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Hnutie Svetlo – Život

H

nutie Svetlo – Život
alebo Oázové hnutie
vzniklo v Poľsku a jeho
zakladateľom bol kňaz František Blachnický (1921 – 1987).
Jeho životná história je veľmi
zaujímavá. Ako mladý študent
bol horlivým skautom. S touto horlivosťou a mladíckym
zanietením sa zapojil v septembri 1939 (po napadnutí
Poľska Nemeckom) do vojny.
Po kapitulácii pokračoval v boji
v konšpirácii. Jeho skupina bola
prezradená a dostala sa do zajatia. Ušiel z neho, ale nakoniec
ho príslušníci gestapa chytili
a bol odvezený jedným
z prvých transportov
do novovznikajúceho
koncentračného tábora
Osvienčim.
Tam ako
väzeň č.
1201 prežil
14 mesiacov (9 mesiacov
v rôznych trestných
celách a skoro mesiac
v bunkri hladu). Vtedy
si myslel, že je to jeho koniec.
Keďže sa v rámci jednej razie
našiel kufor s písomnosťami,
ktoré potvrdzovali, že František
patril k vodcom povstaleckej
skupiny, bolo rozhodnuté, že
musí byť súdený. Preto bol
prevezený do väzenia v Katoviciach. V marci 1942 bol odsúdený za konšpiračnú činnosť proti

Nemeckej ríši na trest smrti
sťatím. Počas čakania na vykonanie rozsudku prežil najprv
obdobie hroznej temnoty,
beznádeje. Potom, pri čítaní
jednej náboženskej knihy mal
zážitok, o ktorom povedal: „...
do mojej duše, do môjho vnútra
vtrhlo svetlo, ktoré rozptýlilo
všetky moje temnoty. Celé moje
vnútro zalialo svetlo, svetlo
viery! Existuje Boh, Boh, ktorý
je láska! Boh, ktorý ma obdaroval životom, večným životom,
šťastím, nesmrteľnou dušou!...“
Behal po cele a šťastný volal:
„Verím! Verím!“ Toto
jeho zázračné obrátenie
v ňom zrodilo rozhodnutie, že ak to
celé prežije,
zasvätí
život službe
Bohu.
Po piatich
mesiacoch
v cele smrti
mu bol zmenený
trest smrti na väzenie
a roky 1942 – 1945 prežil
v rôznych koncentračných táboroch.
Po skončení vojny napriek
podlomenému zdraviu hneď
vstúpil do seminára v Krakove
a v roku 1950 prijal kňazské
svätenia. Keďže podobne ako
u nás aj v socialistickom Poľsku
bola zakázaná akákoľvek náboženská činnosť mimo chrámov,
začal otec František pracovať

s tými, ktorí boli v chráme:
s miništrantmi. Zistil, že klasické duchovné cvičenia s tichom
a rozjímaniami boli pre živých
chlapcov nerealizovateľné,
preto hľadal spôsob, ktorý by
bol pre nich prijateľnejší. Zistil,
že potrebujú formy zážitku,
radostného prežitia skúsenosti
viery. A tak v roku 1954 zorganizoval prvú oázu Božích detí pre
miništrantov.
Keďže videl veľký problém
pijanstva vo svojom národe,
od roku 1957 začal organizovať
činnosť v prospech triezvosti
národa – Kruciatu triezvosti.
Jeho publikačná činnosť sa nepáčila komunistom (slobodný
človek, nezotročený alkoholom
sa neovládal tak ľahko, ako ten,
ktorý mal alkoholom pomútený rozum, oslabenú vôľu!),
preto v roku 1960 zlikvidovali
centrálu Kruciaty v Katoviciach
a v marci 1961 ho zavreli do toho
istého väzenia ako za vojny
Nemci.
Z toho času sa spomína
úsmevná udalosť pri jeho uväznení. Keď sa pýtal svojho spoluväzňa, prečo sedí, odpovedal
mu: „Pre pálenku. A ty?“ Otec
František odpovedal: „Ja tiež pre
pálenku...“
Po 4 mesiacoch väznenia dostal trest 13 mesiacov podmienečne. Keďže mal podmienku
a bol neustále sledovaný, skonštatoval, že je čas ďalej sa vzdelávať. Najprv odišiel na krátku

dovolenku do Kroščenka nad
Dunajcom a čoskoro začal
špecializačné štúdiá na Katolíckej univerzite v Lubline (KUL).
Tam sa aj habilitoval a od roku
1964 do roku 1972 pokračoval
vo vedeckej a didaktickej práci
v Inštitúte pastorálnej teológie
KUL.
Po vypršaní podmienky sa
znova pustil do organizovania
oáz a uviedol do praxe ovocie
štúdií.
V roku 1965 dozrela potreba
mať nejaké centrum, kde by sa
mohli organizovať oázy a otec
František (nemal žiadne peniaze!) kúpil dva domy v Kroščenku nad Dunajcom.
V roku 1973 sa v Kroščenku uskutočnila prvá turíčna
centrálna oáza modlitby. Počas
nej bola vtedajším krakovským
arcibiskupom Karolom Woj-

Obdarovávanie
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tylom, neskorším pápežom
Jánom Pavlom II., posvätená
socha Panny Márie, Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, ktorej je
zasvätené dielo oázy. V tomto
roku sa uskutočňuje prvá oáza
rodín.
Otec František postupne
vypracovával formačné materiály na letné oázy aj na prácu
počas roka pre rôzne vekové
aj stavovské skupiny. Takto
postupne vzniklo hnutie, ktoré
sa dnes volá Hnutie Svetlo −
Život (HSŽ), ktoré zahŕňa deti,
mládež, dospelých, kňazov,
rodiny, zasvätené osoby, vdovy
i osoby žijúce osamote. n
Peter Komanický,
Mária Polačková
snímka: archív HSŽ
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26 Medzi zámorskými gréckokatolíkmi
reportáž z USA (3)
28 Nábožnosť a nádej
slovo pre rodinu
30 Záblesk nádeje
katechéza pre mladých
31 Oázový príbeh
32 Prorok Nahum
34 Premena
35 Priprav sa, Betlehem
35 Hlava
40 Ženy myronosičky pri hrobe
zamyslenie nad ikonou (4)

„Dnes ti zadarmo nikto nič nedá,“ zvykneme
hovoriť. Sme svedkami a priznajme si, že
niekedy aj priamymi aktérmi pýchy, arogancie, egoizmu, individualizmu, skúposti, ba aj
ľudskej zloby. Nejde pritom iba o materiálne
veci. Výchovu detí staviame často na tom,
že si našu lásku musia zaslúžiť, pritom ich
v skutočnosti milujeme také, aké sú.
Ba aj Božiu lásku k nám vnímame tak, že
si ju najprv musíme zaslúžiť. Deťom hovoríme, že Ježiško im niečo prinesie, ak budú
dobré... Musíš sa snažiť milovať Boha, aby
sa ti dostalo jeho lásky... Nič, ale skutočne
nič zadarmo! Taká je naša mentalita. Ak by
takto zmýšľal Boh, sme stratení. Našťastie
sa však nad nami zmiloval, keď sme boli
hriešnikmi. Veď celá naša spása je postavená
na obdarovaní zdarma. Nikto z nás si nezaslúžil to, aby Boh poslal svojho jednorodeného Syna. On to však urobil, lebo je Láska.
Kto zakúsi a spozná Božiu lásku, zistí, že ho
Boh takto miluje od vekov.
Diakon Max Kašparů hovorí o našej
tendencii milovať podmienečne. Boh však
miluje ako prvý: „Ľudia majú radi človeka
,až’, ale Boh nás má rád ,už’!“
Myslím si, že tu je východisko pre náš
každodenný život. Milovať môžeme až vtedy, keď sme milovaní. Mnohí ľudia, ktorí
nezakúsili lásku najbližších, majú problém
milovať.
Život je o vzťahoch a o komunikácii.
V jednom latinskom slovníku je uvedené
communicare est multum dare, čo znamená,
že komunikácia je veľkým darom. Najväčším
darom je láska. Preto komunikovať znamená
milovať. List Hebrejom nazýva celé dejiny
spásy človeka komunikáciou Boha s človekom: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
V týchto posledných dňoch prehovoril
k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1 – 2b). Vrcholom

tejto komunikácie, a teda tým najväčším
darom pre nás je sám Boh – ukrižovaný
a vzkriesený Ježiš Kristus. V zaštepení doňho
ako do viničného kmeňa, ktoré sa udialo
v našom krste, môžeme sa aj my stávať
darom pre iných. Život je naozaj o obdarovávaní. Naše životné dozrievanie v láske sa prejavuje práve v tom, nakoľko sme schopní byť
darom pre iných, nielen byť obdarovávaní.
To, či sme ochotní byť darom pre druhých,
sa premieta do nášho spoločenského, cirkevného, rodinného či osobného života. Ak neponúkneme tejto spoločnosti seba ako dar,
môžeme hromžiť na všetkých a na všetko,
ale veci sa nepohnú k lepšiemu. Ak neponúkneme seba ako dar spoločenstvu Cirkvi,
nebude dostatočným znakom prítomnosti
Ježiša Krista. Ak neponúkneme seba ako dar
našej miestnej cirkvi a farnosti, stále jej bude
niečo, resp. niekto chýbať, aby bola presvedčivým znakom lásky a jednoty Kristových
učeníkov, ktorý je taký potrebný, aby tento
svet mohol uveriť. Ak neponúkneme seba
ako dar svojmu manželovi, manželke, deťom, rodičom, naše rodiny nebudú plnohodnotným zázemím pre našich najbližších. Ak
neponúkneme seba ako dar Bohu, nebudeme skutočne šťastní.
Dar je vždy zadarmo. V skutočnosti však
z našej strany je už iba odpoveďou na Božiu
lásku. Uverme jej znova v tomto čase Filipovky – prípravy na Vianoce, na sviatky, ktoré
nám bytostne chcú dať zakúsiť, že Boh je
s nami, že nás ako prvý nekonečne a zadarmo miluje takých, akí sme. Môžeme milovať,
lebo sme milovaní. „Zadarmo ste dostali,
zadarmo dávajte.“ (Mt 10, 8b)

Mons. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.
odborný asistent na GTF PU a hovorca ABÚ
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8. novembra predstavila konferencia vo Vatikáne život a dielo
pápeža Jána Pavla I. pri príležitosti
100. výročia jeho narodenia. Iniciatívu organizoval denník L´Osservatore Romano a noviny Posol sv.
Antona.

Medzinárodný kongres o metafyzike v Ríme organizovala 8. – 10.
novembra študijná a výskumná
nadácia Idente. Zúčastnili sa na ňom
predstavitelia najrôznejších akademických odborov z celého sveta,
arcibiskup Gerhard Ludwig Müller,
prefekt Kongregácie pre náuku viery, či kardinál Zenon Grocholewski,
prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorý bol čestným
predsedom kongresu, a ďalších 150
intelektuálov z 25 krajín.

Spolupracovníci saleziánov
z celého sveta sa stretli 8. až 11.
novembra v Ríme pri príležitosti 4.
svetového kongresu združenia. Jeho
témou bol Projekt apoštolského
života: cesta vernosti charizme dona
Bosca. Zúčastnilo sa na ňom viac
ako 300 predstaviteľov z rôznych
miestnych a národných združení.

V Prahe sa 8. až 11. novembra
zišli jezuiti z celej Európy na tretej
medzinárodnej konferencii európskych jezuitov a ich spolupracovníkov pôsobiacich v univerzitnej
pastorácii v Centre Mariapoli v Prahe-Vinoři. Témou akcie bola Nová
evanjelizácia – ignaciánska cesta.

Najvyšším predstaviteľom
koptskej pravoslávnej cirkvi sa
stal biskup Teodor (Anba Tawadros). K slávnostnej voľbe došlo pri
tradičnej ceremónii v Katedrále sv.
Marka v Káhire. Meno 118. koptského pápeža vylosoval medzi tromi
kandidátmi sedemročný chlapec so
zaviazanými očami. Intronizácia nového patriarchu Alexandrie a celej
Afriky sa konala 18. novembra.
Gratuláciu k zvoleniu zaslal do Egypta aj Benedikt XVI. Uisťuje v nej
biskupa Teodora o solidarite v modlitbe, ktorou mu vyprosuje hojnosť
požehnaní pre jeho službu. (RV)

V Gruzínsku vznikol prvý katolícky kontemplatívny kláštor. Stojí
v meste Achaslciche, pri Kostole
Panny Márie Ružencovej, ktorý je
zrekonštruovaný z ruín. Zatiaľ v ňom
žijú štyri talianske benediktínky.
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Na Filipínach a v Poľsku sa postavili proti Halloweenu
Niekoľko biskupov a kňazov na Filipínach sa koncom
októbra vyslovilo proti sláveniu
Halloweenu v katolíckych školách. Obávajú sa, že deti a mladí
ľudia môžu byť ovplyvnení
podvodnými hodnotami, ako
je mágia, duchovia a podobne.
Predseda Asociácie pre katolícke vzdelávanie na Filipínach
P. Greg Bañaga povedal, že
katolícke inštitúcie nesmú
sláviť slávnosť Všetkých svätých
a spomienku na všetkých verných zosnulých strašidelnými
kostýmami a rituálmi. Na Filipínach sa halloweenské večierky
zavádzajú z komerčných dôvodov pod vplyvom amerických
médií.
Pred halloweenskými rituálmi varovala i poľská Katolícka
cirkev. Vo vyhlásení na svojich internetových stránkach

uviedla, že ich slávenie by
mohlo protirečiť učeniu Cirkvi
a kresťanstvu.
Ako uviedol szczecińsko-kamieński arcibiskup Andrzej
Dziega v pastierskom liste, ktorý sa čítal v Poľsku 28. októbra,
„tento druh zábavy predstavuje
skutočnú možnosť veľkého
duchovného poškodenia alebo

dokonca môže zničiť duchovný
život. ... Treba poznamenať,
že hallowenské oslavy súčasnej generácie sú propagáciou
pohanstva so všetkým, čo so
sebou nesie tzv. kultúra smrti.
V skutočnosti sa datujú do čias
pohanského uctievania keltského boha smrti. Je to tichá, ale
skutočná podpora satanizmu.
Autor Satanskej biblie a zakladateľ moderného satanizmu
Anton LaVey povedal, že noc
z 31. októbra na 1. novembra je
najväčšou luciferskou oslavou.
Záznamy polície potvrdzujú zvýšený počet násilných
okultných činov... Cirkev jasne
varuje veriacich pred angažovaním sa v akejkoľvek forme
okultizmu a mágie.“ (TK KBS,
www.diecezja.szczecin.pl)
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Veriaci zo Strážskeho putovali do Litmanovej a Prešova
Veriaci z farnosti Strážske, ktorá spravuje farnosti Voľa a Pusté
Čemerné, navštívili 13. októbra
miesto modlitby na hore Zvir
v Litmanovej. Cestou na horu
sa veriaci spolu s duchovnými otcami pomodlili krížovú
cestu, ktorá bola nasmerovaná
a obetovaná za rodiny z farnosti. Na hore mali možnosť prijať
sviatosť zmierenia a spolu s veriacimi farnosti Stropkov slávili
svätú liturgiu. Cestou späť sa
zastavili v prešovskej katedrále
pri hroboch blahoslavených
hieromučeníkov biskupa Pavla
Petra Gojdiča a biskupa Vasiľa

Hopka. Veriaci zároveň mali
možnosť vidieť kópiu Turínske-

narodil v roku 1978 v Rychtyči
na Ukrajine. Teológiu študoval v Prešove a v Prahe. Ako
pastoračný asistent a diakon sa
venoval príprave predovšetkým
ukrajinských detí na prvé sväté

prijímanie a ich katechizácii.
Bude pôsobiť v katedrálnom
chráme v Prahe a v Pražskom
dekanáte. (www.exarchat.cz)

Velehradský dom sv. Cyrila a Metoda privítal konferenciu
o umení
O kultúre a umení v živote Cirkvi hovorili účastníci
stretnutia, ktoré sa uskutočnilo
16. novembra v priestoroch
Velehradského domu sv. Cyrila
a Metoda. Zúčastnili sa na ňom
odborníci z Českej republiky,
Talianska a Slovenska. Súčasťou
programu bola okrem svätej
omše celebrovanej olomouckým biskupom Jozefom Hrdličkom aj prezentácia dvoch kníh
a výstava ikon. Na konferencii
vystúpili biskup Jozef Hrdlička,
Michelina Tenace z Pápežskej
gregoriánskej univerzity v Ríme,
olomoucké Centrum Aletti
zastupovali jezuiti P. Pavel
Ambros a P. Michal Altrichter
a s. Luisa Karczubová, z košického Centra Východ – Západ
M. Lacka hlavný zbormajster
opery Štátneho divadla Košice

Šimon Marinčák a z Olomouckého arcibiskupstva pastoračná
asistentka Martina Pavlíková.
Počas stretnutia predstavili
dve knihy: Súčasná hudba
a špekulatívna teológia od C.
Gottwalda a Hudobná teória

v stredoveku od J. Morawského.
Program pokračoval projekciou
záznamu prednášky zosnulého kardinála Tomáša Špidlíka
na tému Teológia krásy, otvorením výstavy ikon a večernou
svätou omšou.

ho plátna. (Ladislav Praščák,
Jaroslav Girovský)

Odpust v gréckokatolíckej farnosti Trnava

Pražskí veriaci sa potešili z daru kňazstva
21. októbra prijal v Katedrálnom chráme svätého Klementa
v Prahe sviatosť kňazstva z rúk
pražského apoštolského exarchu Mons. Ladislava Hučka Volodymyr Kotsenko. Novokňaz sa


Farské misie vo farnosti Prešov-Sekčov a Prešov-mesto sa uskutočnili 20. – 28. októbra v rámci
celomestských prešovských misií.
Bohatý duchovný program povzbudil všetkých veriacich k hlbšiemu
prežívaniu viery i posilneniu vzťahu
s Kristom. Milostivý čas bol darom aj
pre veriacich z okolitých farností. Vo
farnosti Prešov-mesto viedli misie redemptoristi otec Milan Záleha a otec
Metod Lukačik, vo farnosti Prešov-Sekčov otec Mikuláš Tressa, otec
Jozef Troja a otec Miroslav Čajka.

Pri príležitosti odpustovej
slávnosti ku cti svätého apoštola
a evanjelistu Lukáša zavítal
v nedeľu 21. októbra bratislavský eparcha vladyka Peter
Rusnák do gréckokatolíckej
farnosti v Trnave, kde v Chráme
sv. Heleny slúžil spolu so šiestimi kňazmi archijerejskú svätú
liturgiu. Slávnosti predchádzala niekoľkodňová príprava,

v rámci ktorej slávil svätú
liturgiu aj otec Martin Pavúk
MSC, správca gréckokatolíckej
farnosti v Nitre, ktorý povzbudil
veriacich k čítaniu Lukášovho
evanjelia. V predvečer sviatku
sv. Lukáša sa veriaci pomodlili
veľkú večiereň a v tých dňoch
pristupovali aj k sviatosti zmierenia.
Bratislavský eparcha vo

svojej homílii poukázal na to, že
každý dostal pozvánku do neba.
Na každého čaká bohatá hostina a záleží od každého z nás,
či to pozvanie prijme a či túži
byť v nebi. Biskup Rusnák ďalej
vyzval veriacich, aby neodkladali odpoveď na Božie pozvanie
na neskôr, aby už nebolo príliš
neskoro.
Liturgické slávenie obohatil
svojím spevom mužský Zbor
svätého Romana Sladkopevca
z Prešova, ktorí tvoria gréckokatolícki bohoslovci. Spoločné
pohostenie v priestoroch rytierskej sály u otcov jezuitov bolo
pokračovaním celej slávnosti,
kde pri dobrom jedle bol čas
na spoločný rozhovor i utuženie
vzťahov vo farnosti. Slávnosť
vyvrcholila koncertom Zboru
svätého Romana Sladkopevca
v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Na odpustovej slávnosti sa
zišli veriaci z Trnavy, Piešťan
i blízkeho okolia. (František
Fedorišin)

Medzinárodná vedecká konferencia
Ad fontes liturgicos III. v Prešove
25. – 26. októbra sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove
(GTF PU) konala medzinárodná
vedecká konferencia s názvom
Ad fontes liturgicos III., venovaná liturgickému hnutiu ako
dôsledku návratu k liturgickým

prameňom. Spoluorganizátorom tejto konferencie bola
Pápežská univerzita Jána Pavla
II. v Krakove a Ukrajinská katolícka univerzita v Ľvove. Obidve
inštitúcie sú partnerskými
univerzitami GTF PU v rámci
medzinárodnej spolupráce.

Účastníkov konferencie
privítal hlavný organizátor
a vedecký garant konferencie
doc. Marcel Mojzeš. Slávnostný
príhovor predniesol Mons. prof.
Peter Šturák, dekan GTF, potom
sa účastníkom konferencie
prihovoril prorektor PU doc.


Na farskej šarkaniáde v Nacinej
Vsi sa v nedeľu 21. októbra stretli
deti z farnosti Nacina Ves a filiálnej obce Lesné. V areáli základnej
školy, kam ich pozval duchovný otec
Radoslav Záhorský, využili posledné
príjemné jesenné dni a vyšantili sa
pri púšťaní šarkanov spolu so svojimi
rodičmi. Slnečné počasie využilo
mnoho mladých rodín na vzájomné stretnutie a zároveň podporu
farského spoločenstva. (-ver, snímka:
Miloslava Mandelová)

Na Veni Sanctae Trnavskej univerzity sa zúčastnil aj vladyka Mons.
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie
pre východné cirkvi v Ríme. Slávnostnú homíliu pri tejto príležitosti predniesol na svätej omši celebrovanej
biskupom Mons. Jánom Oroschom,
apoštolským administrátorom Trnavskej arcidiecézy, 23. októbra v Chráme
sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Na svätej
omši sa zúčastnil aj emeritný biskup
Mons. Dominik Tóth, prof. Tadeusz
Zasępa, rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku, P. Miloš Lichner SJ,
dekan Teologickej fakulty Trnavskej
univerzity v Bratislave, a ďalší.

Duchovná obnova pre rodiny
v gréckokatolíckej farnosti v Trnave
sa uskutočnila 26. – 28. októbra
na jezuitskej chate pri Modre v nádhernom prostredí Malých Karpát.
Obnova trvala od piatka večera
do nedele obeda a zakončila sa spo-
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ločnou svätou liturgiou v Chráme sv.
Heleny pre celé farské spoločenstvo.
Na obnove sa zúčastnilo osem rodín
s deťmi, o ktoré sa počas prednášok
a duchovného programu starali štyria
animátori. Aj keď počasie bolo daždivé a chladné, na dobrej atmosfére to
neubralo. (František Fedorišin)

Posviacka kríža na starom
cintoríne v Strážskom sa uskutočnila 1. novembra za účasti veriacich
obidvoch katolíckych obradov, ktorí
sa spoločnými pobožnosťami modlili
za zosnulých. Po obradoch sa presunuli na starý cintorín, kde spoločne
posvätili obnovený kríž a modlitbou
panychídy spomínali na zosnulých
kňazov i veriacich pochovaných
na tomto cintoríne. (Ladislav Praščák,
Jaroslav Girovský)

73. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa
konalo 6. až 8. novembra v penzióne
Zornička na Donovaloch. Zúčastnilo
sa na ňom všetkých 16 členov KBS
– 15 biskupov a jeden diecézny administrátor. Na zasadnutí bol prítomný
aj apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana. Apoštolský
nuncius odovzdal biskupom list
Svätého Otca, v ktorom sa vrátil
k odvolaniu Mons. Roberta Bezáka.
Zasadnutie biskupov sa začalo voľbou
predsedu a podpredsedu KBS. Vo
funkcii predsedu KBS bol opätovne
na najbližšie 3 roky potvrdený bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský. Vo funkcii hovorcu KBS
bol na ďalšie tri roky potvrdený Jozef
Kováčik. Biskupi si vypočuli informácie o biskupskej synode, ktorá sa
konala vo Vatikáne. Slovensko na nej
zastupovali Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, a arcibiskup metropolita Mons. Stanislav
Zvolenský. Biskupi rozhodli o konaní
Národnej púte do Ríma v rámci slávenia cyrilo-metodského roka.
Počas zasadnutia biskupi schválili
rozdelenie finančných prostriedkov
pre katolícke médiá. Okrem grantov
určených pre TV LUX, Rádio Lumen
a TK KBS boli podporené i projekty
Liturgický kalendár, natáčanie dokumentárneho filmu o blahoslavenej
sestre Zdenke, výroba dokumentárneho filmu k 50. výročiu založenia
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, hraného filmu z produkcie
Lux communication s názvom Pán
Ježiš na návšteve, internetové projek-
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Peter Adamišin, ktorý poukázal na zaujímavú skutočnosť,
že liturgická konferencia sa
koná práve v čase misií v Prešove. Na konferencii odznelo
18 príspevkov od domácich
i zahraničných odborníkov
v oblasti liturgiky, vystúpili
doc. Przemysław Nowakowski
CM, doc. Erwin Mateja, prof.
Vojtech Boháč, Dr. Michajlo
Petrovič, archidiakon Nyirán
János z Nyíregyházy a ďalší.
Účastníci konferencie mali
možnosť navštíviť gréckokatolícke pútnické centrum baziliky
minor v Ľutine, kde ich privítal
správca farnosti otec Jozef No-

farárom bol otec Jozef Haľko).
V roku 1945, pred koncom

vický. Po obhliadke pútnického
areálu sa v bazilike minor konala svätá liturgia. Konferencia sa

realizovala s finančnou podporou Kongregácie pre východné
cirkvi. (Monika Slodičková)

už tešil animátorský tím zložený zo siedmich animátorov.
Centrum sa premenilo na Veľkú
Moravu a na veľkomoravské
učilište z obdobia svätých
solúnskych bratov. Z účastníkov sa stali žiaci a študenti,

ktorí študovali životy a dielo
svätých vierozvestcov. Rôzne
hry, dynamiky a súťaže dopĺňali
slávenie eucharistie, modlitby,
vysluhovanie sviatosti zmierenia. (Slavomír Zahorjan)

Bratislavská gréckokatolícka katedrála
oslávila štyridsiatku
Bratislavskí gréckokatolíci si
v nedeľu 28. októbra pripomenuli 40. výročie konsekrácie
svojho Chrámu Povýšenia
Pánovho životodarného Kríža,
ktorý dnes slúži ako katedrálny
chrám Bratislavskej eparchie.
Pri tejto príležitosti slúžil
bratislavský eparcha vladyka
Peter Rusnák archijerejské sväté
liturgie o 9.00 hod. (po cirkevnoslovansky) a o 10.30
hod. (po slovensky). V rámci
slávnosti sa prítomní modlili
Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi,
ktorý ako pomocný prešovský
biskup posvätil tento chrám
29. októbra 1972 po generálnej
oprave a úprave pre byzantský
obrad.
Ako eparcha v homílii uviedol, mať svoj chrám je pre veriacich veľmi dôležité, ba často
si k nemu vytvoria hlboké puto.
V chráme možno konať kult
a vykonávať náboženské prejavy, ktoré sú nám blízke, zvlášť
v našej východnej tradícii, ako
napr. bozkanie ikon, zapálenie

druhej svetovej vojny, bol však
kostol ťažko poškodený (zhore-

la veža a strecha). (Stanislav Gábor, snímka: Helena Vislocká)

Na fatimskej sobote v Michalovciach
hovorili o zosnulých i morálke

V Bárke spoznávali sv. Cyrila a Metoda
V poradí už druhý víkend bol
26. – 28. októbra v GMC Bárka
v Juskovej Voli venovaný sv.
Cyrilovi a Metodovi. Na trojdnie
pricestovalo do centra 87 detí
a mladých z dekanátov Stropkov a Giraltovce, na ktorých sa
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sviečok pred ikonostasom, hlboké poklony atď. Ale Ježiš nám
tak ako Samaritánke v evanjeliu
hovorí, že praví ctitelia sa budú
klaňať Otcovi v Duchu a pravde.
Sv. Pavol dokonca povie: „Vy
ste chrám živého Boha“. Teda
nestačí len mať svoj
kamenný chrám,
ale predovšetkým
treba mať chrám
vo svojom srdci,
a ten chce budovať
Boh.
Z histórie.
V období po Pražskej jari, keď bola
obnovená Gréckokatolícka cirkev
v ČSR, sa liturgický
život bratislavských
gréckokatolíkov sústredil do roku 1972
v Kostole svätého
Ladislava. Rímskokatolícka cirkev
prepožičiavala tento
kostol pre bohoslužobné potreby

gréckokatolíckych veriacich už
predtým (1945 – 1950). Pôvodne
mali gréckokatolíci svoj prvý
farský kostol pod Bratislavským
hradom – Chrám sv. Mikuláša
(bratislavská farnosť bola zriadená 1. apríla 1934 a jej prvým

Centrálnou témou fatimskej
soboty 3. novembra v bazilike
minor v Michalovciach bola
modlitba za zosnulých. V tematickom zamyslení otec Vlastimil
Bajužik uviedol, že spomienka na mŕtvych je prítomná
v ľudstve od najstarších kultúr.
Modlitbu za zosnulých poznali
aj Židia a v Novom zákone dostáva vlastný rozmer. Je to prejav
našej lásky, ktorou sa obraciame
na Božie milosrdenstvo. Všetky
typy liturgií poznajú prosby
za zosnulých. Vyjadrujú tak vieru Cirkvi, že Boh chce aj naším
prostredníctvom zachrániť duše

a voviesť ich do večnej radosti.
Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Zamýšľal sa nad
večnými pravdami ako smrť,
súd, nebo a peklo. Len v živote
s Bohom je pre človeka nádej,
že aj po smrti bude žiť v Božej
blízkosti a láske. „Šťastie neba
je v tom, že človek stratí každú
neistotu života. A jeho túžba
po Bohu sa naplní,“ povedal
vladyka. Veriacich varoval pred
ľahkovážnym prístupom k životu. Od pripravenosti na smrť
však závisí naša večnosť.
Súčasťou programu boli

dialógy. Vladyka Milan ohlásil,
že ich tému vyberie vždy podľa
aktuálnej spoločenskej situácie.
Vo svojom vstupe vysvetlil prítomným postoj Cirkvi k návrhu
zákonov o registrovanom partnerstve a o bezplatnej sterilizácii. Len jasné postoje kresťanov
vyplývajúce z Božieho zákona
a formovaného svedomia môžu
vytvoriť v spoločnosti akýsi múr
pravdy proti rastúcemu tlaku
liberálnych skupín na legalizáciu amorálnosti. (Michal
Hospodár)

Posviacka obnoveného chrámu v Cabove
V nedeľu 4. novembra sa
uskutočnila slávnostná posviacka obnoveného Chrámu
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Cabove vo Vranovskom
protopresbyteráte. Medzi
veriacich zavítal prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ, ktorý pred začiatkom
archijerejskej svätej liturgie
posvätil obnovený exteriér
a interiér chrámu. Na slávnosti
sa zúčastnil aj emeritný pražský
pomocný biskup Ján Eugen Kočiš a kňazi z okolitých farností.
V homílii pri archijerejskej
svätej liturgii vladyka poukázal
na to, že pozornosť je v týchto
dňoch upriamená na cintoríny, kde sú hroby upravené
a ozdobené kvetmi. No hlav-


Katolícka univerzita v Ružomberku privítala na svojej pôde v stredu
7. novembra 2012 investigatívneho
novinára a nositeľa prestížneho novinárskeho ocenenia Pulitzerova cena
Tima Weinera. Prednáška známeho
a úspešného novinára mala názov
Informácie sú moc. Auditórium si
mohlo vypočuť zážitky priamo z praxe amerického spravodajcu, ktorý
pracoval ako korešpondent v Pakistane, Afganistane, Sudáne a iných
krajinách.

Cieľom Memoranda o spolupráci,
ktoré na roky 2012 – 2017 podpísali rektor KU prof. Tadeusz Zasępa
a rektor TU prof. Marek Šmid počas
zasadnutia Vedeckej rady KU v stredu
7. novembra, je rozvoj pedagogických, vedeckých a kultúrnych vzťahov
medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU) a Trnavskou univerzitou v Trnave (TU).

Sviečku za nenarodené deti
zapálili v podvečer 7. novembra aj
študenti a mladí z Gréckokatolíckeho
mládežníckeho pastoračného centra
v Prešove. Modlitbou krížovej cesty,
venovanej úcte k životu, vyjadrili
presvedčenie, že ľudský život je posvätný a nenarušiteľný. Modlitebné
stretnutie pod vedením otca Petra
Tirpáka sa uskutočnilo v Kaplnke bl.
Pavla Petra Gojdiča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove. (Marek Čan)

nou podstatou by mala byť
modlitba, sviatosť zmierenia
a prijatie Eucharistie na svätých
liturgiách, potom možno žiadať
o duchovné dary – odpustky pre
tých, ktorí zavŕšili svoj život.

Vladyka veriacich tiež pochválil
za krásne dielo, za ich ochotu a štedrosť. Počas svätého
prijímania skrášlil eucharistickú
slávnosť spev mladých z farnosti. (Michal Kočiš)

Svätých Cyrila a Metoda si pripomenuli
na podujatí v obci Dargov
V nedeľu 11. novembra sa v rámci Roka viery a 1150. výročia
príchodu svätých vierozvestcov
na naše územie konalo v obci
Dargov podujatie na počesť svätých Cyrila a Metoda. Nieslo sa
v duchu hesla Dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane. Aktivitu
usporiadalo múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína

ty 40dni.sk a Moja komunita, časopis
Rebrík a projekt na podporu farských
časopisov FAČA.

v Trebišove v spolupráci s cirkevnými spoločenstva na území
okresu Trebišov. Na podujatí
zaznela prednáška otca Tomáša
Haburaja na tému Mali by to
s nami sv. Cyril a Metod ľahké?
Nasledovala prehliadka cirkevných zborov. Ako prvý vystúpil
mládežnícky gréckokatolícky
zbor z Čeloviec, nasledoval

mládežnícky gréckokatolícky zbor Maranatha z Vojčíc
a program uzavrel rímskokatolícky zbor dospelých Magnificat
z Trebišova. Podujatie svojou
účasťou podporil aj otec Michal
Hospodár, predseda Spolku sv.
Cyrila a Metoda v Michalovciach. (Tomáš Haburaj)


Organizátori 40-dňovej reťaze
pôstu a modlitieb za kňazov sú
potešení vysokým záujmom o priebeh tejto kampane. Reťaz, ktorá sa
skončila koncom októbra, zastrešoval
Spolok adorujúcich kňazov.

Vernosť nie je slabosť je názov
témy budúcoročného Národného
týždňa manželstva (NTM). Informovali o tom 5. novembra jeho iniciátori. Na Slovensko sa kampaň dostala
cez manželov Vladimíra a Renátu
Sochorovcov, ktorí sa stretli osobne
s Richardom Kaneom, zakladateľom
iniciatívy v Anglicku. Týždeň manželstva prebieha v súčasnosti aj v Nemecku, Holandsku, Česku, Maďarsku
a ďalších krajinách. Budúcoročný
NTM sa uskutoční 11. – 17. februára
2013.
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po znovuobjavení Ježiša Krista, jeho pravdy
a milosti, jeho ,tváre’, ľudskej a zároveň
božskej, v ktorej sa odráža transcendentné
Božie tajomstvo.“

Povedali

Znovuobjaviť Krista
Benedikt XVI. 7. októbra predpoludním na Námestí sv. Petra vo Vatikáne za účasti 25-tisíc
veriacich otvoril 13. generálne zhromaždenie Biskupskej synody o novej evanjelizácii slávnostnou svätou omšou spojenou s vyhlásením sv. Jána z Avily a sv. Hildegardu z Bingenu
za učiteľov Cirkvi.

V

homílii na adresu synody Svätý
Otec povedal: „Evanjelizácia má
v každom čase a na každom mieste
svoj centrálny a konečný bod Ježiša, Krista,
Božieho Syna (porov. Mk 1, 1). Ukrižovaný je rozlišujúcim znakom par excellence
pre každého, kto ohlasuje evanjelium.
Je znamením lásky a pokoja, pozvaním
k obráteniu a zmiereniu. ... Aj v našom čase
Svätý Duch vzbudil vo svojej Cirkvi nový
rozmach ohlasovania dobrej zvesti, duchovný a pastoračný dynamizmus, ktorý našiel
svoje univerzálne vyjadrenie a svoj dôležitý
impulz v Druhom vatikánskom koncile.
Takýto obnovený dynamizmus evanjelizácie
vplýva pozitívnym spôsobom na dve osobitné vetvy, ktoré z nej vychádzajú. Na jednej
strane misia ad gentes, teda ohlasovanie
evanjelia tým, ktorí ešte nepoznajú Ježiša
Krista a jeho posolstvo spásy. Na strane
druhej nová evanjelizácia zameraná predovšetkým na osoby, ktoré napriek tomu, že
boli pokrstené, sa vzdialili od Cirkvi a žijú
bez kresťanských zásad. Synodálne zhromaždenie, ktoré sa dnes začína, je venované
práve tejto novej evanjelizácii, aby ľuďom
pomohlo nanovo stretnúť sa s Pánom, ktorý
ako jediný naplní hlboký význam existencie
a naplní ju pokojom, ale tiež aby pomohlo
znovuobjaveniu viery, prameňu milosti,

ktorá prináša radosť a nádej do osobného,
rodinného a spoločenského života.“

Synoda

Na 13. riadnom generálnom zhromaždení
Biskupskej synody sa zúčastnilo 262 synodálnych otcov, čo predstavuje najvyšší počet
v histórii synody. Väčšina z nich (182) bola
zvolená. Rád biskupskej synody stanovuje,
že zo svojho úradu sa na nej majú zúčastniť
najvyšší predstavitelia katolíckych východných cirkví sui iuris (10) a predsedovia
úradov Rímskej kúrie (26). Ďalší účastníci
sú buď priamo vymenovaní pápežom, alebo
volení jednotlivými biskupskými konferenciami a východnými cirkvami. Desať členov
tiež volí Únia generálnych predstavených.
Najviac synodálnych otcov pochádzalo
z európskeho kontinentu. Konferenciu
biskupov Slovenska zastupoval jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, a Mons. Ján
Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý
počas zhromaždenia zastával miesto podpredsedu Komisie pre informácie. Vladyka
Ján sa po prvýkrát zúčastnil na zasadnutí
Biskupskej synody v októbri 2008 na jej 12.
riadnom generálnom zhromaždení na tému

Božie Slovo v živote a poslaní Cirkvi.
Na synodálnom zhromaždení sa zúčastnilo aj 45 expertov a 49 audítorov, vrátane
žien, zo všetkých kontinentov. Pätnásť
cirkví, ktoré zatiaľ nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, zastupovalo
niekoľko delegátov. Na podujatí vystúpil aj
ekumenický patriarcha Bartolomej I., arcibiskup Konštantínopolu, a Rowan Douglas
Williams, canterburský arcibiskup a prímas
Anglikánskeho spoločenstva. Osobitné
pozvanie dostali napríklad brat Alois, prior
Komunity Taizé, reverend Lamar Vest, predseda Americkej biblickej spoločnosti, a Werner Arber, profesor mikrobiológie v biocentre pri Bazilejskej univerzite vo Švajčiarsku
a predseda Pápežskej akadémie vied.

Program a témy

Kardinál Donald William Wuerl, generálny
relátor synody, nadniesol niekoľko hlavných tém, ktorými sa malo zhromaždenie
zaoberať. Vymenoval sedem bodov:
1. čo a koho ohlasujeme – Božie slovo
2. aktuálne zdroje nápomocné v tejto
úlohe
3. mimoriadne okolnosti našej doby,
ktoré robia túto synodu nevyhnutnou
4. elementy novej evanjelizácie

5. niektoré teologické princípy novej
evanjelizácie
6. kvalita nových evanjelizátorov
7. charizmy Cirkvi dneška, ktoré podporujú novú evanjelizáciu
Program 21-dňovej synody bol rozdelený
do 22 generálnych kongregácií, v ktorých
boli nastolené rozličné otázky náboženského a spoločenského života. V úvodných
dňoch sa hovorilo najmä o situácii Cirkvi
na jednotlivých kontinentoch, v ďalšom
programe sa otváral široký okruh tém
od základných princípov evanjelizácie cez
vplyv médií, postavenie žien v rámci Cirkvi,
pastoráciu rozvedených až po témy miešania kultúr a islamskej imigrácie do Európy.
Na synode vystúpili s príspevkami dvaja
zástupcovia Slovenska. Mons. Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,
vystúpil vo štvrtok 11. októbra. V stredu 17.
októbra vystúpil s príspevkom aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Hovoril
o výzvach ku konverzii.
Synodálni otcovia hlasovaním vybrali
z 326 navrhnutých 58 tzv. propositiones,
krátko sformulovaných tematických
postrehov, ktoré poslúžia Svätému Otcovi
na vypracovanie posynodálnej apoštolskej
exhortácie.

Vyvrcholenie

Biskupská synoda vyvrcholila 28. októbra
slávnostnou svätou omšou. Po svätej omši
Svätý Otec počas príhovoru pred modlitbou Anjel Pána na adresu práve ukončenej
synody povedal: „Môžeme však povedať,
že zo synody vzišiel posilnený záväzok
k duchovnej obnove samotnej Cirkvi, aby
sa tak mohlo začať s duchovnou obnovou
sekularizovaného sveta. Obnova nastane

„Hneď na začiatku, prvý deň, keď som šiel
cez Svätopeterské námestie do synodálnej
auly, ma zastavili dvaja ľudia, muž a žena.
Boli to Rómovia, čo sami zdôraznili. Povedali mi, že sú z Paríža. Hovorili po francúzsky a úprimne sa na mňa obrátili, zvlášť
tá Rómka, s naliehavou prosbou: ,Evanjelizujte nás Rómov, pretože my neustále
a skoro výhradne kočujeme a dostaneme
sa do všetkých kútov sveta a ak budeme
evanjelizovaní my, tak sa evanjelium dostane do celého sveta.‘ Toto stretnutie bolo
pre mňa milou vzpruhou na začiatok.“ (Jan
Baxant, litoměřický biskup)
„Bez šťastných žien, uznaných vo svojej
podstate a hrdých príslušnosťou k Cirkvi,
nebude možná ani nová evanjelizácia.“
(André Léonard, belgický arcibiskup)
„... často budujeme svoju teológiu iba
na štúdiu a poznaní, nie na kontakte s Pánom Bohom. ... Myslím si, že keby si všetky
cirkevné inštitúcie uvedomovali význam
kontaktu s Bohom, bola by ich evanjelizácia
úspešnejšia. ... Túžba po originalite, túžba
byť veľký a dôležitý často ničí úplne všetko.
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.“ (Zenon Grocholewski, kardinál a prefekt Kongregácie pre
katolícku výchovu)
„Svetové dni mládeže pripomenuli väčšine Austrálčanov radosť a šťastie mladých
katolíkov. Urobilo to na nich skutočne veľký
dojem. Je to nepochybne jedna z metód
apoštolátu, ktorá sa v praxi osvedčila a má
veľmi významné duchovné konzekvencie.
Dodnes máme hlboko vryté v pamäti ticho,
ktoré zavládlo pri modlitbe 400-tisícového
zhromaždenia mladých. Do tej miery, že
bolo počuť spev vtákov. Stíšenie v adorácii
je prvkom, ktorý zaviedol Benedikt XVI. Pre
Austrálčanov to bola veľmi silná skúsenosť.
A v Austrálii sa ujala.“ (George Pell, metropolita Sydney) n
spracované podľa TK KBS
snímky: archív Mons. Jána Babjaka SJ

Rozhovor s Mons. Jánom
Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom,
o biskupskej synode o novej
evanjelizácii
Ako vyzeral váš bežný deň
na synode?
Každý deň ráno o pol siedmej smerovali moje kroky
do Kongregácie pre východné
cirkvi, pretože tam sme začínali deň utierňou spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom
a dvoma spolubratmi. Vytvárali sme takéto
duchovné spoločenstvo. Po modlitbe som sa
vracal do kúrie na raňajky a odtiaľ sa ponáhľal
do Auly Pavla VI.
V čom vidíte konkrétny vplyv synody
na miestne cirkvi?
Ponúknuté podnety budú zakomponované
do záverečného dokumentu a každá cirkev
si z neho vezme to, čo sa jej bude najviac
dotýkať.
Odznelo konštatovanie, že dokumentov je
veľmi veľa, ale chyba je v tom, že tieto poklady
zostávajú často iba vytlačené v knihách a že
ich nevieme rozmeniť na drobné pre život.
Položil som si otázku aj sám pre seba: Koľkí
z našich kňazov poznajú dokumenty Druhého
vatikánskeho koncilu? Viem, že bohoslovci
sa s nimi zoznamujú, ale hlavne by ich mali
študovať a čerpať z nich. Myslím si, že situácia
je neutešená.
Hovorilo sa aj o nedôvere voči cirkvi?
Túto nedôveru vytvárajú médiá s jasným
zámerom, chcú Cirkev diskreditovať. Vidím, že
ide o veľké manipulovanie niektorými ľuďmi,
ktorým záleží na tom, aby percentá Cirkvi išli
dole. Aby sa spoločnosť nemohla nazývať
kresťanskou.
Rozmýšľali ste, čo po návrate na Slovensko?
Alebo ako na to, aby sa vám podarilo odovzdať myšlienky synody?
Napadlo mi, že keď sa vrátim domov, permanentná formácia bude vychádzať práve
z dokumentu synody. Sám cítim, že je tu veľká
zodpovednosť, aj moja, aj kňazov, aby spoznali
dokument a tieto myšlienky odovzdávali ďalej.
Podnetov bolo veľmi veľa a niektoré triafali
do živého. Viacerí prednášajúci hovorili, že sa
najprv musia evanjelizovať tí, ktorí majú byť
evanjelizátormi druhých. Veľakrát bolo podčiarknuté to, že Božie slovo treba odovzdávať
s radosťou, lebo hovoríme o tom, čo je najdôležitejšie, čo je najpodstatnejšie. A veľakrát to
hovoríme tak pesimisticky a so zachmúrenou
tvárou, že to nikoho nemôže osloviť.
Jaroslava Kochjarová CJ, Jolanka Šinajová
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Význam pôstu
Pôst je známy už v Starom zákone, kde bol prejavom smútku a pokánia. Židia sa postili
napríklad na výročné dni dobytia Jeruzalema a zničenia chrámu a na Deň zmierenia (Jom
Kippur). Zároveň bol vyjadrením poníženosti a úplnej závislosti od Boha.

V

    kresťanstve sa pôst stáva aj výrazom očakávania a prípravy na príchod Ježiša Krista. „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi?
Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu
sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha
vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.“
(Mk 2, 18 – 20) Keď sa teda postíme, pripravujeme sa na príchod Ženícha – Krista. Preto sa aj postíme pred prijímaním Kristovho
tela a krvi – tzv. eucharistický pôst. Dnes
je tento pôst zredukovaný na hodinu pred
prijímaním, ale pôvodne bol o dosť prísnejší
(od polnoci až do prijímania, slúžilo sa však
vždy ráno). Pôst je prejavom duchovného
bdenia a má teda aj eschatologický rozmer.
Cirkevní otcovia vnímajú pôst aj ako „nápravu“ Adamovho hriechu – Adam uveril
v jedlo, že v ňom je spása, že skrz jedlo sa
stane rovným Bohu. Preto my nejeme, aby
sme si pripomenuli, že nie v jedle, hmote,
ale len v Bohu je naša spása, že náš život závisí od Boha a nie od jedla, hmoty. Otcovia
pritom zdôrazňujú, že zdržanlivosť od jedla musí byť spojená aj so zdržanlivosťou
od hriechu – túto myšlienku nachádzame

aj v mnohých stichirách a tropároch. Pôst
je teda zápasom o správne poradie hodnôt
v našich životoch.
Pôst je obdobím, keď sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, postojov
a vzťahov k Bohu, k blížnym i k sebe. Je
to tiež príležitosť a výzva viacej rozjímať
nad vlastným životom a zastaviť sa v zhone
svojich námah. „Kľúčovým slovom“ pôstu je
obrátenie – oslobodenie od vášní a telesnosti, upriamenie na Ducha a zmena životných
postojov. Pritom treba upozorniť na to,
že pôst nie je boj proti telu, ale boj o telo,
o jeho uzdravenie a obnovu (v duchovnom
zmysle).

Pôst musí byť aktívny

Pôst nemôže byť pasívny ako obmedzenie
čohosi – inak je to len diéta a niekedy môže
byť aj nebezpečný. Jedlo treba nahradiť
čítaním Písma, modlitbou, rozjímaním,
prípadne sa viacej venovať manželke,
deťom, ľuďom okolo seba a podobne. Každý
pôst má byť obdobím zintenzívnenia duchovného života, vnútorného očisťovania,

„upratovania“ hodnôt. Pôst je obdobie, keď
sa máme osobitne usilovať o obrátenie –
zmeniť svoje zmýšľanie a život – odvrátiť sa
od hriechu a viacej priľnúť k Bohu.
Pri všetkých pôstoch Cirkev zdôrazňuje,
že askéza (zdržanlivosť od jedla) má byť
dopĺňaná modlitbou a dobrými skutkami
(almužnou); askézu, modlitbu a almužnu
môžeme označiť za tri základné piliere
pôstneho snaženia. Dobré skutky sú ovocím
a prejavom lásky, ktorá je najväčšou zo
všetkých cností. Tento trojitý aspekt pôstu
vystihujú mnohé bohoslužobné texty, ako
príklad môžeme uviesť stichiru zo Syropôstnej nedele: „Radostne začnime pôstny čas,
namáhajme sa pre duchovný vzrast, očisťme
dušu, očisťme telo, postime sa v jedle
od každej vášne, a tak nasycujme ducha
cnosťami, ktoré dovŕšme k dokonalosti
láskou, aby sme všetci boli hodnými vidieť
úctyhodné utrpenie Krista Boha a svätú
Paschu, a tak sa duchovne radovali“.
Treba zároveň upozorniť, že nie samotný
pôst, odrieknutie jedla, televízie, rádia…
z nás urobia lepších ľudí, nie naša aktivita
je to, čo nás zmení. Zmení nás Božia milosť,
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pôstom ale dávame Božej milosti priestor,
aby mohla pôsobiť v našich životoch a premeniť nás. Pôst je prostriedok, nie cieľ.

Zásada je, že dlhší veľmi prísny alebo absolútny pôst treba konať vždy pod dohľadom
duchovne skúsenejšieho a v poslušnosti.

Náš postoj k posteniu

Od čoho sa máme postiť

V súčasnom kresťanstve prevláda postoj
k pôstu, ktorý by sme mohli označiť ako
minimalizmus. Minimalizmus znamená
dať tomu druhému len to nutné, povinné,
predpísané minimum, a nič navyše. Ak by
sme takto žili v manželstve či pri chodení
s dievčaťom, resp. chlapcom, vzťah by asi
hneď skrachoval. Podobne aj v našom vzťahu k Bohu platí, že ak sa riadime len nutným minimom (dať Bohu to, čo musíme,
pod hrozbou nejakého trestu), náš vzťah
k Bohu asi za veľa nestojí. To sa vzťahuje aj
na pôsty. Ak sa postíme len podľa minimalistickej pôstnej disciplíny (len to najnutnejšie, čo musíme), je na čase zamyslieť sa
nad naším vzťahom k Bohu.
Pôstne predpisy v našej cirkvi, ako ich
schválila rada hierarchov, stanovujú toto
minimum, ktoré má každý zdravý kresťan
za normálnych okolností splniť. Okrem
toho ale existuje aj iná pôstna disciplína,
ktorá vyjadruje ideál postenia sa. Táto
disciplína sa nachádza v starých typikonoch
a je naozaj veľmi prísna. Sčasti preto, lebo
kedysi ľudia žili o dosť skromnejšie, a sčasti
preto, lebo nám predstavuje skôr ideál než
zákonnú normu.
Je ťažké, najmä v dnešnej modernej dobe,
určiť nejaké spoločné pravidlá či méty.
Ideálne je „nastaviť si“ vlastnú pôstnu
disciplínu spoločne s duchovným vodcom
či spovedníkom. Treba začať postupne
a pomaly pôst sprísňovať – aj organizmus
si na postenie potrebuje zvykať. Niekedy
to chce aj isté individuálne hľadanie – čo
zvládnem a čo mi duchovne prospieva.

Tak ako človek nie je len duša a nie je len
telo, aj správny pôst má mať obidva aspekty
– aj telesný, aj duchovný. Postiť sa teda
máme v prvom rade od jedla. To znamená
jednak obmedziť istý typ pokrmov (napríklad mäso, prípadne akúkoľvek živočíšnu
potravu) a tiež zredukovať množstvo jedla
(a prípadne aj počet jedál za deň). V cirkevných predpisoch sa zväčša aj terminologicky rozlišuje medzi zdržanlivosťou (obmedzením istého druhu potravy) a pôstom
(obmedzením množstva, resp. vôbec
nejesť). To je telesný pôst.
Postiť sa však máme aj od všetkého
ostatného, čo nás napĺňa – teda dôležitý je
pôst aj od masmédií, najmä televízie, rádia,
hudby (zvlášť modernej), internetu, bulvárnej tlače. Alebo si treba aspoň starostlivo
vyberať, čo budeme pozerať, počúvať, čítať.
Jedným z problémov dnešnej doby je hluk –
ani nie tak hluk vonkajší, ale hluk v našich
srdciach, v našom vnútri. Sme zahltení
množstvom informácií, obrazov, vnemov
(z nemalej časti ide o úplný balast), a preto
často nie sme schopní vnímať Boha (a ani
ľudí v našom okolí). Potrebujeme sa očistiť
od tohto balastu – zbytočných, prázdnych
a neosožných informácií a vnemov. Takýto
pôst je prístupný pre každého, aj pre tých,
ktorí sa nemôžu postiť telesne (starí, chorí,
tehotné mamičky…).

Dobrovoľnosť pôstu

Z pôstov, ktoré máme počas cirkevného
roka, sú mnohé dobrovoľné. Dôvody, prečo

je to tak, sú v zásade dva. Prvým je fakt,
že je zložité zostaviť také predpisy, ktoré
by mohol splniť každý veriaci, a to najmä
v dnešnej dobe, keď ľudia žijú vo veľmi
rôznorodých podmienkach a konajú rôznorodú prácu. Je ťažké napr. dať rovnaký pôst
pre baníka, predavača v obchode a vedeckého pracovníka.
Cirkev zároveň ponúka možnosť, ako
môžeme prejaviť, že nám na našom vzťahu
s Bohom záleží a že Boh je pre nás životnou
prioritou. Pôst je tiež príležitosťou a prostriedkom, ako prehĺbiť svoj vzťah k Bohu.
Také niečo (prehĺbiť vzťah) sa však nedá
prikázať. To je druhý dôvod, prečo sú mnohé pôsty dobrovoľné.

Na záver

Dnešná doba sa akoby zabudla postiť –
všetko máme a mnohí nechápu, prečo by
si mali niečo odoprieť, nevidia v tom nijaký
zmysel a nenachádzajú dôvod, prečo by sa
mali postiť. Veľa ľudí v dnešnej dobe sa topí
v prázdnote, často im chýbajú skutočné
hodnoty a skutočné šťastie, a to práve pre
konzumizmus a nenásytnosť. Aj preto sú
pôsty v dnešnej dobe mimoriadne dôležité.
Sú účinným liekom na prázdnotu, frustráciu a „únavu zo života“. Je dôležité, aby sme
my kresťania vydávali pred týmto svetom
svedectvo; aj svedectvo o tom, že naplnenie života človeka nespočíva v tom, že sme
nasýtení (jedlom, majetkom…), ale naše
skutočné naplnenie spočíva v Božej láske.
Pôsty, ktoré máme v našom cirkevnom
roku, sú príležitosťou prejaviť a prehĺbiť náš
vzťah k Bohu. Cirkev ako múdra učiteľka
nám ich ponúka pre náš duchovný osoh,
prijmime teda jej didaktiku. n
Andrej Škoviera
ilustračná snímka: sxc.hu
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Koncil pozýva odkrývať
nádheru našej viery
Drahí bratia a sestry,
prežívame vigíliu osláv päťdesiateho
výročia otvorenia Druhého vatikánskeho
koncilu a otvorenia Roka viery. Touto
katechézou by som rád začal zamyslenia nad významnou udalosťou Cirkvi
– koncilom, ktorého som bol priamym
svedkom. Je takpovediac veľkým osviežením, zloženým z mnohých prvkov, pod
vedením Svätého Ducha. Akoby sme stáli
pred veľkým obrazom, z ktorého – ako
z prameňa milosti – môžeme i my neprestajne prijímať výnimočné bohatstvo
a zároveň objavovať jeho osobité postupy,
fragmenty a vlákna.
Blahoslavený Ján Pavol II. na začiatku
tretieho tisícročia napísal: „Cítim viac ako
inokedy povinnosť poukázať na koncil ako
na veľkú milosť, z ktorej mala Cirkev v 20.
storočí veľký úžitok: ponúkol nám totiž
bezpečný kompas, aby sme sa podľa neho
orientovali v začínajúcom sa storočí“ (ap.
list Novo millennio ineunte, 57). Myslím si,
že toto prirovnanie je výstižné. Dokumenty
Druhého vatikánskeho koncilu, ku ktorým
sa treba vrátiť a oslobodiť ich od množstva
publikácií, ktoré ich často namiesto sprístupnenia skôr zakryli, sú i pre naše časy
kompasom, ktorý dovoľuje loďke Cirkvi
napredovať na otvorenom mori uprostred

búrok či po pokojných vlnách, a bezpečne
ju naviguje k cieľu.
Na ten čas si dobre pamätám: bol som
mladým profesorom fundamentálnej
teológie na bonnskej univerzite. Arcibiskup Kolína kardinál Frings, ktorý bol pre
mňa ľudským i kňazským vzorom, ma vzal
do Ríma ako svojho teológa konzultanta.
Neskôr som bol vymenovaný za experta.
Bola to pre mňa jedinečná skúsenosť.
Po intenzívnej a nadšenej príprave som mal
možnosť vidieť živú Cirkev – takmer tritisíc
koncilových otcov zo všetkých strán sveta
zhromaždených pod vedením nástupcu
apoštola Petra –, ktorá vstupuje do školy
Svätého Ducha, ozajstnej hnacej sily koncilu. Iba zriedkakedy v dejinách bolo možno,
tak ako vtedy, takmer sa dotknúť univerzality Cirkvi vo veľkej chvíli uskutočňovania
jej poslania niesť evanjelium v každom
čase až po končiny sveta. V týchto dňoch,
keď uvidíte zábery otvorenia tohto veľkého
zhromaždenia prostredníctvom televízie
a iných komunikačných prostriedkov, môžete i vy s nadšením vnímať radosť, nádej
a povzbudenie, s ktorým sme sa mohli
zúčastniť na tejto udalosti svetla, ktoré žiari
až dodnes.
V dejinách Cirkvi ho, ako iste viete,
predchádzalo mnoho koncilov. Tieto veľké

cirkevné zhromaždenia boli zvyčajne zvolané preto, aby definovali základné prvky
viery, zamerajúc sa predovšetkým na nápravu omylov, ktoré ju privádzali do nebezpečenstva.
Spomeňme Nicejský koncil v roku 325,
zvolaný proti ariánskej heréze a kvôli prerokovaniu otázky o božstve Ježiša, jednorodeného Syna Boha Otca, alebo Efezský
v roku 431, ktorý definoval Máriu ako Božiu
Matku, Chalcedonský z roku 451, ktorý
potvrdil jedinú osobu Krista v dvoch prirodzenostiach, božskej a ľudskej. Priblížiac sa
viac k našim časom spomeňme Tridentský
koncil v šestnástom storočí, ktorý vyjasnil
esenciálne prvky katolíckeho učenia pred
protestantskou reformáciou, alebo Prvý
vatikánsky, ktorý sa začal zaoberať rôznymi témami, mal však možnosť publikovať iba dva dokumenty, jeden o poznaní
Boha, zjavení, viere a vzťahoch s rozumom
a druhý o pápežskom primáte a neomylnosti, nakoľko bol prerušený okupáciou Ríma
v septembri 1870.
Keď sa zahľadíme na Druhý ekumenický
vatikánsky koncil, vidíme, že v tom čase
sa na ceste Cirkvi nevyskytovali žiadne
partikulárne vieroučné omyly, ktoré by bolo
treba opraviť alebo odsúdiť, ani špecifické
otázky doktríny a disciplíny, ktoré by si
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vyžadovali vyjasnenie. V tejto súvislosti
je pochopiteľné prekvapenie malej skupiny kardinálov, prítomných v kapitulnej
sále benediktínskeho kláštora u sv. Pavla
za hradbami, vo chvíli, keď blahoslavený
Ján XXIII. 25. januára 1959 ohlásil rímsku
diecéznu synodu a koncil univerzálnej
Cirkvi. Prvá otázka, ktorá vyvstala pri
príprave tejto významnej udalosti, tkvela
v tom, ako koncil začať a akú presnú úlohu
mu stanoviť. Blahoslavený Ján XXIII. počas
otváracieho príhovoru 11. októbra pred
päťdesiatimi rokmi určil všeobecné zameranie: viera sa musí prihovárať obnoveným,
prenikavejším spôsobom – pretože svet sa
začal rýchlo meniť – uchovajúc si zároveň
nedotknutý nemenný obsah svojho učenia,
bez jeho umenšenia či kompromisov.
Pápež si želal, aby Cirkev uvažovala o svojej
viere, o pravdách, ktoré ju vedú. V tejto
serióznej a hlbokej reflexii o viere mal byť
novým spôsobom zdôraznený vzťah medzi
Cirkvou a modernou spoločnosťou, kresťanstvom a istými esenciálnymi prvkami
modernej myšlienky, nie však pre stotožnenie sa s ňou, ale kvôli predstaveniu náročnosti evanjelia v celej jeho veľkosti a čistote
nášmu svetu, ktorý má tendenciu vzďaľovať
sa od Boha (porov. Discorso alla Curia
Romana per gli auguri natalizi, 22 dicembre
2005). Tento fakt veľmi výstižne vyjadril
Boží služobník Pavol VI. v homílii na záver
posledného zasadnutia koncilu 7. decembra
1965 zvlášť aktuálnymi slovami, ktorými
potvrdzuje, že ak chceme dobre zhodnotiť
toto podujatie, „musíme ho vidieť v čase,
v ktorom sa uskutočnilo“. Skutočne, hovorí
tento pápež, uskutočnilo sa v dobe, v ktorej,
ako vieme, sa ľudia zameriavajú viac na pozemské kráľovstvo ako na nebeské. A dodajme: v ktorej sa zabúdanie na Boha stáva
niečím normálnym a takmer usmerňujúcim
vedecký pokrok. V týchto časoch sa ľudská
osoba, vedomá si viac seba a svojej slobody,
snaží o presadenie absolútnej nezávislosti,
odsúvajúc sa od transcendentného zákona
a „laicizmus“ sa stal legitímnym dôsledkom
moderného myslenia a najvyššou normou
časného usporiadania spoločnosti...
V takýchto časoch sa slávil náš koncil
na Božiu chválu, mene Krista a inšpirátora
Svätého Ducha. Pavol VI. zakončil tieto
myšlienky, vložiac do otázky o Bohu centrálny bod koncilu, o Bohu, ktorý „skutočne
jestvuje, žije, je osobou, je prozreteľný,
nekonečne dobrý; a dobrý nie iba sám
v sebe, ale nekonečne dobrý voči nám. Je
naším Stvoriteľom, našou pravdou, šťastím,
a to až do takej miery, že ak sa človek snaží
o ukotvenie mysle a srdca v Bohu v kontemplácii, napĺňa najvyšší a najdokonalejší

skutok svojej duše, skutok, ktorý má byť aj
dnes vrcholom nespočetných oblastí ľudskej činnosti, ktoré od neho dostávajú svoju
dôstojnosť (AAS 58 [1966], 52 – 53).
Vidíme, ako je doba, v ktorej žijeme,
neprestajne poznačená zabúdaním a akousi
hluchotou voči Bohu. Myslím si, že sa
od koncilu máme naučiť najjednoduchšiu
a najzákladnejšiu lekciu, ktorá spočíva
v tom, že kresťanstvo vo svojej podstate
vychádza z viery v Boha, ktorý je trojičnou láskou, a z osobného i komunitného
stretnutia s Kristom, ktorý orientuje a vedie
náš život. Všetko ostatné vyplýva práve
z toho. Dôležitou úlohou dneška – ako ju
videli i konciloví otcovia – je opätovné,
jasné poukázanie na Boha, že je prítomný, že sa o nás stará a odpovedá nám. Ak
však chýba viera v Boha, stráca sa to, čo je
podstatné, pretože človek prichádza o svoju
hlbokú dôstojnosť a o to, čo ho robí veľkým.
Koncil pripomína, že Cirkev má vo všetkých
svojich komponentoch úlohu a poslanie
sprostredkovať slovo o Božej zachraňujúcej
láske takým spôsobom, aby bolo počuteľné
a prijaté Božie volanie, zahŕňajúce v sebe
naše večné šťastie.
Hľadiac v tomto svetle na bohatstvo
obsiahnuté v dokumentoch Druhého
vatikánskeho koncilu chcel by som spomenúť štyri konštitúcie, ktoré sú akoby
štyrmi orientačnými bodmi kompasu,
ktoré nás môžu usmerňovať. Konštitúcia
Sacrosanctum Concilium nám hovorí, že
prvým krokom v Cirkvi je adorácia, Boh
a centralita tajomstva Kristovej prítomnosti. Základnou úlohou Cirkvi, Kristovho tela
a ľudu putujúceho v čase, je oslavovať Boha,
ako to vyjadruje dogmatická konštitúcia
Lumen Gentium. Tretím dokumentom, ktorý chcem spomenúť, je konštitúcia o Božom
zjavení Dei Verbum: živé Božie slovo spája
Cirkev a oživuje ju na ceste jej dejín. Spôsob, ako Cirkev vnáša do celého sveta svetlo,
ktoré prijala od Boha, aby ho oslavovala, je
základnou témou pastorálnej konštitúcie
Gaudium et spes.
Druhý vatikánsky koncil je pre nás silným
pozvaním každodenne odkrývať nádheru
našej viery, poznávať ju hlbokým spôsobom, aby sme mohli žiť v stále intenzívnejšom vzťahu s Pánom a naplno prežívať naše
kresťanské povolanie. Panna Mária, Matka
Krista a celej Cirkvi, nech nám pomáha
uskutočňovať to, čo konciloví otcovia, vedení Duchom Svätým, nosili v srdci: túžbu,
aby všetci ľudia poznali evanjelium a stretli
Ježiša ako cestu, pravdu a život. n
TK KBS
preložila sr. Agnes Jenčíková CJ
ilustračná snímka: blogspot.com

Očista Cirkvi
Sexuálne zneužívanie detí klerikmi sa stalo
témou mnohých článkov, reportáží, ba aj
rozhovorov medzi obyčajnými ľuďmi. Cirkev
o tomto probléme vedela, no podľa mnohých
reagovala oneskorene. Pravdou je však aj to, že
mnohé z medializovaných prípadov sa ukázali
ako nepravdivé, skreslené či priam umelo
vytvorené v snahe poškodiť Cirkev alebo
konkrétnu osobnosť náboženského života.
Stačí spomenúť na Slovensku známy prípad
údajného zneužívania detí františkánmi, ktorý
sa ukázal ako nepravdivý, no naštrbil dôveryhodnosť Cirkvi v očiach mnohých slovenských
veriacich.
Aj preto Cirkev často dlho skúmala každé
oznámenie týkajúce sa pochybenia klerika, aby
sa vyvrátila možnosť klamlivého a zavádzajúceho obvinenia. Na druhej strane každé potvrdenie takéhoto obvinenia je hanbou Cirkvi. Svätý
Otec Benedikt XVI. už viackrát zdôraznil, že
problém možno vyriešiť len vnútornou obnovou Cirkvi a návratom ku koreňom viery.
Už posledná krížová cesta Jána Pavla II.
v roku 2005, ktorú pripravil práve terajší
Svätý Otec, poukazovala na potrebu očisty
Cirkvi. „Zmiluj sa nad svojou Cirkvou! Aj v jej
vnútri Adam padá vždy znova. Našimi pádmi
ťa stláčame k zemi a satan sa smeje v nádeji,
že z tohto pádu už nedokážeš povstať; dúfa,
že keď budeš strhnutý svojou Cirkvou, zostaneš porazený na zemi. Ty však vstaneš,“ uvádza
sa v zamysleniu k tretiemu pádu Ježiša Krista
pod krížom.
Tieto slová začali platiť už mesiac po jeho
zvolení za pápeža. V máji 2005 Svätý Otec
Benedikt XVI. suspendoval talianskeho kňaza
a zakladateľa Kongregácie služobníkov nepoškvrneného srdca Panny Márie za zneužívanie
niektorých kandidátov na vstup do tejto kongregácie. Zasvätení pozorovatelia konštatovali,
že po voľbe Benedikta XVI. zadul vo Vatikáne
nový vietor.
Odvtedy sa Svätý Otec na mnohých
miestach priamo či nepriamo zmieňuje o tejto
veľkej rane, ktorú Cirkvi zasadili mnohí jej členovia. Biskupom Írska, kde sa potvrdilo viacero
prípadov zneužívania, Svätý Otec povedal, že
treba „vyniesť na svetlo pravdu o tom, čo sa
stalo v minulosti, využiť všetky potrebné opatrenia, aby sa niečo také už viac nezopakovalo,
zabezpečiť, aby sa plne rešpektovali princípy
spravodlivosti, a predovšetkým zabezpečiť
potrebnú starostlivosť obetiam a všetkým,
ktorých tento nehorázny zločin zasiahol“.
Zostáva nám modliť sa najmä za obete
týchto zločinov, za samotnú Cirkev, aby obstála
a aby ju to posilnilo, no aj za tých, ktorí tieto
svoje skutky ľutujú, aby nabrali silu postaviť sa
svojej minulosti i slabosti.
Juraj Gradoš
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Boh a dieťa

Mikulášska misia
Už je tradíciou, že oslavu Mikuláša
v seminári organizujú tretiaci. S týmto
pásmom sa vyberajú na turné. Pred
rokom to teda padlo na vás. Podľa čoho
ste si rozdeľovali postavy?

František: Postavy sme si rozdelili na ročníkovom stretnutí, na takzvanej pedelskej porade. Rozdeľovanie postáv prišlo
spontánne, vedeli sme, čo nás čaká a čo
máme pripraviť. Každý povedal, čím by
chcel byť. Nikto však nepovedal, že chce byť
sv. Mikuláš. Tak to padlo na mňa s Tomášom.
Tomáš: Každý vstupoval do postavy s osobným potenciálom a ochotou, ktorá mala
vytvoriť určitú pastoračnú činnosť, a tak
môžem povedať, že všetci zohrali hlavnú
postavu tam, kde ich Božia prozreteľnosť
aktuálne potrebovala.

Každý rok sa snažia byť bohoslovci
v predstavovaní sv. Mikuláša originálni.
Ako ste ho predstavili vy?

Tomáš: Osobnosť sv. Mikuláša v prostredí
Cirkvi, predovšetkým východnej, je silným
fenoménom na uvažovanie o rozmere
svätosti v živote človeka. Na základe tejto
skutočnosti sme sa snažili sprítomniť časť
životopisu spomínaného svätca v krátkej
scénke poukazujúcej na rozmer veľkej
pokory pred voľbou do biskupskej hodnosti, samotnú voľbu a vysviacku, ktorá mala
viditeľným spôsobom sprítomniť nie vonkajšiu bigotnosť, ale predovšetkým ochotu
srdca plniť Božiu vôľu aj v rozmere kríža.
A tak kráčať cestou svätosti.

Počas mikulášskeho turné boli za hlavnú
postavu určení dvaja bohoslovci. Prečo
ste sa tak rozhodli?

Tomáš: Každé dielo, do ktorého treba
vniesť čo najviac ochoty a iných potrebných
skutočností, si vyžaduje aj určitý nápor
na osobnosť. O tomto môžeme hovoriť
ako o jednom dôvode, ale na druhej strane
spomeniem aj osobnostné dispozície, ktoré
mohli byť ponúknuté pre dané obecenstvo
ľudí, ktoré sme navštevovali.

Ako ste sa stotožnili so svojimi postavami?

František: Ak mám povedať pravdu, zo
začiatku som sa so svojou postavou nevedel
stotožniť. Cítil som sa nehodný a veľmi
malý. Videl som na sebe, že nenasledujem
Ježiša Krista tak, ako to robil sv. Mikuláš.
Napriek všetkému som veľmi rád, že som
mohol hrať túto úlohu, lebo ma to povzbudilo k dôslednejšiemu nasledovaniu Pána.
Tomáš: Pri takomto spôsobe pastorácie sa
treba stotožniť s vnútorným rozmerom postavy, konkrétne sv. Mikuláša. S rozhodnutím byť touto postavou prichádza vnútorný
záchvev predstavujúc si okolnosti a situácie,
ku ktorým sa treba postaviť v zodpovednosti. Vyprázdniť sa od vlastného ega a snažiť
sa sprítomniť charakter a celkový potenciál
predstavovanej osobnosti.

Takáto akcia si vyžaduje dôkladnú prípravu.

František: Áno, bolo ju treba poriadne
pripraviť. Uvedomovali sme si, že nejdeme
hrať pouličné divadlo, ale ideme opísať
život svätca, ktorý je známy po celom svete.
Príprava bola náročná a boli aj problémy,
ale o to bolo sladšie ovocie. Vedeli sme, že
zlý duch nás bude chcieť znechutiť a rozoštvať, aby sme to nechali, ale nakoniec sa
mu to nepodarilo. Keď bolo veľmi ťažko,

Pred rokom sa vybrali bratia bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára P. P. Gojdiča v Prešove
do mesta, ale i mimo neho
rozdávať radosť s programom o sv. Mikulášovi.
Hlavnej úlohy sa zhostili
dvaja z nich – František
Engel a Tomáš Fischer. So
svojimi dojmami sa s nami
veľmi ochotne podelili.
riešili sme to spoločnou modlitbou, ktorá
mala v takýchto momentoch obrovskú silu.

S programom o Mikulášovi ste navštívili
viacero miest. Ktoré z nich vás najviac
oslovilo?

František: Mňa osobne Domov sociálnych
služieb v Sabinove. Nikto sa z Mikuláša
netešil tak ako ľudia na tomto mieste.
Dokonca aj tí, čo ležali na posteli vo veľmi
ťažkom zdravotnom stave. Títo ľudia ma
oslovili svojou jednoduchosťou a radosťou.
Tomáš: Oslovili ma miesta, kde sme do životného kríža choroby, ale aj staroby mohli
vniesť ducha mladosti spojeného s radosťou, ktorá na tvárach ľudí vytvárala úsmev
a radosť z toho, že aspoň na chvíľu môžeme
byť s nimi blízko pri ich životoch popretkávaných rôznymi okolnosťami.

Na ktorú návštevu ste sa najviac tešili
a pred ktorou ste mali najväčší rešpekt?

František: Ja osobne som sa najviac tešil
na deti z Materskej školy bl. P. P. Gojdiča
a najmä na ich radosť. Sám som si zaspomínal na svoje detstvo. Najväčší rešpekt som

mal pred návštevou rektorátu Prešovskej
univerzity. A aj som sa troška bál, aby som
niečo nepokazil. No minulo ma to, zastúpil
ma druhý Mikuláš, Tomáš.
Tomáš: Každá návšteva predpokladala
radosť, ale osobne som sa tešil na stretnutie
s rehoľnými sestrami z Congregatio Jesu.
Rešpekt som mal hlavne pri stretnutí s pánom rektorom Prešovskej univerzity.

V seminári je nabitý program, v tom čase
sa navyše začínal zápočtový týždeň. Ako
ste prežívali ten čas?

František: Áno, program bol nabitý, ale
nebolo to nič, čo by sa nedalo zvládnuť.
Vtedy fungovala Božia milosť naplno. Pán
bol s nami a nič viac nám nechýbalo. Ak by
sme v tej chvíli všetko stavali na sebe, nič by
sa nepodarilo, ani vystúpenia, ani zápočty.
Táto situácia ma učila viac dôverovať Bohu.
A chvála Bohu, podarili sa aj vystúpenia, aj
zápočty.
Tomáš: Pri tejto otázke mi napadajú slová:
V Bohu sa život neodníma, iba mení.
V okolnostiach života prichádzajú rôzne
skutočnosti, ktoré môžu na prvý pohľad
pôsobiť negatívne a nátlakovo, ale ak sa
na nich pozrieme vyššie spomenutými
slovami, tak dostávajú zmysel. Teda vernosť
Bohu, povolaniu a poslušnosti život neodníma, ale ponúka mu nový rozmer, aby pre
daného človeka a iných nebol znechutením
a duchovnou smrťou.

Mikuláš príde každý rok do seminára
nejakým originálnym spôsobom, v minulosti už prišiel autobusom MHD alebo
v slávnostnej procesii. Aký príchod Mikuláša ste zvolili vy?

František: Po zhodnotení všetkých možností sme sa zhodli na tom, že sv. Mikuláš
príde v skromnosti sediac na vlečke pripojenej k automobilu. Tento nápad sa nám páčil
hneď od začiatku. Mikuláš nebol na vlečke
sám, mal so sebou aj dvoch diakonov,
ktorí mu asistovali. Pre mňa ako Mikuláša
sediaceho na vlečke to bolo veľmi zaujímavé. Čakali sme vo vedľajšej uličke na pokyn,
kedy máme ísť. Boli sme tam asi 20 minút

a vonku bolo pod nulou. Počas čakania
nám kývali ľudia z autobusu. Tí, ktorí išli
po chodníku, sa aj zastavili a sv. Mikulášovi
zaspievali. A neboli to len deti.

Pri takomto turné sa stanú aj rôzne nepredvídateľné situácie. Stretli ste sa aj vy
s takou situáciou?
František: Nečakaným, no najmilším
prekvapením bolo stretnutie s deťmi pred
redakciou časopisu Slovo. Deti tam čakali
na autobus, zbadali nás na druhej strane
cesty a my sme ich nemohli nechať odísť
len tak naprázdno. Troška som sa obával,
či budeme mať dosť cukríkov. Našťastie sa
ušlo každému.
Tomáš: Spomínam si na jednu milú pani,
ktorá prišla pozdraviť Mikuláša sediaceho
na vlečke a prejavila túžbu zaspievať si
koledu.

Mikuláš 2011 v podaní bohoslovcov
spôsobil nepochybne veľa radosti. V čom
je podľa vás najväčší význam takéhoto
turné?

František: Podľa mňa v tom, že sme
vystúpeniami aj evanjelizovali. Ukázali sme
život sv. Mikuláša, to, prečo sa rozhodol žiť
tak, ako žil, a že to nebolo kvôli sebe, ale
kvôli Ježišovi Kristovi. Veľký význam má
aj rozdávanie radosti, hlavne v tejto dobe,
keď mnohým chýba radosť. Nič sme za to
nečakali. Najväčšou odmenou boli pre nás
úsmevy a radosť, či už detí, alebo dospelých.
Tomáš: Pred časom som pozeral dokument
o pastorácii detí a mládeže bez domova,
sirôt a detí s fyzickým alebo mentálnym
deficitom. Jeden chlapček aj napriek
svojmu vážnemu postihnutiu skonštatoval,
že najdôležitejšie v živote je mať radosť.
Radosť spojená s láskou vnáša do života
svetlo, a preto keď sa radosť, láska a ochota
stanú základom daného diela, tak dostáva
zmysel. Verím, že tento zmysel sme vniesli
do života iných, ale aj do našej osobnej
životnej skúsenosti.
za rozhovor ďakuje Ján Slobodník
snímky: Dominik Petrík

Z dávnych dejín je známe, ako predkresťanské národy pohŕdali dieťaťom. Pre antický Rím bol užitočný
ozbrojený vojak, pre Grékov zasa
zaujímavý nejaký nový mysliteľ. Slabé
a bezbranné dieťa sa popritom ocitlo
na pokraji spoločenského záujmu. Nezriedka patrilo ku krutým pohanským
náboženským zvyklostiam obetovanie
dieťa nejakému bohovi. Kresťanstvo
prinieslo v pohľade na dieťa zásadný
obrat. Boží Syn prijal v Betleheme
podobu ľudského dieťaťa. Za týmto
aktom sa skrýva niekoľko dôležitých
významov. Boh je taký veľký, že môže
byť aj malý (Benedikt XVI.). Jeho
veľkosť je v láske: „Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí...“ (Jn 3, 16). Z toho vyplýva, že
Boh jednoducho nesúperí s človekom
o veľkosť, ale sa vedome ponižuje.
Ak je vtelený Boží Syn, prichádzajúci
na tento svet, dieťaťom, znamená
to, že sa ho nemusí nikto báť. Ďalší
význam vianočnej udalosti narodenia
Pána súvisí s naším prístupom k nemu.
Kto chce skutočne prísť blízko k Bohu,
musí mať sám vo svojom srdci postoj
nevinného dieťaťa. Veď Boh nič tak
prísne neodsudzuje ako chytrákov,
ktorí by si chceli aj život viery prispôsobiť podľa vlastných potrieb a želaní.
On svoje tajomstvá skryl pred múdrymi a rozumnými, a zjavil ich maličkým
(porov. Mt 11, 25).
Na Vianoce prežijeme nanovo
tajomstvo narodenia božského dieťaťa
z Panny Márie. Ak sa na toto tajomstvo zahľadíme očami viery, spoznáme
v ňom trvalý znak poníženosti zo
strany Boha. Pred týmto tajomstvom
pokory sa ani nám nepatrí hrať sa
na nejakú svoju domnelú veľkosť. Preto odložme svoje veľké ja a oblečme si
sami rúcho dieťaťa. Potlačme akúkoľvek pýchu a priblížme sa k jasličkám
s detskou úprimnosťou. Prijmime
pravdu o vtelení Krista v podobe
dieťaťa osobne a dajme sa ňou preniknúť. Takto si posilníme svoj vzťah
k nemu a nadobudneme väčšiu istotu
Božej lásky. V tejto láske je totiž ukrytý
kľúč ku každému ľudskému srdcu.
Michal Hospodár
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OBRAZOBORECKÁ
KRÍZA
Rozvoj ikonopisectva, ako aj ostatného cirkevného umenia na určitý čas pozastavili krvavé
ikonoborecké prenasledovania a ničenie svätých ikon. Viac než sto rokov (726 – 843)
v Byzancii, vo východnej časti vtedajšej Rímskej ríše, pretrvávali spory o úlohe a funkcii
ikony v cirkevnom živote spoločnosti.

K

ríza nemala len náboženské, ale aj politické
a hospodárske príčiny.
Odpor niektorých biskupov
k akceptovaniu kristologických
dogiem predchádzajúcich
koncilov bol podporovaný
silnými vplyvmi zo strany
židov aj moslimov. Cisárska
hospodárska politika nerada
videla prosperitu monastierov,
ktorých mnísi boli hlavnými
propagátormi uctievania ikon.
Už vtedy si štátna moc robila
nárok na cirkevný majetok.

Proti ikonám

V styku s moslimami, ktorí
obsadili veľkú časť byzantských
zemí, sa v 8. stor. postavili proti
uctievaniu ikon cisári isaurskej
dynastie Lev III. (717 – 741)
a Konštantín V. Kopronym
(741 – 775). Nariadili zničenie
jestvujúcich ikon ako modiel
a prenasledovali tých, ktorí ich
uctievali, tzv. ikonodulov alebo
ikonolatrov, zatiaľ čo oni sa
do análov dejín zapísali ako ikonoklasti, obrazoborci. Prvým
popudom k boju proti ikonám
bol postoj cisárovho moslimského suseda Kalifa Jezida
II., ktorý dal v roku 721 násil-

ným spôsobom zničiť všetky
ikony v chrámoch, svätyniach
a príbytkoch na území svojich
provincií a v roku 723 vydal
výslovný zákaz ikon. Bol pritom
presvedčený, že koná bohumilý
čin. Cisár Lev III. ovplyvnený
konaním svojho moslimského
suseda sa nechal strhnúť príkladom, ale márne sa snažil pre
svoj zámer získať pápeža a patriarchu. Rozhodol sa pre priamy
útok proti ikonám. V roku 726
dal odstrániť a zničiť divotvornú
ikonu Krista Spasiteľa umiestnenú na Bronzovej bráne paláca
Chalké, ktorá bola hlavným
vchodom do Posvätného paláca
v Konštantínopole. Nahradil ju
Konštantínovým krížom. Nápis
pod krížom vysvetľoval, že
cisár neznášal pohľad na Krista
na obraze, ktorý ani nedýcha,
ani neprehovorí, preto dáva
prednosť symbolu. Reakcia
nedala na seba dlho čakať.
Akési ženy podrazili rebrík,
na ktorý vyliezol cisárom
poverený ničiteľ ikony. Dav jeho
aj palácových úradníkov ubil
na smrť. Tieto odvážne ženy
boli exemplárne potrestané
a ľud ich považoval za mučenice. Zápas medzi prívržencami
symbolizmu a antropomor-

fizmu v umení sa neodohrával
v Cirkvi po prvý raz. V tomto
období (8. stor.) sa spor obnovuje. Je nevídane prudký – azda
pod vplyvom judaizmu, či skôr
islamu. Odpor moslimov k uctievaniu obrazov živých bytostí
na kultových miestach (z obáv
pred modlárstvom) podnietil
vznik dekoratívneho umenia. Cisár chcel získať súhlas
patriarchu. Ten sa však vzdal.
Na jeho miesto potom nechal
zvoliť sebe oddaného Anastasia.
Tak boli z chrámu odstraňované
ikony a nahradzované kvetmi
a rôznymi ozdobami. Začala
sa krutá vojna spečatená krvou
mučeníkov a vyznávačov. Tento
boj za ikony a proti nim trval
viac než 100 rokov a toto obdobie môžeme rozdeliť na dve
periódy. Prvá (730 – 787), keď
sa za vlády cisárovnej Ireny
uskutočnil Siedmy všeobecný
snem. Na ňom bola ustanovená
úcta k svätým ikonám a dogma
tejto úcty, a druhá perióda (814
– 843).
Ikony sa zbierali a hromadne pálili. Kto sa vzpieral, bol
súdený, mučený a popravený.
Nečudo, že mnohí (mnísi, medzi nimi mnohí ikonopisci, ako
aj laici) v tejto situácii utekali

za hranice, najmä do Talianska,
Sýrie, Palestíny a na Cyprus.
Tam zakladali nové monastiery. Nikdy nebolo v Ríme toľko
úspešných ikonopiscov, ako
práve v čase ikonoborectva. Práve toto obdobie sa stalo pre Rím
najväčším rozkvetom cirkevného umenia. Všetci pápeži,
ktorí sa vystriedali na pápežskom stolci počas panovania
cisára Konštantína Kopronyma
(Zachariáš, Štefan II., Pavol
I., Štefan III. a Hadrián I.), sa
pridržiavali tradície východnej
cirkvi a zdobili chrámy za pomoci mníchov z východnej časti
Rímskej ríše. V tomto období
bol napr. vymaľovaný Chrám sv.
Márie Antiqui, v druhej polovici
ikonoborectva bol prebudovaný Katedrálny sobor sv. Marka
a novopostavené chrámy ozdobené mozaikami sv. Márie, sv.
Praxidy a sv. Cecílie.

Sv. Ján Damaský

Cisárske prenasledovanie
vzbudilo odpor najmä u mníchov. Sv. Ján Damaský (675
– 749) vystúpil na obranu sv.
ikon v Palestíne. Zástancovia
sv. ikon (ikonoduli), podobne
ako otcovia a apoštoli, chápali,
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že záleží predovšetkým na tom,
koho daný obraz predstavuje.
Na Horebe totiž ľud nevidel
žiaden obraz, ale pri vtelení sa
Boh prejavil zreteľne. Zjavil sa
viditeľne v ľudskom tele, a takto
dal možnosť vidieť Boha.
Cyperský biskup Juraj, pravdepodobne s myšlienkou na obraz
nie rukou utvoreného Spasiteľa
(Mandylion), tvrdil, že Kristus
sám zanechal svoju vlastnú
ikonu, odtlačok svojej tváre. Podobne ako sv. evanjelista Lukáš,
ktorý bol podľa tradície prvým
maliarom presvätej Bohorodičky. Argumentáciou odporcov
úcty sv. ikon (ikonoklastov) bol
starozákonný zákaz zobrazovania: „Neurobíš si modlu ani
nijakú podobu toho, čo je hore
na nebi, dolu na zemi alebo vo
vode pod zemou! Nebudeš sa
im klaňať ani ich uctievať!“ (Ex
20, 4 – 5)
Učenie Cirkvi o obraze
a jej vzťah k starozákonnému
zákazu sformuloval a patrične vysvetlil horlivý zástanca
a obranca úcty k sv. ikonám
sv. Ján Damaský vo svojich
znamenitých Troch rozpravách
na obranu sv. ikon napísaných
ako odpoveď ikonoborcom
zavrhujúcim ikony na základe
starozákonného zákazu a zamieňajúcich si kresťanský obraz
s modlou.
Sv. Ján Damaský na obranu sv.
ikon pred ikonoborcami vo svojom spise píše: „Niektorí nám
majú za zlé, že sa klaniame ikonám Spasiteľa a našej vládkyne
Presvätej Bohorodičke, ako aj
Kristovým svätým služobníkom a uctievame ich. Nech si
len pripomenú, že na počiatku
stvoril Boh človeka podľa svojho
vlastného obrazu. Vari nie preto
si vzájomne preukazujeme česť,
že všetci v sebe nosíme tento
stvorený Boží obraz? Pretože
ako hovoril v týchto veciach
znalý Bazil, česť preukazovaná
ikone prechádza na prototyp,
predobraz. A predobrazom je
to, čo je na ikone zobrazené,
z čoho bola forma odvodená. Či
vari nie práve preto sa Mojžišov
ľud modlil okolo stánku, pretože bol obrazom a typom nebeských vecí, ba celého stvoreného

sveta? Ale Sväté písmo skutočne
zakazuje uctievanie sôch, ale
v spojitosti s prinášaním obetí
démonom. Obety prinášali tak
pohania, ako aj Židia, ale pohania démonom, zatiaľ čo Židia
Bohu. Obeta pohanov nebola
milá Bohu, preto bola odsúdená, ale obeta spravodlivých bola
Bohom prijatá s láskou. Obetoval aj Noe a ,zacítil Boh ľúbeznú
vôňu‘ a prijal prejavenú obetu
lásky. Ale pohanské sochy,
zobrazujúce podoby démonov,
neboli milé Bohu, a preto boli
zakázané. Okrem toho všetkého, kto by bol schopný vytvoriť
neviditeľnú Božiu podobu,
podobu toho, kto nemá telo,
kto nemôže byť ani znázornený,
ani opísateľný slovami? Bola
by to predsa úplná pomätenosť
a bezbožnosť chcieť stvárniť
Božstvo. A tu je dôvod, prečo
bolo v Starom zákone užívanie
obrazu stlačené na minimum.“
Sv. Ján Damaský to vysvetľuje
takto: „V Starom zákone sa styk
Boha s vyvoleným národom
uskutočňoval skrze slovo, hlas
Boží. Boh prebýval neviditeľne,
Izrael nevidel žiaden obraz, počul iba hlas.“ V Deuteronómiu
čítame: „A Pán hovoril k vám
z ohňa, zvuk slova ste počuli,
ale postavu ste nevideli, okrem
hlasu“ (Dt 4, 2). A o pár veršov
ďalej: „Dávajte si veľký pozor,
veď nevideli ste nijakú postavu,
keď Pán k vám hovoril spomedzi ohňa na Horebe“ (Dt 4, 15).
No potom sa v spomínanej knihe uvádza prísny zákaz: „... aby
ste nepoblúdili a neurobili si
kresanú modlu alebo akýkoľvek
obraz muža, alebo ženy, obraz
nejakého zvieraťa na zemi,
obraz nejakého vtáka, čo pod
nebom lieta, obraz niečoho, čo
sa po zemi plazí, obraz ryby,
čo je vo vode, a keď zdvihneš
oči svoje k nebu a uvidíš tam
slnko, mesiac a hviezdy, všetky
voje nebies, nedaj sa oklamať,
neklaňaj sa im a neuctievaj to…“
(Dt 4, 16 – 19). Ako môžeme vidieť, Písmo zakazuje zobrazovať
stvorenia, no hovoriac o Bohu
potvrdzuje to, že on prebýva
neviditeľne.
„Nik z ľudí,“ pokračuje sv.
Ján Damaský, „ba ani Mojžiš

nevideli žiaden Boží obraz,
preto ho prirodzene nemohli
ani zobraziť. Nemohli ináč,
než písomne zachytiť Boha,
čo Mojžiš aj urobil. Ako sa dá
zobraziť neviditeľné, nehmotné, nemajúce žiadnu formu
či farbu?“ No už v samotnej
nástojčivosti starozákonných
textov v zdôrazňovaní toho,
že Izraeliti počujú slová, no
nevidia ani obraz či podobu,
sv. Ján Damaský poukazuje
na budúcu možnosť aj vidieť, aj
zobrazovať neviditeľného Boha.
Apoštoli videli telesnými očami
to, čo bolo v Starom zákone
predobrazené proroctvami
a symbolmi. Sv. Ján Damaský
to vyjadruje takto: „Beztelesný
Boh, nemajúci formu, kedysi
nebol zobrazený žiadnym
spôsobom. Táto vec sa však
javí inou od chvíle, keď sa Boh
svojím milosrdenstvom a zľutovaním vo vzťahu k nášmu
spaseniu stal plne človekom.
Prebýval na zemi a žil uprostred
ľudí, činil zázraky, znášal
utrpenie, bol ukrižovaný, vstal
z mŕtvych a vystúpil do neba.
A to všetko sa dialo skutočne
a pred očami ľudí, čo bolo aj
zapísané pre našu spomienku
a pre poučenie všetkých, ktorí
pri týchto udalostiach neboli,
aby sme, hoci sme to sami
nevideli, počujúc však o tom
a veriac v to, dosiahli večnú
blaženosť. A pretože nie každý
vie čítať a nie každý sa vzdeláva
čítaním, ustanovili otcovia,
aby tieto dôležité udalosti boli
napísané v obrazoch, aby sme
si ich ľahšie pamätali. Často sa
stáva, že v danej chvíli nemyslíme na Kristovo utrpenie, ale
pohľad na obraz ukrižovaného
Krista nám spasiteľné utrpenie
pripomenie a v pokore sa pokloníme. Ale nie hmote, ale tomu,
čo je zobrazené. Pretože neuctievame ani hmotu evanjelia,
ani matériu kríža, ale vždy iba
to, čo zobrazujú. A preto teraz,
keď sa Boh zjavil v tele, nech
sa zobrazuje viditeľná stránka
Boha, narodenie z Panny, krst
v Jordáne, premenenie na Tábore, to všetko nech sa zobrazuje
aj slovami, aj farbami, na doskách, aj v knihách. To isté platí

aj o Božej Matke. Úctu, ktorú jej
vzdávame, prechádza na toho,
ktorý sa v nej vtelil. Podobne aj
hrdinské skutky sv. mužov nás
rozhojňujú k mužnosti, horlivosti a k napodobňovaniu ich
cnostného života a k vzdávaniu
Božej slávy, pretože prejav úcty
verným Kristovým služobníkom
je prejavom lásky k spoločnému
Vládcovi.“
Sv. Ján Damaský vo svojej
náuke na obranu sv. ikon len
systematizoval a presne formuloval v 8. storočí to, čo jestvovalo v Cirkvi od počiatku. Urobil
to ako odpoveď na neprehľadnú
situáciu. Jeho náuka poslúžila
ako základ pre dogmatické
riešenie sporu s ikonoborcami
na 7. všeobecnom sneme v Nicei (787).

Obnova

Úctu k ikonám nanovo a definitívne obnovila cisárovná Teodora so synom Michalom III.
V prvú pôstnu nedeľu 11. marca
843 v Konštantínopole bol veľkolepo oslávený deň víťazstva
nad ikonoborcami sprievodom,
ktorý slávnostne a s úctou
vniesol ikony Krista a Presvätej
Bohorodičky do Vlachernského
chrámu. Na pamiatku víťazstva
bol zavedený vo východných
cirkvách byzantskej tradície
sviatok ortodoxie, pravovernosti
náuky Cirkvi. Dodnes sa slávi
v Prvú pôstnu nedeľu.
Je nepopierateľné, že osudová
politika cisárov poznamenala
a zatemnila byzantské dejiny
medzi rokmi 725 – 843. Stačí,
ak si pripomenieme tri udalosti:
1. nenávratné zničenie mnohých
sôch, malieb, mozaík a sv. ostatkov; 2. neoprávnené vyňatie
Illyrika a byzantských území
v Taliansku spod jurisdikcie
rímskych pápežov a ich presunutie do jurisdikcie carihradských patriarchov za panovania
Leva III. (732); 3. následné
definitívne politické a ideologické odcudzenie sa pápežstva
od východnej byzantskej oblasti
a jeho príklon k Západu. n
Milan Gábor
ilustračná snímka:
en.wikipedia.org
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Nová evanjelizácia
na odovzdávanie
kresťanskej viery
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Činná láska
V priebehu roka ste mali možnosť v niekoľkých číslach časopisu Slovo dočítať sa o tom, ako
gréckokatolícka charita pomáha ľuďom v núdzi. Za dvadsať rokov od obnovenia jej činnosti
(1. september 1991) sa na poli sociálnej a charitatívnej služby Cirkvi urobilo veľa pre ľudí
v núdzi, ktorých zvykneme volať chudobnými.

Príhovor prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ
na biskupskej synode v Ríme v roku 2012

B

oh je láska, milujme ho!
Toto heslo blahoslaveného biskupa a mučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM,
ktorý viedol Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku v čase jej
prenasledovania počas komunizmu, je skonkretizovaním
Božieho slova a vyjadruje
skúsenosť našich biskupov,
kňazov a veriacich, ktorí zakúsili Božiu lásku vo svojom živote
tak mocne, že boli schopní
vydať svedectvo o svojej viere aj
v ťažkých časoch likvidovania
našej cirkvi.
Hrdinské svedectvo viery
našich predkov až po mučenícku smrť a ich príhovor v nebi
prispeli k tomu, že dnes v našej
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vďaka Bohu máme
dostatok kňazských povolaní.
V skutočnosti máme pre asi
250-tisíc veriacich viac než 450
kňazov a takmer 90 seminaristov. Tiež chcem povedať, že,
žiaľ, nemôžeme vypomáhať
iným cirkvám mimo vlasti,
pretože väčšia časť z nich spája
svoj kňazský život s manželským, preto sú pre nich krajiny
Západu zatvorené.
Aj v súčasnosti je dôležité
dať dôraz predovšetkým
na svätosť a horlivosť kňazov
a biskupov. Mám skúsenosť,
že kde pôsobí horlivý kňaz
svätého života, tam viera rastie,
a kde vlažný kňaz, tam všetko
odumiera. Biskupi a kňazi

N
sú mužmi novej evanjelizácie. Tento aspekt ich života
sa musí formovať už počas
formácie v seminári.
Všetci vieme o dôležitosti
kresťanského života v rodine.
V tomto kontexte chcem podčiarknuť dôležitosť poslania
otca v rodine ako vychovávateľa vo viere, najmä cez svoj
osobný príklad. Túto úlohu
sa snažíme zdôrazňovať pri
pastoračnej starostlivosti o naše
rodiny. V našej cirkvi sa o to
snažíme viacerými spôsobmi:
stavovskými púťami pre mužov,
Spolkom svätého Jozefa, pravidelným formovaním členov

farských rád a podobne.
Zároveň vidím dôležitosť
pútnických miest a formačných centier, ktoré vnímam
ako vynikajúce miesta novej
evanjelizácie. Máme vytvorené centrá pre rodinu, pre
mládež a pre evanjelizovanie
Rómov.
V byzantskom obrade iste
pomáha novej evanjelizácii aj
byzantská spiritualita, ikony
a zapojenie sa ľudí do liturgického života. Tieto časti duchovnej kultúry tiež pamätajú
na to, že kultúra a umenie môžu
otvoriť srdcia dnešného človeka
na počúvanie evanjelia.

Doposiaľ sme však nenabrali dostatočnú odvahu
ohlasovať evanjelium mimo
chrámov, formačných či pútnických miest.
Prioritu vidím v horlivosti
nás biskupov, kňazov a Bohu
zasvätených osôb, aby sme
vlastným príkladom pomáhali
horlivosti laikov. My sami potrebujeme počúvať, čo nám Boh
hovorí, že „viera je z počúvania“
(Rim 10,17, podľa gréckeho
originálu), aby sme potom jeho
lásku mohli autenticky zvestovať svetu. n
Mons. Ján Babjak SJ

emôžeme zostať stáť
na mieste. Sme neustále
povolaní k činorodej
službe a ani táto doba nám to
neumožňuje. Posun hraníc
chudoby do stále väčšieho
počtu obyvateľstva a stále väčšia
odkázanosť na sieť sociálnych
inštitúcií privádza aj charitu
do tiesní nielen v ekonomických, personálnych, ale aj psychických či morálnych oblastiach. Ako však môžeme so cťou
takéto situácie zvládnuť? No len
vtedy, keď si budeme uvedomovať, že sme povolaní priniesť
Božie tajomstvá do tohto sveta.
To sa však dá len vtedy, keď
sa dokážeme v pravde pozrieť
na svoj život a obdobie Filipovky môže byť na to vzácnou
príležitosťou. Prinášame Krista
v celom našom živote alebo iba
v oblastiach, ktoré považujeme
za náboženské, či spirituálne?
Kiež náš život počas tohto
obdobia bude svedectvom, že
„Kristus je medzi nami“! Tu by
sme však na ocenenie stretnutia

sa s naším Pánom a Spasiteľom
mali posvätiť obdobie Filipovky
pred sviatkami jeho narodenia.
Posvätiť znamená prežiť čas vo
viere a službe Bohu, v láskavej
štedrosti k našim blížnym,
zvlášť tým, ktorí sú odkázaní
na našu pomoc. Pôst Filipovky
nám zároveň môže pomôcť
lepšie pochopiť Boží plán spásy
a vážiť si ho.

Božie diela

V priebehu roku 2012 sme
sa posilňovaní Božou láskou
snažili budovať dielo charity
a podarilo sa nám pokračovať
v rekonštrukcii Domu sv. Faustíny vo Svidníku. 1. marca sme
spustili projekt cez švajčiarsky
finančný mechanizmus pre
zdravotne postihnutých pri
Dome sv. Anny pre región Starej
Ľubovne. Veľa úloh pred nami
je v oblasti pomoci pre ľudí bez
domova na území Prešova. Tu
by sme chceli spustiť projekt
umožňujúci pracovné dielne

a terapiu, ktorý po získaní
objektu kotolne Pod Táborom
postupne naberá konkrétnejšie
obrysy.
Dielo charity plánujeme rozvíjať aj naďalej, a preto chceme
postupne ukončiť rekonštrukciu
Domu sv. Faustíny vo Svidníku, najmä podkrovia, fasády
či prízemia a vybaviť priestory
pracovnej terapie. V Sociálnom
centre v Humennom plánujeme
vybudovať bezbariérový prístup
k poradni špecializovaného
sociálneho poradenstva. Agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti v Prešove a Snine
potrebujú pumpy a lineárne
dávkovače na podávanie infúzií
onkologickým pacientom. Domov nádeje v Prešove chceme
vybaviť náradím a prostriedkami na spustenie pracoviska
pracovnej terapie – drobného
pneuservisu. Pobytovým zariadeniam Pod Táborom v Prešove
sa zídu plynové sporáky, panely
na solárny ohrev vody, uteráky
a plátno na ušitie posteľnej

bielizne. Centru sociálno-poradenských služieb v Prešove kvôli
úspore energie chceme nainštalovať kompletný solárny ohrev
vody a zakúpiť počítač a grafické
programy. Dom sv. Anny v Starej
Ľubovni potrebuje postaviť
objekt s pracovnou dielňou
a dvoma garážami pre autá zabezpečujúce prepravnú službu
zdravotne postihnutých osôb.
Tu potrebujeme aj zvyšky dreva
zo stolárskej dielne, farebný papier, pílky, hoblíky, malý cirkulár
a pod. na pracovnú terapiu so
zdravotne postihnutými.
Potrieb je veľmi veľa, a preto
prosíme darcov a prispievateľov
o pomoc. Veď žiadne dielo charity sa nezaobíde bez nadšencov, ktorí sú ochotní podporovať ho materiálne, finančne, ale
aj duchovne.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým darcom za ich
doterajšiu podporu. Veríme, že
nám aj naďalej budete naklonení. Ak sa podarí čo i len
jednému biednemu poskytnúť
pomocnú ruku, potom to všetko má zmysel. n
Peter Valiček
riaditeľ GKCH Prešov
ilustračná snímka: blogspot.sk

Meno Mária
Juraj Duda
Meno Mária
Najkrajšie meno.
Znie nám ozvenou
Rovno až z raja.
Ave, Miriam.
Ave, ave, ave.
Teda raz práve
Prisľúbil Boh sám,
By si hlavu hada
Zdrvila čistotou.
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Obľúbený svätec
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v čistote“ (1 Tim 4, 12). Vždy nosil jednoduchý odev. Jedol iba
raz za deň – večer a iba kvôli pozvaným hosťom

kresťan viedlo na smrť. Ani vtedy svätý Mikuláš nezmĺkol, ale
nebojácne ohlasoval evanjeliovú
náuku. Aj jeho zatvorili
do väzenia.
Uväz-

Zvyk obdarúvať deti v predvečer sviatku sv. Mikuláša sladkosťami je rozšírený po celom
svete. Škoda len, že sa tento krásny a zmysluplný zvyk mení na neserióznu karikatúru
sv. Mikuláša vo forme Santa Klausa.

S

anta Klaus je zosmiešnením sv. Mikuláša, jeho
čností milosrdenstva
a dobročinnosti. V médiách,
ktoré svoje dobročinné programy v tieto dni ponúkajú v duchu
biznisu a dobrej reklamy,
nevládne zákon nezištného milosrdenstva, ale zviditeľnenia sa.

Kto bol naozaj sv.
Mikuláš?

Narodil sa v druhej polovici 2.
storočia v Patare, v lycíjskom
kraji v Malej Ázii. Bol jediným
synom bohatých a zbožných
rodičov Teofana a Jony, ktorým
ho Boh daroval pre ich vrúcne
modlitby až po dlhoročnom
neplodnom manželstve. Starí
spisovatelia dosvedčujú, že sv.
Mikuláš sa už ako dieťa začal
postiť. Jeho rodičia usudzovali,
že ich syn je Bohom predurčený k niečomu veľkému, preto
ho vychovávali v Božej bázni,
a ich námahy Pán požehnával.
Neprestajne rástol na duchu.
Od svojich prvých rokov si
osvojoval mnohé čnosti.
Jeho strýko bol biskupom
v meste Patara. Keď videl u synovca zvláštne Božie dary, radil
rodičom, aby ho dali do duchovného stavu. Odovzdali
Pánovi to, čo od neho dostali.
Keď dospel, strýko ho vysvätil
za kňaza. Pri tejto príležitosti
svätiteľ predpovedal, že cirkev,
ktorá ho dostane za pastiera,
bude požehnaná. Ako kňaz dbal
na čnosti, ktoré človeka skutočne skrášľujú a najviac približujú
k Bohu: o nevinnosť života,
o čistotu v myšlienkach, o bezhraničné milosrdenstvo a lásku.
Mnoho sa modlil a postil,
obľúbil si čítanie Svätého písma
a rozjímanie, hovoril málo, bol

skromný a tichý slovom, žil
ako anjel v ľudskom tele. Keď
jeho strýko postavil monastier,
Mikuláša určil za jeho predstaveného. V tejto službe žil
zbožne a bol veľkým príkladom
pre ostatných mníchov.
Keď mu zomreli rodičia, zdedil veľký majetok, nie pre seba,
ale pre chudobných. Pomáhal
všade inšpirujúc sa evanjeliom,
aby „tvoja ľavá ruka nevedela,
čo robí pravá“.

Tri dary

Stalo sa, že v tom istom meste
žil človek, ktorý stratil celý svoj
majetok a nemal z čoho živiť
seba a svoje tri dcéry. Rozhodol
dcéry vydať na prostitúciu.
Mikuláš mu cez okno podhodil
toľko peňazí, koľko bolo nutné,
aby mal za čo vydať jednu z dcér.
Keď človek našiel peniaze,
veľmi sa zadivil. Spoznal, že ho
milosrdný Boh neopúšťa, začal
horko plakať a úprimne sa kajať
zo svojich nečistých úmyslov.
Za krátky čas jednu svoju dcéru
vydal. Mikuláš mu znova tajne
daroval peniaze. A keď sa vydala aj druhá dcéra, pamätal aj
na tretiu. No otec teraz nespal,
ale modlil sa za svojho neznámeho mecenáša. Keď počul,
že ktosi oknom hodil peniaze,
vybehol z domu. Dobehol
Mikuláša, padol k jeho nohám
a ďakoval mu, že ho ochránil
od krajnej núdze a hriechu. Nakoniec sa spýtal, čím by sa mu
mohol odvďačiť za jeho dobrotu. Mikuláš mu odpovedal:
„Najlepšou vďačnosťou bude
tvoje hlboké mlčanie a dobrý
úžitok z môjho daru.“ No človek
preniknutý veľkou vďačnosťou
sa nemohol zdržať, a tak sa
o tom dozvedelo celé mesto.

Na mori

Svätec sa rozhodol odísť
do Jeruzalema, aby sa tam
poklonil svätým miestam.
Loďou sa vybral do Alexandrie.
Na mori nastala taká búrka,
až sa potápala loď. Mikuláš sa
modlil a búrka prestala. Jeden
z námorníkov však spadol
z rebríka a zabil sa. Aj to sa stalo
na slávu Božieho služobníka,
lebo Mikuláš sa znova modlil
a mŕtvy ožil. Keď všetci šťastne
prišli do Alexandrie, námorníci
hovorili o zázrakoch. Hneď
priviedli chorých a posadnutých nečistými duchmi a on
ich modlitbou uzdravil. Keď
prišiel do Jeruzalema, navštívil
všetky sväté miesta, po ktorých
chodil kedysi Pán Ježiš. Pred
chrámom Kristovho vzkriesenia
sa mu chrámová brána sama
od seba otvorila. Potom chcel
odísť do púšte a viesť tam život
v samote. No cestou počul
hlas: „Mikuláš, vráť sa k svojim
predkom, ktorých si opustil.“
Nasadol na loď, aby sa vrátil
do svojej otčiny. Na mori videl,
že loď nepláva do Lýcie, ale
na úplne inú stranu. Na kolenách prosil námorníkov, aby
loď obrátili, no oni plávali ďalej.
Modlil sa k Pánovi a znenazdania sa zdvihol opačný vietor,
ktorý loď zahnal do Lýcie. Vrátil
sa do svojho monastiera, kde
slúžil Bohu ako predstavený. No
nezhodovalo sa s Božou vôľou,
aby veľké svetlo bolo ukryté
v úzkej kélii monastiera. Keď
sa Mikuláš jednej noci modlil,
z neba sa ozval hlas: „Mikuláš,
ak chceš byť mnou ovenčený,
vráť sa naspäť do sveta medzi
ľudí. Toto nie je pole, na ktorom
od teba čakám plody, ale choď
medzi ľudí, aby si oslávil moje
meno.“

V Myre

Nato Mikuláš
odišiel do Myry,
hlavného mesta
Lýcie, kde ho
nikto nepoznal.
Krátko predtým
zomrel arcibiskup Ján. Biskupi
sa zišli, aby
vybrali nového
arcibiskupa.
Keď sa dlho
nevedeli zhodnúť, obrátili sa
na Boha a prosili ho, aby im
ukázal najvernejšieho sluhu.
Pán vypočul ich
prosbu. Svoju
vôľu vyjavil starému zbožnému biskupovi,
v noci sa mal
postaviť k chrámovým dverám
a za arcibiskupa vyhlásiť toho,
kto príde ráno prvý na raňajšie
bohoslužby a volá sa Mikuláš.
Podľa svojho zvyku ešte pred
svitaním išiel Mikuláš do chrámu. Pri dverách ho zastavil
biskup a pýtal sa ho na meno.
Naradostený biskup potom
predstavil Mikuláša snemu
biskupov. Tí ho prosili, aby
zaujal arcibiskupský prestol.
Svätý muž sa vo svojej skromnosti dlho zdráhal, vyhováral sa
na svoju nehodnosť. Nakoniec
súhlasil iba preto, že taká bola
Božia vôľa.
Ako arcibiskup sám sebe
hovoril: „Mikuláš, hodnosť,
do ktorej si povýšený, vyžaduje
úplne iné obyčaje a už nie pre
seba, ale pre iných musíš žiť!“
A skutočne, ako arcibiskup bol
pre všetkých „vzorom v slove,
v správaní, v láske, vo viere,

súhlasil s viacerými chodmi.
Okrem čistej vody nikdy nepil
iný nápoj. Celé noci sa modlil
a vychádzajúce slnko mu svietilo, keď išiel do chrámu na bohoslužby. Dvere jeho domu
boli otvorené pre všetkých. Pre
všetkých bol otcom a ochrancom. Nikoho neprepúšťal bez
rady a útechy. Usilovne sa staral,
aby každý chrám mal dobrých
a horlivých pastierov, ktorí by aj
jemu pripomínali a ukazovali,
kde je potrebná pomoc v telesnej alebo duchovnej núdzi.
Každý rok zvolával oblastnú
synodu a jeho najväčším záväzkom bolo horlivé ohlasovanie
a obrana pravej viery.

Prenasledovanie

Keď cisár Dioklecián začal
po celej ríši veľké prenasledovanie kresťanov, samotné meno

nených podľa potreby poúčal,
potešoval a povzbudzoval.
Potom nastúpil cisár Konštantín
Veľký, ktorý prikázal ukončiť
prenasledovanie kresťanov. No
Cirkev sa dlho netešila z pokoja,
pretože povstal kňaz menom
Árius, ktorý začal ľuďom hlásať,
že Ježiš Kristus nebol Bohom,
ale iba človekom. Aby bol tento
hanobiteľ pokorený, v roku 325
sa zišlo v Nicei 318 biskupov,
medzi nimi aj Mikuláš. Keď počul Áriovo hanobenie Boha, bol
z toho taký rozrušený, že udrel
Ária po tvári. Ostatní biskupi si
mysleli, že prehnal svoju horlivosť. Preto mu odobrali omofor,
znak biskupskej hodnosti. Trest
znášal trpezlivo, ale nie dlho.
Obhájil ho samotný Boh. Niektorí z najdôstojnejších otcov
snemu mali videnie, v ktorom
videli, ako mu z jednej strany
sám Ježiš Kristus a z druhej pre-

svätá Bohorodička odovzdávajú
omofor a evanjelium. Po tomto
zjavení vrátili Mikulášovi hodnosť biskupa.

Hlad, odsúdení a búrka

Raz nastal v Myre veľký hlad.
Mikuláš ako dobrý otec
hľadal pomoc u Boha.
Jednému kupcovi,
ktorý viezol zo
Sicílie do Španielska
po mori
mnoho tovaru, sa vo
sne zjavil
Mikuláš.
Dohodli
sa a keď
mu dal
preddavok,
kázal mu
ho dopraviť
do Myry.
Kupec sa
prebudil zo
sna a v ruke
mal peniaze. Tak
svojím príhovorom
u Pána
ochránil
Mikuláš
svojich
veriacich pred hladom.
O niekoľko rokov predstavený mesta nespravodlivo odsúdil
na smrť troch mužov. Svätec
prišiel práve, keď kat s mečom
v ruke stál nad odsúdenými.
Mikuláš priskočil ku katovi,
vyrval mu z ruky meč a odišiel
k predstavenému mesta. Prosil
ho, aby znova začal súd s tými
ľuďmi. Keď sa presvedčil o ich
nevine, prepustil ich na slobodu.
Raz po mori plávala loď,
na ktorej sa nachádzalo veľa
ľudí. Strhla sa búrka a loď sa začala potápať. Námorníci, ktorí
tak veľa počuli o Mikulášovi, ho
vzývali, aby sa ich zastal u Pána
a zachránil ich od nemilosrdnej
smrti. Už počas modlitby uzreli
človeka, ktorý kráčal k nim
a hovoril: „Ja som ten, ktorého
ste volali na pomoc. Dúfajte
v Boha, ktorý ma poslal k vám.“

Potom prikázal búrke, aby sa
utíšila. Keď všetko utíchlo, on
sám sa im stratil.

Sláva jeho mena

V podobných skutkoch lásky
k Bohu i k blížnemu prešiel celý
život svätého Mikuláša, veľkého
divotvorcu. Keď zostarol,
zmierený s Pánom ešte všetkých
prítomných požehnal a povedal:
„Do tvojich rúk, Pane, odovzdávam svoju dušu.“ Zomrel
6. decembra 342 a jeho telo
uložili v katedrálnom chráme
v Myre, kde odpočívalo do roku
1096. Potom bolo prenesené
do mesta Bari v Taliansku. No
smrťou sa neskončili dobročinné skutky Mikuláša. Hoci
už nebol na zemi, jeho pomoc
dosvedčovali otroci, väzni,
chudobní, chorí a nachádzajúci
sa v nebezpečenstvách na mori.
Veľká úcta, akú za dlhé stáročia
požíval svätý Mikuláš medzi
veriacimi všetkých kresťanov,
je dôkazom jeho neobyčajnej
svätosti a nebeskej slávy.
Svätý Bonaventúra o ňom
napísal: „Mikuláš, vyvolený už
v lone svojej matky, svätý už
od detstva, bol slávou junákov,
cnosťou starcov, pochvalou
kňazov, slnečným svetlom biskupov. Mikuláš je ten, ktorého
zázraky sa stali známe po celom svete. Denne sa množia
tie zázraky a veľký Duch Boží
neprestajne koná nové a nové
zázraky na zvelebenie svojho
služobníka. Svätého Mikuláša
oslavujú na mori, na suchu,
vzývajú o pomoc vo všetkých
nebezpečenstvách. Keď hrozia
strašné mraky a kazí sa more,
vtedy všetci so slzami prosia
o pomoc svätého Mikuláša. Keď
nás navštívi nešťastie, vtedy je
svätý Mikuláš naším orodovníkom, a nielen ku kresťanom
došla sláva jeho mena, ale aj
k pohanom došla sláva mena
a oni sa hromadne schádzajú
na jeho oslavy. Medzi mnohými
veľkými zázrakmi ktoré konal,
najväčším zázrakom bol on
sám.“ n
Maroš Rinik
snímka: akfragkos.com
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Pútnické miesta sveta
Autorom publikácie o svetoznámych pútnických miestach je PaedDr. František Dancák,
gréckokatolícky kňaz, kanonik, bývalý vysokoškolský učiteľ na GTF PU a známy náboženský
publicista. Publikácia bola vydaná v tomto roku v septembri pri príležitosti Roka viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. pri príležitosti 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho
koncilu a v Katolíckej cirkvi sa slávi od 11. októbra 2012 do 24. novembra 2013.

P

vých miestach potom často
Autor použil pri tvorbe tejto
ublikáciu s celkovým počtom 103
publikácie 36
strán vydalo Vydavateľstvo PETRA. Je vznikli najmä malé kaplnROK VIER času tam
ky, ale postupom
literárrozdelená do 15 tematických celkov
Y
Františ
ek Dan
vyrástli nádherné baziliky
nych
podľa pútnických miest jednotlivých vycák
a chrámy. Autor bližšie
prameňov,
braných krajín vo svete, ktoré sú abecedne
uvádza ich históriu,
osobne nazoradené.
súčasnosť aj životopisy
vštívil mnoV úvode sa autor zamýšľa nad dôležitossvätých, s ktorými sa
ho z týchto
ťou putovania veriaceho človeka na pútčasto spájajú pútnické
pútnických
nické miesta a vyzdvihuje osobu blahoslamiesta v jednotlivých
miest, a preto
veného pápeža Jána Pavla II., ktorý sa sám
píše aj na zákstal a je nazývaný pútnikom. Každá krajina krajinách. V závere
lade vlastných
autor uvádza dodatok
má svoje obľúbené pútnické miesta na obskúseností
Putovanie – púte,
rátenie i posilnenie viery. Autor predkladá
a osobného
ktorý vydala Kontie najznámejšie a najnavštevovanejšie.
svedectva. Pubgregácia pre Boží
Pútnické miesta vo svete (aj na Slovensku)
likácia obsahuje
sa často spájajú so zjaveniami Bohorodičky kult a disciplínu
ISBN 97
8-80-809
množstvo čiernosviatosti
s podnáomilosteným osobám, mnohokrát aj
s jej
9-0602
-bielych fotografií
zvom Direktórium
slziacimi ikonami alebo eucharistickými
z jednotlivých
o ľudovej zbožzázrakmi. Niektoré pútnické miesta zas
pútnických miest
nosti a liturgii.
vznikli v súvislosti so zjaveniami rôz(fotografie chráZásady a usmernych duchovných bytostí či so životom
mov, svätcov a i.).
svätcov, ich relikviami a zázrakmi, ktoré
nenia (body 279 – 297). V nej
V závere sa nachádza
sa definuje biblické putovanie, kresťanské
sa na ich príhovor udiali. Ľudia pri nich
poďakovanie tým, ktorí podporili vyputovanie, spiritualita putovania, ktoré
hľadajú nielen telesné uzdravenie, ale
danie publikácie. Zostáva veriť, že sa stane
má eschatologický rozmer, rozmer pokámnohokrát je im darované najmä duchovinšpiráciou pre návštevu predstavených
nia, sviatočný, kultový, apoštolský rozmer
né. Chcú sa poďakovať Bohu za milosti,
a rozmer spoločenstva. V poslednej časti sa pútnických miest. n
uctiť si Božiu Matku či svätcov a poprosiť
dotýka priebehu púte.
Ivana Sedláková
o Božie požehnanie. Na týchto milosti-
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Vence
J

eseň vyfarbila stromy pozdĺž ulice
do nádherných farieb. Teplá žltá sa
strieda s červenou, zelená prechádza
do hnedej a bordovej. Farebná harmónia, ktorá napĺňa vnímavého človeka
pokojom a radosťou.
Tržnica pod stromoradím je tiež plná
farieb – blíži sa sviatok zosnulých, a tak
ju zaplnili vence na hroby z umelých
kvetov. Žltá, červená, zelená, hnedá,
bordová.... Tie isté farby, a predsa
celkom iný pocit. Je to tým, že vence
pripomínajú cintorín a smrť?
Zbieram spadnuté farebné listy,
robím z nich kvietky a aranžujem veniec

otcovi na hrob. Skúmam svoj pocit pri
pohľade naň. Je tam smútok za otcom,
ktorý náhle odišiel, je tam uvedomenie si smrti, a predsa je to všetko len
v pozadí pokoja, ktorý cítim pri pohľade
na tento veniec.
Ponúkam kolegovi, že mu vyrobím
podobný. Nechce. „Nauč ma to robiť.
Vieš, budem mať lepší pocit, keď dám
svojmu otcovi na hrob veniec, ktorý som
urobil vlastnými rukami.“
Kamarátka je nadšená: „Až teraz som
si začala zblízka všímať tie farebné listy.
Sú nádherné. A keď s nimi robím, cítim
pokoj a radosť.“

Pozerám dokumentárny film o onkológovi, ktorý ochorel na zhubné
ochorenie a kolegovia lekári mu
nedávali žiadnu nádej. Odišiel z práce
do ústrania, chodil do lesa, brodil sa
bosý v potoku, skúmal prstami hebkosť
machu i drsnosť kôry stromov, ovoniaval
kvety i drevo. Tu nazbieral silu a zvíťazil
nad chorobou.
A uvedomujem si, že odporúčanie
KBS nedávať zosnulým na hroby umelé
ozdoby znamená oveľa, oveľa viac ako
zníženie počtu kontajnerov, ktoré budú
odvážať odpad z cintorínov.
Mária Škvareninová
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Utrpenie sv. Metoda
Rok 870 sa na našom území niesol v znamení vojny a zrady. Knieža Rastislav bol zradený
synovcom Svätoplukom a vydaný do rúk Nemcov, ktorí ho oslepili a uväznili. Jeho miesto
zaujal ctižiadostivý Svätopluk. Smutné okamihy zavŕšilo zajatie sv. Metoda, ktorý sa ako arcibiskup a pápežsky legát vrátil z Ríma.

N

ečakalo ho však radostné privítanie, ale
Svätopluk a nepriateľskí Nemci. Pritom prinášal radostnú správu o ustanovení cirkevnej hierarchie
pre Slovanov, vysvätení slovanských učeníkov na rôzne
stupne kňazstva a pápežskom schválení slovanskej
bohoslužby. Pre Slovanov
to iste bola radostná správa,
ale pre Nemcov znamenala
stratu ich vplyvu na našom
území, keďže sv. Metod sa
stal právoplatným arcibiskupom a zároveň bol pápežom
Hadrianom II. ustanovený
za pápežského legáta pre
všetkých Slovanov.
Nemecká hierarchia na to
reagovala obranným spisom
De conversione Bagoariorum
et Carantanorum adresovaným pápežovi do Ríma,
v ktorom protestovala proti
ustanoveniu sv. Metoda
za nezávislého arcibiskupa,
ako aj proti užívaniu slovanskej reči v bohoslužbe. Ba
zmocnila sa aj sv. Metoda
a podrobila ho ponižujúcemu súdu a väzneniu.
Súd sa odohral buď ešte
na Morave, alebo počas
zhromaždenia biskupov a panovníka Ľudovíta Nemca v Rezne (dnešnom Regensburgu). Na súde sa zúčastnil aj Svätopluk, ktorý bol postupom Nemcov voči sv. Metodovi
sám pohnutý a aspoň slovne sa ho zastal.
O obvinení a priebehu súdu sa podrobne
dozvedáme zo životopisu sv. Metoda, ako
aj listov pápeža Jána VIII., ktorý žiadal jeho
prepustenie z väzenia.
Utrpenie sv. Metoda bolo znásobené
aj tým, že prichádzalo od spolubratov
v biskupskej službe a bolo spojené aj s fyzickým napadnutím zo strany pasovského
biskupa Hermannricha, ktorý na neho
zaútočil jazdeckým bičom. Pápež Ján VIII.
ho za tento čin spolu s freisinským bisku-

pom Annonom suspendoval a salzburského
metropolitu Adalvina prísne napomenul.
V jednom z listov pápeža Jána VIII. môžeme o utrpení sv. Metoda čítať: „Brata
a spolubiskupa nášho Metoda dal si (biskup
Hermannrich) uvrhnúť do žalára a trýznil si
ho [nechávajúc ho] pod šírim nebom dlhší
čas v daždi a krutej zime, a vzdialil si ho
od správy zverenej mu Cirkvi, a tak si stratil
vládu nad sebou, že keď ste ho súdili pred
zborom biskupov, bol by si ho šľahal konským bičom, keby ti v tom neboli zabránili“.
Samotné utrpenie nemalo teda len fyzický
pôvod, ale − ako píše pápež − spočívalo aj
v odlúčení od biskupstva, od ľudí zverených do Metodovej otcovskej starostlivosti.

Pápežovi sa napokon v roku
873 podarilo dosiahnuť jeho
prepustenie z väzenia prostredníctvom osobitného
legáta Pavla, biskupa z Ankony. V zajatí strávil čas
od leta roku 870 a do mája
873. Miestom väzenia
alebo núteného pobytu
bol pravdepodobne kláštor
v Ellwangene vo Švábsku.
Na Veľkú Moravu priviedol
sv. Metoda osobne biskup
Pavol a jej obyvatelia ho prijali s neskrývanou radosťou.
Nasledujúce roky 873 – 879
sa pokladajú za obdobie
najväčších misijných úspechov sv. Metoda. Za týmto
požehnaným účinkovaním
môžeme vidieť aj ovocie
utrpenia. Na tomto mieste
si spomínam na slová kňaza
Juraja Macáka, ktorý mi
v mnohých rozhovoroch
pripomínal, že najkrajšie
duchovné cvičenia prežil
v komunistickom väzení,
keď bol päť mesiacov na samotke, a že toto zblíženie
s trpiacim Kristom mu
bolo oporou počas celého
kňazského života. Azda aj
sv. Metod takto posilnený
svojím Majstrom horlivo
slúžil Cirkvi v našej krajine.
Zajatie, utrpenie a uponíženie sv. Metoda
je najbolestnejším úsekom jeho života, ale
zároveň dosvedčuje veľkosť jeho osobnosti. Podľa pátra Michala Lacka SJ máme
zvlášť oceniť jeho ochotu nielen pracovať,
ale aj trpieť za ideu samostatnej slovanskej hierarchie, závislej priamo od Ríma,
a za uvedenie slovanskej bohoslužby do duchovného života Slovanov. Dojímavá je aj
skutočnosť, že sv. Metod bol vyslobodený
na osobný zákrok pápeža Jána VIII., ktorý
jeho poslanie považoval za veľmi dôležite
pre rozvoj kresťanstva v Európe. n
Peter Borza
Ilustračná snímka ikony M. Klimčáka
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Monastier Krista Ženícha Katedrála, sestry
Mladá a vitálna komunita sesa večiereň v kultúrnom
tričiek bola miestom, na ktoré
centre

som bol obzvlášť zvedavý.
Piatková večiereň u sestier
v Monastieri Krista Ženícha
(Christ the Bridegroom) nás
zaviedla do zvláštneho a pokojného kraja štátu Ohio. V tejto
oblasti žijú ľudia z komunity
Amiš. Ide o zaujímavé spoločenstvo anabaptistov väčšinou holandského pôvodu. Odmietajú
výdobytky modernej spoločnosti. A tak sme mnohokrát počas
večierne mohli pod oknami počuť klopkanie konských podkov,
keďže na prepravu používajú
koče (ešte viac bričky). Rodiny
vychovávajú deti vo vlastných
školách a keď dospejú do určitého veku, dostávajú šancu zakúsiť
život mimo komunity a rozhodnúť sa, či chcú ostať v tejto
konzervatívnej a prísnej spoločnosti, alebo ísť do sveta. Väčšina
z nich sa vracia a navyše prichádza aj mnoho nových mladých
ľudí, ktorí sú presýtení konzumizmom. Hľadajú silu a lásku
Boha v tomto spoločenstve, hoci
v očiach sveta prísnom a nemodernom. Pred večierňou sme si
stihli pozrieť pútnické miesto
eparchie zasvätené Božej Matke
z Mariapócsi, ktoré tu vyrástlo
v päťdesiatych rokoch minulého
storočia ako nostalgia za odpustmi v starom kraji. Večiereň bola
skutočným balzamom a po večeri azda ešte väčším rozhovor
sestričiek s metropolitom, ktorý
sa zaujímal o tento tradičný spôsob mníšskeho života v mladej
a zanietenej komunite. Zvlášť
ho oslovili modlitby sestričiek
za kňazov, ktoré sa začali už
počas Roka kňazov, a poprosil
ich, aby aj jeho meno pridali
na zoznam ľudí, za ktorých sa
modlia.

V sobotu ráno sa pri prestole
v katedrálnom chráme Parmskej eparchie zišli štyria biskupi.
Nikto by nepovedal, že tento
nádherný chrám bol kedysi
telocvičňou gréckokatolíckej
strednej školy. Na liturgii boli
okrem metropolitu Jána Babjaka aj biskupi John Kudrick,
Peter Rusnák a John Pazak,
biskup kanadských slovenských
gréckokatolíkov. Mnoho kňazov slávilo liturgiu okrášlenú
spevom eparchiálneho chóru
a asistenciou dvoch diakonov.
Jeden z nich mal pri oltári aj
svojich štyroch synov, ktorí miništrovali. Na záver liturgie bola
posvätená ikona na Rok mučeníkov, ktorý bude nasledujúci
rok v eparchii. Vízia otca Johna
Kudricka je ukázať, že svätosť
a mučeníctvo sa dotýkajú všetkých vrstiev kresťanov. Preto
ako príklad budú v eparchii
uctievaní naši mučeníci biskupi
Peter Pavel, Bazil i Teodor,
rehoľný kňaz Metod Dominik,
ale aj dvaja svätí, ktorých telá sa
nachádzajú na území eparchie,
v kláštore sestier klarisiek
v meste North Royalton (Ohio).
Jedným z nich je mladý chlapec
Hyacint, ktorý zomrel ako
14-ročný vojak, tou druhou je
Maximina, žena kňaza. Obaja
sú mučeníkmi prvých storočí
kresťanstva. Maximina dokonca
zomrela pravdepodobne v okolí
dnešného Belehradu. Verím, že
naše modlitby k Bohu skrze ňu
budú vyslyšané. Biskupi dostali
do daru nielen kópiu ikony, ale
aj pamätnú knižočku, ktorú im
pripravili deti zo svojich listov
v rámci náboženstva. Detská
úprimnosť a láska sa ani nedá
opísať slovami. Spoločný obed

s duchovenstvom priniesol nové
zážitky pre všetkých zúčastnených. Vladyka Ján si pri ňom
našiel čas aj na rozhovor pre rádio Svetlo z východu (Light from
the East) – apoštolát, ktorému
sa venuje všestranne talentovaný otec Thomas Loya. Rozhovor
je dostupný aj na internete.
Poobede sme navštívili jediné
gréckokatolícke sestry klarisky. Ich monastier sa nachádza
v tichom prostredí, ktoré krásou
nabáda k modlitbe. Ešte za čias
biskupa Takáča (do roku 1948)
isté gréckokatolícke dievča vstúpilo ku klariskám, ale sľúbilo
svojmu biskupovi, že keď Pán
dovolí, rada príde, aby pôsobila
medzi vlastným ľudom. Ubehlo
mnoho rokov a myšlienky sa
ujal až vladyka Emil Mihálik,
ktorý pochádzal z Hrabského.
Dotiahol myšlienku monastiera klarisek do konca. Sestry
mali svoj apoštolát zameraný
na modlitbu a tlač. Dnes už ostali len dve posledné sestry v pokročilom veku. Napriek tomuto
však bolo prostredie u nich
veľmi priateľské a plné modlitby. Aj keď pohľad na kaplnku,
ktorá neslúži svojmu účelu pre
choroby sestier, bol veľmi bolestivý. Pomodlili sme sa aj pri
ostatkoch mučeníkov Hyacinta
a Maximiny. Sestry kedysi chceli
pre ostatky postaviť vlastný
chrám, ale, žiaľ, vtedy nebolo
pre tento plán pochopenie
a dnes sa nad monastierom
zbiehajú mraky obáv o budúcnosť. Máme však nádej, že Pán
ich námahy, obete a modlitby
nenechá nevypočuté.
Ako sa liturgický deň začína
večierňou, tak aj pre nás sa
nedeľa začala slávnostnou
večierňou v najstaršom chráme
eparchie. Dnes však už neslúži

eparchia Passaic

farnosti, ale je využívaný ako
centrum kultúry. Nachádza sa
v nádhernej časti Clevelandu,
kde sme len v najbližšom okolí
narátali sedem chrámov rozličných národností a obradov.
Večiereň sa začala privítaním
troch vladykov. Zhromaždil sa
na nej úctyhodný počet veriacich a duchovenstva. Hoci bola
v anglickom jazyku, predsa len
to boli po väčšine naše nápevy, ktoré sa niesli prekrásnym
chrámom s ikonostasom akoby
prenesenom z hociktorého nášho chrámu v karpatskej zemi.
Zborový spev viedol mladý
vysokoškolák Brian, ktorý uvažuje o kňazstve. Výdatne mu
pomáhala skupinka siedmich
kantorov. Po večierni nasledovala recepcia s kokteilom v hale
pod chrámom. Hierarchov
privítali zástupcovia inštitúcií
kultúrneho, spoločenského,
akademického aj národného
života. Dostalo sa im mnohých
pamätných listov, vrátane
listu primátora Clevelandu,
kedysi skutočnej bašty Slovákov v USA, ako aj Senátu USA
v mene jedného zo senátorov
zo štátu Ohio. Znova sme tu
stretli sestričky Krista Ženícha
a vladyka Ján ich dal za príklad
všetkým prítomným. Povzbudil
ich do ďalšieho duchovného
boja, čo na tvári matky Teodory
vyvolalo slzy dojatia. Sestry
odovzdali vladykovi aj spoločné
fotky z piatkovej večierne. Toto
priateľstvo sa isto neskončilo. Nasledovalo neformálne
stretnutie obohatené husľovým
koncertom na bývalej fare, dnes
ústredí centra kultúry, ktoré by
otec John rád premenil na akýsi
duchovný internát pre vysoko-

školských študentov – chlapcov,
aby im tak pomáhal duchovne
rásť a azda aj nájsť svoje povolanie ku kňazstvu. Na stretnutí
sme sa mali možnosť stretnúť aj
s otcami jezuitmi, ktorí v meste
spravujú veľmi dobrú univerzitu. S radosťou sme zistili, že
jeden z nich je gréckokatolík
slovenského pôvodu. Náš svet je
vskutku malý.

V Barbertone
u KeruľovcovKmecovcov

Nedeľné ráno patrilo Barbertonu. V tejto farnosti pôsobí otec
Miron Keruľ-Kmec so svojou
rodinou a my sme boli radi, že
liturgiu na Nedeľu myronosičiek slávili spolu nielen dvaja
vladykovia a otec Miron, ale
prišiel aj ďalší duchovný so
svojou farnosťou. A tak sme
sa spolu mohli modliť ešte
vo väčšom počte. Homíliu
predniesol náš metropolita Ján.
Po liturgii a slovenskej kuchyni
štedrých hostiteľov Keruľovcov-Kmecovcov sme si pozreli
nielen faru, halu, ale aj priľahlé
centrum, ktoré sa pomaly mení
na miesto stretnutí všetkých
farských spoločenstiev. Potešili
nás nielen ženičky v kuchyni,
ale aj asi dvojročný chlapček,
ktorý si pod dohľadom rodičov
s hračkou, ktorú držal ako kadidlo, vykračoval v už prázd-

nom chráme pred ikonostasom.
Postupne s úctou okiadzal
všetky miesta, ktoré videl pri
liturgii okiadzať diakona. Čo
z tohto chlapca bude, ukáže čas
a modlitby jeho rodičov. Išlo mu
to skutočne skvelo.
Poobedňajší program v Barbertone patril každoročnej
prehliadke cirkevných zborov.
Naplánovanie nemohlo byť
lepšie, lebo účasť na prehliadke
bola duchovnou potechou aj
pre nás. Festival pripravil otec
Miron Keruľ-Kmec s manželkou
a s tímom spolupracovníkov.
Po otvorení vystúpil eparchiálny
zbor Parmskej eparchie s tradičnou hudbou byzantských
zborov. Gospel ponúkol zbor
z neďalekej rímskokatolíckej
farnosti. Ich číslo vystriedali
na prekvapenie detičky z domácej farnosti, ktoré si pripravili
hymnus k sv. Mikulášovi. Toto
číslo zaujalo hlavne tým, že
tieto deti sú nádejou i prísľubom miestnej farnosti do budúcnosti. Nehovoriac o fakte,
aké je to krásne, keď deti
oslovuje spev v chráme aj bez
hudobných inštrumentov. Deti
vystriedali dospelí z domácej
farnosti, ktorí ukázali, že to,
čo kedysi začala jedna generácia, sa odovzdáva postupne
mladším. Čerešničkou na torte
bolo vystúpenie zboru Summit
Choral Society Masterworks
Chorale, ktorý vystupoval po celom svete, dokonca aj v Číne.
Zbor predviedol niekoľko
krásnych skladieb, z ktorých
sme si však najviac zapamätali
Anhel vopijaše od Česnokova
s vynikajúcim sopránovým
sólom pani Emily Engleovej.
Záverečnú pieseň spievali všetci
prítomní. Potom sa už všetci
zišli na neformálnom pohostení
v hale. Počas neho nevychádzal
náš vladyka z údivu, keď stretol
troch mladých chlapcov, ktorí
s ním zdieľali svoju túžbu vstú-

Chrám v Barbertone

piť do seminára. Problematika
povolaní by teda v tomto kraji
bola zjavne na dlhšiu debatu.
Po posedení v príjemnej spoločnosti hostiteľov na fare sme si
podali kľučku s otcom Petrom
Rusnákom, ktorý so svojimi
sprievodcami prišiel akurát,
keď sme odchádzali. Nasledujúce ráno bolo ránom lúčení.
My sme sa poďakovali otcovi
Johnovi Kudrickovi za jeho
pohostinnosť i štedrosť. Už
teraz sa tešíme na jeho návštevu
Slovenska. Radostné lúčenie
bolo aj s diakonom Michaelom
Leeom, ktorý prijal diakonát
na Slovensku. Veríme, že jedného dňa pomôže svojej cirkvi
v USA ako ženatý kňaz.

V eparchii Passaic

Nás však čakala cesta do Pennsylvánie na kňazské dni eparchie
Passaic, ktorá po vymenovaní
Williama Skurlu za metropolitu
ostala bez biskupa. Metropolita Ján s vladykom Milanom
Šášikom prijal pozvanie prísť
povzbudiť a potešiť slovom
i osobnou prítomnosťou týchto
kňazov, ktorí ostali ako ovce
bez pastiera. Kým sme tam však
vďaka otcovi Mironovi a jeho
manželke dorazili, zažili sme
čosi neuveriteľné – snehovú
búrku na konci apríla. Americká
pizza nás však zahriala. Ubytovací komplex bol v krásnom
horskom prostredí. Na večeri
bolo slávnostne oznámené,
že konzultori eparchie zvolili krátko pred večerou za jej
administrátora otca Edwarda Cimbalu. Jeho predkovia
pochádzajú z Trebišova. Večer
patril modlitbe a prednáške.
Pre miestnych sme však stále
boli akoby vzdialení cudzinci.
Ľady sa ešte len mali zlomiť.
Prelomovým momentom bolo
posledné stretnutie na kňazských dňoch – liturgia v utorok
ráno. Liturgiu slávil metropolita
Ján za účasti vladyku Milana
Šášika. Pri prestole boli otcovia Mons. Sekkelick, Zeyack,
Vavrák, pôvodom zo Slovenska,
a otec Prodanets, pôvodom
z Podkarpatia. Maličký miestny
gréckokatolícky chrám neďale-

Chrám vo Westbury

ko hotelového komplexu však
nenaplnili len kňazi a ľudia pracujúci v kúrii, ale aj farníci, ktorí
pochádzajú z Litmanovej. Boli
radi, že môžu vidieť svojho slovenského metropolitu. Povedať,
že vladykova kázeň sa dotkla
sŕdc kňazov, by bolo málo. Jeho
humorno-vážna reč našla svoj
ohlas v smiechu aj v pohľadoch
prítomných kňazov. Kto nebol
prítomný a nevidel, len ťažko
dokáže uveriť, ako sa počas
jednej liturgie sformovalo spoločenstvo amerických kňazov
a európskych biskupov. Raz
darmo, Boh koná obdivuhodné skutky. Po spoločnej fotke
na záver pobytu nás otec Joseph
Bertha odviezol do kúrie eparchie Passaic. Nádherný nový
komplex v krásnom a tichom
prostredí v sebe obsahuje nielen
prekrásnu kaplnku a všetky úrady, ale aj byt biskupa, byty pre
návštevy a eparchiálne múzeum
plné ikon, liturgických oblečení
či obrazov s tematikou starého
kraja. So záujmom sme si prezreli aj zbierku kníh či antimenziónov. Na prehliadku múzea by
sme však isto potrebovali viac
času. Domáci zemiakový šalát
nás posilnil pred poslednou
fázou nášho amerického pobytu
– cestou na letisko Newark pri
New Yorku.
Z New Yorku cez Amsterdam
a Prahu sme prileteli na letisko
do Košíc, kde sme sa s vladykom
Jánom rozlúčili. Bez zveličovania však možno povedať, že
cesta splnila to, s čím sme na ňu
vydali – povzbudiť a potešiť sa
z jednoty, ktorá je medzi tými
za morom a nami – dedičmi
rovnakej tradície. n
Daniel Černý
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Voltaire

ľudská hodnota, ktorá nás núti neúnavne,
neochvejne hľadať šťastie tu na zemi. Pre
veriacich nádej znamená budovať nebo už
v tomto živote.
Nádej obsahuje veľkú lásku k životu
a nadšenie udržiavané tým, že ho žijeme
zodpovedne, v plnosti.
Keď si dvaja mladí zakladajú rodinu,
robia to plní nádeje a my im želáme, aby
boli šťastní navždy. Ale šťastie neprichádza
ako dážď z neba, musíme sa snažiť, aby sme
ho vybudovali.
Materiálne dobrá sú pre dosiahnutie
šťastia dôležité. Bieda zotročuje a ponižuje. Ale nemôžeme obmedziť naše šťastie
na nadobúdanie a užívanie týchto dobier,
a oveľa menej, obetovať duchovné a ľudské
dobrá nezriadenej túžbe vlastniť. Sú úbohí
tí, ktorí kladú zisk nad svoju rodinu a nad
morálku!

Voltaire bol jeden z encyklopedistov
a osvietencov, ktorí vo Francúzsku proklamovali víťazstvo bohyne rozumu nad
tmárstvom. Skeptik, o ktorom sa hovorilo,
že bol ateista, sa na svoje posledné dni
uchýlil na statok vo Ferney a na prekvapenie svojich ateistických priateľov tam
nechal postaviť chrám, na ktorého portál
umiestnil nápis Deo erexit Voltaire (Bohu
postavil Voltaire). Domnieval sa, že to bol
jediný chrám v Európe zasvätený Bohu,
keďže skutočne vtedy nebol žiaden kostol
zasvätený Bohu Otcovi.
Aké ťažké je byť celý život ateistom!

Nábožnosť

Človek je tvor náboženský, ako nás zadefinoval jeden antropológ, pretože keď sa niekde nájdu humanoidné pozostatky, znak,
podľa ktorého vieme, že patria druhu homo
sapiens, je nájdenie nejakého predmetu
súvisiaceho s náboženstvom, napríklad
obetiny v džbáne. Nábožnosť je hodnota,
ktorá je nielen kultúrnou tradíciou, ale
ovocím vnútornej reflexie jedinca.

Aj Boh má práva

Nábožnosť zodpovedá spravodlivosti voči
Bohu. Veriaci uznáva, že je Božím stvorením a vie, že má voči Stvoriteľovi povinnosti. Všetky náboženstvá sú založené na princípe vďakyvzdania za to, čo prijímame
od božstva a tiež na želaní človeka naďalej
prijímať tieto požehnania zhora.
Náboženské výrazy sa od seba v rôznych
svetových náboženstvách príliš neodlišujú: modlitba, obeta, zvelebovanie, prosba
o odpustenie a ako plod lásky k božstvu,
túžba žiť život v súlade s Božou vôľou. Keď
sa viera v Boha myslí vážne, tak nás vedie
ku konaniu dobra.

Ópium ľudu

Karl Marx označil náboženstvo za ópium
ľudu a považoval ho za škodlivé pre spravodlivú spoločnosť. V skutočnosti to, čo kritizoval, bolo to tiché, ale reálne spojenectvo
medzi štátnou a cirkevnou mocou, ktorá
prispôsobovala náuku Cirkvi, aby mohol
byť ľud podrobený vykorisťovaniu bohatých
a mocných.
Na počudovanie, marxizmus zavedený
do praxe v 20. storočí, napriek neustálej
a intenzívnej propagande nedokázal vykoreniť v ľuďoch nábožnosť, ako sme si mohli
uvedomiť po páde známej železnej opony.
Žiaľ, kapitalistický spôsob života so zvodmi pôžitku a peňazí robí dnešnému človeku
väčšiu škodu, vzďaľuje ho od uctievania,
ktorým je zaviazaný Bohu. Nedá sa slúžiť aj
Bohu, aj peniazom.
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Keď sa končí nádej
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Keď je Boh na príťaž

Sú ľudia, ktorí skutočne veria tomu, že
neveria v Boha. Pohnútky sú rôzne: intelektuálna nákaza získaná v mladosti, forma
protestu proti spoločnosti, s ktorou nesúhlasia, až po určité prostredie, kde je veľká
netolerancia a výsmech veriacich.
Iným zasa Boh prekáža jednoducho
preto, lebo sa necítia slobodní robiť to, čo
vedia, že sa Bohu nepáči. A sú aj takí, ktorí
síce hovoria, že veria, ale žijú, akoby neverili; a títo najviac škodia sebe i druhým.

Nábožnosť je záväzok

Tí, čo neveria, sa snažia presvedčiť tých,
čo veria, a naopak. Je to nekonečný príbeh
a hlúpa diskusia, ktorá trvá tak dlho ako
samo ľudstvo.
Kto nechce veriť, toho nikto nikdy nepresvedčí, ani keby sa mu zjavil sám Boh.
Ten, kto verí, nepotrebuje dôkazy. Ale
veriaci musí byť sám živým dôkazom.
Nie diskusiami, ale príkladom, pokorným
a tichým svedectvom sa môžeme dotknúť
srdca aj rozumu neveriaceho.
Viera nás zaväzuje žiť v súlade s tým,

v koho veríme, žiť zrelý život plniac si svoju
úlohu v rodine a v spoločnosti, v ktorej
žijeme.
Malo by stačiť mať vieru, aby sme boli
hodní viery ostatných, dôvery tých, s ktorými žijeme.

Byť nábožným znamená:

• Plniť si svoje povinnosti voči Bohu.
• Rozprávať sa s Bohom, modliť sa.
• Rešpektovať veriacich iných náboženstiev.
• Správať sa k neveriacim láskavo a s úctou,
vyhýbať sa neužitočným diskusiám, ktoré
nás rozdeľujú.
• Dokazovať svoju vieru konaním dobra
druhým. n

Muž, ktorý mal čas

Keď dnešný človek dosiahne 61 rokov života, pomýšľa na dôchodok, chce si užívať
svoju ťažko zarobenú penziu. Myslí si, že
už nemá čas.
Práve v tomto veku prišiel do Nového
Španielska Vasco de Quiroga. Nebol to

kňaz, bol to vznešený šľachtic, advokát
s veľkou dôverou svojho kráľa. A v tomto
veku začal žiť svoj sen, budovať utópiu −
kresťanskú republiku Indiánov. Biskup Juan
de Zumárraga ho ako 68-ročného vysvätil
za kňaza a biskupa Michoacánu. Zomrel
uprostred činnosti, počas pastoračnej
návštevy Uruapanu, keď mal 95 rokov. Je
pochovaný vo svojej nedokončenej katedrále v Pátzcuare a vďačný ľud ho v spomienkach oslovuje nežným menom tata Vasco,
otecko Vasco.
Čo urobil? Bol to kvitnúci starec. Zdalo
sa, akoby sa nikdy nechystal umrieť. Bol
plný nádeje, miloval život, pracoval a snažil
sa o šťastie tých, ktorých miloval. Naučil
Indiánov spracovávať meď, maľovať obrazy,
vyrezávať z dreva, zručne zdobiť hrnčeky
a iné nádoby bohatými farbami, vyrábať
gitary, tkaniny, keramiku a tisíce iných vecí.
Ako prvý zaviedol pestovanie banánov
a iných plodín v tejto časti sveta. V Pátzcuare založil Kolégium sv. Mikuláša. Mal čas.
Mal nádej.

Hľadanie šťastia

Pre nás veriacich v Boha je nádej čnosť,
ktorá spôsobuje, že túžime po večnej
blaženosti, nebi. Ale tiež sa chápe ako

Nešťastie je prítomné v našom živote často
ako dôsledok našej vlastnej nezodpovednosti, inokedy cudzej, niekedy vyplýva zo
samotného faktu, že žijeme v tomto svete.
Nezamestnanosť, choroba, smrť milovaného, nepochopenie alebo nevernosť
našich blízkych nás ponárajú do neistoty,
sklamania, do hlbokého smútku. Inokedy
je to prázdnota, nedostatok vyhliadok
do budúcnosti či nuda, pre ktoré upadáme
do beznádeje.
Narkománia a alkoholizmus sú dobrovoľne získané choroby, často ako hľadanie
východiska z beznádeje. Samovražda sú
falošné dvere, ktoré sa otvárajú beznádeji.
Aké smutné je vidieť mladého človeka,
ktorý nemá záujem o život! Také smutné,
ako vidieť starého modliť sa, aby ho už Pán
Boh vzal, lebo už tu nemá čo robiť.
Konformizmus, poddajnosť, nečinnosť,
nesnaženie sa o zlepšenie, vzdanie sa, koniec snívania, to sú znaky beznádeje.

Ako sa lieči táto choroba?

Objavením koreňov, hľadaním hodnôt,
ktoré dávajú pevnosť a zmysel nášmu
jestvovaniu.
Prví kresťania znázorňovali nádej ako
kríž v tvare kotvy, ktorá dáva bezpečie
v búrkach života. Kotva zabraňuje, aby bola
loď strhnutá vlnami.
Nádej sa znova rodí, keď okúsime šťastie
z toho, že vieme byť užitoční a robiť dobro
druhým. Unikáme z tieňov smrti v živote, keď objavujeme svetlo nezištnej lásky
k blížnemu. Vedomie, že sme ešte potrební,
nás obnovuje a núti nás žiť ďalej. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Nebezpečná
hmla
Nechce sa veriť, že sme donedávna žili
v dobe totality. Bola to doba strachu a keďže
stratégia strachu je satanova, môžeme teda
povedať, že to bola satanova doba. Spomeňme si: „Ak budeš chodiť do chrámu,
zaútočíme na tvoje deti. V škole nebudú
mať pokoj. Pred celou triedou ich budeme
zosmiešňovať, že boli v nedeľu v chráme.
Dáme im horšie známky a zabudnite na to,
že sa dostanú na nejaké lepšie vysoké
školy. A nikdy nebudú mať ani žiadnu dobrú
prácu!“ Nechce sa veriť, že donedávna boli
takéto vety na bežnom poriadku. A pritom žiaden učiteľ nešiel do väzenia za to,
že takýmto spôsobom týral nevinné deti.
Učitelia museli udávať a trápiť, pretože sami
boli tlačení strachom. A ak vtedy Ján Pavol II.
hovoril: „Nebojte sa!“, najviac sa to nepáčilo
satanovi.
Totalita padla, no satanova stratégia
strachu nepadla. Zmenil len rovnošatu. Kým
v totalite tvrdil: „Duchovno neexistuje, matéria je večná!“, teraz hovorí: „Nejaký boh
existuje, ale je príliš ďaleko, aby mal záujem
práve o teba“. V tejto dobe satan robí duchovnú hmlu, pretože vie, že človek sa hmly
bojí, cíti sa neistý. Pretože ak som v hmle,
potom si vidím len na koniec nosa a nevidím
slávne Božie skutky. Nevidím jeho lásku, jeho
blízkosť. Nepočujem jeho hlas. Počujem iba
hlasy ľudí, ktorí ukazujú na karty a povedia:
„Toto je boh“. A iní zasa ukazujú na hviezdy,
stromy, zvonkohry, kamene a živly a hovoria: „Toto je boh“. Je tu hmla a s ňou strach
a zmätok. Ak nevidím Pána, nevidím ani jeho
zákon a začína vládnuť bezprávie. „A pretože
sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.“ (Mt 24, 12)
Čítajúc prednášku Davida Wilkersona nadchol som sa jeho objavom zo Svätého písma
v Knihe numeri v 14. kapitole. Vyzvedači sa
vrátili zo zasľúbenej zeme, o ktorej okrem
toho, že „preteká medom a mliekom“, povedali aj to, že v nej žije ľud, ktorý oni určite
nepremôžu. „Tu sa dal všetok ľud do kriku
a národ nariekal celú noc, všetci Izraeliti
reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá
pospolitosť im vravela: ,Ach, keby sme boli
radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti!‘
A hovorili si: ,Vyvoľme si vodcu a vráťme sa
do Egypta!‘“
Či tieto slová strachu nie sú aj o nás?
Uverme, že Pán je víťazom a svieťme si
v hmle jeho slovom. Určite nezblúdime!
Marek Badida
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výsledkom nezvládnutej depresie a výkrikom o pomoc.

Liek pre mladých

Stretnutie mladých z protopresbyteriátov Stropkov a Giraltovce v Bárke v Juskovej Voli

Záblesk nádeje

V

Žijeme v dobe obrovského vedecko-technického pokroku.
A tempo sa neustále zvyšuje napredovaním
v objavovaní nového a dokonalejšieho.

ieme využívať prírodné
zdroje. Lietame do vesmíru a zaoberáme sa
životom na Marse. Mobilné
telefóny, ktoré sa pred pár
rokmi podobali na tehlu, sú
dávno minulosťou. Notebooky
nahrádzajú moderné tablety.
Obľúbenými sa stávajú nákupy
cez internet a komunikácia vo
virtuálnom svete. Bez internetu
a televízie si už život nevieme
predstaviť.

Keď city nedorástli

Otázkou je, kto je najviac
vnímavý na tento rozvoj a kto
najviac využíva tieto najmodernejšie technológie. Nebudem
ďaleko od pravdy, keď poviem,
že je to dnešný mladý človek.
Plnými dúškami vychutnáva výdobytky moderného sveta a zdá
sa, že dnešní starí ľudia mu
môžu iba ticho závidieť. Veď
napokon je všeobecne známe,
že mladí ľudia dnes telesne dozrievajú oveľa skôr ako kedysi.

A nielen to. Aj intelektuálne dozrievanie je oveľa rýchlejšie ako
kedysi. No spoločným negatívnym menovateľom pre súčasného mladého človeka je jeho
chabé citové dozrievanie. Citová
nezrelosť je v ostrom kontraste
s jeho telesnou a intelektuálnou
zrelosťou (aj s jemu blízkymi
výdobytkami moderny). Prečo?
Kde hľadať príčiny citového
kolapsu? Dôvodov je niekoľko:
nestabilné vzťahové prostredie – časté rozvody, vysoká
zaneprázdnenosť rodičov, ktorí
nemajú čas na svoje deti, plytké
vzťahy na skúšku a podobne;
trieštenie rodiny – prestáva byť spoločenstvom ľudí
a nahrádza ho individualita
jednotlivca;
chýbajúce citové vyjadrenie – prijatie zo strany rodičov,
pochopenie, podpora, komunikácia, pohladenie a podobne.
Súčasný mladý človek zažíva
obrovskú emocionálnu prázdnotu. Je smädný po emóciách,

ktoré mu chýbali v rodine.
Z tohto dôvodu neustále
vyhľadáva silné emócie, ktoré
sa stávajú mierou jeho existencie. A tak sa dnes stáva povrch
jeho tela nástrojom toho, ako
viac cítiť, vnímať život. Expanzia tetovania a pírsingy
sú dôkazom. Mladý človek sa
ocitá akoby v rýchlo otáčajúcom sa mixéri. Nevie, kde mu
stojí hlava. Na jednej strane sa
mu hlása život bez záväzkov,
hraníc, a teda bez zodpovednosti. Na strane druhej ho
vyhodia z práce, lebo nevie byť
zodpovedný. Manželská vernosť
sa zosmiešňuje, ale tetovaním
na celý život človek vyjadruje
túžbu po totálnej zaviazanosti.
Na jednej strane je uzavretý sám
do seba, no pírsingy (vytváranie
rán na tele) jasne svedčia o jeho
otvorenosti a túžbe komunikovať. Vytetované obrazy na tele
sú ako obrazovka, ktorá hovorí
o jej nositeľovi – kto je a kým
chce byť. Útok na vlastné telo je

Dobrou správou je, že ti, drahý
mladý priateľ, rozumieme. A čo
je dôležitejšie, poznáme liek
na „modernú chorobu“. Keď hovoríme my, myslíme tým Cirkev,
ktorá neustále hľadá spôsoby,
ako účinne aplikovať lieky a začať liečbu. Vieme, že potrebuješ
stretnúť Cirkev ako rodinu,
ktorá nesmierne miluje svoje
deti. Nie preto, aké sú, ale preto,
že sú jej a patria do rodiny.
Chcel by som sa zamerať
na maličkú časť našej cirkvi
– animátorov. Ľudí, ktorým
dal Boh do srdca túžbu slúžiť
rovesníkom – mladým ľuďom.
Vytvárať s nimi spoločenstvo –
rodinu, v centre ktorej je Otec
Boh, ktorý hľadá, chápe a túži
objať každé svoje dieťa. Spoločenstvo, ktoré im nahradí to, čo
mali dostať v rodinách: prijatie,
vypočutie, objatie, objavenie
svojej hodnoty, darov, zmyslu života, hlboké priateľstvá,
silu modlitby, moc Božieho
slova, sviatosti a schopnosť
slúžiť druhým ľuďom. Pastieri
vedia, že kravy aj husi sa vedia
samy vrátiť domov, ale ovce
nie. Netrafia. Pastier musí ísť
na miesto, kde sa stratili, a volať
ich. Keď začujú pastierov hlas,
budú ho nasledovať a pôjdu
za ním domov. Ježiš aj nás
prirovnáva k ovciam. Animátor
je ako pastier, ktorý oslovuje
mladého človeka tam, kde sa
nachádza, a volá ho domov, aby
si tam sadol Otcovi na kolená.
Človek nevyhnutne potrebuje
stretnúť živého Boha, naučiť sa
postaviť svoj život na Božom
slove a byť závislý od lásky a nie
od emócií. Dôležité je ponúknuť
domov (spoločenstvo), uzdravenie (ich osobnosti) a spásu
(zmysel života). Som presvedčený, že jedným z jej účinných
nástrojov je animátorská služba.
Každý animátor je formovaný
k tomu, aby vedel založiť a viesť
takéto spoločenstvo, ktoré je
nádejou do budúcnosti.n
Slavomír Zahorjan

Oázový príbeh
P
ísal sa rok 1979. Boli prázdniny a ja
som sa chystala na vysokú školu.
Žiaľ, prišla mi odpoveď, že ma neprijali! Poslala som odvolanie, ale čakanie
na odpoveď bolo treba nejako vyplniť. Kamarátka navrhla, aby sme šli na dva týždne
do Poľska, na nejakú oázu.
Tá sa uskutočnila niekde pri Kroščenku, a veľa som si z nej nezapamätala. Ale
v srdci mi stále zostáva ten pocit údivu aj
ľútosti, keď sme prechádzali s mnohými
mladými ľuďmi po chotároch dedín, niesli
veľký kríž, verejne sa modlili krížovú
cestu, spievali náboženské piesne, čítali
Bibliu, rozprávali sa o Bohu... Zvlášť sa ma
dotkla svätá omša slúžená na Troch korunách, keď sme z výšin videli našu slovenskú zem, kde sme vtedy o dačom takom
nemohli ani len snívať!
Počas týchto duchovných cvičení som
zažila mocný dotyk Boha. Odovzdala som
sa cez modlitbu Ježišovi a prosila som ho,
aby bol mojím Pánom, aby formoval a viedol môj ďalší život. Vedela som, že niečo
chýbalo mojej dovtedajšej viere a tam som
prišla na to, čo to bolo: bol to osobný vzťah
s Bohom! Viera nie je len súbor príkazov,
zákazov, ktoré ma zväzujú a zaväzujú, ale
je to predovšetkým živý vzťah so živou
osobou! Odrazu sa mi začal Pán prihovárať cez svoje slovo, cez modlitbu, cez ľudí,
cez udalosti... Bol to pre mňa dovtedy
nepoznaný zážitok!
Na jednom veľkom spoločnom stretnutí
som sa stretla aj so zakladateľa hnutia
otcom Františkom Blachnickým. Podal
mi ruku a povedal niečo v tom zmysle, že

na budúci rok už iste prídem ako animátorka. Ja som s tým nadšene súhlasila.
Takto sa začal môj oázový príbeh, ktorá
trvá dodnes, už 33 rokov. Je to príbeh
nového života, života viery v Božieho Syna

Ježiša, ktorý nie je kdesi tam ďaleko, ale je
neustále so mnou.
Po návrate domov som dostala kladnú
odpoveď na moje odvolanie a mala som
dvojnásobnú radosť: aj z prijatia, aj z toho,
že ma neprijali hneď na prvýkrát! Nebola
by som totiž prežila takýto úžasný čas!
Po skončení školy som začala pracovať vo
svojom odbore i vo „svojom hnutí“. Boli
krásne chvíle, ale prišli aj skúšky, sklamania, znechutenia. Prišla choroba a v istej
chvíli som povedala Bohu, že už nechcem
žiť, nech si ma vezme k sebe, že nerozumiem ničomu, čo robí v mojom živote! Ale
aj keď mi bolo ťažko, aj keď som reptala,
pridala som nakoniec vetu: „Pane, nech je
tak, ako ty chceš. Ty predsa vieš najlepšie,
čo je pre mňa dobré.“
Pán mi zachoval život, vytrvalo a dôsledne ma očisťoval a stále očisťuje od mojich hriechov, od všetkého, čo ponižuje
moju dôstojnosť, čo ma zotročuje. Vychováva a vedie ma k zrelosti človeka, Božieho
dieťaťa, k zrelosti a dokonalosti v láske.
Mnoho by som mohla hovoriť o „veľkých veciach, ktoré mi učinil Pán“, bola
by z toho celá kniha. Za všetko jemu česť,
chvála a vďaka naveky! n
Mária P.
ilustračná snímka: archív HSŽ

Svätý Ambróz, milánsky biskup
Okolo roku 370 bol Ambróz vyslaný rímskym cisárom spravovať provincie Emíliu
a Ligúriu so sídlom v Miláne. Práve tam
vreli spory medzi zástancami pravej viery
a ariánmi najmä po tom, ako zomrel ariánsky biskup Auxentius. Ambróz zasiahol, aby
upokojil nálady v oboch proti sebe stojacich
táboroch, a jeho autorita bola taká veľká, že
hoci bol iba katechumenom, ľud ho vyhlásil
za milánskeho biskupa.
Až do tejto chvíle bol Ambróz najvyšším
hodnostárom ríše v severnej Itálii. Bol
veľmi vzdelaný, no zaostával v poznaní
Svätého písma. Nový biskup sa preto hneď
pustil do štúdia. Bibliu sa naučil spoznávať a komentovať vďaka dielam Origena,
bezkonkurenčného majstra Alexandrijskej
školy. Ambróz takto preniesol do latinského
prostredia rozjímanie nad Svätým písmom,
akému sa venoval Origenes, a tým sa na Západe rozvinula prax lectio divina (načúvanie
Božiemu slovu v modlitbe). Táto metóda
hýbala celou Ambrózovou kazateľskou a spisovateľskou činnosťou.
Známy úvod k jednej z Ambrózových
katechéz vynikajúcim spôsobom ukazuje,

ako svätý biskup aplikoval Starý zákon na život
kresťanov: „Keď sme čítali
príbehy o patriarchoch
a múdre výroky prísloví,
každý deň sme sa venovali morálke,“ hovorí
milánsky biskup svojim
katechumenom a novokrstencom, „aby ste
si nimi poučení privykli
vykročiť na cestu otcov
a sledovať chodník poslušnosti Božím príkazom.“
Nevšedným pre Ambrózovu dobu, o čom sa
zmieňuje aj sv. Augustín
vo svojich Vyznaniach,
bolo, že Ambróz čítal Sväté písmo väčšinou
iba očami. V tomto čítaní je obraz a metóda
ambroziánskej katechézy: „Samotné písmo,
tým, že preniká do ľudského vnútra, vnuká
obsah, ktorý sa má ohlasovať, aby viedol
k obráteniu sŕdc“.
Jozef Gača

32 | biblia

slovo 24 – 25 | 2012

Prorok Nahum
Slovo morálka dnes počuť stále zriedkavejšie. Akosi sa stráca medzi „dôležitejšími“ spoločenskými záujmami. Kto by chcel dnes hovoriť o morálke, keď máme problém s peniazmi,
prácou, zdravím...?! Napriek tomu pri nej dnes ostaneme, aj keď je pre mnohých nepopulárna, a pomôžeme si prorokom Nahumom.

Z

amysleli ste sa niekedy nad tým, kam
smeruje naša spoločnosť? Ak si poskladáme jednotlivé kamienky nášho
života do jednej mozaiky, možno budeme
prekvapení, čo sa zrazu odhalí. Skúsme

pridávať po kamienku:
• Rúcajú sa autority. Nechceme sa podriadiť, všetci chceme vládnuť a rozhodovať
bez ohľadu na svoje prednosti a nedostatky.

• Máme toľko právnych noriem, že židovské nariadenia zo Starého zákona sa
môžu pred nimi skryť. Nemáme šancu
dodržiavať zákon, lebo je taký obsiahly
a komplikovaný, že pri najmenšom nedopatrení sa môžete ocitnúť pred súdom
alebo bez strechy nad hlavou.
• Vytratila sa úcta k životu. Pripravujeme
o život nenarodené deti aj starcov a ťažko
chorých ľudí, ktorých nevnímame ako
požehnanie, ale ako príťaž (vyžadujú
od nás zabúdať na seba a sú nákladní pre
štátny rozpočet).
• Prestávame vnímať ticho a posvätnú
atmosféru, stráca sa úcta a bázeň pred tajomstvom. Ak máme nejaký neriešiteľný
problém, nehľadáme Božie odpovede, ale
utekáme za psychotronikmi, pochybnými
liečiteľmi, ba dokonca za veštcami.
• Farmaceutické firmy nútia celé národy,
aby sa nechávali zaočkovať vakcínami,
ktoré ako vedľajší produkt spôsobujú
neplodnosť. A my potom cez tie isté
firmy hľadáme spôsob, ako túto neplodnosť liečiť.
• Smilstvo nazývame rozumnosťou a skúšobnou dobou pred manželstvom. Vernosť a čistota mnohým už nič nehovoria.
• Vyrábame stále viac a viac. A všetky tie
veci nás zahlcujú. Poobzerajte sa po svojom byte alebo dome. Koľko vecí ste
za ostatný rok vôbec nedržali v ruke (ani
ste si na ne nespomenuli)? Samé zbytočnosti.
• Obklopujú nás tisíce ton odpadu, ktoré
nevieme zlikvidovať. O chvíľu budeme
žiť na jednom veľkom smetisku.
• Niekedy sa pokazená vec opravila. Dnes
ju vyhodíme. Všetko je na jedno použitie
a bez dostatočnej záruky – mobil, hračky,
nábytok, priateľstvo, manželstvo... Nikto
už nechce nič opravovať. Len vymeniť.
• V rieke sa už neokúpeme, nieto ešte, aby
sme sa z nej napili.
Mám pokračovať? Tak kam smerujeme?
Kde sa to zastaví? Čo sa ešte musí stať?
Vrátim sa k prorokovi Nahumovi, aby
sme spoznali jeho dobu a to, čo Boh cez
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neho hovoril vtedajšiemu svetu. Božie
slovo však má moc prehovoriť aj k ľuďom
dnešnej doby. Azda nám pomôže zorientovať sa a nájsť odpovede na niektoré zo
zásadných otázok.

Prorok tešiteľ

O prorokovi Nahumovi nevieme veľa.
Jeho meno sa prekladá ako útecha alebo
potešenie (z hebr. nachúm = tešiteľ). Hneď
v prvom verši prvej kapitoly sa k jeho menu
pridáva, že pochádzal z Elkoša. Kde sa
to miesto nachádzalo? Názory sa rôznia.
Niektorí sa domnievajú, že ležalo neďaleko
Rámy v Galilei, niektorí hovoria o tom, že
ležalo v blízkosti Kafarnauma, dokonca, že
je to samotný Kafarnaum (Kefar Nachúm =
Nahumova osada), iní zasa, že ležalo v južnom Judsku. Existuje aj názor, že sa nachádzalo pri meste Ninive (sídlisko Al-Quš),
kde sa ukazuje jeho údajný hrob. Nahum je
považovaný za vynikajúceho básnika svojej
doby (v prvej kapitole sú verše 2 – 8 písané
ako umelecký spev na spôsob abecednej
básne).
Nahum prorokoval medzi rokmi 663 –
612 pred Kristom (pred pádom a dobytím
Ninive, ku ktorému došlo v roku 612 pred
Kr.). Najpravdepodobnejšie je, že to bolo
počas reforiem kráľa Joziáša, teda v rokoch
630 – 620 pred Kristom.
Predpovedal pád Ninive, hlavného mesta
Asýrie. Sto rokov pred ním bol v tomto
meste prorok Jonáš, aby ohlásil Boží súd.
Pod touto hrozbou sa Asýrčania sklonili
a kajali. Nie však nadlho. Znova sa vrátili
k svojej predošlej krutosti. Dobyli severné
izraelské kráľovstvo a pustošili aj niektoré
časti Judska. Do tejto situácie posiela Boh
proroka, ktorý ohlási Božiu spravodlivosť.

Proti Asýrii

Prorocká kniha, o ktorej budeme hovoriť,
je kratučká. Má iba tri kapitoly a spolu
s knihami proroka Jonáša a Abdiáša je
takmer výlučne určená cudziemu národu.
Vo Svätom písme ju nájdeme hneď za knihou proroka Micheáša. Skladá sa z troch
samostatných proroctiev proti najkrutejšiemu národu tej doby. V dobytých mestách Asýrčania nemilosrdne pobili stovky
obyvateľov, ostatných deportovali do iných
častí svojej ríše. Počas týchto pochodov
smrti zahynulo ďalšie obrovské množstvo
ľudí. Vodcov a predstaviteľov miest mučili
a nakoniec popravili. Niečo vám to pripomína? Ak by tento národ so svojou morálkou
a usporiadaním prekročil prah 20. storočia,
určite by sa svojou bezbožnosťou vyrovnal fašistom, ktorí plienili svet počas druhej

svetovej vojny, podmanili si mnohé národy,
zotročili, kruto mučili a zabili milióny ľudí.
V takejto krvavej dobe je prorocký hlas
na nezaplatenie. Môže pozdvihnúť sklesnutých na duchu a zároveň otriasť sebadôverou trýzniteľov. „Pán je trpezlivý, no veľmi
mocný, Pán nenechá nič bez trestu.“ (Nah 1,
3) V inom preklade nájdete namiesto slova
mocný slovo veľkorysý, čím sa ešte viac
zvýrazní zdanlivý protiklad: Božie milosrdenstvo – Božia spravodlivosť. Boh túži
dať hriešnikom čas na pokánie a je ochotný
stále znova odpúšťať. No jeho trpezlivosť
má svoje hranice.

Priľahký a bezcenný

Ako je možné, že sa taká vyspelá ríša, akou
bola Asýria, prepadne a zostane na smetisku dejín? Ako je možné, že takto skončili
mnohé ďalšie? Naozaj je to len nejakým
historickým vývojom alebo nástupom
vyspelejších kultúr či mocnejších a dravších
národov? Odpoveď nie je jednoduchá ani
jednoznačná. No Božie slovo naznačuje
jednu z odpovedí: „Pán dal rozkaz o tebe:
,Z tvojho mena nebude viac semena,
z domu tvojho boha vynivočím sochy a liatiny, pripravím ti hrob, lebo si bezcenný’“
(Nah 1, 14). Človek a národ žijúci tak, ako
žili Asýrčania, je pred Bohom bezcenný. Pri
tejto myšlienke sa mi vynára situácia, keď
babylonský kráľ Baltazár pripravil hostinu
a zrazu uvidel prsty ľudskej ruky, ako čosi
písali na stenu. Boli to tri slová: Mene,
Tekel, Ufarsin. A prorok Daniel mu takto
vysvetlil ich význam: „Mene: Boh spočítal
tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel:
Odvážili ťa a našli ťa priľahkým. Peres:
Rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané
Médom a Peržanom“ (Dan 5, 26 – 28). Pre
Boha boli obe ríše bezcenné a priľahké.
Prečo také tvrdé slová na adresu týchto
národov? Pretože držali v područí vyvolený
národ? Alebo preto, že viedli vojny? Veď
vojny viedol aj Izrael! Pri hľadaní odpovedí
si treba uvedomiť, že Boh hľadí v prvom
rade na srdce človeka, na jeho smerovanie
a zameranie. Vie, že je hriešny a slabý, ale
jeho zaujíma, kde je jeho srdce.
V tretej kapitole knihy proroka Nahuma
nachádzame odpoveď, keď Boh ukazuje
na spôsob života v Ninive: mesto sa brodilo
v krvi, pretože zmasakrovali množstvo
ľudí; navonok sa javilo ako atraktívne, ale
pestovalo kultovú prostitúciu, ponižujúcu nemorálnosť a zmyselné správanie;
prepadlo čarodejníctvu, vešteniu, čiernej
mágii a špiritizmu. Otvorili svoje srdcia
démonom, ktorí ovplyvňovali ich život.
„Beda krvavému mestu! Je samé klamstvo,
je plné násilia, neprestáva plieniť. Niet

konca mŕtvolám, potkýnajú sa o telá. Pre
množstvo smilstva smilnice očarujúcej
krásy, znalej čarov, ktorá za svoje smilstvo
predávala národy a pokolenia za svoje čary.“
(Nah 3, 1. 3b – 4)

Násilie, smilstvo, okultizmus

Táto hriešna trojnožka spôsobila pád Ninive. Spôsobí aj pád dnešných mocností?
Okrem aktuálnych vzbúr, násilia a vojen
v jednotlivých častiach sveta, vrážd, potratov a stále častejších prípadov eutanázie
dnešnou dobou stále viac preniká virtuálne
násilie. Najsledovanejšie filmy sú horory
a akčné filmy plné zabíjania a krvi. Najvychytanejšie počítačové hry stavajú na násilí
a zabíjaní. Naše deti a a my s nimi strácame
radosť zo života, úctu k nemu, cit pre reálnu bolesť a súcit s utrpením iných. A všetko
to otupenie a zatvrdnutie srdca podporujú
pokrivené vzťahy, neúplné rodiny, rozvody – násilie v nekrvavej podobe, ktorého
dôsledky na seba nenechajú dlho čakať.
Aj v oblasti sexuality sme „pokročili“.
Okrem fyzického smilstva, cudzoložstva,
prostitúcie, pedofílie, homosexuality, ktoré
poznali aj naši predkovia, máme aj virtuálne smilstvo. Filmy s vulgárnymi erotickými
scénami, pornografiu či priateľstvá (ba
dokonca aj sex) cez internet, ktorý máme
už aj v mobiloch.
Tretím kanálom plným stoky je okultizmus. Kedysi to boli vybraní ľudia, ktorí sa
zaoberali čarovaním a mágiou. Dnes si to
môže vyskúšať každý a v rôznej podobe.
Ponuka je široká – od čítania „nevinných“
horoskopov v novinách cez liečenie kameňmi a kyvadlom až po vúdú bábiky na porazenie nepriateľa a veštenie budúcnosti cez
televízne relácie. A všetko je dostupné pre
ktorúkoľvek generáciu.
Znova pripomeniem naliehavú otázku:
Kam smerujeme? Neviem jednoznačne
odpovedať. Neviem, kam smeruje táto
spoločnosť, no je mi jasné, že bez Boha niet
budúcnosti. On navždy človeka obdaroval
tým, čo poučka nazýva súhrnom hodnôt,
noriem, cieľov a ideí, ktoré triedia konania a predpisy podľa dobra a zla. A to
je naša na začiatku spomínaná morálka.
On navždy zatriedil, čo je dobré a čo zlé.
Ukázal dve cesty: cestu života a cestu smrti.
A tým, ktorí budú kráčať po jeho cestách,
v pravú chvíľu pošle útechu, ktorú budú
potrebovať. Tak ako poslal proroka Nahuma k izraelskému národu, keď ho pustošil
nepriateľ.n
Dada Kolesárová
ilustračná snímka: www.cirota.ru
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Priprav sa,
Betlehem
Prežívame dobu, ktorá má rada rýchle
tempo a zmeny. V duchovnom živote
to tak nie je. Tam sa napreduje pomaly
a dôsledne. Učí nás to aj predvianočný
pôst – Filipovka.

P

premena
Z

hon vrcholí. Chýba už len
niekoľko dní do štedrovečerného pokojného dňa.
Veronika má ešte zopár vecí
na zozname, ktoré, ako dúfa,
spravia radosť najbližším. Ale
dnes nie! Je nedeľa poobede.
Uvarí si kávu. Deti odišli vonku
za kamarátmi. Pri prvom dúšku
sa ponára do spomienok.

Rudo bol bezprostredný, milý,
vždy pozorný. Zobrali sa. Život
bežal bez väčších problémov.
Boh im požehnal dve nádherné
deti. Minulý rok sa ich zamestnávateľ dostal do konkurzu
a obaja sa ocitli na podpore.
Zháňali si prácu, odpovedali
na ponuky a inzeráty. Nič. Manžel to nezvládol a domov začal
prichádzať neskoro večer. Jeho
reči dávali tušiť, kde trávi čas.
Množili sa hádky. Prichádza
jej na um zvláštne prirovnanie,
ktoré dávnejšie čítala o hádke
v manželstve. Ak by na našich
cestách začala na svetelných
križovatkách v jednom okamihu všade svietiť zelená, malo by
to hrozné dôsledky. Potrebujeme mať aj červenú, pokoriť sa,
dať za pravdu svojmu partnerovi. To si však vyžaduje múdrosť
srdca.
Jedného dňa jej Rudo
oznámil, že si ide hľadať prácu
do zahraničia. Upokojila sa.

Po pol roku sa vrátil domov. Priniesol nejaké peniaze, ale jeho
správanie sa nezmenilo. Bola
bezradná, lebo krik a hádky
len zhoršovali situáciu. „Prečo,
Bože, nemeníš môjho manžela?
Chodím do chrámu, modlím
sa.“ Nemohla spávať. Kamarátka
je radila zbaviť sa bremena rozvodom. To nechcela pripustiť.
„Čo mám robiť? Čo len mám
robiť?“
Rozhodla sa, že začne
tam, kde to najlepšie pozná
– od seba. Prihlásila sa na duchovné cvičenia, ktoré vyhlásil
kňaz v chráme. O deti sa cez
víkend postarala starká.
Aj keď spočiatku veľmi váhala, nakoniec sa rozhodla rozpovedať svoj príbeh kňazovi. On sa
jej vtedy opýtal: „Nemyslíte si,
že veľký podiel zodpovednosti
na vašej situácii máte aj vy?“
Tušila túto pravdu, no napriek tomu sa začala vyhovárať:
„Veď som na všetko sama. Mám
pocit, že Boh nepočuje a nezaujíma sa o mňa.“
Vtedy zdvihol zrak a dôrazne
povedal: „Boh chce pre vaše
manželstvo to najlepšie. Je napísané, že jeho myšlienky nie sú
naše myšlienky a naše cesty nie
sú jeho cestami. Hľadajte Božie
cesty a Božie myšlienky.“
A potom pridal tvrdú otázku:
„Koľko sa modlíte za svojho
muža?“

Stíchla. Potom hlesla: „Nemôžem sa modliť.“
Uvedomila si, že ho nemiluje
tak, ako by mala. Že ju opantal
strach a že od riešení unikala.
Pred očami sa jej zjavili všetky
webové stránky, ktoré otvorila
v poslednom čase. A za nimi
prišla temnota.
Kňaz netušil, čo sa jej preháňa hlavou, napriek tomu sa
prorocky ozval: „Vo vašom srdci
sú modly, ktorým sa klaniate,
uctievate a živíte ich. Boh tam
nemá priestor, nemôže konať.
Dovoľte mu to. Klope. A treba
mu otvoriť a spoznať ho. Aj
v ľuďoch, s ktorými žijeme.“
Zarazila sa. Tvár Krista sa
spojila v jedno s tvárou jej
muža.
„Začnite prvým krokom –
odpustením,“ ukončil rozhovor
kňaz.

V noci kľačala pred eucharistickým Kristom. Spytovala si
svedomie.
Doma si potom v tichu izby
sadla pred počítač. Po prvýkrát
bol jej služobníkom. Cez skype
sa spojila s Rudom. Prosila o odpustenie. Obaja na seba hľadeli
cez slzy a rukami sa dotýkali
obrazovky.
„Mami, už je čas!“ pribehla
k nej Deniska. Striasla sa a obe
vzali do rúk ruženec.
„Za koho sa dnes modlíme?“
zašvitorila maličká.
„No veď vieš.“
„Takže za ocka, aby sa skoro
vrátil.“
„Áno,“ ukončila Veronika,
„aby sa čoskoro vrátil do nášho
Betlehema.“ n
Ján Karas
ilustračná snímka:
wordpress.com

Kto bude hlavná postava?
„Pani učiteľka, Janko plače!“ hlásia mi rozšantené deti. Nedramatizujem. Počas dnešného učenia je to už tretie dieťa, čo chce
v pripravovanej scénke hrať hlavnú úlohu. „Hra, v ktorej by boli
všetky postavy hlavné, sa napísať nedá,“ argumentujem. Cestou
domov mi ale napadá, že som sa mýlila. Boh takúto „hru“ napísať
vie. Lebo životy, ktoré pred ním žijeme, nie sú hlavné a vedľajšie.
Každý z nás je tou najhlavnejšou postavou, z ktorej Boh nespúšťa
svoj starostlivý pohľad. A každého miluje, ako by bol jediným
na svete.
Valéria Juríčková

redvianočný pôst je peknou ukážkou stupňovitej
postupnosti. Obdobie, ktoré sa tiež nazýva Štyridsiatnicou pred Narodením Pána, keďže sa inšpirovalo
Veľkou Štyridsiatnicou, nás pripravuje na sviatok Božieho
narodenia postupne. Môžeme hovoriť o troch fázach:
vzdialená, blízka a bezprostredná príprava.
Prvá z nich – vzdialená – trvá od 15.11. do 19. 12. Je
najdlhšia, no najmenej výrazná. V liturgii takmer ani
nepostrehneme, že sa niečo zmenilo. Prvým signálom,
ktorý ohlasuje blízkosť Božieho narodenia, je spev katavásie Christos raždájetsja, ktorá sa začína spievať v nedele
na utierni od sviatku Uvedenia Bohorodičky do chrámu.
Ďalším signálom sú dva sviatky: sv. apoštola Andreja a sv.
Mikuláša, keď na večierni namiesto klasických bohorodičníkov – dogmatov zaznievajú bohorodičníky, ktoré pozývajú
k príprave. Tak napr. na sviatok sv. Mikuláša počujeme
toto pozvanie: „Ozdob sa, jaskyňa, lebo sa blíži ovečka, čo
v živote nosí baránka, Krista. Jasle, prijmite toho, ktorý
prišiel svojím slovom napraviť náš hriech. Pastieri, hrajte
a dosvedčte neslýchaný div. A vy, perzskí mudrci, prineste
svojmu Kráľovi zlato, kadidlo a myrhu, lebo sa zjaví Pán
z panenskej Matky.“ Na lítii zasa počujeme: „Radostne
oslavuj, Sion, veseľ sa, Jeruzalem, mesto Krista Boha. Ucti si
tvorcu v jaskyni do jasieľ vloženého. Otvorte mi brány, aby
som vošiel a uzrel dieťa zavinuté do plienok, ktoré v rukách
drží stvorenie. Jeho ustavične ospevujú anjeli, darcu života
a Pána, ktorý spasí ľudské pokolenie.“ Do tohto obdobia
zapadajú aj spomienky viacerých starozákonných prorokov,
ako sú Abdiáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Ageus i prorok
Daniel a traja mládenci. Vyvrcholením vzdialenej prípravy
je Nedeľa praotcov, v ktorej spomíname všetkých spravodlivých starozákonných mužov a žien žijúcich do Ježišovho
narodenia.
Blízka príprava (20.12. – 23.12) je omnoho intenzívnejšia.
Nazýva sa predprazdenstvo Pánovho narodenia Má svoje
vlastné stichiry na večierni i utierni, kánon a tiež tropár
a kondák na liturgii. Vyzýva nás k väčšej sústredenosti
a očiste, lebo Pánov prvý príchod je už veľmi blízko. Napokon je tu bezprostredná príprava, ktorá trvá len jeden deň
– 24.12., ale je veľmi intenzívna. Je to deň vyplnený pôstom,
zdržanlivosťou a dlhými modlitbami, medzi ktorými sa
vynímajú cárske časy, Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a Veľké povečerie s lítiou. Takto vidíme, že obdobie
predvianočného pôstu nás nezavaľuje vianočnou atmosférou od samého počiatku, ale odkrýva nám ju postupne
s čoraz väčšou intenzitou. Vychutnajme si to a nepokazme
predčasne rýchlym tempom. n
Marko Durlák

Hlava
Hlavným orgánom tela je hlava. Je to orgán,
bez ktorého telo nedokáže fungovať. Nedá sa
oddeliť od tela bez toho, aby telo dokázalo
prežiť. Sú ľudia, ktorí žijú bez rúk alebo nôh,
ale bez hlavy niet života.

H

lava riadi a vedie celé telo. Reprezentuje celého človeka.
Hlava je orgán, ktorý si na človeku pri vzájomnom stretnutí
všimneme najskôr.
V biblickom chápaní bola hlava sídlom života. V našom pohľade
hlavu vnímame ako sídlo rozumu, intelektu a inteligencie, čím je
v Biblii srdce človeka.
S gestami človeka spojenými s hlavou sa môžeme pri čítaní Biblie
stretnúť na mnohých miestach. Napríklad: potriasanie hlavou ako
gesto výsmechu, položenie rúk na hlavu ako znak smútku, vyvýšenie alebo pozdvihnutie hlavy ako gesto víťazstva a radosti.
Dnes spoločne odhaľme jeden biblický princíp, ktorý je úzko
spojený s hlavou. A je to hlava ako symbol autority a vedenia.
V našich krajoch často počuť od mužov na adresu svojich manželiek
a detí spojenie: „ja som hlavou rodiny, preto ma musíte poslúchať“.
Táto veta sa často opiera o slovo z Biblie, ktoré môžeme počuť aj
pri sobáši: „... a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.
Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy...“ (Ef 5,
21 – 23).
A táto časť Biblie slúži často ako silový argument muža v rodine.
Ak muž chce presadiť poriadok alebo svoj názor v rodine vytiahne tento tromf a očakáva, že rodina ustúpi pred jeho autoritou
a podriadi sa. A veľakrát sa stáva, že to funguje. Lenže rodina takto
ustupuje skôr zo strachu pred autoritou otca než pred tým, že by
vnímala jeho starostlivosť a lásku. A tak je často v rodinách napätie,
strach a nepríjemný pocit, keď je otec doma.
Nie, nechcem na tomto mieste narušiť alebo zmeniť Božie slovo.
Pravda je taká, že rovnica „muž je hlavou ženy“ je prvou časťou. Tú
druhú časť môžeme nájsť v Prvom liste Korinťanom, kde apoštol
Pavol píše: „Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal. Ale chcem, aby ste
vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh“ (1 Kor 11, 2 – 3).
Ježiš je hlavou každého muža. On je tým, kto chce viesť muža
a cez neho aj manželku a celú rodinu. Hlavou, teda centrom života
pre muža je Ježiš. On je tým, pred ktorým je muž volaný skloniť
hlavu a dovoliť mu viesť jeho život. Ježiš túži priviesť každého muža
a jemu zverenú rodinu k požehnaniu. K tomu, aby sa muž stal
Božou slávou v tomto svete.
Preto ak čítaš tieto riadky, neboj sa vydať svoj život Ježišovi.
Dovoľ mu, aby sa stal tvojou hlavou, tvojím životom a aby si mohol
zakúšať a vidieť ovocie vo svojom živote, manželstve, práci a rodine. n
Damián Saraka

36 | na každý deň
PONDELOK 26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik. Posvätenie
chrámu veľkomučeníka Juraja v Kyjeve
Čítania: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20
– 25, zač. 86 (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač.
292; Jn 15,17 – 16,2, zač. 52 (Jurajovi)
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také, ktoré vo svojej detskej slabosti či hlúposti urobia niečo zlé – hriech. Boh nás všetkých prijíma aj s našimi „detskými“ chybami.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Kedy príde Božie kráľovstvo... (Lk 17, 20b)

ŠTVRTOK 29. november

Farizejov zaujíma, kedy príde Božie kráľovstvo. Dnešným jazykom by sa dalo povedať,
kedy bude koniec sveta. Ježiš reaguje
anti-eschatologicky či antiapokalypticky,
keď hovorí, že Božie kráľovstvo je už medzi
vami. Grécky text Písma možno preložiť
takto: „Božie kráľovstvo je vo vás, je vaším
vlastníctvom.“ Buďme už teraz vlastníkmi
Božieho kráľovstva, ktoré je „spravodlivosť,
pokoj a radosť vo Svätom Duchu“ (Rim 14,
17b).

Mučeník Paramon. Mučeník Filumen

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sv. Jurajovi z 23.
apríla (HS: 373; PZ: 352; HP: 367)

UTOROK 27. november
Mučeník Jakub Perzský
Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26
– 37, zač. 87

Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví
Syn človeka. (Lk 17, 30)
Deň Syna človeka bude dňom triedenia.
Také triedenie sa už stalo v biblickej histórii
za dní Noema a za dní Lóta. Noe a Lót boli
so svojimi rodinami na jednej strane a tí
ostatní na druhej. Noe a Lót boli tí, ktorí
počúvali Boží hlas, a tí ostatní ho odmietali. Aký bol osud poslušných Božiemu hlasu?
Záchrana a život. Tí, ktorí ho odmietali,
zahynuli. Buďme múdri a poslušní Božiemu slovu. Znamená to záchranu a život
v deň Syna človeka.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
Čítania: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk
18, 15 – 17. 26 – 30, zač. 90

Nechajte deti prichádzať ku mne
a nebráňte im, lebo takým patrí Božie
kráľovstvo! (Lk 18, 16b)
Dieťa je svojou bezprostrednosťou príkladom pre dospelých, aký vzťah máme mať
k nebeskému Otcovi. Či máme dvadsať,
alebo osemdesiat rokov, voči Bohu sme vždy
malými deťmi. A ako deti ho môžeme vo
svojej slabosti prosiť, ale aj byť pred ním ako

Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18,
31 – 34, zač. 92

Nech nevkladajú nádej do neistého
bohatstva, ale v Boha. (1 Tim 6, 17)
Apoštol Pavol hovorí o pravom bohatstve,
ktorým je „vlastníctvo Boha“. Aj my kresťania –vlastníci Boha – sme nakazení chorobou tohto sveta: mať istotu len v tom, čo je
moje, čo vidím a čoho sa môžem dotknúť.
Nedokážeme riskovať s Bohom! Nedokážeme prijať, že ak sa Boh stará o poľné ľalie
a nebeské vtáky, osobitným spôsobom sa
stará aj o nás maloverných. A týka sa to
našich duchovných i materiálnych potrieb.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 –
51, zač. 4 (Andrejovi); 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18,
zač. 290a; Lk 19, 12 – 28, zač. 95 (radové)

Dal im desať mín a povedal im: „Obchodujte, kým sa nevrátim! (Lk 19, 13)
Treba si uvedomiť, že som Bohom obdarovaný a že Boží dar, ktorý je na čas
mojím vlastníctvom, mám zveľaďovať. Boh
každému z nás dal dar rozumu a slobodnej
vôle. Svojím rozumom mám zisťovať, ako
môžem zveľadiť Boží dar vo mne. Svojou
vôľou mám na tom pracovať. Ježiš hovorí:
„Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Teda všade a vo všetkom potrebujeme Božiu pomoc.
Aj v tom, aby sme Božiu mínu zveľadili
správnym spôsobom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten svätému. Zdržanlivosť
od mäsa. (HS: 309; PZ: 284; HP: 300)

SOBOTA 1. december
Prorok Nahum
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19
– 21, zač. 51b

Ale ovocie Ducha je... (Gal 5, 22)

Význam ovocného stromu je v jeho ovocí.
Ak prináša ovocie, nie je zbytočný. Význam
človeka kresťana je v ovocí Svätého Ducha,
ktoré má byť súčasťou jeho života. Skúmajme, či prinášame devätoraké ovocie Ducha.
Skúmajme, či súčasťou nášho života je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.
Ak nie, urobme niečo so „stromom svojho
života“.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 2. december
27. nedeľa po Päťdesiatnici.
Prorok Habakuk
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13, 10 –
17, zač. 71

Pokrytci! Túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú,
nebolo treba vyslobodiť z tohto puta
hoci aj v sobotu? (Lk 13, 15n)
Predpis zákona kontra oslava Boha. Ježiš
pri svojej návšteve synagógy uzdravil ženu,
ktorá sa osemnásť rokov nemohla narovnať. Problémom bolo to, že práve bola
sobota a o sobote znel predpis: „Šesť dní
budete pracovať, v siedmy deň však budete
mať svätú sobotu, úplný odpočinok pre
Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť“ (Ex 35,2). Toho sa
pridŕžal aj predstavený synagógy, ktorý sa
ohradil proti uzdraveniu. Nežiadal smrť pre
Ježiša, ako to bolo po uzdravení pri rybníku
Betsata. Išlo „iba“ o slovné napomenutie,
na ktoré Pán zareagoval. Ak ide o napájanie zvierat, vtedy sa nehovorí o porušení
sobotňajšieho odpočinku. Ale keď ide
o pomoc človeku, chápali to ako porušenie
predpisu o sobote.
Človek musí byť vždy dôležitejší ako zviera,
ako predpis zákona. Veď výsledkom porušenia predpisu o sobote nebolo len to, že žena
bola zdravá po dlhých osemnástich rokoch,
ale aj to, že oslavovala Boha. (Lk 13, 13c)
Predpis o sobote, pre kresťanov o nedeli,
má svoje naplnenie v oslave Pána. Tak
ako chasidskí židia počas šabatu radostne
tancujú okolo Tóry a slávnosť končia hostinou, tak i my kresťania svojím spôsobom
radostne oslavujme deň Pána vo farskom
i rodinnom spoločenstve.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva, kondák
hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten hlasu. (HS: 144; PZ: 97;
HP: 98)
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PONDELOK 3. december
Prorok Sofoniáš
Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19,
37 – 44, zač. 97

Pánov služobník sa nemá vadiť. (2 Tim 2,
24)

Hádka je pomerne častým spôsobom
komunikácie. Tak to bolo i v časoch, keď žil
apoštol Pavol, ináč by neupozorňoval svojho
duchovného syna Timoteja, že Pánov služobník sa nemá hádať. Ovládať sa je veľmi
dôležité. Zachovať pokoj je znakom vyrovnanej osobnosti. A pokoj so Svätým Duchom
je prvým darom Vzkrieseného. „Pokoj vám!
Prijmite Svätého Ducha!“ (Jn 20, 19. 21n)
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 4. december
Veľkomučenica Barbora. Prepodobný
Ján Damaský
Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19,
45 – 48, zač. 98

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod. (2

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému,
I teraz, podľa predpisu. Ostatné svätému.
(HS: 314; PZ: 289; HP: 301)

ŠTVRTOK 6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17
– 23a, zač. 24

Boh pokoja nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu. (Hebr 13, 20n)
Autor Listu Hebrejom hovorí o kresťanskom Bohu ako o Bohu pokoja. Pokoj ako
poznávací znak Boha pre nás má svoje
korene v Ježišovej krvi a vzkriesení. Prejavuje sa v našom konaní dobra, ktoré je jeho
vôľou. Konaním dobra buďme šíriteľmi
úcty k Bohu pokoja.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten svätému. Myrovanie. (HS: 315;
PZ: 290; HP: 303)

Tim 4, 2)

PIATOK 7. december

Hlásať Božie slovo je povinnosťou každého
apoštola. Či vhod, alebo nevhod. Hlásať
slovo je vhodné vtedy, keď sú poslucháči
ochotní prijať ho. Nevhodné je to vtedy,
keď Božie slovo hlásam tam, kde je slovo
odmietané. Je to siatie Božieho slova.
Duchovná sejba je povinnosťou apoštolov,
teda každého kresťana. Treba si splniť túto
povinnosť, aj keď z ľudského pohľadu to
bude spojené s neúspechom. Lebo Boh je
ten, ktorý dáva vzrast. (porov. 1 Kor 3, 6n)

Biskup Ambróz

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 5. december
Prepodobný a bohonositeľný Sáva
Posvätený
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27
– 30, zač. 43

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, a ja vás posilním. (Mt 11, 28)
Znakom dnešnej doby je stres, depresie,
preťaženie organizmu. Tieto skutočnosti sú
príčinou zanedbávania duchovného života
s výhovorkou: „Nepomodlil som sa, lebo
som bol unavený. Vynechal som liturgiu,
lebo aspoň v nedeľu si chcem oddýchnuť.“
Modlitba či návšteva chrámu sa vníma ako
záťaž. Pán Ježiš však hovorí, že práve toto
má byť tým, po čom túži človek dnešnej
doby – relaxom.

Čítania: Tit 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19
– 26, zač. 101

Neveriacim nie je nič čisté... Vyznávajú,
že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú. (Tit 1, 15n)
Niekedy sa o ľuďoch v Cirkvi pejoratívne
hovorí: „Vodu kážu, víno pijú.“ Nazýva sa to
pokrytectvo alebo farizejstvo. Pavol v Liste
Títovi nazýva ľudí, ktorí síce slovami vyznávajú, že veria v Boha, ale táto viera nie
je viditeľná na ich skutkoch, neveriacimi.
Podstatné nie sú slová, ale skutky. Alebo
slová viery, ktoré sú potvrdené skutkami
pravej viery v Boha.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo sviatku Božského Srdca. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 258; PZ: 228; HP: 243)

SOBOTA 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou
Annou
Čítania: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8,
16 – 21, zač. 36

Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.
(Lk 8, 21)

Pán Ježiš ako človek pochádzal z ľudskej
rodiny. Mal matku, tetu i ďalších príbuz-

ných. Nechcel sa obmedziť na úzky okruh
pokrvných príbuzných. Dôležitejšie je preňho duchovné príbuzenstvo, ktoré vychádza
z počúvania a uskutočňovania Božieho
slova. Staňme sa aj my týmto spôsobom
Ježišovými blízkymi príbuznými.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, kondák, prokimen, Aleluja a pričasten z Počatia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos
z utierne sviatku. Myrovanie. Prikázaný
sviatok. (HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

NEDEĽA 9. december
28. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Patapios
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 17, 12 –
19, zač. 85

Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca,
čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?
(Lk 17, 18)

Malomocenstvo bolo nielen chorobou, ale
aj duchovnou nečistotou, ktorá vylučovala
takto postihnutého človeka zo spoločnosti. Teda uzdravenie alebo skôr očistenie
od malomocenstva znamenalo pre človeka
veľké šťastie. Veľké šťastie zažíva desať
uzdravených mužov, ktorých Ježiš očistil
na svojej ceste do Jeruzalema. To podstatné, čo chce touto epizódou zdôrazniť
evanjelista Lukáš, je dôležitosť oslavy Boha,
prejavenia vďačnosti voči Bohu za dary,
ktoré od Boha dostávame. Pán Ježiš je udivený, že z desiatich očistených sa mu prišiel
poďakovať len jeden.
I my sme Ježišom očisťovaní od duchovného malomocenstva. Je ním náš hriech. Či
to bolo vo sviatosti krstu, alebo vo sviatosti
pokánia. Vzdávame Bohu vďaku alebo sme
nevďačí?
Boh túži po našej vďačnosti. Preto ustanovil aj sviatosť vzdávania vďaky. Je to
Eucharistia (gréc. eucharistía – vďačnosť,
vzdávanie vďaky). Prijímanie Eucharistie
je prejavom našej oslavy Boha, prejavom
našej vďačnosti voči Bohu a zároveň prostriedkom prijímania ďalších Božích darov.
Len si musíme dať pozor, aby sme neprijímali Pánovo telo a krv nehodne, lebo to by
bol krok, ktorý by znamenal naše odsúdenie. Len bez malomocenstva duše – bez
ťažkého hriechu – môžeme vzdávať Bohu
slávu a vďaku prostredníctvom prijímania
Eucharistie.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva, kondák
hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
z hlasu. (HS: 143; PZ: 99; HP: 100)
Peter Fedor
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Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Čítania: Hebr 3, 5 – 11. 17 – 19, zač. 308; Lk
20, 27 – 44, zač. 102

ŠTVRTOK 13. december

Tu prišli k nemu niektorí saduceji...
a pýtali sa ho... (Lk 20, 27)

Mučeníci Eustratios, Auxencios, Eugen, Mardarios a Orest

Saduceji prišli k Ježišovi, ale nie s úmyslom
hľadať pravdu. Ježiš im však aj napriek
tomu odpovedá. Ale pretože neboli otvorení
pre slovo, ktoré im Ježiš dal, nedotklo sa
ich a neprinieslo v nich žiadne ovocie. Aj ty
dnes prichádzaš k nemu. Neklaď mu otázky ani neprednášaj prosby, ale iba načúvaj
jeho slovu a dovoľ, aby zostúpilo do hlbín
tvojho vnútra a tam prinieslo svoje ovocie.

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 –
19, zač. 106 (mučeníkom); Hebr 7, 1 – 6,
zač. 315; Lk 21, 28 – 33, zač. 107 (radové)

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

UTOROK 11. december
Prepodobný Daniel Stĺpnik
Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, zač.
106

... aby ste vydali svedectvo. (Lk 21, 13b)
Ježiš hovorí o vydávaní svedectva v čase
súženia a prenasledovania. Zároveň však
hovorí o tom, že on je ten, kto dáva slová
do úst tých, ktorí budú svedčiť. Ale vydávať
svedectvo môžeme každý deň. Lebo každý
deň, ktorý nám Boh dáva, môžeme vnímať
jeho lásku a dobrotu. A ak sme pozvaní
vydávať svedectvo, tak v prvom rade o jeho
láske. Si teda v tento deň pripravený byť
jeho svedkom?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca,
trimituntský biskup
Čítania: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312; Lk 21,
5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104

Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, všetko bude
zborené. (Lk 21, 6)
Pre židov bol chrám čímsi veľkolepým, bol
pýchou celého Izraela. I pre nás sú veci,
ktoré sú dôležité, o ktoré sa opierame
a na ktorých staviame svoj život. Ale ak
o chráme v Jeruzaleme, jedinom mieste, kde
prebývala Božia prítomnosť, Ježiš povedal:
„Nezostane tu kameň na kameni“, potom
čo s tým, na čom staviame svoje životy my?
Ale predsa je tu niečo, čo má napĺňať náš
život a o čom Božie slovo hovorí, že nikdy
nezanikne.

... ale moje slová sa nepominú. (Lk 21, 33b)
Všetko to, čo dnes vidíš okolo seba a čo
obdivuješ, sa v určitom čase stratí a pominie, ale Božie slovo, ktoré vyšlo z Ježišových
úst, sa nepominie. Zostáva. Ono je istotou,
o ktorú sa môžeš opierať v každej situácii
svojho života. Skrze neho ti prichádza Boží
pokoj, skrze neho prichádza aj povzbudenie
a uzdravenie. A skrze neho tiež môžeš počuť Boží hlas. Tak ho vezmi do rúk a čítaj!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák mučeníkom, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten mučeníkom. (HS: 320;
PZ: 295; HP: 307)

PIATOK 14. december
Mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon,
Apollónios a Kallinik
Čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37
– 22, 8, zač. 108a

Cez deň učil v chráme ... (Lk 21, 37a)
Pre Ježiša bolo dôležité vyučovanie, aby
ľudia čo najviac počuli z Božieho slova. Aj
my prichádzame do chrámu, kde oproti
zástupu z evanjelia počujeme iba kratučké
vyučovanie vo forme kázne alebo príhovoru.
A práve Ježiš, ktorý vyučoval celý deň, a ľud,
ktorý ho celý deň počúval, nás povzbudzuje
k tomu, aby sme sa aj my nechali vyučovať.
Vezmime do rúk Božie slovo, duchovnú
literatúru či náboženský časopis.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 15. december
Hieromučeník Eleuterios. Prepodobný
Pavol z Lastry
Čítania: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b. Lk 13, 18 –
29, zač. 72

Podobá sa kvasu.... (Lk 13, 21)
Ak som prijal Božie kráľovstvo, pôsobí vo
mne ako kvas. Neustále rastie a zväčšuje
sa. Rozhojňuje vo mne Boží život. Rastie

vo mne láska. Každým dňom sa stávam
radostnejším človekom. Ak je Božie kráľovstvo vo mne, nemôžem byť stále tým istým
človekom. Nemôžem rozdávať smútok
a nelásku. Znakom Božieho kráľovstva je
rast. Aj dnes sa v tebe chce rozpínať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 16. december
Nedeľa svätých praotcov
Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 –
24, zač. 76

Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. (Lk 14, 16)
Ak nám niekto z rodiny alebo veľmi dobrý
priateľ pošle svadobné oznámenie, alebo
nás príde osobne pozvať na sobáš a svadobnú hostinu, určite nás to poteší. A to preto,
že budeme môcť byť na tejto slávnosti
a tešiť sa so ženíchom a nevestou, ale aj
preto, že patríme medzi tých ľudí, ktorí
sú pre nich dôležití, ktorých pokladajú
za priateľov a ktorých chcú mať na tejto
slávnosti. Podobenstvo, ktoré Ježiš rozpráva, je o veľkej večeri, môžeme povedať,
že aj o svadobnej hostine. Človek, ktorý
pripravoval túto večeru, pozval na ňu ľudí,
ktorí boli pre neho dôležití. Pokladal ich
za svojich priateľov. Keď však dostali pozvanie na slávnostnú večeru, mnohí z nich
sa nielenže nepotešili, ale začali hľadať
dôvody, prečo neprísť a ako odmietnuť
toto pozvanie. Keď sa to hostiteľ dozvedel,
obrátil sa na iných. Tí, ktorí boli pozvaní
ako prví, už viac nemali okúsiť jeho večeru.
Každú nedeľu, ba každý deň Boh pripravuje slávnostnú hostinu. Všetko pripravil,
zariadil, dokonca obetoval aj svojho Syna,
aby sme mali účasť na tejto hostine. A teba
aj mňa Boh pozýva na túto hostinu, kde
môžeme jesť pokrm, ktorý pripravil. Je to
nádherný pocit, že som pre neho dôležitý,
že práve mne dáva svoje pozvanie. Nebuďme preto nerozumnými a hlúpymi ako tí
z podobenstva. A keď kňaz na svätej liturgii
zvolá: „S Božou bázňou a vierou pristúpte“,
nezostaňme stáť, ale vykročme a majme
účasť na Božej hostine.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár hlasu a Praotcom, Sláva, I teraz, kondák praotcom. Prokimen,
Aleluja a pričasten praotcom. (HS: 147, 319;
PZ: 100, 294; HP: 101, 308)
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Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 –
21, zač. 33

Čítania: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9,
10 – 16, zač. 39

Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa! (Mk 8, 15b)

Oni si toto slovo zapamätali a jeden
druhého sa vypytovali, čo znamená
„vstať z mŕtvych“. (Mk 9, 10)

Ježiš vystríha apoštolov pred zmýšľaním,
učením a postojmi farizejov, lebo je to
niečo, čo vedie k smrti. „Dajte si pozor,“
hovorí. I pre nás je dôležité to, aký „kvas“
dostávame do svojho vnútra. Čo alebo koho
počúvame, s kým sa stretávame, čomu
dávame priestor. To je tým „kvasom“, ktorý
nás prekvasí. A my v sebe rozhojníme buď
život, alebo smrť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 18. december
Mučeník Sebastián a spol.
Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321;
Mk 8, 22 – 26, zač. 34

Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho,
aby sa ho dotkol. (Mk 8, 22b)
Slepota spôsobí v človeku to, že nevidí. Nevie, ktorým smerom sa má vydať, kam vstúpiť. Robí ho neistým a závislým od iných. Ak
nepočujem, čo mi Boh hovorí, ak nevidím,
čo Boh robí okolo mňa a v mojom živote,
potom je Boh niekto vzdialený a neprítomný
v mojej realite. Ale stačí jeden dotyk a môžem počuť hlas, ktorý je ako zvon, a na každom kroku vidieť veci, ktoré sú jeho prejavmi
lásky. Stačí iba jeden Boží dotyk.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 19. december
Mučeník Bonifác
Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30
– 34, zač. 36

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. (Mk 8, 32b)
Ježišov pohľad bol upriamený na Otca, ktorý mu ukazoval cestu, po ktorej mal kráčať.
Aj keď ho Peter chcel nasmerovať na čosi
iné, Ježišov pohľad bol jasný. Ak náš pohľad
bude rovnako vždy upriamený na Ježiša,
potom budeme vedieť, aká je naša cesta,
aké rozhodnutia máme robiť, čo prijať a čo
odmietnuť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

PONDELOK 17. december

ŠTVRTOK 20. december

Prorok Daniel; traja svätí mládenci
Ananiáš, Azariáš a Mizael

Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista. Hieromučeník Ignác Bohonositeľ

Aj keď apoštoli nerozumeli, čo znamená
„vstať z mŕtvych“, slovo o tom si zapamätali a nosili ho v sebe. A keď prišiel čas,
keď Ježiš vstal z mŕtvych, vtedy si na slovo spomenuli a pochopili ho. Toto slovo
umocnilo udalosť vzkriesenia v ich živote.
Preto je aj pre nás dôležité zapamätávať si
Ježišove slová. Aj keď im nerozumieme. Raz
príde ich čas a my aj vďaka nim uvidíme
veci, ktoré sme nevideli, a spoznáme to, čo
sme nepoznali.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z predprazdenstva. Prokimen, Aleluja
a pričasten zo štvrtka. (HS: 157, 323; PZ:
112, 298; HP: 113, 311)

PIATOK 21. december
Mučeníca Juliána
Čítania: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9,
33 – 41, zač. 41

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol
v dome, opýtal sa ich... (Mk 9, 33)
Ježiš si často nachádzal čas pre svojich
učeníkov. Keď bol v dome, začal k nim
hovoriť, vyučoval ich, rozprával sa s nimi,
vysvetľoval. Bol to ich čas. A aj my ako učeníci Ježiša Krista potrebujeme takýto čas,
keď sa na chvíľu utiahneme. Čas s Ježišom,
kde on bude hovoriť, vysvetľovať, vyučovať,
povzbudzovať. Potrebujeme takýto čas,
ktorý nás posunie dopredu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z predprazdenstva. Prokimen, Aleluja
a pričasten z piatka. Zdržanlivosť od mäsa.
(HS: 159, 323; PZ: 114, 298; HP: 114, 311)

SOBOTA 22. december
Sobota pred Kristovým narodením.
Veľkomučeníca Anastázia
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 –
29, zač. 72 (sobota pred narodením); Ef 5,
1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 74 (radové)

Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. (Mk 14, 3b)
Keď žena rozbila nádobu so vzácnym
olejom, miestnosť na naplnila jeho vôňou.
A aj keď všetci potom odišli, vôňa oleja ešte
dlho zostala v tomto dome. Ak náš život
bude naplnený Božím Duchom a jeho ovo-

cím, potom budeme ako tento vzácny olej.
Ľudia budú cítiť Božiu blízkosť všade tam,
kam prídeme, ale budú ju cítiť aj vtedy, keď
už tam nebudeme.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z predprazdenstva. Prokimen, Aleluja
a pričasten zo soboty. (HS: 160, 323; PZ: 115,
298; HP: 115, 311)

NEDEĽA 23. december
Nedeľa svätých otcov
Čítania: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40,
zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. (Mt 1, 1 – 25)
Pre každého žida bol a je rodokmeň dôležitý. Hovorí o jeho predkoch a o tom, do ktorého kmeňa patrí. Tento, o ktorom čítame,
je rodokmeňom Ježiša Krista. Ak začneme
počúvať to množstvo mien, z ktorých
väčšinu ani nepoznáme a nič nám možno nehovoria, tak si možno položíme aj
otázku, aký zmysel majú tieto mená. Načo
ich vlastne čítame? Nemôžeme to preskočiť a čítať hneď o narodení Ježiša Krista?
Možno nám väčšina týchto mien na prvý
pohľad nič nepovie, ale to, čo je dôležité, je
to, že za každým menom sa skrýva životný
príbeh. Príbeh, do ktorého vstupoval Boh
a ktorý menil Boh. Ak začneme hľadať tieto
mená v Starom zákone, začneme vnímať
to, že tieto osoby sú svedkami toho, aký
veľký a dobrý je Boh a ako túto veľkosť
a dobrotu prejavoval v ich živote. Poslednou postavou v tomto rodokmeni je osoba
Ježiša Krista, o ktorom hneď začíname
čítať, ako sa narodil a čo všetko sa dialo pri
jeho narodení. A keď pokračujeme v čítaní
evanjelia, vidíme, ako Boh vstupuje do životov mnohých ľudí práve cez Ježiša Krista,
ako ich premieňa, uzdravuje, oslobodzuje.
Cez Ježiša vidíme, ako Boh vyznáva svoju
lásku a ukazuje svoju veľkosť. Ale tento
rodokmeň sa nekončí, pokračuje ďalej.
Dnes je na konci tohto rodokmeňa moje
aj tvoje meno. A teraz je čas, aby si otváral
svoje srdce Bohu, aby mohol vstupovať
a pôsobiť, aby aj cez teba mohol hovoriť,
uzdravovať, oslobodzovať a vyznávať svoju
lásku ľuďom, ktorých stretávaš a ktorí sú
okolo teba.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, Otcom
a z predprazdenstva. Sláva, kondák Otcom, I teraz, predprazdenstva. Prokimen,
Aleluja a pričasten otcom. (HS: 148, 321,
323; PZ: 101, 296, 298; HP: 102, 309, 311)
Ján Greško
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Ženy
myronosičky
pri hrobe
Prázdny hrob

V tropári 6. piesne kánonu utierne
Paschy spievame: „Zachoval si panenstvo Panny pri svojom narodení, Kriste.
Podobne pri vzkriesení ostali nedotknuté pečate hrobu a otvoril si nám brány
raja.“
Uloženie Krista do hrobu bola taká
dôležitá udalosť, že sa o nej zmieňujú
všetci štyria evanjelisti. Jeden z nich
opisuje Ježišov pohreb a miesto uloženia
týmito slovami: „Keď sa zvečerilo, prišiel
zámožný človek z Arimatey, menom
Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom.
Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.
Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal
telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil
do svojho nového hrobu, ktorý vytesal
do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil
veľký kameň a odišiel“ (Mt 27, 57 – 60).
Sv. Cyril Jeruzalemský by mohol
informovať o mieste aj forme Kristovho
hrobu, vediac presne, kde ho pochovali,
keďže bol biskupom na mieste spätom
s Kristovou smrťou a vzkriesením. V 13.
katechéze adresovanej katechumenom
hovorí: „Chceli by sme presne vedieť aj to,
kde ho pochovali. A či jeho hrob učinili
ľudské ruky. Možno je jeho hrob taký, ako
kráľovské hrobky. Je zhotovený z tesaného kameňa? A čo na naň uložili? Ó,
povedzte mi, proroci, o Kristovom hrobe
a aj o tom, kde je vykopaný, kde ho máme
hľadať. A oni odpovedajú takto: ,Pozrite
sa na skalu, z ktorej ste vytesaní...‘ (Iz 51,
1). V evanjeliu sa uvádza, že ho uložili
do hrobu vytesaného do skaly. A ďalej?
Aký bol vchod do hrobu? Iný z prorokov
odpovedá takto: ,V jame mi nivočili život,
skál nahádzali na mňa‘ (Nár 3, 53). Ja
som tým vybraným uholným kameňom,
ležím pod kameňom len do istého času,
ja som kameňom zavrhnutia pre Židov,
ale pre verných skalou spásy. Tu v tejto
zemi zasadený strom života je tu preto,

aby sa zem prekliata hriechom osladila
požehnaním...“
V čase bohoslužieb často spievame
o Kristovom hrobe, ale nie ako o konečnej stanici ľudského života, ale vždy ako
mieste víťazstva, z ktorého vstal Kristus
z mŕtvych. Darmo ho jeho nepriatelia
ubili a pribili na kríž, on naozaj vstal
z mŕtvych! „Nezákonne strážili tvoj hrob,
zapečatili ho a postavili stráž. Ale ty ako
nesmrteľný a mocný Boh si tretieho dňa
vstal z hrobu.“ (stichira nedeľnej utierne)
Na niektorých ikonách v sarkofágu –
Kristovom hrobe sú zobrazené pohrebné
plachty, čo je v zhode s Jánovým evanjeliom: „Ráno prvého dňa v týždni, ešte
za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu
a videla, že kameň je od hrobu odvalený.
Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi
a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš
tak rád, a povedal im: ,Odniesli Pána
z hrobu a nevieme, kde ho položili.‘ Peter
a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník
bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel
k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom
prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené
plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave.
Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel
aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu
prvý, a videl i uveril“ (Jn 20, 1 – 8).
Pohrebné plachty sú na ikone tie isté,
do ktorých je povité Dieťa Ježiš ako
nemluvňa na ikone Kristovho narodenia. Oni akoby spájali počiatok a koniec
pozemského života Ježiša Krista. Stal sa
človekom, aby zavŕšil dielo nášho spasenia. Tak ako sa modlíme vo Vyznaní viery:
„... pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil
z nebies a stal sa človekom...“. n
Milan Gábor
snímka: www.flickr.com

Metropo
litné
zhromaž
denie

G

réckokatolícka cirkev na Slovensku
je od roku 2008 metropolitnou
cirkvou. Tvoria ju Prešovská archieparchia, Košická a Bratislavská eparchia. Jej
predstaviteľom je metropolita vymenovaný
pápežom – prešovský arcibiskup Mons. Ján
Babjak SJ. Metropolitovi v jeho činnosti
napomáha Rada hierarchov, ktorú spolu
s ním tvoria košický eparcha Mons. Milan
Chautur CSsR a bratislavský eparcha Mons.
Peter Rusnák. Pre cirkvi Východu je typický
kolegiálny spôsob riadenia. Nazýva sa to
synodalita alebo v slovanských krajinách aj
sobornosť. Jedným z vyjadrení kolegiality
je metropolitné zhromaždenie. Na ňom
sa majú definovať a prerokovať závažné
záležitosti najmä duchovného a disciplinárneho charakteru, ktoré sa dotýkajú dobra
celej Cirkvi. Znamená to, že hierarchovia
pod vedením metropolitu prizývajú raz
za päť rokov široký okruh reprezentantov,
aby sa spolu s nimi radili o záležitostiach,
ktoré sa dotýkajú života Cirkvi. Na zhromaždenie majú byť pozvaní nielen biskupi, ale aj zástupcovia duchovenstva
na všetkých stupňoch, zástupcovia reholí,
teologickej fakulty, kňazského seminára,
cirkevných škôl, charitatívnych inštitúcií
a veriacich, ba ako pozorovatelia môžu byť
prizvaní aj zástupcovia Rímskokatolíckej
cirkvi a dokonca aj nekatolíckych cirkví.
Na takúto historicky prvú aktivitu v živote
našej cirkvi sa v tomto čase pripravujeme.
Metropolitné zhromaždenie sa bude konať
v roku 2012. Prvou fázou, ktorú sme už
začali, je obdobie duchovnej prípravy. Preto
sa v ostatných týždňoch v chrámoch pri
každej svätej liturgii za to modlíme. Okrem
toho však každý, kto patrí do Cirkvi, môže
prostredníctvom svojho farského úradu
dávať návrhy tém, myšlienky a podnety,
ktoré považuje za dôležité a vhodné na prerokovanie. Metropolitné zhromaždenie sa
vníma ako nástroj Svätého Ducha. Má sa
stať novým podnetom pre všetky spoločenstvá, ktoré na pôde našej cirkvi vykonávajú
svoju činnosť. To je dôvod, pre ktorý by
nikto z nás nemal stáť bokom, ale vnímať to
aj ako svoju vlastnú záležitosť.
František Čitbaj

oznamy | 41

slovo 24 – 25 | 2012

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
ku vám na ceste životom a v duchovnej
službe Bohu i veriacim vyprosujeme veľa
Božích milostí, trpezlivosti, lásky a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja
i blahaja lita!
veriaci farnosti Jarabina
4. novembra 2012 oslávila požehnaných 75 rokov života Margita Semanová
z Helcmanoviec. Do ďalšieho života jej
vyprosujeme Božie požehnanie, zdravie
a ochranu Panny Márie.
S láskou, vďakou a úctou Tibor s rodinou

koinonia sv. ján krstiteľ

spolok
sv. cyrila a metoda

ruba; Mikuláš Mojžiš, Ďačov; Anna Smoligová, Miňovce; Anton Štofa, Košice
70 rokov: Mária Babejová, Svidník; Alžbeta Bajužiková, Dúbravka; Ján Gajdoš, Slivník; Andrej Lakatoš; Ružena Lešová, Vyšné Nemecké; PhDr. Tibor Volčko, Sirník
75 rokov: Helena Berešová, Novosad;
Andrej Fedor, Dvorianky; Anna Fedorová, Záhor; Mária Hricová, Dúbravka; Eva
Pagáčová, Bardejov; Mária Vasiľová, Slavkovce
80 rokov: MUDr. Imrich Benický, Palín;
Helena Daňková, Geraltov; Olívia Goczeová, Košice; Helena Hijová, Svidník; Ján
Jarošík, Levoča
85 rokov: Alžbeta Chomová, Fulianka

Spolok sv. Cyrila a Metoda a mesto Sečovce vás pozývajú na duchovnú prehliadku
vinšov, kolied, duchovných piesní a vianočných hier. Prehliadka sa uskutoční 30.
decembra o 14.00 hod. v Dome kultúry
v Sečovciach. Prosíme záujemcov o účinkovanie (školy, farské úrady, rády alebo
iné náboženské spoločenstvá), aby sa prihlásili najneskôr do 19. decembra na e-mail: kulturnydomsecovce@gmail.com
alebo o.michal.hospodar@mail.t-com.
sk, príp. na tel. č.: 0918 902 029.

jubileá kňazov
Juraj Rak CSsR, duchovný rehoľného
rádu v Michalovciach – 5. december –
50 rokov života; Mikluáš Tressa CSsR,
duchovný rehoľného rádu v Stropkove
– 6. december – 45 rokov života; Michal
Zorvan, farár a protopresbyter vo Vranove nad Topľou – 22. december – 50 rokov;
Vasiľ Feckanič, duchovný správca farnosti
Beloveža – 26. december – 60 rokov
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!

Naši jubilanti – december
50 rokov: Milan Hadari, Kožuchov; Anna
Semufová, Michalovce; otec Michal
Zorvan, Vranov nad Topľou
60 rokov: Mária Bačíková, Kamenná Po-

blahoželáme
Náš duchovný otec Peter Demjanovič
oslávil 31. októbra okrúhle 30. narodeniny. Pri príležitosti tohto krásneho sviat-

Liturgia s modlitbou za uzdravenie
22.11. Humenné-mesto, gr. kat. chrám
(18.00 h)
02.12. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
07.12. Levoča, gr. kat. chrám (17.00 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.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

Milá mamka Alžbeta Bujňáková z Nižných Repáš oslávila 22. novembra krásne
jubileum – 75 rokov života a 19. novembra meniny. Pri tejto príležitosti vám vyprosujeme od nebeského Otca zdravie
a požehnanie na príhovor Panny Márie,
ku ktorej sa denne obraciate modlitbou
posvätného ruženca s prosbou o ochranu. Chceme sa vám poďakovať za lásku
a za všetko, čo ste pre nás urobili.
dcéra Mária a syn Jozef s rodinami
Drahý duchovný otec
Milan Kuzmiak,
pri príležitosti vášho
sviatku, 50. výročia
narodenia, a sviatku vášho mena vám
úprimne blahoželáme a do ďalších rokov vyprosujeme hojnosť Božích milostí, darov Svätého Ducha. Veľa sily do vašej pastoračnej služby,
radosť, lásku v kruhu vlastnej aj farskej
rodiny. Nech vám dá Boh dobré zdravie
a nech vás sprevádza ochrana Presvätej
Bohorodičky na mnohé a blahé roky!
V modlitbách vyprosujú
veriaci filiálky Chmeľov.
V novembri oslávi 70 rokov naša cerkovníčka pani Mária Kolesárová z Dargova.
Prajeme ti, aby si žila toľko rokov, koľko si
spravila do cerkvi krokov.
70 rokov oslávi aj pán Michal Pristáš
z Dargova, ktorému tiež prajeme pevné
zdravie.
veriaci z Dargova

OZNAMY
Nová ambulancia praktického lekára
pre dospelých
Srdečne vás pozývame do novovznikajúcej ambulancie praktického lekára pre
dospelých v centre Prešova, na Hlavnej
ulici 4, v priestoroch Prešovského arcibiskupstva.
Našou prioritou je ľudský a profesionálny
prístup k pacientom v duchu hesla: Lekár lieči, Ježiš uzdravuje. Ponúkame vám
krátke čakacie doby, minimálne poplatky,
ordinačné hodiny aj v podvečer. Viac by
sme vás radi poinformovali počas dňa
otvorených dverí 10. decembra od 09.00
do 13.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
Príďte a presvedčte sa. Tešíme sa na vás.
MUDr. Zuzana Mojzešová a sr. Martina
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
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01.12. (sobota) 07.45 Sme katolíci: Požehnanie – spoznávanie viery rôznymi
spôsobmi 17.30 Vešpery prvej adventnej
nedele – priamy prenos z Vatikánu 20.25
Molokai: Príbeh otca Damiána – inšpirujúci
pravdivý príbeh muža, ktorý svojou odvahou a horlivou láskou bojoval za práva tých,
ktorých spoločnosť odvrhla
02.12. (nedeľa) 08.15 Klbko: Modlitba
Pána – deti sa naučia, ktorá modlitba
sa nazýva Modlitba Pána a ako sa modlí
10.30 Svätá omša z Dómu sv. Martina
v Bratislave – priamy prenos 19.10 Vlastná
cesta – sestra Rotee Uriamová z ostrova
Kiribati v Pacifiku sa chcela zasvätiť Bohu
len s podmienkou, že bude môcť tancovať.
Dnes patrí do Kongregácie dcér našej milej
Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
ktorá pôsobí v Nitre na Lukovom Dvore.
03.12. (pondelok) 15.40 Univerzita tretieho
veku – vybraný text z Evanjelia podľa sv.
Jána 19.00 Ako som mal začať 3. svetovú
vojnu ⓬ – dokumentárny portrét Karola
Noskoviča, politického väzňa, ktorý vo
svojej mladosti zažil trpké sklamanie
04.12. (utorok) 19.00 Cesty Ježiša: Tajomný
život Ježiša – na pozadí evanjeliového rozprávania môžeme v každej kapitole pozorovať miesta, ktoré Kristus posvätil svojou
prítomnosťou 20.40 Kniha: Encyklopédia
Ježiš – kniha obľúbenej anglickej spisovateľky pre deti a mládež Lois Rockovej.
05.12. (streda) 19.00 Cez Matku k nádeji ⓬ – dokument o celonárodnej púti

Slovákov do Lúrd 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku
06.12. (štvrtok) 19.00 Veľké jubileum:
Úsvit kresťanstva ⓬ – dokument pojednáva o dejinách kresťanstva, o atmosfére
vtedajšieho sveta, politickej, spoločenskej
a kultúrnej situácii Rímskej ríše v čase
narodenia Ježiša Krista, helénskeho sveta
i samotnej Palestíny 19.45 Rehoľná abeceda: Ignaciánsky pulz – Milan Hudáček
20.15 Lectio divina: Útecha pre Baránkovu
nevestu – Dvadsaťštyri starcov a štyri
bytosti (Zjv 4, 1 – 11) 21.20 Medzi nebom
a zemou – Peter Mikuláš, sólista opery SND,
hosťom Mariána Gavendu
07.12. (piatok) 17.30 Milovať až do zabudnutia – dokument o Tomášovi a Františkovi
Munkovcoch 19.00 Hudobné pódium –
záznam z festivalu Musica sacra 2011 20.25
EFFETA
08.12. (sobota) 07.45 Sme katolíci: Panna
Mária – spoznávanie viery rôznymi spôsobmi 16.00 Nepoškvrnené počatie – dokument 20.25 Svätá Rita (1) ⓬ – životopisný
film patrónky „nemožných vecí“ z Cascie
09.12. (nedeľa) 08.15 Klbko: Obrad
pokoja – relácia deťom poradí, ako rozmotať zamotané situácie 10.00 Svätá
omša z Prešova – priamy prenos svätej
omše 19.10 Vlastná cesta – Štefan Vragaš,
bývalý pracovník Jazykovedného ústavu
SAV a spoluautor prvého veľkého Slovníka
slovenského jazyka, bol v roku 1970 v Ríme
vysvätený za kňaza

Rád by som dostal básnika lekára neurológa do povedomia širšej katolíckej verejnosti. Dožil sa osemdesiatin v skromnosti a pokore. Verný viere a byzantskému obradu.
V tomto roku mu vyšla obsiahla zbierka Zatiahnite na hlbinu, ktorú vydali michalovskí
redemptoristi. Citát je vypožičaný od bl. Jána Pavla II. Pre širšiu verejnosť je príťažlivý
výber z jeho tvorby Návraty k prameňom. V nej je namiesto úvodu rozhovor s autorom
PhDr. Ernestom Sirochmanom, krstným otcom všetkých literátov v Michalovciach. Jeho
poézia sa vyznačuje nielen silnou vierou, ale aj prítulnosťou k rodným hrudám. (Štefan Oleksík)

Misia
Film režiséra Rolanda Joffého bol natočený podľa skutočných udalostí, ktoré sa
stali okolo roku 1750 v jezuitskej misijnej stanici na hraniciach Argentíny, Paraguaja a Brazílie. Preto, že je útočiskom Indiánov pred nájazdmi bielych osadníkov
a že jezuiti majú dosť veľký vplyv v krajine, sa stáva nepohodlnou. Osadníci sa
snažia presvedčiť predstaviteľov Cirkvi o ich škodlivom vplyve na tomto území,
aby neboli obmedzovaní vo svojich obchodoch s otrokmi. Napriek rozhodnutiu
kardinála o zrušení misie sa otec Gabriel (Jeremy Irons) a Mendoza (skvelý Robert de Niro) rozhodnú ostať
medzi Indiánmi. Rozohraný viacvrstvový príbeh dopĺňa hudba Ennia Morriconeho. (Dada Kolesárová)

Mária Podhradská, Richard Čanaky: Vianočné piesne (nielen) pre deti

Ak patríte medzi tých, ktorí si radi spríjemnia vianočné sviatky koledami, alebo sa
chystáte vo svojej farnosti, škole, či obci pripraviť vianočnú akadémiu, či jasličkovú pobožnosť, určite vám príde vhod CD známych gospelových spevákov a ich malých hostí.
Nájdete na ňom 22 vianočných kolied a piesní v ľahkej a príjemnej hudobnej úprave. Začujete v nej aj typické
slovenské ľudové hudobné nástroje – husličky, cimbal, drumbľu či ozembuch. K tomuto CD bolo vydané aj
CD s podkladmi, ktoré poteší nielen malých spevákov a hudobníkov. (Dada Kolesárová)

26.11. (pondelok) 20.30 Desať rokov katedry žurnalistiky
27.11. (utorok) 20.30 K prameňom viery
solúnskych bratov
28.11. (streda) 22.00 So súborom Teatro
lirico
29.11. (štvrtok) 20.30 Prenasledovanie
a väznenie bratov františkánov na Slovensku za minulého režimu
30.11. (piatok) 20.30 Susedské spory a ich
riešenie prostredníctvom mediácie; hosť:
Martin Dubníček
02.12. (nedeľa) 14.00 Legenda o svätej
Barbore
04.12. (utorok) 20.30 Cirkev − spoločenstvo
veriaceho ľudu, vznik a založenie Cirkvi;
hosť: prof. Anton Adam
08.12. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi;
slúži otec Jaroslav Štefanko 20.30 Sviatosť
Eucharistie; hostia: Mons. Jaroslav Pecha,
ICDr. Jozef Kuneš
09.12. (nedeľa) 14.00 Biskup šľachetného
srdca – sv. Mikuláš
11.12. (utorok) 20.30 Pavlova exegéza;
hosť: doc. František Trstenský
15.12. (sobota) 20.30 Misiológia
16.12. (nedeľa) 14.00 Choď za slnkom – sv.
Lucia 21.00 Medzinárodná konferencia o sv.
Cyrilovi a Metodovi
18.12. (utorok) 20.30 Eutanázia v učení
Cirkvi; hosť: ThDr. Martin Koleják
22.12. (sobota) 20.30 Predvianočná rozhlasová duchovná obnova
23.12. (nedeľa) 14.00 Dar kňazstva
25.12. (utorok) 20.30 Vieroučné posolstvo
Vianoc; hosť: prof. Anton Adam
29.12. (sobota) 20.30 Mesiac s pápežom
Benediktom XVI.

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

Juraj Duda: Zatiahnite na hlbinu
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25.11. (utorok) 09.30 Slávnosť Krista Kráľa
– priamy prenos svätej omše z Baziliky sv.
Petra v Ríme pri príležitosti ukončenia cirkevného liturgického roka; celebruje Svätý
Otec Benedikt XVI. 11.20 Vzkriesenie Lazára
– dokument o reštaurovaní grafického diela
13.25 Orientácie 13.50 Slovo 00.45 Slovo R
26.11. (pondelok) 20.00 Koncert No
Name – koncert venovaný občianskemu
združeniu Biela pastelka
28.11. (streda) 20.00 Miroslav Dvorský
z Bojnického zámku – priamy prenos
koncertu
29.11. (štvrtok) 20.00 Lucia Lužinská
z Marianum v Trnave – priamy prenos
z koncertnej siene
30.11. (piatok) 15.20 Orientácie R 20.00
Fragile z Dôstojníckeho pavilónu v Komárne
02.12. (nedeľa) 10.30 Služby Božie – priamy prenos z evanjelického kostola a. v.
v Bátovciach 14.20 Orientácie 14.45 Slovo

Petra Švehlu 22.55 Slovo R
03.12. (pondelok) 20.00 Katarína Koščová
z Fričovského kaštieľa – priamy prenos
z koncertu venovaného nadácii Hodina
deťom 21.10 Nechcené deti po 10 rokoch R
– dokument
04.12. (utorok) 20.00 Lúčnica zo Zvolenského zámku – priamy prenos z benefičného
koncertu
06.12. (štvrtok) 18.40 Prišiel svätý Mikuláš R – rozprávka
07.12. (piatok) 14.50 Orientácie R
09.12. (nedeľa) 13.40 Orientácie 14.05
Slovo gréckokatolíckeho duchovného
k predvianočnému času 19.40 Slovo rabína
Barucha Myersa k sviatku Chanuka
14.12. (piatok) 15.00 Orientácie R
16.12. (nedeľa) 11.00 Svätá omša na 3.
adventnú nedeľu – priamy prenos z Kostola sv. Pavla a Petra v Pruskom; celebruje
Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

cyrilika

26.11. (pondelok) 15.40 Univerzita tretieho
veku – vybraný text zo synoptických evanjelií 19.00 Moja teta Timrava ⓬ – lyricko-epický dokument o spisovateľke Božene
Slančíkovej-Timrave prostredníctvom spomienok jej 93-ročnej netere Ari
27.11. (utorok) 19.00 Cesty Ježiša: Detstvo Pána – na pozadí evanjeliového
rozprávania pozorujeme miesta, ktoré
Kristus posvätil svojou prítomnosťou.
20.40 Gurmánska misia: Výdatná fazuľová
polievka – odľahčený a zábavný spôsob
z domáceho prostredia kuchyne, varenia
a zaujímavých receptov
28.11. (streda) 19.00 Kráľ Poľany – dokument o Romanovi Rjachovskom 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
29.11. (štvrtok) 19.00 Dejiny kresťanstva:
Kresťanstvo na území Slovenska v rokoch
1300 − 1500 ⓬ 19.45 Rehoľná abeceda:
Abrahámova cesta – Eliška Bielková 20.15
Lectio divina: Útecha pre Baránkovu
nevestu – Stojím pri dverách a klopem
(Zjv 3, 1 – 6, 14 – 22) 21.20 Medzi nebom
a zemou – historik Matúš Kučera hosťom
Mariána Gavendu
30.11. (piatok) 17.30 Posolstvo zo Soufanieh – dokumentárny film prináša
svedectvo priamych účastníkov týchto
udalostí a zároveň je jedným z mnohých
svedectiev potvrdzujúcich existenciu Boha.
20.25 EFFETA – nová relácia televízie LUX
otvára nedeľné evanjeliá a zároveň otvára
vnútro človeka na ich lepšie pochopenie
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tv lux
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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
02.12. (nedeľa) 21.05 J. Hanúsková: Z poznania pramení pravá pokora
23.12. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Čas radosti,
veselosti
rádio slovensko a regina
25.11. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie z Bratislavy
02.12. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici
09.12. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
16.12. (nedeľa) 09.04 Priamy prenos gréckokatolíckej svätej liturgie z gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného
P.P. Gojdiča v Prešove; spieva Zbor sv.
Romana Sladkopevca
23.12. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie zo Slovenského Pravna
rádio regina
Utorok 21.00 Viera v živote
Streda 21.00 Cesty R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
25.11. (nedeľa) 07.55 M. Šidlík: Pozdná
jeseň
02.12. (nedeľa) 07.55 D. Dian: Advent
04.12. (utorok) 21.00 P. Gabriš: Adventné
stišovanie
09.12. (nedeľa) 07.55 T. Lenczová: Nádej
na nápravu vecí človeka
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
25.12. (utorok) 06.30 M. Komorová: Ježišovo narodenie – tajomstvo viery
Zmena programu vyhradená.
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Zväz štátov

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz дyхъ м0й
њ
бз7э.
________________________________________________
Legenda: AKOMODÁCIA, ANANÁS, ATLAS, ÁBEL, BALADA, BARDEJOV, BARIKÁDA, BLATO, BLUDISKO, BOLESŤ,
BOZK, BREZA, CENTRUM, CESNAK, CIBUĽA, CIEĽ, CMAR,
ČLEN, ÉTER, FYZIKA, HNEV, CHÉMIA, IHLA, ISTOTA,
KLENOT, KOVÁČ, KRÍŽ, KVAS, LIST, MRKVA, OBILIE, OTROK,
OZNAM, POKLAD, RASCA, RODIČIA, SVET, TMEL, VLAK,
VLAS, ZÁKON, ZEMIAKY, ZVON, ŽIVOT, ŽOLD.
Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 22. Krížovka: Plesaj Pánovi celá zem
a oslavujte jeho meno. Osemsmerovka: Nechajme sa opaľovať
Božou láskou.
Výherca: Peter Pillár z Miľpoša. 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
14. – 16.12. Život v Kristovi. Už si sa rozhodol kráčať
za Ježišom a byť jeho učeníkom? Chceš vedieť viac
o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme
sa zaoberať témami, ako je modlitba, ako a prečo
čítať Božie slovo, ako byť vedený Svätým Duchom...
Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali Kurz Filip ako
následnú formáciu. Veková kategória účastníkov je
14 a viac rokov. (Peter Lipták & tím)
14. – 16.12. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
02. – 05. 01. Tábor sv. prvomučeníka Štefana. Zimný
pobytový tábor pre deti od 9 do 13 rokov.
12. 01. Animátorský ples (nielen pre animátorov)

Kurz prípravy na manželstvo
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú
hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej
vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Kurzy prípravy na manželstvo vedie tím, ktorý tvorí kňaz, manželské páry a odborníci. Témy predmanželskej prípravy sú doplnené témami zo psychológie, pedagogiky
a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovoríme o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove
detí, o kresťanskom štýle v rodine.
Podmienkou absolvovania kurzu je
• Partner (snúbenec, resp. priateľ). Kurz nemožno absolvovať ako jednotlivec.
• Otvorenosť pre iné názory, pre ďalších ľudí v skupine, ochota komunikovať
s partnerom.
Podmienkou absolvovania kurzu nie je
• Termín svadby. Naopak, kurzy sú zvlášť odporúčané tým, ktorí sa chcú pozrieť
pravdivo na svoj vzťah a o manželstve ešte nepremýšľajú.
• Sobáš v chráme. Príprava na manželstvo sa stáva dôležitým krokom pre všetkých
snúbencov. Témy kurzov sú preto navrhnuté tak, aby zahŕňali človeka ako celok –
preto v nich možno vidieť témy z antropológie, psychológie, pedagogiky, teológie,
medicíny...
• Vierovyznanie. Ak ste obaja alebo jeden z partnerov inoverec, alebo neverec, určite
si v kurze nájdete vám blízke témy. Dôležitý je postoj akceptácie: vedieť správne formulovať svoj názor a vedieť prijať aj názory iných. Čas diskusie tak môže byť vzájomným obohatením sa.
Priamo v centre na Sigorde pri Prešove 13. – 16. decembra 2012 formou predĺženého
víkendu.
Ďalšie informácie a prihlasovanie nájdete na www.domanzelstva.sk a www.centrumsigord.sk.
Centrum pre rodinu – Sigord

Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
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. Kurz je 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 nie iba počúvať, ale
aj porozumieť.
13. – 16. 12. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Viac sa môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
25. – 27. 01. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
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
01.12. Fatimská sobota (08.30 h)
25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
01.12. Fatimská sobota (10.30 h)
08.12. Počatie Bohorodičky svätou Annou
– patrocínium kaplnky, duchovná obnova (17.00 h)
09.12. Malá púť (10.30 h)
24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
31.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
Marek Čan: marek.can@centrum.sk
27.11. Projekcia filmu Útek zo Sibíri. Besedu po filme
vedie Anton Liška.
04.12. Stretnutie pri čaji. Téma: Náboženskosť verzus
vzťah. Hosť: Peter Lipták
11.12. Stretnutie pri čaji. Téma: Spomienky na zvyky a tradície + kapustnica. Hosť: Monika Kandráčová
a Anka Poráčová

