doteraz. Táto práca je zaujímavá
a mám ju rád. Keď som žiadal o diakonské
svätenie, chcel som byť diakonom jeden
rok. No keďže sa mi služba diakona páči,

požiadal som vladyku o jej vykonávanie
na dlhší čas. Vnímam to ako Božiu vôľu.
Keď ma Boh bude potrebovať ako kňaza,
som pripravený.

Ako sme už viackrát spomínali, diakonát
je v prvom rade služba. Aký zmysel má
táto služba pre dnešných ľudí v chráme,
ale i pre ľudí mimo neho?

Diakon Gréckokatolíckej cirkvi nemôže
sám sláviť žiadne bohoslužby. Je nápomocný kňazovi, ktorý je hlavným slúžiteľom.
Diakon je hlasom ľudu, prednáša prosby
za jeho potreby, za jeho spásu. Mnohí
považujú liturgiu slávenú spolu s diakonom
za slávnostnejšiu, krajšiu. Ja to ale vnímam
tak, že kým diakon prednáša prosby, kňaz
sa môže modliť. Hlavným na liturgii nie je
kňaz ani diakon, ale Kristus.
za rozhovor ďakuje Ján Slobodník

Otvorené srdcia gréckokatolíkov
Dobrá novina aj vo vašej farnosti

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s Pápežskými misijnými dielami pozýva farnosti, aby sa zapojili do 18. ročníka koledníckej akcie
Dobrá novina.
Zapoj svoju farnosť do Dobrej noviny, staň sa koledníkom, ktorý počas vianočných
sviatkov zvestuje radostnú zvesť o narodení nášho Pána Ježiša Krista. Príspevok,
ktorý sa vyzbiera, poputuje na rozvojové projekty do afrických krajín.
Všetky potrebné informácie nájdeš na www.dobranovina.sk alebo na telefónnych
číslach:
Mgr. Beáta Baranová – 0904 738 278, 0908 839 338;
Mgr. Veronika Krenická – 0915 934 398, 0903 982 740
(zodpovedné za Dobrú novinu za Prešovskú archieparchiu)
Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

Viera
a veda
Rozmach vedy a techniky je v súčasnom
svete nezastaviteľný. Objavy prírodných
zákonov alebo ich lepšie chápanie, technické vynálezy umožňujúce hlbší prienik
do štruktúr hmoty, lety do vesmíru atď. sú
dôkazom neustáleho hľadania vysvetlenia
sveta zo strany ľudského rozumu. Každý
úspech v tomto hľadaní nesie v sebe aj nové
otázky. Sú to otázky predovšetkým o zmysle
nových poznatkov a skutočností, lebo bez
poznania zmyslu vecí sa mozaika vedy stáva
neprehľadnou. Zmysel si však sama veda
nevie určiť. Je to jedno z jej obmedzení. Túto
úlohu je však schopná zvládnuť náboženská
viera.
V histórii sú na jednej strane známe
prípady, keď sa predstavitelia Cirkvi nekompetentne vyjadrovali k objavom vedy a boli
z toho nepríjemné kolízie. Tie sa dodnes
využívajú v boji proti kresťanstvu. Problém
bol v tom, že teológia i empirická veda majú
rozdielny objekt i metódu svojho skúmania,
čo však nebolo rešpektované. V súčasnosti
je všeobecne zaručená autonómia každého
z vedných odborov.
Na druhej strane väčšina vedcov bola a je
úprimne veriaca v Boha. Ba veľa nových
technických objavov, ktoré posunuli ľudstvo
dopredu, vzišlo práve z bádateľskej práce
kňazov. Spomeňme napr. objaviteľa padáka
Štefana Baniča alebo priekopníka rádiotelegrafie Jozefa Murgaša či v oblasti genetiky J.
Gregora Mendela a ďalších.
Cirkev podporuje poctivé výsledky vedcov,
a to aj neveriacich. Nebojí sa prípadnej
konfrontácie vedy a viery, lebo je presvedčená, že jestvuje iba jedna univerzálna
pravda kotviaca v Bohu, ku ktorej viera
i veda pristupujú zo svojho pohľadu. Podľa
W. Arbera, prezidenta Pápežskej akadémie
vied, veda a viera musia byť pre ľudské
poznanie vzájomne doplňujúce sa elementy.
Vychádza pritom z presvedčenia, že veda
„doposiaľ nebola schopná nájsť dostatočné
odpovede“ na otázky, ktoré si kladie človek,
predovšetkým tie, ktoré presahujú prirodzenú sféru. Úloha náboženstva pri nachádzaní
správneho vysvetlenia zmyslu sa tak javí ako
nezastupiteľná.
Michal Hospodár
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Izabela Katolícka

12. októbra 1492 janovský námorník
Krištof Kolumbus v službách španielskych kráľov objavil Ameriku, otvoriac
tým bránu stretnutiu dvoch svetov. Ale
pre obyvateľov „nového sveta“, ktorí boli
napadnutí ľuďmi „starého sveta“, zaslepenými túžbou a neuhasiteľným smädom
po bohatstve a moci, to nebolo šťastné
stretnutie. Technológia modernej Európy
sa vnútila kultúram, ktoré sa len začali
vyvíjať a zastavili ich rast. Na úkor spravodlivosti a práva sa presadila sila, ktorá dala
za pravdu tým, ktorí ju nemali.
Španielsko len nedávno získalo svoju
vlastnú slobodu od tých, ktorí ho okupovali
osem storočí; len nedávno sa zjednotilo
a zložilo všetku moc nad polostrovom
do rúk dvoch panovníkov − Ferdinanda
Aragónskeho a Izabely Kastílskej.
Ale Španielsko chcelo kráľovstvo so
spravodlivými zákonmi a to viedlo Izabelu
Katolícku, aby pred smrťou vydala zákony
mierne k svojim novým poddaným v krajinách dobytých v minulosti i budúcnosti.
Kráľovná nariadila ľudsky zaobchádzať
s obyvateľmi týchto krajín, zakázala otroctvo a vyžadovala, aby boli otroci oslobodení
a poslaní domov. Zakázala aj to, aby ich
zbavovali ich majetku. V tej dobe boli tieto
zákony príkladom spravodlivosti a proklamáciou rovnosti medzi Indiánmi a belochmi. Ale ľudská chtivosť si našla kľukaté
cestičky, ako zamaskovať otroctvo za tzv.
encomiendu, oficiálne poverenie starať sa
o skupiny Indiánov a zároveň využívať ich
prácu. Takto sa dobyvatelia stali pánmi
životov i majetku. Misionárom, ktorí prišli
do týchto krajín z ľudskejších pohnútok, sa
len ťažko darilo ich v tom obmedzovať.

Nerovnosť pokračuje

500 rokov po objavení sú dejiny nášho
kontinentu naďalej dejinami nerovnosti
a vykorisťovania slabšieho silnejším. Dávni
páni a vlastníci zeme sú bez vlastníctva
a vytlačení z cesty k dôstojnosti.
Latinská Amerika naďalej ostáva majetkom niekoľkých málo osôb, ktorí zhŕňajú,
jedia a plytvajú chlebom zarobeným v pote
chudobných. Nerovnosť je dnes nielen
rasová, ale aj kultúrna a sociálna.

Cesty k rovnosti

Sú historické udalosti, ktoré vyznačujú cestu k rovnosti. Naši hrdinovia boja
za nezávislosť vyhlásili zrušenie otroctva,
v ktorom žili černosi privezení z Afriky.
Mexiko už ako nezávislá krajina prestalo
uznávať šľachtické tituly a deklarovalo
rovnosť všetkých svojich obyvateľov, mužov
i žien. Od minulého storočia majú ženy

t
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Rovnosť
volebné právo a ako plynú roky, môžeme
ich vidieť dôstojne zastávať takmer všetky
volené úrady.
Uvedomelí občania každý deň bojujú,
aby v našej spoločnosti neexistovala nezákonnosť, korupcia a protežovanie.
Musíme uznať, že piata mocnosť − médiá
dodali veľký impulz nášmu kráčaniu k rovnosti, ale ešte nám ostáva dlhá cesta!

Čo nám chýba

Potrebujeme účinné a poctivé plánovanie
hospodárskeho rozvoja, ktoré by zahrňovalo vzdelávanie, zdravie a bývanie pre najchudobnejšie oblasti našej krajiny. Chýba
nám väčší podiel na vládnutí. Chýba nám
rovnosť príležitostí rastu pre mužov a ženy.
Je naliehavé vykoreniť korupciu, ktorá prenikla našu spoločnosť až do špiku. Máme
spravodlivé zákony, ale nedodržiavame ich.

Kamienok na ceste k rovnosti

• Prestaňme podceňovať ľudí s inou farbou
pleti.
• Nespôsobujme, aby sa zle cítili naši bratia, ktorí hovoria iným jazykom.

• Nedovoľme si ponižujúce výroky o ženách.
• Prestaňme nadhodnocovať ľudí a veci len
preto, že sú zahraničné.
• Snažme sa spoznať Indiánov nielen
z kníh, ale aj z úprimného, spravodlivého
a rovnocenného prístupu k nim; spoznajme ich život, nielen ich umelecké
výrobky.
• K turistom sa správame dobre, až servilne, lebo nám prinášajú doláre, ale ako
sa správame k chudobným obyvateľom
bratských krajín, ktorí prechádzajú našim územím hľadajúc lepší život?
• Pre katolíkov: pohŕdať nejakým človekom je urážkou samého Boha. V Božích
očiach sme si všetci rovní. n

Nobelova cena za súcit

Agnesa Bojaxhiuová mala veľké sny. Patrila
k mládežníckemu zboru svojej farnosti
a k mariánskej skupine. Rada čítala misionárske časopisy a do vytrženia ju privádzali
články o Indii. Keď dovŕšila osemnásť rokov, vstúpila do komunity sestier z Loreta,
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ktoré jej pomohli zrealizovať jej sen a poslali ju
do Indie. Ale v Kalkate
Agnesa pokračovala
v snívaní. Ako učiteľka
na gymnáziu sa začala
zaujímať o „najchudobnejších z chudobných“
a svoje žiačky učila
súcitu. Pri jednej príležitosti pozvala jednu
z nich, aby sa stala
rehoľníčkou, a dievčina jej odpovedala,
že súhlasí, ak ona
zasvätí všetok svoj čas
chudobným. Vtedy
Agnesa zanechala
vyučovanie na gymnáziu a založila novú
komunitu. Spolu
s touto dievčinou,
ktorá chcela všetok
svoj čas venovať
službe chudobným, a s mnohými
ďalšími mužmi
a ženami zbierali
„ľudský odpad“
na uliciach
Kalkaty. Dostala
Nobelovu cenu,
ktorá bola tentoraz cenou
za súcit. Áno, je to Terézia z Kalkaty.

Je súcit dobrý?

„Neznášam, keď ma ľutujú,” hovoríme,
keď sa naša hrdosť cíti urazená nevhodnou
poznámkou, ktorá určite nie je súcitom,
pretože súcit sa nevyjadruje slovami, ale
skutkami.
Slovo súcitiť znamená vo svojej podstate
„cítiť spolu“. Súcitiť neznamená len cítiť
ľútosť nad bolesťou alebo trápením iného,
ale milovať trpiaceho tak, že trpím s ním.
Súcit je ovocím lásky. Súcit je dobrý
a v praxi vidíme účinné výsledky súcitu
mnohých ľudí, ktorí milujú svojich bratov
a robia pre nich niečo.
Červený kríž, charita, detské mestečká,
organizácie na pomoc postihnutým chorobou alebo katastrofou, trpiacim podvýživou, bezdomovcom, sirotám, tisíce útulkov,
sirotincov, škôl, nemocníc a ambulancií sa
zrodilo zo súcitu. Požehnaný súcit!

To nie je súcit

Nie je súcit proti dôstojnosti človeka? Nie
je pre chudobného ponížením? Kedy ako.
Dar od milujúceho neponižuje. Dáva sa
a prijíma prirodzene. Ale, samozrejme, ak
dar sleduje iný cieľ než priateľstvo, vtedy

zneužívame toho, koho obdarúvame zo
zištných dôvodov.
Ak by sa v mojej farnosti rozdávali potraviny chudobným s cieľom, aby sa zúčastňovali na omšiach, aby uzatvárali manželstvá v kostole, aby chodili na vyučovanie
katechizmu, vtedy by sme korumpovali
súcit a robili by sme nečestnú náboženskú
propagandu. Kupovali by sme prozelytov.
Keď politici nehľadajú na prvom mieste
verejné blaho, ale propagandistický dojem,
všetky ich diela starostlivosti o chudobné
oblasti sú čírou investíciou do získavania
nových prívržencov.
Niet súcitu tam, kde sa vytrubuje, čo
dobré sa urobilo.

Chcem byť súcitný, ale...

Všetci, čo máme srdce, súcitíme s ľudskou
bolesťou. Chceli by sme prejsť od súcitu
k účinnej pomoci, ale nemáme prostriedky.
Ale súcit sa nie vždy vyjadruje pomocou,
ktorá zahŕňa výdavky. Poznám ženu, ktorá
robí nákupy starenke zavretej doma pre
neduhy.
Jedna mimoriadna rozdávateľka prijímania ide o polnoci pomôcť starým a chorým
manželom, o ktorých sa nemá kto starať.
Jeden člen hliadky sa láskavo stará o chudáka, ktorému sa stala nehoda, a neodíde,
kým nepríde lekárska pomoc. Jedni manželia navštevujú každý týždeň starobinec,
kde zhromaždia starkých a modlia sa s nimi
ruženec.
Oni všetci sú súcitní... tak ako Boh, ktorý
je súcitný a milosrdný!

„Na, daj jej“

Jedna pani, očividne chudobná, kupuje
lieky. Povedali jej cenu a ona sa pýta, či
nemajú menšie a lacnejšie balenie. Nie,
nemajú. Tvár panej sa naplní úzkosťou,
počíta znova a znova, ale nestačí jej. Všimne
si to iná žena vedľa nej, dá svojmu dieťaťu
bankovku a ticho mu hovorí: „Na, daj jej“.
Tak sa učí súcitu!

Dieťa sa naučí byť súcitným:

• Keď pomáha spolužiakovi v učení.
• Keď ponúkne priateľstvo tomu, koho
nemá nikto rád.
• Keď navštívi chorého príbuzného.
• Keď trpezlivo počúva starčeka.
• Keď sa podelí so svojimi obľúbenými
hračkami, nie s tými, ktoré už nefungujú.
• Keď sa správa slušne a úctivo k chudobnému, ktorý potrebuje pomoc. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: liptovskymikulas.casd.sk

Viera
„urob si sám“
„My prichádzame do chrámu preto, aby sme
si oddýchli, načerpali pokoj a vy stále od nás
niečo chcete!“ takéto slová som nedávno
počul.
Na túto dosť vážnu výhradu mám protiotázku: „A kňaz nemá takéto právo? Čo však,
ak vidí ľahostajnosť a tvrdošijné zotrvávanie
v hriechu? Ak roky nevidí nič iné len odmietanie sviatostí – či už sviatosti odpustenia
hriechov, svätého prijímania, či sviatosti
manželstva, aj vtedy má byť pokojný? Či
nejde o duchovný egoizmus, ak do chrámu
niekto prináša iba zopár centov či ochotu
zaspievať si?
V tomto čase otvorenia Roka viery Svätý
Otec Benedikt XVI. povedal: „Dnes veľmi
zblízka čelíme riziku budovania viery podľa
princípu ,urob si sám’. Treba sa nám vrátiť
k Bohu, k Bohu Ježiša Krista, musíme znova
objaviť odkaz evanjelia a pomôcť mu, aby
hlbšie vstúpil do našich svedomí a do nášho
každodenného života.“
Prežívanie našej viery nemá byť iba odpočinutím si v nedeľu v chráme. Práve naopak.
Ak bude moje prežívanie nedeľnej liturgie
hlboké a pravdivé, potom sa to prejaví aj
v bežnom živote – v pristupovaní k sviatostiam i v službe blížnym, spoločenstvu,
v ktorom žijem. Potom nebudem prichádzať
do spoločenstva len preto, aby som čerpal,
ale aj preto, aby som iných obohatil.
Istá pani v stredných rokoch má zdravotné
problémy a čaká ju operácia. Jej švagriná je
zvedavá, preto zatelefonuje veštkyni. Tá ju
upozorní: „Ak sa dá vaša švagriná operovať
v tomto období, keď je spln mesiaca, stále
bude mať problémy.“ Tieto slová vstupujú do myšlienok a pocitov a nesú náboj
varovania a strachu. Lenže tento strach je
zlý, pretože z mesiaca robí boha. Vari nás
neupozorňuje sám Boží Syn: „A kto z vás si
môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu
životu?“ (Lk 12, 25) Ani mesiac, ani naše
starosti nám nedokážu predĺžiť život. Škoda,
že tá pani chodí málo do chrámu, do spoločenstva úprimne veriacich, neposilňuje svoju
vieru v pravého Boha a neprijíma poučenie
od kňaza.
Ak by sa dal žiť život viery spôsobom
„urob si sám“, Pán Ježiš by nebol neustanovil
ani sviatosť kňazstva, ani ostatné sviatosti.
No on nám tieto sviatosti daroval, pretože sa
bez nich nezaobídeme. Rok viery sme začali
pri príležitosti 50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu. Tešme sa teda z bohatstva
učenia Cirkvi.
Marek Badida
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Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka v Bárke v Juskovej Voli

Máme jeden druhého
„O čom sa ste sa zhovárali cestou?“ pýtal sa prezieravo Ježiš svojich apoštolov. „O čom ste
sa hádali?“ Podobne podozrievavo sa často pýta aj rodič svojich detí. Apoštoli po Ježišovej
otázke utíchli podobne, ako utíchnu súrodenci, keď sa ich na niečo opýta ich rodič.

T

en známy boj o prvenstvo
neminul ani apoštolov
a dodnes nemíňa ani
súrodencov. Naštrbené vzťahy,
slovné prestrelky, hádky, neustále spory, hnev a závisť. Byť
stále prvý, najlepšie na správnom mieste a v správnom čase
a zaskvieť sa v čo najlepšom
svetle. Je to módny trend každej
doby. U apoštolov byť prvý
znamenalo byť prvý po Ježišovi
a byť najlepší pred ľuďmi. U súrodencov je cieľom byť skvelý
a vynikajúci pred rodičmi a ľuďmi. Byť skvelý a prvý. A hlavne mať z toho nejaký osoh.
Samozrejme, potenciál byť prvý
a vyhrať nad ostatnými ako
u apoštolov, tak aj u súrodencov
by tu bol. Len či je to osožné
pre nich samotných a pre život
ostatných.
Apoštoli sa mohli predbiehať, koľko len chceli. Podobne
ako to robia dnešní súrodenci.
Pán ich stále usvedčil z ich
zloby a chýb. Ak ich neusvedčil
priamo, usvedčili ich jednotlivé
životné situácie, pred ktorými

ich vystríhal. Nepomohlo. Aj
keď to nepomohlo, predsa len
to bolo na niečo dobré. Apoštoli
si neuvedomovali jednu vec – že
sú bratia.
Veľký zlom v ich súperení
nastal ukrižovaním ich Majstra a jeho smrťou. Smútok
a bolesť zo straty zasiahol ich
srdcia. Uvedomili si, čo stratili.
Zmŕtvychvstalý Kristus však
dal do poriadku to, čo malo byť
v poriadku. Začal sa napĺňať
jeho pôvodný zámer – jednota
bratov – apoštolov.
Aj súrodenci si dnes často
neuvedomujú, že sú bratmi
a sestrami. Nie súpermi, ale
súrodencami! Nie nejednota,
ale láska posúva na popredné
miesta každého človeka. Ani
u apoštolov nebolo treba súperiť. To isté platí aj pre súrodencov. Nie súperiť, ale zjednotiť sa
a pracovať na budovaní veľkého
diela lásky – šírenia Kristovho
evanjelia.
Po vzkriesení a prijatí Svätého
Ducha nastal medzi apoštolmi
zlomový okamih. Takýto bod

zlomu môže prísť aj do súrodeneckého vzťahu, pri ktorom si
uvedomia, že súperiť je zbytočné. Možno to príde vekom,
možno životnou skúsenosťou,
nepríjemnou rodinnou udalosťou, veľkým ústupkom alebo
gestom lásky súrodenca. Keď
sa apoštoli zo súperov zmenili
na bratov a zbytočné spory šli
bokom, mohli pracovať na ohlasovaní veľkého diela lásky.
Rodina je Bohom ustanovená, požehnaná a jej cieľom je
pracovať na diele lásky. A súrodenci majú byť v nej i mimo nej
apoštolmi. Brat môže pomôcť
svojmu bratovi a stať sa jeho
najlepším kamarátom. Ale najkrajšie na tom je, že majú jeden
druhého blízko seba a môžu
sa vzájomne dopĺňať. Vďaka
láske, ktorá súrodencov spája,
vyniknú všetci.
Sme súrodenci a staráme
sa o starnúcich a chorľavých
rodičov. Vzájomne sa budeme
povzbudzovať, stretávať sa a tešiť sa jeden z druhého a z našich ratolestí. Už tým pracujú

na diele, na misii lásky a evanjelia. To je nádherné. Život je
krásny, ak je naplnený láskou.
Láskou, keď už nesúperíme
a uvedomíme si, na čo pôvodne
sme určení. Ak po rokoch dôjde
k stretnutiu so súrodencami,
ktorí už nežijú v spoločnom
dome či byte, iba s úsmevom
a s humorom môžu spomínať
na kedysi zbytočný spor a vojnu
o prvenstvo. Aj veľké súperenie
sa neraz stalo veľkým realizovateľným potenciálom Kristovej
lásky.
Súrodenecký vzťah sa nikdy
nedá zrušiť, nech je akýkoľvek.
Môže sa však zmeniť k lepšiemu, k takému, aký plánoval
Boh – byť založený na základe
lásky, ktorá sa realizuje pre
seba navzájom a pre iných.
Byť apoštolmi – súrodencami
v rodine a vo svete. Realizovanie krásneho súrodeneckého
vzťahu môže obohatiť tento
svet, veď nakoniec láska všetko
premôže. n
Stanislav Bujda
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Pozdrav
z Afganistanu
P
rostredníctvom tohto článku chcem
v mene všetkých, ktorí sú v Afganistane, pozdraviť všetkých čitateľov, našich priateľov, kolegov a známych
na Slovensku. Doma nám to popri plnení
pracovných a rodinných povinností ani tak
nepríde, ale skutočne žijeme na krásnom
kúsku Zeme. Ani nie tak prostredie, ale ľudia a ich vzťahy sú hlavným zdrojom pocitu
pokoja a šťastia. Samozrejme, starosti o zajtrajšok nám niekedy nedávajú spávať. Je to
prirodzené a pochopiteľné, že človek má
starosť o svoju budúcnosť. No keď vidím,
ako žijú ľudia v Afganistane, ako deň čo deň
bojujú o prežitie, s akou biedou sa boria,
skutočne mi prichodí povedať, že moje
starosti sú ničím oproti tým, ktoré vidím tu.
A ja ako vojenský kaplán toho veľa nevidím,
oveľa viac vidia naši chlapi – stražáci, ktorí
sú denno-denne v neustálom kontakte
s miestnymi. Oveľa viac vidia naši ženisti,
ktorí zbavujú mín ešte stále neprebádaný
povrch afganskej zeme. Oveľa viac toho
vidia naši kolegovia z medzinárodného provinčného rekonštrukčného tímu, ktorí sa
tvorbou projektov snažia pomáhať pri budovaní infraštruktúry, výchove či vzdelávaní
Afgancov. Ako sa žije v biede a neistote toho
oveľa viac vedia naši vojaci z mentorovacieho tímu, ktorí pomáhajú svojim afganským
kolegom pri budovaní ich armády. A o tom,
s čím sa stretávajú naši chlapi z EOD (to sú
naši vojaci, ktorí zneškodňujú nástražné

výbušné systémy), čo všetko vidia a čo môže
kruto zmeniť život človeka, sa neodvážim
ani písať.
Slovenskí vojaci pôsobiaci vo vojenskej
operácii ISAF v Afganistane 5. septembra
realizovali jednu zo svojich misií – odovzdanie humanitárnej pomoci pre miest-

nych obyvateľov. Misiu pripravovali v spolupráci so svojimi americkými a austrálskymi
kolegami a miestnymi autoritami – malíkmi. Cieľom bolo odovzdať humanitárnu
pomoc – hračky, písacie a kresliace potreby
pre chudobné deti kočovníkov nazývaných
kuchie, ktoré žijú v okolí mesta Tarin Kowt.
Kuchie je výraz z perzštiny a znamená
„tí, čo sa sťahujú“. Presúvajú sa z jedného
miesta na druhé v závislosti od počasia
a dostupnosti pasienkov pre ich dobytok.
Väčšina nevlastní nehnuteľný majetok,
živia sa predajom tiav, dobytka, oviec, srsti,
vlny, mäsa a mliečnych produktov. Bývajú
pod stanmi, nemajú prístup k pitnej vode,
infraštruktúre, školám ani k zdravotnej
starostlivosti.
Darčeky, ktoré zozbierali deti na Slovensku, sme rozdali v osade Sola pri obci
Ghaznigak (2 km od mesta Tarin Kowt).
Druhou zastávkou bola osada Shamal Sola
pri obci Naychin (5 km od Tarin Kowtu),
kde žije asi 50 takýchto rodín. Zo všetkého
mali deti obrovskú radosť, no azda najviac
sa potešili písacím potrebám.
Aktivita nebola materiálovo rozsiahla,
ale významovo veľká a prospešná, pretože
darčeky na tvárach afganských detí vyčarili obrovskú radosť, keďže mnohé z nich
ozajstnú hračku ešte nevideli. A slovenské
deti takéto iniciatívy učia deliť sa a darovaním urobiť radosť obdarovanému. n
Jozef Michalov
ilustračná snímka: fa.wikipedia.org

Svätý Ján Zlatoústy
Veľkú časť svojho celoživotného duchovného diela venoval Ján Zlatoústy hodnote človeka a dvom základným veciam,
v ktorých spočíva – presné poznanie pravej
náuky a správny život. Všetko Jánovo úsilie
vždy smerovalo k tomu, aby u veriacich podporil rozvoj chápania, správneho myslenia,
aby porozumeli a uviedli do života mravné
a duchovné požiadavky viery.
Ján Zlatoústy sa svojimi spismi podujíma
sprevádzať celý osobný rozvoj človeka, a to
v jeho telesnej, intelektuálnej i náboženskej
oblasti. Jednotlivé fázy rastu prirovnáva
k moriam v jednom obrovskom oceáne.
„Prvým z týchto morí je detstvo,“ hovorí
Zlatoústy. Práve v tomto ranom veku „sa
začínajú ukazovať náklonnosti k nerestiam
i k čnostiam“. Preto je nevyhnutné, aby sa
Boží zákon už od začiatku vtláčal do duše
„ako do voskovej tabuľky“. Ide totiž o najdô-

ležitejší vek. „Vyzbrojte svoje deti duchovnými zbraňami už v tom najútlejšom veku
a naučte ich, ako si poznačiť rukou čelo,“
odporúča Ján Zlatoústy (prežehnať sa podľa
vtedajšieho zvyku). „Po detstve nasleduje
more dospievania, na ktorom vejú búrlivé
vetry... pretože v nás rastie... žiadostivosť.
Po mladosti nasleduje vek osobnej zrelosti,
zasnúbenia a manželstva, keď prichádzajú
rodinné povinnosti. Nastal čas hľadať si
ženu.“ Slovom o cieľoch manželstva, spletitých osobných vzťahoch, ktorými dobre
pripravení budúci manželia majú zahatať
cestu možnosti rozvodu prichádza až k radosti vychovávať svoje deti k čnostnému
životu. Deti prirovnáva Zlatoústy k mostu,
ktorý spája obe strany, a všetci – rodičia
a deti – tvoria „rodinu, Cirkev v malom“.
Jozef Gača
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Nekrvavý
mučeník
Byť mučeníkom v pôvodnom zmysle znamená svedčiť o nejakej pravde
či hodnotách a nemusí pri tom dôjsť
k preliatiu krvi. Takýmto svedkom – mučeníkom ostáva aj pre dnešok sv. Ján
Zlatoústy.

zlý papierik
P

osledné lúče slnka sa
predierali pomedzi
domy, aby odovzdali celú
dedinu chladnému októbrovému večeru. Helena sa pomaly
chystala do chrámu, kde sa
spolu s ostatnými ženami
modlila pred liturgiou ruženec. Dnes však bola liturgia
niečím zvláštna. Ich kňaz sa
nechal inšpirovať kňazským
dňom v Ľutine a už minulú
nedeľu ohlásil svoj plán. Každý,
kto príde dnes do cerkvi, má
na papierik z bloku pri dverách napísať svoje meno a keď
bude odchádzať, má si jeden
papierik zobrať a prečítať meno
človeka, za ktorého sa bude celý
rok modliť.
Niektorí vtedy pošomrali,
iní si pomysleli svoje. Helene
po chvíli skrsla myšlienka,
že by mohla vytiahnuť svoju
sestru, s ktorou sa už šesť rokov
poriadne nerozpráva. Pozdravia sa, no len tak na pol úst.
Po tom, čo dom po rodičoch,
hoci malý, pripadol jej sestre, Helena jej nevedela prísť
na meno. Veď aj ona sa o rodičov starala. Jej pripadli akurát
dáke polia, s ktorými je iba
oštara. Chcela, aby ju vyplatili,
no nik peniaze nemal. No Helena si stále myslela svoje.
Teraz zacítila možnosť. Ak
Pán chce, vytiahne si sestru
a bude sa za ňu modliť. A možno sa to medzi nimi urovná.
V hĺbke srdca totiž už dávno

po tom túžila, no jej hrdosť
a často aj urazená pýcha jej
nedovolili urobiť pre zmier ani
jeden krok.
Len čo vošla do cerkvi,
prebehla po laviciach, no sestru
nenašla. Cez ruženec sa stále
obzerala, aby videla, či sestra
neprišla. Prišla až na posledný
desiatok. Helene sa uľavilo. Pán
ju isto vypočuje. Cez liturgiu
nedávala príliš pozor, lebo myšlienkami bola stále pri svojom
pláne. Keď kňaz udelil prepustenie, pomodlila sa ešte chvíľku,
aby nebola medzi prvými, čo
odchádzajú. Potom sa zdvihla
a vybrala si z košíka papierik.
Dobre vedela, že v tme vonku
ho neprečíta, a tak sa ponáhľala hnaná túžbou i chladom
októbrového večera domov.
Len čo zhodila kabátik, vybrala
z kabelky papierik a otvorila
ho. Vo svetle chodbovej lampy
prečítala meno úplne inej ženy.
Svet sa jej na chvíľu zrútil. Vari
ju Pán nepočul? Vari nechce,
aby sa so sestrou zmierila?
Skleslá na duchu padla do fotela s očami upretými na ten
kus papiera, akoby si tam čítala
svoje odsúdenie.
Prešla minúta, dve. Po schodoch bolo počuť ťažké kroky
manžela, ktorý pomaly schádzal dole. „Helena, si doma?“
zaznel v dome jeho hrubý hlas.
Neodpovedala. Vošiel do obývačky, kde ju uvidel meravo
pozerať na ruky, v ktorých čosi

držala. „Čo ti je?“ spýtal sa.
Helena sa prebrala. Prebehla
očami po manželovi a sucho
odvetila: „Nič!“ No v jej očiach
sa začali pomaly schádzať malé
kvapôčky, aby sa po chvíli spojili do slzy a pomalým pohybom
stiekli po líci.
Pozeral sa do očí svojho muža
a videla v nich lásku i strach.
Nevedel, čo sa deje, no ona
nechcela o ničom rozprávať.
Rukou si utrela slzu, zdvihla sa
a pohladila jeho tvár. Niekoľkodňové strnisko jej pošteklilo
ruku, no ona to nevnímala.
Pomalým pohybom sa vybrala
ku schodom a vyšla do spálne. Keď sa prezliekla, sadla si
na okraj postele, opäť zobrala
do rúk papierik a ticho naň hľadela. V jej mysli však začalo rásť
niečo nové, niečo, na čo by pred
pár hodinami ani nepomyslela.

P
Akoby počula Boží hlas, ktorý
jej hovoril o láske, o odpúšťaní
a o jeho čudnom pláne záchrany. Znova prečítala meno ženy
z papierika a začala sa za ňu
modliť. Keď skončila, začala sa
modliť znova, tentoraz za seba
a svoju sestru.
Na druhý deň ráno sa obe
stretli v obchode. Helena
podišla k sestre a bez slov ju
objala. Tá prv rozpačito, no nakoniec s radosťou stisla Helenu
v náručí. V ich očiach sa objavili iskierky radosti a kvapky
sĺz, ktoré zmývali všetky staré
hriechy. Helena totiž večer pochopila, že svoj vzťah so sestrou
neurovná iba modlitbou, ale
hlavne reálnymi skutkami lásky
a odpustenia. n
Jeremy
ilustračná snímka:
www.truewoman.com

Zásadná otázka
„Mami, kto zafarbil tento list?“ Päťročné chlapča zdvihlo zo zeme
žltý javorový list a spýtavo sa pozerá na matku. „Nikto, sám sa
zafarbil,“ odpovedá matka, letmo pozrúc na list. „Príroda ho
vyfarbila,“ dopĺňa po chvíli.
Chce sa mi doplniť odpoveď do tretice, ale prechádzam okolo
dvojice mlčky. Mladá mamička zjavne nie je naučená vnímať
krásy prírody a po jej pôvodcovi pátrať nepotrebuje. A chlapča si
pri svojej vnímavosti a zvedavosti neskôr určite nájde odpoveď
samo.
Odnášam si z jesennej prechádzky plnú náruč krásne vyfarbených javorových listov a dobrý pocit, že nie som sama, kto vníma
tú nádheru. Stvoriteľovu nádheru.
Mária Škvareninová
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amiatka sv. Jána Zlatoústeho sa v našom kalendári
slávi 13. novembra. Nie je to však deň jeho smrti. Ján
zomrel 14. septembra 407. No vzhľadom na to, že
v ten deň sa slávi veľký sviatok Povýšenia sv. Kríža, pamiatka Jána Zlatoústeho sa preniesla na 13. november.
Krvavé mučeníctvo zvyčajne trvá krátko. Ide iba o krátky
časový zlomok a je po všetkom. To nekrvavé je dlhotrvajúce a stáva sa bolestivejším, pretože ho často spôsobujú
vlastní ľudia. A to je aj Jánov prípad. Miloval asketický život
v ústraní. To by nebol problém, keby bol biskupom na nejakom odľahlom mieste. No on bol biskupom v hlavnom
meste Rímskej ríše, v Konštantínopole – Novom Ríme.
V hlavnom meste platí iná morálka. Ak zastávaš vysoký
post, musíš sa zúčastňovať na rozličných banketoch, hostinách, stretávať – ako sa to hovorí dnes – celebrity. Ján však
nenávidel hostiny, zvlášť, ak videl pod oknami cárskeho
paláca húfy žobrákov, ktorí nemali čo do úst. Z kazateľnice, kde sa cítil ako doma, volal: „Prečo si musíte obliekať
drahocenné šaty a šperky zo zlata? Je to nevhodné a oveľa
hanebnejšie, než keby ste si neobliekli nič! Boh dal kresťanskej žene iný odev. Vy, čo ste boli pokrstení v Kristovom
mene, Krista ste si obliekli!“
Okrem cisárovnej Eudoxie mal Ján veľkého nepriateľa aj
v cirkevných kruhoch – alexandrijského patriarchu Teofila.
Ten nemohol zniesť, že v hlavnom meste ríše je biskupom
muž pôvodom z Antiochie, a tá je v ríši až na treťom mieste
po Ríme a Alexandrii. Tiež nemohol vystáť, že Ján poskytol
útočisko mníchom, ktorých Teofil z Alexandrie vyhnal.
Ján si teda koledoval o pomstu. Cirkevno-štátne záujmy
dosiahli, že sa dvakrát ocitol vo vyhnanstve. Z toho druhého
sa už nevrátil.
Čo je na Jánovi veľmi obdivuhodné, je jeho veľká dôvera
v Božiu prozreteľnosť a Božiu blízkosť v každej chvíli. Ani
v najťažších chvíľach nezapochyboval o Božej láske a starostlivosti, ako to možno vidieť v mnohých listoch, ktoré
sa od neho zachovali. Aj dnes nás povzbudzuje k odvahe
a vytrvalosti:
„Ak ideš vykonať nejaké Božie dielo, počítaj s tým, že
stretneš mnoho nebezpečenstiev, mnohé škody a nejednu smrť. Nediv sa vtedy a neznepokojuj, ak naozaj prídu.
Veď je napísané: ,Synu, ak ideš slúžiť Bohu, priprav sa
na skúšku’ (Sir 2,1). Nik, kto sa vybral do boja, nech sa nechystá prijať veniec bez toho, aby neutŕžil ranu. Prečo Pán
dovolil prekážky? Aby si o to viac preukázal svoju horlivosť
a veľkú lásku k nemu.“ n
Marko Durlák

Tvár
Ako prvé si pri stretnutí s človekom všimneme jeho tvár. Je najlepším zrkadlom toho,
čo nosí vo svojom vnútri. Podľa výrazu tváre
môžeme vidieť, či sa náš známy teší, trápi,
alebo je unavený. Mimikou tváre môžeme
najviditeľnejšie prejaviť emócie.

V

ieme, že Boh je duch. „Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú,
musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ (Jn 4, 24) Napriek
tomu môžeme v Biblii často objaviť výraz „Božia tvár“.
Stáť pred Božou tvárou je obrazom a symbolom Božej prítomnosti. Obrátiť svoju tvár k Pánovi znamená vojsť do jeho blízkosti. „Ako
jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem
k nemu a uzriem Božiu tvár?“ (Žalm 42, 2 – 3)
Zamilovaní si dokážu dlho hľadieť do tváre. Svoje fotografie
nosia neustále pri sebe, aby si pripomínali tvár svojho milovaného,
milovanej. Hľadieť do očí druhého je znakom toho, že pred ním nič
neskrývam, netajím. Je vyjadrením dôvery a lásky. Tento postoj bol
úplne prirodzeným pre prvých ľudí. Neustále hľadeli do tváre Pána.
Neustále stáli v jeho prítomnosti. Tento vzťah narušil hriech. Adam
s Evou po hriechu dostali strach a skryli sa pred Pánovou tvárou.
A tento strach sprevádza ľudstvo. Je to strach, ktorý nás odvádza
od Pána. Strach, ktorý je spojený s neistotou, hanbou a ponížením.
Bojíme sa, že nás Boh potrestá za náš hriech, za naše zlyhanie,
slabosť. Bojíme sa trestu. A preto je modliť sa a byť blízko Pána pre
mnohých veľmi ťažké a nepríjemné. Čosi, čo treba len pretrpieť
a rýchlo ukončiť. Preto vynakladáme veľa síl na to, aby sme nezhrešili. Bojíme sa Boha. Nechceme pozerať na jeho tvár. Uhýbame
pohľadom, lebo máme strach z trestu.
Aký je však postoj Boha? On je ten, kto Adama s Evou hľadá. Nie
je naivný. Dobre vie, čo sa stalo, a hľadá ich. Chce byť s nimi. Ale
oni majú strach. Adam zvaľuje vinu na ženu a žena na hada. Už
sa nepozerajú do tváre Pána. Nie sú schopní pre strach z Boha stáť
v Božej prítomnosti. Preto musia odísť z raja. Ľudsky neriešiteľná
situácia. Ale Boh ponúka riešenie.
Posiela svojho Syna Ježiša, ktorý sa stal človekom a nechal sa
obťažiť našim hriechom a jeho následkami. Ježiš zobral na seba náš
hriech, zlyhanie, slabosť, strach z Boha, trest... a všetko, čo nám
bránilo byť v Božej blízkosti, a na svojom tele to vyniesol na kríž,
kde to nechal raz a navždy zomrieť a otvoril nám prístup k Otcovi
(porov. Ef 2, 13 – 17).
Ježiš je pravým obrazom Otcovej tváre. Jeho súcit, pochopenie
a prijatie je Božím súcitom, pochopením a prijatím. Tak ako chcel
večerať v dome Zacheja, chce večerať a byť s tebou. Tak ako smilnici
prejavil súcit, chce ho prejaviť aj tebe. Nehľadá tvoje chyby. Nečaká na tvoje pády. Boh ti je blízky. Rozumie tvojmu zlyhaniu
a slabosti a jeho srdce je plné súcitu. Jeho pohľad na teba hovorí:
Som s tebou. Neboj sa ma! Dovoľ mi milovať ťa, dovoľ mi byť v tvojej blízkosti. Ako odpovieš? Pozri sa do jeho tváre. n
Damián Saraka
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PONDELOK 12. november
Hieromučeník Jozafát
Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 10, zač. 311; Jn 10,
9 – 16, zač. 36

Ja som dobrý pastier. (Jn 10, 14)
Sv. Jozafát ani za cenu vlastného života
nepopustil z osvedčených zásad jednoty
a lásky k svojim veriacim. Dnešná doba,
ktorá relativizuje a zosmiešňuje osvedčené
hodnoty, je pre kresťana rovnako nebezpečná ako doba, v ktorej žil sv. Jozafát. Podľa
jeho vzoru je pre kresťana nevyhnutné
vytvoriť puto jednoty a lásky s Kristom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár svätému, Sláva, kondák
svätému, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten svätému. Myrovanie. (HS: 300; PZ: 274; HS: 289)

UTOROK 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10,
9 – 16, zač. 36

Kto vojde cezo mňa, bude vchádzať
i vychádzať a nájde pastvu. (Jn 10, 9)
V americkom filme Tisíc slov môže hlavný
hrdina do konca života povedať len tisíc
slov. Následkom toho sa úplne menia
priority jeho života. Sv. Ján Zlatoústy sa
vyznačoval práve tým, že rozprával len
to, čo malo pre život skutočnú hodnotu,
preto aj dostal prívlastok zlatoústy. Čo by
si povedal ty, keby si mohol vyriecť už len
tisíc slov?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár svätému, Sláva, kondák
svätému, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten svätému.

STREDA 14. november
Apoštol Filip
Čítania: 1 Kor 4, 9 –16a, zač. 131; Jn 1, 43 –
51, zač. 5 (Filipovi); 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275,
Lk 12, 48b – 59, zač. 69 (radové)

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal
mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho
syna z Nazareta.“ (Jn 1, 45)
Pred časom som čítal báseň manželky
hokejistu Demitru s názvom Stratená. Táto
báseň vyjadruje súčasnú multinázorovosť,
ktorá je syndrómom tejto doby. V takejto situácii sa človek cíti ako stratený.
Do tohto chaosu však aj nám znie ponuka
apoštola Filipa: „Našli sme Ježiša...“ Nájsť
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Krista znamená nájsť odpoveď na základné
otázky ľudského bytia.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten svätému. (HS: 303; PZ 277; HP:
293)

ŠTVRTOK 15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib.
Začiatok Filipovky – 40-dňového pôstu
pred Narodením Pána
Čítania: 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13,
1 – 9, zač. 70

Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. (Lk 13, 3)
Obdobie Filipovky nás nanovo vovádza
do tajomstva vtelenia (inkarnácie) Božieho Slova. Táto inkarnácia je vždy spojená
s mystériom pokory. Pre kresťana je pokánie jedinou cestou, ktorá napokon privádza
k čnosti pokory. Len cez toto „okno pokánia“ dokáže duša pokorne rozpoznať Božiu
inkarnáciu do ľudskej každodennosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 –
13, zač. 30 (Matúšovi); 2 Sol 3, 6 – 18, zač.
277; Lk 13, 31 – 35, zač. 73

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
(Mt 9, 12)

Často prichádzame k sviatosti zmierenia
a žiadame, aby nám Boh odpustil hriechy.
Neuvedomujeme si však, že prostredníctvom tejto sviatosti nám Boh ponúka aj
dar vnútorného uzdravenia našich zranení,
ktoré sú príčinou nášho strachu a neistoty. Ak chceme zažiť tento dar „lekárskej
Božej pomoci“, treba o neho pri najbližšom
rozhrešení poprosiť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten svätému. Zdržanlivosť
od mäsa. (HS: 304; PZ: 279; HP: 294)

SOBOTA 17 november
Biskup Gregor Divotvorca
Čítania: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 –
43a, zač. 46

Neveriace pokolenie, dokedy mám byť

ešte s vami a trpieť vás. (Lk 19, 41)

PONDELOK 19. november

Jonáš sa obával ohlásiť Ninive jeho skazu,
no jeho hlas bol vypočutý. Ježiš bol poslaný,
aby ohlásil svetu spásu, no bol odmietnutý.
Tú istú záchranu Boh skrze svojho Syna ponúka aj dnes. Čas spásy je však obmedzený.
Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo je jedným z najťažších hriechov
dnešnej doby.

Prorok Abdiáš. Mučeník Barlaam

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 18 november
25. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci
Platón a Roman
Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37,
zač. 53

Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? (Lk 10, 25)
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Čítania: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 –
15, zač. 75

Odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých. (Lk 14, 14)
Slová, ktorými by sa dala vystihnúť dnešná
doba, sú „rýchlo“ a „hneď“. Človek dnes
nechce čakať, nevie byť trpezlivý. Hneď
chce byť bohatý, úspešný... Bez ohľadu
na „zhoreniská“, ktoré necháva za sebou.
Platí však staré príslovie: „Božie mlyny
melú pomaly, ale isto.“ Nakoniec každý
dostane spravodlivú odplatu, bez ohľadu
na majetok či postavenie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka.(HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 20. november

Zo svojho kňazského pôsobenia môžem povedať, že práve otázka, ktorú dostal Ježiš, je
jedna z najčastejších, ale aj najzložitejších
otázok, ktoré kňaz dostáva. „Čo mám robiť,
aby som získal večný život?“ Pamätám si
na jednu ženu, ktorej som sprostredkovával
posledné sviatosti. Keďže sme obaja vedeli,
že tento rozhovor bude zrejme posledným,
prišla na rad aj téma o smrti. Zaskočili
ma jej slová, z ktorých sa zračila ozajstná
zrelosť vo viere: „Duchovný otče, verím, že
ma po smrti čaká čosi oveľa lepšie. Keby
bol tento pozemský život všetkým, tak to
by bolo veľmi málo.“ Zo svedectva tejto
umierajúcej ženy mi zaznela odpoveď
na už spomenutú otázku: Milovať Boha,
milovať blížneho a nehľadieť pritom na svoj
prospech. Keď si to premeníme na drobné,
znamená to prijať Božiu vôľu a uveriť, že
je to to najlepšie, čo Boh môže pre mňa
urobiť. Taktiež to znamená vzdať sa toho,
čo máme najradšej. Vzdať sa svojho pohodlia, svojich peňazí, svojho voľného času...
Podobnú vec urobil aj milosrdný Samaritán, keď sa zriekol svojho času, svojich síl
a svojich financií, aby pomohol trpiacemu
človeku. Z ľudského pohľadu by jedno
„ďakujem“ za takýto skutok lásky bolo dosť
málo. Pozrime sa však na niektoré životné
situácie „sub specie aeternitatis“ – pod
pohľadom večnosti. Až tak si skutočne
dokážeme správne odpovedať na otázku, čo
treba robiť, aby sme mali večný život.

Predprazdenstvo vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Bl. prepodobná
Jozafáta Hordaševská

Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva, kondák
hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten hlasu. (HS: 152; PZ: 106;
HP: 107)

Vtipná príhoda hovorí o tom, ako babka
vojde s vnúčikom do chrámu. Dlhú chvíľu
sa tam modlí, až sa ozve vnúčik: „Babka,
keď zasvieti nad ikonostasom zelená, pôjdeme?“ Nepodobá sa aj náš pobyt v chráme
čakaniu, kedy sa to už skončí? Božia Matka

Čítania: 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25
– 35, zač. 77 (radové); Gal 3, 23 – 29, zač.
208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (Jozafáte)

Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž,
nemôže byť mojím učeníkom. (Lk 14, 27)
Čím ďalej, tým viac počujeme: „Boh áno,
Cirkev nie“. V našich predstavách sa vynára
Boh, ktorý je dobrý, milosrdný, milý...
Cirkev, ktorá hovorí o Bohu – ukrižovanom Ježišovi, je pre mnohých neprijateľná.
Chceme totiž Krista, ale bez kríža. Chceme
Cirkev, ale bez záväzkov. Chceme život,
ale bez obety. Ak však odmietaš svoj kríž,
odmietaš aj Boha.

vstupom do chrámu vstúpila predovšetkým
do priestoru zvláštnej Božej prítomnosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá, vchod: Poďte, pokloňme sa...
na príhovor Bohorodičky... Tropár, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. Myrovanie. (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

ŠTVRTOK 22. november
Apoštol Filemon a spoločníci
Čítania: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 –
9, zač. 80

Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali
do domu, keď ma zbavia správcovstva.
(Lk 16, 4)

Plánovanie je každodennou realitou nášho
života. Plánujeme si školu, kariéru, deti,
dovolenku... Zabúdame však, že aj v duchovnom živote treba plánovať. Plánovať
pomoc blížnemu, zrieknuť sa pohodlia,
potešiť milým slovom nie je až také jednoduché. Je to však spôsob, ktorým ťa raz
príjmu do „domu,“ až ťa raz zbavia „pozemského správcovstva“.
Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra.

PIATOK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
Čítania: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16,
15 – 18; 17, 1 – 4; zač. 82

Beda tomu, skrze koho prichádzajú
pohoršenia. (Lk 17, 1)

STREDA 21. november

Sme svedkami doby, keď sa zlo zamieňa
za dobro, keď sa neprávosť vystatuje nad
spravodlivosťou, keď sa odstraňujú bariéry
medzi pravdou a klamstvom. Tieto postoje,
podporované aj médiami, sú medzi veriacimi príčinou pohoršenia nad spoločnosťou,
v ktorej žijeme. Teda Kristovo „beda“ patrí
všetkým, ktorí zdieľajú pohoršujúce hodnoty tejto doby.

Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu

Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra.
Zdržanlivosť od mäsa.

Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

SOBOTA 24 november

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár predprazdenstva, tropár
Jozafáte, Sláva, kondák Jozafáte, I teraz,
kondák predprazdenstva (HS: 306; PZ:
280; HP: 296)

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie
slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)

Veľkomučenica Katarína. Veľkomučeník Merkúr
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 –
62, zač. 49

Kto položí ruku na pluh a obzerá sa
späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. (Lk

9, 62)

Ak chceme pokročiť na ceste duchovného
života, je nutné pestovať čnosť vytrvalosti
v dobrom. Najväčšou zbraňou diabla je
znechutenie človeka. Nahovára mu, že
snaha o vnútornú rovnováhu nemá zmysel,
že zanechaním určitých zlozvykov človek
stratí niečo dôležité v živote. Vytrvalosť
v dobrom je cesta, ako zanechať staré hriechy a neobzerať sa späť.
Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra.

NEDEĽA 25. november
Nedeľa Krista Kráľa. Zakončenie
sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky
do chrámu
Čítania: Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 –
37, zač. 59b

Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. (Jn

18, 36)

Všetci poznáme rozprávku Soľ nad zlato.
Kľúčovým momentom tejto rozprávky je
chvíľa, keď si pyšný kráľ uvedomí, že tie
najvšednejšie veci majú najväčšiu hodnotu.
Pýcha ľudského myslenia niekedy zatemňuje pohľad na to, čo je pre život najdôležitejšie. Antoine de Saint Exupéry tiež
napísal, že „dobré vidíme len srdcom, to
hlavné je očiam neviditeľné“. Aj my sme vo
všednosti dní stratili zmysel pre vnútorné
videnie. Pre zásterku všednosti nevidíme
Božiu slávu. Máme síce nádherné chrámy,
veľkolepé ikony, ale skutočnú moc Krista
Kráľa akosi nespoznávame. Kristus nám
zovšednel. Eucharistia nám zovšednela,
láska k najbližším sa premenila na nervozitu. Kristova moc akoby zmizla z našich
vzťahov a nášho všedného života. Dôvodom tejto zmeny je fakt, že na realitu života hľadíme očami kráľa z rozprávky, očami
peňazí, očami moci, očami bohatstva
a blahobytu. Kristovo kráľovstvo a Ježišov
zrak však nie je totožný s realitou nášho
prirodzeného poznania. Sám Ježiš povedal,
že jeho kráľovstvo nie je z tohto viditeľného sveta. Tajomstvo tejto nedele je v optike
pohľadu na život. Je to optika „víťazného
Kríža – Kristovho trónu“.
Liturgia: Antifóny a vchod z Nedele Krista
Kráľa. Tropár Krista Kráľa a Vstupu, Sláva,
kondák Krista Kráľa, I teraz, kondák Vstupu. Prokimen, Aleluja a pričasten Krista
Kráľa a zo Vstupu. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku Krista Kráľa. Myrovanie. (HS: 311,
308; PZ: 286, 283; HP: 281, 298)
Tomáš Haburaj
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Ženy
myronosičky
pri hrobe
Anjel

V súlade s textom evanjelia sa pri
prázdnom Kristovom hrobe spomína aj
zjavenie anjela alebo anjelov. Sv. evanjelista Lukáš a sv. apoštol a evanjelista
Ján hovoria o dvoch anjeloch, sv. apoštol
a evanjelista Matúš a sv. evanjelista Marek
hovoria len o jednom. Sv. evanjelista Matúš opisuje stretnutie žien myronosičiek
týmito slovami: „Keď sa pominula sobota,
na úsvite prvého dňa v týždni prišla
Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť
hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie,
lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho
zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako
sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho
a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril
ženám: ,Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte
Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu,
lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si
miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide
pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.«
Hľa povedal som vám to.’ Rýchlo vyšli
z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou
bežali to oznámiť jeho učeníkom “ (Mt
28, 2 – 8).
V ľavej časti ikony sa nachádza anjel
odetý v žiarivo bielom odeve, sediaci
na odkrytej vrchnej časti sarkofágu,
ale na niektorých typoch zobrazenia sa
môžeme stretnúť aj s tým, že sedí na odvalenom kameni tak, ako to uvádzajú
evanjelisti, a aj jeho poloha môže byť
situovaná do pravej časti ikony. V prípade zobrazenia dvoch anjelov, tak ako to
môžeme vidieť napr. na ikone z konca 15.
stor. nachádzajúcej sa v súčasnosti v Štátnom ruskom múzeu v Petrohrade, je
jeden z anjelov zobrazený v ľavej a druhý
v pravej časti ikony. Anjel je svedkom

a prvým ohlasovateľom vzkriesenia.
Na neho prvého bola vyliata sláva svetla
vzkriesenia, a preto na tejto ikone celá
jeho postava žiari svetlom podobne ako
pri ikone zvestovania Presvätej Bohorodičke, pretože on neustále prebýva v žiare
Božej slávy. Jeho žiarivá postava symbolizuje veľkosť tejto radostnej zvesti. Jeho
krídla sú ešte rozopäté, smerujúce nahor,
čo je znakom toho, že je Božím poslom,
ktorý prišiel z nebeských sfér. Pravicou
rázne a zreteľne poukazuje na dôkaz
vzkriesenia (ktorý je zároveň aj radostnou zvesťou), na prázdny hrob alebo
sarkofág, čo dokresľuje aj evanjelium
vkladajúc do úst anjela slová adresované
myronosičkám: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný.
Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto,
kde ho uložili“ (Mk 16, 6).
Na skalách hôr, ktoré sa týčia v pozadí
nad postavami myronosičiek a anjela, sú
zobrazené skalné štrbiny, ktoré nie sú vyobrazené náhodou. Aj tento detail ikony
korešponduje s opisom evanjelia. Keď
Kristus zomrel, „zem sa zatriasla a skaly
pukali“ (Mt 27, 51). Spievame o tom aj
v bohoslužbe nedeľnej utierne. „Skaly sa
rozpadávali, Spasiteľ, keď na lebečnom
mieste bol osadený tvoj kríž. Preľakli sa
strážcovia podsvetia, keď si ako mŕtvy bol
uložený do hrobu. Lebo zničiac moc smrti svojím vzkriesením si mŕtvym daroval
nesmrteľnosť, Pane, darca života, sláva
tebe.“ Na niektorých ikonách vyrastajú
spomedzi skalných štrbín rastliny. Symbolicky poukazujú na to, že hoci Krista
pribili na kríž a zabili, on vstal z mŕtvych
a daroval svetu nový život. n
Milan Gábor
snímka: www.ruicon.ru

„Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí,
čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan
a oberá ich o slovo zasiate do nich. Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú
slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale
nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď
potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. A iné, zasiate
do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale
potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia
a ostane bez úžitku. A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho,
a prinášajú úrodu...“ (Mk 4, 13 – 20)

Semeno
Božieho
slova
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Fotografická súťaž Slova
Podmienky súťaže
Tematické okruhy:
Univerzálne tematické okruhy: Rodina, Pamiatka
zosnulých, Dieťa a mladý človek (ľudia), 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 fotografie
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 vecné
ceny.
Počet fotografií je neobmedzený.
Autor fotografie jej zaslaním súhlasí s uverejnením
fotografie v periodikách a publikáciách neziskovej
organizácie Petra.
redakcia
botice
90 rokov: Anna Mardzinová, Stankovce;
Anna Plavnická, Hromoš; Mária Štofová,
Krásnovce
blahoželáme
29. novembra oslávi náš bývalý duchovný
otec Milan Kuzmiak 50 rokov života. K tomuto sviatku mu vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie, dary
Svätého Ducha a pevné zdravie v kruhu
rodiny. Nech ho Pán Boh požehná za jeho
prácu a námahu, ktorú vykonal v našej
farnosti na mnohaja i blahaja lita.
veriaci z Kamienky

M

áme byť poslušní Božiemu slovu.
Ono je totiž najvyšším prameňom
viery odovzdávanej predkami,
ktorej princípy sa majú bez výhrad zachovávať. Ježiš prirovnáva Božie slovo k semenu, ktoré rozsievač rozsieva. V tom je jadro
problému. Semeno je na pohľad nepríťažlivé, je malé, nenápadné, bez vonkajšej
krásy. A predsa! V nenápadnom semene sa
skrýva plnosť života. Pozrime sa napríklad
na ľudský zárodok. Ešte je to len niekoľko
buniek, ale už je v nich zakódovaný celý
život nového človeka. Sú tam schované aj
také detaily, ako je farba očí či tvar nosa.
Vývoj ľudského života sa podobá explózii.
Z maličkého semienka za deväť mesiacov
vnikne plnohodnotný človek. Nepodliehajme preto dojmom a nepodceňujme semeno. Ani semeno viery ohlasovanej Božím
slovom. Aj tam je totiž pre každého z nás
schovaná explózia života. Nie, to nie je fráza. Ľudský život predsa nie je len biológia.
Jeho čaro spočíva nielen v jeho živočíšnych
procesoch, ale predovšetkým v jeho kráse.
Prežiť krásny život však znamená byť dobrým synom, dcérou, manželom, manželkou, priateľom, priateľkou, susedom alebo
susedkou... Spoznávať a vyznávať skutočné
hodnoty života. V neposlednom rade je
v poslušnosti Božiemu slovu schovaná aj
naša večná spása. Všetky tieto hodnoty sú
však obsahom istoty Božieho slova. Máme
ho preto nielen stále viac spoznávať, ale
zároveň ho robiť plodným dielami lásky.
František Čitbaj

koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
22.11. Humenné, gr. kat. chrám (18.00 h)
02.12. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
09.11. Spišská Belá, gr. kat. chrám (18.00 h)
22.11. Vranov nad Topľou, Katolícky dom
kultúry (18.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – november
50 rokov: Mária Medveďová, Stročín
60 rokov: Anna Jachymová, Davidov; Helena Lešková, Trebišov; Katarína Vyrosteková, Košice
70 rokov: Mária Egedová, Zdoba; Anna
Kalovčáková, Moravany; Helena Marčáková, Dlhé Klčovo; Jozef Potočňák, Kvačany; Andrej Valenčík, Sečovská Polianka;
Alžbeta Vooková, Vyšná Olšava; Stanislav
Zimovčák, Košice
75 rokov: Pavol Bejda, Malé Ozorovce;
Mikuláš Feldman, Michalovce; Helena
Grumelová, Vranov nad Topľou; MUDr,
Oľga Janočková, Vranov nad Topľou;
Rozália Lelláková, Helcmanovce; Július
Pačuta, Slivník; Katarína Paulinová, Mi-

chalovce; Anna Sotáková, Horňa; Mária
Sotáková, Sečovce; Paraska Ščerbová,
Svidník
80 rokov: Jolana Dolhyová, Geraltov; Mária Moščicová, Sečovce
85 rokov: Anna Bačíková, Davidov; Helena Bavolárová, Lemešany; Anna Fečková,
Svit; otec Michal Ivanko, Humenné; Anna
Kaščáková, Davidov; Jozef Marcinčin, Ľu-

Poďakovanie
Milý otec Slavomír Jusko, už niekoľko
mesiacov slúžite vo svojej novej farnosti.
Touto cestou by sme sa vám chceli poďakovať za požehnaných 12 rokov, ktoré ste
strávili v našej farnosti. Do ďalších rokov
vašej pastoračnej činnosti vám i vašej
rodinke vyprosujeme veľa Božích milostí.
veriaci z Lastomíra

Báseň pre zosnulého otca Vasiľa Ladislava Fejdu
Hĺbku duše premkla temnota a strach
pri spomienkach, ktoré vídam v snách...
Všetko krásne pominulo a ostal len žiaľ.
Bol si tu dlho a zrazu tu nie si,
komu teraz poviem, čo ma sužuje a trápi?
Chýbaš mi tak neskonale veľmi...
Bolí ma srdce, ide mi prasknúť a ja neviem,
kadiaľ sa uberať...
A ako prekonať ten žiaľ.
Ty si bol môj najbližší, najmilovanejší človek.
Písala som ti listy a vždy prišla odpoveď.
Teraz som ticho a píšem ti do neba,
rozprávam sa s tebou, no odpoveď ma nečaká...
... keby si prišiel aspoň na chvíľu, keby som opäť počula tvoj hlas, tvoje vľúdne slovo...
... keby sa vrátil čas...
Tak by som ťa nenechala ani na minútu samého zomierať v tých ťažkých bolestiach.
Srdce mám zlomené, duša plače,
lebo môj milovaný deduško tu už nie je.
Zastali hodiny, láska je preč,
ostávam s tebou v spomienkach a nádeji, že raz ťa opäť stretnem.
navždy tvoja vnučka Magda

OZNAMY
Výberové konanie na miesta riaditeľov
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
ako zriaďovateľ vypísal výberové konanie
na miesta riaditeľov Cirkevnej základnej
školy s materskou školou bl. Pavla Petra
Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov; Cirkevnej školy v prírode, Juskova Voľa 118
a Centra voľného času, Juskova Voľa 118.
Podmienky a kritériá výberového konania sú podrobnejšie uverejnené na internetovej stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove: www.grkatpo.sk.
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
_________________________________
100% ČISTÝ SVIŠTÍ A JAZVEČÍ TUK
na vonkajšie i vnútorné použitie
www.liecivemasti.com
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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Medzi nebom a zemou – hosťom relácie
bude psychiatrička Zuzana Böhmová, ktorá
zápasí s rakovinou
16.11. (piatok) 17.15 Zvláštna akcia –
dokument popisuje obdobie, keď sa už
komunistický režim rozhodol podniknúť
rozhodnejšie akcie zamerané proti integrite
Cirkvi 18.00 Priamy prenos svätej omše
z Trnavy – téma: Aby sme sa všetci veriaci
zjednotili s pápežom
17.11. (sobota) 07.45 Sme katolíci: Pápež –
spoznávanie viery rôznymi spôsobmi 18.00
Priamy prenos svätej omše z Trnavy – téma:
Aby sme vedeli pochopiť obsah viery 20.25
Nečistá (1) ⓬ – dramatický príbeh príťažlivej modelky, ktorej domnelá láska priniesla
všetko, čo jej následne choroba vzala
18.11. (nedeľa) 08.15 Klbko: Obetné dary
09.30 Priamy prenos svätej omše spojenej
s procesiou ulicami Trnavy; hlavný celebrant: Mons. Mario Giordana, apoštolský
nuncius 18.00 Priamy prenos svätej omše
z Trnavy – téma: Aby sme spoznávali Katechizmus Katolíckej cirkvi
19.11. (pondelok) 15.40 Univerzita tretieho
veku: Múdroslovné knihy – Žalmy 17.00
Doma je doma: Dojčenie – popoludňajšia
publicistika 18.00 Priamy prenos svätej
omše z Trnavy – téma: Aby sme žili v službe
viery 19.30 Strážca hory ⓬ – Jozef Hrenák
je bývalý väzeň a narkoman, ktorý obrátenie a pokoj v duši našiel na hore Zvir, kde
trávi voľný čas v modlitbách a pomocou pri
zveľaďovaní pútnického miesta

20.11. (utorok) 18.00 Priamy prenos svätej
omše z Trnavy – téma: Aby sme ešte raz
prešli dejinami našej viery 19.30 Storočie
reforiem: Náboženské vojny – dokument
o rokoch od krízy na konci stredoveku
cez nárast protestantizmu v Nemecku
až po Tridentský koncil 20.40 Kniha: Boží
vesmír – dielo významného slovenského
astrofyzika a kresťanského intelektuála
prof. Antona Hajduka
21.11. (streda) 18.00 Priamy prenos svätej
omše z Trnavy – téma: Aby sme posilnili
svedectvo lásky 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku 20.20 LAJF: V inom
svetle – Stereotyp
22.11. (štvrtok) 19.00 Dejiny kresťanstva:
Kresťanstvo na území Slovenska v 11. – 13.
stor. – dokumentárny film o počiatkoch
kresťanstva 19.45 Rehoľná abeceda: Misia
za humnami – sr. Pia SSpS 21.20 Medzi nebom a zemou – Ján Brichta, bývalý politický
väzeň, hosťom Mariána Gavendu
23.11. (piatok) 17.20 Chiara Luce Badanová: Nádherný plán – Chiara Badanová,
dievča plné života, ktorému smrteľná choroba otáča kormidlo života 19.00 Hudobné
pódium: Summertime – záznam z festivalu
Lumen 2011
24.11. (sobota) 07.45 Sme katolíci: Krst –
spoznávanie viery rôznymi spôsobmi 20.25
Nečistá (2) ⓬
25.11. (nedeľa) 08.15 Klbko: Premenenie
– najväčší a najvzácnejší zázrak v živote
kresťana 10.00 Priamy prenos svätej omše

Útla kniha maďarskej autorky sa dotýka výsostne aktuálnej témy. Zaoberá sa negatívnymi javmi dnešnej spoločnosti, ktoré intenzívne pôsobia na deti už od útleho veku.
Osobné skúsenosti vkladá do pálčivých tém o vplyve televízie a počítačových hier,
o negatívnom vplyve hudby a okultizmu. Otvára aj tému súčasnej literárnej aj ilustračnej
tvorby pre deti a mládež. Ak sa neviete zorientovať v tom, čo ponúknuť deťom, aby ste
ich ochránili pred nebezpečenstvami dnešnej doby, určite vám táto kniha prinajmenšom rozšíri obzor poznania. K autorkiným radám sa pripojil v závere aj ďalší autor, Draskóczy Gábor, svojimi
postrehmi s názvom New Age v detskej izbe. (Dada Kolesárová)

Noc s kráľom

Režisér Michael O. Sajbel sa pokúsil o dramatizáciu zaujímavého príbehu kráľovnej
Ester podľa rovnomennej dejepisnej knihy Starého zákona. Výnimočne krásna Hadassah (Edisa), ktorú stvárňuje Tiffany Dupontová, žije v hlavnom meste Perzie so svojím
strýkom Mardochejom v židovskej komunite. V tom čase boli židia odvlečení do zajatia
do Perzskej ríše. Kráľ Asuer alebo Xerxes I. (Luke Goss) si po vyhnaní svojej manželky hľadá novú ženu. Hadassah sa pod menom Ester dostáva na dvor medzi mladé ženy,
z ktorých si kráľ vyberie novú kráľovnú. Vďaka tomu, že je svojmu Bohu verná, získava si srdce kráľa a zachraňuje aj svoj národ, ktorému hrozí vyhubenie. (Dada Kolesárová)

Rachel Hyman: Live in Bratislava

Rachel Hyman sa narodila v židovskej ortodoxnej rodine v USA a spieva od svojich 11
rokov. Pred niekoľkými rokmi prijala Pána Ježiša a stala sa kresťankou. Svoju radosť zo
spásy vyjadruje po hebrejsky a anglicky v tradičných židovských, ale aj v kresťanských
piesňach, na ktoré sa špecializuje. Vďaka tomu môže svoje dary používať na vytváranie mostov medzi židmi a kresťanmi. Jej krásny soprán otvára cestu k pozdvihnutiu srdca. Na DVD nájdete
záznam z jej koncertu v Bratislave (deväť piesní), ktorý je doplnený o osobné svedectvo. (Dada Kolesárová)

z Košíc 19.10 Vlastná cesta – P. Jozef Strečka SVD, rektor Misijného domu Arnolda
Janssena v Bratislave, rozpráva o svojej
ceste povolania

09.11. (piatok) 20.30 Ako si zachovať telesnú a duševnú mladosť do zrelého veku
10.11. (sobota) 10.00 Samuel Timon – otec
kritickej historiografie; hosť: Branislav
Kraslovský 20.30 Rok viery a Rok sv. Cyrila
a Metoda 18.00 Emauzy – gréckokatolícka
svätá liturgia z Baziliky Zoslania Svätého
Ducha v Michalovciach; slúži otec František Puci
11.11. (nedeľa) 13.00 Prozaik Milan Zelinka 14.00 Evanjelium podľa samoty 15.30
Takmer 300 mladých ľudí získalo vzdelanie
na Šalamúnových ostrovoch vďaka Slovákom, ktorí sa zapojili do adopcie na diaľku;
hosť: Alena Takáčová 21.00 Medzinárodná
konferencia Kultúra života
12.11. (pondelok) 20.30 Špeciálny domček
– rozprávanie o Dome Anky Kolesárovej vo
Vysokej nad Uhom
13.11. (utorok) 20.30 O novej evanjelizácií;
hostia: Ondrej Šmidriak a Jozef Jarab
16.11. (piatok) 20.30 Súčasnosť a budúcnosť cirkevného školstva na Slovensku
17.11. (sobota) 10.00 Súkromné zjavenia.
A čo na to Cirkev? Hosť: Peter Mášik 20.30
Okienko do kánonického práva
18.11. (nedeľa) 13.00 Víťazi tohtoročnej
Jurinovej jesene 14.00 Jesenné slnko 15.30
Domov sociálnych služieb Samaria v Bratislave 21.00 20 rokov pôsobenia komunity
Emanuel na Slovensku
19.11. (pondelok) 20.30 Potreba mimoškolských aktivít, krúžkov či športových
klubov v živote mladého človeka z rôznych
pohľadov
20.11. (utorok) 20.30 K prameňom viery
solúnskych bratov; hosť: doc. František
Trstenský
21.11. (streda) 20.30 Rímskokatolícky
farský úrad Hontianske Trsťany
22.11. (štvrtok) 20.30 Benediktínske kláštory ako miesto stretnutia (2)
24.11. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
25.11. (nedeľa) 13.00 Theo H. Florin, básnik, redaktor, organizátor kultúry na Orave
14.00 Kristova nevesta (sv. Katarína Veľká)
15.30 Keď sa nepočujúci modlia gestami –
otec Róbert Colotka
26.11. (pondelok) 20.30 Desať rokov katedry žurnalistiky
30.11. (piatok) 20.30 Susedské spory a ich
riešenie prostredníctvom mediácie

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

Éva Gaálová: Chráňme naše deti
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09.11. (piatok) 14.00 Orientácie 19.53 (Ne)
celebrity – Peter Novysedlák, kňaz, zakladateľ charitných domov v Michalovciach
21.00 Família – o manželoch, ktorí spolu

prežili 50 rokov života
11.11. (nedeľa) 13.15 Orientácie R 13.40
Slovo 00.55 Slovo R
12.11. (pondelok) 15.55 Národnostný magazín – relácia o židovskej menšine žijúcej
na Slovensku 18.45 Eurovirtuál – osobnosť
Jozefa Mikloška
14.11. (streda) 19.55 Nicolas G. Winton –
príbeh záchrancu stovky židovských detí
15.11. (štvrtok) 13.25 Nicolas G. Winton –
príbeh záchrancu stovky židovských detí R
16.11. (piatok) 15.30 Orientácie
18.11. (nedeľa) 09.30 Trnavská novéna –
priamy prenos svätej omše z Baziliky sv.
Mikuláša v Trnave; celebruje Mons. Mario
Giordana, apoštolský nuncius 14.25 Orientácie R 14.50 Slovo 00.00 Slovo R

cyrilika

12.11. (pondelok) 15.40 Univerzita tretieho
veku: Proroci a reinterpretácie v neskorších
biblických textoch 17.00 Priamy prenos
svätej omše z Trnavy – téma: Mária, ty
Matka naša 18.00 Doma je doma: Kultúra
života – kultúra pre život – popoludňajšia
publicistika o medzinárodnej konferencii
19.00 Keď kamene hovoria ⓬ – v moderných kostoloch je niečo chladné, cítiť tam
prázdnotu, tvrdí vojenský ordinár František
Rábek. Vo vojenskej Katedrále sv. Šebastiána vytvoril jezuita Marko Rupnik s tímom
15 umelcov impozantnú mozaiku. 20.35
U Pavla: Hodnoty novembra ‚89, sú ešte
aktuálne? – diskusná relácia o spoločenských problémoch
13.11. (utorok) 18.00 Priamy prenos
svätej omše z Trnavy – téma: Aby sme
doň vstúpili dvermi viery 20.40 Gurmánska misia: Zemiaková harmonika – Zuzka
Havlíková sa podelí o svoje skúsenosti
z misií v Kambodži
14.11. (streda) 18.00 Priamy prenos svätej
omše z Trnavy – téma: Aby sme pochopili
hodnoty Druhého vatikánskeho koncilu
19.30 Matkine slzy ⓬ – dokument o milostivom obraze Panny Márie Trnavskej 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
15.11. (štvrtok) 18.00 Priamy prenos svätej
omše z Trnavy – téma: Aby sme vedeli
evanjelizovať 19.45 Rehoľná abeceda –
K ako kapucín: Pavol Korba 20.15 Stretnutia
s Ježišom: Ježiš a emauzskí učeníci (Lk 24,
13 – 35) – stretnutie nad Božím slovom
s Mons. Stanislavom Zvolenským 21.20
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rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
11.11. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Rok viery
– Druhý vatikánsky koncil
rádio slovensko a regina
11.11. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
18.11. (nedeľa) 09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Presvätej Bohorodičky
v Rešove; slúži otec Miroslav Mrug (Regina)
/ 09.04 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave-Petržalke v Košiciach (Rádio
Slovensko)
25.11. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie z Bratislavy
rádio regina
Utorok 21.00 Viera v živote
Streda 21.00 Cesty R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
11.11. (nedeľa) 07.55 T. Lenczová: Symboly
okolo nás
18.11. (nedeľa) 07.55 O. Lajčiaková: Musím
niečo urobiť
24.11. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Miroslav Mrug, Rešov)
25.11. (nedeľa) 07.55 M. Šidlík: Pozdná
jeseň
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.
n Anička pije po prvýkrát kyslé
mlieko a hovorí:
„Mami, tá krava bola asi po záruke!“
n „Chlapček, je tvoj ocko doma?“
„Nie je.“
„A kedy príde?“
„Keď sa vraj bude dobre správať,
tak o 10 rokov.“

Pomôcky:
Imrich,
ATK, elk po domácky
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priadza

Autor:
Vladimír Strážne zviera
Komanický

Ináč

EČV
Rimavskej
Soboty

Predchodca Žiara majáka
ÚDA

Ono

Ochlpenia

Parádny krok
koňa

Pár Sasov

5. časť
tajničky
Okresný
výbor, skratka

slovo

Sumerský boh
nebies
EČV Piešťan

Cestuj loďou

EČV Košíc

Nemal dôveru

Rímske číslo
3000
Olympia,
po domácky
Vyžaroval
teplo

Kilometer,
skratka
Domácke
mužské meno

Mužské meno

Október,
skratka
3. časť
tajničky
Chlapec,
po česky

Nie stará
Ministerstvo Chromitá useň
zahraničných
vecí, skratka Ženské meno

Rival

Abvolt,
skratka

Kód Špicbergy
Jan Mayen

Len

Kráľ, knižne

Cenný papier

Porovnával sa

Chemická
značka astítu

1. časť
tajničky
Ochranný
násyp

Kód tatárčiny

Vlastnila

4. časť
tajničky

slovo

Písmeno
gréckej
abecedy

2. časť
tajničky
Periodický
pohyb

	C	Č	S	A	L	H	L	C	M	D	A	O	O	C	O	T	V
	E	E	K	O	L	A	E	N	I	P	I	B	K	I	Z	Á	K
	P	T	S	N	E	M	O	R	S	O	U	N	R	T	N	O	E
	K	O	L	T	E	A	U	M	I	V	E	O	Č	A	R	R	B
	P	L	K	N	A	L	O	Ž	E	E	N	V	Z	D	H	E	I
	E	R	K	Á	E	K	A	L	N	R	A	A	M	E	I	 Á	I
	A	E	O	T	N	L	S	N	Z	A	R	Á	K	L	A	S	M
	M	L	S	R	O	I	I	E	J	E	B	Ž	CH	A	T	A	A
	Ž	 Ľ	M	B	O	N	E	Z	T	E	E	U	Z	O	J	D	T
	I	A	A	A	I	K	R	A	R	S	L	L	T	S	A	V	I
	V	I	L	V	N	A	G	I	L	A	V	A	T	A	N	E	C
	O	Ž	E	M	N	A	N	U	K	L	E	E	K	A	I	N	A
	T	Ó	R	A	V	O	CH	Ý	V	V	R	L	T	E	S	T	A

Mužské meno

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Поми1
луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй2.
________________________________________________
Legenda: ABRAHÁM, ADVENT, ALMANACH, ALMUŽNA,
ANJEL, CESTA, CITADELA, HLAS, CHLIEB, IKRA, INRI, ISTOTA, IZÁK, IZRAEL, JOZUE, KAIN, KLAS, KORD, LIGA, MAJSTER, MATICA, MISIE, NANUK, NAZARET, NEMEC, NINIVE,
OBUV, OCOT, POKÁNIE, POSOL, POVERA, PROROK, SINAJ,
SLUCH, SNEM, SVET, TANEC, TELURID, TEST, TÓRA, VLAS,
VÝCHOVA, ZRNO, ŽALM, ŽALOBA, ŽIAĽ, ŽIVOT, ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 21. Krížovka: Zjavila sa Božia milosť
na spásu všetkým ľuďom. Osemsmerovka: Pre neustály postup
sa musíme učiť, veriť a konať.
Výherca: Anna Bujdová z Kurova. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
a Združenie Sakrálne spevy Východu
vás srdečne pozývajú na

21. ročník Medzinárodného
festivalu duchovných piesní byzantského obradu
pod záštitou Mons. Ľubomíra Petríka,
hovorcu Prešovského arcibiskupstva,

16. – 18. novembra 2012

v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Program:
16. november (piatok)
16.30 hod. Otvorenie festivalu
Archijerejská svätá liturgia (spieva Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa)
17. november (sobota)
14.00 hod. Festivalový koncert
• Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa (Prešov)
• Gréckokatolícky katedrálny zbor Chrysostomos (Bratislava)
• Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky (Košice)
• Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon (Bratislava)
• Odovzdávanie Ceny Emila Korbu
•
•
•
•

Zbor sv. Romana Sladkopevca (Prešov)
Kňazský zbor sv. Jakuba
Miešaný chrámový zbor Axios pri Chráme sv. archanjela Michala studitského
monastiera (Ľvov, Ukrajina)
Zbor Rozanov z farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky (Djurdjevo, Srbsko)

18. november (nedeľa)
08.00 hod. Svätá liturgia v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa (spieva zbor Chrysostomos)
10.00 hod. Svätá liturgia v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa (spieva zbor Rozanov)
10.00 hod. Svätá liturgia v Chráme bl. P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko III (spieva zbor
Axios); po liturgii bude nasledovať krátky koncert zboru Axios
10.00 hod. Svätá liturgia v Chráme Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov (spieva zbor
Kyrillomethodeon)

16. – 18.11. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život skôr
len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské
základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! Veková
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Mgr. Peter
Lipták & tím)
23. – 25.11. Zbav nás zlého. Zámerom kurzu je poukázať na najčastejšie ponuky kuchyne zlého. Nazrieť
na jeho päťstupňovú prevodovku motora, ktorý nás
má zapriahnuť na jazdu večnej smrti. A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista s jeho záchranou a sprevádzaním
na ceste večnej radosti a pokoja. Veková kategória
účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec Jozef Maretta)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
16. – 18.11. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným
deťom. Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery s našimi
ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova
a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.
23. – 24.11. Duchovná obnova pre kňazské manželské páry. Pozývame kňazov a ich manželky prežiť
spoločne duchovnú obnovu pod vedením otca Ivana
Molčányiho.
30.11. – 02.12. Duchovné cvičenia pre manželky
kňazov. Pozývame manželky kňazov prežiť duchovnú
obnovu pod vedením otca Jána Karasa.
07. – 09. 12. Kurz Zachariáš a Alžbeta. Je to kurz
postavený na príbehu biblického manželského páru
Zachariáša a Alžbety. Sú to osoby, ktoré učia, ako vybudovať jednotu v manželskom živote, ako obnoviť
dialóg, aby sa manželom nanovo chcelo nielen počúvať, ale aj porozumieť.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
01.12. Fatimská sobota (10.00 h)
02.12. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10. 00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
01.12. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
01.12. Fatimská sobota (10.30 h)
08.12. Počatie Bohorodičky svätou Annou
– patrocínium kaplnky
09.12. Malá púť, modlitby za zosnulých (14.00 h)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
Marek Čan: marek.can@centrum.sk
13.11. Projekcia filmu Kráľova reč. Besedu po filme
vedie Gabriel Paľa.
27.11. Projekcia filmu Útek zo Sibíri. Besedu po filme
vedie Anton Liška.

