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V minulom čísle v našom 
predstavení zaznelo: 
„Základom našej služby 

nie je realizovanie aktivít, 
ale privádzanie ľudí k Bohu. 
Veríme, že skutočná vonkajšia 
zmena človeka nikdy nenastane 
bez jeho vnútornej zmeny. ... 
Ako organizácia sa snažíme 
vytvárať priestor na možnosť 
tejto zmeny. A, prirodzene, aj 
priestor na rozvíjanie zručností 
a prehlbovanie poznania v prí-
pade, že človek sa tejto vnútor-
nej zmene otvorí.“
Ak človek začne žiť podľa 

zásad evanjelia, pretaví sa to do 
všetkých oblastí jeho života – 
do vzťahov, práce, umeleckého 
vyjadrenia a pod. Duchovná 
služba, podpora umeleckej 
tvorivosti, rozvoj personálnych 
i sociálnych zručností sú v tom-
to prípade ako spojené nádoby, 
ktoré sa navzájom podmieňujú 
a ovplyvňujú. Ako to teda u nás 
vyzerá?

Nedeľné bohoslužby
Pravidelné nedeľné bohosluž-
by, na ktorých sa stretávajú 
celé rodiny z niekoľkých osád, 
mávame od roku 2010 v Soli, 
v Hlinnom a v Čičave. Zúčast-
ňuje sa na nich priemerne 200 
ľudí.

Formačné stretnutia 
pre dospelých
Počas týždňa je ťažisko práce 
presunuté do osád. Pôsobíme 
v obciach Čičava, Soľ, Hlinné, 
Jastrabie n/T v približne 20 for-
mačných skupinkách, ktoré sa 
stretávajú s týždňovou period-
icitou. Dnes mnohí, s ktorými 
pracujeme, sa sami podieľajú na 
službe centra a mnohé aktivity 
už realizujú samostatne.

Formačné a záujmové 
stretnutia detí 
a mládeže
Od septembra 2010 je naša čin-
nosť s mládežou zastrešená aj 
Súkromným centrom voľného 

času (SCVČ). V budúcnosti 
plánujeme zriadiť pre rómske 
deti aj internátnu školu pre 2. 
stupeň ZŠ. Tematické zamera-
nie krúžkov, v ktorých sú mladí 
a deti organizovaní a ktorých 
je asi 35, je rôznorodé. SCVČ 
zabezpečuje krúžky v Čičave, 
Hlinnom, Soli, Čaklove, Zámu-
tove a Bystrom.

Formačné školy 
pre mladých a dospelých
Sú to najmä: dobrovoľnícka 
škola pre chlapcov, dobro-
voľnícka škola pre dievčatá, 
formačná škola pre dospelých. 
Okrem pravidelných aktivít, do 
ktorých sú účastníci škôl zapo-
jení, sa raz mesačne stretávajú 
na špecializovaných školeniach, 
ktoré majú charakter pobytové-
ho podujatia alebo poldňového 
školenia.

Budova pastoračného 
centra
V decembri 2011 sme dosta-
vali prístavbu, ktorá slúži ako 
pastoračné centrum a centrum 
voľného času. V Soli realizuje-
me aktivity v jednom rodinnom 
dome v rómskej osade. Preto 
sme pripravili projekt stavby 
pastoračného centra v Soli so 
začiatkom realizácie v roku 
2013.

FESTROM
Najväčším podujatím, ktoré 
každoročne organizujeme 
v Čičave, je rómsky gospelový 
festival FESTROM. Pravidelne 
naň prichádza okolo 800 – 1000 
divákov. Poskytuje priestor na 
prezentáciu kvalitnej modernej 
rómskej tvorby a je priestorom 
na zjednotenie sa v modlitbe za 
ľudí, ktorí nepoznajú alebo od-
mietajú Božiu lásku. Podujatie 
pravidelne sprevádza dvojdňová 
konferencia určená pre ľudí, 
ktorí slúžia v rómskych komu-
nitách alebo sa na túto službu 
nejakým spôsobom pripravujú.

Umelecké kluby
Chlapci, ktorí prešli formáciou, 
tvoria základ kapely F6 (kape-
laf6.sk), ktorá v súčasnosti ako 
jediná rómska kapela v rámci 
svojho žánru účinkuje na 
celoslovenských podujatiach. 
Okrem nej v rámci nášho centra 
pôsobia ďalšie 4 kapely. Máme 
aj provizórne nahrávacie štúdio. 
Doposiaľ sme nahrali 7 CD  a 4 
hudobné klipy. 
Okrem hudobného žánru 

rozvíjame i divadlo. DIK (vznik-
lo v roku 2007) je skupinou 
mladých ľudí, ktorí v roku 2010 
vytvorili a nacvičili muzikál 
s tematikou rómskej svadby 
s názvom Džaha Tuha. Niektorí 
z nich sú zapojení do programu 
Divé maky. V októbri 2012 sme 
v spolupráci s LUX communica-
tion  pripravili 10 krátkych hu-
morno-poučných scénok, ktoré 
budú odvysielané v TV LUX.

Chránená dielňa
V decembri 2011 sme zriadili 
v priestoroch centra chránenú 
dielňu RomaArt (romaart.sk), 
kde zamestnávame 4 zamest-
nancov a 4 dobrovoľníkov. 
Venujú sa umeleckému rezbár-
stvu. Je vzácne sledovať, ako sa 
ľudia rozvíjajú, keď tvoria nové 
veci.

Iné aktivity 
Okrem toho sa mladí hudobníci 
i divadelníci starajú o mladší 
dorast. Mladí Rómovia, účastní-
ci formačných škôl, realizujú 
raz do mesiaca otvorené 
stretnutie Mladí mladým, ktoré 
je ich samostatnou aktivitou 
programovo i realizačne. 
Nechýbajú tábory, výpravy do 
prírody a na kultúrne poduja-
tia...

Plány a túžby
- výstavba budovy pastoračné-
ho centra v Soli (multifunkčné 
zariadenie so sálou, kanceláriou 
a klubovňou, sociálnymi zaria-
deniami a bytom);
- príprava (projektová a legisla-
tívna) pre zriadenie 2. stupňa 
ZŠ internátneho typu;
- rozšírenie našej služby v Bar-
dejovskom okrese – zriadenie 
centra;
- rozšírenie chránenej dielne 
– výstavba výrobných a sklado-
vých priestorov;
- realizácia chovateľsko-hospo-
dárskej stanice (na pozemkoch 
o. z. Horúci tím).

Čo nie je možné ľuďom, je 
možné Bohu! n

Martin Mekel

Cirkevná škola deťom 
a mládeži
Je čas, keď sa mnohí kresťanskí rodičia 
rozhodujú o tom, do akej školy prihlásia 
svoje deti. Chcela by som sa preto pokúsiť 
odpovedať na otázku, prečo zveriť vzde-
lávanie a výchovu dieťaťa cirkevnej škole. 
Pri tomto uvažovaní si na prvom mieste 
nemožno nevšimnúť dlhoročnú tradíciu 
gréckokatolíckeho cirkevného školstva už od 
roku 1818, keď vznikla Prešovská eparchia. 
Pred likvidáciou našej cirkvi existovalo pod 
správou prešovského biskupa množstvo škôl 
na všetkých stupňoch. V najnovšej histórii 
po komunistickej kataklizme gréckokato-
lícke cirkevné školstvo pokračuje vo svojej 
tradícii a znova sa rozvíja. Štúdium v našich 
cirkevných školách je otvorené nielen pre 
gréckokatolíkov, ale pre všetkých, ktorí 
zdieľajú podobný hodnotový systém. Naši 
biskupi postupne zakladajú cirkevné školy 
na všetkých stupňoch počnúc od materských 
cez základné, gymnáziá a iné stredné školy 
až po teologickú fakultu v Prešove. Všetky 
školy odovzdávajú vzdelanie na vysokej 
úrovni a ich absolventov už dnes nájdeme 
na rozličných pozíciách občianskeho aj 
cirkevného života. V cirkevných školách 
pracujú pedagógovia, ktorí spĺňajú odborné 
predpoklady pre svoju prácu, naďalej sa 
zdokonaľujú vo svojej profesii, žijú v súlade 
so svojou vierou a svoje poslanie napĺňajú pri 
vedomí plnej zodpovednosti voči rodičom, 
Bohu a Cirkvi. Ďalším dôvodom na voľbu 
cirkevnej školy je fakt, že rodičia sú zodpo-
vední nielen za vzdelanie, ale aj za výchovu 
svojich detí. Dnes to vyzerá tak, že ťažisko 
výchovy detí a mládeže sa postupne dostá-
va do rovnováhy medzi rodinu a školu, ba 
možno povedať, že v škole dnes trávia žiaci 
viac času ako doma. Katolícka škola v tomto 

priestore tak nadobúda stále väčší nielen 
vzdelávací, ale aj výchovný význam. Je vlast-
ne prirodzeným pokračovaním kresťanskej 
výchovy, ktorú dieťa a mladý človek dostáva 
od svojich rodičov. Tu je kdesi aj odpoveď 
na otázku, ktorú si dávajú mnohí kresťan-
skí rodičia: Prečo moje deti, tak striktne 
kresťansky vychované, po odchode z domu 
idú úplne iným smerom, ako sme ich 
k tomu viedli? No je to možno preto, lebo 
sa aj napriek tomu pohybujú a sú vychová-
vaní v liberálnom prostredí, ktoré je často 
v protiklade s rodinnou výchovou. Katolícka 
škola preto dnes zohráva dôležitú pomocnú 
úlohu pri výchove detí nielen ku kresťan-
ským, ale tradične všeľudským hodnotám. 
Vo vyučovacom procese poskytuje vedo-
mosti, ktoré treba nadobudnúť, ale zároveň 
vedie k hodnotám a pravdám života, ktoré si 
treba osvojiť. Je faktom, že cirkevné školy sú 
fakticky kresťanskými spoločenstvami fun-
gujúcimi na princípe evanjeliových zásad. 
Študujú tu žiaci a študenti, ktorí vychádza-
jú z kresťanských rodín. Stretávajú sa tu 
mladí ľudia vyznávajúci ten istý hodnotový 
systém. Je to vidno na ich konaní, ale aj pri 
riešení problémov, ktoré sa vyskytnú. Učia 
sa bratskej komunikácii a hľadaniu kompro-
misov. To má nesmierny vplyv aj na trávenie 
ich voľného času. Ba sme svedkami toho, že 
priateľstvá, ktoré vznikajú počas stredoškol-
ského štúdia, pretrvávajú po celý život.

Ing. Helena Čitbajová
riaditeľka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove
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�� Nábožensko-informačný servis 
Ukrajiny (RISU) vydal začiatkom 
decembra v kresťanskom vydavateľ-
stve Ezra knihu v ukrajinčine Cirkev 
a médiá: Sedem krokov k porozume-
niu. Je praktickou príručkou k zákla
dom komunikácie a verejných vzťahov, 
určená pre cirkevné tlačové agentúry, 
novinárov a študentov žurnalistiky, 
ktorí chcú pracovať v oblasti nábožen
ských informácií. (risu.org.ua)

�� Vláda Veľkej Británie chce man-
želstvo aj pre homosexuálov. Návrh 
zákona, ktorý by od roku 2015 povolil 
manželstvá homosexuálnym párom, 
predniesla 11. decembra vláda Davida 
Camerona. Ignorovala tak názory 
600-tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu 
proti zmene definície manželstva. 

�� Chaldejský patriarcha kardinál 
Emmanuel Delly III. odstúpil 20. de-
cembra z úradu z dôvodu veku a zvolal 
do Ríma synodu chaldejských biskupov 
na voľbu nového patriarchu. (RV)

�� Benedikt XVI. udelil milosť Paolovi 
Gabrielemu odsúdenému v prípade 
krádeže a zverejňovania korešponden
cie Svätého Otca. Benedikt XVI. ho 22. 
decembra navštívil vo väzení a oznámil 
mu, že prijal jeho žiadosť o milosť 
a odpustil mu zvyšok trestu. (RV)

�� Litoměřický biskup Mons. Ján Ba-
xant znepokojene reagoval na pripra-
vovanú registráciu RU-486 v Čechách. 
Vo svojom stanovisku pripomína, že 
„RU-486 je pôvodné abortívum. Nejde 
o prostriedok zabraňujúci počatiu, ale 
o preparát, ktorý vedie k vypudeniu 
plodu“.

�� 105-tisíc kresťanov bolo v roku 
2012 zavraždených pre vieru, ako zve-
rejnilo Observatórium náboženskej 
slobody v Taliansku. Rizikové krajiny 
sú Nigéria, Somálsko, Mali, Pakistan 
a niektoré časti Egypta, Severná Kórea 
a štát Urísa v Indii.

�� V štátnych školách v Hesensku sa 
má od roku 2013 vyučovať na hodi-
nách náboženstva islam. Oznámila 
to ministerka kultúry Nicola Beerová 
a minister pre integráciu Jörg-Uwe 
Hahn. (RV)

�� V južnom Anglicku prestúpilo 11 
anglikánskych rehoľníčok spolu so 
svojou predstavenou na katolícku 
vieru. Ženy z Community of St Mary 
the Virgin, jedného z najstarších rádov 
anglickej štátnej cirkvi, boli 1. januára 
v Oxforde prijaté do Katolíckej cirkvi.

�� Vladyka Ján Babjak SJ navštívil 
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdi-
ča v Prešove, aby tu 9. novembra 
posvätil interiér a obnovený exteriér 
budovy. Slávnosť sa začala spoločnou 
svätou liturgiou v Chráme Povýše
nia sv. Kríža na Sekčove. V homílii 
vladyka Ján povzbudil pedagógov 
v ich práci, študentom pripomenul, 
aká dôležitá je pre život človeka 
viera a konanie v duchu kresťan
ských hodnôt. Spoločným obradom 
predchádzala životopisná akadémia 
o bl. P. P. Gojdičovi, v ktorej študenti 
predstavili muža „zlatého srdca“ 
a poukázali na jeho posolstvo lásky 
i nádeje. (Michaela Pacáková)

�� 2. decembra sa uskutočni-
la odpustová slávnosť ku cti sv. 
apoštola Andreja v Novom Meste 
nad Váhom. Slávnosti predchádzala 
duchovná príprava. V piatok 30. no
vembra bola v kaplnke svätá liturgia, 
pred ktorou mohli veriaci pristúpiť 
k sviatosti zmierenia. V predvečer 
odpustovej slávnosti v sobotu 1. de
cembra po cirkevnoslovanskej svätej 
liturgii bolo krátke agapé a po ňom 
spoločné slávenie Veľkej večierne 
s lítiou. 
Odpustovej svätej liturgii 2. decem
bra predsedal otec Jozef Jurčenko 
CSsR, igumen kláštora otcov redem
ptoristov v Michalovciach. Liturgiu 
spevom sprevádzali kantori z farnosti 
Trenčín. (Igor Cingeľ)

�� 9. decembra sa pútnici stretli na 
Malej púti na hore Zvir. Po uctení si 
ikony Presvätej Bohorodičky a mod
litbe Ďakovného akatistu nasledovala 
modlitba ruženca a svätá liturgia, 
ktorú viedol duchovný správca hory 
Zvir otec Marcel Pisio. V homílii sa 
zameral na postoj vďaky veriaceho 
človeka pred Bohom. Po liturgii sa 
pútnici modlili na úmysel Svätého 
Otca a púť bola zakončená Korunkou 
k Božiemu milosrdenstvu. 
V predvečer Malej púte v sobotu 
8. decembra sa o 17.00 hod. začala 
modlitbou ruženca duchovná obnova 
na hore Zvir, ktorú viedol otec Marcel 
Pisio. Po nej nasledovala svätá litur
gia a katechéza na tému Eucharistia. 
Na záver bola adorácia a požehnanie 
s Najsvätejšou Eucharistiou. (Pavol 
Dancák ml.)

�� Prínos kardinála Tomáša Špidlíka 
k poznaniu teológie a spirituality 
kresťanského Východu bola téma 
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Koniec katolíckych adoptívnych agentúr vo Veľkej Británii
V minulom roku ukončila svoje 
pôsobenie aj posledná katolíc-
ka adoptívna agentúra v Spoje-
nom kráľovstve. Catholic Care 
sa bránila novej legislatíve, 
ktorá zakazuje odmietnuť 
adopciu detí párom rovnakého 
pohlavia. Súdny spor napokon 
prehrala. Ako uviedol denník 
Catholic Herald, súd v Leedsi, 
kde sídli agentúra, zamietol 
uznať výnimku napriek jej 
tvrdeniu, že páry rovnakého 
pohlavia sa môžu obrátiť na 

ďalšie adoptívne agentúry. Nao-
pak, do úvahy vzal argument 
Charity Commision, osobitnej 
vládnej komisie zameranej na 
sledovanie činnosti charitatív-
nych organizácií pôsobiacich 
vo Veľkej Británii, podľa ktorej 
v zmysle nového zákona a eu-
rópskych právnych predpisov 
katolícka agentúra diskriminuje 
páry rovnakého pohlavia. Ko-
misia tvrdí, že takýmto párom 
nemožno upierať možnosť 
byť rodičom. Agentúra sa po 

vynesení rozsudku rozhodla 
aj pre nedostatok finančných 
prostriedkov svoju činnosť za-
staviť. Zrušenie agentúry však 
zasiahne predovšetkým deti, 
ktorým mnoho rokov poskyto-
vala vynikajúce služby, uviedol 
počas vypočúvania leedsky 
biskup Mons. Arthur Roche. 
Zatvorených bolo aj niekoľko 
ďalších katolíckych agentúr, 
ktoré novú legislatívu odmie-
tajú, iné sa rozhodli odstrániť 
z názvu „katolícka“.

Na Filipínach prešiel zákon  
o takzvanom reprodukčnom zdraví
Napriek protestom Katolíckej 
cirkvi a organizáciám pro-life 
filipínsky kongres v druhom 
čítaní hlasoval 12. decembra 
v prospech zákona o kontrole 
pôrodnosti, ktorý predpokla-
dá distribúciu antikoncepcie 
a ďalších produktov zabraňu-
júcich počatiu. Zasadnutie sa 
paradoxne konalo v deň sviatku 
Panny Márie Guadalupskej, 
patrónky nenarodených detí. 
Konferencia biskupov Filipín 
(KBF) potvrdila, že na hlasova-
ní sa zúčastnilo aj niekoľko jej 
delegátov z dôvodu zaistenia 
transparentnosti.
Páter Melvin Castro, sekretár 

komisie pre rodinu a život pri 
KBF, už skôr vyzval veriacich, 
aby sa modlili a protestovali 
proti tejto vyhláške. Nový 
zákon síce po niekoľkých zme-
nách odmieta klinický potrat, 
ale podporuje taký program 
plánovaného rodičovstva, 
podľa ktorého by páry nemali 
mať viac ako dve deti. Cirkev 
a katolícke združenia však 
podporujú metódu prirodze-
ného plánovania rodičovstva. 
Za nový zákon sú aj najväčšie 
medzinárodné organizácie ako 
napríklad OSN a Unicef, ktoré 
ho považujú za riešenie vysokej 
pôrodnosti v krajine. Rodiny, 
ktoré normu nedodržia, stratia 
nárok na akúkoľvek humani-
tárnu sociálnu pomoc.
Filipínski biskupi v otvore-

nom liste politikom upozor-
ňujú na to, že „pravda musí 

byť základom práva“, a teda 
národ potrebuje taký zákon, 
ktorý by „potvrdil a chránil 
pravdu o dôstojnosti ľudskej 
osoby stvorenej na Boží obraz, 
posvätnosť rodiny ako základ-
nej bunky spoločnosti“. Žiadajú 
ich, aby „rešpektovali právo na 
život a právo manželov založiť 
si rodinu v súlade s ich nábo-
ženským a morálnym presved-
čením“.
Kardinál Luis Antonio Tagle 

v tlačovom vyhlásení uviedol, 
že Cirkev a celé kresťanské 
spoločenstvo musí naďalej „ne-
únavne šíriť posvätnosť života, 
sviatosť manželstva, dôstojnosť 
ľudskej osoby a viesť mládež 
k pravým hodnotám“.

Podľa Mons. Villegasa „široký 
a bezplatný prístup k antikon-
cepcii“, o ktorej hovorí nový 
zákon, „povedie nakoniec 
k zničeniu rodiny“ a „otvorí 
ďalšie dvere potratu a násiliu 
páchanému na ženách“. Ako 
tvrdí, „peniaze vynaložené na 
antikoncepciu by mohli byť 
lepšie využité na vzdelávanie 
a v prospech skutočného zdra-
via“. Biskupi v krajine plánujú 
rozšíriť predmanželské kurzy 
o prirodzených metódach 
plánovania rodičovstva a varujú 
pred nebezpečnými účinkami 
antikoncepčných piluliek na 
zdravie žien. (ilustračná sním-
ka: www.pfpi.org)

Žilinskí gréckokatolíci zrenovovali farský chrám
Pre veriacich gréckokatolíckej 
farnosti v Žiline bola nedeľa 9. 
decembra zvlášť bohatá na du-
chovné dobrá. Pri archijerejskej 
svätej liturgii, ktorej predsedal 
vladyka Peter Rusnák, brati-
slavský eparcha, a spoluslúžili 
viacerí kňazi, si pripomínali 
13. výročie posviacky chrá-
mu zasvätenému Narodeniu 
Presvätej Bohorodičky. Pri 
tejto príležitosti vladyka Peter 
znova posvätil ich zrenovovaný 
chrám. V homílii sa zameral 
na význam a formy sakrálnej 
architektúry chrámov, ktorá by 
mala byť ideovým stvárnením 
duchovna a podstaty našej 
kresťanskej viery.
Slávnosť posvätných chvíľ 

spevom umocňoval miešaný 
spevácky zbor Máj.
Keďže žilinský chrám je aj 

nositeľom duchovných privilé-
gií pápežskej baziliky Santa Ma-

ria Maggiore, celé spoločenstvo 
domácich veriacich i pútnikov 
sa na konci spojilo v osobitnej 
modlitbe za získanie úplných 
odpustkov. (Emil Turiak)

V Prešove a Košiciach sa stretli koledníci Dobrej noviny
V gréckokatolíckej Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove sa 16. 
decembra uskutočnilo rozposla-
nie koledníkov Dobrej noviny. 
Spolu 240 detí a animátorov 
z rozličných farností prijalo po-
žehnanie vladyku Jána Babjaka 
SJ, prešovského arcibiskupa 
a metropolitu. Po svätej liturgii 
koledami a vinšíkmi obohatili 
všetkých prítomných koledníci 
z Malcova. Radostnú atmosféru 

hudobnými vstupmi vytvárala 
mládež z Banského.
V ten istý deň sa koledníci 

Košickej eparchie stretli s vlady-
kom Milanom Chauturom CSsR 
v Katedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach na 
archijerejskej svätej liturgii. 
Vladyka Milan ich povzbudil 
k ohlasovaniu radostnej zvesti 
a udelil im archijerejské požeh-
nanie. V nedeľu prijali pozvanie 

na neformálne stretnutie na 
košickom biskupskom úrade aj 
veriaci činní vo verejnom a spo-
ločenskom živote. Príležitostnú 
prednášku o mieste Cirkvi 
v súčasnom svete predniesol 
otec Michal Hospodár. Vladyka 
Milan informoval prítomných 
o dôležitých aktivitách v Roku 
viery. (Veronika Krenická, 
Michal Hospodár)

Nižšie svätenia v košickej katedrále
Sviatok svätého archidiakona 
a prvomučeníka Štefana 27. 
decembra sa už tradične niesol 
v duchu udeľovania nižších 
rádov pre bohoslovcov Košickej 
eparchie. Vladyka Milan Chau-
tur, košický eparchiálny biskup, 
v tento deň udelil v košickej 
katedrále postriženie (tonzúru) 
trom bohoslovcom štvrtého 
ročníka a poddiakonát (kandi-

datúru na presbyterát) štyrom 
bohoslovcom piateho a jedné-
mu šiesteho ročníka teológie. 
V homílii vladyka svätencom 
zdôraznil, že aj v dnešnej spo-
ločnosti musia byť pripravení 
na mučeníctvo, podľa príkladu 
svätého Štefana. Mučeníctvo 
nie v priamom zmysle slova, ale 
v tom, aby aj napriek prekáž-
kam dnešnej sekularizovanej 

spoločnosti vedeli zdôvodniť 
a obhájiť poslanie, ktorým ich 
Cirkev poveruje. Na slávnosti 
sa zúčastnilo približne tridsať 
kňazov eparchie, principáli 
a príbuzní, ktorí kandidátov na 
kňazstvo povzbudzovali k vy-
trvalosti v službe, na ktorú sa 
podujali. (Michal Hospodár)

Prešovské zbory sa stretli na vianočnom koncerte
V Chráme Povýšenia sv. Kríža 
na sídlisku Sekčov v Prešove sa 
30. decembra už tradične zišli 
tri prešovské gréckokatolícke 
zbory: Gréckokatolícky kated-
rálny zbor sv. Jána Krstiteľa 
(Prešov-mesto), Hlahol (Sídlis-
ko III) a domáci zbor Stauros 

(sídlisko Sekčov), aby umocnili 
atmosféru osláv Kristovho naro-
denia. Prítomní si mohli vypo-
čuť najkrajšie koledy a vianočné 
piesne z repertoáru zborov. 
Záverečná spoločná Noč ticha 
nenechala nikoho na pochy-
bách, že myšlienka spoločných 

koncertov je skvelá a prináša 
hlboký citový a duchovný 
zážitok. Podujatie moderoval 
otec Rastislav Baka. Po skončení 
sa prítomní stretli v pastorač-
ných priestoroch na spoločnom 
agapé. (Anna Tabačáková)
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kolokvia, ktoré na pôde Gréckokato
líckej teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove pripravili 13. de
cembra. Súčasťou bolo premietnutie 
videozáznamu prednášky kardinála 
Špidlíka O slovanstve z roku 2007 na 
Velehrade. (Andrej Slodička)

�� Počas víkendu 14. – 16. decem-
bra sa v Gréckokatolíckom mlá-
dežníckom centre Bárka v Juskovej 
Voli stretli dve skupiny mladých. 
Jednu skupinu tvorilo 38 budúcich 
animátorov, ktorí sa pod vedením 
otca Milana Zalehu CSsR zamýšľali 
nad témou Evanjelizácia, druhou sku
pinou bolo 55 mladých, ktorí sa pod 
vedením tímu Petra Liptáka z Košíc 
učili prežívať svoj život v Kristovi. 
Okrem práce v skupinkách, rôznych 
dynamík, modlitieb a spoločných 
hier vo voľnom čase nechýbala ani 
skúsenosť s vyliatím Svätého Ducha 
a slávenie tajomstva narodenia 
Ježiša Krista v kruhu animátorov pri 
spoločnej vianočnej večeri. (Slavomír 
Zahorjan)

�� Slávnostné uvedenie do úradu 
banskobystrického diecézneho 
biskupa Mons. Mariána Chovanca sa 
uskutočnilo 15. decembra v Katedrá
le sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici.

�� Tradičné predvianočné ekume-
nické stretnutie prešovských bisku-
pov sa uskutočnilo 20. decembra na 
Gréckokatolíckom arcibiskupskom 
úrade v Prešove. Na stretnutí pripra
vili vianočné ekumenické posolstvo 
prešovských biskupov Prešovčanom 
a všetkým ľuďom dobrej vôle v mene 
Gréckokatolíckej cirkvi, Rímskoka
tolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi 
a Evanjelickej cirkvi a. v. v Prešove. 
(ISPA)

�� Žiaci CZŠ sv. Juraja vo Svidníku 
pripravili v predvianočnom týždni 
vianočný trh pre obyvateľov mesta. 
Výrobky odzrkadľovali tvorivosť 
a zručnosť žiakov, učiteľov a za
mestnancov školy. V ponuke boli 
anjeliky, ikebany, bonsaje, vianočné 
gule, zvončeky aj voňavé medov
níky. Počas týždňa vystúpili pred 
svojimi rodičmi a starými rodičmi na 
vianočnej akadémii Hody lásky. Po 
programe si rodičia a starí rodičia po
chutili na voňavom punči a chutných 
medovníkoch, ktoré pripravili šikovné 
kuchárky školy. (-kh)

Sväté misie vo farnosti Ďurďoš
Vo farnosti Ďurďoš sa 1. – 9. 
decembra uskutočnili misie pod 
vedením otcov redemptoristov 
Milana Zálehu a Jozefa Tróju. 
Deväť dní sa nieslo v znamení 
intenzívnej modlitby a kon-
taktu s Bohom. Každý deň bol 

zameraný na konkrétnu tému 
a mal svoj program. Veľa času 
venovali otcovia misionári 
deťom a mládeži. Nezabudnu-
teľná bola pre veriacich večerná 
krížová cesta z Ďurďoša do 
Vlače. Po tradičnom posvätení 

misijného kríža a poďakovaní 
otcom misionárom prišiel do 
chrámu svätý Mikuláš s košom 
plným sladkostí a svoju povest-
nú štedrosť potvrdil aj tým, že 
pamätal aj na otcov misionárov. 
(Ján Gača)

Gréckokatolíci z Liptovského Mikuláša  
sa stretli na odpustovej slávnosti
V nedeľu 9. decembra slávili 
veriaci z Liptovského Mikuláša 
a okolia odpustovú slávnosť ku 
cti sv. Mikuláša Divotvorcu. 
Slávnostnú svätú liturgiu pri 
tejto príležitosti slúžil proto-

synkel Bratislavskej eparchie, 
mitroforný protojerej otec 
Vladimír Skyba.
V homílii poukázal na život 

sv. Mikuláša a na jeho kres-
ťanské cnosti, ktoré oslovili 

ľudí vtedajšej doby. Rodinná 
atmosféra bola umocnená spo-
ločným agapé, ktoré pripravili 
farníci v Katolíckom dome pri 
miestnom rímskokatolíckom 
farskom úrade. (Igor Suchý)

Desiati seminaristi prijali v Prešove poddiakonát 

12. decembra sa v kaplnke 
Gréckokatolíckeho kňazského 

seminára bl. biskupa P. P. Goj-
diča v Prešove konala slávnosť 

ustanovenia na poddiakona. 
Prešovský arcibiskup a metro-
polita Ján Babjak SJ udelil nižšie 
svätenie desiatim seminaristom 
Prešovskej archieparchie. Vo 
svojej homílii počas archije-
rejskej svätej liturgie vyzval 
všetkých prítomných k plno-
hodnotnému životu s Kristom. 
Poukázal na osobnú skúsenosť 
s horlivými kňazmi, ktorých 
pôsobenie vo farnostiach pre-
búdza vieru všetkých veriacich, 
a tak ich farnosť prekvitá. 
(Matúš Verba)

Vladyku Jána Babjaka SJ privítali v Ľubici
V nedeľu 9. decembra zavítal 
do obce Ľubica prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Bab-
jak SJ. Na pozvanie obecného 
zastupiteľstva a starostu obce 
pána Petra Repčáka navštívil 
túto podtatranskú obec, v ktorej 
pôsobil ako farár gréckokato-
líckej farnosti v rokoch 1984 – 
1989. Mnohým Ľubičanom, nie-
len gréckokatolíkom, je známy, 
čo vyjadril aj vo svojich slovách: 
„Prišiel som domov“. Návšteva 
sa začala posviackou ikonostasu 
a archijerejskou svätou litur-
giou. Po jej skončení a poďa-
kovaní sa prítomní presunuli 
do Hospicu sv. Alžbety. Odtiaľ 
viedol sprievod k blízkemu no-
vému mostu toho istého názvu 
(Most sv. Alžbety). Po úvodnom 

speve sestier Uhlárových a prí-
hovore pána starostu vladyka 
Ján požehnal nový most a novú 
cestu. V príhovore zdôraznil 
symbol mosta ako prostriedku 
spájania nielen dvoch brehov, 

ale aj ľudí navzájom. Po požeh-
naní a otvorení mosta sa ujal 
slova aj prítomný poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republi-
ky a riaditeľ Hospicu sv. Alžbety 
Štefan Kuffa. (Anna Fedorová)
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�� V gréckokatolíckom chráme 
v Drienici sa 23. decembra uskutoč-
nila vianočná akadémia v podaní 
miestnej folklórnej skupiny Šomka. 
(Milan Mojžiš)

�� 25. decembra sa uskutočnila 
jasličková pobožnosť vo farnosti 
Povýšenia sv. Kríža na prešovskom 
sídlisku Sekčov. Bola zameraná na 
oslavu narodenia Božieho dieťaťa 
s využitím kultúrneho a duchovného 
bohatstva našich predkov. Nechýbali 
pastieri, ovečky ani anjeli. Takmer 
40 účinkujúcich, detí aj dospelých, 
zrežíroval otec Patrik Maľarčík a otec 
Rastislav Baka. Zbor Stauros umocnil 
atmosféru takmer trojhodinovej sláv
nosti svojimi najkrajšími koledami. 
(Anna Tabačáková)

�� Vladimír Jukl a Silvester Krčméry 
získali najvyššie štátne vyzname-
nanie Rád Ľudovíta Štúra I. triedy. 
Ocenenie im 1. januára udelil pri 
príležitosti 20. výročia vzniku Slo
venskej republiky prezident SR Ivan 
Gašparovič. 

�� Bratislavská gréckokatolícka epar-
chia spustila novú verziu interneto-
vej stránky www. grkatba.sk. Predo
šlá stránka fungovala od 1. januára 
2010 a jej doterajšia hlavná štruktúra 
bola zachovaná. Pôvodnú verziu 
z roku 2009 nahradil nový systém, 
ktorý prináša viaceré technické vy
lepšenia a možnosti. Nová stránka je 
lepšie prispôsobená rôznym interne
tovým prehliadačom, a najmä je plne 
funkčná v mobilných zariadeniach 
a tabletoch, takže dokáže prispôsobiť 
obsah pre akékoľvek rozlíšenie.

�� Na Národné stretnutie mládeže 
R13 v Ružomberku bude pozývať 
nové logo. Vytvorila ho študentka 
Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave Erika Cániková z Banskej 
Štiavnice. Jej návrh pripomínajúci 
srdce s ružou uspel v súťaži spomedzi 
65 návrhov.

�� Slovenská katolícka charita 
(SKCH) realizovala v roku 2012 vo 
svete humanitárnu a rozvojovú po-
moc v hodnote 607 612 eur. Okrem 
Indie a Ugandy podporili slovenskí 
dobrodinci aj projekty na Haiti, ktoré 
zasiahlo v roku 2010 ničivé zemetra
senie, v hladomorom postihnutom 
Somálsku či v Albánsku, Japonsku, 
na Ukrajine, vo Vietname a v ďalších 
krajinách.
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Prakovce oslávili Narodenie Pána
Jasličková pobožnosť v Prakov-
ciach, ktorá sa uskutočnila 25. 
decembra, na sviatok Naro-
denia Pána, potešila nielen 
deti. Jasličkovou pobožnosťou 
oslávili narodenie Pána a spolu 
s veriacimi sa poklonili dieťatku 
v jasličkách, ktoré prišlo na svet. 
(Adrián Seman, snímka: Júlia 
Ivančová)

Wojtylova stopa vo Vysokých Tatrách

Wojtylova stopa je názov 
turistického podujatia, ktoré 29. 
decembra usporiadala komisia 
pre mládež pri Košickej epar-
chii a OZ kresťanskej mládeže 

Gaudium Sečovce pre mládež 
Košickej eparchie. 50 mladých 
ľudí sa vybralo po stopách 
pápeža Jána Pavla II., ktorý 
zvlášť miloval Vysoké Tatry, na 

Zbojnícku chatu. Program sa 
začal výstupom na Hrebienok 
a Rainerovu chatu, pri ktorej 
bol zo snehu vymodelovaný 
betlehem v životnej veľkosti. 
Od snehového betlehema 
pokračovala cesta cez Veľkú 
studenú dolinu až k Zbojníckej 
chate. Tu sa účastníci mohli ob-
čerstviť a pokochať pohľadom 
na voľne behajúce kamzíky. Pri 
spiatočnej ceste sa turisti stretli 
na slávení svätej liturgie v po-
pradskom gréckokatolíckom 
chráme. (Tomáš Haburaj)

Vianočné koledy zazneli aj v Sečovciach
Radostnú atmosféru vianočných 
sviatkov umocnil 4. ročník regi-
onálnej duchovnej prehliadky 
vinšov, kolied, duchovných pies-
ní a vianočných hier Christos 
raždajetsja!, ktorý sa uskutočnil 
30. decembra v Sečovciach. 
V takmer trojhodinovom kul-
túrnom programe vystúpilo viac 
ako 120 účinkujúcich.
Podujatie navštívil primá-

tor mesta Sečovce pán Jozef 
Gamrát, predseda Spolku 
sv. Cyrila a Metoda v Micha-
lovciach Michal Hospodár, 
sečovský protopresbyter otec 
Miroslav Pohár a ďalší kňazi 
a predstavitelia cirkví v Sečov-

ciach a blízkom okolí.
Po príhovore primátora mesta 

a predsedu Spolku sv. Cyrila 
a Metoda si účinkujúci i diváci 
oživili spomienky a pripome-
nuli kresťanské zvyky, ktorými 
naši predkovia oslavovali na-
rodenie Ježiša Krista. O radosť 
z daru Božej lásky sa prišli 
podeliť: speváčka Kristínka 
Buzinkaiová zo Sečoviec, hrou 
na dychové nástroje a recitáciou 
vinšov sa predstavili učitelia 
a žiaci z Cirkevnej spojenej 
školy v Sečovciach, gospelovým 
spevom mládežnícky zbor 
z Farnosti sv. Petra a Pavla 
v Košiciach, gréckokatolícky 

detský spevácky zbor Cherubín 
z Trebišova, folklórna skupina 
Komanička z Nového Ruskova, 
Pavol Tomko z Nového Rusko-
va, folklórna skupina Vyduma-
nec z Kuzmíc, folklórna skupina 
Studzenka z Plechotíc a spe-
vácky zbor dospelých Kairos 
pri Chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Sečovciach. 
Po vyhodnotení prehliadky 

účinkujúci spoločne s divákmi 
zaspievali pieseň Tichá noc. 
Podujatie sa konalo pod zášti-
tou Spolku sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach a Mestského 
úradu v Sečovciach. (Ingrid 
Lukáčová)

Dobrá novina v Cabove
Už po štvrtý raz sa deti a mládež 
z farnosti Cabov zapojili do 
koledníckej akcie Dobrá novina. 
29. decembra sa 19 koledníkov 
v dvoch skupinkách vydalo spe-
vom a koledovaním ohlasovať 
najradostnejšiu zvesť o narode-
ní Mesiáša. (Michal Kočiš)
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Priestor na dialóg
Začalo sa prvé Metropolitné zhromaždenie  

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pri vzácnych relikviách. 

Sviatok Zhromaždenia k sv. Jánovi 
Krstiteľovi 7. januára 2013 sa zapíše 
medzi slávnostné a historicky dôležité 

dni Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi 
sui iuris (vlastného práva) na Slovensku. 
Archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa v ten deň 
začalo prvé Metropolitné zhromaždenie 
tejto cirkvi. 
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján 

Babjak SJ ho dekrétom slávnostne zvolal 
a otvoril za účasti košického eparchiálneho 
biskupa Milana Chautura CSsR, brati-
slavského eparchiálneho biskupa Petra 
Rusnáka, 150 kňazov z celej metropolie, re-
hoľníkov, rehoľníc, bohoslovcov a veriacich. 
Zveril ho pod ochranu Presvätej Bohoro-
dičky, patróna Prešovskej archieparchie sv. 
Jána Krstiteľa, patrónov Košickej eparchie 
svätých Cyrila a Metoda a patrónov Brati-
slavskej eparchie svätých apoštolov Petra 
a Pavla. 
Slávnosť bola umocnená uložením 

a uctením vzácnych relikvií, ktoré sú darom 
pre prešovskú gréckokatolícku katedrálu 
a sú v nej od tohto dňa natrvalo vystavené 
na verejnú úctu. Sú to prvostupňové relikvie 
sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana 
a sv. Anastázie, panny a mučenice, ako aj 
druhostupňové relikvie sv. Filipa Nériho, 
sv. Antona Padovského, vyznávača a učiteľa 
Cirkvi, a sv. Filomény, panny a mučenice. 

Všetky sú umiestnené v jednom relikviári. 
Stávajú sa ďalším duchovným obohatením 
tejto katedrály.
Vladyka Ján Babjak SJ ich dostal ako 

vzácny dar pre prešovskú katedrálu od 
archimandritu Antiochijskej cirkvi Stepha-
na J. Kostera. Na dekréte je uvedené, že sú 
na slávu svätého trojjediného Boha a na 
česť a slávu jeho svätých a že ide o dar pre 
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešo-
ve z milosti grófa Juraja Pikkodominiho na 
pamiatku otca Emila Šemetkovského a jeho 
manželky Márie, rod. Marťákovej, a všet-
kých kingstonských farníkov pochádzajú-
cich z Prešovského regiónu. Pravosť relikvií 
potvrdil Gregor Maria Hanke, biskup 
v Eichstätte (Nemecko).
Z rozhodnutia Rady hierarchov prvou 

etapou, prvým stupňom Metropolitného 
zhromaždenia bude Archieparchiálne 
zhromaždenie Prešovskej archieparchie 
a Eparchiálne zhromaždenie Košickej 
eparchie, ktoré sa začali zároveň v ten deň, 
a Eparchiálne zhromaždenie Bratislavskej 
eparchie, ktoré sa začne 30. januára 2013. 
Závery zhromaždení na úrovni archiepar-
chie a eparchií možno očakávať v druhej 
polovici budúceho roka a budú podkladom 
na zhromaždenie celej metropolitnej cirkvi. 
Ide teda o dlhodobý proces, ktorý má svoj 
časový harmonogram a počas ktorého bude 
priestor na široký dialóg vnútri cirkevného 

spoločenstva, aby bolo schopné viesť dialóg 
navonok, a to zrozumiteľným ohlasovaním 
Ježiša Krista a životom podľa evanjelia. 
Vladyka Ján v homílii vyjadril vieru, že 

zhromaždenie bude prínosom pre kňa-
zov a veriacich. Prirovnal ho k biskupskej 
synode o novej evanjelizácii na odovzdá-
vanie kresťanskej viery v Ríme, pretože aj 
nám pôjde o obnovu viery, a to aj v kontexte 
slávenia Roka viery a Jubilejného roka sv. 
Cyrila a Metoda. „Každý musí robiť pokánie 
a začať od seba. Evanjelium má božskú 
moc. Len mu potrebujeme znova uveriť 
a žiť podľa neho. Dnes začíname Metro-
politné zhromaždenie. Nezanedbajme 
túto prácu v dekanátoch a vo farnostiach. 
Vyzývam vás, bratia a sestry, aby ste spolu-
pracovali na dobrom diele Metropolitného 
zhromaždenia a modlili sa za jeho úspeš-
ný priebeh a požehnané ovocie,“ povedal 
metropolita. 
Arcibiskupa a metropolitu Jána pri príle-

žitosti 10. výročia jeho biskupskej vysviacky, 
ktorú prijal 6. januára 2003 z rúk bl. Jána 
Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme, ako aj 
všetkých zhromaždených listom pozdravil 
emeritný prešovský biskup Ján Hirka. 
Záver slávnosti patril Molebenu vzývania 

Svätého Ducha pred začiatkom cirkevného 
zhromaždenia, ktorému predsedal vladyka 
Milan.  n

Ľubomír Petrík; snímky: D. Petrík

Rozhovor s otcom Nílom 
Luščakom OFM, pomocným 
biskupom Mukačevskej gréc-
kokatolíckej eparchie, ktorý 
bol 12. januára 2013 vysväte-
ný v užhorodskej katedrále.

Otec Níl, ktorí ľudia ovplyvnili 
vaše povolanie?
Moje kňazské povolanie vznik
lo počas môjho pôsobenia 
v sovietskej armáde v rokoch 1991 až 1993. Tu 
som sa hlbšie začal zamýšľať nad svojím živo
tom, nad tým, kam smerujú naše životy a aký 
cieľ stavajú pred seba ľudia. Mojím šťastím je 
aj to, že brat mojej babičky Fedor Stepan bol 
tajným kňazom. Patril k piatim svätencom, 
ktorí prijali vysviacku z rúk Teodora Romžu. 
Bola to jeho posledná vysviacka.
Otec Fedor bol pre mňa naozaj takou hviezdou 
môjho kňazského povolania, skvelým príkladom 
toho, ako by mal kňaz byť úplne oddaný Bohu, 
slúžiť Ježišovi Kristovi, milovať ho a skrze neho 
aj tie duše, pre ktoré dal svoj život. Tak s jeho 
podporou a príkladom som v roku 1993 začal 
študovať vo vtedajšom Užhorodskom seminári.

Počas svojho pôsobenia v Perečíne ste sa 
rozhodli stáť mníchom. Čo vás priviedlo do 
františkánskeho rádu?
Kým som vstúpil do františkánskeho rádu otcov 
minoritov, absolvoval som štúdia v Ríme. Tam 
som sa stretol s otcami františkánmi, ktorí na 
mňa mali hlboký vplyv. Bola to ich služba Bohu, 
ale aj ich duševný vývoj. Mal som výborných 
profesorov, z ktorých jeden patril do komunity 
Rádu menších bratov. V roku 2009 som začal 
noviciát v Ternopoli, kde som bol tiež veľmi 
obohatený na prvom mieste duchovne a in
telektuálne, ale aj tým, že som mal príležitosť 
čítať veľa františkánskej literatúry. Tu som si 
zamiloval františkánske charizmy, ktoré v pr
vom rade privádzajú ľudí k Božiemu slovu, ktorí 
tak v jednoduchosti, v pokore a v pokání môžu 
slúžiť Pánu Bohu a zachrániť svoju dušu.

Ako vnímate 1150. výročie príchodu vieroz-
vestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu?
Tento rok oslavujeme jubileum: 1150. výročie 
hlásania evanjelia v krajinách Moravy, pod kto
rú patrila aj naša Strieborná Zem. A samozrej
me, že je veľmi dobré spojenie tohto výročia 
s Rokom viery. Svätí Cyril a Metod i Svätý Otec 
Benedikt XVI. cez list Dvere viery nás vyzýva
jú, aby sme sa znovu hlboko vrátili k pravde 
Evanjelia. V tomto svätom Roku viery musí
me venovať pozornosť v prvom rade našim 
rodinám, ktoré sú malými spoločenstvami celej 
univerzálnej Cirkvi, a usilovať sa, aby Božie 
slovo sa v nich čítalo. Aby sa rodičia nad ním 
nanovo hlboko zamýšľali, vysvetľovali a čítaním 
ho približovali svojim deťom.

Podľa RV upravil Juraj Gradoš.
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Cirkevné zhromaždenie
Metropolitné zhromaždenie je poradné spoločenstvo metropolitnej cirkvi sui iuris, 
ktoré metropolitovi a Rade hierarchov poskytuje radu v záležitostiach väčšieho význa-
mu, najmä apoštolátu a cirkevnej disciplíny, so zreteľom na súčasnosť a spoločné dobro 
Cirkvi. Predsedá mu metropolita, ktorý ho má zvolať raz za päť rokov. Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku bola na metropolitný stupeň povýšená Svätým Otcom Benediktom 
XVI. 30. januára 2008. Okrem biskupov a iných členov zhromaždenia ex offo (z úradu), 
zástupcov rôznych cirkevných inštitúcií a cirkevných laických hnutí sú na ňom prítomní 
aj volení zástupcovia kňazov a laických veriacich z jednotlivých farností a protopresby-
terátov. Všetci duchovní a laickí veriaci metropolitnej cirkvi majú právo navrhovať témy, 
z ktorých metropolita vyberie tie, ktorými sa zhromaždenie bude zaoberať. Vybrané 
témy, ktoré budú prerokované v odborných komisiách, sa opäť vrátia na prediskutovanie 
do protopresbyterátov a farností, aby sa nakoniec prerokovali na záverečnom zhromaž-
dení, ktorého závery budú publikované v záväznom dokumente, aby slúžili ďalšiemu 
rozvoju života duchovenstva, rehoľníkov a veriacich. Obdobne to platí v prípade archie-
parchiálneho zhromaždenia, ktorému predsedá arcibiskup, a eparchiálneho zhromažde-
nia, ktorému predsedá eparchiálny biskup.
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Drahí kňazi, rehoľné sestry a rehoľní 
bratia, bratia bohoslovci, drahí 
naši veriaci, srdečne vás všetkých 

pozdravujem a chcem sa s vami aspoň 
v krátkosti podeliť o svoje hlboké osobné 
dojmy a zážitky z biskupskej synody.
Predstavme si reprezentantov Katolíckej 

cirkvi z celého sveta, zástupcov všetkých 
jej obradov. To všetko som mal ako na 
dlani v Synodálnej aule, ktorá sa nachádza 
nad Aulou Pavla VI. vo Vatikáne. Boli tam 
zhromaždení arcibiskupi a biskupi zo všet-
kých svetadielov a zo všetkých kútov sveta, 
hlavy rôznych katolíckych východných 
cirkví rôznych obradov. Všetci sme mohli 
vnímať univerzálnosť Katolíckej cirkvi a jej 
rozkvet či odumieranie, radosti aj problémy 
v jednotlivých krajinách. Bolo vidno, kde 
má Božie slovo a Kristova viera živnú pôdu 
a kde je iba tŕnie či kamenitá cesta.
Okrem 263 synodálnych otcov sa na bis-

kupskej synode zúčastnilo asi 50 teologic-
kých expertov, vyše 50 audítorov a takmer 
20 hostí z iných kresťanských cirkví.
Oficiálne otvorenie biskupskej synody 

sa uskutočnilo v nedeľu 7. októbra 2012 
pontifikálnou svätou omšou pred bazilikou 
na Námestí sv. Petra o 10.00 hod., ktorú 
spolu so Svätým Otcom Benediktom XVI. 
koncelebrovali všetci synodálni otcovia za 

účasti mnohotisícového zástupu veriacich 
z celého sveta. Mal som tú česť byť hneď 
v prvom rade medzi hlavami východných 
katolíckych cirkví a kardinálmi, ktorí si na 
začiatku bohoslužby išli uctiť oltár a aj Eu-
charistiu prijali pri oltári. Prvýkrát som mal 
takúto možnosť pri svojej biskupskej vy-
sviacke v Bazilike sv. Petra 6. januára 2003, 
keď som koncelebroval s bl. Jánom Pavlom 
II. a spolu s ostatnými práve vysvätenými 
biskupmi. To isté sa udialo aj pri slávnost-
ných svätých omšiach počas otvorenia Roka 
viery 11. októbra a počas ukončenia biskup-
skej synody 28. októbra 2012.

Prvé pracovné stretnutie, čiže prvá Gene-
rálna kongregácia (GK) biskupskej synody, 
sa začala hneď v pondelok ráno 8. októbra 
o 9. hodine za účasti Svätého Otca Bene-
dikta XVI. a všetkých synodálnych otcov. 
Druhá nasledovala v ten istý deň popoludní 
a po celý čas trvania synody boli každý deň 
zasadnutia dvoch generálnych kongregácií, 
jedna dopoludnia a druhá popoludní.
Po úvodnej modlitbe sme si vypočuli 

meditáciu Svätého Otca Benedikta XVI., 
ktorý sa na synode pravidelne zúčastňoval, 
ak mu to pracovné povinností dovolili. 
Mnohí boli prekvapení, že nielen podstatné 
úvodné príspevky, ale aj všetky dokumenty 
boli prezentované v latinčine. Pre mladších 
účastníkov to bolo trocha nepochopiteľ-
né a veľmi náročné. Keďže v rokovacej 
sále sú kreslá vybavené elektronickým 
zariadením, mikrofónom i slúchadlami, 
každý si mohol vybrať jeden zo siedmich 
oficiálnych jazykov na synode (latinský, 
taliansky, nemecký, francúzsky, španielsky, 
portugalský a anglický), v ktorom mohol 
počúvať jednotlivé príspevky synodálnych 
otcov. Keď som sa na to pozeral z nadhľadu, 
vnímal som „babylon rečí“.

Potom predstavil prácu generálny sek-
retár biskupskej synody arcibiskup Mons. 
Nikola Eterovič. Po jeho príhovore nasle-
dovalo 5 súhrnných relácií z jednotlivých 
kontinentov, ktoré boli prednesené po 
latinsky. Následne sme si vypočuli nie-
koľko dôležitých príspevkov od hlavných 
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Biskupská synoda
Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery

relátorov, sekretárov biskupskej synody, 
a potom už zneli päťminútové príspevky 
jednotlivých synodálnych otcov. Podľa 
toho, v akom poradí sme ich odovzdali na 
sekretariáte biskupskej synody, v takom 
sme s nimi vystupovali pred Svätým Otcom 
a pred všetkými synodálnymi otcami.
Zasadnutia sa konali každý deň v stano-

vených časoch dopoludnia od 9.00 do 12.30 
hod. a popoludní od 16.30 do 19.00 hod. 
Posledná hodinka každého dňa bola vyhra-
dená na reakcie na dané príspevky, ktoré 
odzneli dopoludnia a popoludní.

Môj 5-minútový príhovor nemohol 
zahŕňať všetko, čo by som chcel povedať, 
ale vyjadril som v ňom aspoň to podstatné. 
V úvode som vychádzal z hesla bl. biskupa 
Pavla Petra Gojdiča OSBM Boh je láska, 
milujme ho a celý príhovor som zhrnul do 
piatich bodov: 1. horlivosť biskupov a kňa-
zov ako nutný predpoklad na šírenie novej 
evanjelizácie; 2. poslanie otca v rodine 
ako vychovávateľa vo viere; 3. dôležitosť 
pútnických miest a formačných centier; 

4. zdôraznil som, že byzantská spiritua-
lita a svätá božská liturgia pomáha novej 
evanjelizácii; 5. skonštatoval som, že v našej 
Gréckokatolíckej cirkvi zatiaľ nemáme od-
vahu ohlasovať evanjelium mimo chrámov, 
formačných centier či pútnických miest.
Každý deň sme dostávali vatikánsky 

denník Ľ Osservatore Romano a bulletin zo 
synody. V oboch boli uverejňované všetky 
prezentované príspevky z predchádzajú-
ceho dňa. Bolo veľmi zaujímavé počúvať 
synodálnych otcov zo všetkých svetadielov 
a zo všetkých kútov sveta. Vnímal som celé 
spektrum Katolíckej cirkvi, ktoré bolo za-
stúpené jednotlivými synodálnymi otcami. 
Každý hovoril o situácii vo svojej miestnej 
cirkvi, o tom, ako ju sám vnímal vo svojej 
eparchii či krajine, a ponúkal svoj pohľad 
na riešenie.

Synoda sa pripravovala niekoľko rokov. 
Najprv danú tému spracovali vo Vatikáne 
členovia prípravného výboru, v ktorom 
nechýbali viacerí kardináli. Tak vznikol 
dokument s názvom Lineamenta, ktorý bol 

distribuovaný rok pred synodou jednotli-
vým synodálnym otcom. Po jeho prečítaní 
a premeditovaní sme potom písomne 
odpovedali na otázky uvedené v tomto do-
kumente. Na základe odpovedí zaslaných 
z celého sveta bol spracovaný materiál s ná-
zvom Instrumentis laboris.  Ide o pracovný 
text, s ktorým sme pracovali na synode.

18. októbra sa skončila prezentácia 
príspevkov synodálnych otcov a popoludní 
nám bol predstavený dokument s názvom 
Relatio post disceptationem, ktorý na zák-
lade príspevkov synodálnych otcov spra-
coval a predniesol kardinál Donal William 
WUERL, arcibiskup z Washingtonu. Potom 
sme pracovali v jazykových skupinách.
Biskupská synoda vydala 14-bodové 

Posolstvo Božiemu ľudu a Svätému Otcovi 
odovzdala 57 propozícií. Po premeditovaní 
ich zakomponuje a zverejní v posynodálnej 
exhortácii. Na tento materiál si počkáme 
rok, možno i viac. n

vladyka Ján Babjak
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

NOVÁ
EVANJELIZÁCIA

XIII. biskupská synoda

Pastiersky list k otvoreniu Metropolitného 
a Archieparchiálneho zhromaždenia

Christos raždajetsja! 
Drahí bratia a sestry, milé deti a mládež!
Prihováram sa k vám všetkým v dnešnú ne-
deľu týmto nádherným starobylým pozdra-
vom našej Gréckokatolíckej cirkvi. Vystihu-
je podstatu Vianoc, v ktorých celému svetu 
oznamujeme, že v judskom Betleheme sa 
narodil náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, Boží 
Syn. On sa chce narodiť aj v našich srdciach.
Dnes sme evanjeliom ponorení do deja, 

keď sv. Jozef hneď po narodení očakávané-
ho Ježiša musí utekať s Božou matkou Má-
riou a malým dieťaťom Ježišom do Egypta. 
Na prvý pohľad sa zdá, akoby to najlepšie 
a najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu, malo 
byť hneď v zárodku zničené a odstránené 
spred očí tohto sveta. Ale my dnes jasne 
počujeme, aký bol Boží plán pre jeho 
jednorodeného Syna Ježiša Krista, aby jeho 
život nevyhasol ešte v plienkach, ale aby 
žil medzi nami, dával nám príklad svojím 
životom, učil nás o nebeskom Otcovi a na-
pokon vystúpil až na kríž. Tak sa naplnili 
slová apoštola a evanjelistu Jána: „Veď Boh 
tak miloval svet, že dal svojho jednorode-
ného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).
A práve túto vieru v Ježiša Krista chceme 

obnoviť, povzniesť, posilniť v prebiehajú-
cich jubileách: v Roku sv. Cyrila a Metoda 
a v Roku viery. Verím, že duchovní otcovia 

vo farnostiach vyvíjajú maximálne úsilie, 
aby túto vieru, darovanú nám pri krste 
a odovzdanú rodičmi v rodinách, zoceľova-
li spoločnou modlitbou, slávením sviatostí 
a homíliami. Povzbudzujem kňazov, aby 
využívali rôzne formy katechéz a pred-
nášok, a vás veriacich pozývam k účasti, 
aby vo vás rástol úžasný dar viery. Z Božej 
prozreteľnosti otvárame práve v roku tých-
to jubileí Metropolitné zhromaždenie našej 
Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Sloven-
sku, ktorého prvou etapou je začínajúce sa 
zhromaždenie Prešovskej archieparchie.
30. januára 2013 si pripomenieme 5. 

výročie od veľkej historickej udalosti našej 
cirkvi, povýšenia Prešovskej eparchie 
na archieparchiu a zároveň povýšenie 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na 
metropolitnú cirkev vlastného práva. Čo 
je archieparchiálne a čo metropolitné 
zhromaždenie, za ktoré sa od 1. októbra 
2012 modlíme pri svätých liturgiách? Ide 
o poradné spoločenstvo celej Cirkvi, ktoré 
arcibiskupovi poskytuje radu v dôležitých 
otázkach a ktorý mu zároveň predsedá.
Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui 

iuris na Slovensku je zložená z Prešovskej 
archieparchie a dvoch sufragánnych epar-
chií: Košickej a Bratislavskej. Prvým stup-
ňom metropolitného zhromaždenia bude 
zhromaždenie v archieparchii. Takýmto 

spôsobom budú prebiehať zhromaždenia 
v Košickej a Bratislavskej eparchii.
Okrem biskupov, predstavených reholí, 

dekana teologickej fakulty a rektora 
kňazského seminára budú na zhromaždení 
prítomní aj zástupcovia laikov, teda vás, 
milí veriaci. Kánony CCEO hovoria, že 
každý veriaci má právo predložiť arcibisku-
povi otázky. On potom vyberie tie, ktoré sa 
budú prerokovávať na archieparchiálnom 
zhromaždení. Preto pozývam každého 
z vás, drahí veriaci, aby ste si pripravili 
otázky a témy, ktoré odovzdáte podľa poky-
nov do konca januára. Konkrétne infor-
mácie sa dozviete prostredníctvom vášho 
duchovného otca.
Nech Boží hlas, ktorý viedol sv. Jozefa pri 

úteku pred Herodesom do Egypta, vedie aj 
nás všetkých, tak duchovenstvo, ako aj vás 
veriacich pri tomto zhromaždení, aby sme 
našli a prerokovali tie témy a otázky našej 
Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré napomôžu 
posilnenie našej viery, aby sme boli svedec-
tvom pre tento svet.
Drahí veriaci, vyprosujem vám všetkým 

počas týchto sviatkov Kristovho narode-
nia i do nového roka 2013 hojnosť Božích 
milostí, radosť a pokoj od novonarodeného 
Božieho Syna Ježiša Krista – Boha, ktorý 
je neustále s nami. Toto zhromaždenie 
zverujeme pod ochranu Presvätej Boho-
rodičky a sv. Jána Krstiteľa, patróna našej 
archieparchie. n
váš arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ

(krátené)
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rodená cirkev, zložená z mnohých dobrých 
detí. My sme prvorodené deti Boha, nás 
vychováva Boh. My sme rodní blíženci 
prvorodeného Syna, prví zo všetkých ľudí, 
ktorí poznali Boha; prví, čo boli odtrhnutí 
od hriechu; prví, čo boli oddelení od diab-
la.“ (Klement Alexandrijský, Protreptikos, 
82, 4 – 7)

Nazývať Boha Otcom znamená 
uvedomovať si svoju dôstojnosť
„Kto nazval Boha Otcom, a to Otcom 
všetkých, ten nevyhnutne má žiť tak, aby 
sa nestal nehodným svojho pôvodu, ale 
má prejavovať horlivosť, ktorá zodpovedá 
tomuto daru. Spasiteľ sa neuspokojil iba 
týmto oslovením, ale dodal aj ďalšie výroky. 
Hovorí: ,Posväť sa meno tvoje.‘ Nič nežiada 
skôr, ako slávu nebeského Otca. Upred-
nostniť Božiu chválu pred všetkým – to 
je modlitba hodná toho, kto nazýva Boha 
Otcom. Posväť sa znamená: nech je osláve-
né. Boh má svoju vlastnú slávu, plnú všetkej 
veleby, ktorá sa nikdy nemení. Ale tomu, 
kto sa modlí, Spasiteľ hovorí, aby Boh bol 
oslávený aj naším životom. Príď kráľovstvo 
tvoje. Toto sú slová dobrého syna, ktorý sa 
neviaže na viditeľné veci a pozemské dobrá 
nepokladá za niečo veľkolepé, ale túži po 
Otcovi a želá si budúce dobrá. Taká mod-
litba pochádza z dobrého svedomia a duše 

oslobodenej od všetkého pozemského.“ (Ján 
Zlatoústy, Komentár na Matúša, 19, 4)

Boh je naším Otcom skrze Krista
„Otče náš. Prvé slovo, ó, aké je ľúbezné! 
Až doteraz sme sa neodvážili pozdvihnúť 
náš zrak k nebu. Klopili sme zrak k zemi, 
keď tu zrazu sme dosiahli Kristovu milosť 
a všetky naše hriechy nám boli odpustené. 
Z naničhodných sluhov, ktorými sme boli, 
stali sme sa milovanými synmi. Nesmieme 
ale spyšnieť kvôli našej dôstojnosti, lebo ju 
máme vďaka milosti prijatej od Krista. ,Mi-
losťou ste spasení,‘ vraví apoštol Pavol (Ef 
2, 5). Svedčiť o milosti nie je domýšľavosť 
ani sebavedomie, ale viera. Vyznávať to, 
čo sme prijali, nie je pýcha, ale nábožnosť. 
Preto sa náš zrak upiera k Otcovi, ktorý nás 
znovuzrodil krstným kúpeľom, k Otcovi, 
ktorý nás oslobodil skrze Syna, ktorý vraví: 
,Otče náš‘. Toto je dobrá a pokorná chvála. 
Ako deti nazývame ho Otcom. Nesmieme 
si ale nárokovať žiadne privilégium. Nie je 
totiž naším Otcom v mimoriadnom a ab-
solútnom zmysle. Takým je iba vo vzťahu 
ku Kristovi. Pre nás je spoločným Otcom. 
Iba jeho jediného totiž splodil, nás však iba 
stvoril.“ (Ambróz, Modlitba Pána) n

Marko Durlák

Miesto  
viery
Viera je dar, lebo Boh sám robí prvý krok, 
aby nám vyšiel v ústrety. Dar, ktorý mení celú 
našu existenciu, pretože nám otvára pohľad 
na Ježiša: on v nás koná a robí nás schopnými 
lásky k Bohu a k blížnym.

Ale táto moja viera nie je len výsledkom 
mojej reflexie, nie je produktom mojich 
myšlienok: je ovocím vzťahu, dialógu, v kto
rom má svoje miesto počúvanie, prijímanie 
a odpovedanie: je to komunikácia s Ježišom, 
ktorá ma pohýna, aby som vyšiel z uzavretosti 
môjho „ja“ a otvoril sa pre lásku Boha Otca. 
Je to ako znovuzrodenie, v ktorom zisťujem, 
že som zjednotený nielen s Kristom, ale aj so 
všetkými, ktorí kráčali a kráčajú po rovnakej 
ceste.

Keď Svätý Duch na deň Turíc zostúpil s mo
cou na apoštolov, dostala rodiaca sa Cirkev 
silu, aby mohla šíriť do celého sveta evan
jelium, radostnú zvesť o Božom kráľovstve, 
a privádzať tak každého človeka na stretnutie 
s ním – k viere. Cirkev je teda od prvopočiatku 
miestom viery, miestom odovzdávania viery, 
miestom, na ktorom sa prostredníctvom 
krstu ponárame do veľkonočného tajomstva 
smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý 
nás oslobodzuje zo zajatia smrti, darúva nám 
slobodu synov a uvádza nás do spoločenstva 
s trojjediným Bohom.

Je zaujímavé pozorovať, že v Novom zákone 
slovo svätí označuje kresťanov ako spoločen
stvo, aj keď určite nie všetci sa hneď mohli 
vyhlasovať za svätých Cirkvi. Čo sa chcelo 
naznačiť týmto výrazom? Fakt, že tí, ktorí mali 
a žili vieru vo vzkrieseného Krista, boli pozvaní 
stať sa vzorom pre všetkých ostatných, aby 
ich uvádzali do kontaktu s Ježišovou osobou 
a s jeho posolstvom, ktoré odkrýva tvár živého 
Boha. A toto platí aj pre nás: kresťan, ktorý 
sa nechá viesť a formovať podľa viery Cirkvi, 
sa napriek svojim slabostiam, ohraničeniam 
a ťažkostiam stáva oknom otvoreným pre 
svetlo živého Boha.

Dnes veľmi rozšírená tendencia odsúvať 
vieru do súkromnej sféry protirečí jej samot
nej prirodzenosti. Potrebujeme Cirkev, ktorá 
našu vieru potvrdzuje, a jej prostredníctvom 
získavame skúsenosť Božích darov – Božieho 
slova, sviatostí, posily milosti a svedectva 
lásky. Naše „ja“ tu môžeme vnímať v rámci 
„my“ celej Cirkvi ako adresáta, ako protago
nistu udalosti, ktorá ho presahuje: skúsenosti 
spoločenstva s Bohom, na ktorom je založené 
spoločenstvo ľudí.

TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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Verím  
v Boha Otca
Všetky náboženstvá si uctievali nejakého boha, či dokonca 
bohov. Hebreji oslovovali Pána: „Bože našich otcov“. Až Ježiš 
Kristus nás naučil vnímať Boha ako otca.

Boh kresťanov je predovšetkým 
Otec.
„Ak vrúcne túžiš po tejto (kresťanskej) 
viere a prijmeš ju, predovšetkým spoznáš 
Otca. Boh si totiž zamiloval ľudí; pre nich 
stvoril svet, podrobil im všetko, čo je na 
zemi, dal im slovo, poznanie a jedine im dal 
schopnosť pozdvihnúť zrak k nebu. Utvoril 
ich na svoj obraz, kvôli nim poslal svojho 
jednorodeného Syna, prisľúbil im nebeské 
kráľovstvo a dáva ho tomu, kto ho miluje. 
Keď ho spoznáš, čo myslíš, akou radosťou 
budeš naplnený? Ako budeš milovať toho, 
kto prvý miloval teba? A až ho budeš milo-
vať, budeš mu podobný v jeho láskavosti. 
Nediv sa tomu, že človek môže byť podobný 
Bohu. Môže, lebo Boh sám to chce.“ (List 
Diognetovi, 10, 1 – 4)

Túžba po Otcovi je väčšia než 
čokoľvek na svete
„Knieža tohto veku ma chce oklamať 
a zničiť moju túžbu po Bohu. Nech nikto 
z vás, čo sa tam (v Ríme) nachádzate, mu 
nepomáha. Radšej buďte moji, t. j. Boží. 
Nebuďte tými, čo vzývajú Ježiša Krista, ale 
milujú svet. Nech medzi vami nie je závisť. 
A keby som vás aj osobne prosil o niečo 
iné, nepočúvajte ma; verte skôr tomu, čo 
vám píšem teraz. Píšem vám zatiaľ živý, 
no horím túžbou zomrieť. Moja láska je 
ukrižovaná a niet vo mne ohňa, ktorý by 
miloval svet. Je však vo mne živá voda, ktorá 
sa mi prihovára a volá v mojom vnútri: ,Poď 

k Otcovi!‘ Už nemám záľubu v telesnom 
pokrme ani v radostiach tohto života.“ (Ig-
nác Antiochijský, List Rimanom, napísaný 
počas cesty do Ríma krátko pred mučeníc-
kou smrťou)

Kto pozná Otca, sám bude 
dobrým otcom
„Hľadajme, aby sme našli toho, ktorý dáva 
život. Nálezca dostane ako odmenu život 
po Božom boku. ,Nech jasajú a radujú sa 
z teba tí, čo ťa hľadajú, a nech ustavične 
volajú: »Nech je zvelebený Boh«‘ (Ž 69, 5). 
Nesmrteľný človek, ktorého budujú ruky 
Spravodlivosti, je krásnym Božím chrá-
mom. V ňom sú vytesané prorocké výroky 
Pravdy. Všetci, čo prišli k Otcovi, sú vďaka 
nemu dobrými otcami svojich detí, a všetci, 
čo majú na mysli Syna, sú dobrými rodičmi 
pre svojich synov.“ (Klement Alexandrijský, 
Protreptikos, 107, 1 – 3)

Božie deti sa nechávajú viesť 
Otcom
„Poďte, poďte, moji maličkí. ,Ak totiž 
nebudete ako deti,‘ ak nebudete splodení 
nanovo, ako hovorí Písmo, potom určite 
neprijmete ako otca toho, ktorý je pra-
vým Otcom, a určite nikdy ,nevojdete do 
nebeského kráľovstva‘ (Mt 18, 3). Veď ako 
by mohlo byť dovolené cudzincovi, aby tam 
vstúpil? Myslím však, že keby sa riadne za-
písal, získal občianstvo a prijal Otca, potom 
by aj jemu išlo o záležitosti Otca a bude mu 
priznané dedičské právo, bude mať podiel 
na otcovskom kráľovstve spolu s vlastným 
a milovaným Synom. Toto je totiž oná prvo-
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Amnestia
Dvadsať rokov štátu je istotne dôvod na to, 
aby prezident udelil amnestiu. Otázne je, 
komu a čo by sme pod tým pojmom mali 
vidieť.

Amnestia na Slovensku sa chápe ako 
právny akt, ktorý znamená, že amnestovaní 
odsúdenci prestávajú byť vinníkmi a hľadí sa 
na nich, akoby nikdy nespáchali trestný čin. 
Čiže ak boli pre tento trestný čin prepuste
ní z práce, majú nárok nielen vrátiť sa na 
svoje pôvodné miesto, ale majú aj nárok na 
zmarenú mzdu.

Ak niekto napríklad spôsobil firme škodu 
a firma ho prepustila, ako budú vnímať 
ostatní zamestnanci a jeho poctivý nástupca 
skutočnosť, že sa vráti na svoje pôvodné 
miesto? A k tomu nemusí ani uhradiť škodu, 
keďže sa na neho hľadí ako na neodsúdené
ho. Je to morálne správne? Je takto koncipo
vaná amnestia vôbec morálne správna?

Naši politici si s tým hlavu jednoznačne 
nemienia lámať. Získali tak stovky hlasov do 
blížiacej sa prezidentskej kampane. Amnes
tia by mala byť koncipovaná tak, že sa člove
ku odpúšťa trest odňatia slobody, akoby si 
ho už odpykal. A aj to s podmienkou, aby sa 
nestalo to, čo v Česku, keď len sedem hodín 
po obdobnej amnestii väzni kradli v bare.

Amnestiou sa nemajú riešiť priestorové 
problémy väzníc, má slúžiť ako druhá šanca 
tým, čo si ju zaslúžili. Preto by ich výber mal 
byť konkrétny, ba priam menovitý, aby sa na 
slobodu dostali naozaj tí, ktorí z hĺbky srdca 
ľutujú svoje konanie a snažia sa o nápravu 
spôsobených škôd. Je jednoduchšie označiť 
ľudí, ktorým sa amnestia neudelí. A zvyšok 
sa môže radovať bez ohľadu na to, či je ale
bo nie je pre svoje okolie, rodinu i samotnú 
spoločnosť naďalej nebezpečný.

Aj Biblia pozná amnestiu. Židia ju mali kaž
dých sedem rokov – išlo o tzv. sabatický rok, 
keď mali byť otroci prepustení na slobodu, 
vinice a polia mali ležať ladom a to, čo v nich 
vyrástlo, patrilo chudobným.

Dnes sa sabatický rok vyhlasuje po sied
mich sedemročných obdobiach, ide teda 
o 50. rok v cykle. Tiež by sa nemali obrábať 
polia a mali by sa odpúšťať dlhy (kedysi sa 
ľudia stávali otrokmi práve pre zadlženosť). 
Ale toto milostivé leto je v dnešnej dobe iba 
ideálom.

O tomto konaní sa dočítame aj v evanje
liách. Možno by si mali politici najskôr pre
čítať Starý a Nový zákon, aby pochopili, o čo 
vtedy išlo. Možno by potom bol na slobodu 
prepustený naozaj iba ten, kto svoj skutok 
ľutuje a rozhodol sa zmeniť svoj život. No 
potom by naše súdy možno nemali prácu.

Juraj Gradoš

Akým spôsobom ste sa dostali k Billing-
sovej metóde?
Mnohé mamičky sa pri prepúšťaní z novo-
rodeneckého oddelenia so strachom pýtali, 
čo majú robiť, aby nemali hneď ďalšie 
dieťatko. Vtedy som poznala rytmickú 
a teplotnú metódu, ale hlienovú len veľmi 
okrajovo. V roku 1980 som dostala spolu 
s obrázkovou Bibliou pre môjho osvojeného 
synčeka aj maličký letáčik o Billingsovej 
ovulačnej metóde, ktorý mi rýchlo doplnil 
poznatky, ktoré som získala od gynekoló-
gov, keďže sme sa dlhšie snažili o počatie 
vlastného dieťatka. A pomohli mi mnohé 
ženy, ktoré sa na mňa obracali, keď chceli 
na určitý čas oddialiť ďalšie počatie alebo 
ho dosiahnuť. Po revolúcii som sa spolu 

s manželom začala v našej farnosti verejne 
venovať príprave snúbencov na manželstvo. 
V Donum vitae sme sa začali starať aj o prí-
pravu nových inštruktorov.

Aké sú vaše skúsenosti?
Spočiatku som verila, že to pôjde výborne. 
Ponúkali sme mnohé aktivity v mestách 
i dedinách, rodinám, mládeži, kňazom 
a čoraz viac sme sa vzdelávali. K tomu nám 
veľmi pomohla MUDr. Hanna Klausová 
(rehoľná sestra Miriam Paul), profesorka 
gynekológie a pôrodníctva a riaditeľka 
Centra pre prirodzené plánovanie rodičov-
stva vo Washingtone, ktorá bola od roku 

1993 niekoľkokrát na Slovensku. Vyškolila 
inštruktorov vo svojom programe Teen 
STAR, čo je výchova dospievajúcich k ľud-
skej láske. K tomuto programu sa pozitívne 
vyjadrila aj Pápežská rada pre rodinu a KBS. 
Začali sme školiť učiteľov pre stredné aj 
základné školy.
Založili sme Centrum Billingsovej ovulač-

nej metódy pre doškoľovanie inštruktorov, 
aby ako lektori v poradniach pre zodpoved-
né rodičovstvo na úrovni dekanátov mohli 
robiť individuálne poradenstvo (aj tele-
fonicky). Zriadili sme stálu linku pomoci 
(0905 284 412) a webové stránky (www.
billings.sk a www.teenstar.sk). Pripravo-
vali sme kontaktné relácie v Rádiu Lumen 
a v Slovenskom rozhlase. Tiež pomáhame 
párom dosiahnuť počatie v centre pre priro-
dzené počatie.
Zdalo sa, že toto všetko čoskoro začne 

prinášať „stonásobnú” úrodu. Ale po 
prvotnom nadšení došlo k akémusi útlmu. 
V médiách (aj kresťanských) berú prirodze-
nú reguláciu počatia a výchovu k zodpoved-
nému rodičovstvu ako kontroverznú tému. 
Veľmi ťažko hľadáme spolupracovníkov. Vo 
farnostiach je to stále v rovine krátkej bez-
prostrednej predmanželskej náuky. Pred 
dvoma rokmi začala komisia pre rodinu 
pri KBS blízku prípravu snúbencov pred 
manželstvom. Pozostáva však iba z devia-
tich večerov raz za týždeň alebo z jedného 
víkendu bezprostredne pred svadbou. Teda 
je rýchla a snúbenice sa nedokážu naučiť 
viesť si záznam svojich cyklov (prednáška je 
až ôsma v poradí).

Čo spôsobuje nedostatočná príprava na 
manželstvo?
V roku 1993 sme začali robiť individuálnu 
náuku pre každý snúbenecký pár v rámci 
bezprostrednej prípravy pred vstupom do 
manželstva. Mnohé nevesty boli tehotné, 
ďalšie v čoraz väčšom počte užívali antikon-
cepciu a je čoraz menej párov, ktoré zacho-
vávajú predmanželskú čistotu. Tehotná sa 

môže začať učiť Billingsovu metódu až po 
pôrode dieťatka. Po pôrode však ide najprv 
ku gynekológovi, ktorý jej ponúkne buď 
hormonálnu antikoncepciu, alebo vnútro-
maternicové teliesko. Obe majú abortívny 
účinok, čiže dovoľujú počať, ale znemožňu-
jú týždňovému dieťatku (s dušou) usadiť sa 
v sliznici maternice. Rodičia mladého páru 
sú tiež väčšinou naladení na antikoncepčné 
správanie. Kamarátky, staršie sestry, švagri-
né nepoznajú metódy prirodzenej regulácie 
počatia.

Aké vidíte riešenia prípravy mladých na 
životné povolanie?
Riešením je systematická príprava aspoň 
rok pred svadbou. Vtedy žiadna z neviest 
nie je tehotná. Aby sme mladú ženu mohli 
naučiť poznať jej plodnosť a viesť si o tom 
denný záznam, vyzveme pár nezačať alebo 
zastaviť sexuálnu aktivitu. Treba ich po-
vzbudiť a vysvetliť im nutnosť aj kresťanský 
význam tohto kroku.
Hoci túto prípravu na životné povolanie 

(nielen snúbencov, ale aj tých, ktorí sa 
rozhodnú pre duchovný život alebo budú 
žiť osamote) robíme od roku 1993, záujem 
je minimálny. Žiaľ, nie je ešte oficiálne 
realizovaný našou slovenskou cirkvou.
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Keď nepoznám, 
nemôžem si 
zamilovať

A čo rodičia? Čo môžu urobiť pre svoje 
dospievajúce deti?
Máme 2 – 3 generácie, ktoré sa správajú an-
tikoncepčne. Preto sa matky nerozprávajú 
s dcérami o ľudskej láske a otcovia so synmi 
na túto tému vtipkujú. Zriedka je mladý 
človek poučený o týchto dôležitých veciach 
správne. Čo robiť?
Vyučujeme špeciálny program pre matky 

a dcéry a ponúkame aj TeenSTAR program, 
kde sa vyžaduje ich spolupráca s dospieva-
júcim dieťaťom. Školíme nových učiteľov, 
ale je veľmi malá požiadavka od rodičov 
vo farských spoločenstvách i nezáujem 
v školách (aj cirkevných) o realizáciu tohto 
vynikajúceho programu. Podobné problémy 
majú koordinátori v mnohých krajinách. 
Pravidelne sa zúčastňujeme na medzinárod-
ných kongresoch, aby sme hľadali spoločne 

s biskupmi (zodpovednými za pastoráciu 
rodín a mládeže či moralistami) východiská. 
Na ostatnom stretnutí v Soule bola pred-
stavená ďalšia časť TeenSTAR programu pre 
rodičov a ich prvoprijímajúce deti.

Prečo sa prijíma prirodzená regulácia 
počatia tak ťažko?
Ženy sa mnoho rokov orientovali len intu-
itívne a metódy fungovali len pri pravidel-
ných cykloch ženy. Dojčenie sa nahradilo 
umelou výživou, a to sa stalo živnou pôdou 
pre antikoncepciu. Ťažko mladá matka 
2 – 3 detí uverí, že je tu veľmi spoľahlivá 
a jednoduchá metóda, pomocou ktorej sa 
môže vyhnúť počatiu. Ak je matkou dospie-
vajúcich detí, pre strach, ktorý prežívala, im 
núka radšej antikoncepciu.
Dospievajúce dievčatá a mladé ženy sa 

môžu v hodnotení pomýliť, ale kým sa 

vydajú, majú dosť času naučiť sa vyznať 
vo svojej plodnosti. Aj keby žili osamote, 
tieto vedomosti im vždy osožia – jednak sú 
informované o vlastnom zdraví, jednak si 
to nenechajú len pre seba, ale budú to šíriť 
ďalej.

Preto sa obraciam na všetkých rodi-
čov: pokúste sa uveriť, že táto prirodzená 
regulácia počatia nie je nič nedokonalé či 
nedostatočné. Doprajte deťom žiť civilizá-
ciu lásky. Vyzývam mužov, aby boli svojim 
manželkám oporou v ich učení poznať 
svoju ženskú plodnosť. Čo Boh stvoril, má 
zmysel: mužovi dal trvalú plodnosť a žene 
vajíčko, ktoré žije len 12 hodín, a plodný 
hlien, ktorý umožní počatie.
Prosím zodpovedných: kňazov, ich 

manželky, katechétky, vychovávateľov, aby 

sa v pastorácii rodín venovali aj šíreniu pri-
rodzenej regulácie počatia. Sme stvorení na 
Boží obraz. Boh nám dal rozum, aby sme to 
vedeli spoznať, a slobodu, aby sme si zvolili 
objatie buď v plodných, alebo v neplodných 
dňoch. V neplodnom objatí nepočneme, 
a tak mu poďakujme, že to urobil tak múd-
ro. Naučme sa však aj s dôverou ho prosiť 
v plodnom objatí, naučme sa dať sa mu aj 
vtedy k dispozícii. My totiž začíname a Boh 
pristupuje.
Naučme svoje deti pravdu Božieho po-

riadku v ľudskej láske. Boh to urobil dobre, 
veľmi dobre...

Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby 
videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 
Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 16)

za rozhovor ďakuje  
Gabriela Demjanovičová

na slovíčko | 15

MUDr. Zuzana Lauková, 
manželka, matka 3 detí, 
riaditeľka Centra Billing-
sovej ovulačnej metódy na 
Slovensku, má po dvadsia-
tich rokoch príležitosť bi-
lancovať. Zhodnotiť, čo sa 
urobilo a čo sa má, ba musí 
urobiť v šírení prirodzenej 
regulácie počatia.
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Pohostinnosť
Bol som pocestný a pritúlili ste 
ma (Mt 25, 35)
Denne stovky migrantov bez dokumen-
tov, pochádzajúcich zo Strednej Ameriky, 
nelegálne prekročia južnú hranicu Me-
xika a hľadajú lepší život pre seba a svoje 
rodiny. Musia prejsť celú krajinu od hranice 
k hranici, cestujúc ako čierni pasažieri 
v nákladných vlakoch, v skutočnom nebez-
pečenstve, že spadnú na koľajnice a zabijú 
sa alebo sa zmrzačia. Snažia sa vyhnúť 
migračným úradníkom, až nakoniec sa im 
podarí dôjsť do hlavného mesta Mexika. 
Utiekajú sa do kostolov, pretože v dedi-
nách, odkiaľ pochádzajú, vidia chrám ako 

svoj domov. Musíme povedať, že niektorí 
kňazi ich odmietajú, ale, chvála Bohu, iní 
sa zorganizovali, aby im ponúkli dočasné 
ubytovanie a pomohli im telefonicky sa 
spojiť so svojimi príbuznými, ktorí už sú 
v USA, aby ich požiadali o peniaze, aby 
mohli pokračovať ďalej.    
Ako sa k nim správame? Samozrejme, 

úrady majú povinnosť ich zadržať a vrátiť 
ich do krajín ich pôvodu, hoci oni sa budú 
znova a znova pokúšať dospieť do ich 
vysnívaného raja. Určite existujú úradníci 
a organizovaní zločinci, ktorí ich nehaneb-
ne okradnú a ponechajú ich svojmu osudu. 
Migranti zvyknú rozprávať s jednodu-
chosťou o tom, ako ich okrádajú, páchajú 
na nich násilie a ponižujú ich. Všetci ich 
zneužívajú.  
 
Toto je váš dom
Španielska rytierskosť spojená s prirodze-
nou dobrotou domorodcov, obe osvietené 
kresťanstvom, rozkvitajú v našej veľmi 
charakteristickej fráze: „Toto je váš dom“. 
A myslíme to vážne! Nielen vtedy, keď 
ponúkame svojim priateľom chvíľkovú 
pohostinnosť, keď nás práve navštívia, ale 
aj vtedy, keď prichýlime priateľa, ktorý 
prichádza zo zahraničia, príbuzného, 
ktorý prichádza študovať do nášho mesta, 
známeho, ktorý sa prichádza liečiť do 
nemocnice.
Chudoba nebráni tomu, aby sme im dali 

kútik v našom malom dome a podelili sa 
s nimi o svoj skromný chlieb. 

Táto pohostinnosť sa týka aj pútnikov, 
ktorí peši putujú po našich cestách do na-
šich svätýň a ktorí vždy nájdu niekoho, kto 
im ponúkne ten svätý pokrm, ktorý náš ľud 
múdro nazýva providenciou, teda prozreteľ-
nosťou, rozumejúc tým, že to, čo pohostin-
nosť ponúka, v skutočnosti prichádza od 
Boha, ktorý sa stará o svoje deti.   

Dnes ja tebe, zajtra ty mne
Pohostinnosť je hodnota, ktorá sa rodí 
z úcty k ľudskej dôstojnosti, ktorá nás vedie 
k tomu, aby sme videli v cudzincovi a pútni-
kovi nielen brata v núdzi, ktorý potrebuje 
našu pomoc, ale samého Boha. Nehovorím 
len o kresťanoch, pretože táto myšlienka je 
prítomná vo všetkých náboženstvách, ktoré 
prikazujú prijať a robiť dobre cudzincom, 
„lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, 
a ani o tom nevedeli ” (Heb 13,2).
Xenofóbia je veľmi škaredé slovo, ktoré 

znamená odpor voči cudzincom. Rodí sa 
z prehnaného nacionalizmu, ktorý nás 
vedie k tomu, aby sme si o sebe mysleli, že 
sme najlepší a že od druhých národov sa 
nemáme čo naučiť, alebo zo strachu, že tí, 
ktorí prichádzajú, poškodzujú naše hospo-
dárstvo alebo náš spôsob života. Xenofóbia 
nás vedie k rasovej alebo náboženskej 
diskriminácii, k vyhladzovacím vojnám, 
ktorými ešte stále trpíme v našom svete aj 
v krajinách, ktoré sa považujú za ochrancov 
ľudských práv. 
Dnes máme domov a isté živobytie, ale 

kto hovorí, že zajtra sa z nás nestanú pút-

nici v cudzej krajine? Život prináša mnoho 
zvratov!

Migrácia obohacuje krajiny
Tepito je obchodnícka štvrť v meste Me-
xiko, kde sa podľa jeho obyvateľov „pre-
dáva všetko okrem dôstojnosti“.  Do tejto 
štvrte prišli v ostatných rokoch obchodníci 
z Číny a Kórey, ktorí vo svojich obcho-
doch ponúkajú výborný a príťažlivý tovar. 
Obával som sa, ako prijmú naši občania 
týchto prisťahovalcov, ktorí sú takí odlišní 
kultúrou, náboženstvom i rasou, ale moje 
obavy sa skončili, keď som videl mladých 
Mexičanov, ako sa urputne snažia učiť 
španielčinu peknú Kórejčanku, predavač-
ku z jedného obchodu. Ako sa to už stalo 
s inými národmi, ktoré prišli do Mexika, 
o niekoľko rokov sa Kórejci a Číňania stanú 
Mexičanmi a my sa obohatíme kultúrou, 
ktorú nám prinášajú. 

Praktizujme pohostinnosť
•  Správajme sa prívetivo k cudzincom, 
nielen k turistom, ale aj k tým, ktorí 
prichádzajú hľadať lepší život.

•  Ponúkajme informácie a pomoc práve 
príchodzím. 

•  Zaujímajme sa o spoznanie hodnôt na-
šich návštevníkov. 

•  Nepodvádzajme v cenách tovaru a slu-
žieb, ktoré ponúkame.

•  Ak sme príjemcami pohostinnosti my, 
nezneužívajme ju a snažme sa nejako 
oplatiť to, čo dostávame. n

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

ilustračná snímka: Pavol Putnoki

Život nie je  
samozrejmosť
Bola nedeľná svätá liturgia. Po svätom 
prijímaní som kalich s Ježišovým telom 
a krvou položil na prestol a v modlitbe mi 
napadla jednoduchá myšlienka: „Neberme 
svoj život ako samozrejmosť, pretože život je 
dar“. Túto myšlienku som ľuďom zopakoval 
na konci svätej liturgie s dodatkom: „Život je 
Boží dar. Možno tento týždeň niekto zomrie 
a my sa budeme diviť, že zomrel. No nikto 
nie je vlastníkom života, pretože život je dar,  
a tak by sme ho mali prežívať s vďačnosťou, 
nie samozrejmosťou.“

Začal sa nový týždeň. Čas plynul. V utorok 
som sa modlil v chráme a v duchu som sa 
pýtal: „Pane, a čo keď tento týždeň naozaj 
niekto zomrie?!“ A pred očami som mal zra
zu choré babky, ktoré chodím spovedať kaž
dý prvý piatok. Hneď ako prvú som si pred
stavil najstaršiu, viac ako 90-ročnú. „Pane, 
keby zomrela, určite by sa uľavilo jej blízkym, 
pretože posledné roky je to s ňou náročné.“ 
Vôbec som to nemyslel ironicky, ale úplne 
jednoducho. Nechal som tieto myšlienky tak 
a nevenoval som im pozornosť.

V stredu okolo obeda som na dvore uvidel 
paniu s jej dcérou. „Sláva Isusu Christu! 
Otče, prišli sme vás zavolať k našej babke, 
je to s ňou veľmi zlé!“ zaznelo z ich úst a ja 
som v tom momente mal pred očami rozho
vor s Ježišom na tému Kto by mohol zomrieť. 
Išlo práve o tú babku. Keď som k nej prišiel, 
už nemohla rozprávať, ale predtým sa často 
spovedala. Preto som neprežíval nepokoj. 
Dal som jej podmienečné rozhrešenie 
a v piatok mi prišli oznámiť, že babka zomre
la. V nedeľu bol pohreb a možno sa niektorí 
divili, že sa naplnili slová kňaza.

Je Rok viery a obnoviť vieru znamená uve
riť aj v to, že Pán hovorí ústami tých, ktorých 
si povolal do svojej služby. Pán Boh hovorí 
ústami kňaza dokonca aj napriek tomu, že 
my kňazi sme iba hriešnikmi.

Na začiatku nového roka sa znova uverej
ňujú slová veštcov, ktorí hovoria to i ono. No 
z ich úst nezaznieva Božie slovo. Nehovoria: 
„Život vám dáva Pán Boh. Neberte život ako 
samozrejmosť a dávajte si pozor na to, ako 
žijete!“ No zabudnúť na slová večného živo
ta na úkor veštcov je veľmi nebezpečné.

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že nám dávaš 
nový rok. Prosíme ťa, naplň nás svojím 
Svätým Duchom, aby sme sa po celý rok 
usilovali plniť tvoju svätú vôľu!

Marek Badida
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Pavol Kušnír 
v spomienke
V tomto roku uplynie osemdesiat rokov od narodenia a de-
sať rokov od úmrtia významnej osobnosti Gréckokatolíckej 
cirkvi, stredoškolského profesora Mgr. Pavla Kušníra. Pri tejto 
príležitosti mu venujeme malý medailón ako spomienku.

Pavla Kušníra už počas študentských 
rokov v rodnom Trebišove a na 
gymnáziu v Michalovciach naplnila 

obdivuhodná láska ku Gréckokatolíckej 
cirkvi a jej cyrilo-metodskej tradícii. Nielen 
vyznával, ale aj žil pravdu viery: „Verím 
v jednu svätú všeobecnú a apoštolskú cir-
kev“. Svojou aktivitou, ktorú začal už v roku 
1968, naplnil víziu Druhého vatikánskeho 
koncilu o aktívnom a zodpovednom laikovi 
v Cirkvi. Jemu vlastným poľom, na ktorom 
realizoval svoju vášeň a zároveň profesio-
nálnu zručnosť, bola cirkevná tlač. V printo-
vých médiách hľadal možnosť, ako účinne 
pomáhať pri zviditeľňovaní pravdivého 
obrazu Cirkvi aj v neprajných časoch. Veľa 
písal, ešte viac redigoval. Nerozdeľoval svoje 
kresťanstvo na chrámové (sakrálne) a svet-
ské (profánne). Vedel vytvárať syntézu viery, 
kresťanskej kultúry a praktického života.
Prof. Kušnír bol slobodný od rodinných 

záväzkov, slobodný od ľudskej chvály 
a uznania, od konfliktov. V Spolku sv. Cyrila 
a Metoda pracoval od jeho obnovenia ako 
podpredseda a zodpovedný redaktor všetkej 
spolkovej tlače. V časopise Slovo bol dlho-
ročným jazykovým korektorom a prispie-
vateľom najmä v oblasti spravodajstva. Na 
Biskupskom úrade v Košiciach od jeho vzni-
ku pomáhal ako ochotný a uvedomelý laik. 

Realizoval sa aj v spoločenských organizáci-
ách, ako je napr. Matica slovenská. Posledné 
roky života bol aj členom výboru Spolku sv. 
Vojtecha v Trnave. Svojou širokospektrál-
nou aktivitou opeľoval náboženský a kul-
túrno-spoločenský život, ale vychutnávať 
sladký med už prenechal iným. Na každom 
spomenutom úseku zanechal stopu milého, 

nenáročného človeka s vyvinutým citom 
pre zodpovednosť a osobnú skromnosť.
Vzťažnými bodmi jeho životného pohybu 

boli Košice a Trebišov. Ako pedagóg to ne-
mal počas rokov totality ľahké. V týždni žil 
a pracoval v Košiciach, nedeľu trávil obyčaj-
ne v Trebišove, kam chodil na bohoslužby. 
Aby zmiatol svojich ideových neprajníkov, 
pravidelne chodieval ako fanúšik na futbal. 
A pracoval za troch. Preto si ho škola vážila 
a tolerovala mu jeho náboženskú „nevyrov-
nanosť“.
Uprostred početných aktivít ho zastihla 

zákerná choroba, s ktorou statočne zápasil. 
V tom čase som práve doniesol z Norimber-
gu 12 ikon sviatkov. Jednu z nich som zaba-
lil do bieleho plátna a doniesol do Geriat-
rického ústavu sv. Lukáša v Košiciach, kde 
Pavol ležal. Bolo to tesne pred Vianocami 
2002. Keď uvidel ikonu sviatku Narodenia 
Pána, povedal: „Bože, aká je to krása!“ Ná-
dejal sa, že ešte uvidí všetky ikony v chráme 
na Terase. Najvyšší však rozhodol, že ich 
uvidel už v nebi ako archetyp. Do večnosti 
odišiel pripravený v nedeľu 5. januára 2003. 
Stratili sme v ňom dobrého priateľa, obeta-
vého spolupracovníka, človeka, ktorý nám 
stále chýba. n

Michal Hospodár
snímky: archív SOŠV v Košiciach-Barci

Pohostinnosť je hodnota,  
ktorá sa rodí z úcty k ľudskej dôstojnosti...
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Na koho sa podobať?
Pri ceste autobusom som 

bol nechtiac svedkom 
rozhovoru dvoch mla-

dých chlapcov navštevujúcich 
základnú školu. Riešili veľký 
problém. Na koho sa podo-
bať? Obaja mali svoju vlastnú 
predstavu – byť skvelými špor-
tovcami. No jeden z nich mal 
problém navyše. Obľúbených 
športovcov mal dvoch a neve-
del sa rozhodnúť, ktorý by bol 
lepším vzorom pre jeho život. 

Jednoducho povedané, neve-
del, aký idol má nasledovať vo 
svojom obľúbenom športe.
Milí mladí priatelia, 

každý z nás rieši vo svojom 
živote podobný problém. Sna-
žíme sa podobať na kdekoho. 
Televízia, šport, hudobná scéna, 
šoubiznis na nás neustále chrlia 
nových a nových ľudí a doslova 
robia reklamu na ich životný 

štýl. Pod týmto tlakom sme si 
všetci aspoň raz v živote položili 
nasledujúce otázky: Na koho sa 
podobať? Koho nasledovať? Kto 
by vedel správne ovplyvniť môj 
život? Otázok veľa, odpovedí, 
žiaľ, málo. Ako navyše vybrať 
tú správnu spomedzi všetkých? 
Ale aj v dobe mnohých príkla-
dov „úžasného“ spôsobu života 
si môžeme vybrať správne. Tou 
správnou možnosťou pre tvoj 
život je Ježiš Kristus.

Ak si si vybral pre svoj život 
Ježiša, nemohol si si zvoliť lepší 
idol. Ale ak chceš kráčať za Je-
žišom, musíš vedieť, čo ti život 
s ním dá a čo ti vezme. Fasci-
nujúce na živote podľa Ježiša je 
to, že ti dá všetko úplne nové. 
Iba Ježiš dokáže priniesť zmenu 
do tvojho života. Iba on to vie 
najlepšie! Vleje do teba nové 
víno, ktoré ťa opojí láskou Otca. 

Dá ti možnosť žiť jeho men-
talitu. Čo to znamená? Môžeš 
mať mentalitu tohto sveta alebo 

mentalitu Božieho Syna. Stačí si 
otvoriť ktorékoľvek evanjelium 
vo Svätom písme a hneď zistíš 
mentalitu Krista. Od momentu 
krstu v Jordáne začína verejne 
pôsobiť a oslovovať ľudí okolo 
seba. Vie sa spravodlivo nahne-
vať, no zároveň vie byť pokorný 
a poslušný až na smrť na kríži. 
Vie verejne pokarhať a vie pre-
ukázať milosrdenstvo najvyššej 
kvality. Jednoducho, v Kristovi 
nájdeš všetko, čo potrebuješ pre 
svoj život. A tou najdôležitejšou 
správou pre teba je, že jedine 
Ježiš ťa dokáže zbaviť tvojho 

hriechu. On za teba zomrel 
na kríži. On vstúpil do rieky 
Jordán, aby zmyl tvoj hriech 
a pochoval ho v hlbinách, aby 
nad tebou už nikdy nepanoval. 
On ťa zachránil láskou nepo-
znajúcou hranice.

Každý svätý v nebi je dôka-
zom toho, že s Ježišom sa to dá. 
Ježiš je ešte aj dnes moderný. 
Jeho život je liekom pre dnešné-
ho človeka, zvlášť mladého. 
Chce sa stať tvojím hlasom, aby 
si roznášal evanjelium; chce sa 
stať tvojimi rukami, ktoré by 
slúžili v láske blížnym; chce 
viesť tvoje nohy po chodníkoch 
spravodlivosti; chce vládnuť 
v tvojom srdci, aby si túžil po 
svätosti. Nezabúdajme, že sme 
synovia a dcéry najvyššieho 
Boha, teda aj dedičia. n

Peter Kačur
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Mienka
Istý brat vyhľadal pustovníka Eliáša a zveril sa mu: „Poznal som vo 

svete istého muža, ktorý mal o sebe vysokú mienku.“
„Buď si istý,“ odvetil Eliáš, „že keď o sebe niekto zmýšľa vysoko, je to 

často jediná myšlienka, ktorej je schopný.“
(Paterik)

Svedectvo z Čičavy
Je to už osem rokov, čo poznám Boha, 

svojho Spasiteľa. Pred ôsmimi rokmi 
som spoznal človeka, ktorý mi dopo-

mohol k zmene môjho života. Obrátil ho na 
ruby. Tá zmena bola pre môj život jediným 
východiskom z otroctva hriechu. Bral 
som si to, čo ponúka tento svet – alkohol, 
neustále roztržky a bitky. Oblasť, ktorá ma 
najviac spútavala, bola nenávisť voči rodi-
čom. Nerešpektoval som ich, nepočúval, 
ignoroval a hádal som sa s nimi. A to všetko 
preto, že mi dávali najavo moju neschop-
nosť a nerozumnosť. Pil som, lebo som 
nechcel byť čiernou ovcou partie. V tej dobe 
som už deväť rokov žil s družkou v hriechu. 
Teraz poznám a žijem niečo nové – plno-
hodnotný život s Ježišom Kristom.
Moja ďalšia životná etapa sa začala v roku 

2003. Vtedy do môjho života prišla zmena. 

Oženil som sa so svojou družkou a znova 
som sa do nej zaľúbil. Pre mňa to bol nád-
herný a vzácny čas, ale jedna vec, ktorú sme 
museli z našich životov odstrániť, bola an-
tikoncepcia (vnútromaternicové teliesko). 
Moja manželka ho mala veľa rokov, lebo 
sme mali syna chorého na detskú mozgovú 
obrnu. Mali sme obrovský strach, aby ne-
otehotnela, lebo sme nechceli ďalšie choré 
dieťa. Boh nás však pozýva k tomu, aby sme 
sa nebáli, lebo on je s nami po všetky dni. 
Ja som prijal slovo od Boha, hoci sme sa 
vystavili veľkému riziku. O rok nato moja 
manželka otehotnela a narodilo sa nám 
krásne, zdravé dievčatko. Moje pocity boli 
neopísateľné, bol som plný radosti a vďaky 
Bohu, že vypočul moje modlitby. Chodie-
vali sme po evanjelizáciách a každému som 
svedčil o tom, že Bohu je všetko možné. 

Po dvoch rokoch sa nám narodilo ďalšie 
bábätko, chlapec. Deň predtým, ako sa mal 
narodiť, som mal zlý pocit, že niečo nie je 
v poriadku. Na ďalší deň som utekal do 
nemocnice a uvidel som manželku plakať. 
Pozrel som sa do očí nášho bábätka, aby 
som sa presvedčil, či má tiež obrnu. Keď 
som videl biely povlak na jeho zrenici, začal 
som plakať. Obviňoval som lekárov, že 
nám to nepovedali skôr. Prichádzali rôzne 
myšlienky, ale vedel som, že diabol sa snaží, 
aby som z choroby svojho syna začal obvi-
ňovať Boha. Postavil som sa v autorite Ježiša 
Krista a vyhlasoval som, že Boh je môj 
Pán. Moja viera podrástla a upevnil som 
sa v službe. Možno by ma bolo chcelo veľa 
ľudí vidieť skormúteného a zlomeného, ale 
ja som ešte viac povzbudzoval ľudí k tomu, 
aby sa nebáli nasledovať Boha. Potom prišla 
ešte väčšia skúška. Moja manželka zase ote-
hotnela. Keďže sme mali už dvoch chlapcov 
chorých na mozgovú obrnu, uvažovali sme 
o potrate – všetko sme chceli zakryť, aby sa 
ostatní ľudia o ničom nedozvedeli. V tom 
čase som sa zúčastnil na konferencii o viere 
a na ranných modlitbách som dostal slovo 
od Boha: „Neboj sa, tvoje dieťa bude zdravé, 
lebo ty máš strach a bázeň predo mnou!“ 
Uveril som, že sa to naplní. Prišiel som do-
mov a povedal som to manželke. Rozhodli 
sme sa, že budeme poslušní Bohu. To, čo 
Boh povedal, sa naozaj stalo. Narodil sa 
nám zdravý chlapček. Boh je verný svojmu 
slovu.
Boh nám nesľúbil, že život s ním bude 

ľahký, ale zaručil nám, že nás neopustí ako 
siroty, ale bude s nami po všetky dni nášho 
života. n

Igor 

Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka v Bárke v Juskovej Voli

krab a jeho Mať 
Krab žil so svojou matkou na dne mora. Matka bola na svojho 
syna veľmi pyšná, no ustavične ho nabádala, aby bol lepší. Raz 

ráno si všimla, že jej malý krab beží po morskom dne bokom, tak 
ako všetky kraby.

„Bola by som rada, keby si chodil rovno,“ povedala mu. „Vyzeralo 
by to krajšie.“

„Budem, mama, ak mi ukážeš ako,“ odvetil jej syn. Mama to 
skúsila, no zistila, že inak ako bokom chodiť nevie.

Nemali by sme ľudí kritizovať za to, za čo nemôžu. 
(Ezop, Bájky) Svätý Naum Ochridský 

Naumove životné osudy pred príchodom by
zantskej misie na Veľkú Moravu nie sú známe 
a o jeho činnosti na našom území nemáme 
nijaké správy. Vieme len, že patril k okruhu 
najbližších Cyrilových a Metodových spolupra
covníkov.

Po Metodovej smrti a vyhnaní jeho uče
níkov sa spolu s Klimentom a Angelárom po 
namáhavej a strastiplnej ceste, o ktorej je 
zmienka v jeho životopise, dostal do Bulhar
ska. Tu spočiatku spolu s Klimentom býval 
v dome veľmoža Eschača v Pliske. Po Klimen
tovom vyslaní na juh ostal Naum v hlavnom 
meste, kde sa podieľal na činnosti miestneho 
strediska slovanského písomníctva. O jeho 

významnom postavení svedčí Konštantín Pre
slavský, ktorý v predslove k svojmu Poučnému 
evanjeliu uvádza, že dielo zostavil na výslovné 
naliehanie Nauma. Po Klimentovom vyme
novaní za biskupa v roku 893 odišiel aj Naum 
na juhozápad, do Klimentovej eparchie, kde 
po Klimentovi prebral učiteľský úrad v Kutmi
čevici. Spolu s Klimentom sa venovali kázaniu 
Božieho slova, vedeniu a výchove duchoven
stva, vzdelávaniu ďalších učeníkov a slávili bo
hoslužby v slovanskom jazyku. Slovania v tejto 
oblasti už boli z prevažnej časti kresťanmi, 
nešlo teda o prvotnú evanjelizačnú misiu, 
ale o prehĺbenie kresťanského a cirkevného 
života. Okrem toho boli obidvaja zakladateľmi 

a vodcovskými osobnosťami mníšstva v celej 
oblasti.

V roku 1978 bol v Zografskom monastie
ri na Athose nájdený Kánon sv. apoštolovi 
Andrejovi, v ktorom sa zachovalo Naumovo 
meno. Jeho objaviteľ Stefan Kožucharov 
pripisuje Naumovi aj Kánon na prenesenie 
ostatkov sv. Jana Zlatoústeho. Akiste to nie sú 
jediné diela sv. Nauma, ale, žiaľ, o žiadnych 
iných nemáme presné údaje. 

z rozličných prameňov spracoval Jozef Gača 

 

Chrám sv. Nauma v Ochride
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Starec verzus 
mládenec
„Bol to muž spravodlivý a nábožný, ktorý 
očakával potechu Izraela, a Svätý Duch bol na 
ňom.“ Takýmito slovami označuje evanjelium 
starca Simeona. Zámerne zvýrazním pojem 
starec, pretože aj keď dnes to nie je považova-
né za nejaké vyznamenanie, Biblia a podľa nej 
aj liturgické texty veľmi obľubujú tento po-
jem a s veľkou vážnosťou ho používajú najmä 
v spojitosti s dvoma ľuďmi prítomnými pri 
narodení a detstve Ježiša Krista. Jedným star-
com je Jozef, druhým Simeon.

V Slove na narodenie Ježiša Krista (Žitia svjatych) je Jozef ozna-
čovaný ako starec, ktorý mal okolo osemdesiat rokov, keď sa 
Kristus narodil (čo možno vidieť aj v našich koledách Ó, Josife 

stareňkyj a pod.). No starec Simeon ho v starobe prevyšuje, pretože 
v Prológu (krátke katechézy k sviatku) sa o jeho živote môžeme 
dočítať toto: „Na príkaz Ptolemaia bol prekladaný Mojžišov zákon 
a všetky prorocké knihy z hebrejského jazyka do gréčtiny, na čo boli 
prizvaní najmúdrejší ľudia vybraní z Izraela počtom sedemdesiat, 
medzi ktorými bol aj svätý Simeon ako múdry a skúsený v Písme. On 
vtedy pri preklade knihy proroka Izaiáša prišiel k slovám: ,Hľa, panna 
počne a porodí syna‘, zostal zmätený a vravel, že nie je možné, aby 
panna, ktorá nepoznala muža, porodila. Vzal teda nôž a chcel vyma-
zať tieto slová. Vtedy sa mu zjavil anjel, zadržal jeho ruku a povedal: 
,Nebuď neveriaci v to, čo je napísané, naplnenie toho sám uvidíš, 
nezomrieš, kým neuvidíš Pánovho Krista, ktorý sa narodí z čistej 
panny.‘“ Podľa tejto legendy sa Simeon dožil až tristošesťdesiat rokov, 
kým neuvidel Krista.
Aj keď sú tieto údaje legendárne, chcú dnešnému človekovi pove-

dať čosi viac ako historické fakty o preklade Biblie. Zdá sa, že práve 
vďaka pochybnosti sa Simeon stal svätým mužom. Po tejto udalosti 
je totiž o ňom napísané, že prebýval v chráme, veľa sa modlil, bol 
nábožný, spravodlivý a Boží Duch bol na ňom.
Liturgia práve na tejto skutočnosti buduje centrálnu myšlienku 

slávenia sviatku Stretnutia Pána. Dáva totiž do protikladu skutočnosť 
mladosti a staroby. Ako mladý sa predstavuje Kristus (mladénec, 
dieťa) a na druhej strane stojí starec Simeon. Ani keby človek žil 
akokoľvek dlho, nespozná Boha, nemôže k nemu dokonale pristúpiť. 
No Boh, ktorý nezostarol v hriechoch ako my ľudia, prichádza ako 
dieťa, aby nás poučil a aby nám dal múdrosť. Teda ten starec, ktorý 
mal byť skúsený vo svojich rokoch – Simeon, berie do rúk dieťa – 
Múdrosť, aby pochopil skutočnú podstatu spásy. Simeon predstavuje 
v hriechoch zostarnuté ľudstvo, ktoré sa stretáva s večne mladým 
Bohom. Dnes sa mnohí ľudia boja a hanbia zostarnúť – vyrovnávajú 
si vrásky, farbia si šediny. No jedinou cestou, ako sa vyhnúť starobe, je 
stretnúť Krista. Hoci ho prorok Daniel označí za Starca dní, predsa je 
to mládenec, dieťa, ktoré nestarne.
Nemusíme sa teda staroby báť, hoci nám poukazuje na telesnú 

smrť. Dáva nám však nádej na večne mladý život s večne mladým 
Bohom, o čom nám bude rozprávať liturgia v nasledujúcich dňoch. n

Michal Bučko

Láska ako soľ
Tou naj Božou vlastnosťou je jeho 
láska. Kto by nepoznal slová: „Či za-
budne žena na svoje nemluvňa a nemá 
zľutovania nad plodom svojho lona? 
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na 
teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 
49, 15n).

Alebo Jn 3, 16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 
kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Ale ľud-

ské chápanie Božej lásky vyzerá všelijako. Napríklad ako 
v rozprávke Soľ nad zlato. Kráľ žiada od dcér dôkaz lásky. 
Presne tak ho žiadame aj my od Boha. „Dokáž mi, Bože, 
že ma máš rád. Ukáž ako veľmi.“ Ako vypočutie modlitieb 
žiadame „zlato“ – dokonalé riešenia. Ak ma Boh má rád, 
čakám, že ma uzdraví, dá priazeň u ľudí, prácu, peniaze, 
manžela (manželku), dieťa... Ale Božia láska je láskou 
podobnou soli. 
Soľ používame každý deň ako samozrejmosť. Presne 

ako mnohotvárne prejavy Božej lásky, ktorými sú od pre-
budenia, raňajok, stihnutého autobusu, objatia detí, tele-
fonátu manžela...  ďalšie tisícky drobných okamihov dňa. 
Náš pohľad by sa možno zmenil, keby sme pamätali na to, 
že Boh býva v našom vnútri. Lebo ak mu poviem o tom, čo 
prežívam, môžem vidieť aj jeho reakciu na povedané. Ak 
mu nehovorím nič, nevšimnem si, že on posiela pomoc. 
Boh môže robiť „zázraky“, ale aj nemusí. Ak sa starosti 

nemenia podľa tvojich predstáv, neznamená to, že ťa 
Boh neľúbi. Podobenstvo o vzácnej perle hovorí, že istý 
muž našiel perlu, šiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. 
Nebeský Otec je ako ten muž, ktorý našiel teba. A tak 
šiel, poslal na smrť svojho Syna, aby zaplatil za tvoj život. 
Otec uprednostnil teba pred Synom, jeho nechal mučiť 
a zomrieť na kríži, lebo s tebou chcel byť tak blízko, ako 
sa len dá, a jeho najväčšou túžbou bolo mať ťa pri sebe 
neustále. Apoštol Pavol v Liste Rimanom hovorí: „Keď 
on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, 
akože by nám s ním nedaroval všetko?“ (Rim 8, 32).
Po Golgote už nepotrebuješ žiaden dôkaz lásky. Ak Boh 

uprednostnil teba pred Synom, potom si môžeš byť istý, 
že čokoľvek v tvojom živote spraví alebo dopustí, je len pre 
tvoje dobro. Nemusíš rozumieť trápeniu, ktorým prechá-
dzaš. Kríž je dôkazom, že sa môžeš spoľahnúť na Božie 
konanie v tvojom živote a spokojne sa ním nechať viesť.
Keď kráľ z rozprávky odmietol lásku ako soľ, ostal 

sám, chorý, smutný, bez chuti. Tak vyzerá život kresťa-
na, ktorý žiada len lásku v podobe ideálne vypočutých 
modlitieb. Božia láska sa skrýva vo všedných okami-
hoch. Maruška sa vrátila s vrecúškom, z ktorého sa soľ 
neminie, kým ju bude rozdávať. Ak by ju chcela len pre 
seba, vyčerpá sa. Aj ty máš byť soľničkou, ktorá rozdáva 
lásku. Tú, ktorou bola sama obdarená od Boha. Ktorá 
ohlasuje, slúži, míňa sa pre iných. n

Valéria Juríčková
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Písmo evanjelia
Spiatočnú cestu do svojho príbyt-

ku absolvoval Konštantín bez 
vojakov. Mohol tak rozmýšľať, 

čo má robiť. Zaumienil si, že sa bude 
držať rady Bardosa, a tak sa v Chráme 
svätých apoštolov spolu s priateľmi vr-
hol na kolená a ponoril sa do modlitby. 
Po chvíli mu Pán ozrejmil svoju vôľu 
a ukázal cestu, po ktorej má kráčať.
Uvedomil si, čo vlastne chce a na čo 

má v prvom rade slúžiť toto písmo. Má 
byť prostriedkom ohlasovania Božieho 
slova. Tým sa líši od všetkých ostat-

ných písmen iných abecied. 

Aj tie mali vo svojej 
dobe svoj skrytý význam. A práve 
to sa chystal urobiť – nechcel iba 
vymyslieť znaky na zápis zvuku, chcel 
vytvoriť písmená, ktoré už svojím 
zjavom budú hovoriť o Bohu.
„Priatelia, začnime písmenom, 

ktoré bude najčastejšie používané 
a bude tak stále na očiach – písmenom 
A. Modlime sa a rozmýšľajme, aký 
symbol má mať človek na očiach vždy 
a stále,“ povedal svojim bratom, ktorí 
sa s ním modlili.
Znova sa oddal modlitbe a nechal 

priestor Bohu hľadiac na ikonu kríža 
zavesenú v jeho príbytku.
„Kríž!“ vypadlo z neho. „Kríž máme 

mať vždy pred očami.“ 

A tak vzniklo prvé písmeno. 
Všetkých sa zmocnilo nadšenie. Už 
začínali chápať cestu, po ktorej ich 
viedol Boh.
„V tomto znamení, Filozof, dokončíš 

toto dielo, a tak zvíťazíš ako náš veľký 
cisár Konštantín,“ ozval sa Naum, 
najmladší z bratov.
„Nemali by sme čím skôr vymyslieť 

písmeno, ktorým sa začína ich slovo 
Boh?“ namietol Sáva. 
„A čo tak vyjaviť pravdu o ňom?“ 

zamyslel sa Konštantín. 
„Je jeden, a predsa sú traja.“ 
A znázornil sťa by z jedného prúta 

vychádzali tri, a predsa tvorili 
jeden celok.

„A všetci 
traja majú 
jednu pod-
statu,“ dodal 
Kliment. „Jed-
no božstvo, 
nekonečné 
ako horizont.“
Konštantín 

zobral brko 
a dokreslil pís-
menu chýbajúci 
horizont.
„Máme už dve 

písmená,“ usmial 
sa. 
Už presne chápal, 

ktorým smerom sa 
má vydať. Naozaj 
Boh tvoril skrze 
neho písmená evan-
jelia – samy osebe boli 
už evanjeliom. 

„Ideme podľa abecedy?“ 
ozval sa Angelár.
„Áno, poďme na V. Ktoré slová sa 

začínajú na V?“ spýtal sa Konštantín.
„Vočelovičitisja,“ ozval sa Kliment. 

„To znamená že sa Boh a človek spájajú 
v jedného Božieho Syna, ktorý je tak 
Bohom i človekom.“ 
Kým ešte hovoril, Konštantín niečo 

písal na pergamen. A potom im ukázal 
dva kruhy, ktoré sa dole ako na zemi 
spájajú a vytvárajú tak jednotu.
„G – veď oni svoju reč, jazyk nazý-

vajú glagol,“ zamyslel sa Konštantín. 
A ešte mysliac na V nezaprel v sebe 
filozofa, a tak na pergamene pribudlo 
ďalšie písmeno. 
„Každá dobrá idea pochádza od 

Boha a je stvárnená na zemi človekom 
v reči,“ vysvetľujúc ukázal nový znak 
bratom.
„Ako by ste znázornili D?“ spýtal sa. 
„V tom posolstve hovorili, že máme 

dobrý zákon? Možno by bolo dobré,“ 
povedal Sáva, „aby D symbolizovalo 
dobro. No čo je dobré? Poklady na 
zemi to nebudú!“
„Nie!“ podotkol Konštantín. „Dobro 

ľudí, ich konanie má smerovať predsa 
k nebesiam, k večnému životu. Čo 
keby som iba otočil V?“
„A teraz E. Často používajú slovo 

esť (je). Čo vlastne je? Predsa svet! Ale 
ten sa delí – je horný, nebeský, a dolná 
priepasť. A my sme niekde medzi tým.“ 
A tak nakreslil akoby dva polkruhy 
a tie spojil na jednej strane.
„No naša prirodzenosť je náchyl-

ná k hriechu, tak označ naše miesto 
trocha nižšie, nie v strede – bližšie 
k priepasti,“ dodal Sáva.
„Niečo tomu chýba,“ podotkol 

Naum. „Je to akoby bez nádeje, sťa by 
sme boli odsúdení na pád.“ 
A hľadiac na kríž dodal: „Zakompo-

nuj tam znova kríž, lebo len cez neho 
sa môžeme dostať do neba.“ 
Konštantín preťal nové písmeno, 

a tak sa v ňom odzrkadlil kríž. n
Juraj Gradoš

Kde je ocko?
„Kde je Murko?“ pýtam sa takmer mechanicky pri listovaní obrázkovej knižky. 
„Tu,“ ukazuje dieťa, „a toto je jeho mamička,“ ukazuje na mačku s pocitom 
zvládnutej úlohy. „A toto je aké zvieratko?“ pokračujeme pri ďalšej knihe série. 
„Ovečka. A tu je jej mamička.“ Dialóg sa opakuje pri psoch a iných tvoroch z ríše 
zvierat v detských knihách. Malý šibal zrazu zosmutnie a nástojčivo sa pýta: 
„Kde majú zvieratká ockov? Kde je ocko?“ Hlúpejšiu odpoveď ako „Ocko je 
v práci“ som zrejme dať nemohla. Ale ozaj, kde je ocko? 

Valéria Juríčková
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PONDELOK 28. január
Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho. 
Prepodobný Efrém Sýrsky

Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 
9 – 16, zač. 36 (sv.); 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; 
Mk 11, 1 – 11, zač. 49 (rad.)

Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza 
v mene Pánovom. (Mk 11, 9b)
Kým v Starom zákone znamená hosan-
na prosbu o Božiu pomoc, v Markovom 
evanjeliu pôsobí tento výraz skôr ako veľký 
prejav radosti, šťastia a pocty. Židia sa 
radovali z toho, že prichádza Mesiáš – Boží 
Syn a s ním Božie kráľovstvo. Z čoho sa 
v živote tešíš ty? Čo ťa napĺňa radosťou? 
V dnešný deň sa chce Ježiš Kristus stať 
dôvodom tvojej radosti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 301; 
PZ: 275; HP: 348)

UTOROK 29. január
Prenesenie ostatkov hieromučeníka 
Ignáca Bohonositeľa

Čítania: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 
– 42, zač. 64

Vezmite, toto je moje telo. (Mk 14, 22b)
„Nevládzem, mám toho všetkého dosť, ne-
viem ako ďalej, som na dne“ – také a podob-
né vyjadrenia máme často v srdci. Potre-
bujeme pomoc. Potrebná pomoc prichádza 
každodenne v Eucharistii – živý Boh. Tak 
ako bol prítomný Ježiš Kristus medzi 
apoštolmi, tak je prítomný aj medzi nami 
v Eucharistii. On je tým najväčším darom 
pre človeka. Vďaka ti, Pane, za ten dar!

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

STREDA 30. január
Traja svätitelia: Bazil Veľký, Gregor 
Teológ a Ján Zlatoústy

Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 
– 19, zač. 11

Vy ste svetlo sveta. (Mt 5, 14a)
Ježiš Kristus v Reči na vrchu hovorí učení-
kom a zástupom okrem blahoslavenstiev 
aj o úlohe, ktorú majú plniť – byť svetlom. 
Táto úloha je daná nielen učeníkom, ale 
každému z nás. Ježiš Kristus od nás žiada 
a očakáva vernosť a vytrvalosť vo všetkých 
životných postojoch a situáciách. Ak chceš 
byť svetlom, musíš byť napojený na zdroj 
svetla – Ježiša Krista.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-

ženstvá. Menlivé časti svätým. (HS: 358; 
PZ: 335; HP: 349)

ŠTVRTOK 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Čítania: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 
-15, zač. 66

Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ (Mk 15, 13)
Za dobrotu na žobrotu – toto príslovie vy-
stihuje situáciu, v ktorej sa ocitol Ježiš. Za 
pomoc, záchranu života, dobrotu – za to 
všetko má byť ukrižovaný. Aká to nespra-
vodlivosť, zloba, nenávisť! To všetko však 
robí z lásky k nám. Dobrovoľne berie na 
seba naše hriechy, aby sme mohli žiť. Snaž 
sa preto o život bez hriechu, a tak prejavíš 
Kristovi svoju vďačnosť.

Každodenné antifóny. Menlivé časti zo 
štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 1. február
Predprazdenstvo Stretnutia Pána. 
Mučeník Tryfón

Čítania: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 
33 – 41, zač. 68

Tento človek bol naozaj Boží Syn. (Mk 
15, 39b)

Život je zmena – týmto heslom sa mohol 
riadiť aj stotník, ktorý videl veľké znamenia 
súvisiace s ukrižovaním Ježiša Krista. Táto 
osobná skúsenosť zmenila jeho život, lebo 
uveril v Ježiša Krista. Aj v našom živote 
Boh koná veľké divy, znamenia a zázra-
ky, len my ich často nevidíme a necítime. 
Otvor svoje srdce, uver Ježišovi a zmena je 
zaručená.

Liturgia: Predobr. antif. a blaženstvá. Tro-
pár, Sláva, I teraz, kondák z predprazden-
stva. Ostatné z dňa. Zdržanlivosť od mäsa. 
(HS: 359, 159; PZ: 337, 114; HP: 351, 114)

SOBOTA 2. február
Stretnutie Pána

Čítania: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22b 
– 40, zač. 7

Duch Svätý bol na ňom. (Lk 2, 25b)
Simeon a Boh, dve osoby. Boli si veľmi 
blízki, lebo dokázali vytvoriť spoločenstvo 
dvoch osôb, ktoré sa milujú. Pre Simeona 
to bol čas a zároveň miesto, kde pochopil 
zmysel svojho života. Bol to čas jeho osob-
nej spásy, v ktorom stretol Boha. Potom sa 
ho už nikdy nevzdal, nemal dôvod. Boh sa 
mu zdal natoľko fascinujúci a krásny, že 

ho neustále priťahoval. Ale ani Boh sa ne-
vzdal Simeona a zahrnul ho svojou láskou 
v podobe Svätého Ducha, ktorý na ňom 
spočíval. Aj tebe sa dnes ponúka osobná 
spása. Stretni sa s Kristom a zaži vyliatie 
Svätého Ducha.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Vchod a menlivé časti zo sviatku. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Panenská Bohorodička 
a deviaty irmos z utierne sviatku. Myrova-
nie. (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

NEDEĽA 3. február
Mäsopôstna nedeľa.

Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 
31 – 46, zač. 106

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste 
urobili. (Mt 25, 40b)
Superstar – spevácka súťaž, ktorú mnohí 
ľudia poznajú. To, čo v tejto súťaži rozho-
duje o úspechu či neúspechu súťažiacich, 
je spevácky výkon, na základe ktorého 
neskôr porota rozhoduje o postupe či 
víťazstve. Aj dnes hovorí Ježiš Kristus 
v evanjeliu o jednom dôležitom rozhodnutí, 
ktoré však príde na konci vekov a hlav-
ným porotcom bude sám Ježiš Kristus. 
To, čo bude rozhodovať o večnom živote 
či zatratení človeka, budú skutky milosr-
denstva – služba blížnemu počas života 
na zemi. Slúžiť – pomáhať, povzbudiť, 
potešiť, darovať úsmev, dať nádej, venovať 
čas, podať pomocnú ruku. To všetko v sebe 
skrýva služba. Nemáme s tým niekedy 
problém? Nie je nám ťažko slúžiť? Prečo? 
Dôvodom našej neochoty slúžiť je často to, 
že nevidíme v našom blížnom Ježiša Krista. 
Ak by sme ho videli, predbiehali by sme sa 
v službe. Blahoslavená Matka Terézia ho-
vorí: „Budúcnosť je v službe blížnym.“ Ona 
tieto slová počas celého svojho života plnila 
do bodky. Všade, kde mohla, pomáhala, 
utešovala, obšťastňovala. Úžas budia jej 
skutky, ktoré zostanú nesmrteľné. Skutky, 
za ktoré je teraz iste v blízkosti toho, komu 
nimi slúžila. Ak budeš slúžiť, čaká na teba 
svetlá budúcnosť. Čím viac slúžiš, tým viac 
miluješ. Slúžme si navzájom, veď aj sám 
Ježiš Kristus prišiel slúžiť nám, a práve táto 
služba bude rozhodujúcim faktorom, či sa 
staneš superstar v nebeskom kráľovstve.

Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a sviatku, 
Sláva, kondák z triódy, I teraz, kondák 
zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten 
z triódy a sviatku. (HS: 145, 360, 203; PZ: 
99, 338, 165; HP: 100, 352, 163)

Mikuláš Fejko

22 | na každÝ deň  | 23

PONDELOK 21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač. Muče-
ník Neofyt

Čítania: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 
9 – 13, zač. 59

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 
(Mk 13, 13b)

Byť učeníkom Ježiša neznamená mať život 
bez problémov, ťažkostí, ale skôr naopak. 
Pohŕdanie, ponižovanie, prenasledovanie, 
nenávisť, možno aj smrť. Si ochotný toto 
všetko znášať? Ak áno, nastúp dnes na 
novú cestu plnú radosti a požehnania 
a zaodej sa do rúcha pokoja, trpezlivosti, 
láskavosti a pokory. Vytrvaj do konca 
a čaká na teba odmena v podobe spásy.

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

UTOROK 22. január
Apoštol Timotej. Prepodobný mučeník 
Atanáz Perzský

Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 
23, zač. 60

... opustili priamu cestu a zablúdili. (2 Pt 
2, 15a)

Apoštol Peter nás tvrdými slovami napomí-
na, aby sme neodbočili z priamej cesty. Aby 
sme išli stále po ceste za Ježišom Kristom, 
počúvali jeho hlas, nasledovali jeho kroky, 
aby sme neodbočili od Boha. Poblúdenie 
môže znamenať tragédiu pre tvoju dušu. 
Quo vadis – kam kráčaš? Táto otázka môže 
zmeniť celý tvoj život. Kráčaj za Kristom 
a získaš víťazstvo.

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

STREDA 23. január
Hieromučeník Klement

Čítania: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 
31, zač. 61

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová 
sa nepominú. (Mk 13, 31)
Veľa vecí v našom živote sa raz skončí. 
Záruka na výrobok, predplatné časopisu, 
platnosť darčekovej poukážky. To isté sa 
stane aj s človekom. Ale aj keď je naše telo 
smrteľné, niečo v nás túži žiť večne. Každý 
deň máme možnosť zakúsiť z večnosti, keď 
zbožne čítame a počúvame Božie slovo, 
ktoré nikdy nepominie. Ty sám to môžeš 
dnes objaviť – otvor si Sväté písmo a počú-
vaj Boha.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 24. január
Prepodobná Xénia Rímska

Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 
14, 2, zač. 62

Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, 
kedy príde ten čas. (Mk 13, 33)
Každý dobrý rodič upozorňuje deti na 
možné nebezpečenstvo. Aj náš nebeský 
Otec nás varuje pred prípadným nebezpe-
čenstvom – koncom sveta. Bdejte – buďte 
stále v strehu, konajte tak, akoby posledný 
súd mal nastať v každom okamihu a aby 
ste na ňom obstáli. Je na tebe, čo s upozor-
nením Otca urobíš. Ak poslúchneš, máš 
istotu večnosti.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ

Čítania: 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Jn 10, 9 – 
16, zač. 36 (sv.); 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 
14, 3 – 9, zač. 63

... prišla žena s alabastrovou nádobou 
pravého vzácneho nardového oleja. (Mk 
14, 3b)

Pravý nardový olej mal veľmi veľkú hodno-
tu. Vo vtedajšej dobe viac ako 300 denárov, 
čo bola zhruba ročná mzda robotníka. 
Takú veľkú vzácnosť obetovala žena pre 
Ježiša. Skutok, ktorý urobila, potvrdzuje jej 
štedrosť a veľkorysosť. Aký dar prinášaš Je-
žišovi ty? Najväčším darom pre Ježiša si ty 
sám! Odovzdaj mu celý svoj život a nikdy 
nebudeš tento krok ľutovať.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. Voľnica. 
(HS: 356; PZ: 334; HP: 346)

SOBOTA 26. január
Mäsopôstná sobota – prvá zádušná 
sobota. Prepodobný Xenofont, jeho 
manželka Mária a synovia

Čítania: 2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45b 
– 47. 21, 1 – 4, zač. 103 (rad.); 1 Sol 4,13 – 17, 
zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva 
moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, 
má večný život a nepôjde na súd, ale 
prešiel zo smrti do života. (Jn 5, 24)
Na jednom billboarde stál nápis Človek 

potrebuje istoty. Keď som o tom uvažoval, 
zistil som, že je to naozaj tak. Potrebujeme 
istotu v manželstve, v rodine, vo vzťahoch, 
v práci, v duchovnom živote. Čo je tou 
istotou? Najväčšou istotou je sám živý Boh. 
Uver mu dnes nanovo, počúvaj s radosťou 
jeho slovo a on ti dá istotu do každej oblas-
ti tvojho života.

Liturgia: Menlivé časti zosnulým. Na-
miesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia 
Bohorodička. Panychýda. (HS: 162; PZ: 116; 
HP: 117)

NEDEĽA 27. január
Nedeľa o márnotratnom synovi

Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 
11 – 32, zač. 79

... lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, 
bol stratený, a našiel sa. (Lk 15, 24)
Iste mi dáte za pravdu, že zlyhanie, prehra, 
pád – tieto a im podobné skutočnosti sú 
súčasťou života človeka. Človek v snahe 
dosiahnuť dokonalosť predsa len niekedy 
padne a zlyhá. Či už v práci, v rodine, vo 
vzťahoch, ale aj v duchovnom živote. A vte-
dy platí to známe: Nikto nie je dokonalý. 
Dokonalý nebol ani syn, ktorý odišiel so 
svojím majetkom z domu otca do sveta, 
kde všetko hýrivým životom premárnil 
a skončil pri sviniach. Pre žida to zname-
nalo veľké poníženie, odcudzenie, tragédiu. 
Skončil na samom dne. Situácia, v ktorej sa 
ocitol, ho doviedla k uvedomeniu si toho, 
čo svojím slobodným rozhodnutím stratil, 
o čo prišiel – zlyhal. Aj človek sa veľakrát 
podobá synovi, ktorý odišiel z domu. Berie 
svoj život do vlastných rúk, dobrovoľne 
odchádza od nebeského Otca, zabúda na 
jeho lásku. To všetko v sebe skrýva hriech. 
Každý hriech človeka je novou ranou do 
Ježišovho srdca, je strelou namierenou 
proti Bohu, ktorej zásah však zničí iba nás. 
Chráň sa všemožne hriechu a ak zlyháš, 
urob presne to, čo urobil márnotratný syn. 
Ľutuj z celého srdca, uznaj si svoje zlyhanie 
a vráť sa domov k Otcovi vo sviatosti 
zmierenia. Otec na teba netrpezlivo čaká, 
aby ti povedal, že ťa nadovšetko miluje. 
„Padnúť do hriechu je ľudské, zostať v hrie-
chu je diabolské, ale vstať a ísť ďalej, to je 
anjelské.“ Neboj sa robiť anjelské veci, vstaň 
a príď domov, lebo nikde nenájdeš to, čo pri 
nebeskom Otcovi.

Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z triódy, I teraz, Bohorodičník. Ostatné 
z hlasu. (HS: 144,202; PZ: 97,165; HP: 
98,161)
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Nanebovstúpenie 
Pána
Ježiš Kristus 
Nezobrazuje sa uprostred apoštolov, ale 
nad nimi, v nebeských sférach s anjelmi. 
Toto zobrazenie poukazuje na skutočnosť, 
že Kristus už nepatrí do tohto sveta, lebo 
svoje poslanie na zemi už naplnil. Svojou 
smrťou na kríži a slávnym vzkriesením 
vykúpil ľudské pokolenie spod hriechu 
a nadvlády diabla, a preto sa vracia do 
neba, z ktorého zostúpil v čase, keď sa 
počal v lone Bohorodičky v Nazarete 
a narodil ako dieťa v judskom Betleheme. 
Kristus nestojí na zemi a jeho postava 
v porovnaní s postavami apoštolov pod 
ním je o dosť menšia. Počas pozemského 
prebývania na zemi bol Ježiš jedným 
z nás. Stal sa nám podobným vo všetkom, 
okrem hriechu. Ale tento odtieň času sa 
už pominul. Navždy. Preto sa už Kristus 
nezobrazuje uprostred apoštolov, ako 
je to na ikonách zobrazujúcich udalosti 
z jeho života na zemi, ale je od apoštolov 
oddelený. Oslávený Kristus, čo zvýrazňuje 
aj jeho žiarivý biely odev, pokrytý zlatými 
lúčmi, na rozdiel od väčšiny ikon, kde je 
zobrazený v červeno-modrej kombinácii, 
už vystúpil do večnosti, do Božieho sveta, 
z ktorého zostúpil v čase vtelenia.
Na všetkých ikonách Nanebovstúpenia 

je Kristus vystupujúci do neba zobrazený 
v tej sláve a majestáte, v akej príde súdiť 
na konci vekov stvorený svet. Zobrazuje 
sa sediaci na prestole slávy v svetlom ode-
ve prežiarenom tenkými zlatými lúčmi, 
tzv. asistom, ktorý je symbolickým vyjad-
rením božských síl – energií. Je Vševládca 

(Pantokrator). Pravicu má pozdvihnutú 
v žehnajúcom geste, pričom v ľavici drží 
buď evanjeliár, alebo zvitok ako znak 
svojho učenia na zemi. Celá postava Kris-
ta je ohraničená mandorlou, t. j. kruh-
mi, ktoré sú symbolickým zobrazením 
nebeskej sféry, v modrastých odtieňoch 
naplnené zlatými lúčmi, ktoré podobne 
ako slnečné lúče vyžarujú z mandorly. 
Táto svätožiara je symbolickým zobra-
zením oblaku, miesta prítomnosti Boha 
v Starom zákone tak počas exodu, ako aj 
na vrchu Sinaj či v Novom zákone na hore 
Tábor počas Premenenia. Celé zobraze-
nie Krista na ikone Nanebovstúpenia je 
akoby slnkom. Slnkom pravdy horiacim 
na zemi. Nebeskú sféru so zobrazeným 
Kristom uprostred po stranách držia svo-
jimi rukami dvaja anjeli, ktorí sú zobra-
zení tak, akoby niesli kruh so Spasiteľom 
sediacim na prestole. 
Takéto zobrazenie Spasiteľa na ikone 

Nanebovstúpenia je ešte s väčšou silou 
a majestátnosťou vyjadrené na násten-
ných maľbách chrámov. Zvlášť v tých 
výjavoch, ktoré sa sústreďujú zvyčajne 
v samotnej kupole chrámu, kde je Kristus 
zobrazený v strede kupoly akoby v strede 
nebeskej klenby, čo vyjadruje jeho slávu 
a velebu. Je to Pantokrator – Vládca 
celého sveta (Vsederžíteľ). Spasiteľ sa 
pripodobňuje slnku. Tento obraz nad hla-
vami modliacich sa kresťanov v chráme 
zobrazuje Nanebovstúpenie. n

Milan Gábor
snímka: nearemmaus.com
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 KOINONIA SV. JáN KRSTITEĽ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
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

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – február 
50 rokov: Dana Bilíková, Stakčín; Vladimír 
Capko, Jastrabie nad Topľou
60 rokov: Paulína Homindová, Vranov 
nad Topľou; Václav Iľov, Zámutov; Helena 
Jurková, Malý Ruskov; Pavol Kopčo, Zem
plínska Teplica; Emília Popíková, Stročín
70 rokov: PhMgr. Mária Bojková, No
vosad; Ján Borčík, Kysta; Mikuláš Bugis, 
Košice; Júlia Kamzíková, Šumiac; Ing. Ján 
Murín, Sečovce; Juraj Nechtila, Lesné; 
Bernardína Rímska, Kusín; Mária Šubová, 
Košice
75 rokov: Irena Kurucová, Nižná Rybnica; 
Regina Štefková, Lemešany
80 rokov: Mária Horvatová, Okružná; Ing. 
Ladislav Jacko, Michalovce; Helena Juri
nová, Svidník; Anna Lenčáková, Dargov; 
Anton Staško, Drienov

85 rokov: Michal Labač, Sobrance
90 rokov: Pavol Gavaj, Hažín; Mária Kan
dračová, Slivník; Alžbeta Korpová, Bajany; 
Mária Pavlová, Hraň

Srdečne blahoželáme!

 BLAhOŽELáME
16. januára sa krásneho jubilea – 40 ro
kov – dožila Anna Dudová z Tichého Po
toka.
Pri tejto príležitosti ti prajeme a v mod
litbe vyprosujeme veľa trpezlivosti, lásky, 
pokoja, radosti a podľa vzoru sv. Anny aj 
milosť vytrvania v dobrom až do konca.

Na mnohaja i blahaja lita!
sestra Monika, švagor Peter a krstné deti

Náš duchovný otec Peter Kijovský oslávil 
18. januára 33. narodeniny. Pri príležitos
ti tohto krásneho sviatku vám na ceste 
životom a v duchovnej službe Bohu i ve
riacim vyprosujeme veľa Božích milostí, 
trpezlivosti, lásky a ochranu Presvätej 
Bohorodičky.

veriaci farnosti Ulič

20. januára 2013 oslávi náš duchovný 
otec Marek Maďar z farnosti Zdoba 40 
rokov života. K tomuto sviatku mu bla
hoželáme a do ďalších rokov života mu 
s láskou, úctou a vďakou v srdci vyprosu
jeme hojnosť Božích milostí, dary Sväté
ho Ducha, ochranu Božej Matky a pevné 
zdravie, aby dobrotou svojho srdca a lás

kou k blížnym i naďalej rozmnožoval rady 
veriacich.

Mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Zdoba

22. januára oslávi 60. narodeniny naša 
mama, manželka, babka a neter Mária 
Baranová z Vechca. Všetko najlepšie ku 
krásnemu jubileu, Božie požehnanie, 
šťastie, zdravie a radosť zo života praje 
celá rodina.

24. januára sa kurá
tor v Nižnej Jablonke 
Štefan Gajdoš dožíva 
krásnych 80 rokov 
života. Nižnojablon
skej cerkvi oddane 
slúži 36 rokov ako 
pokladník a 22 rokov ako cerkovník. Po
čas svojej zvonárskej služby vyprevadil do 
večného života 61 duší.
Za jeho dlhoročnú službu mu všetci veria
ci vyslovujú vrelé poďakovanie a od dob
rotivého Boha vyprosujú pevné zdravie, 
hojné Božie požehnanie, nech mu dá aj 
do ďalších rokov silu prichádzať do Božie
ho chrámu, ktorý tak verne miluje.
Na mnohaja i blahaja lita!
K blahoželaniu sa pripájajú syn Peter, 
dcéry Anička a Marcela s rodinami. Za 
všetkých dedka objíma a bozkáva vnučka 
Katka.

 OZNAMY
Duchovné cvičenia  
o vnútornom uzdravení
24. – 27. januára sa v kláštore redempto
ristov v Michalovciach (Masarykova 35) 
uskutočnia trojdňové duchovné cviče
nia o vnútornom uzdravení, ktoré vedie 
otec Metod Lukačik CSsR. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť do 21. januára 2013 
prostredníctvom e-mailu metodcssr@
yahoo.com alebo na telefónnom čísle 
0911 221 119.
Národná púť do Ríma
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 
pozýva záujemcov na Národnú púť do 

Ríma. Za účasti členov KBS (biskupov Slo
venska) sa uskutoční 26. – 28. februára. 
Púť je jednou z hlavných akcií, ktorou si 
KBS pripomenie 1150. výročie príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Hlav
ný program púte je rozložený do troch 
dní v Ríme a vo Vatikáne. Spoločný je na
plánovaný v rímskej bazilike Santa Maria 
Maggiore a v Kostole sv. Praxidy, kde sa 
plánujú slovenské sväté omše. Pútnici sa 
spoločne stretnú i pri slávení bohoslužby 
v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, kde sa zú
častnia aj na tradičnej generálnej audien
cii so Svätým Otcom Benediktom XVI. 
Pútnici navštívia i Pápežské slovenské 
kolégium sv. Cyrila a Metoda a Baziliku sv. 
Klementa. Púť v jednotlivých diecézach 
budú organizovať spolupracujúce cestov
né kancelárie.

TK KBS

 INZERCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Ponúkame na predaj lipové drevo. 
Kontakt: 0911 812 179

 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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Gréckokatolícka 
cirkevná škola
Gréckokatolícka cirkev vždy slúžila vzdelávaniu 
a výchove veriacich. Zo životopisu prešovské
ho biskupa Jozefa Gaganca sa dozvedáme, že 
kládol veľký dôraz na kvalitu svojich škôl, ktoré 
zriaďoval v každej farnosti. Biskup Mikuláš 
Tóth venoval veľkú časť svojho pôsobenia 
zveľaďovaniu cirkevného školstva. Za jeho 
účinkovania sa začala stavba kňazského semi
nára, ktorý dokončil jeho nástupca Ján Vályi. 
Biskup Ján Vályi dokončil aj stavbu učiteľského 
ústavu a pre študentov založil internát. Bol 
známy ako mecenáš chudobných študentov 
a bol milovaný všetkými Prešovčanmi bez 
rozdielu vyznania ako človek s neuveriteľným 
sociálnym cítením.

Rozvoj cirkevného školstva vyvrcholil za 
blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. 
V roku 1936 založil v Prešove gréckokatolíc
ke gymnázium, ktoré bolo obnovené v roku 
2004.

Gréckokatolícke cirkevné školstvo má teda 
bohatú tradíciu. Z jeho radov vyšlo mnoho 
inteligencie, ktorá pracovala na rozličných 
postoch cirkevného aj občianskeho života. Po 
roku 1989 sa aj v našej cirkvi začalo cirkevné 
školstvo budovať nanovo. 

Vychádza sa pritom z dvojakého právneho 
princípu, ktorý je produktom medzinárodné
ho, ale aj civilného a kánonického práva. Ten 
prvý hovorí, že rodičia majú právo rozhodovať 
o výbere školy, v ktorej sa budú vzdelávať ich 
deti, a druhý, že Cirkev má právo zakladať 
školy na všetkých úrovniach. 

Rodičia teda majú právo výberu, pričom sú 
cirkevné školy rovnocenné so štátnymi. Zakla
dateľom cirkevnej školy je eparchiálny biskup, 
ktorý sa stáva aj jej garantom. Katolícka škola 
je preto veľmi dôležitým pastoračným nástro
jom biskupa. Prostredníctvom pedagógov, kto
rých on sám vyberá, má možnosť vplývať na 
mladých ľudí a zúčastňovať sa na ich ľudskej aj 
duchovnej formácii. 

Treba povedať, že cirkevné školstvo prešlo 
počas uplynulých rokov kvalitatívnym vývo
jom. Dnes sa cirkevné školy stávajú vyhľadá
vanými, pretože odovzdávajú vzdelanie na 
vysokej úrovni a preto, že v tomto zmätočnom 
svete odovzdávajú deťom a mládeži jasné kri
tériá života. Gréckokatolícki rodičia preto pri 
výbere školy majú jednoznačne uprednostniť 
vlastné školy.

František Čitbaj

FOTOGRAFICKá SúťAŽ SLOVA
Podmienky súťaže
Tematické okruhy: 
Univerzálne tematické okruhy: Rodina, Pamiatka 
zosnulých, Dieťa a mladý človek (ľudia), Príro-
da
Tematické okruhy so zameraním na byzantský ob-
rad: 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 po-
dobe
Forma zasielania: Elektronická na adresu
fotosutaz2012@gmail.com.

V predmete uveďte: Fotografická súťaž 2012 + te-
matický 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
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 22.01. (utorok)  15.40 Orientácie R
 27.01. (nedeľa)  12.50 Orientácie 13.20 
Slovo dona Jozefa Luscoňa 13.25 Prešiel 
som hranicu – príbeh dona Titusa Zemana 
0.35 Slovo dona Jozefa Luscoňa 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
 20.01. (nedeľa)  21.05 Národný týždeň 
manželstva na Slovensku, modlitby v NR 
SR, svedectvo Kataríny Škripcovej a príbeh 
troch turistov

RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 20.01. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Uni
verzitnej kaplnky Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, celebruje Tadeusz Zasępa
 27.01. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Vrútok  

RáDIO REGINA
Utorok  21.00 Viera v živote
Nedeľa  07.55 Z duše
RáDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neve
riacich
 20.01. (nedeľa)  07.00 Biblický výklad Ma
riána Kaňucha, evanjelického kňaza v Žiline

 Zmena programu vyhradená.

 21.01. (pondelok)  11.45 Rehoľná abeceda 
– brat Richard Jombík, Hospitálska rehoľa 
sv. Jána z Boha 17.30 Doma je doma: 
Rodina a škola – o Škole Svätej rodiny 
v Petržalke
 22.01. (utorok)  19.00 Cez tri kontinenty 
(Tanzánia) ⓬ – dokument o Tanzánii
 23.01. (streda)  19.00 Božie deti: Don 
Bosco na Poštárke ⓬ – pozitívny vzťah 
Rómov k duchovnu, k zlepšeniu vzde
lanosti a k zmene svojho života 19.30 
Bioetika: Umelé oplodnenie ⓬ – seriál 
ponúka kresťanský uhol pohľadu, ktorý sa 
dá vedecky dokázať a eticky obhájiť 20.10 
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
 24.01. (štvrtok)  20.15 Lectio divina – Kniha 
žalmov
 25.01. (piatok)  17.30 Marcel Van: Skrytý 
apoštol lásky ⓬ – Marcel Van bol mladým 
vietnamským rehoľným bratom z rehole 
redemptoristov. Žil v prvej polovici 20. 
storočia. V celom živote sa nechal viesť sv. 
Teréziou z Liseux, Božou Matkou a samot
ným Ježišom. Van odpovedal na výzvu robiť 
misie ako pomocník Vykupiteľa modlitbou 
a obetami. Učil sa premieňať utrpenie na 
radosť a privádzať duše k Ježišovej láske. 
Veľa písal. Stal sa Ježišovým poslušným 
sekretárom. V Ríme bol otvorený proces 
jeho blahorečenia. 19.00 Indonézia: Bali 
⓬ – nádherný indonézsky ostrov Bali, 

jeho fascinujúca príroda, starobylé chrámy 
a tradičný tanec rozpráva príbeh dávnej 
histórie 20.25 Effeta: 3. nedeľa v období 
cez rok (Lk 1,1 – 4; 4, 14 – 21) – relácia 
otvára naše vnútro na lepšie pochopenie 
nedeľného evanjelia
 26.01. (sobota)  20.25 Don Camillo ⓬ – po 
odchode dona Camilla a jeho komunistic
kého oponenta Pepponeho sa malá dedin
ka Brescello stáva oázou pokoja. Aspoň do 
okamihu, kým sa dedinčania nerozhodnú 
zbúrať starú kaplnku, aby na jej mieste 
postavili nové byty. Keď sa don Camillo do
počuje tieto správy, opúšťa dočasne úrad 
vo Vatikáne a ponáhľa sa späť do svojho 
predošlého domova. Ihneď sa dostáva do 
ďalšieho konfliktu s Pepponem. Aj keď sa 
problém s kaplnkou podarí vyriešiť, don 
Camillo neodolá možnosti zamiešať sa do 
iných záležitostí vo verejnom i farskom 
záujme. 
 27.01. (nedeľa)  07.20 Klbko: Módna 
prehliadka – ako si kňaz vyberá farbu šiat 
v kostole a na čo nám tieto farby slúžia 
10.00 Svätá omša z Katolíckej univerzity 
v Ružomberku – priamy prenos
 28.01. (pondelok)  11.45 Rehoľná abece
da: Sme ich rodina – dokument o živote 
malej sestry Brigity 17.30 Doma je doma: 
Aktivity Cirkvi v prospech ochrany života – 
popoludňajšia publicistika 20.10 Aktuálne 

s kardinálom Tomkom – kardinál Tomko je 
dnes najvýznamnejším žijúcim Slovákom. 
Jeho vnímanie udalostí vo svete i doma má 
pre nás nesmiernu hodnotu.
 29.01. (utorok)  17.30 Doma je doma: 
Vernosť – o manželskej vernosti a o púti 
zaľúbených v Šaštíne 19.00 Misionár Juraj 
Vojenčiak ⓬ – páter Juraj rozpráva o svo
jom pôsobení na ostrove Flores. Po páde 
totality prichádza na rodné Slovensko, 
aby šíril povedomie o práci misionárov. 
Obnovuje prácu Pápežských misijných 
diel na Slovensku a stáva sa ich prvým 
ponovembrovým riaditeľom. Stále však 
sníva o návrate na Flores.
 30.01. (streda)  19.00 Božie deti: Ako 
rómska duša hľadá Boha ⓬ – pozitívny 
vzťah Rómov k duchovnu, k zlepšeniu 
vzdelanosti a k zmene svojho života 19.30 
Bioetika: Kmeňové bunky ⓬ – seriál 
ponúka kresťanský uhol pohľadu, ktorý sa 
dá vedecky dokázať a eticky obhájiť 20.10 
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku 
20.15 LAJF – živelný cigánsky temperament 
a iný pohľad na rómsku otázku
 31.01. (štvrtok)  20.15 Lectio divina – Kniha 
žalmov 21.00 Medzi nebom a zemou – prof. 
Emília Hrabovcová (historička) prijala po
zvanie Mariána Gavendu
 01.02. (piatok)  17.30 Sedm dní na hoře 
Tábor ⓬ – dokumentárny film o stretnutí 
mládeže na hore Tábor 19.00 Ryža v Binh 
My ⓬ – vo Vietname sa žije na ulici. Tam 
sa obeduje, nakupuje, ľudia sa stretávajú 

a rozprávajú o svojich každodenných ra
dostiach i starostiach. Navštívime i jednu 
vietnamskú rodinu. 20.25 EFFETA (Lk 4, 21 
– 30) – relácia otvára naše vnútro na lepšie 
pochopenie nedeľného evanjelia
 02.02. (sobota)  20.25 Súdruh Don Camillo 
⓬ – dedinka Brescello, kde je Peppone 
starostom a Don Camillo farárom, sa chce 
družobne spojiť s ruským mestečkom. Don 
Camillo je však proti a rozhodne sa voči 
tomu postaviť za každú cenu.
 03.02. (nedeľa)  07.20 Klbko: Módna pre
hliadka – podľa čoho si kňaz vyberá farbu 
šiat v kostole a načo nám tieto farby slúžia 
10.00 Svätá omša z Trnavy – priamy prenos 
18.40 Vlastná cesta – vdp. Jozef Humeňan
ský rozpráva o tom, ako sa stal kňazom 
v reholi rogacionistov, ktorí nepôsobia na 
Slovensku, a ako sa dostal do Rwandy

  21.01. (pondelok)  20.30 Strom života – 
o aktivitách a projektoch mladých ľudí, 
ktorým záleží na prírode
 22.01. (utorok)  20.30 Slovom žalmu 
k jubileu
 23.01. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Podunajské Biskupice
 24.01. (štvrtok)  20.30 Zobor a jeho história
 25.01. (piatok)  20.30 Liečba cukrovky. 
Hosť: MUDr. Klára Jakubíková
 26.01. (sobota)  10.00 Cirkevné osobnosti 
Slovenska. Hosť: Miroslav Kamenický 20.30 
Mesiac s pápežom Benediktom XVI.
 27.01. (nedeľa)  09.10 Toto robím rád 10.30 
Naše zvony a ich zvonári 11.10 Duchovný 
obzor 13.00 Básnik Ján Brezina 13.30 
Minivíkendovky 14.00 Vohľady 14.30 Byť 
šťastnou rodinou dnes 15.30 Príbeh Jána 
Rideka, ktorý našiel vieru na Kube 21.00 
Biskup Pavol Mária Hnilica – rozhovor 
s pátrom Sebastiánom SJ
 28.01. (pondelok)  20.30 Kolégium Kato
líckej univerzity. Hostia: František Kovaľ 
SJ a študenti
 29.01. (utorok)  20.30 Pápežské sloven
ské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme 
očami emeritného biskupa Mons. Štefana 
Vrableca
 30 .01. (streda)  20.30 Predstavenie gréc-
kokatolíckej Farnosti Narodenia Bohoro-
dičky v Žiline 
 31.01. (štvrtok)  20.30 Edita Steinová. Hosť: 
Jozef Uram, prefekt KS Badín
 03.02. (nedeľa)  13.00 Ján Švec Slavko
vian – básnik Katolíckej moderny 14.00 
Údel: matka

DVOJKA
 20.01. (nedeľa)  10.00 Ekumenická boho
služba – priamy prenos z Evanjelického kos
tola v Bratislave-Prievoze 14.05 Orientácie 
14.30 Slovo 01.40 Slovo R
 21.01. (pondelok)  18.40 Ján Chryzostom 
Korec – portréthu
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J. B. Jenkins, T. Lahaye: Ponecháni napospas – Čas her skončil
Koncom roka rezonovala v našej spoločnosti myšlienka konca sveta. Predpovede tzv. pro-
rokov nevyšli. Isté však je, že koniec sveta raz bude. Hovorí o tom Božie slovo. Aj autori 
apokalyptického príbehu sa nechali inšpirovať biblickými proroctvami a vytvorili pútavý 
príbeh štyroch mladých ľudí – Judda, Viki, Lionela a Ryana, ktorí po zmiznutí miliónov 
ľudí ostali bez najbližšej rodiny. Kristovi nasledovníci zmizli v jednom okamihu a na 
svete ostali iba tí, ktorí ho do svojho života neprijali. Do života spoločnosti sa tak vkráda 
chaos, násilie a bezprávie. Dokážu zmeniť svoj doterajší život a spojiť svoje sily? (Dada Kolesárová)

A Walk to Remember
Nezabudnuteľná cesta je príbeh dvoch odlišných mladých ľudí. Dej sa odohráva koncom 
20. stor. v Severnej Karolíne. Landon je typickým predstaviteľom súčasnej mládeže – 
výtržník, ktorý zanedbáva svoje povinnosti. Po istej výtržnosti mu riaditeľ udelí trest 
– nacvičovať divadlo a doučovať slabších žiakov. Tu sa stretne a zblíži s konzervatívnou 
a nenápadnou Jamie. Zlom nastáva, keď sa dozvie, že Jamie má leukémiu. Niektorí 
označujú film za gýčovitý, no sila príbehu je v tom, že sa skutočne stal. Jamie je zosob-
nením Danielle, sestry Nicholasa Sparksa, autora bestselleru, podľa ktorého bol film nakrútený. Jej manžel 
Jimmy Everest založil centrum na pomoc deťom s rakovinou a dodnes žije ako vdovec. (Dada Kolesárová)

Tóno Mesároš: Si pre mňa
Po dlhšej odmlke prichádza v októbri 2012 autor a interpret piesní Tóno Mesároš so svo-
jím novým CD, v ktorom kladie dôraz na obsah. Je to už jeho štvrtý album a prináša 14 
melodických piesní, ktoré svojou obsahovou a hudobnou stránkou môžu zaujať nielen 
mladú, ale aj staršiu generáciu poslucháčov. Odkazom je nosná myšlienka a zároveň 
názov Si pre mňa. Album vznikal v tvorivej dielni producenta Martina Husovského. 
Výnimočnosťou je, že súčasťou bookletu je stručná notová a akordová časť, ktorá môže 
byť pomôckou pre spevácke zbory či katechétov. Bližšie informácie o  interpretovi a albume môžete nájsť na 
webovej stránke www.tonomesaros.sk. (Dominik Petrík)
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krížovka skrýva preklad časti žaltára:  
ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ.________________________________________________

legenda: anÓda, bahniak, cela, celina, červy, 
delo, dohoda, hanba, hlad, hliník, charta, 
chlieb, ihlan, kalich, kalus, kanec, kimono, kniha, 
koleno, koliba, kolika, koridor, kronika, lakmus, 
liatina, milosť, mlieko, obilie, oceĽ, odkaz, okresy, 
olejnina, olovo, osada, roleta, semeno, slimÁk, 
slina, spln, struk, sulFidy, Šaty, talent, tovar, 
valach, vinič, vosky, zlato, zrada, žaba, žilina.

tajničku osemsmerovky tvorí 24 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. 

Správne riešenia z čísla 26. Krížovka: milujem pána, lebo 
vypočul môj prosebný hlas. Osemsmerovka: božia milosť sa 
zjavuje v sile kristovho kríža. 

Výherca: mikuláš plavčan z čirča. riešenia zasielajte na ad-
resu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.
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n viete, čo je úplná staroba?
keď odchádzate z múzea a za-
pne sa alarm.

n „boris, prečo každé ráno pri-
chádzaš neskoro do školy?“
„lebo na rohu je tabuľa s upo-
zornením: znížte rýchlosť! 
Škola!“

n viete, prečo na mesiac chodia 
iba muži? ženy sa boja, že stratia 
príťažlivosť. na mesiaci je totiž 
šesťkrát menšia...

n adam a eva sa rozprávajú 
v raji:
„adam, povedz, miluješ ma?“
„no a koho iného by som asi mal 
milovať?!?“

n stretne jano kamaráta.
„juro, počul som, že hovoríš 
dobre po anglicky.“
„Áno.“
„tak čo potom znamená why?“
„prečo.“
„iba sa pýtam.“

n mravec uteká po pralese, 
ďaleko za ním si vykračuje slon. 
vzdialenosť sa stále skracuje.
mravec sa rozčúli, rozkričí sa 
na slona: „to sa ti kráča, keď som 
ti vyšliapal cestu!“

n manželka posiela sms man-
želovi:

slovo   2 | 2013slovo   2 | 2013



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

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

25. – 27. 01. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež od 9 do 30 rokov z proto
presbyterátov Sabinov a Prešov.
01. – 03. 02. Zbav nás zlého. Nechceme robiť rekla
mu zlému, ale objaviť jeho taktiku boja. Poukázať na 
najčastejšie ponuky kuchyne zlého. Nazrieť na jeho 
päťstupňovú prevodovku motora, ktorý nás má za
priahnuť na jazdu večnej smrti. A ponúknuť víťazstvo 
Ježiša Krista s jeho záchranou a sprevádzaním na ces
te večnej radosti a pokoja. Veková kategória účastní
kov 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 ohlá
siť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. 
Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie informá
cií, ale ako Božie slovo hovorí: „Evanjelium je Božou 
mocou na spásu“(Rim 1, 16), budeme sa modliť, aby 
ťa Svätý Duch vystrojil svojou mocou do tejto služby.
08. – 10. 02. AŠAD – Archieparchiálna škola animáto
ra dobrovoľníka.
15. – 17. 02. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Vra
nov nad Topľou-mesto. Veková kategória účastníkov 
je od 9 do 30 rokov.
22. – 24. 02. Biblia – kniha kníh. Čo je to Biblia? Ako 
si ju zamilovať? Praktické ukážky, ako čítať a študovať 
Bibliu, ako sa pomocou nej modliť a ako si farebne 
značiť v Biblii... (otec Slavomír Palfi & Valéria Juríčková)

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

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

 PúTNICKé MIESTA

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

02.02. Fatimská sobota (10.00 h)
03.02. Liturgia s modlitbami za uzdravenia. Púť za-
svätených osôb (10.00 h)
24.02. Katedra sv. Petra (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

02.02. Fatimská sobota (10.30 h)
03.02. 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

22.01. Mládežnícka svätá liturgia – Katedrálny chrám 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove (16.30 h)
23.01. Študentské stretko – na vybranú tému z ka
techizmu pre mladých (15.00 h)

 EVANJELIZAČNá ŠKOLA SV. MIKULáŠA

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

 ŠKOLA V PRÍRODE SV. LUKáŠA
Viničky-hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

PáPEŽSKé MISIJNé DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

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

NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

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

Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

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

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

vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

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

Prázdninový týždeň  
pre rodiny s deťmi 
Termín: 18. – 22. február 2013
Miesto: Centrum pre rodinu na Sigorde (pri Prešove)
Príspevok na rodinu: 160 eur

Pozývame vás prežiť čas jarných prázdnin v Centre pre rodinu na Sigorde, v spoločen-
stve ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre vás pripravili 
program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet 
do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas 
rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery. 

Tešíme sa na vás!


