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Cieľom Hnutia Svetlo – 
Život je výchova zrelých 
kresťanov (idea nového 

človeka), realizácia koncilovej 
vízie Cirkvi ako spoločenstva 
spoločenstiev (idea nového 
spoločenstva) a prekvasenie 
celej spoločnosti láskou, ktorú 
dostávame od Boha (idea novej 
kultúry).

Formácia
Metódou a charizmou je deute-
rokatechumenátna formácia.

Táto formácia je inšpirovaná 
starovekou inštitúciou katechu-
menátu, ktorou prechádzali tí, 
ktorí sa chceli stať členmi Cirkvi 
– kresťanmi. V súčasnej dobe ju 
odporúča ako jednu z účinných 
ciest aj Cirkev v dokumente 
Posvätnej kongregácie pre 
bohoslužbu z roku 1972 – Obrad 
uvedenia do kresťanského života 
(OICA).

Formácia sa uskutočňuje 
v malých skupinách (10 – 12 
osôb alebo 3 – 7 manželských 
párov) počas 15-dňových letných 
duchovných cvičení (oáz) a ná-
slednej formácie počas roka.

Základným formačným prin-
cípom a zároveň znakom hnutia 

je symbol dvoch gréckych slov 
Fos (Svetlo) – Zoe (Život), 
spojených do tvaru kríža. Zna-
menajú jednotu svetla a života, 
jednotu toho, čo poznáme, 
vieme, a toho, čo žijeme, koná-
me. Slová sú spojené písmenom 
omega, ktoré symbolizuje 
prítomnosť Svätého Ducha, 
ktorý jediný nás môže urobiť 
schopnými žiť v Božej moci ako 
slobodné Božie deti. Znakom 
Domácej Cirkvi, rodinnej vetvy 
hnutia, je ten istý znak oboha-
tený symbolmi manželského 
a rodinného života: dom a spo-
jené obrúčky.

Začiatky hnutia na 
Slovensku a medzi 
gréckokatolíkmi
Na Slovensko sa hnutie dostalo 
v 60. – 70. rokoch 20. storočia. 
Najprv Slováci chodievali na 
oázy do Poľska. V roku 1978 
poveril otec František Blach-
nický Petra Václavíka (laika) 
zodpovednosťou za hnutie 
na Slovensku. V roku 1979 sa 
uskutočnil v Toporci Kurz pre 
animátorov a v tom istom roku 
sa v Lomnej na Orave konala 
prvá oáza na Slovensku. Od 

tejto akcie sa počíta začiatok 
hnutia na Slovensku.

Od roku 1979 sa každý rok 
uskutočňovalo mnoho akcií 
v rámci charizmy a formácie, 
ako aj v rámci spolupráce s iný-
mi hnutiami. Za tie roky prešli 
oázami a formáciou stovky, ba 
tisícky ľudí na Slovensku, kto-
rým hnutie v čase totality i po 
nej ukázalo živého Krista. Dnes 
títo kresťania slúžia v rôznych 
spoločenstvách Cirkvi.

Hnutie sa na Slovensku naj-
skôr rozvíjalo medzi rímsko-
katolíkmi. Čoskoro sa však aj 
gréckokatolícka mládež začala 
zúčastňovať na oázových du-
chovných cvičeniach a ukazova-
la sa potreba organizovania oáz 
s prihliadnutím na ich duchov-
nosť a tradíciu. Preto v roku 
1990, keď sa vyformovalo už 
niekoľko animátorov – grécko-
katolíkov, sa začali uskutočňo-
vať v budove starej fary a mater-
skej škôlky vo farnosti Renčišov 
prvé gréckokatolícke oázové du-
chovné cvičenia – Oáza Božích 
detí. Odvtedy ich počas letných 
prázdnin boli uskutočnené de-
siatky. Hnutie sa po niekoľkých 
rokoch rozšírilo aj do celých 

rodín. Vznikli tak spoločenstvá 
rodín, ktoré tvoria rodinnú 
vetvu nazývanú Domáca cirkev. 
V Gréckokatolíckej cirkvi sú 
tieto spoločenstvá laických 
i kňazských rodín vo všetkých 
eparchiách metropolie.

Vzťah k farnosti 
a k Cirkvi
Hnutie je zamerané na oži-
venie Cirkvi. Miestom jeho 
života a služby je spoločenstvo 
miestnej cirkvi. Preto sa v hnutí 
zdôrazňuje, aby členovia spolo-
čenstiev boli čo najviac zapojení 
do života vo svojich farnostiach, 
kde majú prežívať formáciu, pl-
niť si svoje stavovské povinnosti 
a slúžiť spoločenstvu Cirkvi. 
Vo formácii sa dbá o komplex-
nú výchovu živého kresťana 
– Kristovho učeníka v oblasti 
kristologickej – vzťah so živým 
Kristom, mariologickej – láska 
k Bohorodičke, biblickej – vzťah 
k Svätému písmu, liturgickej – 
aktívne prežívanie liturgického 
života a sviatostí, duchovnosti 
– modlitebný život, účasť na 
duchovných cvičeniach, eklezi-
álnej – nájdenie svojho miesta 
a zapojenie sa do života v spo-
ločenstve Cirkvi a záujem o to, 
čím dnes Cirkev žije – štúdium 
dokumentov Cirkvi. Z tohto dô-
vodu je formácia systematickým 
a dlhotrvajúcim procesom.

Prelomovými udalosťami 
v živote hnutia bolo v roku 
2008 a 2009 vyčlenenie dvoch 
kňazov (z Bratislavskej epar-
chie a Košickej arcidiecézy) 
na službu v hnutí, otvorilo sa 
centrum hnutia v Prešove na 
Kalvárii a KBS na svojom zasad-
nutí schválila štatút združenia 
diakonie Hnutia Svetlo – Život 
na Slovensku, ktorý nadobu-
dol účinnosť 18. marca 2009. 
Tým sa potvrdilo, že charizma 
a služba hnutia má požehnanie 
a svoje miesto v živote Cirkvi na 
Slovensku. Tento akt biskupov 
Slovenska dáva členom hnutia 
istotu, že ak je spoločenstvo ver-
né svojej charizme, ide správ-
nym smerom a kráča dobrou 
cestou. n

Peter Komanický,  
Mária Polačková

snímka: archív HSŽ

Spoznať ducha Vianoc
Ak si odmyslím celkom vtipnú reklamu istej 
siete potravín na Slovensku, tak každý bez 
rozdielu vníma čas Vianoc ako čas výnimoč-
ných dní nabitých zvláštnou atmosférou, 
ktoré majú svoje neopakovateľné čaro, svoj-
ho ducha. A hoci ho mnohí vidia v Ježiškovi 
alebo Santa Clausovi, čo nosia darčeky pod 
stromček, alebo iba v pohode domova, keď 
si môžu oddýchnuť od bežného celoročného 
stresu a užívať si rozjarené oči tých, ktorí 
pod stromčekom našli svoj vytúžený darček, 
tak každý z nich si uvedomuje, že tento čas 
zahaľuje veľké tajomstvo.

Pre vedcov, zvlášť historikov, no i astronó-
mov, matematikov... je to záhada narodenia 
Ježiša Krista z pohľadu dátumu. Veď dnes 
nevieme s istotou určiť ani rok. O deťoch 
a tajomstve Vianoc nemusím ani písať. Aj 
rodičia sú plní očakávania práve z odha-
ľovania tajomstva, ktoré odkryje chvíľka 
rozbaľovania darčekov. Ekonómovia a podni-
katelia sú napätí z toho, aké zisky im tento 
čas prinesie – nikdy nevedia, aké tajomstvo 
skrýva ochota ľudí míňať na darčeky. A tak 
by som mohol ísť ďalej a ďalej.

Niektorí nám kresťanom vyčítajú, že sme 
si vzali starý sviatok saturnálií a prispôsobili 
ho svojej viere. Možno majú pravdu. Možno 
sa Ježiš naozaj nenarodil v roku 0 (či mínus 
1). No je to dôležité? Je dôležité poznať pres-
ný dátum, čas a miesto?  Nie je podstatné to, 
čo Ježiš priniesol? Kým naozaj bol?

Veď práve toto obdarovanie celého ľudstva 
i konkrétneho človeka Bohom nás dnes, 
kresťanov i ateistov, privádza k tomu, že 
obdarúvame druhých, zvlášť tých, ktorí to 
najviac potrebujú – deti, starých, bezdo-
movcov, chorých... Práve toto špecifikum  
jasne hovorí o tom, že dnešné Vianoce nie 

sú pokračovaním rímskych saturnálií plných 
neviazanej zábavy a hostín, ale niečím oveľa 
ušľachtilejším, čo má pramálo spoločného 
s týmto pohanským sviatkom.

Tak ak ide naozaj o sviatok, keď si pripo-
míname narodenie Ježiša Nazaretského (a je 
nám jedno, či je to práve v ten istý deň), aké 
tajomstvo tento sviatok  skrýva pre kresťana? 
Veď všetko podstatné o Ježišovi už vieme.

Toto tajomstvo nie je ani tak úplne 
o Ježišovi, skôr o nás. Je ním odpoveď na 
otázku, kým je pre mňa Ježiš. Odpoveď, 
ktorú možno teraz hneď nepoznáme, ale raz 
ju budeme musieť vysloviť. Toto je skutočné 
tajomstvo skryté v každom človeku. No ak 
by sme dnes mali odpovedať, ako by sme 
odpovedali? Čo by sme povedali? Deti a tí, 
ktorí majú detského ducha plného rados-
ti a zábavy, by v Ježišovi videli malé zlaté 
dieťa, ktoré im bude plniť ich túžby. Vedci 
by v ňom videli záhadu, filozofa, myslite-
ľa... Komunisti možno prvého komunistu. 
Obchodníci skvelú príležitosť na znásobenie 
svojich peňazí.

No my sme kresťania. Kto je pre nás Ježiš? 
Aký duch v nás prebýva? Je to duch zábav 
a potešenia? Duch vedy? Duch revolúcie? 
Duch peňazí? Aký je ten náš duch? Ak si 
na túto otázku dáme odpoveď, spoznáme 
toho svojho ducha Vianoc. A možno nás táto 
odpoveď prijme k hlbšiemu zamysleniu sa 
nad samým sebou a svojím životom. Možno 
zistíme, že by sme chceli odpovedať inak.

Juraj Gradoš
šéfredaktor
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�� Na rokovaní Francúzskej bis-
kupskej konferencie v Lurdoch sa 
zúčastnil 2. – 5. novembra aj pražský 
apoštolský exarcha Mons. Ladislav 
Hučko ako zástupca Českej biskup-
skej konferencie. Najaktuálnejšou sa 
javila otázka schválenia manželstva 
medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, 
proti ktorému sa francúzski biskupi 
kategoricky postavili. V konferencii 
biskupov sú aj traja biskupi východ-
ných cirkví: biskup pre arménskych 
katolíkov, biskup pre maronitov 
a exarcha pre ukrajinských gréckoka-
tolíkov. (www.exarchat.cz)

�� Krakovský arcibiskup kardinál 
Stanislaw Dziwisz odovzdal počas 
svätej omše 21. novembra pražské-
mu arcibiskupovi Dominikovi Dukovi 
pre arcidiecézu v Prahe relikviu bla-
hoslaveného Jána Pavla II. (TS ČBK)

�� 80 rehoľných sestier sa v rehoľ-
ných habitoch zúčastnilo na medzi-
národnom maratóne, ktorý sa konal 
27. novembra v Pekingu. Cieľom bolo 
upozorniť verejnosť na charitatívnu 
činnosť, ktorej sa venujú, a vybrať 
finančné prostriedky. Sestry sa 
zišli z celej Číny, aby sa začlenili do 
niekoľkotisícového zástupu bežcov 
a upozornili na 30 charitatívnych 
projektov zameraným na starých, 
chorých, postihnutých ľudí a siroty.

�� V libanonskom Harisse prebieha-
lo začiatkom decembra zhromažde-
nie patriarchov a katolíckych bisku-
pov Blízkeho východu. Na stretnutí 
sa zúčastnil aj kardinál Bechara 
Boutros Rai, maronitský patriarcha, 
patriarchovia Melchitskej cirkvi, 
Arménsko-katolíckej, Sýrsko-katolíc-
kej cirkvi, Koptského, Chaldejského 
a Latinského patriarchátu. Prítomný 
bol tiež apoštolský nuncius v Libano-
ne Mons. Gabriele Caccia.

�� O prítomnosti pápeža Benedikta 
XVI. na sociálnej sieti Twitter sa 
hovorilo na tlačovej konferencii 3. 
decembra vo Vatikáne. Prvý tweet 
zverejní pápež 12. decembra počas 
generálnej audiencie a jeho témou 
bude viera. Tento, ale aj nasledujúce 
budú publikované v ôsmich jazykoch, 
vrátane arabského. (RV)

�� Vo veku 92 rokov zomrel 5. de-
cembra gréckokatolícky patriarcha 
Antiochie a celého Východu Ignatius 
IV. Hazim. (zpravy.proglas.cz)

�� Púť na horu Zvir a duchovnú ob-
novu v októbri uskutočnili dôchodco-
via obce Šarišské Jastrabie. V spolu-
práci s otcom Miroslavom Šimkom, 
správcom farnosti, a výborom základ-
nej organizácie Jednoty dôchodcov 
na Slovensku zorganizovali takúto púť 
už po tretíkrát. (Eliáš Vančík)

�� K podujatiu Týždeň vedy a techni-
ky prispela Katedra filozofie a religi-
onistiky Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity v Pre-
šove troma nezávislými aktivitami. 
Prvou aktivitou bol preklad knihy 
prof. Karola Tarnowského Boh 
v európskej fenomenológii, ktorý bol 
predstavený 4. októbra za prítom-
nosti autora počas medzinárodnej 
konferencie Viera a myslenie. Ďalšou 
aktivitou bola interaktívna beseda 
s fotografom a cestovateľom Dioný-
zom Dugasom konaná 5. novembra. 
Vyvrcholením aktivít bolo medziná-
rodné vedecké kolokvium Disputatio-
nes Quodlibetales. Nieslo sa nielen 
v duchu personalistických inšpirácií 
vo filozofickom a náboženskom dis-
kurze, ale aj v duchu osláv 15. výročia 
vzniku Prešovskej univerzity. (Andrea 
Čusová)

�� Na púti do Litmanovej sa 20. 
októbra zúčastnili veriaci z farnos-
ti Zemplínske Hradište a filiálky 
Kožuchov. Púť sa začala modlitbou 
ruženca. Cestou na horu Zvir veriaci 
uvažovali o utrpení Pána pri krížovej 
ceste. Vyvrcholením púte bolo slá-
venie svätej liturgie. Cestou domov 
navštívili baziliku minor v Ľutine, kde 
sa pomodlili Moleben k Presvätej 
Bohorodičke. (-jh)

�� V Klenove privítali 28. októbra 
obraz Božieho milosrdenstva. Pri 
obraze si vyprosovali spolu s duchov-
ným otcom Jozefom Sopkom veľa 
Božích milostí, pokoj, lásku, zdravie 
a hlavne skoré uzdravenie duchovné-
ho správcu farnosti. (Mária Múdra)

�� InDuLoNa (Intelektuálne, 
duchovné a logické napredova-
nie) – víkendová akcia pre starších 
skautov 68. zboru Biele vrany z Košíc 
sa uskutočnila 9. – 11. novembra na 
chate Bukvica-Búče pri obci Renči-
šov. Hlavnými diskutérmi boli filozof 
a metafyzik Matúš Sitár z Kolégia 
Antona Neuwirtha a gréckokatolícky 
kňaz otec Michal Hospodár. V rámci 
relaxu navštívili priepasť Parkaň. 
Sobotňajší program vyvrcholil svätou 
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V Záhrebe sa konalo výročné stretnutie  
východných katolíckych biskupov Európy
Okolo 60 biskupov a ďalších 
odborníkov sa zišlo 22. – 25. 
novembra na 15. zasadnutí 
biskupov katolíckych cirkví vý-
chodného obradu. Konalo sa na 
pozvanie križevského biskupa 
Nikolaja Kekiča a pod záštitou 
Rady európskych biskupských 
konferencií v mestách Záhreb 
a Križevci pri príležitosti 400. 
výročia obnovenia jednoty 
Chorvátskej gréckokatolíckej 
cirkvi s Apoštolskou stolicou 
v Ríme (Marčanská únia).

Biskupi reprezentujúci 14 
cirkví východného obradu z Eu-
rópy sa venovali témam: Druhý 
vatikánsky koncil a východné 
katolícke cirkvi; Katechizmus 
Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi; Kódex kánonického práva 
a program slávení vo východ-
ných katolíckych cirkvách počas 
Roka viery.

V priebehu stretnutia biskupi 
vyjadrili vďačnosť Svätému 
Otcovi za neustálu podporu 
smerujúcu k tomu, aby bola 
liturgická, teologická a kultúrna 
tradícia východných katolíc-
kych cirkví uznávaná a oceňo-
vaná ako duchovné bohatstvo 
celej Cirkvi.

V roku, keď si Cirkev pri-
pomína 50. výročie otvorenia 
Druhého vatikánskeho konci-
lu, sa účastníci zamýšľali nad 
prínosom východných konci-
lových otcov k tomuto koncilu, 
ktorý predstavil Mons. Dimitri-
os Salachas, apoštolský exarcha 

pre katolíkov byzantského 
obradu v Grécku. Hodnotným 
bol príspevok Mons. Cyrila Va-
siľa, sekretára Kongregácie pre 
východné cirkvi, ktorý načrtol 
hlavné línie procesu smerujúce-
ho k realizácii Kódexu káno-
nov východných cirkví. Počas 
stretnutia vyjadrili zhromažde-
ní biskupi vďačnosť Mons. Cy-
rilovi Vasiľovi a Kongregácii pre 
východné cirkvi za ich náročnú 
úlohu sprostredkovať a bdieť 
nad tým, aby mohla Cirkev vo 
svojom poslaní ohlasovania 
evanjelia čo možno najlepšie 
vyjadriť svoju katolicitu. Biskup 
z Oradey-Mare (Rumunsko) 
Mons. Virgil Bercea, ktorý sa 
zúčastnil na zasadnutí Biskup-
skej synody o novej evanjelizá-
cii, prezentoval svoju osobnú 
skúsenosť zo synody a zdôraznil 
prínos východných synodálnych 
otcov k diskusii.

Hlavný arcibiskup Ukrajin-
skej gréckokatolíckej cirkvi 
Svjatoslav Ševčuk predstavil 

katechizmus pre gréckokatolí-
kov na Ukrajine Kristus – naša 
Pascha.

24. novembra prijal účast-
níkov prezident Chorvátskej 
republiky Ivo Josipović, ktorý 
poukázal na prínos miestnej 
Gréckokatolíckej cirkvi do živo-
ta súčasnej chorvátskej spoloč-
nosti. Poobede biskupi putovali 
do národnej mariánskej svätyne 
v Mariji Bistrici. Zasadnutie sa 
skončilo 25. novembra slávením 
božskej liturgie v gréckokato-
líckej Katedrále Najsvätejšej 
Trojice v meste Križevci.

Zo Slovenska sa na stretnutí 
zúčastnili všeštci naši traja 
vladykovia.

Na pozvanie Mons. Milana 
Chautura, košického eparchu, 
sa ďalšie stretnutie uskutoční 
17. – 20. októbra 2013 v Koši-
ciach pri príležitosti 1150. výro-
čia príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie. (Stanislav 
Gábor, www.grkatba.sk, TK 
KBS, TS ČBK)

V Prešove intronizovali pravoslávneho arcibiskupa
V pravoslávnom Katedrálnom 
chráme sv. Alexandra Nevské-
ho v Prešove bol 18. novembra 
vysvätený za biskupa archiman-
drita Rastislav Gont a vzápätí 
po svätej liturgii ho najvyšší 
predstaviteľ Pravoslávnej 
cirkvi v českých krajinách a na 
Slovensku metropolita Kryštof 

intronizoval na arcibiskupa 
prešovského a Slovenska. Tak 
sa stal piatym prešovským 
biskupom a zároveň najvyšším 
predstaviteľom pravoslávnych 
na Slovensku.

Nový biskup Pravoslávnej 
cirkvi v českých krajinách a na 
Slovensku má 34 rokov a pôso-

bil ako kňaz v Detskom domove 
sv. Nikolaja v Medzilaborciach. 
Za eparchiálneho archijereja 
Prešovskej eparchie bol zvolený 
eparchiálnym zhromaždením 
20. októbra 2012 spomedzi 
troch kandidátov. (ÚPPE, -red)

Zbor Kyrillomethodeon naplnil koncertmi novembrový čas 
Spevácky zbor Kyrillomethode-
on odspieval 27. októbra svätú 
liturgiu v cirkevnoslovanskom 
jazyku v rímskokatolíckom 
Chráme sv. Mikuláša v Senci 
spolu s bratislavským kňazom 
otcom Stanislavom Diheneščí-
kom.

10. novembra sa zbor zú-
častnil na festivale Chrámová 
pieseň, ktorý sa konal v rámci 
Gorazdových dní chrámovej 
piesne vo Zvolene. 14. novembra 
mužská zložka zboru spoluú-
činkovala na premiére oratória 
prvého slovenského zhudobne-
ného literárneho diela Proglas 
z pera sv. Konštantína Filozofa. 
Toto hudobné dielo skompo-
noval Jevgenij Iršai. Premiéra 
bola uvedená v rámci festivalu 
Nová slovenská hudba vo veľkej 
koncertnej sále Slovenského 
rozhlasu spolu so Symfonic-
kým orchestrom Slovenského 
rozhlasu, speváckym zborom 

Lúčnica, sopranistkou Evou 
Šuškovou a basbarytónistom 
sólistom, dirigentom symfo-
nického orchestra Slovenského 
rozhlasu Mariom Košikom. 
17. – 18. novembra zbor strávil 
v centre slovenskej gréckokato-
líckej metropolie v Prešove, kde 
sa predstavil publiku v rámci 
21. medzinárodného festivalu 
duchovných piesní byzantského 
obradu v Prešove a 18. novem-
bra odspieval nedeľnú svätú 

liturgiu v cirkevnoslovanskom 
jazyku vo farnosti Prešov-Sek-
čov. 21. novembra zbor vystú-
pil na súkromnom koncerte 
v bratislavskom korunovačnom 
katedrálnom Dóme sv. Martina 
pri príležitosti 30. valného zhro-
maždenia európskej spolupráce 
na akreditáciu s celosvetovým 
obsadením účastníkov, ktorý 
usporiadala Slovenská národná 
akreditačná služba. (L. Sabol-
čák; snímka: A. Hricov)

Svätý Otec Benedikt XVI. 
vymenoval 20. novembra 2012 
Mons. Mariána Chovanca za 
diecézneho biskupa pre Ban-
skobystrickú diecézu. Biskup-
ským mottom nového bansko-
bystrického diecézneho 
biskupa je Omnia impendam 
pro animabus vestris – Všetko 
vydám za vaše duše.

Mons. ThDr. Marián Cho-
vanec sa narodil v roku 1957 
v Trenčíne. Teologické štúdiá 
absolvoval v Bratislave. Za 
kňaza bol vysvätený 17. júna 
1989 v Nitre. Pastoračne pôso-

bil Nitre a v Dražovciach. Od 
roku 1990 pokračoval v teolo-
gických štúdiách na Katolíckej 
univerzite v Lubline (KUL) 
v Poľsku. Od 1993 prednáša 
na Cyrilo-metodskej boho-
sloveckej fakulte Univerzity 
Komenského na Teologickom 
inštitúte v Nitre.

22. júla 1999 ho pápež Ján 
Pavol II. vymenoval za mas-
sitského (maxitensis) titulár-
neho biskupa a nitrianskeho 
pomocného biskupa. Biskup-
skú konsekráciu prijal z rúk 
kardinála Jána Chryzostoma 

Korca 18. septembra 1999 
v Nitre. Od augusta 2000 je 
generálnym sekretárom Kon-
ferencie biskupov Slovenska.

Banskobystrické biskupstvo  
má nového biskupa

Svätý Otec Benedikt XVI. 
vymenoval 19. novembra pátra 
Nila Jurija Luščka z rehole 
františkánov za pomocného 
biskupa pre Mukačevskú 
gréckokatolícku eparchiu 
a titulárneho flenukletského 
biskupa.

P. Nil Jurij Luščak OFM sa 
narodil v roku 1973 v Užhoro-
de. Za kňaza bol vysvätený 2. 
júla 1996. V roku 2009 vstúpil 

do noviciátu Rádu menších 
bratov františkánov a v roku 
2010 zložil dočasné sľuby. 
Doteraz pôsobil ako profesor 
filozofie v Užhorodskej gréc-
kokatolíckej bohosloveckej 
akadémii bl. Teodora Romžu.

Začiatky pôsobenia fran-
tiškánov východného obradu 
na Ukrajine siahajú do roku 
1992. (Stanislav Gábor, www.
grkatba.sk)

Mukačevská eparchia  
má pomocného biskupa
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liturgiou, ktorú odslúžil otec Michal 
Hospodár. (Jana Vinterová)

�� Sninské protopresbyterátne kolo 
v stolnom tenise sa uskutočnilo 10. 
novembra. Organizátorom súťaže bol 
otec Marcel Iľko z farnosti Kolonica. 
Na súťaži bolo prítomných okolo 70 
mladých a kňazov z farností Hos-
tovice, Klenová, Kolonica, Pčoliné, 
Snina, Stakčín, Šmigovec, Ubľa a Ulič. 
(Miriam Iľková)

�� Téme Učeníctvo bol venovaný 
druhý víkend Archieparchiálnej 
animátorskej školy animátora dob-
rovoľníka 9. – 11. novembra v GMC 
Bárka v Juskovej Voli, na ktorom 
sa zúčastnilo 34 kandidátov. (Slavo-
mír Zahorjan)

�� Globalizácia – náboženstvo – 
politika bol názov medzinárodnej 
vedeckej konferencie, ktorá sa 
uskutočnila 15. novembra na pôde 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove. 
(Andrej Slodička)

�� Sympózium na tému Ľudská 
osoba vo svetle kresťanského 
personalizmu zorganizovala poboč-
ka Ústredia slovenskej kresťanskej 
inteligencie v Bardejove v piatok 
16. novembra v priestoroch Poľsko-
-slovenského domu. Na podujatí 
sa zúčastnili kňazi, rehoľné sestry, 
zástupcovia pobočiek Ústredia 
slovenskej kresťanskej inteligencie 
z Bratislavy, Košíc, Vranova, Prešova, 
Bardejova a široká verejnosť.

�� Kurz Filip, ktorý viedol tím 
Petra Liptáka z Košíc, sa uskutočnil 
16. – 18. novembra v GMC Bárka 
v Juskovej Voli. Na kurze sa zúčast-
nilo 60 mladých z rôznych farností 
Prešovskej archieparchie. (Slavomír 
Zahorjan)

�� Cirkevný zbor Rozanov z Djurdje-
va zo Srbska zavítal v sprievode otca 
Joakima Chološňaja a jeho syna otca 
Michaela 18. novembra do Chrámu 
Ochrany Presvätej Bohorodičky vo 
farnosti Klenov, kde ich privítal sta-
rosta obce a pani kantorka. Zaspievali 
pásmo duchovných piesní, ktorým sa 
predstavili v Prešove na medzinárod-
nom festivale. (Mária Múdra)

�� Katolícka cirkev si na sviatok 
Obetovania Panny Márie 21. novem-
bra pripomína Svetový deň klauzúr-
nych rehoľníkov a rehoľných sestier. 

Kapitula redemptoristov Michalovskej viceprovincie
V Stropkove sa 11. – 13. novem-
bra 2012 uskutočnila druhá časť 
8. viceprovinciálnej kapituly 
redemptoristov Michalovskej 
viceprovincie. 

Na kapitule sa zúčastnil ako 
jej riadny člen aj pražský pro-
vinciál P. Jozef Michalčík CSsR 
a ako hosť P. Václav Hypius 
CSsR, viceprovinciál Bratislav-
skej viceprovincie redempto-
ristov. Úlohou kapituly bolo 
prehodnotiť aktuálny apoštolát 
redemptoristov Michalovskej 

viceprovincie a vytýčiť hlav-
né smerovanie v budúcnosti. 
V rámci svojej misijnej činnosti 
sa redemptoristi rozhodli 
systematicky pripravovať laikov 
k aktívnej účasti na ľudových 
misiách. Bude sa pokračovať 
v rozvíjaní evanjelizačno-hu-
dobného projektu Breakfesti-
val, ktorý sa koná v poslednú 
júnovú nedeľu v Pieninách. 
Vypracuje sa nový pastoračný 
plán pre zahraničnú misiu na 
Ukrajine (Zakarpatie), kde pô-

sobia v Koroleve a v Užhorode 
šiesti redemptoristi. Takisto je 
snaha zlepšiť komunitný život 
v miestnych spoločenstvách for-
máciou predstavených. Pozor-
nosť venovali rozvíjajúcemu sa 
projektu Centro Arte a rozvoju 
apoštolátu Arcibratstva ružen-
ca, obnoveniu oblátov a vytvo-
reniu podmienok na založenie 
Bratstva bl. Metoda. (Metod 
Lukačik)

Na Eparchiálnom úrade v Bratislave  
sa konala kňazská rekolekcia
13. – 14. novembra sa na Epar-
chiálnom úrade v Bratislave 
konala dvojdňová kňazská 
rekolekcia kňazov Bratislav-
skej eparchie pod vedením 
bratislavského eparchu Mons. 
Petra Rusnáka. Podujatie sa 
začalo modlitbou šiestej ho-
dinky v Katedrále Povýšenia sv. 
Kríža v Bratislave. Nasledovala 
osobná modlitba so Svätým 
písmom. Program pokračoval 
večierňou a slávením svätej 
liturgie. Večer patril prednáške 

kancelára Eparchiálneho úradu 
v Bratislave otca Petra Sabola 
na tému Parúzia. V nej upria-
mil pozornosť na začínajúce sa 
pôstne obdobie pred sviatkom 
Narodenia Pána.

Program druhého dňa sa 
začal utierňou a niesol sa 
v znamení novej evanjelizácie. 
Biskup Rusnák vo svojom prího-
vore kňazom zdôraznil nalieha-
vú potrebu novej evanjelizácie. 
Poukázal na tri pastoračné 
smery, ktoré uviedol Svätý Otec 

Benedikt XVI.: 1) adekvátne 
katechetické sprevádzanie a prí-
prava na sviatosti kresťanskej 
iniciácie; 2) misie ad gentes, 
pričom prvotné ohlasovanie 
je nevyhnutné aj v krajinách 
so starodávnou kresťanskou 
tradíciou; 3) evanjelizácia 
pokrstených, ktorí nežijú podľa 
požiadaviek vychádzajúcich 
z krstu. Podujatie sa skončilo 
modlitbou šiestej hodinky. 
(Stanislav Gábor)

Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku oslavovala

15. novembra vyvrcholili oslavy 
20. výročia vzniku gréckokato-
líckej Cirkevnej základnej školy 
sv. Juraja vo Svidníku.

Archijerejskú svätú liturgiu 
v Chráme Božej múdrosti vo 
Svidníku celebroval prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ. V homílii vyjadril 
poďakovanie za 20 rokov exis-
tencie cirkevnej základnej školy 

a podelil sa aj so svojou skú-
senosťou zo synody biskupov 
v Ríme o novej evanjelizácii.

Popoludní program pokra-
čoval v Mestskom kultúrnom 
stredisku slávnostnou akadé-
miou, ktorú pripravili pedagó-
govia a žiaci školy. Akadémia, 
ktorá bola nápaditá, pestrá pre 
oči, uši, myseľ i srdce člove-
ka, zároveň potvrdila vysokú 

úroveň výchovno-vzdelávacieho 
procesu v škole. Na jej konci 
sa prihovorila riaditeľka školy 
RNDr. Katarína Hrižová, ktorá 
sa poďakovala všetkým, ktorí 
stáli pri zrode školy, zriaďova-
teľovi, riaditeľkám, pedagógom 
a ostatným zamestnancom, 
ktorí v nej pôsobili a pôsobia, 
rodičom a žiakom, ako aj mestu 
a školskému úradu.

6 | udalosŤ | 7

Tento deň je venovaný zasväteným 
osobám, ktoré žijú kontemplatívnym 
spôsobom života. Deň oslávili aj 
redemptoristky východného obradu 
vo Vranove nad Topľou. Svoj sviatok 
si pripomenuli archijerejskou svätou 
liturgiou, ktorú slávil prešovský 
arcibiskup a metropolita Mons. Ján 
Babjak. (Ján Sabol ml. a Stanislav 
Gábor)

�� Kurz s názvom Zbav nás zlého, 
ktorý pre 59 účastníkov viedol otec 
Jozef Maretta, exorcista Prešovskej 
archieparchie, sa konal 23. – 25. no-
vembra v GMC Bárka v Juskovej Voli. 
(Slavomír Zahorjan)

�� Billingsova ovulačná metóda 
(BOM) ako životný štýl bola téma 
stretnutia kňazských manželských 
párov s MUDr. Zuzanou Laukovou, 
riaditeľkou Centra Billingsovej 
ovulačnej metódy na Slovensku, 
ktoré sa uskutočnilo 24. novembra 
v Dome kultúry v Jarabine. Motivá-
ciou bolo rozšíriť poznanie BOM vo 
farnostiach tak, aby sa stala životným 
štýlom. Na stretnutí sa rozprávalo 
o potrebe rozvoja pastorácie v ob-
lastiach výchovy mládeže (zavedenie 
teenSTAR programu do farností), 
výučby Billingsovej ovulačnej metódy 
manželkou kňaza – individuálne 
poradenstvo, predmanželské náuky. 
(Gabriela Demjanovičová)

�� Znak, symbol a rituál v tradíciách 
a prejavoch ľudovej zbožnosti bol 
názov druhého kolokvia, ktoré sa 
uskutočnilo 26. novembra na pôde 
Gréckokatolíckej teologickej fakul-
ty PU v Prešove. Medzi aktívnymi 
účastníkmi kolokvia boli prednášajúci 
z domácich i zahraničných vzdeláva-
cích inštitúcií. Výstupy jednotlivcov 
budú vydané v zborníku s rovnomen-
ným názvom kolokvia v roku 2013. 
(Peter Tirpák)

�� Kardinál Ján Chryzostom Korec 
je najuznávanejší verejný činiteľ 
Slovenskej republiky. Vyplýva to 
z internetovej ankety Desať NAJuzná-
vanejších, ktorú pri príležitosti 20. 
výročia Slovenskej republiky vyhlásilo 
Neformálne ekonomické fórum – 
Hospodársky klub.

�� Pred Svetovými dňami mládeže 
(SDM) v Brazílii, ktoré sa uskutočnia 
v júli 2013 v Riu de Janeiro, prijme 
skupinu mladých Slovákov arcidiecé-
za v San Paule.
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Na slávnosti sa zúčastnil aj 
primátor mesta Svidník Ing. Ján 
Holodňák, ktorý odovzdal pre-
šovskému arcibiskupovi a met-
ropolitovi Jánovi Babjakovi 
Cenu primátora mesta Svidník. 
Vyjadril tak poďakovanie otcovi 
arcibiskupovi a Gréckokatolíc-
kej cirkvi za túto školu, ale aj 
za všetko, čo táto Cirkev pod 
vedením otca arcibiskupa robí 
pre občanov mesta. Zároveň 

odovzdal pamätné listy CZŠ sv. 
Juraja v osobe pani riaditeľky 
aj otcovi Markovi Pulščákovi, 
farárovi a protopresbyterovi vo 
Svidníku, ktorý je aj duchov-
ným správcom školy.

Svojou účasťou organizáto-
rov potešila aj vedúca odboru 
školstva p. Dercová a zástupca 
KŠÚ Jozef Kurty.

Na milej slávnosti sa zúčast-
nili aj bývalé riaditeľky, bývalí 

pedagógovia a zamestnanci, 
žiaci a ich rodičia. Škola k vý-
ročiu vydala aj príležitostnú 
publikáciu – pamätnicu.

Cirkevnú základnú školu sv. 
Juraja vo Svidníku zriadilo 1. 
septembra 1992 Gréckokatolíc-
ke biskupstvo v Prešove zastú-
pené biskupom Mons. Jánom 
Hirkom. (Ľubomír Petrík, -vb)

Relikvie pápeža Anastázia I.  
putovali k pravoslávnym veriacim v Košiciach
V košickej gréckokatolíckej ka-
tedrále sa začiatok prípravy na 
sviatky Narodenia Pána spojil 
s milou udalosťou. Pri večernej 
svätej liturgii 15. novembra, 
ktorú slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, boli 
vystavené relikvie rímskeho 
pápeža sv. Anastázia I. (399 – 
401). Jeho životopis uviedol fa-
rár otec Pavol Bardzák. Vladyka 
Milan v príhovore zdôraznil 
potrebu pokánia v predvianoč-
nom čase ako účinného pros-

triedku na stretnutie sa s Pá-
nom. Varoval pred všetkým, čo 
odvádza pozornosť od Krista. 

Veriacich vyzval k častejšiemu 
stretávaniu sa s Božím slovom 
v rodinách. Uviedol, že to bol 
práve pápež Anastázius, ktorý 
nariadil, aby sa pri prednášaní 
evanjelia v chráme stálo.

V závere svätej liturgie boli 
odovzdané relikvie najvyššiemu 
predstaviteľovi pravoslávnej 
Michalovsko-košickej eparchie 
Jurajovi. Biskup Juraj pri tejto 
príležitosti venoval vladykovi 
Milanovi ikonu Presvätej Boho-
rodičky. (Michal Hospodár)

Mládežníci uviedli predstavenie o bl. Metodovi Trčkovi
Už po štvrtýkrát zaznel potlesk 
divákov venovaný mladým 
hercom z Gréckokatolíckeho 
mládežníckeho pastoračného 
centra v Prešove. Divadelné 
predstavenie s názvom Verný 
syn Cirkvi – blahoslavený otec 
Metod Dominik Trčka CSsR 
bolo zakončením trilógie o ži-
votných osudoch blahoslave-
ných Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku, ktorej prvé dve časti 
približovali osudy blahoslave-
ných biskupov mučeníkov Pavla 
Petra Gojdiča OSBM a ThDr. 
Vasiľa Hopka.

Predstavenie sa uskutočnilo 
v pondelok 19. novembra po ve-
černej svätej liturgii v Katedrál-
nom chráme sv. Jána Krstiteľa 
za účasti prešovského arcibis-
kupa a metropolitu Mons. Jána 
Babjaka SJ, emeritného pražské-
ho pomocného biskupa Mons. 
Jána Eugena Kočiša a ďalších 
vzácnych hostí.

Sedemnásť mladých hercov 
pod vedením otca Petra Tirpá-
ka, duchovného správcu GMPC 

v Prešove, priblížilo publiku 
väzenské útrapy, prenasledova-
nie i mučenie, ktoré musel bl. 
Metod Dominik pretrpieť, ale 
napriek ktorým nestratil radosť 
ani ochotu obetovať sa pre Cir-
kev i pre svojich blízkych.

Po skončení predstavenia sa 
všetkým poďakoval otec Peter 
Tirpák a vladyka Ján vyslovil 
uznanie všetkým účinkujúcim 
študentom za ich herecké výko-
ny i ochotu obetovať svoj voľný 
čas na prípravu predstavenia.

Autorkou scenárov jednot-
livých predstavení je Zuzana 
Demčáková. Režisérkami boli 

Mirka Klimková a Veronika 
Petríková. Hlavnú postavu bl. 
Metoda Dominika Trčku hrá 
Daniel Černý. Text hlavnej 
piesne s názvom Apoštol výcho-
du napísal otec Martin Kozej 
a hudbu zložila Jana Tirpáková. 
Spevom predstavenie sprevá-
dzal Mládežnícky študentský 
zbor pri GMPC pod vedením 
Jany Tirpákovej. Odbornú 
historickú korektúru scená-
ra urobil otec Atanáz Daniel 
Mandzák CSsR. (Marek Čan, 
Ľubomír Petrík; snímka: Jozef 
Demčák)
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Lucia Lovašová) a dva bratislavské zbory 
– Chrysostomos (dirigent Martin Škovie-
ra) a Kyrillomethodeon (dirigent Ladislav 
Sabolčák) pôsobiace pri gréckokatolíckom 
Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža.

Druhá časť koncertu patrila mužským 
zborom a zborom zo zahraničia. Predstavil 
sa mužský Zbor sv. Romana Sladkopevca, 
ktorého členmi sú bohoslovci – seminaristi 
Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Pre-
šove (dirigentka Valéria Hricovová) a Kňaz-
ský zbor sv. Jakuba (dirigent otec Daniel 
Porubec). Miešaný chrámový zbor Axios 
pri Chráme sv. archanjela Michala studit-
ského monastiera z ukrajinského Ľvova pod 
vedením Marty Karapinkovej si podmanil 
poslucháčov svojím umelecky vysoko hod-
notným vystúpením. Ako posledný vystúpil 
srbský zbor Rozanov z Djurdjeva. Tento 
zbor pracuje pri Farnosti Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky a jeho zvláštnosťou je, že 
medzi jeho členov patria gréckokatolícki aj 
pravoslávni veriaci, ktorých spája spoločná 
láska k zborovému spevu. Pod vedením 
dirigentky Tatiany Barnovej si zaspievali 
aj duchovní otcovia, z ktorých hlavne otec 
Joachim Hološnjaj zaujal svojím krásnym 
sólovým spevom. Spevácky výkon tohto 
hosťovského zboru bol krásnym vyvrchole-
ním celého festivalového koncertu.

V úplnom závere koncertu zaznela 
v podaní všetkých účinkujúcich spoločná 
pieseň Budi imja Hospodne, ktorá v tomto 
mohutnom prevedení zanechala v poslu-
cháčoch silný dojem. Demonštrovala krásu 
a duchovnú hĺbku byzantských zboro-

vých spevov. Príhovor a požehnanie otca 
arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ 
a spoločný spev Mnoholitstvija všetkých 
prítomných umocnil krásne dojmy účinku-
júcich aj poslucháčov.

V nedeľu bol naplnený duchovný rozmer 
festivalu spevom zborov z Bratislavy, Ukra-
jiny a Srbska na svätých liturgiách v kated-
rálnom chráme a v chrámoch na Sídlisku III 
a sídlisku Sekčov.

Podujatie finančne podporilo Minister-
stvo kultúry Slovenskej republiky.

Cena Emila Korbu
Súčasťou festivalového programu bolo 
odovzdávanie Ceny Emila Korbu, ktoré sa 
uskutočnilo po prvom bloku vystúpení. 
Cenu z rúk otca arcibiskupa a metropolitu 
Jána Babjaka SJ prijali v kategórii publi-
kačná činnosť pani Mária Žarnayová za 
nezištnú pomoc pri tvorbe časopisu Slovo 
v oblasti publikovania fotografií, v kategórii 
webová stránka alebo elektronické médium 
pán Matúš Kipikaša za činnosť pri tvorbe 
elektronických aplikácií a hier pre deti 
(Jonáš, Dávid) a elektronického grécko-
katolíckeho kalendára, v kategórii vydané 
či zrealizované dielo akademický maliar 
Mikuláš Klimčák za celoživotné dielo 
s cyrilo-metodskou tematikou, a špeciálnu 
cenu in memoriam otec Ladislav Hučko, 
prvý šéfredaktor časopisu Slovo, za osobitý 
prínos pre časopis Slovo a za jeho obetavosť 
pri zakladaní časopisu v zastúpení syna 
oceneného Ing. Mikuláša Hučka. n

Valéria Hricovová
snímky: Alexander Hricov

Rozhovor s Mons. Milanom 
Chauturom CSsR, košic-
kým eparchom, o stretnutí 
biskupov východných cirkví 
v Chorvátsku

Aký je význam stretnutí eu-
rópskych biskupov východné-
ho obradu?
Už desať rokov sa stretávajú 
gréckokatolícki biskupi, aby 
si zjednotili pohľad na právne, pastoračné 
a liturgické postoje a postupy v jednotlivých 
eparchiách. Gréckokatolícka cirkev bola v mi-
nulosti v ilegalite, bola zakázaná. Nemohla sa 
rozvíjať na Ukrajine, Slovensku, čiastočne ani 
v Poľsku a v Maďarsku. Teraz teda prišiel čas, 
aby sme to, čo bolo zmeškané, aj vzhľadom na 
Druhý vatikánsky koncil nejakým spôsobom 
vložili do života.

Čo bolo na programe  
tohtoročného stretnutia?
Stretnutie sa začalo 22. novembra svätou 
omšou v západnom obrade, ktorú slúžil 
kardinál J. Bozanič, záhrebský arcibiskup. Tým 
dal najavo aj to, že Rímskokatolícka cirkev 
v Chorvátsku nažíva s východnou cirkvou vo 
veľkom priateľstve. Prijal nás nielen do kated-
rály, ale aj do budovy chorvátskej biskupskej 
konferencie, kde sa celý tento program udial. 
Arcibiskup zvýraznil 400. jubileum zjednotenia 
východnej chorvátskej cirkvi so Svätou stolicou.
Na ďalší deň sa začal pracovný program. Keďže 
Gréckokatolícka cirkev bola v časoch Druhého 
vatikánskeho koncilu v socialistických kraji-
nách zakázaná, vrátili sme sa k dokumentu 
o orientálnych cirkvách. Diskutovali sme aj na 
tému Kristus – naša Pascha. Túto tému vložila 
Ukrajinská gréckokatolícka cirkev aj do vydania 
katechizmu pre gréckokatolíkov na Ukrajine. 
Doobeda bol teda prednáškový a diskusný 
program, poobede sme navštívili miesta dôleži-
té pre Gréckokatolícku cirkev v Chorvátsku.
Na ďalší deň sa Mons. Cyril Vasiľ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi, znova oprel 
o Druhý vatikánsky koncil v znení Kódexu 
východných cirkví. Poukázal na niektoré právne 
aspekty, ktoré sa týkajú Gréckokatolíckej cirkvi 
a diskutovalo sa aj na tému Ženaté a slobodné 
kňazstvo. Biskup Virgil Bercea z Rumunska 
priblížil synodu o novej evanjelizácii v Ríme, na 
ktorej sa osobne zúčastnil. Liturgiu v ten deň 
slávil arcibiskup Cyril Vasiľ v sanktuáriu Marija 
Bistrica.
V nedeľu sme slávili rozlúčkovú svätú liturgiu 
v meste Križevci, kde Mária Terézia zriadila 
gréckokatolícke biskupstvo.

Michal Hospodár
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CEna Emila Korbu

Cenu Emila Korbu udeľuje redakcia časopisu Slovo pod záštitou neziskovej organizácie Petra 
a Prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva. Cena sa udeľuje raz za tri roky v troch ka-
tegóriách:
– publikačná činnosť alebo prispievateľ v časopise Slovo;
– webová stránka alebo elektronické médium;
– vydané či zrealizované dielo.
Emil Korba bol gréckokatolícky kňaz a šéfredaktor časopisu Slovo od roku 1970 až do svojej 
predčasnej smrti v roku 1978. Svojím zanietením na ňom zanechal svoju pečať priamo aj cez 
pôsobenie svojich priateľov.
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Prešov privítal 
milovníkov zborového 

spevu 
 

21. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu 

Tradičný festival byzantských zboro-
vých spevov prekročil prah dvoch 
desaťročí a úspešne vykročil do 

ďalších ročníkov. 16. – 18. novembra 2012 sa 
uskutočnil už 21. ročník Medzinárodného 
festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu pod záštitou Mons. Ľubomíra Petrí-
ka, hovorcu Prešovského gréckokatolíckeho 
arcibiskupstva.

Organizátormi festivalu sú Gréckokato-
lícke arcibiskupstvo v Prešove a združenie 
Sakrálne spevy Východu.

V piatok podvečer vstúpila do grécko-
katolíckeho Katedrálneho chrámu sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove festivalová atmosféra 
v podobe otváracej svätej liturgie, ktorú 
svojím spevom sprevádzal domáci kated-
rálny zbor.

Program pokračoval festivalovým 
koncertom v sobotu 17. novembra o 14. 00 
hod. Za prítomnosti Mons. Jána Babjaka SJ, 

prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa 
a metropolitu, pražského emeritného bis-
kupa Mons. Jána Eugena Kočiša, prof. Oľgy 
Benčovej, generálnej konzulky Ukrajiny 
na Slovensku, mnohých ďalších vzácnych 
hostí a veľkého počtu poslucháčov sa na 
tomto festivalovom podujatí predstavilo 

osem speváckych zborov.
V prvej časti koncertu vystúpili kated-

rálne zbory – Gréckokatolícky katedrálny 
zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova (dirigentka 
Valéria Hricovová), košický Zbor sv. Cyrila 
a Metoda pri Katedrálnom chráme Naro-
denia Presvätej Bohorodičky (dirigentka 
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Keď 20. decembra 386 (alebo 388) Ján Zlatoústy predniesol kázeň pri príležitosti roku  
od úmrtia Filogónia, antiochijského biskupa, vyhlásil, že tento rok bude Antiochia  

po prvýkrát sláviť Kristovo narodenie 25. decembra osobitne od sviatku Bohozjavenia.  
Argumentoval, že Narodenie Pána môžeme považovať za „matku všetkých sviatkov“,  

lebo „od neho sa odvíja aj Bohozjavenie, svätá Pascha, Nanebovstúpenie i Päťdesiatnica.  
Ak by sa Kristus nenarodil v tele, nebol by pokrstený (Bohozjavenie),  

nezomrel by na kríži (Pascha) a neposlal by Svätého Ducha (Päťdesiatnica).  
A tak z Kristovho narodenia vzišli všetky sviatky ako potôčiky z jedného prameňa“.

Pri prameni
V priebehu prvých troch storočí slávili kres-
ťania len Bohozjavenie (6. januára), pričom 
si pripomínali aj Kristovo narodenie, aj jeho 
krst v rieke Jordán. Grécke slovo epifánia 
alebo teofánia znamená zjavenie či Bohoz-
javenie a v prvých storočiach znamenalo 
nielen zjavenie Krista pri krste, ale aj jeho 
zjavenie sa na svete, narodenie. Niektoré 
cirkvi si v prvých storočiach v tento deň pri-
pomínali aj príchod troch mudrcov, zázrak 
v Káne Galilejskej, zázračné rozmnoženie 
chleba a niekde dokonca aj vzkriesenie 
Lazára, pretože všetky tieto udalosti svedčia 
o zjavení sa Boha na zemi.

Stalo sa na západe
K oddeleniu sviatkov došlo najprv v rímskej 
cirkvi, ktorá za pápeža Júliusa I. (337 – 352) 
začala sláviť Kristovo narodenie 25. de-
cembra. Prečo práve tento dátum? V Ríme 
v čase od 17. do 23. decembra prebiehali 
oslavy boha Saturna, tzv. saturnálie. Hneď 
po nich 25. decembra nasledovali veľkolepé 
oslavy na počesť „nepremožiteľného slnka“. 
Keď cisár Aurelián vyhlásil božstvo slnka 
za hlavného patróna Rímskeho impéria, 
kresťanský svet rozmýšľal o „protiakcii“.

Východné pokračovanie
Na príklade západnej cirkvi začínajú aj 
východné spoločenstvá sláviť Kristovo 
narodenie 25. decembra. Rozhodujúci vplyv 
mali traja otcovia východnej cirkvi: Bazil 
Veľký, Gregor Bohoslovec a Ján Zlatoústy. 
Svätý Bazil Veľký ako prvý slávil Kristovo 
narodenie osobitne od Bohozjavenia v Ka-
padócii v období medzi rokmi 371 a 374. 
Pod jeho vplyvom zavádza tento sviatok 
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aj Gregor Bohoslovec v Konštantínopole 
(r. 379). Následne Ján Zlatoústy oddeľuje 
sviatky Narodenia Pána od Bohozjavenia 
v Antiochii.

SVEDECTVo SPiSoV
Svätí otcovia prvých storočí zanechali nie-
koľko oslavných textov na počesť Kristovho 
narodenia, v ktorých zdôrazňujú predovšet-
kým tri skutočnosti.

Veľkosť tajomstva
Svätý Bazil Veľký vo svojej kázni na 
Kristovo narodenie učí, ako máme prijímať 
toto tajomstvo: „Nepýtaj sa kedy. Zanechaj 
otázky. Nepýtaj sa ako. Niet odpovede. 
Lebo ,kedy’ je pojem času a ,ako’ nás 
privádza k telesnému narodeniu... Boh je 
na zemi. Boh je medzi ľuďmi. Nie v ohni, 
v zvuku trúbenia. Nie na hore v dyme, nie 
v temnote. Nie v hrozivej búrke a hrmení, 
ako keď dával Zákon. Prichádza v tele, lás-
kavý a dobrý prebýva s nami ako s rovnými. 
Boh v tele nekoná zďaleka – ako u prorokov, 
ale zjednocuje sa s prirodzenosťou rovnou 
ľudskej, aby takým spôsobom cez svoje telo 
spriaznené s naším priviedol k sebe opäť 
celé ľudstvo“.

Svätý Ján Zlatoústy okrem konštatova-
nia veľkosti sviatku a jeho oslavy poukazuje 
na nesmierne ovocie, ktoré sa človeku 
dostáva. „Môže sa hádam niečo porovnať 
s týmto sviatkom? Boh je na zemi, človek 
v nebi. Anjeli slúžia ľuďom, ľudia majú 
spoločenstvo s anjelmi a ostatnými nebes-
kými mocnosťami; démoni utekajú, smrť je 
porazená, raj otvorený, kliatba odstránená, 
hriech zmizol, previnenia sa stratili, pravda 
zostúpila na zem. Prirodzenosť, pred kto-
rou cherubíni strážili raj, sa dnes zjednotila 
s Bohom.“

Betlehemskú udalosť prirovnáva svätý 
Atanáz Veľký invenčným spôsobom 
k chrámovej bohoslužbe: „Príbytok, 
v ktorom Panna porodila Syna, prijíma 
podobu chrámu, kde sú žertvenníkom 
jasličky, služobníkom Jozef, diakonmi 
pastieri, kňazmi anjeli, arcikňazom Pán, 
oltárom Panna, čašami matkine prsia, rú-
chom ľudské telo, vozduchom (aerionom) 
cherubíni, diskosom Svätý Duch a Otec je 
prikrývkou“.

Svätý Efrém Sýrsky ospieval toto ta-
jomstvo v hlboko dogmatických hymnoch, 
pričom jeho výroky s príjemnou obraznos-
ťou vnášajú do symboliky sviatku pridanú 
hodnotu intimity medzi Bohom a člove-
kom. „Je to čistá noc, v ktorej sa zjavuje 
čistý, ktorý prišiel, aby nás očistil. Nech sa 
nič nemieša k našim pocitom a nekalí ich. 
... Všemohúci sa stal dieťaťom, v ňom bol 
ukrytý poklad múdrosti. ... Najvyšší sa sýti 

Máriiným mliekom, zatiaľ čo my všetci sme 
sa sýtili jeho bohatstvom.“

obeta, pokora, chudoba
Tieto čnosti budú výrazne sprevádzať celý 
pozemský život Ježiša Krista v tele až po 
kríž. Svätý Atanáz Veľký vo svojej kázni 
volá: „Kto bude mlčať, kto nebude oslavovať 
Pánov príchod? Hore slobodný, dole sčíta-
ný. Hore Syn, dole sluha. Hore Kráľ, dole 
služobník. Hore bohatý, dole chudobný. 
Hore sa mu klaňajú, dole platí daň. Hore 
má božský oltár, dole poľnú jaskyňu. Hore 
otcovské nekonečné lono, dole neútulnú 
malú skrýšu a jasličky. Ten, kto viaže, je 
dole povíjaný. Ten, kto iných sýti, je kŕme-
ný. Neviditeľný prichádza ako dieťa. Ten, 
kto otvára pramene, potrebuje prsia. Ten, 
kto všetko nesie a udržiava, je nosený. Vša-
deprítomný sa nepochopiteľne obmedzuje. 
Zázrak! Aké slávne sú tieto veci!“ 

Toto kontrastné zobrazenie odkrýva 
závoj z Božieho srdca, ktorého láska ne-
poznala a nepozná hranice, ak ide o spásu 
človeka. Ak ide o to, aby nás mal Boh vo 
večnosti pri sebe.

Svätý Ján Zlatoústy si všíma Kristovu 
chudobu, ktorá sa stáva prameňom sku-
točného bohatstva: „Vidím tesára a jasličky. 
Dieťa a plienky, narodenie z Panny zbavené 
všetkého, čo je nevyhnutné, všetko je v chu-
dobe, všetko je v biede. Nevidíš hádam 
bohatstvo v tejto veľkej chudobe? On sa ako 
bohatý stal chudobným kvôli nám. Nemal 
posteľ, ale bol položený v strohých jasliach. 
Ó, chudoba, ktorá sa stala prameňom bo-
hatstva! Nesmierne bohatstvo, ktoré vyzerá 
ako chudoba!“

Svätý Efrém Sýrsky s jemu vlastnou 
priamosťou, úprimnosťou a hĺbkou jed-
noduchosti volá k nasledovaniu Kristovej 
pokory a lásky: „Dnes Boh prišiel k hriešni-
kom, nech sa teda spravodlivý nevyvyšuje 
nad hriešnym. Dnes Pán vesmíru prišiel 
k svojim služobníkom, nech sa aj páni 
sklonia k svojim sluhom v láske. Dnes, keď 
sa bohatý pre nás stal chudobným, nech sa 
bohatý pri svojom stole podelí s chudobný-
mi“. Na inom mieste vraví: „V túto noc nech 
nebude nikto zamračený a hnevlivý. V túto 
noc, ktorá patrí pokornému, nech nikto 
nebude namyslený a pyšný. V tento deň 
odpustenia nespomínajme urážky. V tento 
deň radosti nešírme smútok. V tento deň 
Pán prišiel k hriešnikom, nech sa teda spra-
vodlivý nevyvyšuje nad hriešnym. V tento 
deň sme získali dar, aj keď sme oň neprosili. 
Otvorme teda aj my svoje dvere tým, ktorí 
nás prosia o odpustenie.“

Svätý Eusébius si všíma praktický 
rozmer podstaty sviatku, keď ho ukotvuje 
nielen do dejín spásy, ale aj do dejín spase-

nia každého človeka: „Ak by neprijal telo, 
ako by sa ho potom mohli dotknúť pastieri 
a priniesť mu dary? Ak by neprišiel v tele, 
ako by mohla cudzoložnica bozkať nohy 
tomu, koho nemôžu obsiahnuť nebesá? 
Ako by ho mohol Zachej prijať do domu, 
zbaviť sa vášne úžery a ukázať hriešnikom, 
v čom spočíva spása? Preto Boh prišiel v tele 
a zavolal k sebe najprv pastierov, potom 
mýtnikov, cudzoložnice, daroval im odpus-
tenie hriechov, zrušil moc zákona a oslobo-
dil celé stvorenie!“

Prameň nebeskej radosti
Svätý Gregor Bohoslovec volá k radosti, 
keď vraví: „Kristus v tele – radujte sa s chve-
ním a radosťou – s chvením kvôli hriechu 
a s radosťou kvôli nádeji. Kto by sa ne-
sklonil pred predvečným? Kto by neoslávil 
posledného? Opäť sa rozplýva temnota, 
opäť sa zjavuje svetlo... Lebo som si istý, že 
nebeské mocnosti sa tešia a oslavujú dnes 
spolu s nami preto, že aj oni milujú človeka 
i Boha“.

Výrok z vianočného slávenia oživuje 
Gregor Nysský múdrou argumentáciou: 
„Všimnime si nebeské mocnosti, pozrime 
sa na slávu anjelov, započúvajme sa do 
božského spevu. Aký hlas počujeme? ,Sláva 
Bohu na výsostiach!‘ Prečo anjeli svojím 
hlasom oslavujú Boha, na ktorého hľadia 
na výsostiach? ,Preto,‘ odpovedali by, ,lebo 
na zem prišiel pokoj‘. Práve toto spôsobuje 
anjelom radosť: ,pokoj na zemi‘. Zem, ktorá 
bola predtým prekliata, ktorá rodila burinu 
a tŕnie, krajina vojen, miesto vyhnanstva 
pre odsúdených – táto zem prijala pokoj. 
Zázrak! Pravda zažiarila zo zeme a pravda sa 
sklonila z neba (porov. Ž 85, 12).“

Katechizmus Ukrajinskej gréckoka-
tolíckej cirkvi k sviatku Narodenia Pána 
hovorí: „Podľa liturgických textov je naro-
denie dieťaťa ,bez otca z matky‘ naplnením 
Danielovho proroctva o kameni, ktorý bol 
odlomený zo skaly bez pomoci rúk (pozri 
Dan 2, 45). Vo vtelení Boží Syn ,vyšiel z lona 
Otca a nepochopiteľným umenšením prijal 
našu biedu‘. Stáva sa tým, kým nebol, teda 
človekom, cez Presvätú Bohorodičku – 
,jasný mrak plný nebeského dažďa, ktorý sa 
vznáša nad zemou, aby ju zrosil a napojil‘. 
Nech tieto sviatky Narodenia Pána prinesú 
do každého srdca toto ,zrosenie a občer-
stvenie‘, nech prinesú život všade tam, kde 
ho niet.“ n

Valéria Juríčková
Použité zdroje: Katrij Julian OSBM. Piznaj 

svij obrjad. Ľvov: Svičado; Katechizmus 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Ľvov: 

Svičado
ilustračná snímka: pravoslavie.ru

Z neba  
zostúpila Pravda
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kázní hovorí: „Dnes sa pôvodca sveta naro-
dil z lona Panny: ten, čo urobil všetky veci, 
stal sa dieťaťom ženy, ktorú on sám stvoril. 
Dnes sa Božie Slovo zjavilo v tele a to, čo 
doteraz pre ľudské oko zostávalo skryté, 
stalo sa jasným a očividným. Dnes pastieri 
pochopili z anjelových slov, že sa narodil 
Spasiteľ – prišiel na svet v našej podobe – 
s telom i dušou“ (Sermo 26, In Nativitate 
Domini, 6,1: PL 54, 213).

Je tu ešte jedna vec, ktorej by som rád 
venoval trocha pozornosti. Betlehemskú 
udalosť by sme mali vnímať vo svetle 
veľkonočného tajomstva. Jedno i druhé 
je totiž súčasťou jediného vykupiteľského 
diela Kristovho. Vtelenie a narodenie Ježiša 
nás pozýva, aby sme svoj pohľad zamerali 
na jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Vianoce 
i Veľká noc sú sviatkami vykúpenia. Veľká 
noc oslavuje vykúpenie ako víťazstvo nad 
hriechom a smrťou: označuje záverečný 
moment, keď už sláva Bohočloveka žiari 
ako svetlo vo dne. Vianoce slávia vykúpenie 
ako vstup Boha do dejín, okamih, keď sa 
stal človekom, aby človeka priviedol späť 
k Bohu: označujú takpovediac začiatočný 
moment, ktorý dáva tušiť prvý záblesk 
svitania.

Ale presne tak ako svitanie predchádza 
denný svit a dáva nám tušiť jeho príchod, aj 
Vianoce ohlasujú kríž a slávu vzkriesenia. 
A tak obe časové obdobia, počas ktorých 
slávime dvojicu veľkých sviatkov (teda 
aspoň na niektorých miestach sveta), nám 
môžu pomôcť pochopiť túto skutočnosť. 
Zatiaľ čo Veľká noc pripadá na počiatok 
jari, keď slnko začína vyhrávať nad hus-
tým chladom hmly a obnovuje tvár zeme, 
Vianoce sú na začiatku zimy, keď svetlo 
a teplo nedokážu prebudiť prírodu zavinutú 
do prikrývky chladu, pod ktorou pulzuje 
skrytý život.

Cirkevní otcovia vždy čítali narodenie 
Krista vo svetle celého diela spásy, ktoré má 
svoje zavŕšenie vo veľkonočnom tajomstve. 
Vtelenie Božieho Syna sa u nich nejaví len 
ako začiatok a podmienka celej spásy, ale 
aj ako samotná prítomnosť tajomstva našej 
spásy: Boh sa stáva človekom, rodí sa ako 
ľudské dieťa, berie na seba naše telo, aby 
porazil smrť a hriech. Dobre to ilustrujú 
dva texty od svätého Bazila. Svätý Bazil 
hovoril svojim veriacim: „Boh na seba berie 
telo práve preto, aby zničil smrť, ktorá sa 
v ňom ukrývala. Tak ako protidávky jedu po 
prehltnutí rušia smrtonosný efekt a ako sa 
temnoty domu rozplývajú vo svetle slnka, aj 
smrť, ktorá panovala nad ľudskou prirodze-
nosťou, je zničená Božou prítomnosťou.

A tak, ako ľad zostane neroztopený vo 
vode, kým trvá noc a vládnu temnoty, ale 

hneď sa roztopí pod vplyvom slnečného 
tepla, aj smrť, ktorá vládla až do príchodu 
Krista, v okamihu, keď sa zjavila milosť 
Boha Spasiteľa a vyšlo slnko spravodlivosti, 
,bola pohltená víťazstvom’ (porov. 1 Kor 15, 
54), pretože nemohla zotrvať v prítomnosti 
Života.“ (Homília o Kristovom narodení, 2: 
PG 31, 1461). A svätý Bazil v ďalšom texte 
ponúka toto pozvanie: „Slávime spásu 
sveta, zrodenie ľudského rodu. Dnes bola 
odpustená Adamova vina. Už nemusíme 
vravieť: ,Si prach a na prach sa obrátiš’ (Gn 
3, 19), ale: spojený s tým, ktorý zostúpil 
z neba, budeš do neba prijatý” (Homília 
o Kristovom narodení, 6: PG 31, 1473).

Vo vianočných sviatkoch sa stretávame 
s nežnosťou lásky Boha, ktorý sa sklonil 
k našej ohraničenosti, k našim slabostiam, 
k našim hriechom a zostupuje až k nám. 
Svätý Pavol hovorí, že „hoci má Ježiš Kristus 
božskú prirodzenosť,... zriekol sa seba 
samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa 
podobný ľuďom“ (Flp 2, 6 – 7). Pozrime sa 
na betlehemskú jaskyňu: Boh sa skláňa až 
k tomu, že ho vložia do jasieľ: je to akoby 
prelúdium jeho sklonenia sa v hodine 
utrpenia. Vyvrcholenie dejín lásky medzi 
Bohom a človekom prechádza skrze jasle 
v Betleheme a hrob v Jeruzaleme.

Drahí bratia a sestry, prežime s radosťou 
Vianoce, ktoré sa blížia. Prežime tento 
úžasný moment: Boží Syn sa rodí aj dnes, 
Boh je skutočne blízky každému z nás 
a chce sa s nami stretnúť, chce nás priviesť 
k sebe. On je pravým svetlom, ktoré rozpty-
ľuje temnoty, čo zahaľujú náš život a našu 
ľudskosť. Prežime Narodenie Pána v kon-
templácii nekonečnej lásky Boha, ktorý nás 
pozdvihol k sebe prostredníctvom tajom-
stva vtelenia, utrpenia, smrti a zmŕtvych-
vstania svojho Syna, pretože – ako hovorí 
svätý Augustín – „V (Kristovi) sa božstvo 
Jednorodeného stalo účastným na našej 
smrteľnosti, aby sme sa my stali účastnými 
na jeho nesmrteľnosti“ (Epistola 187, 6, 20: 
PL 33, 839 – 840). Kontemplujme a prežime 
toto tajomstvo predovšetkým v eucharis-
tickom slávení, ktoré je centrom Vianoc; 
v ňom sa reálne sprítomňuje sám Ježiš, 
opravdivý chlieb, ktorý zostúpil z neba, 
skutočný baránok obetovaný za našu spásu.

Prajem vám všetkým i vašim rodinám, 
aby ste prežili opravdivo kresťanské Viano-
ce, aby aj vianočné priania, ktoré si budete 
vymieňať, boli vyjadrením skutočnej 
radosti z poznania toho, že Boh je nám na-
blízku a chce s nami kráčať po ceste života. 
Ďakujem. n

TK KBS
preložil Martin Kramara

ilustračná snímka: pravoslavie.ru

boj o fazuľky?
V máji 2012 Národná banka Slovenska vyhlási-
la verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh 
pamätnej obehovej mince v nominálnej hod-
note 2 eurá k 1150. výročiu príchodu misie 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. To by 
potešilo každého Slováka, nielen kresťana.

Slovenskú spoločnosť však rozštiepila infor-
mácia, že z pôvodného návrhu budú stiahnuté 
svätožiare pri oboch svätcov a kríže na páliu. 
Nechcem tu polemizovať o tom, či sv. Metod 
mal pálium, alebo klasický východný omofor, 
ale chcem sa pozastaviť pri dvoch názoroch, 
ktoré často v médiách zaznievajú.

Prvý sa opiera o to, že sme sekulárny štát, 
a teda Slovenská republika nie je spojená so 
žiadnym náboženstvom. Mince majú od-
zrkadľovať reálnu historickú pravdu, aj keď 
ide o svätých. No pravdou je, že na páliu aj 
omofore sú kríže, či sa to niekomu páči, alebo 
nie. Preto toto zobrazenie s akýmsi „šálom“ je 
absolútne nerealistické.

Druhý názor hovorí o tom, že NBS vôbec 
nemusela brať do úvahy nejaké odporúčania 
svojich európskych kolegov. Ako povedala pre 
agentúru SITA hovorkyňa NBS Petra Pauerová: 
„NBS zaslala v rámci štandardného procesu 
návrh na mincu do pripomienkového konania 
európskym inštitúciám. Z neho vzišiel návrh, 
aby na minci nebola svätožiara ani kríže.“ To 
znamená, že to bol iba návrh. Na svojej vlast-
nej webovej stránke NBS uvádza: „Motívy na 
pamätné euromince schvaľuje banková rada 
NBS. ... Navrhovanie a vydávanie mincí je v pô-
sobnosti jednotlivých krajín eurozóny. Úlohou 
ECB ... je schvaľovať objem mincí, ktorý môžu 
jednotlivé krajiny vydať. “ Tak kde je pravda?

23. novembra 2012 sa však všetko zmenilo. 
„Banková rada schválila pôvodný návrh dizaj-
nu dvojeurovej pamätnej mince aj s vedomím, 
že sa v novom informačnom a schvaľovacom 
procese vystavuje riziku zmarenia svojho 
pôvodného cieľa vydať mincu platnú v celej 
eurozóne s tematikou príchodu Konštantína 
a Metoda na územie Veľkej Moravy,“ uviedla 
Petra Pauerová. Takže naša minca nebude pla-
tiť inde, lebo na nej bude svätožiara? Potom 
by u nás nemali platiť mince s vyobrazením 
boha Dia, ktoré v roku 2005 vydalo Taliansko, 
či mince s vyobrazeniami kráľov a kniežat, 
lebo to nie sú naši panovníci.

Alebo chceme byť európskejší ako samotná 
Európa? Kedy môžeme očakávať požiadav-
ku európskych inštitúcií odstrániť dvojkríž 
z nášho štátneho znaku a vlajky? Možno má 
pán Michal pravdu, keď na istom fóre napísal: 
„Cirkev, necirkev, k Cyrilovi a Metodovi to 
patrí... Brusel sa čím ďalej tým viac podobá na 
ÚV KSSZ.“

Juraj Gradoš
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Deň, keď sa  
boh stal človekom,  

sa nikdy nekončí

Drahí bratia a sestry,
som veľmi rád, že vás môžem privítať na 
generálnej audiencii len niekoľko dní 
pred slávnosťou Narodenia Pána. Ľudia si 
v týchto dňoch vymieňajú pozdravy: „Veselé 
Vianoce! Šťastné a veselé sviatky!“ Snažme 
sa, aby tieto pozdravy ani v dnešnej spoloč-
nosti nestratili svoj duchovný význam, aby 
tieto Vianoce neboli len sviatkami vonkaj-
šieho aspektu, ale aby sa dotkli hĺbky ľud-
ského srdca. Samozrejme, všetky vonkajšie 
znaky Vianoc sú pekné a dôležité – ak nás 
neodvádzajú od skutočného zmyslu preží-
vania Vianoc, teda od zmyslu posvätného 
a kresťanského – aby naša radosť nebola len 
povrchnou, ale opravdivou a hlbokou.

Vo vianočnej liturgii nás Cirkev uvádza 
do veľkého tajomstva vtelenia. Vianoce 
nie sú len výročím narodenia Ježiša: aj to 
si pripomíname, ale dôležitejšie je sláviť 
tajomstvo, ktoré sa dotklo a neustále sa 
dotýka celej ľudskej histórie. Sám Boh 
prišiel, aby prebýval medzi nami (porov. Jn 
1,14) – stal sa skutočne jedným z nás; je to 
tajomstvo, ktoré sa vzťahuje na našu vieru 
aj na našu existenciu. Je to tajomstvo, ktoré 
konkrétne prežívame v liturgických sláve-
niach, predovšetkým vo svätej omši. Niekto 

by sa mohol spýtať: Je možné, aby som túto 
udalosť prežil dnes, tak časovo vzdialený 
od okamihu, keď sa stala? Ako môžem mať 
účasť na narodení Božieho Syna, ktoré sa 
uskutočnilo pred vyše dvetisíc rokmi?

Pri polnočnej svätej omši budeme opako-
vať antifónu responzóriového žalmu: „Dnes 
sa nám narodil Spasiteľ“. Tento časový 
prívlastok – „dnes“ – sa viackrát vyskytuje 
vo všetkých vianočných sláveniach: vzťa-
huje sa na udalosť Ježišovho narodenia a na 
spásu, ktorú vtelenie Božieho Syna prinies-
lo. V liturgii táto udalosť prekračuje ohrani-
čenia času a priestoru: stáva sa aktuálnou, 
súčasnou; jej pôsobenie zostáva, aj keď 
pribúdajú dni, roky, stáročia. Keď liturgia 
hovorí, že Ježiš sa rodí „dnes“, nepoužíva 
len nejakú frázu, ale zdôrazňuje, že jeho 
narodenie sa dotýka celých dejín.

Aj dnes pre nás zostáva skutočnosťou, ku 
ktorej nás privádza liturgia. Nás veriacich 
vianočné slávenie utvrdzuje v istote, že Boh 
je medzi nami skutočne – svojím telom – 
prítomný; nie je nám vzdialený: aj keď je 
s Otcom, zostáva nám nablízku. Boh sa 
v betlehemskom Dieťati skutočne priblížil 
človeku; on sám sa stal človekom, a my sa 
s ním môžme stretnúť aj dnes: je to deň, 

ktorý sa nikdy nekončí.
Rád by som zdôraznil predovšetkým 

tento aspekt, pretože dnešnému človeku, 
človeku „citlivému“ na to, čo je empiricky 
dokázateľné, spôsobuje stále väčšie ťažkosti 
otvárať horizonty a vstupovať do Božieho 
sveta. Spása ľudstva sa, samozrejme, usku-
točnila v konkrétnom a presne definova-
teľnom okamihu našej histórie: v udalosti 
Ježiša z Nazaretu. No Ježiš je Božím Synom, 
je to Sám Boh, ktorý nielenže prehovoril 
k človeku, dal mu zázračné znamenia a vie-
dol ho počas dejín, ale sa aj stal človekom 
a človekom zostáva.

Večnosť vstúpila do ohraničenia priestoru 
a času, aby nám „dnes“ umožnila stretnutie 
s ním. Vianočné liturgické texty nám pomá-
hajú pochopiť, že udalosti spásy uskutočne-
nej prostredníctvom Krista sú stále aktuál-
ne a týkajú sa každého človeka a všetkých 
ľudí. Keď počúvame alebo vyslovujeme 
počas liturgických slávení toto „dnes sa 
nám narodil Spasiteľ“, nepoužívame tu len 
nejakú naučenú frázu, ale naozaj máme 
na mysli, že Boh nám ponúka dnes, teraz, 
mne, každému z nás možnosť spoznať 
ho a prijať, tak ako to urobili betlehemskí 
pastieri, aby sa narodil aj v našom živote; 
aby ho obnovil, prežiaril a premenil svojou 
milosťou a svojou prítomnosťou.

Vianoce nám teda nielenže pripomínajú 
Ježišovo narodenie z Panny Márie − veď 
mnohé liturgické texty nám tento príbeh 
živo sprostredkujú. Vianoce sú udalosťou, 
ktorej účinok sa vzťahuje na každého z nás. 
Pápež Lev Veľký v úsilí vysvetliť hlboký 
zmysel vianočných sviatkov povzbudzo-
val veriacich týmito slovami: „Tešme sa 
v Pánovi, moji drahí, a otvorme svoje srdcia 
pre čistú radosť, pretože vyklíčil deň, ktorý 
nám prináša novú spásu, zavŕšenie dávnej 
prípravy, večnú radosť. A naozaj, v každo-
ročnom cykle sa nám obnovuje najväčšie 
tajomstvo našej spásy, ktoré bolo prisľúbe-
né na začiatku časov, zavŕšené bude na ich 
konci a potrvá na večné veky” (Sermo 22, In 
Nativitate Domini, 2, 1: PL 54, 193). Ten istý 
Lev Veľký v ďalšej zo svojich Vianočných 
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Oslávme  
Vianoce s vierou
Keď má nejaká obchodná spoločnosť 
okrúhle výročie svojho vzniku, tak ho oby-
čajne oslavuje rôznymi akciami. Napríklad 
zlacnie vybrané druhy tovaru, aby nalákala 
čím väčší počet zákazníkov, alebo zorga-
nizuje nejaký zábavný program pre deti. 
Do všetkých poštových schránok vopred 
distribuuje reklamné letáky a plagáty, kde 
vychvaľuje svoje prednosti a úspechy. A je 
spokojná, keď sa ľudia  hrnú za ponúkanými 
produktmi. 

My kresťania každoročne na Vianoce osla-
vujeme narodenie Božieho Syna. Obrazne 
povedané, je to pravidelný „leták“ z neba. 
Nie jubileum však dáva zmysel sviatkom, ale 
osoba Ježiša Krista, ktorý sa skláňa z nebies 
k človekovi. Kristus sa rodí v krajnej chudo-
be, a predsa paradoxne prináša najväčšie 
požehnanie svetu. Lebo prináša lásku, pokoj, 
radosť do sŕdc tých, ktorý sa na jeho príchod 
pripravili. Bohužiaľ, my ľudia často prehlia-
dame podstatu týchto sviatkov a uspoko-
jujeme sa s vonkajšou nádielkou rôznych 
vecí v podobe darčekov. Pritom darček pod 
stromčekom je len symbolom daru Boha pre 
nás. Veci materiálnej povahy sa rýchlo opot-
rebujú a budeme túžiť po ďalších. Kristus 
však ostáva so svojimi darmi trvalo v našom 
srdci, keď ho prijmeme s vierou.

Prežívame Rok viery. Aká úžasná príleži-
tosť na to, aby sme vo viere prežívali posvät-
né dni sviatkov Narodenia Pána! A pravdou 
viery o Kristovom vtelení obohatili aj svoje 
deti či vnúčatá, prípadne aj neznámych 
ľudí. Zdá sa, že ľudia bez viery sú už unavení 
z oslavy, ktorá sa končí bolesťami žalúdka. 
Nevdojak túžia prežiť čosi hlbšie, čo posunie 
ich život lepším smerom. Novonarodený 
Kristus aj teraz prichádza nenásilne a klope 
na dvere každého domu. Nedovoľme, aby sa 
opakovala situácia spred dvoch tisíc rokov, 
keď preňho nemali miesta. Bez prijatia Krista 
by boli Vianoce prázdne. Naopak, ak ho 
prijmeme do svojho srdca s vierou, zažijeme 
neopakovateľné chvíle svojho posvätenia 
a duchovnej radosti, ktorú nám nik nevez-
me. To vám zo srdca prajem.

Michal Hospodár

Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich 
Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 
ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste 
narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ (Lk 2, 9 – 11)

Veriaci ľudia často nevidia všetky úskalia 
manželského života v kňazských rodi-
nách. Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že 
vaše randenie či manželstvo je iné vďaka 
povolaniu otca Štefana?
Janka: Z nášho chodenia si pamätám, že 
sme obaja k tomu pristupovali veľmi zod-
povedne. Nemyslím si, že to bolo tým, že sa 
manžel mal stať kňazom. Skôr si myslím, že 
sme obaja túžili po nádhernom manželstve. 
Obaja sme skúmali, či ten druhý partner je 
ten, ktorého mi vybral Boh. Potom sme už 
len stále pozývali Boha do nášho vzťahu. Aj 
keď sme mali nejaké ťažkosti, vždy sme sa 
o nich rozprávali a počúvali sa navzájom.

Bolo ťažké opustiť rodinu, isté zabezpe-
čenie a spoločne s manželom odísť do 
neznámej dediny, do neistej budúcnosti?
Janka: Pre mňa to nebolo ťažké, lebo som 
nesmierne milovala svojho manžela, a tak 
som sa tešila, že s ním budem žiť. Bolo mi 
jedno kde. Naša prvá farnosť bola v Petro-
vej, nejakých 110 km od rodiny. Žili sme tam 
veľmi skromne, ale ako manželia sme boli 
veľmi spokojní a šťastní. Tým, že sme sa 
mali a stále máme radi, sa nám aj do neistej 
budúcnosti vstupuje oveľa ľahšie.

Navonok veriaci často vidia iba pozíciu 
kňaza, zvlášť v mestách. Zabúdajú pritom 

na úlohu jeho manželky. Kedy ste si, otec 
Štefan, uvedomili, čo pre vašu pastoráciu 
znamená vaša manželka?
Otec Štefan: Moja manželka mala od za-
čiatku účasť na mojej pastorácii. Najviac pri 
práci s deťmi vo farnostiach, v Cigeľke pri 
práci s Rómami a často ma sprevádzala pri 
pastoračných návštevách rodín. V terajšej 
farnosti sa spolu so mnou podieľa na práci 
s deťmi v záujmovom krúžku.

A možno podobná otázka aj pre vás. 
Kedy ste si uvedomili, že ste v kňazskom 
živote svojho manžela veľmi dôležitá?
Janka: Svoju dôležitosť chápem a vidím 
v tom, že my prichádzame do farnosti ako 
manželia a ako rodina, ktorá buď je, alebo 
nie je znakom Božej lásky na zemi. Svoju 
dôležitosť vidím v jednote a v láske, v tom, 
že budem stále nanovo ochotná opustiť 
svoje predstavy, odpúšťať, prosiť o odpuste-
nie a prijímať život.

Kňazské rodiny majú často viac detí, než 
je v okolí zvykom. Vaša nie je výnimkou. 
Ako to zvládate? Kde je kľúč k šťastnej 
mnohopočetnej rodine?
Otec Štefan: Začnem druhou časťou otázky. 
Kľúčom šťastia človeka vo všeobecnosti je 
otvorenosť pre Boha, a keďže to takto chá-
peme, vidíme dôležitosť modlitby v našej 

rodine a z toho pramení aj otvorenosť pre 
prijatie nového života. Na otázku, ako to 
zvládame, môžem odpovedať, že Boh to 
s nami zvláda. No sme vďační aj mnohým 
ľuďom, ktorí nám pomohli a stále pomá-
hajú.

Blížia sa sviatky Narodenia Pána. Pre 
bežnú rodinu je to čas pokoja, oddychu. 
Ako je to u vás?
Janka: Manžel má pred sviatkami veľa pas-
toračnej práce, ale sviatky Narodenia Pána 
prežívame spoločne liturgicky aj rodinne. 
Staršie deti chodia s manželom na všetky 
slávenia v chráme. Ja s mladšími deťmi sa 
zúčastňujeme aspoň na najhlavnejších 
liturgických sláveniach. Potom sa snažíme 
stráviť celý čas spolu. Často máme návštevy 
z rodiny. Využívame tento čas na budovanie 
vzťahov, venujeme sa jedni druhým. Zvy-
čajne sa vyberieme popoludní na vychádz-
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Deväť detí 
pod stromčekom

ku do lesa alebo navštívime stropkovskú 
plaváreň. Pravidelne sa zúčastňujeme aj 
na nejakej spoločenskej akcii vo forme via-
nočného koncertu alebo akadémie. Keďže 
máme v rodine ôsmich chlapov, nemôže 
chýbať ani športové podujatie. V zimných 
mesiacoch sa deti venujú stolnému tenisu, 
aby nevysedávali len pri počítači alebo pred 
televízorom. V čase, keď sa manžel potre-
buje pripraviť na ďalší deň, zamestnávam 
deti sama. Hráme sa alebo si kreslíme. Tak 
ako je to normálne vo všetkých rodinách.

Čo ste si zo svojich 
predošlých via-
nočných zvykov či 
jedál priniesli do 
rodiny?
Otec Štefan: Z jedál 
to, čo nám chutilo. 
Na Štedrú večeru 
podávame oblátky 
s medom a cesna-
kom, kapustnicu 
s hríbmi, rybu so 
zemiakovým šalá-
tom a bobaľky. Čo sa 
týka zvykov, videli 
sme, že mnohokrát 
sú popretkávané 
poverami, a tak 
nemáme zaužíva-
né žiadne tradície 
okrem tej živej, že sa pred Štedrou večerou 
modlíme a čítame zo Svätého písma.

Ako sa vaše deti podieľajú na týchto 
sviatkoch?
Otec Štefan: Deti si väčšinou sami upracú 
svoje izby, spoločne ozdobíme vianočný 
stromček a dôraz kladieme na duchovnú 
prípravu. Spolu s deťmi sa modlíme žalmy 
a čítame úryvky z evanjelia, potom sa o tom 
rozprávame. Vedieme ich k zmiereniu cez 
bozk pokoja. Večer pred spaním sa zvyk-
neme pomodliť desiatok ruženca. Men-
ším deťom sa vianočnú udalosť snažíme 
priblížiť cez biblické príbehy premietané 
na DVD, prípadne inou hravou a zábavnou 
formou. Deti sa pripravujú na koledovanie. 
Naša farnosť je každoročne zapojená do 
projektu Dobrá novina, a tým sa snažíme 
v deťoch pestovať vďačnosť v srdci za všetky 
dary a to, aby mysleli na tých, ktorí možno 
zomierajú od hladu.

Kedy ste dostali prvý darček od svojho 
dieťaťa? Spomínate si, čo to bolo?
Janka: Prvý darček, na ktorý si pamätám, 
bol ručne vyrobený plagát. Na jednej strane 
bol celý popísaný slovami ospravedlne-
nia. A na druhej strane vyznaniami lásky 

k nám. Vyrobili ho naše najstaršie deti ešte 
v Chmeľovej. Raz, keď čosi vyviedli, ale už 
si nepamätám, čo to bolo.

Čím vás deti minulý rok prekvapili či 
potešili?
Janka: Minulý rok na Vianoce sme od detí 
dostali šach a kozmetiku. Deti nás však 
prekvapujú neustále. Niekedy pozitívne, 
inokedy negatívne. Naozaj sú veľmi tvorivé. 
Najväčšiu radosť mám vždy zo spontánnych 
darčekov. Vtedy, keď ani nemám sviatok. 

Naše deti veľmi často prídu zo školy už s ky-
tičkou natrhaných lúčnych kvetov. Vedia, 
že sa mi páčia vlčie maky, tie nikdy neobídu 
bez povšimnutia. Napriek tomu, že sú to 
väčšinou chlapci, sú úžasne citliví k malým 
súrodencom. To ma teší.

Otec Štefan: Mám radosť zo všetkých 
svojich detí. Každý z nich je osobnosťou, no 
majú aj svoje vlastné maniere. Radosť mi 
robia vtedy, keď sa zaujímajú a starajú jeden 
o druhého a tiež pri ich úprimných osob-
ných modlitbách. Dokáže ma potešiť aj to, 
keď ich iní ľudia predo mnou pochvália.

Čo by ste poradili rodinám, aby cez tieto 
sviatky našli naozaj pokoj v duši?
Otec Štefan: Tento svet sa pokúša nahovoriť 
dnešnému človekovi, že Vianoce sú o dra-
hých darčekoch, pohodlí, dobrom jedle, 
pití a zábave. Toto všetko však veľmi rýchlo 
pominie a vyprchá. Cenné je to, čo je trvalé 
a nepominuteľné, preto pokoj a šťastie člo-
veka vidím v duchu tejto myšlienky. Božie 
kráľovstvo nie je ďaleko od vás, je medzi 
vami. Nechajte sa obdarovať tým, ktorý má 
pre vás ten najcennejší dar, svojho Syna vám 
z lásky posiela ako malé dieťa.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
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Gréckokatolícke kňazské 
rodiny sú často netypické. 
Podobne je to aj v prípade 
rodiny stropkovského pro-
topresbytera otca Štefana 
Vansáča. Siedmi chlapci 
a dve dievčatá, ktoré pri-
jali od Boha, sa síce často 
škriepia, no aj tak sa majú 
veľmi radi. V tejto rodine 
fanúšikov Realu Madrid 
by ste sa nikdy nenudili. 
O svojej rodine a Viano-
ciach v nej na otázky Slova 
odpovedali otec Štefan 
a jeho manželka Janka.
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Koniec sveta
Kedy bude koniec sveta? Mnohí sa tejto 
témy boja, iní jej nechcú venovať pozornosť. 
Aj medzi kresťanmi sa objavili posolstvá 
hovoriace o varovaní, ktoré bude pochádzať 
od Pána Boha. Bude viditeľné na celej zemi 
a zapôsobí na každého. Vraj dôjde k zrážke 
nejakých komét a to mnohých vydesí.

Aké stanovisko k týmto predpovediam 
zaujať? Pán Ježiš nám to už dávno pove-
dal a pekne to zapísal v 24. a 25. kapitole 
evanjelista Matúš: „Hneď po súžení tých 
dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje 
svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebes-
ké mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi 
zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene 
zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka 
prichádzať na nebeských oblakoch s mocou 
a veľkou slávou. On pošle svojich anjelov 
za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia 
jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, 
od jedného kraja neba až po druhý. Od 
figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho 
ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je 
blízko leto. Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, 
vedzte, že je blízko, predo dvermi. ...Nebo 
a zem sa pominú, ale moje slová sa nepomi-
nú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, 
ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec. Ako 
bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode 
Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľu-
dia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho 
dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezba-
dali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak 
bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy 
budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý 
sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: 
jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte 
teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš 
Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, 
v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže 
by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho 
domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn 
človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. (Mt 
24, 29 – 44)

Pán Ježiš nám nielenže opísal, ako to bude 
vyzerať, ale oveľa viac nás poučil o tom, že 
máme bdieť a byť pripravení. Pánu Bohu sa 
to nemôže vymknúť z rúk. Dramatických, 
nadprirodzených udalostí je vo Svätom 
písme zaznamenaných veľmi veľa, no tí, 
ktorí boli verní Pánovi, boli stále zachránení. 
Je lepšie patriť k pannám, ktoré majú olej do 
zásoby.

Marek Badida
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Škola vôle
Vôľa ako hodnota spočíva v konaní toho, 
čo máme konať, čo sme povinní robiť, bez 
toho, aby sme sa nechali premôcť ťažkos-
ťami.

Obdivujeme túto hodnotu nielen u atlé-
tov, ktorí neúnavne trénujú, alebo u umel-
cov, ktorí vytrvalo rozvíjajú svoj talent, ale 
u každého, kto si mlčky plní svoje každo-
denné povinnosti.

Toto je lekcia, ktorú dáva otec rodiny svo-
jim deťom, ktoré ho vidia každý deň chodiť 
do roboty, aby čestne zarobil na každoden-
ný chlieb. Toto je lekcia, ktorú dáva matka 
rodiny, ktorá sa stará o svojich napriek 
tomu, že často musí tiež chodiť do roboty, 
aby pomohla zarobiť na živobytie.

Domov je najlepšou školou, kde sa 
vyučujú všetky hodnoty, vrátane hodnoty 
vôle. Ako sa formuje vôľa dieťaťa? Predo-
všetkým tichým každodenným príkladom, 
ale aj pomáhaním snívať, vytvárať si ideály 
a stanovovať si méty a ciele.

Treba dať pozor na to, aby sme nenútili 
deti veriť, že sny ich rodičov sú ich vlastný-
mi snami. Deti nie sú povinné realizovať 
nesplnené sny svojich rodičov. Rodičia 
dokážu dať na dosah svojich detí možné 
prostriedky, aby mohli uskutočniť svoju 
vôľu podľa svojho veku a ekonomickej 
situácie, lebo ich milujú. Vždy, keď mla-
dý človek promuje, rád pripomínam, že 
jeho úspech je aj úspechom jeho rodičov 
a súrodencov, ktorí ho podporovali.

Vôľa je motivovaná láskou, ktorá sa 
dáva, a silnie láskou, ktorá sa prijíma. 
Uskutočňuje sa vtedy, keď máme vytr-
valosť a záväzok.

Čo nie je vôľa
Správne chápaná vôľa si sama dáva 
hranice diktované úctou a láskou 
k druhým.

Ak jediné, čo nás zaujíma, je 
vlastný prospech, ide o chtivosť. 
Príkladom sú vrtochy rozmazna-

ných detí, ktoré podriaďujú svojej vôli 
ostatných vydieraním alebo strachom. Čo 
sa týka vrtochov, niektorí nikdy nedospejú 
a pokračujú v nich, ak sa nájde niekto, kto 
sa im podvolí.

Nedostatok vôle môže byť chorobou, 
ktorá robí osobu neužitočnou a uvrhuje ju 
do pasivity.

Vôľa sa buduje:
• Keď máme jasnú víziu toho, čo chceme.
• Keď to, čo chceme, je dobré.
• Keď poznáme a prijímame námahy 

a obety, ktoré sú potrebné na dosiahnutie 
cieľa.

• Keď si pýtame a prijímame pomoc a radu.
• Keď prijímame disciplínu a metódy.
• Keď zistíme, že používanie svojej vôle 

nás robí obrazom a podobou samého 
Boha. n

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

ilustračná snímka: sxc.hu

Žena s vôľou
Do svojich 15 rokov bola Cristina úplne 
obyčajná žena. Ako veľmi pekná jediná 
dcéra slobodnej matky bola trocha vrtošivá 
a zvyknutá mať všetko, čo chcela a kedy 
chcela. Zrazu prišlo nešťastie: choroba, 
ktorá jej spôsobila ochrnutie polovice tela 
a, ako nám s jednoduchosťou povedala, 
zbavila funkčnosti polovicu jej mozgu.

Sklamaná životom sa mohla stiahnuť do 
ústrania a zavrieť sa vo svojom dome, ale je 
to veľká žena a rozhodla sa postaviť životu 
čelom: chodí, hoci za sebou musí vliecť svo-
ju takmer zbytočnú nohu. Jej ľavé rameno 
sa končí stuhnutou rukou, ktorá nemôže nič 
uchopiť. Používa polovicu mozgu, ktorá jej 
funguje lepšie ako u mnohých celý. Spoznal 
som ju, keď učila katechizmus v mojej 
farnosti a sledoval som jej kroky s obdivom. 
Práve ukončila štúdium na univerzite. Má 
čerstvý titul a s pomocou svojho bratanca 
chodí každý deň do práce. Za touto veľkou 
ženou je ďalšia veľká žena so silnou vôľou: 
jej matka, ktorá ju sprevádzala každý deň do 

všetkých škôl a povzbu-
dzovala ju, aby sa ne-
nechala premôcť svojím 
telesným hendikepom.

Toto je mať vôľu.

Čo je to vôľa?
V latinčine sloveso volo 
znamená „chcem“. S ním 
súvisí aj slovo vôľa. Schop-
nosť chcieť, ktorá spolu 
so schopnosťou rozumieť 
je hybnou silou ľudských 
činov.

Človek sa odlišuje od zvie-
rat tým, že dokáže ovládať 
svoje pudy týmito dvoma 
schopnosťami, chápaním 
a chcením. Pôsobia v nás zák-
ladné pudy, ktoré nás chránia 
aj pred nami samými, ako je 
pud zachovania rodu, sebazáchovy, otcovský 
a materinský inštinkt na ochranu potomstva 
a ďalšie, ktoré nám pomáhajú prežiť.

Ale od nerozumných tvorov sa líšime 
tým, že rozmýšľame a chceme, rozumieme 
a konáme.

Vôľa
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František Dancák: Poďme do Betlehema
Najnovšia kniha gréckokatolíckeho kňaza otca Františka Dancáka vydaná v Roku viery 
a v roku príprav na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda vyšla v predvianočnom 
čase. Ak máte túžbu prečítať si okrem Božieho slova aj niečo iné na povzbudenie, siah-
nite po tejto útlej knižke, ktorá vám môže spríjemniť sviatočné a odpočinkové chvíle. 
Po úvodnom slove samotného autora nájdete v publikácii 29 homílií rozvíjajúcich Božie 
slovo, v ktorých sa dotýka tém súvisiacich so sviatkami Narodenia Pána a oživuje ich 
pútavými príkladmi zo života a z rozličných prameňov. (Dada Kolesárová)

Listy pre Júliu
Máte chuť na romantický film, ktorý si môžete pozrieť aj so svojimi deťmi? Odporúčam 
vám Listy pre Júliu. Nenáročná snímka s večným príbehom lásky je dobrou alternatívou 
k bežným romantickým filmom. Režisér Garry Winick si pomohol príbehom Rómea 
a Júlie. Napriek tomu, že názory na tento film sú rozmanité, je to jeden z tých filmov, 
ktoré neurazia váš vkus a končia sa podobne ako klasické rozprávky – šťastne. Krásna 
Amanda Seyfriedová vynikla v úlohe začínajúcej novinárky Sophie, ktorá pomáha nájsť 
starnúcej Claire (Vanessa Redgraveová) jej starú lásku Lorenza (Franco Nero). No a do cesty sa „pripletie“ aj 
Claireinin vnuk Charlie (Christopher Egan). (Dada Kolesárová)

Jeremy Camp: God with us
Už 25. septembra vydal známy gospelový interpret Jeremy Camp svoj prvý vianočný 
album s názvom God with us. Album prináša 10 skladieb, medzi ktorými nájdete tra-
dičné americké koledy ako Jingle Bell rock alebo Let it snow. Na albume môžete počuť 
aj pôvodné autorské piesne od Jeremyho Campa, medzi ktoré patrí i titulná skladba 
God with us. Jej hlavným posolstvom je radosť z narodenia Krista, ktoré je veľkým dôkazom toho, že Boh je 
naozaj s nami a môže sa každý deň rodiť v našom srdci, ak mu to dovolíme. Album je žánrovo pestrý. Na svoje 
si môžu prísť milovníci pop-rockovej hudby, ale aj tí, ktorí majú radšej pokojnejšiu hudbu na spríjemnenie 
atmosféry. (Dominik Petrík)

Nová ambulancia 
praktického 
lekára 
pre dospelých
Srdečne vás pozývame do no-
vovznikajúcej ambulancie prak-
tického lekára pre dospelých 
v centre Prešova, na Hlavnej ulici  
4, v priestoroch Prešovského ar-
cibiskupstva.
Našou prioritou je ľudský a pro-
fesionálny prístup k pacientom 
v duchu hesla: Lekár lieči, Ježiš 
uzdravuje. Ponúkame vám krátke 
čakacie doby, minimálne poplat-
ky, ordinačné hodiny aj v podve-
čer. Tešíme sa na vás.

MUDr. Zuzana Mojzešová  
a sr. Martina

Mladí za rodinu 2012
Pozývame vás zapojiť sa do kampane Mladí za rodinu 2012, ktorá sa začala na Deň 
študentstva (17. novembra) a potrvá do sviatku Svätej rodiny (30. decembra). Vyjadrením 
kampane je nielen nosenie hnedého gombíka uchyteného bielou šnúrkou, ktorý zná-
zorňuje zjednotenie muža a ženy v manželskom zväzku pred Bohom, ale predovšetkým 
modlitbové prepojenie.

Vo večerných hodinách sa denne modlitbou Anjel Pána alebo inou ľubovoľnou mod-
litbou spojíme na tento úmysel:

24. – 30.12.: za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za posvätenie 
rodín.

Lucia Klučárová a Ondrej Šmidriak
členovia prípravného tímu stretnutia vysokoškolákov Akadem 2012
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Požehnaný čas
December. Čas zimy aj 

prípravy na sviatky 
Kristovho narodenia. 

Prednedávnom ma zaujala sprá-
va v novinách. V istom menšom 
slovenskom mestečku sa chystal 
pri príležitosti sviatku sv. Miku-
láša program pre deti. Začať ho 
mal samotný Mikuláš, ktorému 
mal po pár minútach prísť po-
môcť (vraj rozsvietiť stromček) 
Dedo Mráz. A čerešničkou na 
torte mal byť Santa Claus, ktorý 
chystal svoj pompézny príchod 
dokonca s celým svojím Coca-
-Cola kamiónom. Ostala som 
v šoku. Jeden v troch verziách. 
Ako asi vnímali deti toho Miku-
láša – jeho trojakú podobu? Nik 
im nevysvetlí, ktorý z nich je 
ten skutočný a svätý? 

Napadá mi, ako je to asi 
s Vianocami. Nie sú na tom 
podobne? Akosi sa čoraz viac 
degradujú. Ich pravý zmysel, 
podstata. Dnešný konzum nás 
sprevádza na každom kroku.

Od októbra nás lákajú 
obchodné domy a vianočné 
stromčeky.

Akcia za akciou, mnoho zliav, 
výhodných nákupov.

Nekonečné rady. 

Nervozita, stres, zlosť.
Všetko, len nie pokoj.
A pritom Ježiš prichádza ako 

darca pokoja. Nie ako dôsledok 
zmätku alebo milá postavička 
(podobne ako sv. Mikuláš) na 
dotvorenie atmosféry.

Vianoce nemajú byť prekrú-
teným obdobím, ktoré stráca 
svoju podstatu. Sviatky Ježišov-
ho narodenia chcú byť pre nás 
požehnaným časom.

Pripravme sa
Skutočná radosť však môže 
prísť len po skutočnej príprave, 
ktorá sa môže odraziť všade. 
Zvlášť citlivo vnímajú tento 
čas deti. V škole kreslia svoju 
predstavu pekných Vianoc. 
Nezabúdajú písať Ježiškovi. Vo 
farnostiach je predvianočné ob-
dobie časom prípravy mnohých 
programov. Rôzne jasličkové 
pobožnosti a programy, ktoré 
usilovne pripravili deti i mladí, 
len posilňujú a umocňujú silu 
tohto okamihu. Starší a rodičia 
ich vedú k poznávaniu ozajst-
nej podstaty, ktorú možno 
pomôcť odhaliť len vtedy, ak 
sami precítia tú lásku v sviatosti 
zmierenia. Kňazi vtedy podni-

kajú zvlášť namáhavý spovedný 
maratón, ale môže byť vari 
niečo krajšie ako pohľad na 
všetkých tých, ktorí túžia po 
spriatelení s Ježišom? Úprimné 
vyznanie hriechov a prija-
tie Eucharistie je najkrajšou 
prípravou. A časť predvianočnej 
prípravy sa nepochybne reali-
zuje aj v rodine. V rodine, na 
ktorú sa v ostatnej dobe čoraz 
častejšie útočí, ale Pán si ju 
starostlivo chráni. Rodina je pre 
mnohých synonymom radost-
ného prežitia Vianoc. Aj Ježiško 
sa rodí v jasliach, v chudobe, 
ale v rodine. Dáva jej tým istú 
dôležitosť. Spoločenstvu, ktoré 
si smie spoločne zasadnúť k sto-
lu, spoločne sa modliť a tešiť zo 
vzájomnej prítomnosti. To je 
miesto a chvíľa, keď sa nanovo 
rodí Pán...

S Vianocami sa spájajú boha-
té stoly a darčeky. Milá súčasť 
Vianoc, ale to nie je všetko. 
Čo keby boli pod stromčekom 
honosné dary, ale chýbala by 
vľúdnosť? Čo z darov, keby ne-
bolo lásky pri ich dávaní? Pred 
niekoľkými týždňami uskutoč-
nili na Slovensku výskum, ktorý 
tvrdí, že Slováci nepohrdnú 

možnosťou vziať si na Vianoce 
úver. No nie je to úsmevné? 
Úvery kvôli pár dňom plného 
stola a bohatého stromčeka, 
a pritom základ Vianoc – 
radosť, pokoj, láska – je úplne 
zadarmo.

Obchody a reklamy v tele-
vízii to síce hlásajú už dávno, 
ale teraz to už potvrdzuje aj 
kalendár. Vianočné sviatky, 
sviatky Ježišovho narodenia, 
sa blížia. Čas Filipovky sa kráti 
a radosť z očakávania sa zväč-
šuje. Možno nie je v dnešnej 
dobe jednoduché privrieť oči 
a viac vnímať srdcom. Ale nie 
je to nemožné. Je podstatné 
prosiť o silu a poznanie Svätého 
Ducha. Rozlišovať sám v sebe 
a pomôcť rozlišovať aj druhým 
sv. Mikuláša od Santa Clausa, 
sviatky Kristovho narodenia od 
obdobia prejedania a prepychu. 
Nenapĺňať si srdce zbytočnos-
ťami, stresom, nevraživosťou, 
ale chystať dôstojné miesto pre 
Spasiteľa. Nezabudnime, že 
najkrajšiu atmosféru nevyčaruje 
ani stromček, ani darčeky, ale 
radosť z Ježišovho narodenia 
a každý z nás. Ja a ty tam, kde 
práve sme, a novorodený Kráľ 
medzi nami. n

Christos raždajetsja!

Mária Pihuličová
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uprostred 
spoločenstva
Sme manželmi 19 rokov a práve toľko 

sme aj členmi domácej cirkvi Hnutia 
Svetlo –Život. Pán nám požehnal šty-

roch synov vo veku 8, 13, 16 a 18 rokov.
Prežívanie života v spoločenstve veľmi 

ovplyvňuje nás samých, ale aj celú našu 
rodinu. Život v spoločenstve nám dáva 
možnosť poznania a jedinečného stretnutia 
sa s Ježišom.

Táto skúsenosť delená spolu s ostatnými 
bratmi a sestrami v hnutí nám pomáha 
rásť vo viere a láske k Bohu. Hnutie Svetlo 
– Život nám ponúka formáciu, t. j. jasné 
a konkrétne kroky, ako máme uskutočňovať 
evanjelium v každodennom živote. Vedie 
nás k osobnej modlitbe, ku každodenné-
mu stretnutiu s naším Pánom v jeho slove, 
čo nám pomáha konať v živote podobne  
ako on. Spoločná modlitba nás manže-
lov a pravidelný rozhovor, tzv. manželský 
dialóg, o rôznych veciach, ktoré sa nás do-
týkajú, pomáhajú našej jednote, vzájomnej 
úcte, láske a učia nás navzájom si odpúšťať.

Hnutie nás učí aj dôležitosti spoločnej 
rodinnej modlitby. Keď sa večer celá 
rodina stretávame na modlitbe, zverujeme 
Pánovi svoje radosti, starosti i očakávania. 
Spoločne  čítame Božie slovo a delíme sa 
s tým, čo nás oslovilo a čo sa nás osobne 
dotklo. Takéto delenie nám pomáha stavať 
svoju vieru na Božom slove a uskutočňovať 
ho v každodennom živote. Ako rodina, 

teda rodičia a deti, sa spolu modlíme už od 
útleho veku našich detí. A tak sa modlitba 
stala akoby samozrejmou súčasťou života 
našich chlapcov a ako rodičia vnímame, že 

im pomáha rásť vo viere, vo vzťahu k Bohu 
i ľuďom.

Na stretnutiach aj naše deti zažili radosť 
zo života v spoločenstve, a to im pomohlo 
prežívať svoju mladosť v spoločenstve  ro-
vesníkov, s ktorými zdieľajú aj svoju vieru.

Pravidelné duchovné obnovy, hlavne po-
čas letných prázdnin, nám dávajú skúsenosť 
vnútornej premeny, radosť a odhodlanie 
vykročiť vo viere s Pánom do konkrétneho 
života. Spoločná modlitba našich bratov 
a sestier zo spoločenstva je pre nás oporou 
v životných skúškach. Prežívame, že Pán 
je nám blízko a koná ako náš záchranca 
v konkrétnych situáciách. Vďaka spolo-
čenstvu cítime, že každé naše dieťa je pre 
nás požehnaním a jedinečným odbleskom 
Božej slávy v našom živote.

Prostredníctvom Hnutia Svetlo – Ži-
vot vnímame, že naša dobrovoľná obeta 
abstinencie od alkoholu v spojení s obetou 
nášho Pána oslobodzuje ľudí, za ktorých sa 
prihovárame, od ich otroctva a závislostí. 
Vďaka bratom a sestrám, ktorí povedali svo-
je áno Pánovi a rozhodne kráčajú za ním, 
môžeme v spoločenstve prežívať pôsobe-
nie Svätého Ducha a jeho darov, a žijeme 
v nádeji, že naše deti odovzdajú oheň viery 
svojim deťom a Božie kráľovstvo bude 
naďalej rásť na tejto zemi. n

Karol a Naďa
snímka z akcie Centra Hnutia Svetlo – 

Život v Prešove: www.svetlozivot.ichtys.sk

Svätá Synkletika
Žila v Alexandrii v 4. storočí ako jedno zo 
štyroch detí svojich rodičov. Pochádzali 
z Macedónie. Po smrti rodičov všetok 
zdedený majetok rozdala a odišla spolu so 
svojou nevidomou sestrou bývať do samoty, 
ďalej od rušných ľudských obydlí. Čistota, 
duchovný život modlitby a starostlivosť 
o sestru priviedli k ich prístrešku najmä 
ženy, ktoré potrebovali radu do svojho 
duchovného života. Hovorila: „Aké šťastné 
by sme boli, keby sme sa tak snažili pre seba 
získať duchovné dobro a podobali sa Bohu, 
ako sa svetskí ľudia snažia získať pre seba 
bohatstvo. Na zemi sa stretávajú s nebezpe-
čenstvom od zlodejov, na mori sa vystavujú 
nebezpečenstvu protivetrov a morských 
vĺn, ktoré často rozbíjajú morské koráby, 
hrozia im rôzne iné nebezpečia, ale oni sa 
pokúšajú a odvažujú na to všetko, len aby 
získali čo najviac pominuteľného. A my, čo 
slúžime veľkému Pánovi, sa ľakáme každého 
protivenstva.“

Inokedy zasa upozorňovala na iné nebez-
pečenstvá života takto: „Máme byť vždy na 
stráži, lebo sme v stálom boji. Ak nedáme 
pozor, nepriateľ nás môže oklamať a najskôr 
vtedy, keď nebudeme dávať pozor. Koráb, 
ktorý vydržal veľké búrky na mori, sa môže 
aj na tichom pokojnom mori od nečakaného 
vetra potopiť, ak nebude sprievodca lode 
dávať pozor. Vrahovi je jedno, či vojde dov-
nútra oknom, alebo otrasie základmi, len 
aby zboril celý dom. Počas života plávame 
v neznámom mori, cestou stretávame skaly, 
niekedy sme pokojní, inokedy nás zasa ženie 
búrka, preto nikdy nie sme v bezpečí. Ak 
zaspíme, iste zahynieme. Stroskotanie si 
môžeme zaviniť vlastnou ľahostajnosťou. 
Ale keď na čelo našej lode dáme skúseného 
sprievodcu – Ježiša Krista, bezpečne nás 
zavezie do prístavu našej spásy,“ vravievala 
svätá Synkletika.

Jozef Gača

Kurz Filip v Bárke v Juskovej Voli
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„Dnes máme toho 
veľa. Neviem, či 
všetko stihneme, 

ale nič nemôžeme vylúčiť, 
lebo všetko je urgentné a príliš 
dôležité na to, aby sme presú-
vali termín,“ povedal obchod-
ník Obetavý, keď sa pozrel na 
denný rozpis práce. Obchodník 
Podnikavý iba pokrútil hlavou. 
Sústredil sa na šoférovanie, na 
kolegu a na švitorenie svojej 
trojročnej Viktórie.

„Neboj sa, pri správnom roz-
ložení času zvládneme všetko,“ 
povedal obchodník Podnikavý 
a pritlačil na plynový pedál. 
Tento deň mali naozaj náročný. 
Vlastne opakovalo sa to každý 
rok, najmä pred sviatkami. 
A do toho ešte aj malá Viktória. 
Nemohla ostať doma. Tam totiž 
nik nebol. Mamina musela 
odcestovať za chorým otcom 
a nechcela ju brať so sebou. 
Na takéto situácie je Viki príliš 
malé dievčatko.

Obchodník Podnikavý ju ako 
správny tato zobral so sebou 
bez akýchkoľvek problémov. Tá 
si do auta presťahovala všetky 
víly zatvorené v troch rozpráv-
kových knižočkách, pastelky 
a omaľovánky. Maminka jej 
prichystala obľúbené červe-
né čižmičky, vybozkávala ju 
a mohli vyraziť.

„Pomáhaj ockovi,“ povedala 
jej a upravila ofinku s ryšav-
kastým odtieňom, pod ktorou 
sa ukrývali obrovské modré 

očiská. Dve jazierka, v ktorých 
sa veľmi radi kúpavali anjeli 
a púštali jej rozprávkové lodičky 
priamo do srdca.

S bábikou v ruke si sadla na 
zadné sedadlo auta a šťastne za-
mávala mamine. Bola spokojná, 
že nemusí ísť do skôlky. Len ne-
dávno prišla z nemocnice, preto 
ju rodičia nechceli hneď dať do 
prísneho režimu učiteliek. Nech 
sa ešte troška zotaví. Spočiatku 
bola smutná, plakala, bolelo ju 
bruško. Skôr by prijala stavanie 
snehuliakov a sánkovanie ako 
ležanie v nemocnici. No keď jej 
bolo vysvetlené, že teta lekárka 
jej pomôže, iba smutno otočila 
hlávku do vankúša a nepovedala 
už nič. A veru jej pomohla. Viki 
mohla ďakovať iba jej trpez-
livosti a strachu vírusu pred 
liekmi, že je ako-tak fit, že teraz 
môže v aute kresliť a vystavovať 
svoje lakované nechtíky na ob-
div obchodníkovi Obetavému.

Ten sa s ňou veľmi rád 
rozprával a obdivoval margarét-
kové spony vo vlasoch, zeleno-
-neónové lakované nechty aj 
striekačku od tety lekárky.

Obchodník Obetavý aj popri 
rozhovore s Viktóriou po očku 
sledoval cestu, na ktorú padalo 
snehové páperie. Poznal ju lep-
šie ako obchodník Podnikavý.

„Nezabudni, že o chvíľu 
budeme odbočovať vľavo,“ 
poznamenal a ďalej sa venoval 
Viktórii. Škatule s tovarom si 
v kufri auta veselo tancovali 

a pri každej zákrute dávali 
o sebe vedieť.

„Dnes sme naložení ako na 
Sibír,“ poznamenal Podnikavý. 
Zdalo sa, akoby sa v tej chvíli 
sústredil viac na škatule ako 
na inkriminovanú odboč-
ku. Napriek nebezpečnému 
vrešťaniu démonov a škrípaniu 
bŕzd stačil včas zareagovať. 
V poslednom momente zastavil 
a pustil kamión, ktorý nemohol 
tušiť, že na vedľajšej ceste stojí 
nejaké auto, pretože výhľad na 
cestu bol poriadne obmedzený. 
Kamión spomalil iba kvôli pro-
tiidúcemu červenému autíčku, 
ktoré z hlavnej cesty odbočo-
valo na vedľajšiu a takmer od 
strachu zastalo na ceste, keď 
zbadalo rútiaci sa kamión. Ten 
blikal svetlami, trúbil, brzdil, 
zavíjal a nadával. Červené auto 
to stihlo. A kamión sa nervózne 
rútil ďalej. Tiež mal náklad, 
ale oveľa väčší. Tiež sa náhlil 
a čas si v jeho vnútri zorga-
nizoval maratón. V sekunde 
zrodenej z hviezdneho prachu 
si aj šofér kamióna uvedomil, 
že si práve k nemu prisadla 
stopárka Ohľaduplnosť. Bola 
krásna. Plavé vlasy jej padali 
na chrbát a bledá pokožka bola 
takmer priesvitná. Na rukách 
a pleciach sa jej ešte ligotali 
snehové vločky. Usmievala sa na 
neho a svojím tichým zvláštnym 
zjavom ho prinútila spomaliť. 
Obaja obchodníci ostali v aute 
sedieť ako primrznutí. Viktória 

si na zadnom sedadle pokojne 
listovala v knihách. Zázrak, 
ktorý v tom momente prikrášlil 
všedný, uponáhľaný deň, si 
všimli iba oni dvaja.

„Čo to bolo?“ opýtal sa 
obchodník Obetavý celý zelený 
a bolo vidno, že sa mu triasli 
ruky. Bradu  a vlasy na hlave 
mal úplne zježené od strachu. 
Uvedomil si, že stačilo málo...

„Ja netuším, neviem, od-
kiaľ sa tam ten kamión vzal, 
v zrkadlách som ho nevidel,“ 
rozmýšľal nahlas obchodník 
Podnikavý. Nevedel, čo má na 
to povedať. Povolil nohu na 
brzdovom pedále a pokračoval 
v jazde. Obetavý si až teraz 
uvedomil, že Viktória sa na 
zadnom sedadle hrá, akoby sa 
ani nič nestalo. Vedľa nej sedeli 
natlačení traja strážni anjeli. 
Hoci boli upotení, smiali sa 
a boli hrdí na svoju dobre zvlád-
nutú prácu.

„Viki, ty si sa vôbec nebála?“ 
opýtal sa začudovane obchod-
ník Obetavý, keď videl, aký po-
koj vyžaroval z malého dieťaťa.

„Prečo by som sa mala báť? 
Veď šoféruje môj tato. A on je 
silný. S ním sa nemusím ničoho 
báť, lebo je môj tato,” povedala 
jednoducho.

Obchodník Podnikavý hrdo 
a s údivom pozrel na kolegu. n

Katarína Kopnická
ilustračná snímka:   

kempinski.com
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Tájinstvo 
strannoje
Prežívame Rok viery. To, že sa Ježiš narodil 
v Betleheme, je historický fakt, o ktorom 
netreba diskutovať. Problémom pre nie-
koho však môže byť schopnosť uveriť, že 
betlehemské dieťa je Božím Synom.

Tájinstvo strannoje vižu i preslávnoje – Vidím veľké 
a úžasné tajomstvo. Týmito slovami sa začína homília na 
sviatok Narodenia Pána, ktorá sa pripisuje sv. Jánovi Zla-

toústemu. Tieto slová sa stali aj súčasťou liturgického hymnu 
– kánonu onoho sviatku (9. irmos). To, čo je tajomné, presa-
huje naše chápanie. Sú tu isté veci, ktoré vidíme, ale zdá sa, že 
nedávajú zmysel. Čo teda vidíme? Predstavuje nám to spomí-
naný irmos: Nebo vértep (jaskyňu, ktorá sa zmenila na nebo), 
préstol cheruvimskij Ďívu (Pannu ako stôl cherubínov), jásli 
vmistílišče v nichže vozleže nevmistímij Christos Boh (jasle, čo 
objímajú toho, ktorý je v skutočnosti neobsiahnuteľný – Krista 
Boha). A tu je ten problém viery. Ako uveriť, že neobsiahnu-
teľný vstupuje do priestoru? Večný do času? Nedotknuteľný sa 
dáva dotýkať? Matka, čo porodila, ostáva naďalej Pannou? Po-
chybnosti a otázky sú namieste rovnako, ako má svoje miesto 
na ikone narodenia sv. Jozef, ktorý sedí zboka pohrúžený do 
hĺbavých myšlienok a pochybností, ktorý sa – ako spievame 
v akatiste – umáral pochybnosťami, chvel sa a trápil sa.

Tento zápas viery nádherne opísal sv. Germán, konštantíno-
polský patriarcha (7. – 8. stor.) v jednej zo svojich homílií, ktorá 
má formu dialógu medzi Máriou a Jozefom.  Ponúkam malú 
ukážku:

Jozef: „Mária, odhaľ mi toho, kto zneuctil môj dom; ukáž 
pred zrakom všetkých toho, kto konal proti zákonu, nech mu 
stolárskym nožom odrežem hlavu, lebo zneuctil moje šediny, 
takže som na posmech dvanástim kmeňom Izraela.“

Mária: „Si spravodlivý a bezúhonný, a preto je pravdepo-
dobné, že môj Boh ti zjaví, čo sa v skutočnosti stalo a vo sne ti 
ukáže toho, kto to spôsobil. Ja sa totiž neodvažujem stavať na 
jeho vysoké miesto.“

Jozef: „Okamžite odíď z môjho domu, ponáhľaj sa k svojmu 
novému milencovi; nebudem ťa viac živiť, nebudeš viac jesť 
chlieb z môjho stola, lebo namiesto radosti priniesla si na moje 
staré dni potupu a pohŕdanie.“

Mária: „Jozef, počkaj ešte chvíľu a neprepúšťaj ma potajom-
ky zo svojho domu. Nie som zvyknutá žiť vonku, nepoznám, 
čo je napravo a naľavo, naozaj neviem, kam ísť a ku komu sa 
uchýliť.“

Jozef: „Oklamaný podozrievaním spôsobil som včera potupu 
tvojej mladosti a kráse. Ale teraz, keď som bol uistený zhora, 
prosím o odpustenie. S bázňou budem oceňovať tvoju veľkosť, 
lebo Pán sa zmiloval nad svojím ľudom.“

S Božou pomocou Jozef v tomto zápase viery zvíťazil. Nebol 
unáhlený v konaní. Uvažoval a Pán mu zjavil pravdu. Obnovme 
svoju vieru v tajomstvo Božieho vtelenia pri betlehemských 
jasliach, aby sa aj nám poodhalilo ono tájinstvo strannoje. n

Marko Durlák

Malomocenstvo
V našich podmienkach je táto choroba 
úplne neznáma. Dočítame sa o nej v Biblii 
alebo zmienky o nej môžeme vidieť v ne-
jakých historických filmoch. Ale v časoch 
Ježiša to bola choroba, ktorá vyvolávala 
postrach medzi ľuďmi. Ľudia sa jej báli ako 
strašnej nákazy.

Malomocenstvo bola nevyliečiteľná choroba, ktorá po-
stihovala kožné uzliny, nervovú sústavu, znetvorovala 
tvár, telo a neskôr spôsobovala ochrnutie. Táto cho-

roba trvala aj 20 rokov a sprevádzala ju neustála únava a smäd 
postihnutého. Bolo bežným javom, že chorému postupne 
odpadávali uši, oči alebo nos a jeho výzor bol veľmi znetvorený. 
Takýto človek sa podobal živej mŕtvole. Uzdraviť malomocného 
bol taký veľký zázrak, ako vzkriesiť mŕtveho.

Jedinou obranou zdravých ľudí pred touto chorobou bola 
úplná izolácia postihnutého malomocenstvom. A tu sa nero-
bil žiaden rozdiel medzi bohatým a chudobným, ženatým či 
slobodným, kráľom, alebo žobrákom. Všetci postihnutí museli 
okamžite po prepuknutí choroby opustiť miesto, kde dovtedy 
žili, a boli vyhodení do samoty. Väčšinou sa zdržiavali mimo 
obývaných miest a ciest, aby sa choroba nešírila. Do Jeruzalema 
nesmeli ani vstúpiť. Chodievali so zahalenou tvárou a všetkých 
náhodných okoloidúcich upozorňovali na seba kričaním: „Som 
nečistý!“ Situácia malomocných bola neriešiteľná. Odlúčenosť 
od rodiny, blízkych či priateľov a bezvýchodisková situácia ich 
oberala o silu žiť.

Malomocenstvo nie je len exotickou chorobou. Je to stav, 
v ktorom ľudia prežívajú celý život. Neschopnosť tvoriť vzťahy, 
rozbitá jednota manželstva, samota, odmietnutie či neustále 
ponižovanie sú pre niektorých novodobým malomocenstvom. 
Strata nádeje a vlastnej hodnoty zožierajú mnohých.

Ako sa správal k takýmto ľuďom Ježiš? U evanjelistu Marka 
(Mk 1, 40 – 45) je detailne opísaná udalosť stretnutia Ježiša s ma-
lomocným človekom.

Znenazdania sa pred Ježišom objaví malomocný a keď celý 
Ježišov sprievod zuteká, a on tam s ním zostane sám, hovorí 
Ježišovi: „Ak chceš, môžeš ma očistiť“. Môžeš ma dostať z tohto 
stavu, z ktorého niet riešenia ani východiska. A Ježiš objíma člo-
veka plného rán, smradu a nákazy. Pritíska si ho k sebe a hovorí 
mu: „Chcem!“ A malomocenstvo je preč.

Ježiš je ten, kto mu dáva hodnotu, kto ho vracia späť k rodi-
ne, kto mu dáva nádej. Ten, kto mu dáva nový život. A Ježiš je 
riešením aj pre teba. Otvor mu svoje rany. Vpusť ho do svojho 
odmietnutia, samoty či rozdelenia. Ježišovo „chcem“ je tu aj pre 
teba. n

Damián Saraka

S dôverou na cesteS dôverou na ceste
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z hlasu a svätým. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne Narode-
nia. (HS: 149, 330; PZ: 103, 306; HP: 104, 321)

PONDELOK 31. december
Zakončenie sviatku Kristovho narode-
nia. Prepodobná Melánia Rímska

Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 
52, zač. 48

Čo chceš, aby som ti urobil? (Mk 10, 51)

Podľa spisovateľa C. S. Lewisa budú na konci 
sveta dva druhy ľudí: tí, ktorí Bohu povedia: 
„Staň sa tvoja vôľa“, a tí, ktorým povie Boh: 
„Staň sa tvoja vôľa“. Boh rešpektuje slobodu 
povedať nie. My však Bohu hovorme áno. 
Kričme ako Bartimej, nedajme sa umlčať. 
Keby sme stratili Ježiša, čo by nám ostalo?

Liturgia: Všetko ako 28. decembra. (HS: 
325; PZ: 300; HP: 313)

UTOROK 1. január
Obrezanie Pána. Arcibiskup Bazil Veľký

Čítania: Kol 2, 8 – 12, zač. 254; Lk 2, 20 – 
21. 40 – 52, zač. 6 (sviatku); Hebr 7, 26 – 8, 
2, zač. 318; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Bazilovi)

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol 
im poslušný. (Lk 2, 51)

Niekto si možno myslí, že Ježiš musel 
zomrieť, aby sa Boh prestal hnevať na 
človeka. To je pravda, ale nie celá. Bohu 
nešlo ani tak o preliatie nevinnej krvi, ako 
o návrat človeka k poslušnosti. Ježišova 
cesta poslušnosti sa začína dnes, keď ho 
rodičia prinášajú do chrámu, aby po prvý-
krát prelial krv pri obriezke.

Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Pre-
dobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod 
každodenný. Menlivé časti z Obrezania 
a Bazilovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Z teba, Milostiplná. Myrovanie. Prikázaný 
sviatok. (HS: 336; PZ: 313; HP: 325)

STREDA 2. január
Predprazdenstvo Bohozjavenia. Rím-
sky pápež Silvester

Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 22 – 
26, zač. 51

Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš 
Otec neodpustí vaše hriechy. (Mk 11, 26)

Ježiš hovorí o viere, ktorá hýbe vrchmi, ale 
sám nikdy žiaden vrch nepresunul. Jemu ide 
o inú, oveľa väčšiu horu: tú, ktorá nám za-
vadzia v prístupe k Božiemu milosrdenstvu 
– o našu neochotu odpustiť ľuďom, ktorí 

nám ublížili. Môže sa nám to zdať nesmier-
ne ťažké, priam nemožné. Ak však budeme 
prosiť s vierou, nebeský Otec nás vypočuje.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Tropár z predprazdenstva, Sláva, I teraz, 
kondák z predprazdenstva. Ostatné z dňa. 
(HS: 156, 339; PZ: 111, 316; HP: 112, 328)

ŠTVRTOK 3. január
Prorok Malachiáš. Mučeník Gordios

Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 
33, zač. 52

Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ 
(Mk 11, 33)

Agnostici tvrdia, že nevedia. Relativisti sa 
pýtajú spolu s Pilátom: „A čo je pravda?“ 
Ježiš odpovedá im i nám: „Ja som Cesta, 
Pravda a Život.“ Nenechajme sa pomýliť špe-
kulantmi, ktorí popierajú nos medzi očami 
a nasledujme našich otcov vo viere. Jeden 
skutok lásky, ktorý urobíme blížnemu, nás 
o Bohu presvedčí viac ako metráky slov.

Liturgia: Menlivé časti ako 2. januára. 
(HS: 157, 339; PZ: 112, 316; HP: 113, 328)

PIATOK 4. január
Zbor sedemdesiatich apoštolov

Čítania: 1Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53

Mal ešte jedného, milovaného syna. Na-
pokon k nim poslal i jeho ... (Mk 12, 6)

Človek môže zapochybovať o múdrosti pána 
vinice. „Načo tam posielal svojho milované-
ho syna. Mohol tušiť, ako to dopadne.“ Vo 
svete, kde vládne pragmatizmus, sa ťažko 
v láske hľadá logika. Keďže Boh obrátil 
múdrosť tohto sveta na bláznovstvo, ak sa 
chceme stať občanmi Božieho kráľovstva, 
musíme sa stať bláznami. Pre Krista.

Liturgia: Menlivé časti ako 2. 1. Voľnica. 
(HS: 159, 339; PZ: 114, 316; HP: 114, 328)

SOBOTA 5. január
Predvečer Bohozjavenia. Sobota pred 
Bohozjavením. Mučeníci Teopempt 
a Teónas

Čítania: 1 Tim 3, 14 – 4, 5, zač. 284; Mt 3, 
1 – 11, zač. 5 (sob. pred Bohozjavením); 1 
Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 10, zač. 84 
(rad.)

Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 
(Mt 3, 8)

Proroka nerobí ani tak predpovedanie bu-
dúcnosti, ako to, že hovorí ľuďom z Božie-

ho poverenia nepríjemnú, ale spásonosnú 
pravdu. Ján Krstiteľ si nedával servítku 
pred ústa. Potreboval zatriasť sebaistotou 
tých, čo si mysleli, že pokánie nepotrebujú 
a spoliehali sa na príslušnosť k vyvolené-
mu národu. Neurobme ani my kresťania 
rovnakú chybu.

Liturgia: Dopoludnia sa slávi Lit. sv. Jána 
Zlatoústeho. Predobr. ant. a blaženstvá. 
Menl. časti z Predvečera Bohozjavenia. Zdr-
žanl. od mäsa. (HS: 339 PZ: 316; HP: 328)

NEDEĽA 6. január
Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spa-
siteľa Ježiša Krista

Čítania: Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 
3, 13 – 17, zač. 6

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. (Mt 3, 13)

Byť dobrým hercom si vyžaduje talent 
a štúdium. V jednej oblasti sú však všetci 
ľudia dobrými hercami: do postoja cnosti 
sa každý musí nútiť. Pre dedičný hriech 
nám nie je prirodzené byť čestní, mierni, 
odpúšťajúci a milujúci. Túto skúsenosť 
premietame aj do našej predstavy o Bohu. 
Boh však nie je ako ľudia. Je dokonalý v lás-
ke ku každému z nás. 
Dnes vidíme Ježiša prichádzať k Jordánu 
a žiadať o krst pokánia. Mohlo by sa to zdať 
ako postoj falošnej skromnosti, veď Ježiš 
predsa pokánie nepotreboval. Ako človek bol 
vždy dokonale poslušný Otcovi. Predsa však 
hovorí Jánovi, ktorý mu spočiatku odporuje: 
„Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili 
všetko, čo je spravodlivé.“ 
Teda dôvodom je spravodlivosť. Ježiš týmto 
úkonom na seba berie vinu všetkých ľudí 
všetkých čias, aby ju potom vo svojom 
tele pribil na kríž. Ján je ohromený touto 
predivnou Božou láskou a jeho údiv je 
autentický, ako dokazuje jeho predošlá ná-
mietka: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, 
a ty prichádzaš ku mne?“ 
Našou úlohou je, aby naša láska bola čím 
ďalej, tým menej hereckým výkonom, ale 
stávala sa pre nás prirodzenou. Odkedy 
Ježiš zavŕšil svoje dielo spásy, to už nie je 
pre nás nedosiahnuteľný cieľ. Ján krstil 
vodou, ale Ježiš nás skrze Cirkev krstí Du-
chom Svätým a ohňom. Prijmime od neho 
ten najväčší dar, Eucharistiu, ktorá v nás 
zapaľuje oheň Božej lásky.

Liturgia: Lit. sv. Bazila Veľkého. Menl. časti 
zo sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva 
Ktorí ste v Krista. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne Bohozj. 
Myrovanie. (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

Peter Labanič

PONDELOK 24. december
Predvečer Narod. Pána. Muč. Eugénia

Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Lk 2, 1 – 
20, zač. 5

Vybral sa aj Jozef... , aby sa dal zapísať 
s Máriou, svojou manželkou... (Lk 2, 4)

Slovo Vianoce vraj pochádza z talianskeho 
via di nozze (svadobná cesta). Pre Jozefa 
a Máriu to bola prvá cesta ich spoločného 
života. Nečakal ich tam žiaden hotel, ale 
únava, odmietnutie ľudí, pôrod v maštali. 
A predsa aj hrejivá radosť zo vzájomnej lás-
ky a Božej prítomnosti. Aj my máme prístup 
k tejto radosti, aj pre nás sa narodil Spasiteľ.

Liturgia: Lit. sv. Bazila Veľkého s večier-
ňou. Menlivé časti z Predvečera Narodenia. 
Prísny pôst. (HS: 324; PZ: 299; HP: 312)

UTOROK 25. december
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista

Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt 2, 1 – 12, 
zač. 3

... prišli sme sa mu pokloniť. (Mt 2, 2)

Mudrci neľutovali námahu, aby sa mohli 
pokloniť Kráľovi. Odmenou im bola nes-
mierna radosť. O čo ľahšie to máme my. 
Ježiš prebýva blízko nás deň i noc. A predsa 
je nám tak ťažko nájsť si preňho čas. Na 
Vianoce sa staráme o mnohé veci, ale 
dôležité je len jedno: stretnúť sa s dieťaťom, 
ktoré prišlo, aby aj z nás urobilo Božie deti.

Liturgia: Menlivé časti z Narodenia. 
Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste 
v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne Narodenia. 
Myrovanie. Prikázaný sviatok. (HS: 325; 
PZ: 300; HP: 313)

STREDA 26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 
– 23, zač. 4

Herodes bude hľadať dieťa, aby ho 
zmárnil. (Mt 2, 13)

Mária od počiatku zakúšala utrpenie 
materstva. Herodes sa usiloval o Ježišov 
život a nezastavil sa pred ničím. Jozef však 
poslušnosťou zvrátil jeho plány. Aj moderní 
Herodesovia šíria vo svete kultúru smrti 
v mene falošnej slobody a zachovania svojho 
blahobytu. Budeme my, kresťanskí otcovia, 
pasívni? Necháme ich robiť si, čo chcú?

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
(Alebo 1. a 2. ant. z Narodenia a 3. každ. 
s pripivom z Narodenia). Vchod ... z Panny 

narodený... Menl. časti zo Zhromaždenia. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne Zhromaždenia. Prikázaný 
sviatok. (HS: 325, 328; PZ: 300, 304; HP: 
313, 317)

ŠTVRTOK 27. december
Apoštol, prvomučeník a archidiakon 
Štefan. Prepodobný Teodor Popísaný

Čítania: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 
27, zač. 45 (rad.); Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, 
zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 (sv. Štefanovi)

Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj 
chudobným a budeš mať poklad v nebi. 
(Mk 10, 21)

Ako žena nemôže byť „trocha tehotná“, tak 
človek nemôže „trocha patriť Bohu“. Alebo 
mu patrí celý, alebo mu nepatrí. Ježiš vyzval 
mladíka, aby sa vzdal všetkého a nasledoval 
ho. Aj mňa k tomu vyzýva. Mne sa to zdá 
nemožné, ale Bohu to nemožné nie je. Štefan 
bol prvý z mnohých, ktorí Bohu darovali svoj 
život. Prečo by som nemohol aj ja?

Liturgia: Ant. a vchod ako 26. 12. Menlivé 
časti z Narod. a Štefanovi. Namiesto Dôstoj- 
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
Narodenia. (HS: 332; PZ: 308; HP: 318)

PIATOK 28. december
20-tisíc mučeníkov upálených v Niko-
médii

Čítania: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 23b – 
32a, zač. 46

Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so stra-
chom išli za ním. (Mk 10, 32)

Strach môže byť dobrý radca, ale zlý pán. 
Ježiš sa stal človekom, aby sme už neboli 
ovládaní strachom zo smrti. On prvý 
prešiel túto cestu a my sa nemusíme báť 
ísť za ním, lebo ako on zvíťazil nad smrťou, 
tak aj nás čaká víťazstvo a život, o ktorý 
už neprídeme. Desaťtisíce našich bratov 
nás povzbudzujú, aby sme sa nebáli a vytr-
vali v nasledovaní Krista.

Liturgia: Ant. a vchod ako 26. 12. Menl. 
časti z Narodenia. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne Naro-
denia. Voľnica. (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

SOBOTA 29. december
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť 
v Betleheme

Čítania: Kol 1, 3 – 6, zač. 249b; Lk 16, 
10 – 15, zač. 81 (rad.); 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 
180; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (deťom); 1 Tim 6, 

11b – 16, zač. 288; Mt 12, 15b – 21, zač. 46b 
(sobota po Narodení)

Boh pozná vaše srdcia. (Lk 16, 15)

Na letiskách sú skenery, ktoré ľudí „vyzlie-
kajú“, aby odhalili nekalé plány teroristov 
a pašerákov drog. Boh však vidí oveľa hlbšie 
než pod ľudské šaty alebo dovnútra tela. 
On posudzuje naše srdce a pred ním sa nič 
nedá skryť. Otvorme sa Bohu dobrovoľne, 
aby mohol svojím milosrdenstvom spáliť 
všetko to, čo je v rozpore s láskou.

Liturgia: Ant. a vchod ako 26. 12. Menl. 
časti z Narod. a deťom. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
Narodenia. (HS: 334; PZ: 310; HP: 323)

NEDEĽA 30. december
Nedeľa po Kristovom narodení – Pa-
miatka svätých a spravodlivých Jozefa 
Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, 
Božieho brata

Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 2, 13 – 
23, zač. 4 (ned. po nar.); 1Tim 1, 15 – 17, zač. 
280b; Lk 18, 35 – 43, zač. 93 (rad.)

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku 
a odišiel do Egypta. (Mt 2, 14)

Na ikone Narodenia vidíme sv. Jozefa, ako si 
rukou podopiera hlavu a na tvári má utrá-
pený výraz. Pri ňom je záhadná postava, tzv. 
Hirkus, ktorý mu čosi hovorí. Je to pokuši-
teľ? Alebo len ľudský pokušiteľ – zlý jazyk? 
Táto scéna pripomína, že aj svätí boli len 
ľudia a tak ako my si museli vybojovať svoje 
boje. V prípade Márie to, že Božie vyvolenie 
so sebou nenesie len fanfáry a slávu, ale 
aj kríž nepochopenia ľudí, niekedy aj tých 
najbližších. A hovorí aj o tom, aká podstat-
ná je pre manželstvo vernosť. 
Čo znamená manželská vernosť? Zachovať 
svoje áno, svoju lásku, dušu i telo ako dar 
tomu, s kým ma spojil Boh. Môjmu milova-
nému nepatrí len moje telo, ale aj radosti, 
trápenia, nádeje a plány. Verný mám byť nie-
len skutkami, ale aj slovami a myšlienkami 
a aj pred svadbou. Panenstvo je ten najkrajší 
dar, ktorý môžem do manželstva priniesť. 
Niekedy sa môže zdať príliš ťažké zachovať 
si lásku a vernosť voči tomu, kto nenapĺňa 
moje telesné a citové potreby a spôsobuje mi 
mnoho trápenia. Treba si však uvedomiť, že 
naše potreby môže dokonale naplniť jedine 
Boh. On nám dáva silu, aby sme ostali verní, 
aby sme dokázali milovať nezištnou láskou, 
akú má k nám on.

Liturgia: Hlas 6. Predobr. antifóny a bla-
ženstvá. Vchod nedeľný. Tropár z hlasu, 
z Narodenia a svätým, Sláva, kondák svä-
tým, I teraz, kondák z Narodenia. Ostatné 
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Ženy 
myronosičky  
pri hrobe
odvalený kameň
Na niektorých ikonách zreteľne vidno, 
že anjel sedí na odvalenom kameni. 
Tento prvok v ikonografii svätých žien 
myronosičiek pri hrobe sa opiera o text 
Matúšovho evanjelia, ktorý ako jediný 
hovorí o anjelovi sediacom na odvalenom 
kameni od hrobu: „V tom nastalo veľké 
zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov 
anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol 
si naň“ (Mt 28, 2). Ostatní evanjelisti 
uvádzajú stretnutie svätých myronosi-
čiek s anjelom (anjelmi) v hrobe. Rozdiel 
medzi opisom evanjelia a ikonou spočíva 
v tom, že vo väčšine prípadov nie je 
kameň na ikone zobrazovaný okrúhly, ale 
skôr hranatý, na spôsob vrchnej časti sar-
kofágu. Zriedkavo však existujú aj ikony, 
na ktorých je anjel zobrazený sediac na 
okrúhlom kameni, čo zodpovedá aj textu 
evanjelia, v ktorom sa hovorí o odvalení 
kameňa anjelom. K takýmto zriedkavým 
ikonám patrí aj ikona z Moskovskej iko-
nopiseckej školy, kde je anjel zobrazený 
na veľkom červenom kameni.

Na väčšine ikon má náhrobný kameň 
väčšinou obdĺžnikový tvar a žiari takým 
istým svetlom ako okraj sarkofágu, čo 
je znakom vzkriesenia. Jeho štvorhran-
ná forma poukazuje na to, že Kristovo 
vzkriesenie zasahuje do všetkých štyroch 
strán sveta, že sa dotýka celého sveta. 
Podobne má prestol v chrámoch východ-
nej cirkvi byzantskej tradície štvorhrannú 
formu, čo je tým istým symbolom.

Anjela (anjelov) s rozpätými krídlami 
môžeme porovnať so starozákonnou 
archou zmluvy a jej vrchnákom – zľutov-
nicou. Boh nariaďuje Mojžišovi: „Uro-
bíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho 

zlata... Aj dvoch cherubínov, kovaných 
zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch 
zľutovnice; jedného cherubína pripojíte 
na jednom konci, druhého na druhom 
konci. Na zľutovnici hore na oboch 
koncoch prirobíš cherubínov. Cherubíni 
nech majú rozpäté krídla a nech svojimi 
krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich 
tváre budú obrátené oproti sebe. Cheru-
bíni nech upierajú svoj zrak na zľutovni-
cu. Zľutovnicu polož na archu a do archy 
vlož zákon, ktorý ti dám. Tam sa budem 
zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi dvoch 
cherubínov, čo sú na arche zákona, 
budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre 
Izraelitov.“ (Ex 25, 17 – 22) Veko archy sa 
volá zľutovnica, pretože na tomto veku 
veľkňaz v deň zmierenia vykonával očis-
tenie ľudu a svätyne od hriechov a kropil 
ho krvou. Cherubíni s rozpätými kríd-
lami predstavovali Boží trón, kým archa 
so zľutovnicou bola Božou podnožkou. 
Prázdne miesto medzi oboma cherubín-
mi symbolizovalo skutočnosť, že Boha 
nemožno zobraziť.

Tak ako v Starom zákone sa prostred-
níctvom archy a zľutovnice uskutočňova-
lo stretnutie Boha s vyvoleným národom, 
podobne aj v ikone žien myronosičiek je 
Kristov hrob s anjelom (anjelmi) miestom 
stretnutia sa vzkrieseného Krista s náro-
dom, ktorý vykúpil. Archa bola predob-
razom toho, čo sa stalo po Kristovom 
vzkriesení, keď ženy myronosičky bežia 
od hrobu a so strachom aj veľkou rados-
ťou stretávajú Krista, ktorý ich pozdravu-
je: „ Chaírete“ – „Radujte sa“ (porov. Mt, 
28, 9). n

Milan Gábor
snímka: wordpress.com
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 KOINONIA SV. JáN KRSTITeľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie

Liturgia s modlitbou za uzdravenie
13.01. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie 
a oslobodenie
Ľubotice, gr. kat. chrám (každá streda 
17.30 h)

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – január
50 rokov: Gabriela Geregová, Moravany; 
Ľubica Hamašová, Dlhé Klčovo; MVDr. 
Vladimír Hodovanec, Trebišov; Mária Ja-
nušová, Hažín nad Cirochou; Ing. Ján Po-
toma, Brusnica; Marta Zubková, Davidov
60 rokov: PhMr. Mária Dudová, Lipany; 
Verona Glovňová, Malcov; Anna Lorinča-
ková, Košice; Kristína Maľučká, Kráľovce; 
Ing. Ľubomír Porhinčák, Bratislava; Zuza-
na Ščerbáková, Trhovište; Helena Tichá, 
Novosad
70 rokov: Mária Bodnárová, Horovce; 
Mária Čičváková, Sobrance; Mária Fecko-
vá, Sečovce; Alžbeta Hreňová, Koňuš; Ján 
Kocan, Sečovce; František Kreheľ, Klenov; 
Mária Tušimová, Lesné
75 rokov: Jolana Andrusová, Priekopa; 
Ignác Bereš, Kuzmice; Milan Hrehovčík, 
Michalovce; Helena Jacková, Banské; Ján 
Korčák, Košice; Helena Michalková, Ka-
zimír; Helena Peržeľová, Rudlov; Marta 
Takáčová, Sečovce
80 rokov: Helena Adamčíková. Ložín; He-
lena Lešová, Bunkovce; Helena Mačová, 
Fulianka; Anna Šimová, Košice
85 rokov: Ondrej Kušnirák, Kežmarok; Ján 
Leško, Poša; Peter Oravec, Košice; Mária 
Pastorová, Humenné; Anna Šimková, Ca-
bov
90 rokov: Mária Trelová, Sačurov

 JUBILeá KňAZOV
Vladimír Capcara – farár v Zubnom – 16. 
január – 55 rokov života; Cyril Jančišin, 
sudca Cirkevného súdu v Košiciach – 26. 
január – 65 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOŽeLáMe
16. novembra sa majster Mikuláš Klim-
čák dožil požehnaných 91 rokov. Srdečne 
mu k tomuto jubileu i k udeleniu Ceny 
Emila Korbu blahoželáme a prajeme mu, 
aby jeho umelecký elán nezhasol a aby 
nás svojimi dielami ešte dlho povzbudzo-
val na ceste k Bohu. redakcia

Náš drahý otecko, dedko a pradedko Jo-
zef Džačovský z Milpoša sa 10. decembra 
dožil 70. narodenín. Dovoľte nám v tejto 
pre vás vzácnej chvíli poďakovať sa za 
vašu lásku, pomoc a podporu, ktorú nám 
denne dávate. Vaše srdce nás nikdy ne-
odmietlo, vždy ste tu pre nás. Prežívate 
s nami všetky naše radosti, ale aj žiale. 
Ďakujeme vám za všetko, čo pre nás ro-
bíte. Nech vás Pán každý deň požehnáva, 
zdravie udeľuje. Nech je vaše srdce aj 
naďalej naplnené radosťou a pokojom. 
Všetko najlepšie vám v modlitbách vy-
prosujú Milan, Ján, Jozef, Peter, Vladimír 
a Mária s rodinami.

Na mnohaja i blahaja lita!

22. decembra sa du-
chovný otec Michal 
Zorvan, vranovský 
protopresbyter, do-
žil krásneho životné-
ho jubilea 50 rokov 
života.
Drahý náš duchovný 

otec, prijmite od nás úprimné poďako-
vanie za vašu pastoračnú činnosť v našej 
farnosti, za starostlivosť, obetavosť, za 
vaše krásne homílie a za každodenné vy-
konávanie sviatosti zmierenia.
Vyprosujeme vám u nebeského Otca 
plnú náruč darov Svätého Ducha a odo-
vzdávame vás pod ochranný plášť Panny 
Márie.
K vášmu vzácnemu jubileu vám zo srdca 
blahoželáme. Želáme vám pevné zdravie, 
hojnosť Božích milostí, veľa šťastných ro-
kov v Pánovej vinici a v kruhu vašej veľkej 
rodiny.

vďační veriaci z Vranova

26. december  je dňom vašich narode-
nín, krásnych šesťdesiatin, drahý otec 
Vasiľ Feckanič. Prijmite blahoželanie aj 

od svojich veriacich 
z Beloveže.
Prajeme vám veľa 
Božieho požehna-
nia, zdravie, šťastie 
a pokoj v duši. Vďa-
ka vám, otče, za 

modlitby, ktoré predkladáte Pánovi za 
našu farnosť, za dobrosrdečnosť, láska-
vosť a námahu vynaloženú pri obnove 
nášho chrámu.
Do ďalších dní života vám a vašej rodinke 
prajeme hojnosť Božích milostí a darov 
Svätého Ducha. Nech nebeská Matka sto-
jí pri každom vašom kroku.

s úctou veriaci z Beloveže

26. decembra sa dožíva krásnych 75. na-
rodenín naša mamka, babka a prababka 
Anna Fedorová zo Záhora. Drahá naša 
oslávenkyňa, do ďalších dní tvojho života 
ti prajeme pevné zdravie, veľké Božie po-
žehnanie, dary Svätého Ducha, lásku Je-
žiša Krista a ochranu našej Matky Márie. 
Nech tvoja láska a povzbudenie, ktoré 
nám dávaš, ešte veľa rokov napĺňajú naše 
srdcia pokojom a radosťou.  Veľké poďa-
kovanie a pozdrav ti zo srdca zasielajú syn 
Július a dcéra Anna s rodinami. Vnúčatá 
a pravnúčatá Mirko a Milanko posielajú 
veľký bozk. Mnohaja i blahaja lita!

27. decembra oslávi náš duchovný otec 
Ján Čižmár 30 rokov života. Pri tejto prí-
ležitosti
vám v tomto Roku viery prajeme silnú 
vieru, ktorá dáva životu zmysel, nádej, 
ktorá posúva vpred, a lásku, ktorá je za-
vŕšením toho všetkého.

veriaci z Prakoviec

 poďakovanie
Drahý otec Milan Mojžiš!
Chceme sa vám aj takouto formou po-
ďakovať za krásnych 15 rokov, počas kto-
rých ste boli správcom v našej farnosti 
Rakovec nad Ondavou. Ďakujeme vám 
za krásu liturgií a ďalších pobožností, za 
vysluhovanie sviatostí, za to, že ste tu 
boli stále pre nás a prostredníctvom vás 
sme sa mohli zjednocovať ako spoločen-
stvo Božieho ľudu. Z celého srdca vám 
do vašej ďalšej pastoračnej činnosti pra-
jeme pevné zdravie, dary Svätého Ducha 
a ochranu Presvätej Bohorodičky.

vaši veriaci

 spomÍname
19. decembra 2012 
uplynulo 10 rokov 
odo dňa, keď si dob-
rotivý Boh povolal 
k sebe svojho služob-
níka otca Nikolaja 
Sigetiho. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku 
a modlitbu. Dcéry Ľudmila a Mária a sy-
novia Mikuláš, Juraj a Pavel s rodinami.

Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať!

28. decembra 2012 uplynie desať rokov 
od úmrtia našej drahej mamky Márie Že-
covej z Vranova nad Topľou.
S láskou a s bôľom v srdci na ňu v mod-
litbách spomínajú a nezabúdajú dcéra 
Maňa s rodinou, synovia Ján, Jozef, Mi-
chal, Pavol a Peter s rodinami.

 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 od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mo-
bil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344

 CeNNÍK INZeRCIe

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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Slávenie 
nedele

Sú to hneď dva príkazy. Jeden pochádza 
z Desatora: Spomeň, aby si deň svia-
točný svätil. Druhý je príkaz Cirkvi: 

vyslovuje požiadavku svätiť prikázané 
sviatky.

Korunou sviatkov je nedeľa – prototyp 
slávenia všetkých ostatných zasvätených 
dní. Kresťania začali sláviť nedeľu hneď 
po udalosti Kristovho vzkriesenia. Chá-
pala sa ako prvý, ale zároveň ôsmy deň 
v týždni. Týždeň má len sedem dní, číslo 
osem v tomto kontexte vyzdvihuje ná-
boženskú špecifickosť nedele. V pohľade 
prvokresťanských mystikov Kristovým 
vzkriesením, ktoré sa odohralo v nedeľu, 
Boh akoby stvoril ďalší, ôsmy deň týždňa. 
Jeho charakter je špecifický, lebo Kristovo 
vzkriesenie poprelo moc smrti nad člove-
kom, otvorilo mu bránu večného života. 
V tomto kontexte bola nedeľa pokladaná za 
deň, ktorý bude pokračovať ako jediný deň 
týždňa aj po konci sveta. Je totiž vyjadrením 
večnosti a trvácnosti života, ktoré Kristus 
začal svojím vzkriesením. V roku 321 cisár 
Konštantín v tom čase v Cirkvi už ustálený 
zvyk svätenia nedele ustanovil ako svia-
točný deň pre celé Rímske impérium. Tak 
je to dodnes. Nedeľa je tak v kresťanskom 
spoločenstve nielen dňom odpočinku, ale aj 
dňom, v ktorom človek osobitným spôso-
bom prejavuje svoj vzťah voči Bohu. Celý 
ľudský život sa má niesť ako chvála Stvorite-
ľovi, nedeľa je však dňom, ktorý je Cirkvou 
na to osobitne ustanovený. Najslávnost-
nejším spôsobom sa v Cirkvi slávi Nedeľa 
Paschy – oslava zmŕtvychvstania Pána. Od 
nej sa odvíja slávenie každej nedele – „malej 
Paschy“. Liturgické texty nedele nás totiž 
stále hlbšie ponárajú do tajomstva vzkrie-
senia a vedú k ustavičnej práci na svojej 
spáse. Je preto našou vzácnou povinnosťou 
prichádzať počas nedieľ do chrámov a spo-
ločne sláviť deň, ktorý je predzvesťou našej 
večnej budúcnosti. Aj preto je to povinnosť, 
ktorá nás okrem odôvodnených prípadov 
viaže pod ťažkým hriechom. Príkaz ne-
deľnej povinnosti si môžeme splniť od so-
botňajšej večierne až do nedeľnej polnoci. 
V tento deň máme zároveň prijímať božskú 
Eucharistiu ako vrchol nedeľného slávenia. 
Nedeľa tiež zaväzuje vyhýbať sa ťažkým 
prácam a činnosti, ktorá by narušovala jej 
sviatočný charakter.

František Čitbaj
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heme – priamy prenos z benefičného kon-
certu z kostola v Novom Smokovci 19.30 
Slovenský betlehem R 19.40 Sviatočné 
slovo – príhovor bratislavského eparchu 
Mons. Petra Rusnáka
 27.12. (štvrtok)  17.55 Americké a africké 
betlehemy R 
 01.01. (utorok)  19.35 Sviatočné slovo
 06.01. (nedeľa)  18.30 Traja králi prichádza-
jú – rozprávka 19.50 Sviatočné slovo – prí-
hovor prešovského arcibiskupa Rastislava 
k pravoslávnym Vianociam

RáDIO SLOVeNSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete (22.17 R)
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Vatikán 
(22.17 R) 06.14 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty
 25.12. (utorok)  11.50 Urbi et orbi 19.02 
Fíčer o Jankovi Silanovi 20.04 Sviatočná 
relácia 22.15 Diskusia Dagmar Mozolovej 
o posolstve Vianoc
 26.12. (streda)  20.04 Svätoštefanská 
odvaha
 01.01. (utorok)  21.00 Sviatočný magazín 
Dagmar Mozolovej

RáDIO SLOVeNSKO A RegINA
 23.12. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie zo Slovenského Pravna
 25.12. (utorok)  00.00 Polnočná svätá 
omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave; 
celebruje otec Jozef Jankovič 09.00 Svätá 
omša z Katedrály sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici; celebruje Vladimír Farkaš
 30.12. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Apoš-
tolskej cirkvi z Nitry; kazateľ Miroslav Tóth
 01.01. (utorok)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons. 
Bernard Bober

RáDIO RegINA
Utorok  21.00 Viera v živote
Nedeľa  07.55 Z duše
 23.12. (nedeľa)  21.05 Vianočný kresťanský 
magazín
 24.12. (pondelok)  07.50 Úvaha evanjelic-
kého kňaza Jána Hroboňa 17.00 Evanjelické 
štedrovečerné služby Božie z Podlužian 
19.30 Portrét Mons. Alojza Tkáča 23.00 
Sviatočný rozhovor Štefana Chrappu so 
spisovateľom Štefanom Moravčíkom
 25.12. (utorok)  07.50 Úvaha kňaza a riadi-
teľa TV LUX Jána Buca 14.00 Píšeme Z duše 
– diskusia autorov relácie Z duše
 26.12. (streda)  07.50 Úvaha herca Fran-
tiška Kovára
 31.12. (pondelok)  07.50 Úvaha
 01.01. (utorok)  21.00 Novoročný magazín 
Pavla Gabriša

RáDIO DeVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neve-
riacich
 25.12. (utorok)  06.30 Ježišovo narodenie
 30.12. (nedeľa)  07.00 My a čas s Jánom 
Grešom

 Zmena programu vyhradená.

Ikona Panny Márie Čenstochovskej 
zavíta na Slovensko

 24.12. (pondelok)  07.45 Bonifác a zázračný 
anjel – slovenská pôvodná filmová rozpráv-
ka 08.30 Barberbieni – animovaný film 
13.00 Bude patriť všetkým ľudom: Vianoce 
Štefana Krčméryho 15.40 Bude patriť všet-
kým ľudom: Vianoce Jiřího Zmožka 19.00 
Vianoce v Ríme – dokument o symbolike 
betlehemov, ich histórii a o betleheme 
z Námestia sv. Petra 19.30 Zamagurská 
koleda – dokument o slávení Vianoc pod 
Tatrami 19.50 Vianočný príhovor – Štedrý 
večer s kardinálom Jozefom Tomkom 22.00 
Polnočná svätá omša – priamy prenos 
z Vatikánu
 25.12. (utorok)  08.00 Karol – animovaný 
príbeh o Karolovi Wojtylovi 10.30 Svätá 
omša zo Šaštína – priamy prenos na 
slávnosť Narodenia Pána 12.00 Urbi et 
orbi – vianočné posolstvo a požehnanie 
Svätého Otca 15.45 Narodil sa Kristus Pán 
– posolstvo třebechovického betlehema 
vo vianočných meditáciách kardinála Vlka 
17.00 Fara: Príchod (1) – televízny seriál 
zo života jednej slovenskej dedinskej fary 
19.30 Betlehemské mystérium: Slovenské 
betlehemy – pohľad do zbierky betlehemov 

Viery a Jozefa Gruskovcov 19.50 Vianočný 
príhovor – príhovor Mons. Jána Oroscha 
20.00 Marcelino, chlieb a víno ⓬ – film 
o chlapčekovi, ktorý sa rozprával s Kristom
 26.12. (streda)  07.00 Tváre okolo jaslí – prí-
behy ľudí, ktorí sa nachádzali blízko Ježiša. 
08.00 Klbko: Vianočný dar  08.15 Betlehem-
ské mystérium: Betlehemy Ameriky a Afri-
ky – pohľad do zbierky betlehemov Viery 
a Jozefa Gruskovcov 10.30 Svätá omša zo 
Šaštína – priamy prenos 19.30 Betlehemské 
mystérium: České a moravské betlehemy 
– pohľad do zbierky betlehemov Viery 
a Jozefa Gruskovcov
 27.12. (štvrtok)  17.00 Fara: Rómeo a Júlia 
(3) 19.00 Cestou štvrtého kráľa – dokument 
zo Svetového stretnutie mládeže v roku 
2005 v Kolíne nad Rýnom 19.45 Rehoľná 
abeceda: Čiernobiely svet – Gabriel 
Hunčaga OP 20.15 Lectio divina – Kniha 
žalmov 20.55 Tváre okolo jaslí – príbehy 
ľudí, ktorí sa nachádzali blízko Ježiša 21.20 
Medzi nebom a zemou – hosťom Mariána 
Gavendu jezuitský kňaz Peter Zahoránsky 
22.00 Sedem dní na hore Tábor – dokument 
o stretnutí mládeže na hore Tábor

 28.12. (piatok)  17.00 Fara: Nataška (4) 
17.30 Ruka pokoja – dokument skúma 
náročné voľby, ktorým musel Pius XII. čeliť 
počas druhej svetovej vojny 20.55 Gur-
mánska misia: Sviatočné jedlo – sviatočný 
burek z Albánska
 29.12. (sobota)  07.45 Sme katolíci: Spoveď 
17.00 Fara: Myšlienky (5) 18.00 Modlitba 
Taizé – priamy prenos modlitby pri príle-
žitosti Európskeho stretnutia mladých – 
Taizé, ktorej predsedal Benedikt XVI. 20.25 
Na vrchol ⓬ – film z prostredia vysokých 
hôr o sebectve i obetavej láske
 30.12. (nedeľa)  08.15 Klbko – o liturgii 
10.30 Svätá omša z Humenného – priamy 
prenos svätej omše zo sídliska v Humen-
nom 13.40 Betlehemské mystérium: Bet-
lehemy Európy a Ázie – pohľad do zbierky 
betlehemov Viery a Jozefa Gruskovcov. 
15.15 Aktuálne s kardinálom Tomkom – 
vyjadrenia kardinála Jozefa Tomka k uda-
lostiam spoločenského i cirkevného života. 
17.00 Vianoce s Kandráčovcami – priamy 
prenos koncertu z Humenného 19.00 
Fara: Neberte nám pána farára (6) 20.00 
Vianočný príhovor Mons. Štefana Sečku

 31.12. (pondelok)  16.35 Fara: Dieťatko (7) 
20.30 U Nikodéma: Rok 2012 – taký bol – 
diskusia zameraná na rok 2012 a zmeny, 
ktoré priniesol v živote Katolíckej cirkvi na 
Slovensku i vo svete, v spoločnosti a vo 
verejnom živote 22.45 Rok korunuješ, Pane, 
svojou dobrotou – ďakovná pobožnosť
 01.01. (utorok)  09.30 Slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky – priamy prenos svätej omše 
z Vatikánu 18.40 Mechanici z ulice ⓬ – 
rehoľné sestry pomáhajú deťom z ulice 
v projekte rozvoja slumov Mukuru v Keni 
20.10 Na Levočskej hure – mariánske 
vyznanie a piesne skupiny Kandráčovcov 
a speváckeho Zboru sv. Cecílie z Košíc
 03.01. (štvrtok)  20.15 Lectio divina – Kniha 
žalmov 21.00 Medzi nebom a zemou – hos-
ťom relácie psychiatrička Zuzana Böhmová, 
ktorá zápasí s rakovinou
 04.01. (piatok)  17.30 V tieni času – Emil 
Švec, politický väzeň a pilot, ktorý celé 
desaťročia odolával ŠtB
 06.01. (nedeľa)  09.00 Zjavenie Pána, Traja 
králi – priamy prenos svätej omše z Vati-
kánu 17.10 Vianoce s Kandráčovcami R

 21.12. (piatok)  07.00 Rorátna svätá omša 
z Katedrály sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici 20.30 Predvianočná 
rozhlasová duchovná obnova; vedie prior 
benediktínskeho kláštora otec Vladimír 
Kasan 22.00 Boh prichádza už v Advente 
(3); hosť: Mons. Marián Gavenda
 22.12. (sobota)  09.00 Literárna kaviareň 
R 10.00 Boh prichádza už v Advente (4); 
hosť: Mons. Marián Gavenda 11.50 Naše 
zvony a ich zvonári 13.00 Zaostrené 15.15 
Sobotníček 16.00 Piesne na želanie 19.00 
Ruženec pre Slovensko 20.30 Predvianočná 
rozhlasová duchovná obnova; vedie prior 
benediktínského kláštora otec Vladimír 
Kasan 23.00 Na vlnách priateľstva – projekt 
s katolíckym rádiom Szent István z Egru
 23.12. (nedeľa)  13.00 Vianočná poézia 
14.00 Dar kňazstva 15.30 Príbeh Kataríny 
Perinajovej 21.00 Aby každé dieťa malo 
rodinu
 24.12. (pondelok)  10.00 Štedrý večer Ka-
taríny Koščovej 11.00 Rozhovor s kňazom 
Jánom Ďurigom 13.00 Vianočné pečenie so 
sestrami z Kongregácie dcér božskej lásky 

14.00 Vianočné príbehy s Mons. Rudolfom 
Balážom 15.20 Posledné vianočné sviatky 
bl. sestry Sáry Salkaházyovej 16.00 Vigílna 
svätá omša z Baziliky Povýšenia sv. Kríža 
v Kežmarku 17.30 Štedrovečerný príhovor 
generálneho riaditeľa Rádia Lumen otca 
Juraja Spuchľáka 17.45 S koledou pri Šted-
rovečernom stole 18.35 Anjel Boží, strážca 
môj 20.30 Čas betlehemov 21.30 Pri via-
nočnom stromčeku 23.55 Polnočná svätá 
omša z Katedrály sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici – priamy prenos
 25.12. (utorok)  08.30 Vianočný rozhovor 
s emeritným biskupom Mons. Domini-
kom Tóthom 09.30 Vianočné dieťa 10.30 
Rehoľné Vianoce 11.50 Urbi et orbi 13.00 
Vianočný vinš deťom v Jurgove 14.00 
Z rodu kráľovského 15.15 Božie milosrden-
stvo z pohľadu Mons. Stanislava Stolárika 
16.25 Aj tak som Božie dieťa 17.25 Potulky 
vianočným Hontom 18.00 Emauzy – priamy 
prenos svätej omše z Kostola Najsvätejšie-
ho Spasiteľa v Bratislave 20.30 Vieroučné 
posolstvo Vianoc 22.00 Šťastné Vianoce 
nešťastných dní 23.00 Vianočné príbehy 
s Mons. Rudolfom Balážom (2)

 26.12. (streda)  08.30 Mučeníctvo v živote 
Cirkvi 10.00 Fujarôčka svätoštefanská 13.00 
Trikrát iné Vianoce 14.00 Anjeli zleteli 15.15 
Naše zvony a ich zvonári 15.30 Keď jasličky 
ostanú prázdne 17.00 Slávenie Vianoc 
v prvých storočiach 18.00 Emauzy – priamy 
prenos svätej omše z Trnavy 20.30 Vykú-
penie z utrpenia v gulagu 22.00 Duchovná 
kytica chorých
 27.12. (štvrtok)  20.30 Kňaz Ján Ferenčík
 29.12. (sobota)  20.30 Mesiac s pápežom 
Benediktom XVI.
 30.12. (nedeľa)  13.00 Litánie v slovenskej 
literatúre s literárnou vedkyňou Zuzanou 
Juhásovou 14.00 Zjavenie slova 15.30 O čin-
nosti Siete pomoci tehotnej žene v ohro-
zení 21.00 Keď sa z pojmu stane skutok
 31.12. (pondelok)  10.00 Vianoce v komu-
nite Cenacolo 11.00 Viera Abraháma – ka-
techéza doc. Františka Trstenského 12.00 
Zamyslenie Mons. Mariána Chovanca, 
banskobystrického diecézneho biskupa 
12.15 Silvestrovský oldie aperitív na veselú 
nôtu 13.00 Šavol – rozhlasová úprava lib-

reta pôvodnej slovenskej opery 15.20 Púť 
100-ročného kríža z Fončordy 16.00 Svätá 
omša z Baziliky Povýšenia sv. Kríža v Kež-
marku – priamy prenos 17.30 Vôňa domova 
– rozhovor so srbskou Slovenkou žijúcou 
v Kovačici a Nemcom žijúcim v Banskej 
Bystrici 20.30 Rozhovor s ľudovým rozprá-
vačom Milanom Kováčikom z Podpoľania 
22.15 Sestra Bohumila o živote kresťanov 
v Kirgizsku 23.45 Poďakovanie za starý rok, 
privítanie nového roka
 01.01. (utorok)  06.00 Akatist k Presvätej 
Bohorodičke 08.30 Príbeh veriacej rodiny 
10.00 Viera Mojžiša 12.00 Zamyslenie bra-
tislavského arcibiskupa metropolitu Mons. 
Stanislava Zvolenského 13.00 Vianoce 
podľa juliánskeho kalendára 15.20 Životné 
osudy Márie Tencerovej 16.50 Zahraničná 
politika a princípy kresťanstva 18.00 
Emauzy – priamy prenos svätej omše z far-
ského Kostola sv. Gorazda a spoločníkov 
v Košiciach-Terase 20.30 Duchovný obzor 
– Cirkevné výzvy nového roka 2013 22.00 
Zostrih z programu misií redemptoristov na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku

JeDNOTKA
 24.12. (pondelok)  07.30 Animované biblic-
ké príbehy 14.45 Don Bosco (1) 20.30 Mária 
z Nazareta (1, 2) 00.00 Polnočná svätá omša 
z Trnavy; celebruje Mons. Ján Orosch 01.30 
Don Bosco (1) R
 25.12. (utorok)  07.35 Animované biblické 
príbehy R 08.00 Tichá noc R 11.55 Urbi 
et orbi – vianočné požehnanie Mestu 
a svetu Svätého Otca Benedikta XVI. 12.35 
Francesco a pápež – dokument 14.05 Don 
Bosco (2) 21.40 Dlhá cesta domov – film 
23.00 Vianočný zbor – dráma
 26.12. (streda)  04.00 Vianočný zbor R 07.25 
Pavlova služba 01.55 Don Bosco (2) R
 27.12. (štvrtok)  07.35 Abrahám a Izák

 28.12. (piatok)  07.25 Jozef v Egypte
 29.12. (sobota)  07.25 Jozefovo stretnutie 
s bratmi
 30.12. (nedeľa)  07.25 Mojžiš 20.10 Pom-
peje (1, 2)
 31.12. pondelok)  07.35 Rút
 01.01. (utorok)  07.40 Samuel 10.30 
Novoročná svätá omša z Bratislavy 13.00 
Novoročný príhovor prezidenta 19.50 
Novoročný koncert
 02.01. (streda)  08.00 Dávid a Goliáš
 03.01. (štvrtok)  07.35 Šalamún
 04.01. (piatok)  07.30 Eliáš
 05.01. (sobota)  07.25 Elizeus
 06.01. (nedeľa)  07.30 Daniel 10.30 Sláv-

nostná svätá omša na sviatok Zjavenia 
Pána – priamy prenos z Baziliky sv. Petra 
v Ríme; celebruje Svätý Otec Benedikt XVI.

DVOJKA
 21.12. (piatok)  14.55 Orientácie R
 22.12. (sobota)  18.00 Predvianočná 
náv števa v rodine Krónerovcov R 18.40 
Vianočné vence R 20.00 Rád maltézskych 
rytierov – dokument R
 23.12. (nedeľa)  12.50 Orientácie – portrét 
pátra Františka Paňáka 13.20 Slovo – prí-
hovor pravoslávneho duchovného Jozefa 
Haverčáka 18.40 Betlehemci v skanzene R
 24.12. (pondelok)  08.30 Vianoce u starej 
mamy R 13.00 Vianočné oblátky R 14.00 
Artikulárne kostoly – dokument R 16.30 

Príbehy tatranských štítov – dokument Pav-
la Barabáša R 18.45 Štedrý večer nastal R 
19.00 Sviatočné slovo Mons. Stanislava 
Zvolenského 19.05 Slovenské betlehemy 
(1) R 22.30 Tichá noc – vianočné spevy 
v podaní zboru Adoremus 22.55 Tajomstvo 
Vianoc R 23.20 Sviatočné slovo R 23.25 
Sviatočné oslovenie – koncert
 25.12. (utorok)  08.35 Terchovský bet-
lehem R 10.00 Služby Božie z Dunajskej 
Lužnej; kazateľ Miloš Klátik, generálny 
biskup ECAV 11.30 Sola scriptura 14.20 
Vianoce v srdci R 14.45 Vatikánske múzeum 
(1) 16.25 Sny o slobode – dokument Pavla 
Barabáša R 18.00 Európske a ázijské betle-
hemy (3) R 19.40 Sviatočné slovo – príhovor 
Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV 
 26.12. (streda)  18.00 V slovenskom betle-
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krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:  
Возлюби1хъ, ћкw ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz 
моегw2.________________________________________________

legenda: ampula, citadela, častica, desiata, elita, 
etylén, Forma, hanba, hrach, hrob, choroba, 
chrÓm, ihla, kaktus, kaliber, kapitola, karate, ko-
reň, korisŤ, kotva, kríza, kvety, lekÁr, mačka, ma-
kov, matka, melasa, metÁn, okres, otrava, porada, 
poŠta, požiar, preŠov, rodič, sedimentÁcia, skrat, 
smotana, strach, verŠe, viera, vlasy, zmesi, žalÁr. 

tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. 

Správne riešenia z čísla 23. Krížovka: zmiluj sa, bože, nado 
mnou pre svoje milosrdenstvo. Osemsmerovka: človeka nikto 
neklame, človek klame sám seba. 

Výherca: anna kiktavá z tichého potoka. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk. 
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 gR.KAT. MLáDeŽNÍCKe CeNTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

29.12. Animátorský ples (nielen pre animátorov)
02. – 05.01. Tábor sv. prvomučeníka Štefana. Zimný 
pobytový tábor pre deti od 9 do 13 rokov
11. – 13.01. AŠAD – archieparchiálna škola animátora
25. – 27.01. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Sa-
binov a Prešov. Veková kategória účastníkov je od 9 
do 30 rokov.

 CeNTRUM PRe RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

25. – 27.01. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre man-
želov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdra-
viť vzťah manželov prostredníctvom poznania a ob-
rátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo
08. – 10.03. Kurz Rút

 PúTNICKé MIeSTA

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

05.01. Fatimská sobota (10.00 h)
13.01. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67

25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
05.01. Fatimská sobota (08.30 h)
25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643

24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
31.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
01.01. Obrezanie Pána – svätá liturgia (10.30 h)
05.01. Fatimská sobota (10.30 h)
06.01. Malá púť – Bohozjavenie, svätenie vody 
(09.00 h)

 gR.KAT. MLáDeŽ. PASTOR. CeNTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:  

Marek Čan: marek.can@centrum.sk

Pondelok – 16.00 Ikonopisecký kurz (každý nepárny 
týždeň); 18.00 Študentský zbor; 20.00 Svätá liturgia 
(internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa); 18.00 Stretnutia pri čaji (na vybranú 
tému a podľa dohodnutého termínu); 18.00 – 20.00 
Projekcia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Večer chvál 
a katechézy (GTF PU)
Štvrtok – 19.00 Biblicko-modlitebné stretnutia (in-
ternát, Budovateľská ul.)
Sobota – S batohom cez hory  (raz v mesiaci)

Aktuálny program nájdete na webovej stránke.

 PASTORAČNé CeNTRUM RóMOV
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

0915 951 081

 eVANJeLIZAČNá ŠKOLA SV. MIKULáŠA

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

 ŠKOLA V PRÍRODe SV. LUKáŠA
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

PáPEžSKé MISIJNé DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

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

NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť 
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,  

Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam 
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce 
známok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí 

za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však 
Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto for-
mou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, 
že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne 

vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

Požehnané a milostiplné prežitie 
sviatkov Narodenia nášho Pána 
Ježiša Krista a plnosť Božieho 
požehnania v novom roku 2013

vám zo srdca praje

redakcia časopisu Slovo


