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Gréckokatolícke formačné centrum
Rómov v Čičave (GFC)

Priestor pre laika

tejto zmeny. Prirodzene, aj
priestor na rozvíjanie zručností a prehlbovanie poznania
v prípade, že človek sa pre túto
vnútornú zmenu otvorí.
V dnešnej situácii treba viac
ako inokedy vplývať na verejnú
mienku majoritnej spoločnosti,
preto sa usilujeme vysielať pozitívne signály aj prostredníctvom
umenia a médií. Ukázať, že Rómovia môžu byť plnohodnotní

z obsahu
8 20 rokov samostatnosti
Slovenská republika a Cirkev

P

astoračné centrum Rómov bolo zriadené v roku
2005 prešovským arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom
SJ a jeho činnosť zastrešuje občianske združenie Horúci tím.
Pôvodne sme začínali s dvomi
malými skupinkami pätnástich
mužov a chlapcov v Hlinnom,
kde nám na stretnutia úplne
stačili priestory prerobenej
garáže. Časom sa naše aktivity rozšírili do ďalších osád.
Dnes tvoria základ činnosti
pravidelné stretávania rôznych
formačných skupiniek priamo
v rómskych osadách.
V roku 2006 sme formou
víkendových stretnutí v GFC
začali s prvou formačnou školou pre mladých (tzv. radcovská
škola, podobná animátorskej
AŠAD). V súčasnosti máme tri
formačné školy, ktorých zámerom je vyformovať lídrov spomedzi Rómov. Tí potom budú
„soľou“ vo svojich komunitách
takým spôsobom a na takom
mieste, ako bude treba.
Septembrom 2010 datujeme
zriadenie súkromného centra
voľného času, ktoré je zamerané
na prácu s rómskou mládežou
do 15 rokov. V decembri 2011 bola
zriadená chránená dielňa, ktorá

sa venuje umeleckému rezbárstvu a verejnosť ju pozná pod
názvom RomaArt. Od januára
2012 sa názov centra zmenil na
Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave (GFC).
Aktivity priamo v GFC (okrem
aktivít pre obyvateľov Čičavy
počas týždňa) sú aj pobytové.
Pracujeme v 6 ďalších osadách
Vranovského okresu a misijnou činnosťou zasahujeme aj
niektoré vzdialenejšie farnosti
našej gréckokatolíckej metropolie. Jedným z princípov služby je,
aby mladí či dospelí mohli vyjsť
z priestoru osady a stráviť čas
v ino, podnetnom a formačnom
prostredí. Pre mnohých je vážnym problémom opustiť „bezpečie“ svojej komunity a prísť do
trvalejšieho – neobchodného –
kontaktu s ľuďmi „zvonku“.
Práce je stále dosť! Nie je
možno docenená, ale je o to
príťažlivejšia a naplňujúcejšia.
Samozrejme, bez mnohých
dobrovoľníkov z radu Rómov aj
Nerómov, ktorí strávili stovky
hodín v službe iným, by sme
toho mnoho neurobili.
Jedným z hlavných zámerov
je formovať pozitívnych lídrov
z radu Rómov, ktorí budú
ochotní slúžiť iným.

10 Vyznávači evanjelia
príhovor kardinála L. Sandriho
11 Storočnica Martina Števčeka
významné osobnosti
Hľadáme a očakávame spoluprácu s ďalšími ochotnými ľuďmi, ktorí sa neboja popasovať sa
so svojimi predsudkami, s predsudkami spoločnosti a najmä
sa neboja vytrvať, kým neuvidia
výsledky. V živote človeka je
dôležitá láska. Potrebujeme ju
zažiť, potrebujeme ju z pocitovej a rozumovej oblasti previesť
do oblasti vôľovej, a potom ju
potrebujeme sprostredkovať
iným. O to sa usilujeme. Čo
je nemožné ľuďom, je možné
Bohu. Boh nerobí rozdiely
a v každom národe hľadá tých,
ktorí uveria, nechajú sa premeniť, naučia sa kráčať úzkou
cestou a prinášajú dobré ovocie
vo svojich životoch.
Základom našej služby nie
sú aktivity, ale privádzanie ľudí
k Bohu. Veríme, že skutočná
vonkajšia zmena človeka nikdy
nenastane bez jeho vnútornej
zmeny. A túto zmenu vnútri
môže urobiť jedine Boh. Samozrejme, s dovolením človeka.
Ako organizácia sa snažíme
vytvárať priestor pre možnosť

členovia spoločnosti.
Aktivity rozvíjame v oblastiach:
1. budovanie formačných a duchovných centier pre Rómov;
2. voľnočasové aktivity s deťmi a mládežou;
3. duchovná služba priamo
v rómskych komunitách;
4. formovanie rómskych
lídrov a pozitívnych vzorov;
5. podpora umeleckého moderného rómskeho vonkajšieho vyjadrenia ich zmeneného vnútra.
Je pravda, že táto práca vyžaduje vytrvalosť. Na miestach,
kde pôsobíme, sa skutočná
zmysluplná práca rozbehla
až po troch rokoch pokusov
a snáh. Niekde to trvalo i dlhšie.
Napriek tomu platí staré heslo,
ktoré je vyjadrené aj v skautskom pozdrave: „Silnejší má
pomáhať slabšiemu“.
Máme výsadu byť svedectvom
toho, že to má zmysel. Dokonca, že tí „slabší“ nám nakoniec
môžu byť priateľmi a partnermi.
Túžiš to zažiť aj ty? n
Martin Mekel
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12 Verím
pohľad cirkevných otcov
na symbol viery
14 Veriaci sú mi posilou
rozhovor s vladykom Jánom Babjakom
16 Práca
slovo pre rodinu
17 Spomienka na otca
Jozefa Čverčka CSsR
významné osobnosti
18 List Bohu
katechéza pre mladých
19 Ďakujem, Čičava!
zdvíhať ruky k modlitbe
20 Posolstvo zo severu
príbeh o tom, ako sa začala
púť Cyrila a Metoda na Moravu
21 Krúži nad mojimi mláďatami
liturgická katechéza
21 Zoznámte sa...
biblická katechéza
24 Nanebovstúpenie Pána
zamyslenie nad ikonou (1)

Kto je laik? Označením laik sa rozumejú
všetci veriaci, okrem členov duchovenstva
a Cirkvou schváleného rehoľného stavu, teda
pokrstení.
Priestorom, v ktorom má laik uskutočňovať evanjelizačnú činnosť, je rozsiahly
a zložitý politický, hospodársky a sociálny
svet, ako aj svet kultúry, vied a umení, medzinárodného života a médií. Čím viac bude
laikov naplnených duchom evanjelia, tým
viac bude ich práca slúžiť na výstavbu Božieho kráľovstva. O čo lepšie ju budú zvládať,
o to viac to prinesie spásu v Ježišovi Kristovi
pre nich samých, ale aj pre ich okolie. Ich
pastieri by si mali uvedomiť, aký veľký osoh
sú laici pre celú Cirkev. Obetavo spolupracujú na hlásaní Božieho slova a privádzajú do
Cirkvi ľudí, ktorí sú od nej ďaleko.
Dnešná doba však šírením sekularizmu,
konzumizmu, ľahostajnosti a ateizmu
vytvára tvrdé skúšky aj pre kedysi kresťanské
národy. Veď nie sú priepastne ďaleko časy,
keď ľudia oslavovali víťazstvo pravdy, spievali, skandovali v uliciach. Nastúpila náboženská sloboda, nové politické a ekonomické
súvislosti. Mnohí si vydýchli, očakávali veľké
zmeny, nástup demokracie, slobody, že
každý bude robiť, čo chce. A zmeny skutočne
prišli. Nastúpila demokracia, prišla sloboda
a „mnohí si začali robiť, čo chcú“.
Časy eufórie sa pominuli a ľudia začali
pomaly vytriezvievať. Začali sa vynárať nové
problémy a ich sprievodné javy, ako je nepokoj, zvady, ohováranie, osočovanie, neprajnosť, egoizmus, lakomstvo, podkopávanie
si nôh aj hrubé osobné potupovania podľa
starozákonného „oko za oko...“. Začína sa
prejavovať duchovná sterilita, Boha nechávame zatvoreného v chrámoch, okliešťujeme
pôsobenie Cirkvi len na oblasť charity. A to
je veľké nebezpečenstvo! Laik je pozývaný
žiť život v duchu evanjelia. Schizofrénia
duchovného života nás pokúša nepostaviť
sa za dobro vo svetskom prostredí na úkor
vlastného blahobytu.
V živote každého jestvujú chvíle, ktoré sú
príležitosťou na poznanie Božieho volania
do konkrétnej služby. S tým prichádza aj
nevyhnutnosť voľby medzi dvoma možnosťami, medzi dobrom a zlom. Je to o neustálom hľadaní správneho rozhodnutia.
To si vyžaduje základný postoj – bedlivosť
a pozornosť na Boží hlas, pozorné a ochotné
počúvanie Božieho slova, stálu modlitbu

a podporu v múdrom a láskavom nechaní sa
viesť. Jedným slovom veriť. Predpokladom
toho je aj obnovenie kresťanskej podstaty
spoločenstiev. Takto budeme stále schopnejší konať podľa Božej vôle. Veď ten, kto
povoláva k službe, udeľuje aj potrebnú silu.
Na druhej strane si laik musí byť vedomý
toho, že narazí na nepochopenie i priamy
odpor, a to nielen v radoch neveriacich, ale
dokonca aj u spolubratov, ba i u najbližších.
Ale ak buduje Božie dielo, Boh ho poteší
a povzbudí. Dokonca aj dnešná naoko prehra môže byť školou pre zajtrajšie víťazstvá.
Radosť, viera vo víťazstvo dobra je
vzpruhou pre človeka, robiť dobro druhým,
prinášať obetu pre dobro, byť spravodlivý,
pravdovravný, aj keď je človek za to prenasledovaný. Byť čestným aj vtedy, keď ho nikto
neodmeňuje. Ak chceme túto spoločnosť
pretvoriť na krajšiu, prosperujúcejšiu, tak
v prvom rade si my kresťania musíme čo
najskôr uvedomiť osobnú zodpovednosť.
Bez obety, tvrdej práce, osobnej zainteresovanosti budeme prestupovať stále na mieste,
resp. upadať.
Počúvame o sebe, akí sme dnes projektoví,
flexibilní, operatívni, mobilní... a nemáme
čas. Nenechajme sa však vyviesť z rovnováhy, buďme sami sebou, nedovoľme davu
prekričať nás, ale cez prizmu Božieho slova
pozorne počúvajme a čítajme znamenia
dnešnej doby. Na to nech slúžia príklady
niektorých z tých, ktorí sa vám budúci
rok na tomto mieste budú prihovárať, pre
ktorých kresťanstvo znamená viac, než iba
byť pokrstený či chodiť do chrámu. Títo laici
slúžia nášmu spoločenstvu na miestach, do
ktorých boli Bohom pozvaní, a táto služba
ich napĺňa. Veríme, že ich slová ako slová
z ľudu, od vás, vám osobne pomôžu nájsť to
miesto, ktoré pre vás pripravil Boh.
Prajem nám dostatok odvahy zobrať zodpovednosť za seba do svojich rúk a pritom
prosiť Boha o požehnanie. Veď v konečnom
dôsledku sme v jeho rukách. Nebojme sa
poučiť a zamyslieť nad minulosťou, veď Boh
nám pripomína minulosť, aby nás chránil
pred príliš plytkým pocitom bezpečia v prítomnosti. Prajem nám požehnaný čas!

doc. ThDr. Gabriel Paľa, PhD.
prodekan GTF PU

4 | SPRAVODAJSTVO

Pedagógovia a zamestnanci
Gréckokatolíckej teologickej fakulty navštívili 23. – 25. novembra
Velehrad na Morave pri príležitosti
prípravy na 1 150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda a Roka viery.
Prvou zastávkou bol kňazský seminár
v Spišskej Kapitule, Katedrálny chrám
sv. Martina, biskupská rezidencia
a teologický inštitút. Navštívili aj
baziliku na Velehrade a kaplnku
pútnického a exercičného domu
Stojanov. V jednej z bočných kaplniek
(zasvätenej Matke jednoty) slávili
Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, po
ktorom nasledovala svätá liturgia.
Jej slúžiteľom a kazateľom bol doc.
Marek Petro. Na Velehrade navštívili
aj výstavu s názvom Svetlo ikon a
múzeum Pamätník Veľkej Moravy
v Starom Meste. Nedeľný program
sa začal modlitbou 3. času a cestou
na najväčšie pútnické miesto Moravy
– Svatý Hostýn. V miestnej Bazilike
Nanebovstúpenia Panny Márie sa
zúčastnili na svätej liturgii, ktorú
slávil Mons. prof. Peter Šturák, dekan
fakulty. (Peter Tirpák)

Intronizácia vladyku Borisa
Gudzjaka za apoštolského exarchu
pre ukrajinských gréckokatolíkov
vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku,
Luxembursku a Švajčiarsku sa konala
2. decembra v Katedrále Notre-Dame
v Paríži. Liturgii predsedal vladyka
Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi (UGKC), za
prítomnosti parížskeho arcibiskupa
kardinála Andrého Vingt-Troisa.
(www.grkatba.sk)

Obrad beatifikácie prvého indického laika slávili katolíci 2. decembra
v juhoindickom štáte Tamilnádu.
Devasahayam (Lazar) Pillai, ktorý
konvertoval z hinduizmu na katolicizmus, zomrel v roku 1752 mučeníckou
smrťou.

50-tisíc mladých ľudí sa zišlo
v Ríme na 35. európskom stretnutí
Taizé od 28. decembra 2012 do
2. januára 2013. V programe boli
modlitby a zdieľanie v skupinkách
v 200 farnostiach diecézy, spoločné
modlitby v jednotlivých bazilikách
a stretnutia venované viere, záväzku
služby ostatným, ako aj sociálnym
a umeleckým témam. Spoločná
modlitba sa uskutočnila 29. decembra v Bazilike sv. Petra za prítomnosti
Benedikta XVI.
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Mikulášsky stolnotenisový turnaj v CZŠ sv. Juraja

Zomrel emeritný pražský apoštolský
exarcha Ivan Ljavinec
9. decembra zomrel emeritný apoštolský exarcha pre
katolíkov byzantského obradu
v Českej republike Mons. Ivan
Ljavinec. Posledná rozlúčka so
zosnulým vladykom, na ktorej
sa okrem Mons. Ladislava
Hučka, pražského apoštolského exarchu, zúčastnilo množstvo gréckokatolíckych kňazov
a veriacich, sa uskutočnila
v Katedrálnom chráme sv. Klimenta v Prahe 12. decembra.
Telesné ostatky boli prevezené
do rodného mesta Volovec na
Ukrajine.
Ivan Ljavinec sa narodil
18. apríla 1923 vo Volovci na
Podkarpartskej Rusi v rodine
učiteľa s deviatimi deťmi.
Maturoval na gymnáziu
v Mukačeve. Teológiu študoval v Užhorode a vo Viedni.
Kňazské svätenie prijal z rúk
prešovského gréckokatolíckeho biskupa Pavla Gojdiča 28.
júla 1946. Po ruskej okupácii Podkarpatskej Rusi sa
nemohol vrátiť do materskej
diecézy, preto zostal v Prešove.
Stal sa sekretárom biskupa
Gojdiča a zároveň redaktorom
časopisu Blahovistnik a Zorja.

V septembri 1949 bol vymenovaný za spirituála tamojšieho
kňazského seminára.
Po násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v Československu komunistickým
režimom v roku 1950 a po
uväznení biskupa Gojdiča
vymenoval internovaný prešovský svätiaci biskup Vasiľ
Hopko za generálneho vikára
s mimoriadnymi právomocami práve otca Ivana Ljavinca,
ktorý pôsobil tajne. V roku
1955 bol zatknutý. O rok
neskôr bol vo vykonštruovanom procese odsúdený na
štyri roky väzenia. Po prepustení začal pre zákaz pobytu
v Košickom a Prešovskom
kraji pracovať v Prahe v robotníckych profesiách (ako
smetiar, kurič či sprievodca).
Pokračoval vo svojom poverení od biskupa Gojdiča, aby
oživil Gréckokatolícku cirkev.
V spolupráci s pražským
arcibiskupom Tomáškom
organizoval celoštátnu petičnú akciu na obnovu činnosti
Gréckokatolíckej cirkvi.
Na základe tejto akcie bola
obnovená jej činnosť. V apríli

V CZŠ sv. Juraja sa 1. decembra stretli učitelia a rodičia so
svojimi deťmi, aby si spoločne
zahrali stolný tenis a zabavili sa. Súťažilo sa v kategórii
žiakov a v kategórii rodín. Na

hrobe svätého Cyrila pripomenuli misiu solúnskych bratov.
Podvečer prosili a ďakovali
za všetky Bohom poskytnuté
dobrá na Lateránskom námestí
pri Lateránskej bazilike.
Ráno 28. novembra navštívili Vatikán, Kostol sv. Agnesy
a baziliku Santa Maria Maggiore. V ruskom chráme čakal
na návštevníkov otec Marko
Durlák, aby slávil svätú liturgiu

všetko starostlivo dohliadal
rozhodca pán Juraj Antoš. Po
namáhavých súbojoch sa víťazi
mohli tešiť z pohárov, vecných
cien a diplomov, ktoré pre nich
pripravilo rodičovské spoločen-

stvo pri CZŠ sv. Juraja. Príjemné
popoludnie strávené so svojimi
deťmi ocenili všetci, ktorí sa na
tejto akcii zúčastnili. (-kh)

Do Zámutova zavítal spievajúci Mikuláš

1969 bol vymenovaný za farára
gréckokatolíckej Farnosti sv.
Klementa v Prahe. V januári
1993 sa stal biskupským vikárom Gréckokatolíckej cirkvi
v Českej republike.
Na území Českej republiky
pápež Ján Pavol II. bulou z 15.
marca 1996 ustanovil Apoštolský exarchát pre katolíkov
byzantsko-slovanského
obradu a Mons. Ivana Ljavinca
vymenoval za prvého apoštolského exarchu a akalissenského titulárneho biskupa.
30. marca 1996 v Bazilike
sv. Klementa v Ríme prijal
biskupské svätenie. Vo funkcii
exarchu pôsobil do roku 2003.
Posledné dni života strávil
v Domove sv. Alžbety v Žernůvce pri Brne.

Gymnazisti z Humenného putovali do Večného mesta
26. – 31. novembra sa 6 učiteľov
a 40 študentov Gymnázia sv.
Jána Zlatoústeho z Humenného
vydalo na púť do Ríma, ktorú
zorganizovala s. Antónia Chovanová SSNPM.
Prvou zastávkou bolo
námestie Forum Romanum
a Koloseum. Návštevníci zavítali do Baziliky sv. Petra, ktorá
ich zaujala impozantnosťou.
V Bazilike sv. Klementa si pri
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a oboznámil ich s históriou
chrámu – centra gréckokatolíckych veriacich v Ríme. Sprevádzal ich na miesta, kde bola
cyrilo-metodská staroslovienčina prijatá medzi bohoslužobné
jazyky – do Baziliky Panny
Márie Snežnej. Ukázal im aj
neďaleký Chrám sv. Praxedy,
kde Konštantín Filozof vstúpil
do kláštora a prijal meno Cyril.
29. novembra videli Španielske námestie, Fontánu di Trevi,
Panteón, Chrám Santa Maria
Sopra Minerva, kde sa pod hlavným oltárom nachádza hrob sv.
Kataríny Sienskej.
Poslednou zastávkou boli 30.
novembra Benátky.
(Danka Ambrová, snímka:
Ján Leško)

Na sviatok sv. Mikuláša 6.
decembra „biskup Mikuláš“
v Zámutove praktickou ukážkou scénok zo života detí viedol
deti k tomu, aby našli odpoveď na otázku, či má zmysel
pomáhať iným. Vznikla tým
interaktívna scénka, do ktorej sa
zapojili nielen herci, ale aj ľudia

v chráme. Príjemnú zmenu
v mikulášskych programoch
priniesla spolupráca Farského
úradu v Zámutove a Súkromnej základnej umeleckej školy
Jastrabie nad Topľou (literárno-dramatický odbor). Postavu
spievajúceho Mikuláša stvárnil
Lukáš Bužo z hudobnej formá-

cie F6 s gitarovým sprievodom
Stana Goroľa. Nik z prítomných
neodišiel bez darčeka – miniatúrnej pastierskej kapsy.
Slávnosť spevom sprevádzal
miestny mládežnícky zbor.
(Vladimíra Palfiová)

V trebišovskom baziliánskom monastieri slávili odpust
V monastierskej kaplnke otcov
baziliánov v Trebišove sa v Nedeľu Krista Kráľa 25. novembra uskutočnila eparchiálna
odpustová slávnosť. Vyvrcholila
božskou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú celebroval otec Vladimír Tomko,
protosynkel Košickej eparchie,
za účasti protoigumena Metoda

M. Bilančíka OSBM a ďalších
kňazov. Protosynkel v homílii
vyzval prítomných k tomu, aby
vydávali živé svedectvo o tom,
že Kristus je skutočným kráľom
nášho života. Igumen kláštora
otec Polykarp Š. Jacoš OSBM
vyjadril radosť nad hojnou
účasťou kňazov obidvoch
obradov. Odpustová slávnosť sa

začala už v sobotu, keď večernú
svätú liturgiu slávil protopresbyter otec Dušan Seman a homíliu predniesol otec Štefan
Keruľ-Kmec. Spevom ju viedol
mládežnícky zbor z Trebišova.
Nechýbala poklona pred Najsvätejšou Eucharistiou. (Michal
Hospodár)

Zomrel otec Pavol Stanko, titulárny arcidekan
Otec Pavol Stanko sa narodil
21. októbra 1937 v obci Inovce
vo vtedajšom okrese Michalovce. Pochádzal z maloroľníckej
rodiny Juraja a Júlie, rodenej
Ferkovičovej. Mal troch bratov,
z ktorých bol najstarší. Druhý
brat Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom.
Po ukončení 5-ročnej ľudovej
školy v rodnej obci pokračoval
v štúdiu na 3-ročnej strednej
škole, ktorú ukončil v roku 1953.
Keďže otec Pavol pochádzal
z chudobnej rodiny a nemal
prostriedky na ďalšie štúdiá,
v roku 1954 odišiel na brigádu
do Ostravy. Hneď v roku 1955
začal maturitný kurz, po ktorom v roku 1956 začal študovať
na bohosloveckej fakulte, ktorú
v roku 1960 úspešne ukončil.
Po ukončení bohosloveckých štúdií sa oženil s Annou
Ihnatovou z Kolibaboviec,
s ktorou vychovali syna Petra

a dcéru Annu. 29. júla 1960
prijal v michalovskom chráme
diakonskú vysviacku a o 2 dni
neskôr, 31. júla 1960, bol v Trnave nad Laborcom vysvätený za
kňaza a zároveň ustanovený za
správcu tamojšej farnosti.
Od roku 1968 až do roku 2005
pôsobil otec Pavol vo farnosti
Topoľa. Svoje kňazské dary
venoval práve tejto farnosti.
Vo filiálnej obci Príslop sa mu
podarilo postaviť nový Chrám
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
(posvätený v roku 1993) a v roku
1994 nový farský chrám v Topoli, ktorý bol zasvätený svätým
apoštolom Petrovi a Pavlovi.
V roku 1987 bol vyznamenaný titulom titulárneho dekana
a v roku 1998 mu bol udelený
titul titulárneho arcidekana.
V roku 2005 odišiel otec Pavol
na zaslúžený odpočinok do
Sobraniec, kde prežíval jeseň
svojho života.

Vypomáhal vo farnosti
Sobrance ako obetavý a nábožný kňaz, ktorý bol kedykoľvek
k dispozícií všetkým veriacim
a nápomocný pri pastorácii vo
farnosti.
Vo štvrtok 13. decembra 2012
odišiel po ťažkej chorobe v 75.
roku života a v 52. roku kňazstva zaopatrený sviatosťami
k Pánovi.
Večná mu pamiatka!
(Peter Lach, Jozef Kellő)


Projekt Európskej únie Comenius
zavítal na Gymnázium bl. Pavla Petra
Gojdiča v Prešove. Počas týždňa od
8. – 14. októbra hostilo gymnázium
študentov zo Španielska, Talianska,
Portugalska, Poľska a Turecka. Témou
tohtoročného projektu je prostredníctvom študentmi natočených
videí poukázať na problematiku (ne)
dodržiavania práv dieťaťa. Východiskovým dokumentom sa stal Dohovor
o právach dieťaťa, ktorý bol prijatý
Valným zhromaždením OSN.
V doobedňajších hodinách pracovali študenti v tímoch a pripravovali
scenáre na krátke videofilmy, ktoré
sa budú natáčať na projektovom
stretnutí v Portugalsku, diskutovali
o porušovaní práv dieťaťa v krajinách
a hľadali riešenia, ktoré ponúknu svetu práve prostredníctvom
natočených videí. Popoludnia bývali
vyplnené spoznávaním Prešova a zaujímavostí východného Slovenska.
(Michaela Pacáková)

Prvým kolokviom na tému
Lumen Gentium a Gréckokatolícka
cirkev na Slovensku sa v stredu 14.
novembra začal na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU) realizovať
projekt Koncil a my. Druhý vatikánsky
koncil a Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku. Každý semester v rokoch
2012 – 2015 sa uskutoční jedno
kolokvium k dokumentom Druhého
vatikánskeho koncilu ako reflexia nad
ich uplatňovaním v Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku.
V prvom kolokviu si poslucháči
vypočuli skúsenosti prešovského
arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ z 13. riadneho generálneho
zhromaždenia Synody biskupov na
tému Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery. V programe
vystúpil aj doc. Marcel Mojzeš,
hlavný riešiteľ projektu, a Štefan
Paločko, odborný asistent dogmatickej teológie na GTF PU. Ide o veľmi
zaujímavý projekt, ktorý môže byť
Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi
na Slovensku nápomocný aj v kontexte novej evanjelizácie. Je v ňom veľmi
úzko prepojená akademická pôda
s každodenným životom a pôsobením miestnej cirkvi. (Ľubomír Petrík)

25. novembra sa z iniciatívy Kresťanského klubu seniorov uskutočnila
duchovná obnova v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vo far-
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nosti Svidník-Záhradná. Duchovnou
náplňou stretnutia bola téma Ako byť
šťastným, ktorú pripravila a viedla
sestra Františka Vasilíková. Stretnutie
osviežili dievčatá s gitarou a spevom.
O 15. hodine sa veriaci pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a spestrením bol aj krátky film o modlitbe
a viere Traja pustovníci. V závere sa
pomodlili večiereň, ktorú viedol otec
Peter Vansáč. (A. Mačugová)

1. decembra sa v Bazilike Svätého
Ducha v Michalovciach uskutočnila
posledná fatimská sobota v roku
2012. V bohatom programe vystúpil
otec Metod Lukačik CSsR s prednáškou, v ktorej vysvetlil zmysel
kresťanských sviatkov. V príprave na
Narodenie Pána odporúčal pôst, čítanie Písma, modlitbu a dobrú svätú
spoveď. Archijerejskú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur, košický eparcha, a spevom ju sprevádzal Zbor
sv. Jozefa. Vladyka v kázni upriamil
pozornosť na Máriu, ktorá čaká svoje
božské dieťa. Veriacich vystríhal pred
prípravou na sviatky v duchu sveta
a vyzval ich k modlitbe cez Máriu za
svojich blízkych i za hľadajúcich.
V závere bol ešte Moleben k Bohorodičke a prosba pri ostatkoch bl.
rehoľného kňaza Metoda D. Trčku.
(Michal Hospodár)

Gréckokatolícka farnosť sv.
Andreja v Nitre si 2. decembra
pripomenula svojho patróna. Do
farnosti zavítal bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák s otcom Petrom
Sabolom. Vladyka vo svojom príhovore povzbudil veriacich, aby boli
naplnení Svätým Duchom. Na záver
sa vladykovi Petrovi poďakoval správca farnosti otec Martin Pavúk MSC
spolu s veriacimi. Po liturgii sa ešte
vladyka stretol s tunajšími veriacimi.
(Dominika Szeghyová)

Druhý ročník medzinárodnej
konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov teológie In
pluribus unum – jednota v mnohosti,
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Bardejovský festival Viera – Nádej – Láska

Členovia farských rád zavítali do Bárky

Farnosť svätých apoštolov Petra
a Pavla v Bardejove zorganizovala 8. decembra 6. medzinárodný festival pod názvom Viera – Nádej – Láska, na ktorom
sa predstavili zbory zo Slovinska, Poľska a domáci zbor pri
Chráme svätých apoštolov Petra

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli sa 3. – 5. decembra uskutočnilo vzdelávaco-formačné
stretnutie členov farských rád,
na ktorom sa zúčastnilo 23
účastníkov z protopresbyterátov
Humenné a Hanušovce nad
Topľou a ďalší.
V programe si vypočuli
prednášku otca Ericha Eštvana,
riaditeľa centra, o ich činnosti ,
prednášku otca Štefana Paločka
zameranú na prežívanie viery
laika v službe Cirkvi, stretli sa
s vladykom Jánom Babjakom,
prešovským arcibiskupom
a metropolitom, ktorý ich oboznámil s aktuálnou situáciou
v Gréckokatolíckej cirkvi a ďal-

a Pavla v Bardejove. Program
sa začal slávnostnou svätou
liturgiou, ktorú slúžil miestny
protopresbyter otec Ján Hromo.
Po skončení svätej liturgie
zbory pripravili krásny zážitok
veriacim v podobe zaujímavého
repertoára. Na záver podujatia

sa prítomným prihovoril generálny vikár Prešovskej archieparchie otec Michal Onderko
a zbory zaspievali Tichú noc po
slovinsky, poľsky a slovensky. Po
skončení sa stretli na spoločnom agapé. (Tomáš Molčan)

Vo Vojčiciach sa stretli stolní tenisti Košickej eparchie
V poradí 10. jubilejný ročník
v stolnom tenise mládeže
Košickej eparchie sa uskutočnil
17. novembra vo Vojčiciach. Deň
študentstva sa stal vhodnou príležitosťou na stretnutie vyše 130
chlapcov a dievčat z 29 farností.
Pri svätej liturgii v miestnom
vojčickom chráme sa mladým
prihovoril vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Apeloval
na rodičov i kňazov, aby využili

potenciál mládeže k správnemu
nasmerovaniu ku Kristovi. Lebo
jedine on môže zmeniť človeka
a dať mu priestor na zodpovedný život. Otec Róbert Demko,
miestny farár, odovzdal ikony
sv. Mikuláša – patróna podujatia doterajším hlavným organizátorom a podporovateľom.
V úvode turnaja starosta obce
Vlastimil Kiraľ-Varga odovzdal
vladykovi Milanovi doklad

o udelení Čestného občianstva
Vojčíc za jeho podporu mládeže. Potom sa už rozprúdil
kolotoč jednotlivých zápasov.
Nechýbala kategória kňazov. Na
záver odovzdali víťazom medaily a diplomy vladyka Milan
a starosta obce. O organizáciu
jubilejného ročníka sa postaral
otec Róbert Demko s veriacimi
farnosti. (Michal Hospodár)

Mladí z Bratislavy prehlbovali svoju vieru
Téma Viera a Sväté písmo dominovala víkendovému stretnutiu
mládeže z gréckokatolíckej
farnosti Bratislava-Staré mesto,
ktoré sa uskutočnilo 1. decembra v priestoroch Eparchiálneho
úradu v Bratislave. Program
sa začal modlitbou 3. hodinky
a pokračoval predstavením
prítomných. Nasledovala kate-

chéza o viere, spojená s citátmi
zo Svätého písma. Cieľom bolo
priblížiť a priviesť mladých
k tomu, aby sa zamysleli nad
vierou. Katechézu vystriedala
skrutácia Svätého písma –
rozjímanie nad konkrétnymi
veršami z Božieho slova. Po
spoločnom obede program
pokračoval delením a kateché-

zou o márnej a skutočnej viere.
Potom sa pomodlili v chráme
Akatist k Presvätej Bohorodičke. Vyvrcholením bolo slávenie
svätej liturgie, po ktorom si ešte
prítomní mohli pozrieť krátky
film na aktuálnu tému. (Rastislav Čižik)

Sečovským školákom rozdával darčeky vladyka Milan
Na Cirkevnej spojenej škole v Sečovciach
sa stalo tradíciou, že žiaci školy sa spolu
so svojimi pedagógmi stretávajú v deň sv.
Mikuláša s vladykom Milanom Chauturom
CSsR, košickým eparchom. 6. decembra sa
celá cirkevná škola stretla v Chráme sv. Cyrila
a Metoda v Sečovciach na svätej liturgii, ktorú
celebroval vladyka Milan. Po liturgii sa žiaci
školy predstavili kultúrnym programom. Po
ňom vladyka Milan za prítomnosti riaditeľa
Eparchiálneho školského úradu v Košiciach P.
Oreniča rozdával žiakom darčeky.
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je
neformálna beseda vladyku Milana so žiakmi
školy. Ako poďakovanie a milú spomienku na
tento mikulášsky deň darovali žiaci svojmu
biskupovi jeho portrét, autorom ktorého je D.
Kuriško, žiak 9. ročníka. (J. Ostrožovič, snímka: Ľ. Dežerický)

šími víziami. Po rozprúdení
diskusie si vladyka so záujmom
vypočul problémy, ktorým čelia
ľudia slúžiaci v takejto službe.
Na stretnutí s duchovným
správcom Centra pre pastoráciu Rómov v Čičave otcom

na ktorej boli zastúpené teologické
a filozofické fakulty zo Slovenska
i zahraničia a z rôznych kresťanských
denominácií, usporiadala 6. – 7.
decembra Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove. Spolu bolo prednesených
22 príspevkov, po ktorých nasledovala diskusia. Vedecké podujatie
sa ukončilo Ďakovným akatistom.
(Martin Tkáč)

Igorom Čikošom sa dozvedeli
viac o aktivitách v pastorácii
Rómov a súdny vikár otec Juraj
Popovič priblížil funkcie a pôsobenie farskej rady z pohľadu
východného cirkevného práva.
(Miroslav Chalachan)

Cenu dobrovoľníkov Prešovského kraja získal otec M. Mekel
V priestoroch hotela Senátor
v Prešove boli 5. decembra
vyhlásené výsledky oceňovania
dobrovoľníkov Prešovského
kraja Krajské srdce na dlani
2012. Zo 16 nominácií bolo
ocenených päť dobrovoľníkov
a jeden kolektív. Mimoriadne
ocenenie bolo udelené gréckokatolíckemu kňazovi Martinovi Mekelovi, ktorý sa venuje
pastorácii Rómov v Čičave
(Vranov nad Topľou). V slovách
nominácie zaznelo: „Z jeho

iniciatívy vznikol skautský
tábor 133, gospelová skupina F6,
divadelný súbor DIK. Založil
chránenú dielňu Romaart,
ktorá zamestnáva 4 rómskych
mužov. Je iniciátorom aj iných
aktivít: Deň Rómov v Čičave,
Festrom, ale aj systematického
vzdelávania mladých. Je vzorom
a povzbudením pre mnohých,
ktorí ho poznajú. Dielo jeho
angažovanosti už prináša svoje
ovocie. Nomináciu poslala skupina mladých, ktorých ovplyv-

nil svojou prácou a nadšením.“
Na otázku prítomných médií
ohľadne ocenenia M. Mekel
odpovedal: „Necítim sa dobrovoľníkom. Toto ocenenie je
skôr pre viac ako dve desiatky
rómskych dobrovoľníkov než
pre mňa“.
Tradícia oceňovania dobrovoľníkov v Prešovskom kraji sa
začala v roku 2001 z iniciatívy
SAIA, n.o., v Prešove. (Valéria
Juríčková)

Vinbarg má nový chrám
Sobota 8. december 2012 sa
zapíše do histórie Farnosti bl.
hieromučeníkov P. P. Gojdiča
a V. Hopka na sídlisku Vinbarg
v Bardejove. Farnosť dostala
po 15 rokoch darček v podobe

nového chrámu, ktorý pozostáva nielen zo samostatného
chrámu, ale aj z pastoračných
priestorov, kancelárie a kaplánskeho bytu. Nebola to
ľahká cesta k novému chrámu,

ako uviedol vo svojej homílii
prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, ktorý
sa zároveň poďakoval veriacim
aj miestnemu správcovi Floriánovi Potočňákovi a darcom za
ich obetavosť a námahu, ktorú
vynaložili pri realizácii tejto
stavby.
Základný kameň stavby
posvätil prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak
SJ 13. novembra 2010, a tak po
dvoch rokoch realizovanej stavby mohol byť tento komplex
odovzdaný do úplného užívania
ľudu na najväčšom sídlisku
v Bardejove. (Tomáš Molčan,
snímka: Peter Boža)


Dva kríže pre rozostavaný chrám
v Kamenici nad Cirochou posvätil
11. decembra vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita,
za prítomnosti humenského protopresbytera otca Martina Zlackého
a miestneho správcu farnosti otca
Matúša Nastišina.
Kríže budú umiestnené na vežičkách chrámu. Do hlavného kríža
bol vsunutý list ako odkaz budúcim
generáciám. Po posviacke a modlitbe Molebenu k bl. P.P. Gojdičovi,
ktorému bude nový chrám zasvätený,
sa vladyka Ján podelil o svoje dojmy
z biskupskej synody v Ríme a povzbudil veriacich k horlivému duchovnému životu. (Matúš Nastišin)

Mladí sa stretli so speváčkami Annou Poráčovou a Monikou Kandráčovou. V prešovskom Gréckokatolíckom
mládežníckom pastoračnom centre
(GMPC) ich privítali v predvianočnom
období Filipovky 11. decembra v rámci tradičných utorkových Stretnutí pri
čaji. Obe stálice rusínskeho a šarišského folklóru prišli do centra porozprávať na tému Zvyky a tradície v období
Vianoc. V spomienkach sa vrátili do
detstva a mladosti a svojím rozprávaním mladým priblížili čas slávenia
Vianoc vo vtedajších časoch. Záver
stretnutia patril chutnej kapustnici.
(Mária Pihuličová)

Kamaldulskú Bibliu môže verejnosť spoznať aj vďaka novej webovej
stránke, ktorá je projektom členov
Katedry histórie a biblických vied Teologickej fakulty KU. Kamaldulská Biblia
je jediný zachovaný exemplár rukopisu
Svätého písma preloženého do predbernolákovskej slovenčiny. Pochádza
z knižnice, ktorú vlastnila rehoľa kamaldulov žijúca v Červenom Kláštore,
v krásnom prostredí Pienin a Dunajca,
a jeho vznik sa datuje do začiatku 18.
storočia. Originálny text tejto Biblie
v digitalizovanej podobe nájdete na
adrese http://kb.kapitula.sk.
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Rímskokatolícka cirkev
Zmena v organizácii Rímskokatolíckej
cirkvi na Slovensku sa udiala 31. marca
1995, keď bola založená Košická cirkevná
provincia. Sufragánnymi biskupstvami
sa stali Spišské a Rožňavské biskupstvo.
Súčasne došlo k zmenám aj na západnom
Slovensku. Trnavská arcidiecéza bola premenovaná na Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu a jej sufragánom zostalo Nitrianske
a Banskobystrické biskupstvo. 20. januára
2003 bol zriadený vojenský ordinariát na
základe Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou
o duchovnej službe katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a Ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky. Ordinariát
má pôsobnosť pre celé Slovensko. Pôsobia
v ňom rímskokatolícki aj gréckokatolícki
duchovní.
14. februára 2008 nastala reorganizácia
diecéz na Slovensku – vzniklo samostatné Bratislavské arcibiskupstvo, kde sídli
metropolita, a nové Žilinské biskupstvo.
Územia mnohých diecéz boli pozmenené.

tické vzťahy s Vatikánom. Po páde železnej
opony sa 30. júna 1990 stal apoštolským
nunciom v ČSFR so sídlom v Prahe arcibiskup Mons. Giovanni Coppa. 15. júla
1994 začal na Slovensku priamo pôsobiť
apoštolský nuncius arcibiskup Mons. Luigi
Dossena, ktorý svoju misiu ukončil na jar
2001. Počas svojho pôsobenia v Bratislave
vybudoval nové sídlo nunciatúry a pripravil
Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Na výslovnú žiadosť
pápeža Jána Pavla II. sa zaslúžil aj o zriadenie Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Druhým apoštolským nunciom na Slovensku bol arcibiskup Mons. Henryk Józef
Nowacki. Terajším apoštolským nunciom
na Slovensku je od roku 2008 arcibiskup
Mons. Mario Giordana.
Diplomatické vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou dosiahli jeden
zo svojich cieľov podpísaním už spomínanej zmluvy 24. novembra 2000 vo Vatikáne.
Jej cieľom bolo dosiahnuť komplexnú úpravu vzťahov medzi Slovenskou republikou
a Katolíckou cirkvou, ako aj medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.
Medzinárodnú zmluvu konkretizujú
ďalšie zmluvy. Prvou zmluvou, ktorá bola
podpísaná 21. augusta 2002, je Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou
o duchovnej službe katolíckym veriacim
v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Druhá zmluva
nadobudla platnosť 9. júla 2004 a hovorí
o katolíckej výchove a vzdelaní. Zmluva
o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi,
ktorá by mala ustanoviť, v akej miere bude
štát Cirkev dotovať, zatiaľ nie je medzi
Svätou stolicou a Slovenskou republikou
podpísaná, rovnako ani Zmluva o výhrade
vo svedomí.

Médiá

Návštevy Svätého Otca

Rady hierarchov. Tvoria ju všetci vysvätení
biskupi tejto cirkvi. Rada pomáha metropolitovi pri výkone jeho moci, a tak sa cez jej
pôsobenie veľmi viditeľne prejavuje bratské
spoločenstvo biskupov. Je zákonodarným
zborom, ktorý v intenciách Kódexu kánonov východných cirkví pripravuje zákonné
normy pre partikulárne právo metropolitnej
cirkvi sui iuris, ktoré nadobúdajú platnosť
po odobrení Svätou stolicou.
Ďalšou významnou udalosťou sa stalo aj
povýšenie Chrámu Svätého Ducha v Michalovciach otcov redemptoristov na baziliku
minor, ktoré bolo slávnostne vyhlásené 27.
mája 2012. V chráme sa nachádzajú ostatky
bl. Mučeníka M. D. Trčku CSsR.

20 rokov
samostatnosti
Keď občania Československej socialistickej republiky 17. novembra 1989 štrngali
na námestiach kľúčmi, nikto netušil, že o štyri roky sa ich územie rozdelí
na dva samostatné štátne celky.

V

znik Slovenskej republiky nebol
jednoduchý, napriek tomu sa za obdivu mnohých 1. januára 1993 vcelku
pokojne otvorili novodobé dejiny Slovákov.
Očakávania aj strach boli veľké.

Konferencia biskupov Slovenska

Aj Katolícka cirkev nabrala po vzniku samostatnej republiky nový kurz. So slobodou
prišli aj mnohé problémy, ktoré bolo treba
riešiť. Dovtedajšie územné rozdelenie
a administratívne členenie sa ukázalo ako
nedostatočné. Vznik republiky bol impulzom pre rímskokatolíckeho biskupa kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý ako
zástupca slovenského episkopátu požiadal
Svätú stolicu o zriadenie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Kardinál Bernardinus
Gautin, prefekt Kongregácie pre biskupov,
zriadil 23. marca 1993 KBS a za jej prvého
predsedu bol zvolený Mons. František
Tondra, spišský biskup.
KBS je zhromaždením biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré

pastoračné úlohy pre veriacich svojho územia. Patria sem diecézni biskupi na území
Slovenskej republiky, biskupi koadjútori
a pomocní titulárni biskupi na tomto území alebo mimo neho, ktorí plnia osobitnú
úlohu zverenú im Apoštolskou stolicou
alebo Konferenciou biskupov na spoločné
dobro krajiny. Členmi sú aj gréckokatolícki
eparchiálni biskupi.

Cirkevno-právne územné
usporiadanie

Gréckokatolícka cirkev
Pre Gréckokatolícku cirkev bolo toto obdobie dvadsiatich rokov nielen v samostatnej Slovenskej republike časom nevídaného
rozvoja.
Po vzniku samostatného českého štátu
1. januára 1993 tu bol zriadený samostatný
biskupský vikariát pre katolíkov východného obradu. 15. marca 1996 vyhlásil pápež
Ján Pavol II. na území Českej republiky
nový apoštolský exarchát pre gréckokatolíkov. Prvým exarchom sa stal vtedajší

biskupský vikár Ivan Ljavinec. V roku 2003
bol za nového exarchu vymenovaný otec
Ladislav Hučko. O rok neskôr sa pomocným biskupom Pražského exarchátu stal
otec Ján Eugen Kočiš.
22. februára 1997 Kongregácia pre východné cirkvi oznámila erigovanie nového
apoštolského exarchátu so sídlom v Košiciach. Prvým exarchom sa stal dovtedajší
prešovský pomocný biskup vladyka Milan
Chautur CSsR.
30. januára 2008 povýšil Svätý Otec Benedikt XVI. Prešovskú eparchiu na archieparchiu na čele s metropolitom vladykom
Jánom Babjakom SJ, Košický exarchát na
Košickú eparchiu na čele s vladykom Milanom Chauturom CSsR a zriadil novú Bratislavskú eprachiu, do čela ktorej vymenoval
vladyku Petra Rusnáka. Slávnosť povýšenia
Gréckokatolíckej cirkvi na metropolitnú
a intronizácia prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu sa uskutočnila 17.
februára 2008 v Mestskej hale v Prešove a 1.
októbra sa uskutočnilo aj prvé zasadnutie
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Hneď na začiatku vyvstala potreba systematicky zhromažďovať správy zo života
Katolíckej cirkvi na Slovensku, preto bol 4.
– 5. mája 1993 schválený štatút Informačnej
kancelárie KBS, ktorá je súčasťou sekretariátu KBS ako jeho tlačové oddelenie.
Prvý signál katolíckeho rádia sa v éteri na
Slovensku objavil 7. apríla 1993. Išlo o Rádio
Mária, ktoré bolo v decembri 1994 premenované na Lumen (svetlo).
Po neľahkých začiatkoch začala svoju
činnosť 4. mája 2008 aj prvá slovenská
katolícka televízia LUX.

Diplomatické vzťahy s Vatikánom

Po vyhostení posledných členov vatikánskej
diplomacie z územia bývalého Československa sa na 40 rokov prerušili diploma-

Od vzniku samostatnej republiky navštívila
hlava Katolíckej cirkvi samostatné Slovensko dvakrát. Prvá návšteva sa uskutočnila 30. júna – 3. júla 1995. Pápež Ján
Pavol II. počas tejto návštevy blahorečil
troch košických mučeníkov a zavítal aj
do Prešova, centra gréckokatolíkov, kde
slávil Akatist k Presvätej Bohorodičke.
Počas homílie vyzval gréckokatolíkov, aby
s láskou a dôsledne zachovávali svoj obrad.
Druhá návšteva Jána Pavla II., počas ktorej
blahorečil mučeníkov Vasiľa Hopka, gréckokatolíckeho biskupa, a rehoľnú sestru
Zdenku Schelingovú, sa uskutočnila 11. – 14.
septembra 2003. n
z rozličných zdrojov spracovala
Drahomíra Kolesárová

Rozhovor s mukačevským
eparchom Milanom Šášikom
CM, ktorý si 6. januára 2013
pripomína desiate výročie
svojej biskupskej vysviacky,
k čomu mu srdečne blahoželáme a prajeme plnosť darov
Presvätého Ducha a všetky
potrebné milosti.
Vladyka Milan, ktorý okamih z vašej biskupskej vysviacky, ktorú ste prijali v Ríme 6. januára 2003, vám utkvel v pamäti?
Celá vysviacka bola pre mňa nezabudnuteľná,
ale možno najviac mi utkvela v pamäti chvíľa,
keď na mojej hlave spočinula ruka pápeža,
teraz už blahoslaveného Jána Pavla II., a potom
jeho pohľad plný dobroty. S úsmevom si dnes
pripomínam aj moment, keď mi nemohli
správne zapnúť biskupský omofór a ja som stál
celý zmätený pred televíznymi kamerami.
Už predtým ste pôsobili na Ukrajine. Môžete
povedať, že ste tam doma?
Na Ukrajine sa naozaj cítim ako doma. Vždy,
keď idem do Užhorodu, hovorím, že idem
domov.
Čo sa vám na veriacich Mukačevskej eparchie
najviac páči?
Na mojich veriacich sa mi veľmi páči ich
úprimná zbožnosť, štedrosť a pohostinnosť,
s akou prijímajú všetkých hostí. Ale nemenej
ma teší otvorenosť, s akou počúvajú homíliu,
Božie slovo.
Nedávno ste dostali pomocného biskupa.
Čo to pre vás znamená?
Pomocného biskupa som si žiadal od Svätého
Otca asi pred dvoma rokmi. Samozrejme, že
kandidátov bolo viac. Ďakujem Svätému Otcovi
za túto nomináciu. Teraz je to pre mňa ako
dar k mojej šesťdesiatke. Už som ho veľmi
potreboval.
Za ostatných desať rokov nám pribudlo okolo
100 nových komunít. A v mnohých, ktoré boli
zaregistrované už predtým, ale nekonali sa
v nich bohoslužby, sa teraz pravidelne slávi Eucharistia. Takže hoci nám pribudlo 150 kňazov,
každý má čo robiť. No napriek tomu nám ešte
ďalší kňazi chýbajú. Bohu vďaka, máme takmer
sto bohoslovcov, takže čoskoro pribudnú noví
pracovníci v tejto Božej vinici.
A na nového pomocného biskupa čaká veľké
pole práce, na ktorú som ja už nestačil. Ale
dúfam, že bude mať aj nové iniciatívy.
Juraj Gradoš
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Vyznávači evanjelia
Príhovor prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Leonarda Sandriho
na biskupskej synode v Ríme v roku 2012

O

dvolávajúc sa na články 74 a 75
Instrumentum Laboris túžim zo
srdca poďakovať Svätému Otcovi
za to, že uviedol východné katolícke cirkvi
do synody o novej evanjelizácii skrze dar
apoštolskej exhortácie Cirkev na Blízkom
východe a skrze nezabudnuteľnú návštevu
v Libanone. Dokument sa začína pripomínajúc so všetkou aktuálnosťou štyri
piliere, na ktorých stojí Cirkev od svojich
počiatkov (Sk 2, 42): ohlasovanie slova,
služba lásky, Eucharistia a ostatné sviatosti,
modlitba osobná a spoločná (čl. 5). Dvojica
pojmov „spoločenstvo a svedectvo“, ktorá
bola vedúcim motívom synody pre Blízky
východ a teraz predstavuje prioritu Cirkvi,
čerpá silu zo štyroch citovaných pilierov.
Tieto piliere platia aj pre túto synodu,
pretože sú neodmysliteľnou súčasťou
každej evanjelizačnej aktivity. Východné
cirkvi sú uznané samotným koncilom za
živých svedkov prvých čias (porov. OE 1).
Blahoslavený Ján Pavol II. o nich hovoril
ako o druhej časti pľúc jediného Kristovho
tela. Svätý Otec Benedikt XVI. ich označil za nositeľky kresťanskej autenticity
pre celú Cirkev, ktorá pozerá s istotou do
budúcnosti, len ak ostane zakotvená v tom,

čo je „od počiatku“ (Jn 1). Tieto cirkvi sa
nemôžu zrieknuť plnej cirkevnej pozície,
ktorú im koncil zaistil (porov. OE 1; 24),
ani osobitného poslania jednoty všetkých
Kristových učeníkov, zvlášť východných
(tamtiež), ktoré je im zverené. S podporou
Svätého Otca a našej kongregácie sa teda
budú všemožne usilovať, aby im boli všade
poskytnuté aspoň základné podmienky
na ich prítomnosť (na nových teritóriách;
pozn. redakcie) a jurisdikciu, v očakávaní
adekvátnejších. Východné cirkvi žiadajú,
aby plné spoločenstvo cum Petro et sub Petro (s Petrom a pod Petrom) nebolo nikdy
podriadené ekumenickým a medzináboženským cieľom, ktoré by takým spôsobom
sami o sebe ostali nenaplnené. Dlhá a verná
cirkevná cesta s vôňou mučeníctva, ktoré ju
vždy charakterizovalo, ich robí schopnými
byť kvalifikovanými aktérmi novej evanjelizácie. Vo svojej vlasti sú vystavené tvrdej
skúške fyzického násilia a praktizovania
náboženskej slobody. V nových krajinách
sa musia pripraviť na rovnako tvrdú skúšku
prehlbujúceho sa úpadku zmyslu pre Boha
a konfrontácie s úplne novými jazykmi
a modelmi. No práve synovia a dcéry kresťanského Východu sa nachádzajú v pozícii

nových evanjelizátorov vo veľkomestách
každého kontinentu (porov. úvodný príhovor na Pápežskom východnom inštitúte 15.
10. 2011). Tam sú kresťanské spoločenstvá
často zranené ľahostajnosťou, či dokonca
praktickým, alebo úplným zrieknutím sa
kresťanskej príslušnosti. Chcem upriamiť
pozornosť na niektoré prípady prenasledovania a častejšie exodu, ktoré zažívajú
mnohí východní kresťania (Instrumentum
Laboris, čl. 74). A odvolávam sa na ich
túžbu, aby sa na nich nezabúdalo, a aby neboli vnímaní ako menšina, ale ako prítomnosť evanjeliového kvasu, ktorý prekvasí
celé cesto. Je to v skutočnosti kvalita viery,
ktorá zväčšuje nadšenie pre evanjelizáciu. Obdivuhodná citlivosť Svätého Otca
a univerzálnej Cirkvi prispieva a prispeje
k odstráneniu konkrétnej obavy, že by v budúcnosti mohli chýbať „živé skaly“, ktoré by
vyznávali evanjelium na miestach, kde sa
začal jeho beh.
Púť, ktorú osobitne v Roku viery vykonajú tieto cirkvi na historické miesta
našej spásy, nech posilní lásku, prejavenú
duchovne i materiálne, aby vzrastala nádej
kresťanov Východu a aby ostatní mohli
prijať útechu z ich svedectva v tej istej
nádeji, ktorá je nevyhnutná pre novú evanjelizáciu. Spolu s východnými spolubratmi
si pokorne povedzme: musíme si spoločne
uvedomiť problémy, rozdelenia a nedostatky vernosti evanjeliu, niekedy zmiešané
s mocou alebo s hľadaním nejakej istoty,
hoci aj ekonomickej. Rozhodnime sa preto
očistiť pastoračného ducha a pastoračnú
činnosť v jednote s našimi veriacimi. Vďaka,
latinskí spolubratia, za prijatie, ktoré
poskytujete východným katolíkom ako
protagonistom novej evanjelizácie. Túžime,
aby boli vo všetkom sebou samými, s ich
duchovným, obradovým a disciplinárnym
vyjadrením. Nech rastie pre dobro všetkých
prenikavé dielo Ducha, jediného garanta
plnej jednoty v rozmanitosti. Ďakujem. n
kardinál Leonardo Sandri
preložil Marcel Mojzeš
ilustračná snímka kardinálov
L. Sandriho a E.-K. Delly: ac3m.org

výročie | 11

slovo 1 | 2013

Storočnica Martina Števčeka
Minulého roka sa na Slovensku uskutočnilo mnoho podujatí pri príležitosti nedožitého stého výročia narodenia kňaza, spisovateľa, prekladateľa, fotografa a filmára Martina Števčeka,
ktorý popri pastoračnej a inej kultúrnej činnosti prispieval aj do časopisu Slovo.

N

arodil sa 6. júna
1912 vo Východnej v rodine
tesára, ktorý pred odchodom na front prvej
svetovej vojny (v prvej
bitke padol) prosil
manželku, aby dala syna
študovať. Napriek biede
sa podarilo otcovo želanie splniť. Martin bol
29. júna 1936 vysvätený
za kňaza.
Už počas štúdií
prekladal a publikoval
preklady z taliančiny,
francúzštiny a nemčiny,
fotografoval, písal básne,
príbehy z dedinského
života a stovky článkov
do desiatok druhov slovenských novín a časopisov. Vydával aj vlastný
časopis Klásky a robil
recenzenta knižných
noviniek popredných
nemeckých a švajčiarskych vydavateľstiev.
Po nástupe na kaplánske miesto do spišskej dediny Letanovce
začal zhromažďovať národopisný materiál
do knihy Rok v Slovenskom raji, ktorý vyšiel
v roku 1941. Po úspešnom prijatí monografie slovenskou čitateľskou verejnosťou
pripravil na vydanie aj druhú monografiu
Detský rok v Slovenskom raji, ktorá vychádzala v rokoch 1943 až 1944 na pokračovanie v denníku Slovák. Redakcia novín dala
tlačiť aj jej knižnú podobu, ale tá sa pre
vojnové udalosti na knižný trh už nedostala. Z oboch diel sála vzácny obdiv a nadšenie nad veľkým bohatstvom tamojších
prírodných i človečenských krás, ľudovej
múdrosti a harmónie dedinského života.
Okrem vytvorenia národopisných monografií nasnímal Martin Števček v letanovskom prostredí stovky národopisných
fotografií a niekoľko krátkych dokumentov
z miestnych podujatí, ktorých kvalitu oceňujú až súčasní etnografi.
Števčekovi národopisná tvorba nestačila,
túžil vložiť do písania viac. Spracoval staré
kresťanské legendy, ktoré mohli poslúžiť

kňazom pri vyučovaní náboženstva alebo
na domáce čítanie v kresťanských rodinách.
Zozbieral a svojským príjemným štýlom
s láskavým humorom prerozprával mnohé
starodávne náboženské legendy. Vychádzali
aj vo zvukových nahrávkach na magnetofónových páskach a nedávno aj na CD
nosičoch v prerozprávaní profesionálnou
herečkou Zdenou Grúberovou.
V roku 1943 ho biskup Ján Vojtaššák
ustanovil za konzistoriálneho notára na
Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule. Ani
popri tejto službe neopúšťal pole prekladania a vlastnej umeleckej tvorby. Vydával
náboženské knihy pre deti a pracoval
pre Spolok sv. Vojtecha, ktorý ho poveril
úlohou zodpovedného redaktora za knižnú
edíciu Poklad našich detí. Okrem toho sa
usiloval pomôcť študujúcej mládeži radami,
ako rozumne študovať, v knihe Študenti, na
slovíčko.
Po druhej svetovej vojne uväznili štátne
orgány biskupa Jána Vojtaššáka a ružomberského farára Jána Ferenčíka. Martina

Števčeka preložili v roku
1946 za administrátora do
najsledovanejšej fary – do
Ružomberka. Ťažko sa
mu tvorilo – zväčša len
dokončieval začaté práce.
Vydal preklad nemeckých
rozprávok pre deti Pán
Ježiš na návšteve, druhé
vydanie rozprávok Vitaj,
Ježiško a prvé vydanie
druhej knihy rozprávok
Zblízka a zďaleka. Vydavateľstvo LEV mu vtedy
vytlačilo modlitebnú
knižku pre mládež Malá
Aleluja a druhé upravené
vydanie knižky Pri vianočnom stromčeku. A vyšla aj
jeho životopisná práca o sv.
Terezke z Lisieux Svätica
s ružami. Potom ho už
zastihlo prenasledovanie
a žiadna iná kniha mu už
do smrti nesmela vyjsť.
Pretože aj v Ružomberku bol Martin Števček pre
režim nebezpečný, odsunuli ho na dolný Liptov do
Hubovej. Prišiel tam v najťažšom období
prenasledovania. Často ho navštevovali
príslušníci Štátnej bezpečnosti, odvláčali
vrecia rukopisov a kníh. Neraz ho odvážali
na výsluchy do Ružomberka, a to aj vtedy,
keď mu prišla na návštevu matka. Keďže
nesmel písať ani verejne účinkovať, začal
zachraňovať historické kultúrne pamiatky
a zveľaďovať farnosť, no ani to nebolo pre
byrokratické, protináboženské a finančné
príčiny jednoduché. V časoch politického
odmäku (v 60. rokoch) začal opäť pozvoľna
publikovať v Katolíckych novinách, Duchovnom pastierovi, v kalendári Pútnik svätovojtešský a v gréckokatolíckom Slove.
Po ukončení štvrťstoročnej kňazskej služby v Hubovej sa uchýlil chorý M. Števček do
Ružomberka, kde 4. novembra 1980 umrel.
Pochovali ho na ružomberskom cintoríne
za veľkej účasti rodákov z Východnej i farníkov z Hubovej. n
Mária Rapošová
snímka M. Ševčeka s matkou na cintoríne: archív Zuzany Nemčíkovej
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chystáš na odvetu, chceš vrátiť urážku inou,
ešte väčšou a už tvojej loďke hrozí stroskotanie. V tej chvíli zobuď Krista, ktorý spí.
Kristov spánok v tvojom srdci je pozabudnutá viera. Ak totiž prebudíš Krista, čiže ak sa
obrátiš k viere, Kristus v tvojom srdci vstane
a bude sa s tebou zhovárať. (Augustín, Komentár na evanjelium od Jána, 49,19)

Viera má byť sprevádzaná láskou

Verím
Prežívame Rok viery. Je to veľká ponuka nanovo objaviť veľký poklad viery, ktorý nám bol zverený. Na týchto stránkach
budeme preto po celý rok rozoberať Nicejsko-carihradské
vyznanie viery z pohľadu cirkevných otcov. Pozývam všetkých čitateľov k pozornému a pomalému čítaniu textov, ktoré
sa niekedy môžu zdať ťažké. Treba si ich prečítať viackrát, aby
sme dokázali objaviť ich chuť, a hlavne, aby sme to, v čo veríme, vedeli aj zdôvodniť.
Viera je dar

Presvedčení o tom, že všetko, čo potrebujeme na spásu, je nám darované od Pána,
apoštoli pristúpili k Ježišovi s prosbou
o dar viery: „Pane, daj nám väčšiu vieru“
(Lk 17, 5). Boli presvedčení o tom, že spásu
nemožno dosiahnuť vlastným snažením.
Boli presvedčení, že Boh môže umocniť
ich vieru. Sám pôvodca ľudskej spásy nás
poučuje o tom, aká labilná a slabá je viera
človeka a ako máličko by si vystačila sama
so sebou, keby ju nepodopierala Božia
pomoc. Preto vraví Petrovi: „Šimon, Šimon,
hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial
ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby
neochabla tvoja viera.“ (Lk 22, 31 – 32) Keď
dokonca Peter potreboval, aby Pán posilnil
jeho vieru, kto sa odváži namýšľať si a bude
taký slepý, že nebude pokladať za potrebné,
aby mu Pán denne poskytoval svoju pomoc
pre zachovanie si viery? (porov. Ján Kassián,
Konferencie 3,16)

Viera nás chráni pred
stroskotaním

Ježiš spal v loďke. Keď apoštoli videli, že
sú vystavení nebezpečenstvu a že sa môžu
potopiť, pristúpili k nemu a zobudili ho.
Kristus vstal a pohrozil vetru i vlnám, takže
na mori nastalo veľké ticho. Tak rob aj ty.
Vietor preniká do tvojho srdca, akoby si sa
v tomto živote plavil po rozbúrenom mori
plnom úskalí a nebezpečenstiev. Čo je to za

vietor? Niekto ťa urazil a teba sa zmocnil
hnev. Urážka je vietor a hnev sú vlny, ktoré
ťa obklopujú. Si v nebezpečenstve, lebo sa

Bez lásky je viera prázdna. Viera kresťana
je sprevádzaná láskou. Viera démona je
bez lásky. Tí, čo neveria z vlastnej vôle, sú
na tom horšie než démon, lebo podstatne
ťažšie chápu Boha. Nechápem, ako môže
niekto neveriť v Krista aspoň tak, ako
veria démoni. Niekto zasa v Krista verí, ale
zároveň ho nenávidí. Vyznáva tak vieru zo
strachu pred trestom, nie z lásky k odmene,
ktorou je Boh. Aj démoni sa báli, že budú
potrestaní. Ty k viere pripoj lásku, aby sa
stala vierou, o ktorej píše apoštol Pavol,
že je to „viera činná skrze lásku“ (Gal 5,6).
(Augustín, Komentár na 1. list apoštola
Jána, 10,2)

Viera ide ruka v ruke s nádejou

Každé dielo, ktoré začíname, má byť
sprevádzané vierou v Boha. K tomu treba

Pána, svojho Boha nasledujte,
jeho sa bojte a jeho príkazy
zachovávajte, jeho počúvajte,
jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Dt 13, 4

slovo svätého otca | 13

slovo 1 | 2013

pripojiť ešte dobrú nádej, aby sme vierou
posilňovali v sebe duševnú silu a dobrou
nádejou zasa rozpaľovali v sebe snahu
konať dobro. Človek nemôže vykonať
žiadny dobrý skutok bez pomoci zhora
a Božia milosť nezostúpi na toho, kto ju vo
viere nežiada. Veď práve pri uskutočňovaní
dobra sa musí zjednotiť jedno i druhé – aj
ľudské úsilie, aj pomoc, ktorá prichádza
zhora podľa miery, ako veríme. (Bazil
Veľký, Asketické pravidlá pre tých, čo vedú
spoločný život, 15)

Viera nepotrebuje dôkazy

Nezaoberajme sa dôkazmi. Veď práve preto
sa nazývame veriacimi, aby sme nepochybne verili v to, čo nám bolo povedané v Písme a aby sme o ničom nepochybovali. Keby
to, čo nám bolo povedané, malo ľudský
pôvod, bolo by na mieste tieto veci skúmať.
Ale keďže ono pochádza od Boha, musíme
pred tým iba stáť s bázňou a veriť. Ak tomu
nebudeme veriť, nebudeme presvedčení
ani o tom, či Boh jestvuje. Veď ako môžeš
veriť, že Boh jestvuje, ak jeho slová podrobuješ skúmaniu? Prvá známka toho, že
poznáš Boha, spočíva v tom, že budeš veriť
jeho slovám. (Ján Zlatoústy, Komentár na 1.
list Timotejovi, 3)

Ten, kto verí, nie je spútaný
pozemskými vecami

Viera si vyžaduje bdelú a mladú dušu,
ktorá sa povznesie nad všetko zmyslové
a je nad slabými ľudskými myšlienkami.
Nedá sa byť veriacim ináč, než oslobodiť
sa od bežného poriadku vecí. Pretože duše
Hebrejov boli nemocné, napriek tomu, že
s vierou začali, neskôr pre okolnosti – mám
na mysli starosti a trápenia – oslabli, upadli
do malomyseľnosti a zakolísali. Preto
ich apoštol Pavol povzbudzoval najprv
osobným príkladom, keď hovoril: „Pamätajte na uplynulé dni“, potom Písmom,
ktoré hovorí: „Spravodlivý bude žiť z viery“,
napokon vyjadreniami: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo
nevidíme“. (Ján Zlatoústy, Komentár na List
Hebrejom, 22,1)

Viera je uzdravujúca

Ježiš povedal žene: „Dúfaj, dcéra, tvoja
viera ťa uzdravila.“ Nazýva ju dcérou, lebo
viera jej darovala zdravie. Nepovedal jej:
„Tvoja viera ťa uzdraví“, ale: „Tvoja viera ťa
uzdravila“. V podstate si zdravá už preto,
že si uverila. (Hieronym, Komentár na
Matúša, 1, 9) n
Marko Durlák

Spoznať,
čo je viera?
Stretnutie s Kristom obnovuje naše ľudské
vzťahy a každý deň ich privádza k väčšej solidarite a bratstvu – a to na základe logiky lásky.
Mať vieru v Pána nie je niečím, čo sa dotýka
len našej inteligencie, oblasti intelektuálneho
poznania: je to zmena, ktorá sa týka celého
života, nás samých: ovplyvňuje city, srdce,
inteligenciu, vôľu, telesnosť, emócie, ľudské
vzťahy. Viera naozaj mení všetko v nás i pre
nás. Jasne nám odhaľuje budúcnosť, pravdu
o našom povolaní v rámci ľudských dejín, zmysel života, chuť toho, že sme pútnici na ceste
k nebeskej vlasti.
Viera nie je čímsi cudzím, odtrhnutým od
konkrétneho života – ale práve naopak, je
pre život dušou. Viera v Boha, ktorý je Láska
a ktorý sa človeku priblížil tým, že vzal na seba
telo a daroval sa na kríži, aby nás zachránil
a znova nám otvoril brány neba – táto viera
nám jasným spôsobom ukazuje, že len v láske
možno objaviť plnosť človeka.
Dnes uprostred mnohých dobrých vecí
rastie okolo nás akási duchovná púšť. Tu
a tam z určitých udalostí, o ktorých počujeme
dennodenne, cítime, že svet nekráča k budovaniu bratského spoločenstva a pokoja; aj
pokrok a blahobyt so sebou prinášajú svoje
tienisté stránky. Napriek veľkosti vedeckých
objavov a úspechov techniky sa nezdá, že by
bol dnešný človek slobodnejší a ľudskejší.
Ohraničený svet, svet presných výpočtov
a zmyslových skúseností, skrátka povedané
svet vedeckého poznania – akokoľvek je pre
život človeka dôležitý – sám o sebe jednoducho nestačí. Nepotrebujeme len chlieb, potrebujeme aj lásku, zmysel a nádej, istý základ,
pevnú zem, ktorá nám pomáha žiť autenticky
aj v kríze, aj v temnote, aj v ťažkostiach
a v každodenných problémoch. Viera nám
daruje práve toto: je dôveryplným spoľahnutím sa na druhého, na to „ty“, ktorým je Boh:
on mi dáva istotu – a nie je to istota, ktorá by
bola menej pevná než tá, ktorú možno presne
vypočítať alebo vedecky dokázať. Viera nie
je len intelektuálnym súhlasom človeka s určitými pravdami o Bohu; je to úkon, ktorým
Bohu slobodne dávam svoju dôveru, lebo on
je mojím Otcom a miluje ma; je to priľnutie
k tomu „ty“, ktoré mi darúva nádej a dôveru.
Samozrejme, toto priľnutie k Bohu má svoj
konkrétny obsah: uvedomujeme si v ňom, že
Boh sa nám zjavil v Kristovi a ukázal nám svoju
tvár, priblížil sa každému z nás.
TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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Veriaci sú mi
veľkou posilou
Otec arcibiskup Ján, pred desiatimi rokmi
ste prijali priamo z rúk bl. Jána Pavla II.
biskupskú vysviacku. Ako spomínate na
tento okamih?
Moje vymenovanie bolo pre mňa veľkým
prekvapením, ktoré narušilo môj dovtedajší
život. Ako riaditeľ Centra spirituality Východ − Západ Michala Lacka som práve dokončil knižnicu a keďže som bol vyčerpaný,
odišiel som do Tatier na chatu Plesnivec
(1290 m) aktívne si oddýchnuť pri rúbaní
dreva na čerstvom vzduchu. Podvečer som
poprosil správcu chaty, nech mi nareže ďalšie drevo, že na ďalší deň ho porúbem. No
ráno 3. decembra, keď som meditoval po
svätej liturgii, mi zazvonil telefón. Apoštolský nuncius ma na nasledujúci deň pozval
do Bratislavy. Oblial ma pot.
Keď som na druhý deň počul zvesť, že
si pápež Ján Pavol II. želá, aby som bol
prešovským sídelným biskupom, nebolo
mi ľahko. Po modlitbe v kaplnke som, aj
keď s obavami, v pokore nakoniec súhlasil.
No následne mi nuncius oznámil, že pápež
ma chce osobne 6. januára vysvätiť. Bola to
veľká pocta nielen pre mňa, ale aj pre našu
Gréckokatolícku cirkev, no spojená s obrovskými ťažkosťami. Za necelý mesiac, a to
aj cez sviatky Narodenia Pána, bolo treba
pripraviť heslo, erb, dať si ušiť biskupské rúcha, zohnať biskupské insígnie, zabezpečiť
dopravu pre rodinu, známych i mnohých
veriacich do Ríma... Až som sa zľakol, keď
mi to všetko prebehlo hlavou. Navyše som
musel ešte týždeň všetko držať v tajnosti.

život osobne vnímam ako krásny. Práve
k nemu povzbudzujem kňazov, bohoslovcov i veriacich.

Pred desiatimi rokmi sme stáli na prahu
blahorečenia Vasiľa Hopka. Dnes sa
ozývajú hlasy po blahorečení otca Ivana
Mastiliaka. Aký je váš názor na túto
túžbu mnohých veriacich?

Táto túžba sa stáva realitou. Prípravné práce
sa končia a začína sa ďalšia fáza vedúca
k jeho blahorečeniu. Dnes neviem povedať,
akým smerom to pôjde ďalej. No podľa mňa
je otec Ivan v nebi a je iba otázkou času,
kedy ho Cirkev postaví na oltár.
Otca Ivana som veľmi dobre poznal. Bol
to pokorný a duchovný človek. Jednoducho
Boží muž.

Ako vás 6. január 2003 zmenil? Čo vám
dal a čo, naopak, takpovediac vzal?

V centre spirituality som bol už zabehnutý
a spokojný. Bol som úplne ponorený do
tejto práce. Toto vymenovanie ma vytrhlo
z môjho nasadenia a plánov. A ako náhradu
som dostal kríž biskupskej služby, ktorý
s radosťou nesiem. Namiesto práce v centre
som dostal za úlohu viesť Prešovskú eparchiu, jej kňazov i veriacich. Vnímal som to
ako Božiu vôľu, a tak som sa snažil naplno
vžiť do tejto novej situácie.

Mnohí vám vtedy sľubovali svoje modlitby. Cítite aj dnes, že vás veriaci sprevádzajú svojou modlitbou?
Samozrejme. Každý človek je ohraničený
svojimi možnosťami, časom i priestorom.
Byť podporovaný modlitbou veriacich,
kňazov i blízkych mi dáva veľkú posilu.
Mnohí mi aj teraz pri stretnutiach hovoria,
že sa za mňa modlia, za čo som každému
veľmi vďačný.

Ako vnímate svoje biskupské heslo „Vy
ste chrám živého Boha“ dnes?

Slová apoštola Pavla z Druhého listu Korinťanom (2 Kor 6,16), ktoré som si vyvolil,
sú aj dnes pravdivé a ja stále objavujem ich
hĺbku a silu. Túžim, aby všetci ľudia osobne
zažili pravdivosť slov sv. Augustína: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe,
Bože“, lebo slúžiť Bohu iba na polovicu
alebo iba okrajovo je veľmi ťažké a človeku
to spôsobuje veľké trápenie. No ak mu
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Mons. Ján Babjak, prvý
prešovský arcibiskup
a metropolita, si v týchto
dňoch pripomína viacero
jubileí. 11. decembra 2002
bol vymenovaný a 6. januára 2003 konsekrovaný
pápežom Jánom Pavlom II.
v Bazilike sv. Petra v Ríme
za prešovského biskupa.
Jeho intronizácia sa uskutočnila 18. januára 2003
v Prešove.
30. januára 2008 ho Svätý
Otec Benedikt XVI. vymenoval za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu. Jeho slávnostná
intronizácia sa uskutočnila
17. februára 2008 v Prešove. Následne 29. júna 2008
prijal v Bazilike sv. Petra
v Ríme pálium. Zároveň sa
28. októbra dožíva krásnych 60 rokov.
slúžime naplno, spôsobuje to veľkú radosť.
Aby sme mu takto mohli slúžiť, musíme
mať Boha vo svojom srdci a nechať sa ním
viesť vo svojom živote.
Na to však musíme žiť v milosti posväcujúcej. Takto žijúci človek vidí riešenie
i zmysel všetkých svojich krížov a životných
ťažkostí. Preto sa i ja snažím žiť v takejto
jednote s Bohom, žiť naplno s ním. Takýto

Naša cirkev sa stala metropolitnou
cirkvou vlastného práva. Ako dnes,
takmer po piatich rokoch, vidíte túto
zmenu?

Vnímam to ako veľký posun dopredu
a pozitívne uznanie Svätého Otca. Keď som
začínal ako kaplán, bol otec ordinár Ján
Hirka medzi rímskokatolíckymi biskupmi
ako sám vojak v poli. Dnes sme už traja,
vieme sa poradiť, podporiť a spoločne za zamyslieť nad životom v našej cirkvi. Aj vďaka
tomuto povýšeniu našu cirkev pozná väčší
okruh ľudí a vo všeobecnej Cirkvi zohrávame svoju dôležitú úlohu.
Táto zmena priniesla aj to, že som sa stal
ako arcibiskup metropolita synodálnym
otcom. Už som bol na dvoch celocirkevných
synodách – pred piatimi rokmi o Božom
slove a minulý rok o novej evanjelizácii na
odovzdávanie kresťanskej viery.

máhajú kresťanom zjednocovať sa s Ježišom
Kristom, on je víťaz a spolu s ním sa aj my
staneme víťazmi.

Svätý Otec Benedikt XVI. komunikuje cez
sociálnu sieť najmä s mladými. Neuvažujete o niečom podobnom?

Už som sa nad tým po návšteve Kanady
a Severnej Ameriky zamýšľal, no nateraz
som naozaj zavalený prácou. V budúcnosti
to však nevylučujem. To neznamená, že
nemyslím na mladých. Rád sa s nimi stretávam, či už v centre v Juskovej Voli, alebo na
rôznych iných akciách. Zároveň veľa energie
venujem práve rozvoju centra, za ktoré sa
nemusíme hanbiť. Prajem si, aby ho mladí
využívali naplno rovnako ako prešovskí
vysokoškoláci miestne pastoračné centrum.
V archieparchii existujú rôzne komisie,
jednou z nich je komisia pre mládež, cez
ktorú som s mladými v kontakte. No som
zarmútený, ak vidím, že potenciál mladých
vo farnosti nevie kňaz patrične využiť
a nedokáže pre nich vytvoriť také prostredie, v ktorom by ich viera
rástla. Investovať do formácie
mladých sa oplatí, sú našou
budúcnosťou.

Počas desiatich rokov sa
vybudovalo veľa chrámov.
Ktorý z nich je vám najbližší?

Mnohí mi položili otázku, či nemám
obavu, že aj Gréckokatolícku cirkev postihne sekularizmus. Ja stále odpovedám, že
sa toho neobávam, ak naši veriaci a kňazi
zostanú verní Kristovi a budú s ním aj naďalej spojení sviatosťami, najmä sviatosťou
zmierenia a Eucharistie. Tieto sviatosti po-

Blízke sú mi všetky, lebo som
bol pri ich zrode a pozoroval
ich rast. No najbližšie sú mi
tie, ktoré ma stáli najviac
námahy a úsilia (úsmev), teda
bazilika v Ľutine, pútnické
miesto v Litmanovej či chrám
v Poprade. No dnes v čase
hospodárskej krízy vnímam potrebu stavať
praktické a lacné multifunkčné chrámy,
budovy, ktoré v sebe zahŕňajú chrám, farský byt, kanceláriu i pastoračnú miestnosť.
Tak možno rozvíjať pastoráciu s mladými
i s dospelými. Už som dva takéto chrámy
poysvätil, obidva v Bardejove.

Azda každý vie, že ste milovníkom prírody a vášnivým hubárom. Ktoré miesto
na východe Slovenska je vášmu srdcu
najbližšie? A, ak dovolíte, smelá otázka −
kde rastú najlepšie huby?

Ja som rád v lese kdekoľvek. Rád chodím
do Ľutiny a Litmanovej a teším sa každému okamihu v prírode. Tu sa nadýcham
čerstvého vzduchu, sledujem život v prírode
a v lese a obdivujem každý strom, rastlinu
i zviera, ktoré tam žije. Je to pre mňa naozaj
najlepší relax.
O miestach radšej pomlčím, nebol by
som dobrým hubárom, keby som označoval
lokality (smiech). Raz som na hore Zvir
povedal, že ľudia nevidia to množstvo húb,
ktoré majú okolo seba. O pár mesiacov mi
miestni hubári „poďakovali“, lebo ledva
nazbierali niečo do vianočnej kapustnice.
No tento rok tam hubám neprial.

Ak by ste si mohli niečo zaželať k 10.
výročiu chirotónie, čo by to bolo?

Aby som už nikdy nemusel žiadneho kňaza
suspendovať (laicizovať). A aby všetci
kňazi, ktorých som vysvätil (105 kňazov),
ale aj tí, na ktorých položím svoje ruky
v budúcnosti, boli horliví a ohlasovali Boha
nielen slovami, ale i svojím životom.

Pred desiatimi rokmi ste všetkým čitateľom Slova zaželali duchovnú radosť pri
jeho čítaní. Čo by ste im zapriali dnes?

Teraz by som im zaželal znásobenú
duchovnú radosť, lebo Slovo nielen podľa
mňa je na vysokej úrovni. Príjemne sa číta
kvôli zaujímavému obsahu i dobrej vizuálnej úprave. Je mi ľúto všetkých veriacich
i kňazov, ktorí ešte potenciál tohto časopisu
neobjavili. Neviem si predstaviť, žeby tí,
ktorí majú záujem o duchovný život, tento
časopis neodoberali a nečítali. Všetkým
odporúčam, aby sa stali jeho čitateľmi.
Môže im byť povzbudením i poučením na
ich ceste životom.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
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Práca

Spomienka na otca
Jozefa Čverčka CSsR

Černoško z Batey

6. decembra 2012 sme si pripomenuli 20. výročie od chvíle,
keď ticho odišiel do večnosti otec Jozef Čverčko. Bol a zostane príkladom rehoľného kňaza.

Pred mnohými, mnohými rokmi bola v Mexiku v móde pesnička s tropickým rytmom,
ktorej slová boli: „Volajú ma černoškom
z Batey, lebo práca je môj nepriateľ; všetku
prácu nechávam volovi, lebo ako trest ju
stvoril Stvoriteľ“. Táto pieseň už nie je moderná, ale presvedčenie o tom, že práca je
niečo zlé, čo treba trpieť, naďalej pretrváva,
prinajmenšom pre tých, ktorí ju nevidia
ako ľudské právo, ale ako povinnosť. Tí,
čo musia pracovať, sú zotročení; tí, ktorí
milujú svoju prácu, sú slobodní.

Z

Kto nechce pracovať, nech ani
neje (2 Sol 3, 10)

Niet pomoci! Keď nepracujeme, nejeme.
To je prvotná motivácia pracovať a človek
nie je slobodný, kým si nezarobí na to, čo
zje. Dospelosť detí v skutočnosti neprichádza po dovŕšení 18 rokov, ale vtedy,
keď začínajú pracovať a živiť sa sami.
„Kto živí, ten zadržiava,“ hovorí ľudová
múdrosť, veľmi platná v tejto dobe, keď
sa závislosť od rodičov stále viac predlžuje.
Nemôžeme povedať, že študujúce dieťa
alebo mladý človek nepracuje, lebo ich
prácou je ich štúdium a ich povinnosťou
je brať ho veľmi vážne, hoci nie je vzácne
vidieť veľký počet študentov, ktorí zároveň
študujú i pracujú z jednoduchého dôvodu:
ak by nepracovali, tak by nevyžili.

pracovníka, ale aj neefektívnosť pre zamestnávateľa.
Čo motivuje mladých pri výbere povolania? Radi by sme povedali, že ich vedie
túžba robiť dobro ľudstvu, ale väčšinou ich
motivuje materiálny blahobyt. Ale pracovať
len pre zarábanie peňazí je frustrujúce,
hocaký veľký je zárobok.

Výber práce

Právo na prácu

„Vždy som robil to, čo sa mi páči, a za to ma
platili,“ hovorieval don Manolo Fábregas,
divadelný herec, ktorý si získal uznanie
obecenstva. To je ideál: robiť to, čo nás baví,
a dostávať za to dôstojnú mzdu.
Skutočnosť býva pre stálu nezamestnanosť v našom prostredí odlišná. Pracujeme
tam, kde sa dá, a musíme sa cítiť spokojní
s jednoduchým faktom, že si čestne zarábame na každodenný chlieb. Môže sa ale cítiť
spokojná absolventka výtvarných umení
predávajúca lístky v metre alebo právnik,
ktorý šoféruje taxík? Oni nemôžu robiť to,
čo ich baví.
Profesionálne vzdelanie stojí spoločnosť
veľké prostriedky, my si však nevážime
našich odborníkov a darujeme ich krajinám
vyspelého sveta, ktorí ich využijú, pretože
nemali možnosť pracovať vo svojej vlasti.
Často si nemôžeme vybrať prácu, ktorú
robíme, a to spôsobuje nielen nespokojnosť
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Poslaním štátu je bdieť nad dodržiavaním
práv občanov. Práca je právo. Preto vidíme, že politici stále sľubujú odstránenie
nezamestnanosti a zvýšenie platov. Situácia
vidiečanov, roľníkov alebo chovateľov
dobytka je osobitne dôležitá. Keď to, čo
dostávajú za svoju prácu, je nedostatočné
na prežitie, začína sa exodus tam, kde je
zamestnanie. Z vidieka do miest alebo −
ako sa to deje už dlhý čas − do raja bohatých
krajín, kde pracujú bez dokladov a kde sa
k nim správajú takmer ako k otrokom.
Krajiny, kde panuje nezamestnanosť,
vykrvácajú. Ich najlepšie sily utekajú do
zahraničia.

Vari to nie je tesár? (Mk 6, 3)

Ak si niekto myslí, že práca je trest, treba
mu pripomenúť, že Ježiš je tesár a tesárov
syn; že apoštoli vyšli spomedzi skromných
dedinských robotníkov a že Pavol si zarábal

popri kázaní výrobou stanov.
Hovoríme, že Ježiš vykúpil aj prácu, zarábajúc vlastnými rukami na chlieb pre seba
a svoju matku. My, jeho učeníci, chápeme
prácu ako našu skromnú spoluprácu na
tvorivej činnosti božského remeselníka,
Boha Stvoriteľa. Naša práca je tvorivá!

Práca je hodnota

• Keď ju robíme s chuťou, lebo slúžime
blížnemu a tvoríme svet, ktorý je lepším
miestom na život.
• Keď nám umožňuje realizovať sa ako človeku a používať talent, ktorý sme dostali.
• Keď nám dáva chlieb na jedenie a na
podelenie sa s našimi chudobnejšími
bratmi.
• Keď nám umožňuje mať dostatočný čas
na pestovanie rodinnej lásky a osobného
rastu.
• Keď nežijeme pre prácu, ale pracujeme
pre život.
• Keď sa pracovisko premení na druhý
domov vďaka svornosti spolupracovníkov
a dôstojnému zaobchádzaniu s nami. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

apísal sa do mnohých sŕdc svojou
pokorou a kňazskou službou získal
mnohých veriacich nielen v Stropkove, kam prišiel v roku 1948, ale aj v širokom
okolí. Ale nie nadlho, lebo v apríli 1950
nastala likvidácia kláštorov a zatýkanie kňazov. Noc z 13. na 14. apríla 1950 sa zapísala
do histórie pod názvom Barbarská noc.
Podobný osud stihol aj neveľkú komunitu
stropkovských redemptoristov. Otca Jozefa
odviezli do Podolínca, kde bol uväznený.
Neskôr sa dostal do väzenia v Prešove.
Neminulo ho ani väznenie vo Valdiciach,
v Kartouzach a v Mírove, odkiaľ ho prepustili v roku 1968. Do roku 1968 pracoval ako
robotník a skladník. V roku nastali zmeny
a mohol sa vrátiť do kňazskej služby. Otec
Jozef sa vrátil do Stropkova, ale čoskoro bol
vymenovaný do Bukovca, kde pôsobil tri
roky. Od roku 1971 pôsobil v Stropkove až
do svojej smrti. Slúžil aj veriacim v Bokši
Podľa svedectva otca Štefana Lazora CSsR po zaistení v sústreďovacom tábore v Podolínci
„svojím optimizmom a dobrotou udržiaval dobrú náladu a nádej na lepšie časy
u slabších a klesajúcich na duchu“.
„Večer priviezli z väzenia naspäť Čverčka. Bol vyšetrovaný, čo robil, keď bol doma na
dovolenke. Hovoril: «Krstil som, kázal, spovedal, omšu slúžil.» Oni: «A nevedeli ste, že to
nesmiete?» On: «Nevedel, lebo nepoznám zákon, ktorý by mi to zakazoval alebo mohol
zakázať. Pamätajte, že som kňaz naveky a viem, čo je moja povinnosť.»“ (A. Schudich)

a Šandale. Pre mnohé problémy spojené so
spolunažívaním s pravoslávnymi mu nebolo
dopriate prežiť zvyšok života v pokoji.
Navždy mi otca Čverčka pripomína
Sväté písmo, ktoré mi venoval s pozdravom O heis – to hen. O heis je grécke slovo
a znamená jeden. Jeden je Boh, ktorého
máme milovať celým srdcom a nadovšetko,
jeden je krst, jedna je Kristova cirkev, jeden
je ľudský život...
A čo znamená to hen? Znamená jedno.
My všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi,
tvoríme jednotu so svätými v nebi a zjednocujeme sa s anjelmi na oslavu Boha.
Tvoríme jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev. V tom je jednoduchá cesta
k hlbokému životu a v tom je zahrnuté celé
evanjelium. Vážila som si otca Jozefa pre
jeho dobrotu, pokoru a to, s akou úctou ku
každému pristupoval.

Otec Jozef si vedel získať mladých, zvlášť
sa venoval miništrantom. Hovoril jednoducho
o poslaní rehoľného života a sám o tom
svedčil svojím životom. Veľkú zásluhu mal
aj na výstavbe kláštora, obetoval tomu
značnú časť posledných rokov svojho pozemského života.
V januári 2001 bolo otcovi Jozefovi a mučeníkovi Metodovi Trčkovi CSsR udelené na
slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva Čestné občianstvo mesta Stropkova
in memoriam. Z rúk primátora ho pre otca
Čverčka prevzal terajší prešovský arcibiskup
Mons. Ján Babjak SJ. Je to dôkaz toho, že
naňho nezabudli a ocenili ho ako kňaza
a rehoľníka. Kiežby mal svojich nasledovníkov! Zvlášť dnes ich Cirkev veľmi potrebuje. n
Mária Tomášová-Tančáková

Nebezpečná
spravodlivosť
Celým Slovenskom otriasajú nejaké kauzy.
Niektoré sú väčšie, niektoré menšie. Niektoré prechádzajú až za hranice Slovenska.
Tieto „zemetrasenia“ nespôsobuje zem, ale
ľudské srdcia. Nepokoj sa zo srdca človeka
cez jeho ústa prederie von a cez kameru
zasiahne celý národ. A niekedy je to aj pod
„svätým“ rúškom spravodlivosti. Nájdu sa
totiž jednotlivci, ktorí povedia: „Ja mám
pravdu“. Vtedy sa títo odvážlivci veľmi ľahko
stávajú vášnivými vodcami davu.
A čo na to Pán Boh? On nie je zástancom
takýchto vodcov. Celé Sväté písmo je postavené na hlavu – na satanovu hlavu, pretože
je v rozpore s jeho zmýšľaním. Pán nie je ani
na strane mocných, ani na strane väčšiny,
ani na strane peňazí. On dokonca nie je ani
na strane ľudskej spravodlivosti, pretože
vie, že nám sa ju nepodarí získať. Preto dáva
prisľúbenie: „Blahoslavení lační a smädní po
spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení“ (Mt
5, 6).
My pri hľadaní spravodlivosti často odsúdime iných. A tým pošliapeme najsvätejší
zákon – zákon lásky. Nemôžem pri boji za
spravodlivosť odsúdiť človeka. Iba Pán môže
súdiť, pretože preniká všetkých a všetko.
Nám zakazuje súdiť a ako cestu ukazuje
milosrdenstvo.
Pán vyzdvihuje maličkých. Jedinou cestou
k pokoju sú Kristove slová: „Vezmite na seba
moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som
tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“. No toto sa mocným nepáči. Oni chcú spravodlivosť hneď, tu a teraz.
Nenechajme sa nakaziť televíziou, ktorá
propaguje iba ľudskú spravodlivosť. Oni totiž
inú spravodlivosť nepoznajú. My však máme
Sväté písmo a v ňom množstvo dôkazov
toho, že „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“.
Keby sa sv. Jozef riadil len ľudskou spravodlivosťou, znenávidel by Herodesa, ktorý sa
rozhodol zabiť malého Ježiša, a tým by sa
previnil voči Pánovi.
Dajme si pozor na tých, ktorí chcú rýchlo
spravodlivosť. Pod ovčím rúchom sa totiž
skrýva vášeň zla a hnevu. A to neprináša
Boží pokoj.
Panna Mária povedala: „Velebí moja duša
Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej
služobnice.“ (Lk 1, 48 – 49) Za poníženosťou
prichádza radosť. A v tom istom Duchu aj
sv. Pavol píše: „A čo je svetu slabé, vyvolil si
Boh, aby zahanbil silných!“ (1 Kor 1, 27)
Marek Badida
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List Bohu
Milý Bože!
Píšem Ti tak ako za starých čias. Spomínaš si? Keď som bola ešte dieťa a mala čas... Ani teraz
ho nemám, ale Ty by si mal byť v mojom živote na prvom mieste (pýtam sa sama seba, či aj
si), tak si ho teda nachádzam.

Z

ačína sa nový rok. Niekto
sa naň teší, iný ho prijíma
s obavami. No väčšina
doň vchádza s nádejou a odvahou. Odvahou, že bude lepší,
krajší. Aj ja sa ho bojím. No
strach nepochádza od Teba. Tak
s ním bojujem. Odvážne, modlitbou. Len... Nie vždy sa mi to
darí. A tak sa vlastne sama seba
pýtam, čo je to tá odvaha.
Skočiť si z niekoľkých metrov
zaistená len obyčajným lanom?
Či ísť na skúšku a nemať ani len
pár poznámok? Áno, pokladám
to za určitú formu odvahy. Ale
čo je pre mňa odvaha naozaj
s veľkým O, je obyčajné rozhodnutie. Áno. Ty vieš, na čo
myslím. Na neho.
Zavše si na neho spomeniem.
Poznám ho krátko. V podstate
len od septembra minulého
roka. Obyčajný chlapec s milým
úsmevom. Vždy sa prihovorí,

vždy sa pousmeje. Na prvý
pohľad ako jeden z davu. Ale
v očiach má vždy takú iskru.
Šibalstva? Možno. A možno to
nebolo šibalstvo, ale niečo viac.
Po ostatnom stretnutí s ním
som o tom presvedčená. Ten
pokec s ním počas čakania na
električku ma dostal.
Jednoducho exceloval. Rozprával pekne, plynulo, fascinujúco. Najúžasnejšie na tom je,
že to slovo mu vychádzalo zo
srdca. Zo srdca, ktoré je prežiarené láskou k Tebe. Áno. Viem,
že máš v ňom záľubu a chystáš
si ho do svojej vinice, keďže je
bohoslovec. Chlapec v mojom
veku. A to ma fascinuje. Taký
mladý a... nechal sa zviesť.
Zviedol si ho Ty a Tvoja láska.
Fascinovalo ma jeho svedectvo.
S akou ľahkosťou (či ťažkosťou?) sa vybral po ceste za svojím cieľom. Teraz, v tomto čase

nových záväzkov a predsavzatí,
v čase skúšok v škole i v živote,
keď mám občas pocit, že nestíham ani obyčajnú modlitbu,
ma prinútil spomaliť. Zastaviť
sa a zamyslieť. Započúvať sa
do ticha. Do toho, v ktorom mi
chce ktosi čosi povedať. Áno,
Ty. Počujem Ťa? On počúval
a začul. A urobil najodvážnejší
krok svojho života. Vstúpil do
seminára, aby tam mohol žiť
s Tebou a vnímať Ťa. A je šťastný a naplnený pokojom. Úplne
ho to prežaruje.
Žasnem nad ním. Možno
nevynašiel nový objav, nepreplával oceán, neprešiel horu...
Ale ja mám pred ním obrovský
rešpekt. V mojich očiach má
veľkú cenu, lebo dokázal, čo
je to odvaha v mladom živote.
Vzdal sa toho svetského, aby
mohol svedčiť slovami: „... viem,
komu som uveril“. Jednoduchý

mladý muž. Jeden z mnohých,
a predsa jedinečný. Neurobil
nič, a predsa všetko. Rozhodol
sa. Mal odvahu. Rozhodol
sa pre Teba a Ty si toto jeho
rozhodnutie korunoval svojou
priazňou.
Prosím Ťa, Pane, Ty vieš, čo
mi chýba, čo potrebujem. Daj aj
mne teraz, na začiatku nového
roka takú odvahu, ako si dal
jemu. Odvahu do ďalších dní.
Ísť a kráčať vpred. Ísť a nevzdávať sa. Ísť a rozhodovať sa pre
Teba. Lebo kráčať za Tebou
chce odvahu bojovať vždy nanovo a nevzdávať sa.
Vďaka Ti, Pane. Viem, že Ty
mi dáš, čo potrebujem. Lebo
Tvoje slovo hovorí, že „všetko,
o čo prosíte, ste už dostali“.
Milujem Ťa.
S pozdravom
Tvoje milujúce a milované
dieťa Anička n
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Ďakujem, Čičava!
P
red časom som si zapla TV Lux. Začal
sa akýsi dokument. Jeho úlohou bolo
sprostredkovať divákom informácie
o tom, kam smerujú peniaze nás, bežných
smrteľníkov, ktoré sú určené na misie do
nejakej krajiny v Afrike.
Dokument bol krátky. Africká krajina
pustá, málo pracovných príležitostí. Chudoba a zlé životné podmienky, neporovnateľné s tými u nás. A ľudia? Usmiati, pokojní, šťastní, veselí, plní lásky a milostí, bez
depresie a starostí o zajtrajší deň. Ako je to
možné? Ľudia v takých ťažkých pomeroch!
Odkiaľ čerpajú toľko síl? Kristus prišiel do
ich krajiny až v 20. storočí prostredníctvom
misionárov. Časť obyvateľstva ho prijala
do svojho srdca a života. A on zmenil ich
život. Ľudia ho chvália a slávia sväté liturgie. Pristupujú k sviatostiam a nechávajú
otvorené srdcia pre Pána, aby konal v ich

živote. Na svätej liturgii tlieskajú a tancujú,
veselia sa a radujú, a svedčia nahlas o svojich skúsenostiach s Pánom. Vzájomne sa
povzbudzujú, poznajú sa a tvoria nádherné,
hlboké, živé, prekrvené spoločenstvo. Ich
malá cirkev je veľká, plná detí, ktoré nie sú
izolované v akýchsi bočných priestoroch
v chráme, ale sú zahrnuté do spoločenstva
živej Cirkvi podľa slov Krista: „Nechajte deti
prichádzať ku mne“ (Mk 10, 14).
Aké krásne! A čo my?
Aj my si na začiatku liturgie podáme
v úvode vzájomne ruky? Aj my sa poznáme? Veď sa nemodlíme: „ Otče môj...“, ale
„Otče náš...“. Aj my sa povzbudzujeme alebo
ani nevieme, kto pri nás v chráme sedel?
Chválime Pána a pozývame Svätého Ducha
napríklad piesňou, aby skutočne prišiel do
nášho srdca a mocne konal, panoval a tvoril
v nás niečo nové, alebo sa snažíme istým

spôsobom dosiahnuť spásu bez neho? Aj
my vieme počúvať Boží hlas a nemať strach
napríklad tlieskať, keď sa spieva: „ Nech sa
naplnia ústa naše tvojou chválou, Pane“ ?
Aj my vieme nahlas povedať, ako sa Ježiš
dotkol nášho srdca, ako konal v našich
životoch, o tom, aká je jeho sláva a čo pre
teba a mňa znamená?
Možno si poviete: „Nie som v Afrike!“
Ale viete čo? Ja som na takej liturgii bola.
Tu na Slovensku. V nedeľu. S bolesťami
hlavy, v mojej obývačke. V telke išiel priamy
prenos gréckokatolíckej svätej liturgie z Čičavy, kde je pastoračné centrum pre Rómov.
Napadlo mi: „Ó, Pane, prečo si mnohé veci
zjavil maličkým?“
Liturgia žila Svätým Duchom. Veriaci
sa modlili, chválili, vzývali. Svätú liturgiu
nikto len tak nepresedel. Oni tu liturgiu
naozaj slávili! Tlieskali a v závere vydávali
svedectvá. Tvorili živé spoločenstvo vo Svätom Duchu. Kopa malých detí zahrnutých
v ňom, ale aj babky a dedkovia, ktorí už
nevládali chodiť. Jednota, láska, pokoj
a radosť sprevádzali celú liturgiu. Otec
Igor Čikoš a otec Martin Mekel, ktorým sa
chcem aj cez toto moje svedectvo poďakovať za ich prácu pre Rómov, zahrnutí
v jednote a láske, oslavovali Krista, Boha
a vzdávali mu vďaky. Obyčajný rómsky ľud
v hĺbke svojej duše ponorený v modlitbe
zdvíhal ruky a nahlas sa modlil.
Čo dodať?
Pane, skláňam sa pred tebou a ďakujem
ti, že ma učíš prostredníctvom Rómov z Čičavy a afrických obyvateľov. Ďakujem ti, že
mi ukazuješ bohatstvo svätej liturgie. Že mi
dávaš slobodu vzdávať ti chválu a svedčiť
o tvojom mene. n
Andrea Lištiaková

Svätý Naum Ochridský
Svätý Naum pochádzal pravdepodobne zo
slovanských obyvateľov Byzantskej ríše, ktorí
žili niekde pri hraniciach s Bulharskom. Za kňaza bol vysvätený v roku 868 počas návštevy
solúnskych bratov v Ríme. Po vyhnaní z Veľkej
Moravy po roku 885 sa spolu s ostatnými
žiakmi svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda
uchýlil do vtedajšieho Bulharska, kde pôsobil
ako učiteľ v miestnom slovanskom učilišti
blízko Ochridu a podieľal sa aj na fungovaní
strediska slovanskej bohoslužby. Autor Života
Nauma okrem iného poznamenal aj toto:
„A znova boli uvedení do svojich úradov
a hodností ako kňazi a diakoni, ako bývali
predtým. Dostali platy a nikto z nich nezomrel

v otrockej práci. Niektorí našli útočisko
v Konštantínopole, kde sa o nich postaral
cisár. Niektorí zasa prišli do bulharskej krajiny
a s veľkou poctou tam našli útočisko. Moravská krajina však, ako prorokoval arcibiskup
svätý Metod, pre nezákonnosť ich skutkov
a kacírstvo i pre vyhnanie pravoverných otcov
a za strasti, ktoré zakúsili od kacírov, ktorým
oni uverili, čoskoro prijala od Boha odplatu.
Po nemnohých rokoch prišli Maďari, peónsky
národ, vyplienili krajinu a spustošili ju. No a tí,
ktorých nevzali Maďari v plen, utiekli jednoducho do Bulharska. A ich zem zostala opustená
v moci Maďarov.“ Naum pomohol aj rozvoju
mníšskeho života a sám založil významný mo-

nastier na juhozápadnom
brehu Ochridského jazera
(okolo roku 905). Tu aj
23. decembra 910 zomrel
a dodnes sú tu jeho sväté
ostatky. Monastier, dnes
známy pod menom sv. Nauma, sa stal významným
pútnickým miestom
regiónu. Svätý Naum
je uctievaný ako divotvorca a uzdravovateľ.
Jozef Gača
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Posolstvo zo severu
U
lice Konštantínopola boli ako
vždy plné ľudí. Jedni predávali, iní kupovali, ďalší sa náhlili
ktovie kam. V tomto chaose skupina
cisárskych vojakov, ktorí sprevádzali
klerika v stredných rokoch, vôbec nebudila pozornosť. Od Chrámu svätých
apoštolov, kde sa začala ich púť, už
minuli mnohé úžasné chrámy a práve
prechádzali Fórom cisára Konštantína.
Keď prešli jeho západnou bránou,
zazreli v strede fóra porfírový stĺp, na
ktorom bola umiestnená socha cisára
Konštantína ako gréckeho boha Hélia.
Námestie obohnané stĺporadím však
skrývalo umelecké poklady z celej ríše.
Prešli okolo senátu a zamierili východnou bránou k veľkému cisárskemu
palácu.
Budova paláca Augustaion sa nachádzala iba pár metrov od Chrámu
Božej múdrosti. Oči klerika sa zabodli
do tejto najkrajšej a najveľkolepejšej
sakrálnej stavby kresťanského sveta.
Vstúpili do paláca. Na jeho chodbách
sa stretával Orient a klasické Grécko,
kultúrny svet ríše a barbarský svet

severanov. Zostali stáť pred prijímacou
sieňou. Oproti nim pri stene stála
skupina mužov zo severu. Bolo vidno,
že vo svojej krajine to boli bohatí
a urodzení ľudia, no aj tak ich odev
a správanie boli veľmi zaostalé. Konštantín započul slová. Jazyk sa mu zdal
povedomý, akoby ho niekedy dávno
počul. Len kde?
Mysľou vzdelanca prebehli všetky
jeho cesty – a bolo ich neúrekom.
Nakoniec zakotvil vo svojej mladosti
a detstve. Vtedy spoznal ten jazyk. Pripomínal jazyk Slovanov, ktorí sídlili už
niekoľko storočí blízko jeho rodného
Solúna. Tu so svojím otcom Levom,
ktorý bol vysokým dôstojníkom –
drungáriom, svojou matkou a šiestimi
súrodencami prežil svoje detstvo, kým
po náhlej smrti otca neprišiel do mesta
miest, aby sa tu vzdelával.
Dvere sa otvorili a Konštantín spolu
s ďalšími pozvanými dvoranmi vstúpili
do siene, kde očakávali príchod cisára.
O chvíľu do miestnosti vstúpil mladý,
energický 23-ročný muž so svojím
sprievodom a sadol si na trón. Pozdravil sa s prítomnými a pohľad mu padol
aj na Konštantína.
„Tak ako sa má náš obľúbený vyslanec?“ spýtal sa ho.
„Vaša výsosť, rímsky cisár Michal,
mám sa veľmi dobre. Konečne som
našiel pokoj po tých dlhých cestách.“
„Musíme ťa však vyrušiť
z tvojho pokoja,“
povedal cisár
a rukou nariadil, aby do
siene vpustili
vyslancov.

Po úvodných pozdravoch začal
jeden z nich nanovo opakovať prosbu
svojho vládcu: „Hoci náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského
zákona, nemáme učiteľa, ktorý by
nám v našom jazyku vysvetlil pravú
kresťanskú vieru, aby aj iné krajiny,
vidiac to, nás napodobnili. Pošli nám
teda, vladár, takého biskupa a učiteľa.
Lebo od vás na všetky strany vždy
dobrý zákon vychádza.“
Vtedy sa cisár znova zahľadel na
Konštantína a povedal: „Viem, Filozof,
že si ustatý, ale treba ti ta ísť. Túto
záležitosť nemôže nikto iný k našej
spokojnosti vyriešiť, iba ty.“
„Je pravdou, cisár, že som nielen
ustatý, ale i chorý na tele,“ riekol Konštantín, „ale s radosťou prijímam toto
poslanie, ak majú písmo pre svoju reč.“
„Môj otec i jeho otec, ba i mnohí iní,
čo s týmto národom prišli do kontaktu, nenašli nič, žiadne písmo,“ povedal
cisár. „Ako ho mám ja teda nájsť?“
„Kto môže na vodu reč písať?“ spýtal
sa cisára i ostatných Konštantín.
„A potom, nechcem, aby ma niekto
nazval heretikom,“ dodal a svoj pohľad
zabodol do očí patriarchu Fócia, ktorý
bol jeho niekdajším učiteľom.
„Vaša výsosť,“ vstúpil do rozhovoru
cisárov strýko Bardas a obrátil sa ku
Konštantínovi. „Ak ty chceš, Boh ti
môže dať to, čo potrebuješ, lebo on
dáva všetkým, čo ho prosia s vierou,
a otvára dvere klopajúcim.“
Konštantín sa hlboko uklonil cisárovi, ktorý sa usmial a naznačil koniec
audiencie, lebo, ako veril, našiel riešenie tejto záležitosti. n
Juraj Gradoš
ilustračná snímka: chamborres.com
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Krúži nad svojimi
mláďatami
Slová knihy Deuteronómium (32, 11), ktoré Hieronym prekladá ako: „Svoje mláďatá
volá, aby lietali“, veľmi úzko súvisia so
sviatkom Bohozjavenia alebo Osvietenia.

P

Pred časom sa mi dostal do rúk istý článok. Autori v ňom poodhalili niečo zo
sveta rastlín. Napríklad aj to, že rastliny neprijímajú informácie tak ako človek –
senzorickými orgánmi (očami, ušami...), ale celým povrchom. Najcitlivejšia časť
je špička koreňa, možno ju porovnať s hlavou živočícha. No najviac ma zaujala
informácia, že sme rastliny podcenili, pretože sú oveľa odolnejšie ako človek. Ak
by z planéty zmizol človek, prežijú zvieratá aj rastliny. Ak by zmizli aj živočíchy,
rastliny prežijú. Naopak to však nefunguje. Človek by bez zvierat, a hlavne bez
rastlín neprežil. Človek bol stvorený ako posledný a ako správca všetkého stvoreného, ale zároveň je od všetkého, čo Boh stvoril, úplne závislý.

repodobný Non, heliopolský biskup, mal v Antiochii
navrátiť k Bohu Pelágiu, verejnú hriešnicu, a v noci mal
videnie. Zdalo sa mu, že stojí v chráme na liturgii a nejaká
špinavá a smradľavá čierna holubica lietala okolo neho. Chytil ju
a ponoril do vody. Hneď ako to urobil, holubica bola čistá, krásna
a belšia ako sneh. Z vody letela priamo k nebesiam. Tento sen
znamenal, že spomínanú hriešnicu krstom obráti k Bohu a ona
vyletí k nebesiam ako vták.
Obrazy vody a vtáka (holubice či orla, alebo dokonca sliepky)
sú úplne dokonale späté so sviatkom, ktorý teraz prežívame,
a často ich môžeme vidieť aj v bohoslužbách sviatku Bohozjavenia. Vždy, keď sa Boh nachádza pri vodách, tvorí nejaký zázrak.
Spomeňme si na Červené more, ktoré sa rozdelilo, na Jordán za
Jozueho, ako sa vrátil späť, na vody pred stvorením sveta – ako
sa nad nimi vznášal Duch a zhromaždil ich na jedno miesto. Na
potopu, po ktorej Boh vytvoril nový svet. A nezabudnime na
deň, keď Boh stojí vo vode Jordánu, aby vytvoril nového človeka
a novú zem. Svätý Ján Zlatoústy to vyjadruje slovami, že Jordán
vydá duše ľudí, ale nie ako hadov, ktorí by sa plazili po zemi,
ako keď boli v hriechu, ale duše ako holubice, ktoré budú letieť
priamo k nebesiam. Svätý Duch, ktorý sa vznášal nad Ježišom,
je toho dôkazom. Tak ako on premieňa svet v deň krstu Krista
v Jordáne, tak premieňa každého človeka v deň jeho krstu. Z tvora plaziaceho sa po zemi v hriechoch na krásnu holubicu letiacu
k Otcovi.
Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: „Počiatkom sveta je voda,
počiatkom evanjelia je Jordán.“ Kristus totiž začal ohlasovať Božie
kráľovstvo, keď vystúpil z Jordánu. A nielen on. Veď aj apoštoli
Andrej a Peter boli povolaní spomedzi rybárov – teda od vody,
Samaritánka sa obrátila a konala pokánie, keď stretla Mesiáša
pri Jakubovej studni. Slepec prijal uzdravenie pri vodnej nádrži
Siloe. Zdá sa mi, že akosi málo chápeme skutočnosť, že náš krst
nás nielenže očistil od hriechu ako Samaritánku, nielenže nám
navrátil zrak ako slepcovi, no vďaka svätému krstu môžeme
nadobudnúť veľkú múdrosť v duchovnom živote pre svoje vlastné
budovanie a pre budovanie Cirkvi. Iste nie všetci sme rovnakí, ale
každý z nás môže čerpať z vôd krstu, z vôd Jordánu všetky dary
Ducha, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
Aj toto je posolstvo sviatku Osvietenia, ktorý prežívame a ktorý
nám Cirkev skrze liturgické texty ponúka. Môžeme ich počúvať
v chráme, rozmýšľať nad nimi doma a čerpať z nich silu pre svoj
duchovný život. Apoštol nám pripomína: „Ktorí sme pokrstení
v Krista Ježiša, v jeho smrť sme pokrstení.“ (Rim 6, 3) Kresťanovi
nemôže stačiť, že je pokrstený, pretože sme apoštolom nabádaní
zomrieť za Krista, sme povinní podobať sa Kristovi v jeho smrti.
Neplaziť sa po zemi svojich vášní, ale vzlietnuť k nebesiam k novému životu. n

Dada Kolesárová

Michal Bučko

Potrebujeme sa

Zoznámte sa...
Organizujete slávnosť, pozvali ste hostí, primátora mesta. Prichádza jeho
zástupca. Šéf má niečo dôležitejšie.
Alebo iný príklad. Zvoní telefón. Displej
ukazuje milovaného človeka. Skvelé!
Beriete slúchadlo a rozprávate sa. Nie je
pri vás, ale váš rozhovor je reálny.

D

va napohľad nesúvisiace príklady ukazujú na omyl,
ktorý sformoval náš každodenný vzťah s Bohom.
Poďme po poriadku. Boha Otca vnímame najmä
ako Stvoriteľa. Bolo iste úchvatné, keď tvoril svet. Vrchy
Himalájí, hĺbky sopiek, život v oceánoch, vesmír. Náš
mocný Boh sa potom znížil kvôli mne a stal sa obyčajným
človekom. Ježiš kráčal po zemi, smial sa, rozprával sa s ľuďmi, pomáhal. Keď vstal z mŕtvych, vystúpil do neba. Až do
tejto chvíle vnímame Boha dosť konkrétne. Pri čítaní Písma
neraz závidíme tým, ktorí sa s ním priamo stretli. Mojžišovi
na Sinaji. Apoštolom. Keby sme tam mohli byť. Dotknúť sa
ho. Počuť jeho rozprávanie. Smiech.
Keď Ježiš odchádzal k Otcovi, povedal, že je to pre nás
lepšie, lebo nám pošle Svätého Ducha (Jn 16, 7). Na inom
mieste vraví: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo
a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si
uňho príbytok.“ (Jn 14, 23)
Máme viac ako Mojžiš či apoštoli. Keď Ježiš odišiel
k Otcovi, neposlal nám namiesto seba nižšie postaveného
zástupcu. Neodišiel preto, že má dôležitejšiu prácu. Alebo
že sa chcel vzdialiť. Práve naopak. Chcel sa priblížiť k človeku až do krajnosti. Odišiel, aby už nebol obmedzený na
jedno miesto, ako keď prišiel v tele. Po jeho zmŕtvychvstaní
už človek nemusel zomrieť v jeho prítomnosti ako v Starej
zmluve. Človek bol zmierený s Bohom a už nebola prekážka, aby si Boh mohol urobiť príbytok vnútri človeka. Bližšie
sa už nedalo.
Svätý Duch je ten istý Boh, ktorý tvoril svet a ktorý
zomrel na kríži. Ten istý! Fascinujú nás zjavenia. Ale v ľudskom srdci prebýva Boh v celej svojej realite neustále. Je to
viac ako zjavenie. Uvedomujem si počas bežných dní, koho
mám v sebe? Keď som vystrašený, neistý, ubolený? Alebo
keď mám vydať svedectvo pred svetom? Apoštol Ján píše,
že ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete (1 Jn
4, 4).
Keď sa rozprávam s Bohom, vždy ma počuje a vidí. Nie
ako v telefóne či na monitore. Vidí ma a počuje, lebo je
vo mne. Celkom blízko. Všemohúci Boh s plnosťou moci,
láskavý a pokorný Boh zomierajúci na kríži prišiel ku mne
bývať. A chce tu zostať. Páči sa mu byť so mnou. Poznáš sa
s tým, kto v tebe býva?
V sérii biblických katechéz sa cez texty Písma budeme
zoznamovať s tým, kto chce byť doma v ľudskom srdci. Aby
sa v nás krok po kroku uvoľňoval kŕč neohrabanosti, s ktorou pred ním stojíme. Aby sa z nás stali „starí známi“, ktorí
sa poznajú, dôverujú si a býva sa im spolu dobre. n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 7. január

STREDA 9. január

Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

Mučeník Polyeukt

Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34,
zač. 3 (Jánovi); 1 Pt 2, 21b – 3,9, zač. 59; Mk
12, 13 – 17, zač. 54 (radové)

Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha,
ktorý ako holubica zostupoval z neba
a spočinul na ňom.“ (Jn 1, 32)
Ján Krstiteľ bol poslaný, aby ukázal židom,
kto je Mesiáš, svedčil o ňom a aby ich priviedol k nemu. Aby mohol plniť toto poslanie,
dostáva Svätého Ducha, ktorý mu ukáže,
kto to je. A toto je aj naše poslanie, aby
sme ľudí privádzali ku Kristovi, resp. aby sa
skrze nás mohli stretnúť s Ježišom, zakúsiť
jeho lásku a zmeniť svoj život. Preto bez
moci Svätého Ducha v nás nie sme schopní
ukazovať moc Ježiša v našom živote.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá
(alebo prvá a druhá ant. sviatku a tretia
každ. s pripivom sviatku). Po vchode Poďte, pokloňme sa... Ján ťa pokrstil v Jordáne... Tropár z Bohozj. a Jánovi (z utorka),
Sláva, kondák Jánovi, I teraz, z Bohozjavenia. Ostatné zo sviatku a Jánovi. Spieva sa
Svätý Bože. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku.
(HS: 341, 347; PZ: 318, 324; HP: 330, 334)

UTOROK 8. január
Prepodobní Juraj Chozebita a Emilián
Vyznávač. Prepodobná Dominika
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 –
27, zač. 55

Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby
vás priviedol k Bohu. (1 Pt 3, 18)
Svätý apoštol nás povzbudzuje, aby sme
prijali naše utrpenia. Ak sú z Božej vôle
a ak ich prijmeme, môžu byť nielen na naše
posvätenie. Slúžia aj na to, aby sme mohli
iných ľudí priviesť k Bohu, ak nás utrpenie
znášať vidia v pokoji. Svet nemá odpoveď
na zmysel utrpenia, preto ho neprijíma
a často sa rúha Bohu. V sile krstu a Ducha
môžeme konať tak, aby sa Ježiš Kristus
oslávil v našom živote a aby svet v ňom
mohol nájsť odpoveď na svoje utrpenie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s pripivom
sviatku.) Po vchode Poďte, pokloňme sa...
Ján ťa pokrstil v Jordáne... Menlivé časti
z Bohozjavenia. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. (HS: 342; PZ: 320; HP: 332)

Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 –
37, zač. 56

Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte
rozumní a bdejte na modlitbách. (1 Pt 4, 7)
Svätý Peter nás povzbudzuje slovami, aby
sme mali základné kresťanské postoje
a zmýšľanie v našom každodennom živote.
Prečo? Lebo budeme stáť pred Bohom a budeme súdení z nášho života, z toho, čo nám
bolo zverené do správcovstva od Pána.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

ŠTVRTOK 10. január
Biskup Gregor Nysský. Prepodobný
Domicián
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38
– 44, zač. 57

Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste
blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na
vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí
ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec,
alebo sliedič. (1 Pt 4, 14 – 15)
Pravosť autentického kresťanského života
sa overuje práve tým, že ľudia kresťana
potupujú rovnako ako Krista. Táto účasť
na jeho utrpení nám zaisťuje večnú slávu
v nebi. Preto sa kresťan nečuduje, ak je jeho
život poprepletaný rozličnými skúškami.
Svätý Pavol hovorí, že tí, ktorí budú chcieť
nábožne žiť, budú prenasledovaní (porov. 2
Tim 3, 12).
Liturgia: Menlivé často ako 8. januára

PIATOK 11. január
Prepodobný Teodóz
Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 27 –
30, zač. 43 (svätému); 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64;
Mk 13, 1 -8, zač. 58 (radové)

Jeho božská moc nám darovala všetko,
čo treba pre život... (2 Pt 1, 3)
Zmyslom nášho pozemského putovania
je večný život v nebi s Ježišom. Toto je
naše jediné a pravé povolanie. A Boh nám
v tom pomáha. Obdarúva nás všetkým,
čo potrebujeme. A tieto dary a prisľúbenia
prijímame cez osobný vzťah s Ježišom,
ktorý nás premieňa do plnosti svojej prirodzenosti a zdokonaľuje v jeho láske. A táto
láska nám dáva silu nepadnúť, ale vytrvať
v tomto povolaní.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá
(alebo prvá a druhá ant. sviatku a tretia
každ. s pripivom sviatku). Po vchode Poď-

te, pokloňme sa... Ján ťa pokrstil v Jordáne... Tropár z Bohozj. a Teodózovi, Sláva,
kondák Teodózovi, I teraz, kondák z Bohozjavenia. Ostatné z Bohozj. a Teodózovi.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. Zdržanl.
od mäsa. (HS: 349; PZ: 326; HP: 338)

SOBOTA 12. január
Mučenica Tatiana. Prepodobní mučeníci zo Sinaja a Raity
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11,
zač. 7 (sobota po Osvietení); 2 Tim 2, 11 –
19, zač. 293; Lk 18, 2 – 8a, zač. 88 (radové)

Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Po nedeľnom vchode tropár
z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu,
I teraz, kondák zo sviatku. Ostatné z nedele po Bohozjavení a zo sviatku. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty
irmos z utierne sviatku. (HS: 152, 345; PZ:
106, 323; HP: 107, 336)

PONDELOK 14. januára
Zakončenia sviatku Bohozjavenia
Čítania: 1 Pt 2, 21 – 3, 9, zač. 59; Mk 1, 13 –
17, zač. 54

... obránim tú vdovu, keď ma tak unúva...

Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mk 1, 17)

Evanjelista Lukáš začína toto podobenstvo
o potrebe neustálej modlitby. Aj svätý Pavol
v Prvom liste Solúnčanom (5, 17) hovorí
o neustálej modlitbe. Ako sa modliť neustále? A ešte s vierou, že Boh nám vždy príde
na pomoc? Odpoveďou môže byť aj neustála modlitba srdca. Tá obrovská skúsenosť
východných mníchov: byť neustále spojený
s Ježišom v duchu.

Ježiš v moci Svätého Ducha začína svoju
misiu. Vyzýva ľudí k obráteniu. K tomu,
aby uverili Božej láske, ktorá víťazí nad
hriechom ľudstva. Do tejto služby pozýva
všetkých kresťanov rovnako, ako pozval Šimona a Ondreja, lebo nás potrebuje, aby sa
dobrá zvesť šírila. Nemajme strach vložiť
svoje životy do jeho rúk. Cez túto službu
nás urobí šťastnými a môže spasiť mnoho
ľudí okolo nás.

Liturgia: Menlivé často ako 8. januára

Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

NEDEĽA 13. januára

UTOROK 15. januára

Nedeľa po Bohozjavení;
Nedeľa o Zachejovi

Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

Čítania: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12
– 17, zač. 8 (nedeľa po Osvietení); 1 Tim
4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 10, zač. 94
(o Zachejovi)

Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 –
27, zač. 55

(Lk 18, 5)

Pane, polovicu svojho majetku dám
chudobným a ak som niekoho oklamal,
vrátim štvornásobne. (Lk 19, 8)
Začínajú sa prípravné nedele predpôstneho
obdobia. Cirkev nám chce nastaviť zrkadlo,
aby sme mohli uvidieť svoje hriechy a byť
cez pokánie oslobodení. Zachej ako prototyp človeka predstavuje hriech chamtivosti,
lásky k peniazom a majetku. To je koreň
všetkého zla. Ako mýtnik bol v očiach
veriacich židov pokladaný za veľkého
hriešnika. Ale niekde v hĺbke srdca zatúžil
po zmene. Pre stretnutie s Ježišom urobil
všetko, čo mohol. Kristus poznal túžbu
jeho srdca a to premieňa jeho srdce. To, že
vrátil nakradnuté a polovicu majetku dal
chudobným, nebolo z jeho vlastného úsilia.
Chamtivec a lakomec toho nie je schopný.
No Kristova láska mu dala silu urobiť to.
Boh pozná naše túžby a chce nás urobiť
šťastnými. Prosme, aby sme sa osobne stretli s Kristom, lebo iba on je schopný zmeniť
naše srdce a zmýšľanie.
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Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa
mám rád. (Jn 21, 17)
Dialóg medzi Petrom a Ježišom je jasným
dôkazom toho, že Ježiš hriešnika nikdy
neodsudzuje, ale vždy ho volá do osobného
priateľstva. Petrova odpoveď v gréčtine filó
se znamená: milujem ťa priateľskou láskou,
som tvoj priateľ (nie iba láskou všeobecne ľudskou – agapé). Namiesto Petra do
dialógu umiestni svoje meno. Aká by bola
odpoveď? Skutočne miluješ Ježiša?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Poklony. (HS: 351;
PZ: 328; HP: 340)

ŠTVRTOK 17. január
Prepodobný Anton Veľký
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17
– 23a, zač. 24 (prepodobnému); 1 Pt 4, 12 –
19; 5, 1 – 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 44, zač. 57

A Boh pokoja ... nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu...
(Hebr 13, 21)

Kresťan je ten, kto ponúka Bohu svoj život
s dôverou, že on ho urobí schopným konať
to, čo hovorí 21. verš ako motto kresťanského života. Dokonalý môžem byť jedine
v plnení Otcovej vôle.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 352;
PZ: 330; HP: 342)

A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.
Veľmi sa mýlite. (Mk 12, 27)

PIATOK 18. január

Kresťan môže žiť svoje kresťanstvo vo
falošných predstavách. Vtedy, keď nebuduje
svoju vieru a vzťah s Bohom na Božom slove a osobnej skúsenosti s Božím konaním,
ako to Ježiš hovorí saducejom a zákonníkom. Potom mnohokrát nerozumie životným faktom, lebo žije svoj kresťanský život
iba po chrámové dvere. Potom sa pýta,
prečo Boh necháva vstúpiť do jeho života
udalosti, ktoré sú proti jeho vôli. Preto sa
kresťan každý deň musí zhovárať s Pánom,
byť otvorený pôsobeniu Ducha, aby mal
skúsenosť živej viery.

Čítania: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8,
zač. 58

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

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 353; PZ: 331; HP: 343)

STREDA 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 –
37, zač. 56; (radové) Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn
21, 15 – 25, zač. 67 (apoštolovi)

Arcibiskupi Atanáz a Cyril

Prídu mnohí v mojom mene a budú
hovoriť: „To som ja.“ A mnohých zvedú.
(Mk 13, 6)

Božie slovo varuje kresťanov, aby sa chránili falošných mesiášov, ktorí ich môžu zviesť
od pravého Boha tým, že ponúkajú „lacné
evanjelium“. Kresťan by mal mať ducha
rozlišovania, ktorý ho vedie v pravde, lebo
aj diabol je schopný ponúknuť „dobro“. No
to je v dôsledkoch klamlivé a jedovaté.

SOBOTA 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
Čítania: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18,
2 – 8a, zač. 88

Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti
od neprávosti každý, kto vyznáva meno
Pánovo. (2 Tim 2, 19)
Dnešné slovo nás volá k duchovnému boju,
ktorý je počas kresťanského života nevyhnutný – zomrieť svojej vôli a nerestiam,
aby Kristus mohol v nás žiť, ako hovorí
sv. Pavol (porov. Gal 2, 20 – 21), vytrvať
v skúškach a námahách každodenného
života, lebo s ním budeme kraľovať (porov.
Jak 1, 12), zostať verný, lebo Ježiš je verný
svojim prisľúbeniam, ktoré chce pre nás
vyplniť (porov. Mk 10, 28 – 30).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 20. január
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Prepodobný Eutymios Veľký
Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 10
– 14, zač. 89 (radové); Hebr 13, 17 – 21, zač.
335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (svätému)

Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť
sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. (Lk
18, 10)

Touto nedeľou sa začína obdobie duchovnej
prípravy na Veľký pôst, keď má kresťan
objaviť svoje hriechy. Práve tie najskrytejšie, ktoré si najmenej uvedomuje. Boh mu
prichádza na pomoc so svojím slovom, aby
mu osvetlil hlbiny jeho vnútra. Deviaty
verš tejto kapitoly je akýmsi úvodom do
samotného podobenstva. Hovorí, že Ježiš
hovorí toto podobenstvo pre tých, ktorí sú
presvedčení o svojej spravodlivosti, aby tak
otriasol ich domnelou svätosťou.
Myslím si, že podobenstvo je veľmi jasné,
no problém je, kde sa nájdem ja. Farizej žije
v pýche a opovrhovaní druhými. Mýtnik
vidí svoju hriešnosť, s pokorou a prosbou
o odpustenie ju vyznáva. Možno sú mnohí
z nás presvedčení, že sú trocha farizejom
(veď je pravda, že niekedy niekoho posúdim, odsúdim), ale zároveň aj mýtnikom
(veď vyznávam svoje hriechy s ľútosťou pri
svätej spovedi). Problémom kresťanov je
v hĺbke srdca uznať svoju hriešnosť a zároveň do hĺbky zakúsiť Božie milosrdenstvo
a premenu srdca. Nech nám Pán daruje
svetlo Svätého Ducha, aby sme mohli žiť
svoj život v pravde, podľa Božieho slova.
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a prepodobnému, kondák z hlasu, Sláva, kondák
prepodobnému, I teraz, kondák z triódy.
Ostatné z hlasu a prepodobnému. (HS:
143, 202; PZ: 96, 164; HP: 97, 160)
Igor Suchý

24 | ikona

slovo 1 | 2013

Nanebovstúpenie
Pána
N
a štyridsiaty deň
po Pasche Cirkev
slávi udalosť
Nanebovstúpenia Pána.
Najstaršou známou
zmienkou datovanou do
obdobia konca 4. stor.
je rozprávanie pútničky
Etérie, ktorá uvádza,
že na štyridsiaty deň
po Pasche sa slávilo
Nanebovstúpenie, nie
však v Jeruzaleme, ale
v Jaskyni narodenia
v Betleheme.
Hoci tajomstvo Nanebovstúpenia, ako uvádza
E. Sendler, patrilo od prvých storočí k pravdám,
ktoré vyznávali vo
všetkých symboloch viery, jeho slávenie
bolo ešte súčasťou paschálneho cyklu,
ktorý sa končil Päťdesiatnicou. Bol ustálený v 3. storočí, pričom jeho zavŕšením
bol sviatok Zostúpenia Svätého Ducha
– Päťdesiatnica, v tom čase však sviatok
Nanebovstúpenia ešte nebol samostatným sviatkom. Samostatný sviatok sa
v rôznych cirkvách rozšíril v období 5. –
6. storočia.
Základ sviatku, ako aj jeho ikonografické zobrazenie tvoria texty Svätého písma,
ktoré opisujú túto udalosť. Evanjelista
Lukáš ju opisuje takto: „Potom ich (apoštolov) vyviedol (Ježiš) von až k Betánii,
zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich
žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do
neba“ (Lk 24, 50 – 51). Obsiahlejší a podrobnejší opis udalosti podávajú Skutky
apoštolov, kde sa uvádza: „... pred ich
očami (apoštolmi) sa vzniesol a oblak im
ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli
k nebu, ako odchádza, zastali pri nich
dvaja mužovia v bielom odeve a povedali:
,Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do
neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý
do neba, príde tak, ako ste ho videli do
neba odchádzať‘“ (Sk 1, 9 – 11).
Medzi najstaršie známe zobrazenia
Nanebovstúpenia sa zaraďuje reliéfny výjav na dverách Chrámu sv. Sabíny v Ríme
z 5. storočia a taktiež reliéfne výjavy na
ampulkách (nádobkách na olej) z Monzy a Bobbia pochádzajúce z 2. polovice
6. storočia, ktoré si prinášali pútnici zo

Svätej zeme. Historickou je aj miniatúra
v ranokresťanskom Rabbulovom sýrskom
evanjeliári z roku 586.
Kompozíciu ikony Nanebovstúpenia tvoria dve časti. Vo vrchnej vidíme
Krista Pantokratora v mandorle s dvoma
anjelmi, vystupujúceho do neba vo svojej
večnej sláve. Táto rovina ikony je symbolom božskej sféry – neba. V spodnej časti
ikony, dole na zemi, ktorá je symbolom
pozemského, Bohom stvoreného sveta,
stojí presvätá Bohorodička v pozícii modliacej sa Oranty s pozdvihnutými rukami.
Bohorodička stojí uprostred zhromaždených apoštolov stále sa dívajúcich za
Kristom vystupujúcim do neba. Po jej
stranách sú zobrazení dvaja anjeli v bielych odevoch, ktorí poukazujú na Krista
vystupujúceho do neba. Samotná skupina
zhromaždených apoštolov je rozdelená
na dve symetrické skupiny po šiestich.
Bohorodička je v centre uprostred apoštolov ako predobraz Kristovej Cirkvi.
Charakteristickým prvkom väčšiny
ikon Nanebovstúpenia je jeden dôležitý
detail: apoštoli sú na rozdiel od zobrazeného Spasiteľa, Bohorodičky či anjelov
zobrazení bez nimbov. Táto absencia je
zámerná. Je znakom toho, že na apoštolov ešte nezostúpila milosť Svätého
Ducha – Utešiteľa, ktorý sa podľa prísľubu Spasiteľa zjavil a zostúpil až v deň
Päťdesiatnice. n
Milan Gábor
snímka: www.days.pravoslavie.ru

Svätiť prikázané
sviatky
Okrem nedieľ Cirkev od začiatku osobitným
spôsobom slávila aj významné dni, ktoré
sprevádzali alebo boli priam prameňom
našej spásy. Boli to najmä udalosti zo života
Ježiša Krista a Panny Márie. Neskôr v časoch
mučeníkov k nim pribudli aj pamätné dni ich
hrdinského odchodu.
Všetky tieto slávenia mali jediný cieľ: prehĺbiť vieru kresťanského spoločenstva. Boli to
dni, ktoré kresťania chápali ako dni zasvätenia.
Počas nich sa nepracovalo, ale odpočívalo,
a veriaci sa zhromažďovali v chrámoch na
sláveniach. Časom sa počet sviatočných dní
zvyšoval.
Od stredoveku sviatky plnili aj sociálnu
funkciu, pretože pre poddaných boli dňami
odpočinku od vyčerpávajúcej práce. Vostatných dvoch storočiach sa však život človeka
v porovnaní s minulosťou zmenil. Spoločnosť
sa industrializovala. Priemyselná výroba
začala byť závislá od kontinuity ľudskej práce.
Cirkev preto počet prikázaných sviatkov prispôsobovala novým spoločenským okolnostiam. Situácia sa vyvinula do dnešnej podoby,
keď sviatky delíme na prikázané a neprikázané
(doporučené).
Prikázané sviatky máme sláviť podobným
spôsobom ako nedeľu. Viaže nás povinnosť
nepracovať a zúčastniť sa na svätej liturgii.
V ten deň sa odporúča prijať Eucharistiu.
Ani toto sa niekedy pre zamestnanie nedá
dodržať. V takomto prípade nás povinnosť
nepracovať spojená s účasťou na božskej
liturgii viaže na čas po vykonaní pracovných
povinností.
Okrem nedieľ nás touto povinnosťou viažu
aj tieto sviatky: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky (08.12.), 1. a 2. deň sviatkov
Kristovho narodenia (25. a 26.12.), Sviatok
Pánovej obriezky (01.01.), Sviatok Bohozjavenia (06.01.), Sviatok zvestovania Presvätej
Bohorodičke (25.03.), Veľký piatok, Svetlý pondelok, Sviatok Nanebovstúpenia Pána, Sviatok
apoštolov Petra a Pavla (29.06.), Sviatok
Zosnutia Presvätej Bohorodičky (15.08.).
Ostatné sviatky sú neprikázané. Máme ich
sláviť podobne ako prikázané. Povinnosť ich
slávenia nás však neviaže ťažkým spôsobom.
Ak žijeme v zmiešanom manželstve, v ktorom
je jeden z manželov rímskokatolík a druhý
gréckokatolík, je dovolené zachovávať prax
svätenia sviatkov jednej alebo druhej cirkvi.
František Čitbaj
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Fotografická súťaž Slova
Podmienky súťaže
Tematické okruhy:
Univerzálne tematické okruhy: Rodina, Pamiatka
zosnulých, Dieťa a mladý človek (ľudia), Príroda
Tematické okruhy so zameraním na byzantský obrad: Pôst a kríž, Pascha, Sakrálny objekt a ikona,
Modlitba a spoločenstvo (liturgia, odpust...),
Vianoce, Svätenie vody a sviečok
Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej podobe
Forma zasielania: Elektronická na adresu
fotosutaz2012@gmail.com.

V predmete uveďte: Fotografická súťaž 2012 + tematický okruh (napr. Sakrálny objekt).
Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie
a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
Termín ukončenia súťaže: 1. február 2013
Prvé tri miesta v každej kategórii získavajú vecné
ceny.
Počet fotografií je neobmedzený.
Autor fotografie jej zaslaním súhlasí s uverejnením
fotografie v periodikách a publikáciách neziskovej
organizácie Petra.
redakcia
spolok
sv. cyrila a metoda
Na spolok darovali:
Ľubomír Porhinčák, Bratislava – 50 eur;
noví členovia z farnosti Trenčín – 6 eur;
otec Petr Helísek, Valtice ČR – 5 eur; Ján
Radvanský, Bunkovce – 2 eurá; Mária
Rošková, Vojnatiny –2 eurá; Mária Kašajová, Choňkovce – 5 eur; otec Jozef Fabišík, Choňkovce – 2 eurá; Anton Fabišík,
Choňkovce – 2 eurá; Darina Kašajová,
Choňkovce – 1 euro
Srdečne ďakujeme!

koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
13.01. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
02.02. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
08.02. Spišská Belá, gr. kat chrám (18.00 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

Bohoslužobný poriadok v gréckokatolíckom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
4. január 2013 (piatok)
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
05.45 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
07.00 Svätá liturgia (slovenská)
08.00 Kráľovské hodinky (slovensky)
16.30 Svätá liturgia (slovenská)
5. január 2013 (sobota)
Predvečer Bohozjavenia
05.50 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
07.00 Svätá liturgia (slovenská)
16.00 Veľká večiereň (slovenská), veľké svätenie vody
6. január 2013 (nedeľa)
Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
05.50 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
07.00 Utiereň (slovenská)
08.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého (slovenská)
10.00 Archijerejská sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
11.45 Svätá liturgia (slovenská)
17.00 Večiereň (slovenská)
18.00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
Po každej sv. liturgii je myrovanie.

blahoželáme
26. decembra oslávil náš drahý duchovný
otec Vasiľ Feckanič svoje 60. narodeniny.
Pri tejto príležitosti vám úprimne blahoželáme a svojimi modlitbami vám vyprosujeme hojné Božie požehnanie, Kristovu
lásku, hojnosť darov Svätého Ducha,

Bohoslužobný poriadok v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia vznešeného
a životodarného Kríža v Bratislave
4. január 2013 (piatok)
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
08.00 Kráľovské hodinky sviatku Bohozjavenia
17.00 Svätá liturgia
5. január 2013 (sobota)
Predvečer Bohozjavenia
08.00 Svätá liturgia
16.00 Veľká večiereň, posvätenie vody
a veľké povečerie s lítiou
6. január 2013 (nedeľa)
Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
08.00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
09.00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
10.30 Svätá liturgia (slovenská)
17.00 Večiereň
7. januára 2013 (pondelok)
Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
07.00 Svätá liturgia
17.00 Svätá liturgia

ochranu Presvätej Bohorodičky, dobré
zdravie, veľa telesných a duševných síl
a spokojný život v kruhu blízkych.
Mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Šambron
Drahý otec Michal Zorvan, pri príležitosti
vašich 50. narodenín vám chceme od nebeského Otca vyprosiť veľa milostí, tvorivej lásky a radosti. Nech vaša dobrota
a obetavé srdce aj naďalej privádzajú ľudí
k poznaniu veľkosti Boha.
s vďačným srdcom veriaci z Ďačova
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
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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08.01. (utorok) 19.00 Moja misia: Kandahárske sirény ⓬ – dokument o gréckokatolíckom kňazovi Slavkovi Ganajovi
pôsobiacom v Afganistane
09.01. (streda) 08.40 Moja misia: Kandahárske sirény ⓬ R 19.00 Rok dvoch pápežov ⓬ – dokument približuje jedinečnosť
dvoch pápežov: Jána Pavla II. a Benedikta
XVI. 19.30 Bioetika: Pôvod bioetiky ⓬ –
seriál ponúka kresťanský uhol pohľadu,
ktorý sa dá vedecky dokázať a eticky
obhájiť 20.10 Prehľad katolíckych periodík
na Slovensku
10.01. (štvrtok) 11.30 Moja misia: Kandahárske sirény ⓬ R
11.01. (piatok) 17.30 Prežili sme gulag
⓬ – päť mužov rozpráva príbeh svojho
zavlečenia do sovietskych táborov. Ich
zážitky z cesty na Sibír a život v tábore
ostanú živou výčitkou pre nasledujúce generácie. Podobný osud postihol viac ako
7 000 slovenských občanov. 19.00 Južná
India ⓬ – autor predstavuje Južnú Indiu
z geografického, kultúrneho, náboženského a historického pohľadu 20.25 EFFETA:
Krst Pána (Lk 3, 15 – 16. 21 – 22) – relácia
otvára naše vnútro na lepšie pochopenie
nedeľného evanjelia 21.25 Moja misia:
Kandahárske sirény ⓬ R
12.01. (sobota) 19.10 Závislosti: Posledný
enter ⓬ – Viktor Štrba rozpráva o svojom
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úniku zo závislosti od počítačových hier
20.25 Návrat dona Camilla ⓬ – dona
Camilla preloží biskup dedinky pre neustále hádky s komunistickým starostom
Pepponem do vzdialenej horskej dedinky
13.01. (nedeľa) 07.20 Klbko – s čím všetkým sa v kostole môžete stretnúť? 07.40
Sme katolíci: Spása prostredníctvom
vernosti, práce a milosti – rôzne spôsoby
spoznávania viery 09.30 Svätá omša z Vatikánu – Benedikt XVI. predsedá svätej
omši na slávnosť Krstu Pána a krstí deti
18.40 Vlastná cesta – svedectvo cesty rockera k zasvätenému životu; rozpráva Ing.
Ján Jendrichovský z Miles Jesu, cirkevnej
rodiny zasväteného života
14.01. (pondelok) 11.45 Rehoľná abeceda – životom sr. Luciany Mišenčíkovej
CJ, zástupkyne riaditeľa na Cirkevnom
gymnáziu sv. Moniky v Prešove, je škola
a študenti 17.30 Doma je doma: AKO vina
– popoludňajšia publicistika
15.01. (utorok) 12.25 Moja misia: Kandahárske sirény ⓬ R 19.00 Slovak export
⓬ – dokument o slovenskej farnosti
svätých Cyrila a Metoda v Detroite, ktorá
sa úspešne presadila v zahraničí. Už 10 rokov tu pôsobí Benjamín Kosnáč, miestny
farár, rodák z bratislavskej Karlovej Vsi.
Slovenský charakter si farnosť udržiava
aj napriek početnej prevahe amerických

farníkov rôznych národností.
16.01. (streda) 19.00 Božie deti: Čiriklovo – vtáčik ⓬ – pozitívny vzťah Rómov
k duchovnu, k zlepšeniu vzdelanosti
a k zmene svojho života. 19.30 Bioetika:
Potrat dnes ⓬ – seriál ponúka kresťanský uhol pohľadu, ktorý sa dá vedecky
dokázať a eticky obhájiť 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku
17.01. (štvrtok) 20.15 Lectio divina –
Kniha Žalmov formou Lectio divina 21.00
Medzi nebom a zemou – archeológ
Michal Slivka hosťom Mariána Gavendu
18.01. (piatok) 17.30 Jozef a jeho bratia
⓬ – životopisný príbeh Jozefa Bobalíka
spájaný s odchodom rusínskeho obyvateľstva na Ukrajinu 19.00 Izrael ⓬ – dokument o Izraeli
19.01. (sobota) 20.25 Don Camillo
a ctihodný Peppone ⓬ – dona Camilla
rozhnevá Pepponeho zámer kandidovať
v nadchádzajúcich voľbách za senátora
20.01. (nedeľa) 07.20 Klbko – kto spieva, dvakrát sa modlí. Aká hudba sa páči
Pánu Bohu? Môžeme spievať v kostole
aj veselé pesničky? 10.30 Svätá omša zo
Šaštína – priamy prenos 18.10 Vlastná
cesta – dokument o ceste k povolaniu
slovenského kňaza z Bratislavy Benjamína Kosnáča, ktorý pôsobí vo farnosti na
predmestí Detroitu

Hľadáte niečo pre svojich najmenších na dlhé zimné večery? Ak už vaše dieťa vie čítať,
skúste mu zaobstarať niečo, pri čom musí svoj rozum zobrať do hrsti. Pre deti od 6 do 9
rokov vyšla útla interaktívna knižočka alebo skôr pracovný zošit, ktorý deťom 1. stupňa
ponúka primerané doplňovačky, hádanky, hlavolamy a osemsmerovky. Vďaka nim si
osviežia svoje znalosti z Biblie. Nemusíte mať starosť, deti si s úlohami poradia aj samy.
Ak máte vo vašej rodine staršie alebo mladšie ratolesti, nájde sa niečo aj pre ne. Rozum
v hrsti 1 je určený najmenším a Rozum v hrsti 3 zasa starším deťom. (Dada Kolesárová)

Veľké ticho

Dokument režiséra Philipa Gröninga sa úplne vymyká zo stereotypu dnešnej filmovej
produkcie. Bol natočený v prostredí kartuziánskeho kláštora neďaleko Grenoblu. Autor mal záujem o jeho natáčanie už v roku 1984, no kladná odpoveď prišla až po 16-tich
rokoch. Divák musí byť na tento druh filmu vopred pripravený, pretože v ňom nenájde žiadne filmové efekty, dynamizmus ani citové vypätie súčasných filmov. V úplnej
jednoduchosti bez umelého osvetlenia a hudby zachytáva nevšedný život kartuziánskej
komunity žijúcej v tichu uprostred tohto hlučného sveta. V Nemecku tento film návštevnosťou údajne predstihol aj Harryho Pottera. Azda aj vás osloví a vovedie do Božieho ticha. (Dada Kolesárová)

Jesus Culture and Martin Smith: Live fom New York

Koncom novembra sa na gospelovom trhu objavil album formácie Jesus Culture a lídra
kapely Delirious Martina Smitha, ktorý nahrali v New Yorku počas konferencie spoločenstva Jesus Culture v júni 2012. Cieľom bolo spojiť worshipových spevákov do spoločnej chvály Krista a pomôcť ľuďom hľadať Božiu lásku v ich životoch. Album prináša 16
dynamických skladieb, ktoré textami aj hudbou ponúkajú posolstvo zmŕtvychvstalého Krista a ktoré svojím
charakterom môžu osloviť milovníkov hudby so skreslenými gitarami a rytmickými bicími nástrojmi. Jesus
Culture je viac ako len hudobná skupina. Je to predovšetkým úžas z Božej lásky a snaha ohlasovať evanjelium
medzi všetkými národmi. (Dominik Petrík)

01.01. (utorok) 06.00 Akatist k Presvätej
Bohorodičke 08.30 Príbeh veriacej rodiny
10.00 Viera Mojžiša 12.00 Zamyslenie bratislavského 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 farského 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
06.01. (nedeľa) 13.00 Zjavenie Pána v literárnej tvorbe 14.00 Hľa, aká to hviezda
07.01. (pondelok) 20.30 Hate speech
08.01. (utorok) 20.30 Fašiangové obdobie
12.01. (sobota) 20.30 Okienko do kánonického práva
13.01. (nedeľa) 13.00 Dielo poľského jezuitu Jozefa Augustyna 14.00 Hlas volajúceho
na púšti 21.00 Slovensko a Svätá stolica
14.01. (pondelok) 20.30 Prečo je dôležitá
príprava na manželstvo
15.01. (utorok) 20.30 Dogmatická teológia
20.01. (nedeľa) 14.00 Svadba v Káne 15.30
Slovenská katolícka charita 21.00 Vrátiť
dielam stratenú tvár
22.01. (utorok) 20.30 Slovom žalmu
k jubileu
23.01. (streda) 20.30 Rímskokatolícky
farský úrad Podunajské Biskupice
27.01. (nedeľa) 14.00 Vohľady
31.01. (štvrtok) 20.30 Edita Steinová

JEDNOTKA
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Rozum v hrsti

relax | 27

slovo 1 | 2013

lumen

tv lux

26 | program

01.01. (utorok) 07.40 Samuel 08.05 Princ
z Egypta – biblický animovaný príbeh
o egyptskom princovi Mojžišovi 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 Slávnostná svätá omša na sviatok Zjavenia
Pána – priamy prenos z Baziliky sv. Petra
v Ríme; celebruje Svätý Otec Benedikt
XVI. 20.10 Služobnáčka Božia (1, 2) 01.25
Služobnáčka Božia (1, 2) R
DVOJKA
01.01. (utorok) 19.35 Sviatočné slovo –
novoročný príhovor nitrianskeho biskupa
Mons. Viliama Judáka k sviatku Panny
Márie Bohorodičky a Vzniku SR 00.35
Sviatočné slovo R
05.01. (sobota) 16.20 Cerkva v Medzilaborciach – Dokumentárny film o chráme ako
expozícii ikon 16.35 Vladyka – životopisný
film o biskupovi gréckokatolíckej cirkvi
Milanovi Chauturovi

06.01. (nedeľa) 08.25 Pravoslávne Vianoce
18.30 Traja králi prichádzajú – rozprávka R
19.50 Sviatočné slovo – príhovor prešovského arcibiskupa Rastislava k pravoslávnym Vianociam 01.30 Sviatočné slovo R
08.01. (utorok) 15.40 Cez kríž k svetlu
– dokument o živote prenasledovaného
biskupa Mons. ThDr. Michala Buzalku R
12.01. (sobota) 18.25 Koloman Sokol –
dokument o významnom slovenskom
výtvarníkovi R
13.01. (nedeľa) 13.10 Orientácie 13.35
Slovo
15.01. (utorok) 15.30 Orientácie R
20.01. (nedeľa) 10.00 Ekumenická bohoslužba – priamy prenos z Evanjelického
kostola v Bratislave-Prievoze pri príležitosti
ukončenia Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov 14.05 Orientácie 14.30 Slovo
01.40 Slovo R
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
rádio slovensko a regina
01.01. (utorok) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons.
Bernard Bober
06.01. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
13.01. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
rádio regina
Utorok 21.00 Viera v živote
Nedeľa 07.55 Z duše
01.01. (utorok) 21.00 Novoročný magazín
Pavla Gabriša
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.
n Viete, čo je najväčšia lenivosť?
Mať diaľkový ovládač na diaľkový
ovládač!
n Aké sú najobľúbenejšie cukríky pyrotechnika?
Tik-tak.
n Babka ide do kostola
a až v kostole si spomenie, že
zabudla vypnúť dvojplatničku.
Tak sa modlí: „Anjeličku strážničku, opatruj moju dvojplatničku
a prepni ju zo šestky na jedničku.“
n „Ocko, ja by som chcela
bračeka.“
„Ale Evička, deti sú dnes veľmi
drahé.“
„Tak ho kúp na splátky ako
televízor.“

Pomôcky:
Osač, Voč,
Kas

Román
Gončarova

Padáme

Metropola
Bolívie

Keď

Včelí produkt

Parádny krok
koňa

slovo

Vyrúbanie

Okúzli

Loďka

Autor:
Vladimír Formovalo si Dvojhláska
Komanický

Ochlpenia

Ochlpenia

Pár Sasov

Pár Sasov

MPZ áut
Slovenska

1. časť
tajničky
Doráňa

Lepidlo

3. časť
tajničky

Rehoľa
Hudobná
stupnica

Islandské
mesto

Krčah

Zľaknutie

Iránske mesto

4. časť
tajničky

Kožná vyrážka
Venoval

Rieka pri
Omsku

Namotaj
Núbijská
bavlna
Možno,
po česky

Vonku,
po česky

slovo

Papagáj

Českoslo
venský,
skratka

Chem. značka
hliníka
Odevná
tvorba

Jednotná
tarifa, skr.

Dietlova
hrdinka

Stonanie

Športový klub
Kráčalo

Otázka
na spôsob

Osobné
zámeno
Plošná miera
10 m x 10 m

Patriaca
Tonkovi
Duša
u Egypťanov

2. časť
tajničky

Súper

Odierania

Imrich,
po domácky
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Krížovka skrýva preklad časti Žaltára:

Бlжeнъ мyжъ, и4же въ зак0нэ гDни в0лz є3гw2.

________________________________________________
Legenda: ANANÁS, ATÓMY, BANÁN, BARÁK, ČIARA, FAKTY, FARMA, FIRMA, GOMORA, HLASY, HLINÍK, HRANICA,
ISTIČ, KARÁT, KIMONO, KORUNA, KOTVA, KRABY, MALTA,
MAPA, MLIEKO, OCEĽ, OFINA, OZNAMY, PASTY, PILÁT,
POCIT, POČÍTAČ, POKORA, POKROK, ROBOT, RODIČIA,
SABAT, SALÁMA, SELENIDY, SÍNUS, SKRAT, SLAMA, SNINA,
SOCHA, STANICA, STRAVA, STRES, TENIS, ULICA, ÚTOK,
VLAKY, ZÁSADA, ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 24 – 25. Krížovka: Velebí moja duša
Pána a môj duch jasá v Bohu. Osemsmerovka: Pozerajme na
veci z pohľadu večnosti.
Výherca: Ján Polák zo Šumiaca. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

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

Kurz prípravy na manželstvo
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú
hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej
vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Kurzy prípravy na manželstvo vedie tím, ktorý tvorí kňaz, manželské páry a odborníci. Témy predmanželskej prípravy sú doplnené témami zo psychológie, pedagogiky
a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovoríme o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove
detí, o kresťanskom štýle v rodine.
Podmienkou absolvovania kurzu je
• Partner (snúbenec, resp. priateľ). Kurz nemožno absolvovať ako jednotlivec.
• Otvorenosť pre iné názory, pre ďalších ľudí v skupine, ochota komunikovať
s partnerom.
Podmienkou absolvovania kurzu nie je
• Termín svadby. Naopak, kurzy sú zvlášť odporúčané tým, ktorí sa chcú pozrieť
pravdivo na svoj vzťah a o manželstve ešte nepremýšľajú.
• Sobáš v chráme. Príprava na manželstvo sa stáva dôležitým krokom pre všetkých
snúbencov. Témy kurzov sú preto navrhnuté tak, aby zahŕňali človeka ako celok –
preto v nich možno vidieť témy z antropológie, psychológie, pedagogiky, teológie,
medicíny...
• Vierovyznanie. Ak ste obaja alebo jeden z partnerov inoverec, alebo neverec, určite
si v kurze nájdete vám blízke témy. Dôležitý je postoj akceptácie: vedieť správne formulovať svoj názor a vedieť prijať aj názory iných. Čas diskusie tak môže byť vzájomným obohatením sa.
Priamo v centre na Sigorde pri Prešove 14. – 17. marca 2013 formou predĺženého
víkendu. Cena 60 eur/osoba.
Ďalšie informácie a prihlasovanie nájdete na www.domanzelstva.sk a www.centrumsigord.sk.
Centrum pre rodinu – Sigord

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

11. – 13.01. AŠAD – Archieparchiálna škola dobrovoľníka
25. – 27.01. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Sabinov a Prešov. Veková kategória účastníkov je od 9
do 30 rokov.
01. – 03.02. Zbav nás zlého. Nechceme robiť reklamu zlému, ale objaviť jeho taktiku boja. Poukázať na
najčastejšie ponuky kuchyne zlého. Nazrieť na jeho
päťstupňovú prevodovku motora, ktorý nás má zapriahnuť na jazdu večnej smrti. A ponúknuť víťazstvo
Ježiša Krista s jeho záchranou a sprevádzaním na ceste večnej radosti a pokoja. Veková kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec Jozef Maretta)
08. – 10.02. Evanjelizácia v Božej moci. Ak túžiš, aby
ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása
ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom, ako Ježiša
ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie
informácií, budeme sa modliť, aby ťa Svätý Duch vystrojil svojou mocou do tejto služby.
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
25. – 27. 01. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
08. – 10. 03. Kurz Rút
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
13.01. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)
02.02. Fatimská sobota (10.00 h)
03.02. Liturgia s modlitbami za uzdravenia. Púť zasvätených osôb (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
02.02. Fatimská sobota (08.30 h)
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
06.01. Malá púť – Bohozjavenie – sprievod pod horu,
svätenie vody (09.00 h)
02.02. Fatimská sobota (10.30 h)
02.02. Malá púť (09.00 h)
10.02. Večiereň – začiatok Veľkého pôstu (17.00 h)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
Marek Čan: marek.can@centrum.sk
evanjelizačná škola sv. mikuláša
www.evskola.sk, evskola@evskola.sk
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

