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Spoločenstvo Kána je 
jedným z misií katolíc-
kej Komunity Chemin 

Neuf. Táto komunita sa zrodila 
z modlitbového spoločenstva 
vo francúzskom Lyone v roku 
1973 a dostala pomenovanie 
podľa ulice Chemin Neuf – Nová 
cesta, v ktorej sa toto modlit-
bové spoločenstvo stretávalo. 
Komunitu založil jezuita otec 
Laurent Fabre, ktorý sa po 
prijatí lyonským arcibiskupom 
stal a dodnes je jej pastierom. 
Najprv to bol Lyon, ale čoskoro 
sa rozšírila do ďalších miest 
Francúzska a do ďalších krajín. 
V dnešnej dobe má okolo 2 000 
členov a svoje domy v tridsiatich 
krajinách sveta.

Komunita má dva duchovné 
pramene, z ktorých čerpá. Otec 
Laurent Fabre o jej spirituali-
te hovorí: „Každá kresťanská 
spiritualita je zakorenená pod 
Kristovým krížom. Kríž Komu-
nity Chemin Neuf je zasadený 
uprostred križovatky, kde sa 
stretáva charizmatická obno-
va so svojím elánom, chválou 
a mladosťou spoločne s už 
doposiaľ ,vyšliapanou’ ignácian-
skou tradíciou.“

Najhlbším povolaním komu-
nity je budovať jednotu – medzi 
národmi (je medzinárodnou), 

medzi cirkvami (je ekumenic-
kou), ale aj medzi manželmi. 
A tu sa dostávame k samotnej 
Káne pre manželov, ktorá je na 
Slovensku od roku 2000 a tohto 
roka sa konalo už 13. stretnutie. 
Najviac párov, ktoré na Kánu 
prichádzajú, je z východu 
Slovenska a sú to páry z Rím-
skokatolíckej, ale aj Gréckokato-
líckej cirkvi. Komunita sa zatiaľ 
ešte len dostáva do povedomia 
Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku. Po prvýkrát sa s ňou 
mohli stretnúť mladí Prešov-
skej archieparchie na Kvetnom 
víkende v roku 2010.

Ako sa zrodila Kána
Dôležitým rokom pre jej 

vznik bol rok 1980. V októbri sa 

v Ríme konala synoda bisku-
pov o rodine, ktorá sa veno-
vala úlohe kresťanskej rodiny 
v dnešnom svete. V tom istom 
roku aj vďaka výstupom spomí-
nanej synody tri páry z komu-
nity spolu s otcom L. Fabreom 
začali rozmýšľať o stretnutí 
pre manželské páry. Po roku 
uvažovania, modlitieb, hľa-
dania, navštevovania iných 
komunít a stretnutí sa stretli na 
duchovných cvičeniach. Modlili 
sa a prosili Pána, aby ich viedol 
a ukázal im, akým smerom sa 
majú vybrať. Na začiatku dostali 
slovo z Jánovho evanjelia o svad-
be v Káne Galilejskej a postupne 
počas týždňa sa začali v modlit-
be tvoriť témy a smer budúceho 
stretnutia manželov. A tak po 

tomto týždni sa rozhodli zorga-
nizovať a pripraviť prvé stretnu-
tie. Nazvali ho podľa evanjelia 
o svadbe v Káne Galilejskej, kto-
ré dostali na začiatku duchov-
ných cvičení. Prvé stretnutie sa 
konalo vo Francúzsku a neskôr 
sa rozšírilo do ďalších krajín. 
Dnes sa nachádza v 40 krajinách 
sveta.

Stretnutie Kána pre manže-
lov je týždňové stretnutie, na 
ktorom sa okrem prednášok (na 
rôzne témy ako komunikácia, 
odpustenie, sexualita a iné) 
a modlitby ponúka čas pre 
pár. Každému páru sa ponúka 
čas jeden pre druhého, čas na 
zdieľanie, čas, v ktorom môžu 
pozvať Boha do svojho spo-
ločného života. Každý pár má 
priestor znovuobjaviť zmysel 
života v manželskom páre, ale aj 
v rodine. Manželom je ponú-
kaný aj priestor na to, aby sa 
podelili o radosti a bohatstvo, 
ale aj ťažkosti života vo dvo-
jici. Majú možnosť otvoriť sa 
pôsobeniu Boha, ktorý vytvára 
a zjednocuje ich manželský pár. 
Kána dáva manželom priestor, 
aby sa ich vzťah prehĺbil a aby 
Pán premenil vodu na nové víno 
v ich vzťahu.

Počas siedmich rokov služby 
v Káne som mal ako zodpoved-
ný za toto stretnutie možnosť 
vidieť zázrak, ktorý sa sprítom-
ňoval v manželských pároch, 
ktoré sa na Káne zúčastnili. 

Pre tie páry, ktoré sa na 
stretnutí zúčastnia, sa ponúka aj 
ďalšie vedenie a formácia v Brat-
stve Kána, aby to, čo sa začalo na 
stretnutí Kána, sa ďalej prehl-
bovalo a ich spoločný život bol 
krajší a kvalitnejší.

Na Kánu majú manželia 
možnosť prísť sami alebo s celou 
rodinou. Pre malé deti je pripra-
vená škôlka a pre staršie tábor. 
Ak chcete investovať do svojho 
manželstva, ak chcete skvalitniť 
alebo oživiť svoje manželstvo, 
ponúkame aj vám priestor. 
Najbližšie stretnutie bude od 28. 
júla do 3. augusta. Bližšie infor-
mácie o Komunite Chemin Neuf 
aj stretnutiach Kána nájdete na 
webovej stránke www.chemin-
-neuf.sk. n

Jozef Greško

Stavby viery
K téme východnej tradície v umení a v archi-
tektúre by sa možno oveľa kompetentnejšie 
mohli vyjadriť teológovia alebo iní odborníci 
a jestvujú aj mnohé publikácie, ktoré výstiž-
ne definujú východnú tradíciu. No môžem 
ponúknuť vlastnú skúsenosť autora a projek-
tanta s projektovaním a výstavbou chrámov 
či rekonštrukciou viacerých chrámov a šty-
roch kláštorov z obdobia po revolúcii.

Je známe, že počas totality bola Gréckoka-
tolícka cirkev na Slovensku cielene likvi-
dovaná. V mnohých prípadoch sa to štátna 
moc snažila docieliť i cez odobratie chrámov. 
Počas komunizmu sa aj z tých chrámov, 
ktoré Cirkvi zostali, odstraňovalo to najcen-
nejšie – samotné ikonostasy. Pamätám si 
dedinky, kde boli vzácne ikony roky odlo-
žené na pôjdoch chrámov. Dnes sa, vďaka 
Bohu, postupne zreštaurované opäť vracajú 
do svätýň.

Pád totality a s ním aj vytúžená slobo-
da priniesli aj priestor na stavbu nových 
chrámov. Zažíval som to, že ľudia rôznych 
pováh a názorov sa vedeli v nadšení rýchlo 
spojiť a za krátku dobu postavili chrám. Pri 
spätnom hodnotení uvedené stavby splnili 
svoj hlavný cieľ, ktorý spočíval v rýchlom 
uspokojení základných potrieb kresťanského 
spoločenstva – mať svoj priestor na liturgiu, 
na modlitbu. Na druhej strane tieto stavby 
poväčšine vznikali veľmi rýchlo. Na takú 
vážnu úlohu nebol pripravený nikto zo zú-
častnených strán – ani veriaci, ani kňazi, ani 
projektanti. Najviac absentovalo poznanie, 
ako vlastne má moderný gréckokatolícky 
chrám vyzerať. I to je jeden z dôvodov, prečo 
mnohé gréckokatolícke chrámy z tohto 
obdobia nie je ľahké na prvý pohľad odlíšiť 
od rímskokatolíckych kostolov. Na kvalitu 
novopostavených chrámov mal vplyv aj druh 
použitých materiálov, keďže kvalitnejšie 

nové technológie k nám začali prenikať až 
neskôr a s nimi aj nové kvalitatívne mož-
nosti. Všetko bolo dané dobou, ale napriek 
tomu si myslím, že neprevažovala kvantita 
nad kvalitou, ako sa to zvykne zjednodušo-
vať.

Teraz nastal čas, keď treba dotvoriť chrá-
my z predchádzajúceho obdobia a doplniť 
ich o prvky východnej architektúry, ktoré do 
týchto chrámov určite patria. Uvedomením 
si koreňov a znovuobjavením východnej 
tradície sa vynárajú nové obzory. Veľkú 
výchovnú úlohu v tomto smere spravila sa-
motná miestna cirkev. Bolo zorganizovaných 
mnoho ikonopiseckých kurzov, školení, 
mnoho publikovaných textov. Ovocie toho 
všetkého môžeme zreteľne vidieť. Gréckoka-
tolícki veriaci dnes sami požadujú do svojich 
chrámov ikonostasy a východne prvky, ktoré 
predtým nechceli alebo nepovažovali za 
dôležité. A ak, tak len v obmedzenom množ-
stve (napríklad z ikonostasu len štyri zák-
ladné ikony a podobne). V nových chrámoch 
sa opäť objavujú mozaiky, kupola chrámu, 
ktorá špecificky definuje aj jeho pôdorys.

Preto proces „obliekania chrámov do no-
vého rúcha“ je nielen dobrý, ale aj nanajvýš 
potrebný. Pritom je nevyhnutné ustriehnuť 
mieru a kvalitu inštalovaných diel či vnú-
torného zariadenia – mobiliáru. Vzorovým 
príkladom sú staré drevené chrámy, ktoré 
sa aj vďaka svojej harmónii zaradili medzi 
skvosty ľudovej architektúry. Je vidno, že ich 
stavitelia k nim pristupovali s hlbokou vie-
rou a pokorou. Bude to niekto môcť povedať 
raz aj o nás?

Ing. Ján Zajac
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�� Kresťania	môžu	nosiť	retiazky	
s	krížikmi	aj	do	práce,	ak	neohrozujú	
bezpečnosť	iných.	Európsky súd pre 
ľudské práva v Štrasburgu začiatkom 
januára uznal Veľkú Britániu vinnú 
z toho, že neochránila práva zamest-
nancov leteckej spoločnosti British 
Airways, voči ktorým bolo začaté 
disciplinárne konanie, pretože od-
mietli prestať nosiť kríž na pracovisku. 
Európsky súd rozhodol aj v ďalšej 
veci: občiansky zamestnanec nesmie 
odmietnuť zosobášiť osoby rovnaké-
ho pohlavia, ak mu to právne pred-
pisy daného štátu umožňujú. Taký 
je výsledok prípadu, keď istý obecný 
úradník odmietol zosobášiť homose-
xuálny pár, pretože to bolo proti jeho 
náboženskému presvedčeniu. (RV)

�� Vo vietnamskom Hanoji demolu-
jú	karmelitánsky	kláštor	s	kostolom.	
Historická storočná budova má uvoľ-
niť miesto novej nemocnici. Katolícka 
komunita interpretuje tento zásah 
ako diskrimináciu.

�� Katedrála sv. Petra a Pavla vo 
Washingtone sa stane dejiskom 
sobášov	ľudí	rovnakého	pohla-
via. Katedrála je najvýznamnejším 
chrámom Spojených štátov, kde sa 
americký ľud stretáva, aby oplakával 
tragédie alebo oslavoval nového 
prezidenta. Predstavitelia národnej 
katedrály informovali 9. januára, že 
chrám bude jednou z prvých kongre-
gácií episkopálnej cirkvi, ktorá bude 
uplatňovať nový rítus. (TASR)

�� Prednášku	o	perzekúcii	Grécko-
katolíckej	cirkvi	v	komunistickom	
Československu	predniesol pražský 
apoštolský exarcha Mons. Ladislav 
Hučko 10. januára v Prahe na pozva-
nie Ústavu pre štúdium totalitných 
režimov. (www.exarchat.cz)

�� O	nevine	kresťanky	Rimshy	
Masihovej obvinenej z blasfémie 
definitívne	rozhodol	15.	januára	
Najvyšší	súd	v	Pakistane. Medziná-
rodne sledovaný prípad 14-ročného 
mentálne postihnutého dievčaťa, 
ktorému hrozil trest smrti, sa tak 
končí.

�� Novým koptským patriarchom sa 
stal	Ibrahim	Isaac	Sidrak,	doterajší	
biskup v Minyi. Biskupská synoda 
koptskej cirkvi ho zvolila 15. januára. 
Rozhodnutie synody potvrdil 18. 
januára Svätý Otec, ktorý zároveň 
prijal rezignáciu kardinála Antoniosa 
Naguiba.

�� 29.	decembra	sa	v	GMC	Bárka	
v Juskovej Voli konal ples animá-
torov. Toto podujatie sa začalo 
spoločnou modlitbou Molebenu 
k Presvätej Bohorodičke, ktorú viedol 
otec Slavomír Zahorjan. Potom sa 
účastníci presunuli do jedálne, kde 
na nich čakala hudobná skupina 
Galaxy. Okrem tanca, zábavy, prí-
jemného prostredia, dobrého jedla 
nechýbala ani tombola s množstvom 
cien. (Slavomír Zahorjan)

�� Slávnostné otvorenie prvé-
ho	eparchiálneho	zhromaždenia	
Košickej	eparchie	sa z rozhodnutia 
vladyku Mons. Milana Chautura, 
košického eparchu, v súlade s cir-
kevným právom a závermi rokovania 
Rady hierarchov uskutočnilo 7. 
januára v prešovskej katedrále, kde 
hierarchovia i kňazi všetkých troch 
gréckokatolíckych eparchií slávili 
božskú liturgiu. Na začiatku slávnosti 
otec Ľubomír Petrík prečítal ustano-
vujúce dekréty. 
Veriaci Košickej eparchie v rámci 
prípravy rokovania eparchiálneho 
zhromaždenia majú možnosť podať 
návrhy tém na rokovanie, ktoré 
považujú za aktuálne a závažné, 
týkajúce sa rôznych pastoračných 
otázok, otázok v oblasti školstva a ka-
techézy, cirkevnej disciplíny a iných 
problémov posväcovania, vyučovania 
a spravovania Božieho ľudu. Tým sa 
zapájajú do im prislúchajúcej zodpo-
vednosti za život miestnej cirkvi a jej 
zveľaďovania. (Michal Hospodár)

�� Nádejní	kandidáti	na	budúcich	
animátorov sa počas víkendu 11. – 
13. januára venovali v Juskovej Voli 

téme Božie slovo. Pod vedením otca 
Slavomíra Palfiho sa 32 učeníkov 
oboznámilo s nástrojmi potrebnými 
na efektívne štúdium Biblie. Okrem 
prednášok nechýbali ani praktické 
cvičenia na danú tému, spoločné 
modlitby a slávenie Najsvätejšej 
Eucharistie. (Slavomír Zahorjan)
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V Užhorode sa konala chirotónia  
biskupa Mukačevskej eparchie 

12. januára sa v užhorodskom 
gréckokatolíckom Katedrálnom 
chráme Povýšenia sv. Kríža 
konala biskupská chirotónia 
vladyku Nila Luščaka OFM, 
pomocného biskupa Mukačev-
skej gréckokatolíckej eparchie. 
Hlavným svätiteľom bol vladyka 
Milan Šášik CM, mukačevský 
eparcha, spolusvätiteľmi vlady-
ka William Skurla, pittsburský 
metropolita z USA, a arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongre-
gágie pre východné cirkvi. Išlo 
o prvú biskupskú vysviacku 

rodáka zo Zakarpatska odvtedy, 
čo tamojšia Gréckokatolícka 
cirkev vyšla z katakomb.

Na tejto udalosti sa zúčastnilo 
25 biskupov, medzi nimi apoš-
tolský nuncius na Ukrajine ar-
cibiskup Thomas E. Gullickson, 
hlava Ukrajinskej gréckokato-
líckej cirkvi vladyka Svjatoslav 
Ševčuk, katolícki biskupi 
obidvoch obradov z Ukrajiny aj 
susedných krajín, nechýbali ani 
traja gréckokatolícki eparchovia 
zo Slovenska: prešovský arcibis-
kup a metropolita Ján Babjak SJ, 

košický eparcha Milan Chautur 
CSsR a bratislavský eparcha 
Peter Rusnák. Prítomní boli aj 
predstavitelia miestnej správy 
a zástupcovia diplomatického 
zboru pôsobiaci v Užhorode. 
Homíliu predniesol Mons. Cyril 
Vasiľ SJ.

Pátra Nila Jurija Luščaka 
OFM vymenoval za pomocného 
biskupa pre Mukačevskú gréc-
kokatolícku eparchiu Benedikt 
XVI. Oznámil to 19. novembra 
2012. (Stanislav Gábor; snímky: 
www.mgce.uz.ua)

V Paríži sa postavilo na obranu rodiny  
a manželstva viac ako milión ľudí 
Na nedeľňajšej pokojnej ma-
nifestácii proti manželstvám 
homosexuálov sa 13. januára 
v Paríži zúčastnilo viac ako 
milión ľudí. Počas podujatia 
s názvom Manifestácia pre všet-
kých sa protestujúci postavili 
proti rozhodnutiu francúzskeho 
prezidenta legalizovať manžel-
stvá rovnakých pohlaví s prá-
vom na adopciu, tzv. manžel-
stvo pre všetkých. Okrem toho, 
že umožní homosexuálnym 
párom, aby im boli zverované 
deti, stanoví tiež odstránenie 
slov otec a mama, muž a žena 
z úradných listín a nahradí 
ich termínmi rodič A, rodič B. 
Ide o legislatívnu redefiníciu 
manželstva. 

Francúzska ministerka spra-
vodlivosti Christiane Taubirová, 
ktorá návrh zákona podala do 
parlamentu, už dala na vedo-

mie, že návrh zostane bezo 
zmeny a o nejakom referende 
nebude vôbec reč. Politička ar-
gumentuje výsledkami priesku-
mu verejnej mienky. 

Podľa Mons. Vincenza Pagliu 
spočíva hlavný problém v egoiz-
me a v skutočnosti, že žijeme vo 
svete, v ktorom prevláda iba „ja“, 
a ktorý si želá iba práva a žiadne 
pravidlá: „Napríklad adopcia 
detí homosexuálmi urobí z die-
ťaťa akoby druh tovaru, teda: 
keď mám právo na toto, mám 
právo aj na to ďalšie. V skutoč-
nosti sa dieťa musí zrodiť a rásť 
prirodzenou cestou, ktorou 
je od nepamäti vzťah otca 
a matky. Dieťa by malo vyrastať 
v tomto kontexte.“

Mons. Paglia pripomína, že 
umožnenie manželstiev homo-
sexuálom a následnej adopcie 
by bolo nebezpečenstvom 

nielen pre dieťa, ale aj pre celú 
spoločnosť.

Predseda vatikánskeho dikas-
téria sa obáva, že po „manžel-
stve pre všetkých“ by sa mohli 
otvoriť aj témy ako polyandria 
a polygamia: „Všetko sa stáva 
možným. Ak je meradlom ,ja‘ 
a uspokojenie všetkých mojich 
túžob, je jasné, že môže dôjsť 
k čomukoľvek, a teda aj k zniče-
niu civilizácie.“

Uvoľnením tzv. kotvy 
prirodzeného práva by podľa 
právnika Carla Cardia, docenta 
cirkevného práva na Univerzite 
Roma Tre, mohlo viesť k ďalším 
negatívnym zmenám. „Stojíme 
pred povolením v istých oblas-
tiach takmer všetkého. Mám na 
mysli hypotézu eutanázie pre 
duševne chorých.“ (RV, TK KBS)

Jasličkové pobožnosti v Jakubanoch
V Chráme sv. apoštolov Petra 
a Pavla v Jakubanoch vystúpili 
25. decembra po slávnostnej 
svätej liturgii malí i veľkí koled-
níci s biblickým pásmom o na-
rodení Ježiša Krista. Spoločnou 
modlitbou, príbehom o naro-

dení, piesňami a vinšmi ohlásili 
všetkým prítomným radostnú 
zvesť o narodení Spasiteľa. 

Nasledujúcu nedeľu 30. 
decembra po modlitbe ružen-
ca vystúpili v rómskej osade 
v Jakubanoch s jasličkovým 

pásmom rómske deti a mládež. 
Vonku pred maličkou kaplnkou 
sa na konci programu nieslo 
radostné „Amen sam spasimen, 
the o Ježiš dživel andre amende.“ 
− „Sme spasení, lebo Ježiš žije 
v nás.“ (Andrea Vaľková)

Zimný detský tábor 2013
GMC Bárka v Juskovej Voli 
odštartovala Nový rok Zimným 
detským táborom, ktorý sa 
konal 2. – 5. januára. Zúčastnilo 
sa na ňom 69 detí a mladých, 
o ktorých sa staral tím 9 animá-
torov a 2 kňazov. Témou tábora 
bol sv. Cyril a Metod. Dôraz 

bol kladený na životy svätcov 
ešte pred ich príchodom na 
Veľkú Moravu. Ďalším cieľom 
bolo vyzdvihnúť ich charakte-
rové črty, evanjelizáciu, službu, 
a tak motivovať deti a mladých 
k tomu, aby aj oni boli tými, 
ktorí budú rozprávať iným 

o Bohu. Na priblíženie témy 
pripravil tím slúžiacich rôzne 
aktivity. Pre každú skupinku 
bolo charakteristické to, že 
niesla pomenovanie po jednom 
zo siedmich Sedmopočetníkov. 
(Viktória Žolnová)

Koledníci z Banského zavítali do Prezidentského paláca
Už tradične sa Dobrá novina 
ohlasuje aj v Prezidentskom 
paláci. Každý rok začiatkom 
januára sa s koledníkmi Dobrej 
noviny stretáva aj prezident SR 
Ivan Gašparovič s manželkou 
Silviou Gašparovičovou. V tom-
to roku sa v priestoroch Prezi-
dentského paláca v Bratislave 

ozývali koledy a vinše v podaní 
chlapcov a dievčat z Borského 
Mikuláša, Čadce-Kýčerky, Turia 
a Višňového. Gréckokatolíckych 
koledníkov tentoraz zastupovali 
koledníci z Banského. Prezi-
dent Ivan Gašparovič vyjadril 
radosť zo stretnutia s koled-
níkmi a povedal, že ho teší, ak 

podobnú radosť roznášajú aj po 
celom Slovensku. Ocenil, že sa 
koledníci v rámci svojho voľné-
ho času venujú tejto ušľachtilej 
činnosti. Slovenský prezident-
ský pár koledníkom Dobrej 
noviny venoval aj finančný dar. 
(Beáta Baranová)

Prezident Gašparovič prijal predstaviteľov cirkví  
a náboženských spoločností
Prezident SR Ivan Gašparovič 
prijal 10. januára predstaviteľov 
vyše dvadsiatich cirkví a ná-
boženských spoločností. Na 
tradičnom novoročnom stretnu-
tí sa zúčastnili aj zástupcovia 
Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS): bratislavský arcibiskup 
metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský, apoštolský adminis-
trátor sede vacante Trnavskej 

arcidiecézy Mons. Ján Orosch, 
banskobystrický biskup Mons. 
Marián Chovanec a bratislavský 
eparcha Peter Rusnák za prí-
tomnosti apoštolského nuncia 
na Slovensku Mons. Maria 
Giordanu.  
Prezident Gašparovič v príhovo-
re okrem iného pripomenul Rok 
sv. Cyrila a Metoda. Označil ho 
za udalosť, na ktorú treba upria-

miť pozornosť celého národa, 
pretože „pripomína hodnoty 
obrovského významu“ a „du-
chovný základ“, na ktorom stojí 
samostatné Slovensko. Za slová 
o jubileu poďakoval predseda 
KBS Mons. Stanislav Zvolenský. 
„V Katolíckej cirkvi si uvedomu-
jeme, že je to vynikajúci čas, keď 
môžeme aj sami jednotlivo, aj 
spoločne nachádzať nové mo-
tívy na správnejší život,“ povedal 
metropolita Zvolenský.

Prezidentovi sa potom priho-
vorili generálny biskup Evan-
jelickej cirkvi a. v. Miloš Klátik 
a čestný predseda Ústredného 
zväzu židovských náboženských 
obcí v SR Pavel Traubner. Tra-
dičné novoročné stretnutie hla-
vy štátu s predstaviteľmi cirkví 
a náboženských spoločností 
ukončila spoločná ekumenická 
modlitba za Slovensko, ktorá sa 
uskutočnila v Kaplnke sv. Barbo-
ry v Prezidentskom paláci.
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�� V	Košiciach	vydali	publikáciu	
o ekumenizme v meste v rokoch 
1994 – 2011. Ekuména Košice 1994 – 
2011 je názov publikácie, ktorá vyšla 
v januári v spolupráci Ekumenického 
spoločenstva cirkví na území mesta 
Košice, VÚC, mesta Košice a vyda-
vateľstva Nové mesto. Dielo obsa-
huje i priame autorizované výroky 
biskupov z rôznych cirkví – košického 
arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, 
košického eparchu Mons. Milana 
Chautura, biskupa ECAV východného 
dištriktu Slavomíra Sabola, pravosláv-
neho michalovského biskupa Juraja 
i mnohých iných predstaviteľov cirkví. 
Na 140 stránkach popisuje a obrazom 
dokumentuje ekumenické spoločen-
stvo na území mesta Košice, jednot-
livé subjekty spoločenstva vrátane 
pozorovateľa – židovskej náboženskej 
obce, ich modlitby a bohoslužby, kul-
túrne a sociálne podujatia i spoluprá-
cu s mestom, s VÚC a ďalšie aktivity. 
(Anton Konečný, Martin Uher)

�� Ordinár	František	Rábek	si	19.	
januára	uctil	pamiatku	obetí	leteckej	
nehody AN 24 pri memoriáli obe-
tiam leteckej katastrofy slovenských 
príslušníkov mierovej misie KFOR 
v maďarskej obci Hejce. Siedme 
výročie najväčšej tragédie v novodo-
bej histórii Slovenska si pripomenuli 
pozostalí, kolegovia a priatelia obetí 
za účasti ministra obrany SR Martina 
Glváča, ministra obrany Maďarskej 
republiky Csabu Hendeho, veľvyslan-
ca SR v Maďarskej republike Petra 
Weissa, generality OS SR na čele s ná-
čelníkom GŠ OS SR Petrom Vojtekom, 
náčelníka GŠ maďarských obranných 

Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska  
k registrácii farmakologických potratových prípravkov 
v Slovenskej republike
V súvislosti so zverejnenými in-
formáciami o registrácii prí-
pravkov na vykonanie liekového 
(chemického) potratu v Slo-
venskej republike (internetová 
informácia Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv z 9. januára 
2012) vydávam nasledovné 
naliehavé stanovisko:

1. Úmyselné usmrtenie nena-
rodeného dieťaťa v živote matky 
vždy bolo, vždy je a vždy bude 
úkladnou vraždou – „ohavným 
zločinom“ (Ján Pavol II.). Na 
tom nič nemení spôsob, akým 
bolo zabitie počatého dieťaťa 
vykonané. Preto aj najnovšie 
rozširovanie spektra pros-
triedkov určených na zabíjanie 
bezbranných, nenarodených 
detí o chemické (farmakologic-
ké) potratové prípravky (napr. 
s obsahom mifepristonu, mi-
soprostolu – tabletky Medabon, 
Mifegyn) je veľmi závažnou, 

smutnou skutočnosťou s mimo-
riadne zhubnými dôsledkami 
pre celú spoločnosť, osobitne 
však pre všetky priamo zúčast-
nené osoby. Ide predovšetkým 
o dosahy morálne (hromadiace 
sa hriechy proti nevinnému 
ľudskému životu), kultúrne (ší-
renie a podpora kultúry smrti), 
ale tiež o dôsledky zdravotné, 
sociálne a ekonomické. Známe 
vedecko-odborné informácie 
dosvedčujú, že tieto chemické 
potratové prípravky prinášajú 
nové, nezanedbateľné riziká 
a následky pre zdravie i pre 
život samotnej ženy – matky 
nenarodeného dieťaťa, ktorá 
sa tak v dôsledku nešťastného, 
neraz zúfalého rozhodnutia, 
stáva druhou priamou obeťou 
farmakologického potratu.

2. Z uvedených dôvodov na-
liehavo žiadam zodpovedných 
štátnych predstaviteľov a prís-

lušné štátne orgány Slovenskej 
republiky, osobitne ministerku 
zdravotníctva a predsedu vlády, 
aby mimoriadne starostlivo zvá-
žili dôsledky svojich rozhodnutí 
v tejto oblasti, chránili nevinné, 
nenarodené deti obyvateľov 
Slovenska pred úmyselným 
zabíjaním a zasadili sa účinne 
v rozsahu svojich právomocí 
a zodpovednosti za „ochranu 
každého ľudského života už 
pred narodením“. Žiadam, 
aby sa neodkladne vykonali 
potrebné kroky na pozastavenie 
a následné zrušenie nedáv-
nej registrácie potratových 
farmakologických prípravkov 
v Slovenskej republike, ako nám 
to umožňujú príslušné domáce 
i medzinárodné právne normy.

V Bratislave 11. januára 2013
Mons. Stanislav Zvolenský 

predseda Konferencie biskupov 
Slovenska

V Lipanoch majú nový chrám

Nedeľa 13. januára 
bola výnimočným 
dňom pre gréckoka-
tolíckych veriacich 
vo farnosti Lipany. 
Zavítal medzi nich 
prešovský arcibis-
kup a metropolita 
Ján Babjak SJ, aby 
v novopostavenom 
Chráme sv. apošto-

lom rovných Cyrila a Metoda 
slávil po prvýkrát svätú liturgiu. 
Chrám začali veriaci stavať 29. 
marca 2012 a do užívania bol 
daný 24. decembra. Bol tým 
najkrajším vianočným darče-
kom pre všetkých. Vladyka Ján 
vyzdvihol rýchlosť postavenia 
chrámu. „Pravdepodobne 
sa ešte nikomu nepodarilo 
postaviť chrám za takú krátku 
dobu. To ale neznamená, že je 
všetkému koniec. Treba ho ešte 
dokončiť, doladiť určité veci, ale 
aj pozývať každého na stretnu-
tie s milosrdným Bohom práve 
v tomto chráme. To je úloha 

každého z vás. Vieru 
a ochotu máte, lebo 
tento chrám je toho 
dôkazom.“

Na konci celej 
slávnosti vladyka Ján 
Babjak pozval veria-
cich na slávnostnú 
posviacku chrámu, 
ktorá bude 2. júna 
2013. (Eva Hricíková)
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síl generála Tibora Benköa, predsta-
viteľov profesionálnych záchranných 
zložiek z Maďarska a starostu obce 
Hejce Gejzu Rohályho. 
Pred pietnou spomienkou si vý-
stupom na vrch Borsó priamo na 
mieste nešťastia uctilo svojich 
zosnulých kolegov 42 príslušníkov 
2. mechanizovanej brigády v Prešove 
a 21. zmiešaného práporu v Trebi-
šove pod vedením svojich veliteľov. 
Spolu s vojakmi si pri pamätníku na 
kopci smrti uctil pamiatku zosnulých 
zapálením sviečky aj vojenský kaplán 
2. mechanizovanej brigády Jozef 
Michalov. (Tibor Ujlacký)
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Vianoce v Čirči obohatili aj speváci
Kultúrnym a duchovným 
obohatením tohtoročných 
vianočných sviatkov vo farnosti 
Čirč boli hudobno-spevácke 
vystúpenia domácich i hostí. 25. 
decembra v Chráme Presvätej 
Bohorodičky v Čirči mali po 
skončení svätej liturgie tunajší 
veriaci možnosť prežiť svia-
točnú chvíľku započúvaním 
sa do spevu vianočných piesní 
a kolied v podaní speváckeho 

súboru Čirčanka. V popolud-
ňajších hodinách zvesť o naro-
dení Božieho Syna prinášali do 
príbytkov jasličkári a koledníci 
Dobrej noviny.

Slávnostná vianočná at-
mosféry pretrvávala aj 26. 
decembra. Svätú liturgiu slávil 
duchovný otec Ján Duda. Na 
záver veriacim zaželal požehna-
né sviatky a všetkých pozval na 
krátky vianočný koncert. Piesne 

a koledy pripravili hosťujúci mi-
ništranti a ich hudobný husľový 
sprievod.

Do modlitby s poďakovaním 
sa zapojili 30. decembra popo-
ludní aj rodičia s deťmi. V chrá-
me po spoločnej modlitbe 
duchovný otec Jaroslav Popovec 
požehnal prítomné deti a ich 
rodičov. (Mária Gernátová)

Gréckokatolícka teologická fakulta  
Prešovskej univerzity v Prešove

Vzdelanie a hodnoty
Ponuka štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove  
v akademickom roku 2013/2014:

Bakalárske študijné programy

- Multikultúrne európske štúdiá   (denné a externé štúdium)
- Animácia voľnočasových aktivít   (denné a externé štúdium)
- Religionistika     (denné a externé štúdium)
- Katechetika      (denné a externé štúdium)

Magisterské študijné programy

- Katolícka teológia     (denné štúdium)
- Probačná a mediačná práca   (denné a externé štúdium)
- Religionistika     (denné a externé štúdium)
- Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (denné štúdium)

Bližšie informácie na webovej stránke GTF: http://www.unipo.sk/gtf
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Dobrá novina 
v gréckokatolíckych 

farnostiach
Dobrá novina je kolednícka akcia eRka – hnutia kresťanských spoločenstiev detí  

spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách  
a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.  

Je najrozsiahlejšou akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho členskej základne,  
ale aj hranice Slovenska a európskeho kontinentu. Je zároveň verejnou zbierkou  
povolenou Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti koledami  

a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí.  
Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje  

rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu. 

Keď sa pomaly a isto dostane do 
našich sŕdc aj duchovný rozmer 
Filipovky – obdobia prípravy na 

sviatky Narodenia nášho Spasiteľa, vtedy sa 
mnohí mladí ľudia spolu s deťmi stretávajú 
v koledníckych skupinkách Dobrej noviny 
a pripravujú sa na radostný čas Ježišovho 
narodenia. Každoročne v tomto nádher-
nom prípravnom čase ožívajú srdcia detí 
a mladých ľudí zapálených túžbou ohlásiť 
v rodinách radostnú zvesť. Už 18 rokov sa 
Dobrá novina ohlasovala v slovenských 

mestách a dedinách vo viac ako 1 100 far-
nostiach.

Do Dobrej noviny sa zapojilo 48 grécko-
katolíckych farností a 14 filiálok.

V Prešovskej archieparchii sa zapojilo 
35 farností a 11 filiálok: Abranovce, Banské, 
Brusnica, Cabov, Ďačov, Davidov, Drienica, 
Fulianka, Gerlachov, Jakubany, Juskova 
Voľa, Klenov, Kolonica, Kyjov, Lomné, 
Kručov, Bžany, Malcov, Miklušovce, Suchá 
Dolina, Milpoš, Nižný Hrabovec, Vyšný 

Hrabovec, Okružná, Trnkov, Osturňa, 
Prešov-Sídlisko III, Prešov-mesto, Rafajov-
ce, Sečovská Polianka, Stakčín, Stakčínska 
Roztoka, Svidník-mesto, Šarišský Štiavnik, 
Beňadikovce, Tichý Potok, Ulič, Uličské 
Krivé, Kolbasov, Veľký Lipník, Vranov nad 
Topľou, Vyšná Olšava, Vyšný Orlík, Nižný 
Orlík, Jurkova Voľa.

V Košickej eparchii sa do Dobrej noviny 
zapojilo 13 farností a 3 filiálky: Bežovce, 
Záhor, Dvorianky, Helcmanovce, Kojšov, 

Košice-Ťahanovce, Kuzmice, Nový Ruskov, 
Rakovec nad Ondavou, Sečovce, Trnávka, 
Albinov, Slovinky, Sobrance, Trebišov, Zem-
plínske Hradište.

Mnohé rodiny otvorili dvere svojich prí-
bytkov koledníkom aj v 18. ročníku Dobrej 
noviny.

Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí pri-
hlásili svoje ratolesti do Dobrej noviny 
a umožnili im stať sa koledníkmi. Každým 
rokom narastá počet koledníkov s túžbou 
rozvíjať hodnoty solidarity a pomoci ľuďom 
v krajnej biede. Dnešné deti a mladí ľudia 
si uvedomujú potrebu pomoci ľuďom 
v núdzi. Prostredníctvom tejto výnimočnej 
akcie prepojenia tradície s novodobým 
životným štýlom sa dokážu deti a mládež 
zriecť pohodlia tepla, televízie, počítačov 
a iných technických vymožeností a otvárajú 
svoje srdcia dobrej veci – Dobrej novine. 
Deti s animátormi počas celého obdobia 
Filipovky až do Vianoc prežívajú a obetujú 
svoj voľný čas na koledníckych stretnutiach 
vo svojich farnostiach. Pravidelne sa stretá-
vajú so sprevádzajúcimi osobami, pripra-
vujú kolednícky program, spievajú koledy, 
recitujú vinše, rozprávajú sa o aktuálnych 
témach ročníka Dobrej noviny. Na koled-
níckych stretkách prostredníctvom témy 18. 
ročníka Kráča(j)me spolu! Nezabúdajme na 
ľudí s postihnutím! sa koledníci rozprávali 
o výnimočnosti človeka, jeho vzácnosti 
aj napriek tomu, že nie je schopný chodiť 
či bežať, nedokáže všetko počuť, či vidieť 
a musí zdolávať rôzne bariéry, ktoré si 
zdraví ľudia mnohokrát neuvedomujú. Na 
stretkách zažívajú deti veľa príjemnej atmo-
sféry, priateľské stretnutia, spoznávajú sa 
navzájom, vytvárajú sa nové kamarátstva, 
a predovšetkým prostredníctvom týchto 

aktivít a hier sa v nich formuje osobnosť 
s kresťanskými hodnotami, túžiaca žiť 
radostný život s Ježišom a ohlasovať jeho 
narodenie.

Skôr, ako sa deti a mládež rozbehnú 
koledovať do svojich farností, putujú do 
prešovskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa na 
požehnanie k vladykovi Jánovi. Aj v tom-
to 18. ročníku Dobrej noviny sa zišli 16. 
decembra 2012 gréckokatolícki koledníci 
z rôznych farností východného Slovenska. 
Spolu 240 detí a animátorov prijalo po-
žehnanie od vladyku Jána a počas sviatkov 
mohli radostne odovzdávať posolstvo lásky 
v rodinných príbytkoch. Po svätej liturgii 
krásnymi koledami a vinšmi obohatili všet-
kých prítomných koledníci z Malcova. Po 
občerstvení sa opäť všetci stretli v katedrále, 
kde vladyka Ján pripravil zaujímavú prezen-
táciu z biskupskej synody v Ríme. Po celý 
čas stretnutia vytvárala radostnú atmosféru 
hudobnými vstupmi mládež z Banského.

Výnimočnosťou, ktorá sa dostala koled-
níkom z Banského, bolo koledovanie pre-
zidentovi Ivanovi Gašparovičovi 3. januára 
2013 v Prezidentskom paláci v Bratislave.

Poďakovaním pre každého kolední-
ka Dobrej noviny sa v tomto roku stala 
netradičná krikľavá šnúrka do topánok 
s nápisom Kráča(j)me spolu! Nezabúda(j)
me na ľudí s postihnutím. Šnúrka s nápisom 
pripomína, že Dobrá novina nezabúda na 
chorých ľudí a ľudí s postihnutím a vyzýva 
aj ostatných, aby zmenili svoj postoj k nim.

K 21. januáru 2013 bolo na účte zbierky 
Dobrej noviny 791 992, 17 eur. Za túto 
krásnu sumu, ktorú prijali koledníci do 
svojich pokladničiek aj z individuálnych 
darov, všetkým dobrodincom veľmi pekne 
ďakujeme. n

Veronika Krenická

Rozhovor	s	Mons.	Františkom	
Rábekom	pri	príležitosti	10.	
výročia	vzniku	Ordinariátu	
ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov Slovenskej republiky

Vaša	Excelencia,	20.	januára	
uplynulo	10	rokov,	čo	vás	
pápež	Ján	Pavol	II.	vyme-
noval	na	čelo	Ordinariátu	
ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov	Slovenskej	republiky	(OS	a	OZ	SR).	Ako	
hodnotíte	túto	svoju	cestu?
Je to niečo podobné ako v živote rodičov. Sú 
dospelí, kým dieťa ešte len začína svoj život. 
Mal som už po päťdesiatke, keď ma bl. pápež 
Ján Pavol II. požiadal, aby som sa ujal starost-
livosti o rozvoj novej cirkevnej inštitúcie, ktorú 
povolal do života zriadením ordinariátu pre ka-
tolíckych veriacich, ktorí sú príslušníkmi našich 
ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov. Bolo 
treba veľa dávať, starať sa, slúžiť, prejavovať 
lásku, budovať štruktúry. Súčasne som sa však 
stretával s mnohými, čo s radosťou prijímali 
túto starostlivosť Cirkvi a sami prispievali k roz-
voju kresťanského života v týchto zložkách.

V	OS	a	OZ	SR	pôsobia	aj	naši	gréckokatolícki	
kňazi.	V	čom	vidíte	ich	prínos?
Ordinariát je zriadený pre katolíkov oboch 
obradov. Preto je samozrejmé, že do jeho 
duchovnej služby prijímam aj gréckokatolíc-
kych kňazov. Ich výhodou je, že môžu slúžiť 
v oboch obradoch a že môžu byť aj príkladom 
kresťanského manželského a rodinného života. 
Sú to zodpovední, svedomití a obetaví kňazi, za 
ktorých som veľmi vďačný.

Aké	sú	vaše	plány	do	budúcnosti?
Budúcnosť je v Božích rukách. Snažím sa o to, 
aby moje zámery boli čo najviac v zhode s po-
slaním, ktoré mi Boh zveril. Hľadám spôsoby, 
ako odovzdávať pravdu evanjelia viacerým 
ľuďom, zameriavam sa na budovanie spolo-
čenstva Cirkvi. To si vyžaduje rozličné aktivity, 
ale hlavne Božie požehnanie, ktorého pred-
pokladom je modlitba a obetavá láska. Veľmi 
dôležitá je pri tom spolupráca so všetkými 
členmi Božieho ľudu.

Máte	nejakú	víziu,	ktorú	by	ste	počas	svojho	
pôsobenia	radi	naplnili?
Pokiaľ ide o ordinariát, mojou víziou je, aby sa 
rozrástol na spoločenstvo živej viery, aby jeho 
členovia vplývali na svoje prostredie a na celú 
spoločnosť a napomáhali jej pokresťančovanie, 
a tým aj pozemské i večné dobro ľudí.
Na to, aby sa nám to darilo, potrebujeme pre-
dovšetkým Božiu pomoc, ktorú nám môžete 
vyprosovať aj vy, milí čitatelia časopisu Slovo. 
Za vaše modlitby vám aj touto cestou úprimne 
ďakujem.

Helena Krenická
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Posolstvo z biskupskej synody o novej 
evanjelizácii je síce trocha dlhšie, ale 
veľmi hutné. Obsahuje 14 zaujíma-

vých bodov, ktoré aspoň letmo predstavím, 
lebo v nasledujúcom čísle časopisu Slovo 
vám prinesieme jeho doslovné znenie.

Posolstvo Božiemu ľudu sa začína 
príbehom ženy Samaritánky, ktorú stretne 
Pán Ježiš pri Jakubovej studni a ukáže jej 
cestu ku krajšiemu a šťastnejšiemu životu 
s Bohom. Ježiš sa Samaritánke predstaví 
ako ten, ktorý dáva večný život.

Posolstvo tiež vysvetľuje pojem nová 
evanjelizácia a pripomína slová sv. apoštola 
Pavla Korinťanom: „... a beda mi, keby som 
evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9, 16b). Podčiar-
kuje osobné stretnutie, osobný zážitok kaž-
dého veriaceho s Ježišom Kristom. Hovoriť 
a svedčiť o ňom môže iba ten, kto má s Pá-
nom Ježišom osobnú skúsenosť. Svedectvo 
takého kresťana je potom hodnoverné.

Cirkev ponúka miesto na toto osobné 
stretnutie s Kristom každému kresťanovi, 
najmä počas slávenia svätej božskej liturgie 
v chráme – cez Božie slovo, cez Eucharistiu, 
cez spoločnú modlitbu a cez vysluhovanie 
ostatných sviatostí.

Máme prežívať svätú božskú liturgiu, 
akoby sme boli v Jeruzaleme počas Ježišo-
vej krížovej cesty. Snažiť sa počúvať Božie 

slovo ako Panna Mária i ako Lazárova sestra 
Mária. Božie slovo je svetlom pre pozem-
ský život človeka. Ono sýti našu dušu, je 
jej pokrmom podobne ako Najsvätejšia 
Eucharistia.

Stretnutie s Kristom prináša každému 
človeku veľkú radosť, po ktorej každý člo-
vek tak veľmi túži. Je pravdou, čo povedal 
sv. Augustín, že nespokojné je srdce člove-
ka, kým nespočinie v Bohu, a nič ho nevie 
naplniť, lebo je stvorené pre Boha.

Niekedy môže človek pre rôzne príčiny 
upadnúť do smútku a pesimizmu. Nesmie-
me však zabúdať na to, že Ježiš Kristus je 
opravdivý a definitívny víťaz nad hriechom, 
nad smrťou a nad všetkým zlom. On je naša 
nádej a povzbudzuje nás, ako povzbudzoval 
apoštolov: „Nech sa vám srdce nevzrušuje 
a nestrachuje“ (Jn 14, 27).

Pán Ježiš poslal svojim apoštolom a po-
siela aj nám svojho Svätého Ducha, ktorý 
nás učí, čo máme robiť v ťažkých situáciách.

Veľmi zaujímavé slová z posolstva sú tie-
to: „Nová evanjelizácia nie je v prvom rade 
naša záležitosť. Prvá iniciatíva pochádza 
od Boha a my máme v tejto Božej iniciatíve 
pokračovať s ním a v ňom.“

Prvé miesto má nová evanjelizácia v rodi-
ne. Tam rodičia svojím pravdivým životom 
podľa viery odovzdávajú vieru svojim de-
ťom a posilňujú ju cez spoločnú modlitbu 
a manželskú lásku. Svojím životom svedčia 
o Bohu, ktorý je Láska a ktorý ponúka kaž-
dému človeku to najväčšie dobro – večný 
život v nebi.

Ďalej posolstvo poukazuje na úlohu 
farnosti, ktorá má žiť ako jedna rodina, 
v ktorej si veriaci majú vzájomne pomáhať.

Nová evanjelizácia znamená aj to, že kaž-
dý má začať od seba. A ten nový začiatok je 
vlastne obrátenie, metanoia. Nové a lepšie 
veci môžeme konať s Božím Duchom 
a s Božou milosťou. To znamená, že najprv 
máme žiť v Božej milosti a až vtedy môže-
me byť nástrojom novej evanjelizácie.

Posolstvo biskupskej synody chce osloviť 
aj mladých ľudí, ktorí chcú prežívať svoj 
život v radosti a v šťastí. Žiaľ, šťastie často 
hľadajú na pochybných miestach a na zlých 
cestách. Preto im my všetci, biskupi, kňazi, 
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rehoľníci, ale aj všetci ostatní kresťania 
máme pomáhať a ukazovať správnu cestu 
svojím príkladom, svojou radosťou zo 
života.

Mladí ľudia sú Cirkvou pozvaní, aby sa 
sami stali misionármi Božej lásky a Božej 
dobroty. Máme im pomáhať šírením kres-
ťanskej kultúry, poukazovaním na krásu 
života s Bohom a na príklady svätých. Tí 
sú najväčšími svedkami živej viery v Boha. 
Slová povzbudzujú, príklady tiahnu.

Evanjelium osvetľuje a dáva zmysel aj 
utrpeniu a bolesti. Máme pomáhať trpia-
cim ľuďom, ktorí sú často pre nás veľkým 
príkladom v trpezlivosti a v obetavosti.

V Roku viery ďakujeme aj za plody 
Druhého vatikánskeho koncilu, ktorého do-
kumenty by sme mali znova premeditovať.

V synodálnej aule odzneli aj slová o mno-
hých vzácnych dokumentoch, ktoré vydalo 
Magistérium Cirkvi v ostatných desaťro-
čiach, žiaľ, kresťania z nich málo čerpajú. 
Myslelo sa tu na Katechizmus Katolíckej 
cirkvi, na posynodálne exhortácie pápežov, 
na encykliky a na iné vážne dokumenty, 
ktoré nám osvetľujú cestu života v dnešnom 
svete. To, že človek kráča v tme, nie je 
chyba druhých, lež často jeho samého, že si 
nezažne svetlo.

Posolstvo oslovuje aj chudobných. „Čo 
ste urobili jednému z týchto najmenších, 
mne ste urobili,“ povedal nám Pán Ježiš. 
Ich prítomnosť uprostred tejto spoločnosti 
nás nesmie uzatvárať do seba, ale máme im 
preukazovať lásku a deliť sa s nimi predo-
všetkým o úsmev, o materiálne i duchovné 
dobrá.

Napokon posolstvo biskupskej synody 
pamätá aj na Pannu Máriu, ktorú volá 
hviezdou, ktorá osvecuje náš život. Jej 
prítomnosť v našom živote rozradostňuje 
naše srdcia. Všetci, ktorí sme sa zúčastnili 
na biskupskej synode o novej evanjelizá-
cii, voláme s Pannou Máriou: „Veľké veci 
mi urobil Pán“. Veľké veci nám urobil Pán 
počas týchto troch plodných týždňov spo-
ločnej práce. Panna Mária usmerňuje našu 
cestu správnym smerom, lebo všetkých nás 
približuje ku Kristovi, k svojmu Synovi, 
ktorý je Vykupiteľ a Spasiteľ človeka.

Biskupská synoda priniesla mnoho pod-
netov k novej evanjelizácii na odovzdávanie 
kresťanskej viery. Bude záležať predovšet-
kým na jednotlivých otcoch biskupoch, 
ako využijú materiály z biskupskej synody 
na vlastné opätovné zanietenie pre Krista, 
na obnovu horlivosti u svojich kňazov aj 
všetkých veriacich.

V čase trvania biskupskej synody sa 
viacerí biskupi zúčastnili na posviacke ob-
noveného ukrajinského Chrámu svätej Sofie 
v Ríme. Pri tejto príležitosti sa konala veľká 
púť Ukrajincov z celého sveta do Ríma. 
Zišlo sa tu takmer päťtisíc veriacich a vyše 
20 biskupov. Bola to veľkolepá slávnosť.

Počas pobytu v Ríme som navštívil 
Pápežský východný ústav, generálne kúrie 
sestier baziliánok a služobníc, Kongregáciu 
pre východné cirkvi, kde som denne slávil 
sväté liturgie spolu s arcibiskupom Cyri-
lom Vasiľom SJ, sekretárom kongregácie, 
navštívil som aj kardinála Jozefa Tomka, 
môjho priateľa Janka Hnilicu a mal som aj 
veľa iných stretnutí.

Navštívil som aj vykopávky hrobu sv. 
Petra pod Bazilikou sv. Petra s vynikajúcim 
výkladom a po synode som bol so spolu-
bratmi z jezuitskej kúrie v San Giovani 
Rotondo, veľkom pútnickom mieste so 
sarkofágom sv. Pia z Pietrelciny.

Napokon, keď Svätý Otec Benedikt XVI. 
prijal v Klementínskej sále vo Vatikáne 
predsedov biskupských konferencií a vý-
chodných synodálnych otcov, bola to pre 
mňa vhodná príležitosť odovzdať Svätému 
Otcovi malý darček – sušené hríby. Povedal 
som mu, že som sa postaral o to, aby ich 
už mal pripravené na Vianoce. Po dvoch 
týždňoch som od Svätého Otca dostal ďa-
kovný list za to, že som obohatil pápežskú 
kuchyňu. Potešilo ma to rovnako, ako jeho 
potešili hríby.

Svätý Otec Benedikt XVI. venoval sy-
nodálnym otcom spoločný obed, ktorý sa 
konal v Aule Pavla VI. Pre všetkých to bola 
veľmi milá pozornosť.

Okrem toho sme dostali veľa rôznych 
pozvaní na stretnutia, modlitby, knižné 
prezentácie i na niekoľko filmov, napr. 
o Druhom vatikánskom koncile, o Jerzym 
Popieluszkovi a iné.

Na záver by som sa chcel poďakovať 
Svätému Otcovi za túto biskupskú synodu. 
Hoci bola veľmi náročná a vyčerpávajúca, 
bola predovšetkým poučná, inšpiratívna 
a verím, že prinesie aj veľa duchovného 
ovocia. Už teraz sa teším na ďalšiu, ktorá sa 
bude konať v roku 2015. n

vladyka Ján Babjak
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

NOVÁ
EVANJELIZÁCIA

XIII. biskupská synoda

6. januára 2013 si najosvietenejší vladyka Ján Babjak SJ  
pripomenul 10. výročie svojej biskupskej vysviacky  

a 30. januára 5. výročie vymenovania za prešovského  
arcibiskupa a metropolitu. 

30. januára 2013 si vladyka Milan Chautur CSsR  
pripomenul 5. výročie od svojho vymenovania  

za košického eparchu.

30. januára 2013 si aj vladyka Peter Rusnák pripomenul 5. výročie vymenovania  
za bratislavského eparchu a 16. februára 5. výročie svojej biskupskej vysviacky.

Pri tejto príležitosti všetkým našim vladykom v mene redakcie  
i v mene čitateľov Slova prajeme zdravie, Božie požehnanie a dlhý život  

plný darov Presvätého Ducha, aby múdro a v láske spravovali celú našu cirkev  
a vždy a všade svojím slovom i príkladom ohlasovali Krista, Božie Slovo.

Živite ľudije na blaho svita našim jepiskopom mnohaja lita!
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Materiálny svet je obdivuhodný 
pre svoju krásu a harmóniu
Keďže prvé stvorenia (anjeli) stáli úplne 
pred Božím zrakom, Boh stvoril aj druhý 
svet, hmotný a viditeľný. Spočíva v zjedno-
tení a spojení neba, zeme a vecí, ktoré sú 
medzi nebom a zemou. Onen svet je ob-
divuhodný pre krásu každej jeho časti, no 
ešte viac pre poriadok a harmóniu, ktoré 
panujú medzi všetkými časťami, lebo kaž-
dá z nich je v dobrom vzťahu voči ďalšej 
a všetky sú vo vzájomnom vzťahu tak, že 
dávajú život jedinému vesmíru. Tým chcel 
Boh ukázať, že dokáže stvoriť prirodzenosť 
nielen takú, ktorá je mu blízka, ale aj to, 
čo je mu úplne cudzie. (Gregor Teológ, Reč 
38, 10)

Človek je najväčšie  
umelecké dielo Boha
Predtým nejestvovalo zmiešanie oboch 
skutočností (duchovnej a materiálnej) ani 
jednota protikladov, jav, ktorý je znakom 

najväčšej múdrosti a Božej vznešenosti 
voči stvoreniam. Práve toto chcel umelec 
Logos (Slovo) ukázať, a preto tvorí člo-
veka, jedinú živú bytosť zloženú z dvoch 
substancií, z neviditeľnej a viditeľnej 
prirodzenosti. Z hmoty, ktorá bola stvorená 
už predtým, vzal telo. Zo seba samého vzal 
dych a vložil ho do tela. To je to, čo Písmo 
nazýva rozumnou dušou a Božím obrazom. 
Tak bol človek stvorený ako druhý svet, 
veľký svet v malom tvorovi, ktorý Boh po-
stavil na zem sťaby druhého anjela, bytosť 
zloženú z dvoch prirodzeností, ktorá sa mu 
má klaňať, strážcu viditeľného tvorstva, 
ktorý sa dotýka aj tvorstva neviditeľného. 
Má byť kráľom všetkých vecí, čo sú na 
zemi, ale podriadený kráľovstvu zhora. 
Bytosť pozemská i nebeská, pominuteľný aj 
nesmrteľný, viditeľný i neviditeľný, stojaci 
medzi veľkosťou a pokorou, duch a telo 
zároveň, duch skrze milosť, ktorú prijal, te-
lesný zasa pre svoju pýchu. (Gregor Teológ, 
Reč 38, 11) n

Marko Durlák

Zmysel  
lásky
Mnohé kultúry už Boha akoby neočakávali, 
netúžili po ňom: zdá sa im ľahostajný a necí-
tia potrebu sa k nemu vyjadrovať. V sku-
točnosti však to, čo sme nazvali „túžbou po 
Bohu“, ešte celkom nevymizlo z ľudského 
srdca a rozličnými spôsobmi sa ho dotýka. 
Ľudia sú vo svojich túžbach často zameraní 
na konkrétne dobrá, na rozdiel od dobier 
duchovných – a predsa sú konfrontovaní aj 
s otázkou, čo je dobro ako také, teda stretá-
vajú sa s čímsi, čo je odlišné od nich samých, 
čo človek nemôže vytvoriť, ale je povolaný 
spoznať to.

Ako sa táto dynamika uskutočňuje v skú-
senosti ľudskej lásky, v skúsenosti, ktorú 
ľudia dneška ľahšie vnímajú ako okamih 
extázy, vystúpenia zo seba samých – ako 
moment, keď si uvedomujú, že sú preniknutí 
túžbou, ktorá ich presahuje? Prostredníc-
tvom lásky muž a žena navzájom novým 
spôsobom spoznávajú veľkosť a krásu života 
a celého sveta. Ak to, čo spoznávam, nie je 
len ilúzia, ak naozaj chcem dobro druhého 
a v ňom sa napĺňa to, po čom túžim, ne-
môžem sa sústrediť na seba samého: treba 
sa dať do služby druhému, a to až tak, že 
zabudnem na seba.

Hľadanie odpovede na otázku o zmys-
le lásky teda prechádza cez očisťovanie 
a uzdravovanie mojej vôle – a toto očisťova-
nie a uzdravovanie je spôsobené dobrom, 
ktoré chcem druhému človeku. Musím 
sa snažiť trénovať a cvičiť, aby toto dobro 
druhého bolo naozaj chcené. Ľudská láska 
má teda v sebe dynamizmus, ktorý nám 
ukazuje, že láska nás presahuje: je skúsenos-
ťou dobra, ktoré nás povoláva vyjsť zo seba 
samých a konfrontovať sa s tajomstvom 
obklopujúcim celú našu existenciu. 

Človek v konečnom dôsledku vie a pozná, 
čo ho nemôže nasýtiť, ale nedokáže si pred-
staviť alebo definovať to, čo by mu dokázalo 
sprostredkovať skutočné šťastie, ktorého 
zárodok nosí vo svojom srdci. Nemožno spo-
znať Boha len na základe ľudskej túžby.

Aj keď sa vyberieme zlou cestou, keď sa 
vydáme hľadať umelý raj a už sa zdá, že 
sme stratili schopnosť túžiť po skutočnom 
dobre… Ani v priepasti hriechu nevyhasí-
na v človeku iskierka, ktorá mu umožňuje 
spoznať pravé dobro, ochutnať ho a vydať sa 
znova na cestu smerom hore, na cestu, kde 
Boh nikdy nechýba so svojou pomocou. Na-
pokon, každý z nás potrebuje kráčať po ceste 
očisťovania a uzdravovania vlastných túžob. 

TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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Verím v Stvoriteľa 
neba i zeme
 
V Nicejsko-carihradskom vyznaní viery žiadne z vyjadrení 
nie je náhodné ani zbytočné. To platí aj o pravde, ktorej sa 
budeme venovať pri písaní týchto riadkov. Cirkev musela po-
vedať jasne, že Boh stvoril nielen duchovný, ale aj pozemský 
svet. Niektoré gnostické sekty totiž verili v existenciu dvoch 
bohov, kde jeden – dobrý stvoril všetko duchovné, kým ten 
druhý – zlý stvoril matériu. 

Všetko, čo stvoril Boh,  
je hodné obdivu
Hľa, tu je nebo i zem. Volajú, že boli stvo-
rené, lebo sa menia a vyvíjajú. A hlasno 
volajú, že sa nestvorili sami, ale existujú 
preto, lebo boli stvorené. Nejestvovali teda 
prv, aby sa sami mohli stvoriť. Ty, Pane, ty 
si ich teda stvoril. Sú krásne, dobré a exis-
tujú, lebo i ty si krásny, dobrý a jestvuješ. 
Pravdaže, nie sú zas také krásne a dobré 
a neexistujú rovnako ako ty, lebo v porov-
naní s tebou nie sú vlastne ani krásne, ani 
dobré, ani nejestvujú. Vieme to a za túto 
svoju vedomosť ti ďakujeme. (Augustín, 
Vyznania, 11, 4)

Celý svet bol stvorený z ničoho
Na začiatku stvoril Boh nebo a zem. Ako 
si však mohol stvoriť nebo a zem a akým 
nástrojom si vytvoril také veľkolepé dielo?  
Zaiste nie ako umelec, ktorý umelecké 
dielo tvorí z nejakej látky podľa svojho 
vnútorného pohľadu, ktorý chce vtlačiť do 
svojho diela. Umelec dáva tvar hmote už 
jestvujúcej a schopnej tvar prijať, naprí-
klad zemi, kameňu, drevu, zlatu a podob-
ným hmotám. Ako si stvoril, Bože, nebo 

a zem? Nebo i zem si nestvoril na nebi ani 
na zemi, ani vo vzduchu, ani vo vode, lebo 
to všetko patrí k nebu a zemi. Ani v ruke si 
nemal nič, z čoho by si stvoril nebo i zem. 
Kde by si bol vzal, čo si ešte neurobil, aby 
si z toho mohol tvoriť? Všetko je jedine 
preto, že ty si. Povedal si a stalo sa, svojím 
slovom stvoril si všetko. (Augustín, Vyzna-
nia, 11, 5)

Upierať Bohu stvorenie  
hmotného sveta je rúhanie
Ak k tebe podíde manichejec (sektár, ktorý 
veril vo večné jestvovanie hmoty – pozn. 
prekladateľa), čo tvrdí, že hmota existova-
la už predtým, alebo Marción, či Valentín 
(predstavitelia gnostických siekt, ktorí hlá-
sali jestvovanie dvoch bohov alebo dvoch 
večných popri sebe jestvujúcich princípov, 
dobra a zla – pozn. prekladateľa), ale-
bo niekto z pohanov, ty im povedz: „Na 
počiatku stvoril Boh nebo a zem“. Nebude 
veriť Písmu? Odvráť sa od neho ako od 
besného a nerozumného. Akože si zaslúži 
odpustenie ten, kto neverí Stvoriteľovi ve-
smíru a pravdu obviňuje z lži? Títo ľudia sa 
pretvarujú a pôsobiac dojmom skromnosti 

pod ovčou kožou ukrývajú vlka. Ty sa však 
nedaj sa oklamať. (Ján Zlatoústy, Komen-
tár na Genezis, 2, 3)

Stvorenie je prejavom  
Božej dobroty
Pretože dobrotivosť sa neuspokojila s tým, 
žeby sa pohybovala iba v kontemplácii 
seba samej, bolo treba, aby sa prejavila 
navonok a rozšírila tak, aby sa zväčšil počet 
bytí, ktoré okúsia jej dobrotu. V tom totiž 
spočíva vrchol dobrotivosti. Preto ako prvé 
tvorí anjelské a nebeské mocnosti. Tak sa 
myšlienka stáva skutočnosťou prostredníc-
tvom Slova (Logosu) a dokonalou vďaka 
Duchu. Takto boli stvorené druhé svetlá, 
služobníci prvého svetla, či už ide o rozum-
ných duchov, alebo o istý druh nehmotné-
ho a beztelesného ohňa. Oni dostávajú od 
Boha svetlo ako prví. Bytostiam tohto sveta 
sa totiž dostáva akési druhotné osvietenie. 
(Gregor Teológ, Reč 38, 9)
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A BOH VIDEL, 
ŽE JE TO DOBRé.

slovo   3 | 2013slovo   3 | 2013



Teplo,  
teplejšie...

Vlaňajší rok bol deviaty najteplejší od roku 
1880. Okrem roku 1988 sa deväť najteplej-
ších rokov v celom tomto zázname vyskytlo 
po roku 2000. Absolútne najteplejšie boli 
roky 2005 a 2010. Vyplynulo to z aktualizova-
nej analýzy, ktorú zverejnil NASA Goddard In-
stitute for Space Studies v New Yorku (USA).

Tento jav potvrdzuje všeobecné trendy 
a merania hladín morí a oceánov. Ostatná 
správa medzivládneho panelu o klimatic-
kej zmene (International Panel on Climate 
Change, IPCC) z roku 2007 (ďalšia bude 
uverejnená tento rok) obsahuje modelové 
projekcie vzrastu úrovne svetových morí 
a oceánov o 0,2 až 0,5 metra do roku 2100. 
Aktuálne merania však ukazujú, že skutočná 
hodnota pomerne rýchlo presiahne hornú 
hranicu tohto rozpätia a do konca storočia 
zrejme dokonca hranicu 1 metra.

A hoci teplota kolíše z roka na rok, dlho-
dobý trend je jasný – otepľovanie. V roku 
2012 dosiahla priemerná teplota na zem-
skom povrchu 14,6 stupňa Celzia. To je o 0,8 
stupňa Celzia viac ako v roku 1880.

Dnes môžeme povedať, že je úplne jedno, 
či je to najmä prirodzený trend po minulej 
malej dobe ľadovej, alebo je to výsledok 
„práce“ človeka. Dôležitý je postoj človeka 
k tomuto trendu. Treba urýchlene naštarto-
vať také reformy a opatrenia, ktoré zmiernia 
tento trend alebo ho zvrátia. V opačnom 
prípade sa pobrežné veľkomestá stanú nový-
mi Benátkami, kým tie terajšie starodávnou 
Atlantídou.

A pre tých, ktorí si myslia, že nás sa to 
netýka, mám smutnú správu: týka sa to aj 
nás. Vnútrozemie Európy sa bude podobať 
viac na vnútrozemie Severnej Ameriky. Teda 
tornáda, hurikány... A ak aj to je pre našinca 
vzdialená predstava, tak stačí, ak sa doma 
pozrie na glóbus. Otepľovaním zanikne mor-
ský Golfský prúd a tým sa naše počasie stane 
ešte horším než počasie v Kanade, ktorá leží 
na tej istej rovnobežke ako my. A tak globál-
ne otepľovanie bude znamenať pre nás skôr 
slovenské ochladzovanie.

Zostáva dúfať, že nielen vedci, ale i obyčaj-
ní ľudia pochopia potrebu prispieť k udrža-
niu súčasného stavu tým, že sa budú starať 
o zeleň a nebudú znečisťovať prostredie 
viac, ako je nutné. Nie je to ľahké, no táto 
zmena sa musí naštartovať čím skôr, lebo 
pri hľadaní iného, rýchlejšieho a ľahšieho 
riešenia si budeme opakovať slová detskej 
riekanky: „Teplo, teplejšie...“

Juraj Gradoš

Otče,	máte	za	sebou	prvý	rok	pôsobe-
nia	na	Slovenskej	katolíckej	misii	(SKM)	
v	Londýne.	Môžete	našim	čitateľom	
predstaviť	túto	misiu?
V súčasnosti jediným priestorom pre 
Slovákov žijúcich v Londýne a jeho širokom 
okolí, kde sa ich kultúrne a spoločenské 
potreby spájajú s duchovnými, je Slovenská 
katolícka misia sídliaca v Kostole Panny 
Márie z La Salette a sv. Jozefa na 14 Melior 
Street, London SE1 3QP. V minulosti sa 
komunita Čechov a Slovákov pravidelne 
stretávala v multifunkčnom dome Velehrad 
v londýnskej štvrti Notting Hill. Toto nábo-
ženské, kultúrne a sociálne centrum získal 
v roku 1964 český jezuita Jan Lang a plnilo 
kľúčovú úlohu vo fungovaní Českosloven-
skej a neskôr Slovenskej katolíckej misie.

V roku 2008 sa sídlo misie presunulo 
do kostola na Melior Street pri stanici 
metra London Bridge. Tento chrám dáva 
slovenským a českým veriacim k dispozícii 
miestna anglická katolícka farnosť. Okrem 
mladých rodín s deťmi je tu zastúpená aj 
stredná generácia otcov živiacich svoje 
rodiny na Slovensku a starousadlíci v dô-
chodkovom veku. Hoci v kostole možno 
nájsť Slovákov z každého kúta našej vlasti, 
najviac z nich pochádza práve z východ-
ného Slovenska, kde je vysoká nezamest-
nanosť. Integrálnu súčasť pravidelných 
bohoslužieb v slovenskom jazyku preto 
predstavujú veriaci byzantského obradu.

Slovenská katolícka misia v Londýne 
bola zriadená z rozhodnutia Konferencie 
biskupov Slovenska (KBS) pre Slovákov 
žijúcich vo Veľkej Británii. Mons. Jozef 
Haľko, bratislavský pomocný biskup, je za 
KBS poverený pastoračnou starostlivosťou 
o Slovákov žijúcich v zahraničí. Od druhej 
polovice roku 2010 je duchovným správcom 
misie otec Tibor Borovský, kňaz Žilinskej 
diecézy.

SKM v Londýne má svoju internetovú 
stránku: www.scmlondon.org.

Ako	vás	prijali	tamojší	veriaci?
Po príchode sa mi dostalo veľmi vrúcne 
privítanie zo strany veriacich hlavne vý-
chodného obradu, nakoľko som bol histo-

ricky prvým slovenským gréckokatolíckym 
kňazom, ktorý bol oficiálne poverený ich 
pastoráciou. Pastoračná činnosť sloven-
ského gréckokatolíckeho kňaza vo Veľkej 
Británii bezpochyby výrazne pomáha du-
chovnému rozvoju slovenských gréckoka-
tolíkov žijúcich v tomto regióne. Bolo by na 
škodu veci, ak by táto komunita veriacich 
prevažne vo veku od 20 do 35 rokov bola 
ochudobnená o bohatstvo byzantského 
obradu, v ktorom vyrastala a v ktorom sa 
dokáže plnohodnotne liturgicky vyjadriť.

Často	sa	stáva,	že	keď	mladí	ľudia	odídu	
z	domu	za	prácou	či	štúdiom,	strácajú	
kontakt	s	Cirkvou	a	nevedia	si	nájsť	ces-
tu	do	chrámu.	Ako	je	to	s	našimi	ľuďmi	
vo	Veľkej	Británii?
Londýn je miestom, kde žijú ľudia mno-
hých národností, rás či náboženstiev. Jed-
notlivé kultúry vtláčajú tejto bezmála osem 
miliónovej britskej metropole osobitú 
identitu. Prekročenie prahu domácnosti, 
obchodu či chrámu často znamená pomy-
selný prechod cez hranice Anglicka.

Podľa aktuálnych štatistických údajov 
stúpol po vstupe Slovenskej republiky do 
Európskej únie počet Slovákov žijúcich 
vo Veľkej Británii viac než šesťnásobne 
a vyšplhal sa na súčasných päťdesiattisíc. 
Slovenská katolícka misia v Londýne je 
bezpochyby perspektívnou a dynamicky 
sa rozvíjajúcou farnosťou s množstvom 
iniciatívnych ľudí. Každý z nich si prinie-
sol z domoviny svoje nadanie a túži nájsť 
v misii kúsok domova, útočisko či zázemie. 
Ale v porovnaní s celkovým počtom Slová-
kov v Anglicku sa ich v misii objaví zatiaľ 
iba nepatrná časť. Práve túžba pritiahnuť 
medzi seba viac „stratených krajanov” 
a upevňovať toto cirkevné spoločenstvo 
evanjelizačnými a kultúrnymi aktivitami 
je silnou motiváciou ľudí angažujúcich sa 
v našej misii.

Ako	sa	žije	našincom	vo	Veľkej	Británii	
a	aký	to	má	vplyv	na	ich	náboženský	
život?
Pobyt v kozmopolitom Londýne je bezpo-
chyby cennou životnou skúsenosťou pre 
každého, má však aj svoju odvrátenú tvár. 

Intenzívne pracovné nasadenie v cudzoja-
zyčnom prostredí bez silného sociálneho 
zázemia našincov nezriedka duševne 
vyčerpáva. Po zaradení sa do každoden-
ného stereotypu dlhej pracovnej doby, 
časovo náročnému dochádzaniu za prácou 
a len krátkemu relaxu sa vytráca zmysel 
pre sviatočné dni. Je to citeľné najmä na 
pozíciách, kde je deň pracovného voľna 
v týždni pohyblivý a kde sa vyžadujú aj 
početné nadčasy.

Slováci sú tak vystavení psychickej 
skúške, v dôsledku čoho mnohí z nich za-
nedbávajú svoj duchovný a kultúrny rozvoj. 
Prispieva k tomu aj prostredie, ktoré je 
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Slováci na 
anglickej pôde

silne sekularizované.
Ľudia prichádzajú za kňazom (napr. na 

duchovný rozhovor) riešiť svoje špecifické 
životné výzvy ako dlhodobé odlúčenie 
od rodiny, vykorenenie a odtrhnutie od 
domova, osamelosť, nenaplnené pracovné 
ambície či problémy s komunikáciou a in-
tegráciou. Tí, ktorí sa so zmenou životného 
štýlu úspešne vyrovnajú a nájdu si popri 
nápore povinností aj čas na kultúrne 
a cirkevné podujatia, sú naopak odmenení 
nielen zachovaním svojej národnej identity 
a novými spoločenskými kontaktmi, ale 
aj zocelenou vierou, povzbudením a často 
nečakanými možnosťami sebarealizácie.

Aké	sú	pastoračné	aktivity	na	SKM	
v	Londýne?
Najdôležitejším dňom misie je prirodze-
ne nedeľa, keď sa vysluhujú bohoslužby 
a všetky sviatosti. V nedeľu sa uskutočňujú 
prípravy na sviatosti (najmä krstu, sobáša, 

1. sv. prijímania). Keďže doobeda má boho-
služby v kostole miestna anglická farnosť, 
slovenská omša sa slúži až v obedňajšom 
čase o 13.00 hod. Veriaci potom radi 
zostávajú aj po svätej omši na spoločnom 
posedení – agapé. Je často veľmi dojem-
né zažívať pri spoločných stretnutiach 
s veriacimi zo Slovenska to, ako veľa pre 
nich znamená počuť v cudzom svete svoju 
rodnú reč, byť medzi svojimi, môcť sa po-
rozprávať, zdieľať svoje osobné či pracovné 
problémy... Gréckokatolícku svätú liturgiu 
mávame spravidla v nedeľu večer o 19.30 
hod. Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa 
koná v nedeľu od poludnia až do večera. 

V piatky sa koná adorácia Najsvätej-
šej Sviatosti oltárnej. Každú prvú stredu 
v mesiaci sa možno zúčastniť na modlit-
bách Taizé. Raz za štvrťrok sa organizuje 

sobotňajšia duchovná obnova, napr. teraz 
vo februári ju bude viesť evanjelizačný tím 
z Prešova. Počas liturgického roka sa boho-
službou uctia národní patróni – Sedembo-
lestná Panna Mária, sv. Cyril a Metod a sv. 
Václav.

Spoločenský život misie utužujú poduja-
tia ako majáles, katarínska zábava, veľko-
nočný výlet, sv. Mikuláš a iné. Misiu svojou 
prítomnosťou raz za čas poctia aj gospelové 
skupiny a spevácke zbory zo Slovenska. Na 
chode farnosti sa aktívne podieľajú laici. 
Zabezpečujú administratívu, kultúrne akti-
vity a údržbu kostola. Iniciatívne pomáhajú 
aj s organizáciou bohoslužieb, spoločných 
modlitieb a prípravou na sviatosti.

Čo	by	ste	odkázali	našim	veriacim,	ktorí	
sa	chystajú	za	prácou	do	zahraničia?
Migrácia je novodobý fenomén, ktorý má 
svoje pozitíva i negatíva. Nedávno (13. 
januára) sme slávili v Katolíckej cirkvi 

Svetový deň migrantov, pričom Svätý Otec 
vo svojom posolstve na tento deň označil 
migráciu ako „putovanie viery a nádeje“. 
Chcel by som touto cestou povzbudiť 
všetkých, ktorí sa chystajú za prácou do 
zahraničia, aby si vopred zistili aj kontakty 
a adresu najbližšej slovenskej katolíckej 
misie (http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
cirkevne-provincie/p/slovenske-katolic-
ke-misie) a aby v túžbe po lepšom živote 
a budúcnosti nezabúdali na svoju kres-
ťanskú identitu a svoju vieru, a snažili sa 
ju rozvíjať v Roku viery v rámci daných 
možností aj v cudzine. Lebo – ako hovorí 
Písmo – „nielen z chleba žije človek, ale 
z každého slova, ktoré vychádza z Božích 
úst“ (Mt 4, 4.).

za rozhovor ďakuje Stanislav Gábor
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Otec Martin Demo pôsobil 
v pastorácii vo viacerých 
farnostiach Košickej epar-
chie, neskôr ako odborný 
asistent na Pedagogickej 
a Teologickej fakulte Ka-
tolíckej univerzity v Ru-
žomberku a v rokoch 2007 
– 2010 absolvoval stáže na 
Pedagogickej fakulte Kato-
líckej univerzity v Eichstät-
te a pri Európskej komisii 
v Bruseli. Aj vďaka týmto 
skúsenostiam bol v roku 
2011 Konferenciou bisku-
pov Slovenska poverený 
pastoráciou gréckokatolíc-
kych veriacich v Londýne 
v rámci tamojšej Sloven-
skej katolíckej misie.
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Tradícia

Dedičstvo
Keď je nejaká dedina alebo mesto veľ-
mi pekné a podarilo sa v nich zachovať 
architektonické bohatstvo minulosti, sú 
vyhlásené za tzv. dedičstvo ľudstva. Takto 
nám dávajú najavo, že toto bohatstvo 
nie je len dedičstvom alebo vlastníctvom 
miestnych, ale všetkých ľudí, a že tí, ktorí 
žijú na tom mieste, majú záväzok chrániť 
tento poklad.

Dedičstvom ľudstva sú aj lesy, púšte, 
systémy morských koralov, ako aj niektoré 
ohrozené živočíšne alebo rastlinné druhy. 
Sú univerzálnym bohatstvom zvereným do 
našej starostlivosti.

Vo veľkej časti Mexika a Strednej Ameri-
ky jestvuje tradícia prinášať 1. a 2. novem-
bra dary, zvlášť kvety, na hroby milovaných 
bytostí. Je to tradícia odvodená od domo-
rodých národov, ktoré ju praktizovali ešte 
pred príchodom dobyvateľov. Nuž, aj táto 
tradícia bola vyhlásená za kultúrne a du-
chovné dedičstvo ľudstva.

A ak sú naše tradície dedičstvom ľud-
stva, akoby ním nemali byť aj pre našu 
obec a pre našu rodinu? A dedičstvo pred-
pokladá zodpovednosť a opateru zo strany 
toho, kto ho vlastní a používa.

Čo je to tradícia?
Latinský koreň tohto slova znamená 
niečo, čo sa odovzdáva. Tradície sú zvyky, 
princípy, spôsoby správania, ktoré rodičia 
odovzdávajú deťom nie vedomým spôso-
bom, ale každodenným životom. Tradície 
sa žijú, nie učia.

Tradícia je – a zároveň nie je – veľmi 
cenným vlastníctvom, z ktorého môžeme 
mať osoh, kým ju žijeme, a ktorú máme 
povinnosť odovzdať tým, ktorí prichádzajú 
po nás. Ak stratíme tradíciu a neodovzdá-
me ju, oberieme svoje deti o niečo, na čo 
mali právo a čo sme im nedokázali dať.

Tradície zdedené od našich starších, keď 
ich žije celá obec, sú vlastnou kultúrou, 
základom spolupatričnosti a znakom regi-
onálnej alebo národnej identity.

Tradície sa vyvíjajú
Na ľudových slávnostiach zvyknú byť 
domorodé alebo regionálne tance, ktoré 
sa praktizujú nielen ako vyjadrenie radosti 
zo života, ale tiež, v prípade náboženských 
sviatkov, ako obetný dar Bohu. Tanečníci 
sa modlia tancom. Ak sa priblížime, aby 
sme obdivovali tieto tance, všimneme si, 
že namiesto tradičných sandálov majú 
niektorí tanečníci obuté tenisky, a že 
tričká a slnečné okuliare sa stali súčasťou 
tradičného odevu bez toho, aby sa nad tým 
niekto pozastavil.

Medzi Mexikom a Kubou vždy existovala 
bratská láska, nie je teda žiadnym divom, 

že k našim tradíciám bolo pridané kubán-
ske hudobné dedičstvo a že už tance ako 
danzón alebo mambo považujeme za svoje, 
ako sme za svoje prijali salsu, cumbiu a iné 
tance bratských národov.

Tradícia je niečo živé, ale môže aj 
zomrieť. Zabíja ju snaha o modernosť 
a neznalosť našej kultúry.

Tradícia je normou života
Tradícia nezahrňuje len umelecké, sviatoč-
né a oslavné predstavenia nejakej obce; ob-
sahuje sám život. Láska k rodine, bratstvo, 
úcta k starším, spomienka na predkov, 

česť, dobrá výchova, láska k vlasti a nábo-
ženstvo sú poklady, ktoré odovzdávame 
svojim potomkom, úctivo ich prenášajúc 
ako niečo, čo vieme, že im patrí.

Keď sa vzdávame našich tradícií alebo 
ich nechávame stratiť sa, strácame svoje 
základy, vykoreňujeme sa a meníme sa 
na imitátorov zvykov mocných, ktorých 
jedinou tradíciou je ekonomická prospe-
rita a užívanie si pôžitkov, ktoré im môže 
poskytnúť.

Strata tradícií je aj stratou totožnosti 
a zmyslu života. Vyvoláva prázdnotu 
a samotu.

Doma sa učíme a obohacujeme tradí-
ciou
• Manželia prinášajú domovu dve rôzne 

rodinné tradície a budú šťastní, ak sa im 
podarí spojiť ich tak, že vytvoria novú 
a jedinečnú tradíciu.

• Rodičia musia vysvetliť deťom, prečo sa 
držia tej ktorej tradície, aby si ju aj deti 
cenili a prijali za svoju.

• Keď prichádzame do styku s tradíciami 
iných národov, čo je dnes kvôli globa-
lizácii nevyhnutné, dokážme si z nich 
vziať to, čo je na nich dobré, bez toho, 
aby sme stratili svoje vlastné tradície.

• Spoznávajme a obdivujme prejavy našej 
kultúry, aby sme boli na ňu hrdí a vedeli 
ju ponúknuť ako bohatstvo iným. n

P. Sergio G. Román 
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: farm4.static.flickr.com

Kvas farizejov
Hľadal som na internete prednášky na 
tému Modlitba v jazykoch a natrafil som na 
prednášku Alexandra Barkociho. Zo zve-
davosti som ho začal počúvať. Trvala viac 
ako hodinu, a potom som si pustil ďalšiu 
a ďalšiu. A už nie zo zvedavosti. Z hlbokého 
pohnutia a obrovského povzbudenia, ktoré 
vo mne jeho slová vyvolali. „Kiežby som aj 
ja vedel hovoriť s takou láskou o Pánovi ako 
on! Kiežby aj moje slová boli také pomazané 
Svätým Duchom ako jeho!“ hovoril som si 
obdivujúc charizmu, ktorú dal Pán tomuto 
svojmu služobníkovi.

Jeho slová ma usvedčovali. Zrazu som si 
uvedomil, že často som len náboženským 
človekom, nie kresťanom.

Aký je v tom rozdiel?
No taký, že náboženský človek ešte vôbec 

nemusí mať Kristovho Ducha. Veď koľkokrát 
sme svedkami toho, že pri organizovaní 
náboženského podujatia je plno nervozity 
a napätia. Len aby to všetko dobre dopadlo. 
A zrazu je Duch lásky k blížnemu fuč. Koľko-
krát sa nám stane, že „organizačný poria-
dok“ je vtedy na prvom a najdôležitejšom 
mieste. No Pán sa nás nebude pýtať, koľko 
sme zrealizovali projektov ani koľko chrámov 
sme postavili, ani na to, čo sme materiálne 
zveľadili. V Ježišových očiach má najväčšiu 
cenu duša človeka. 

Na našich najväčších mariánskych pút-
nických miestach každý rok počúvame tie 
isté Ježišove slová: „Marta, Marta, staráš sa 
a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné 
je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, 
ktorý sa jej neodníme“ (Lk 10, 41). To sú váž-
ne slová, ktoré nás varujú aj pred formálnou 
náboženskou aktivitou.

Ak je niekto naplnený Svätým Duchom, 
vtedy vidí v druhom človeku Krista. Už to nie 
je len potenciálny pomocník na zrealizovanie 
mojich náboženských predstáv, ale brat, 
voči ktorému sa mám správať tak ako voči 
samotnému Pánovi. Človek, ktorý je v mojej 
blízkosti, je oveľa, oveľa vzácnejší ako ten 
najdrahší projekt sveta.

Ak nás napĺňa Svätý Duch, vtedy spozná-
vame, že modlitba nie je nudné bremeno 
spočívajúce v odrecitovaní náboženských 
formúl. Až Svätý Duch nám dáva zakúšať to, 
že bez modlitby sa nedá žiť. Čas modlitby nie 
je strateným časom, ale spočinutím v Láske.

„Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytec-
tva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodha-
lilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo.“ 
(Lk 12, 2)

Marek Badida
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Vzácne podporil odkaz 
sv. Cyrila a Metoda
Priekopník cyrilo-metodského hnutia 

na Zemplíne otec ThDr. Ján Murín sa 
narodil 12. januára 1913 v Sečovciach. 

Z jeho životopisu vieme, že bol ôsmym 
dieťaťom v rodine gréckokatolíckeho 
remeselníka – kolesára. Základnú školu 
navštevoval v rodných Sečovciach, stredo-
školské štúdium začal na Československom 
štátnom reálnom gymnáziu v Košiciach, 
a maturoval na novozaloženom gymná-
ziu v Michalovciach. Dva roky vyučoval 
v ľudovej škole v Zbehňove, potom sa 
rozhodol pre kňazský stav. Na štúdium 
teológie nastúpil do Užhorodu, odkiaľ ho 
ako výborného študenta poslal mukačevský 
biskup Alexander Stojka na Cyrilo-metod-
skú bohosloveckú fakultu do Olomouca. Tu 
hlbšie spoznával cyrilo-metodské dedičstvo. 
Po získaní absolutória z posvätnej teológie 
sa vrátil na Slovensko. V roku 1939 sa oženil 
s dcérou gréckokatolíckeho kňaza Magdalé-
nou Mihalovičovou. Po vzniku Apoštolskej 
administratúry Mukačevskej eparchie čakal 
na kňazskú vysviacku. Tú prijal z rúk dnes 
už blahoslaveného prešovského biskupa 
Pavla P. Gojdiča OSMB 21. novembra 1939 
v Štefurove. Ako kňaz nikdy nepôsobil 
v klasickej pastorácii vo farnosti. Nastúpil 
na miesto profesora gréckokatolíckeho 
náboženstva na gymnáziu v Michalovciach, 
kde v spolupráci s profesorom ThDr. Štefa-
nom Hlaváčom intelektuálne i morálne for-
moval budúcu inteligenciu. Pre študentov 
bol nielen profesorom, ale aj duchovným 
sprievodcom a životným radcom. Popri uči-
teľskej činnosti slúžil nedeľné sväté liturgie 
v miestnom farskom chráme, kde priekop-
nícky kázal v spisovnej slovenčine. V roku 
1947 obhájil na Cyrilo-metodskej bohoslo-
veckej fakulte v Bratislave dizertačnú prácu 
o raných dejinách Prešovského biskupstva 
a získal doktorát z posvätnej teológie.

V roku 2013 si pripomíname 100 rokov od 
narodenia ThDr. Jána Murína, ale aj 1 150 
rokov od príchodu slovanských vierozvestov 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorí 
zostavili hlaholiku, písmo Slovanov, pomo-
cou ktorého prepísali do staroslovenčiny 
biblické a liturgické texty. Zaslúžili sa o to, 
že štvrtým najstarším liturgickým jazykom 
– po hebrejčine, gréčtine a latinčine − sa 
stala staroslovenčina. Svätí Cyril a Metod 
boli vyhlásení za spolupatrónov Európy.

Spomínané osobnosti a historické fakty 
pridávajú na význame úcty k sečovskému 

rodákovi Jánovi Murínovi, lebo svojou 
činnosťou vzácne podporil odkaz sv. 
Cyrila a Metoda na Slovensku. Bol kňazom 
i pedagógom. Je považovaný za národné-
ho buditeľa slovenských gréckokatolíkov. 
S priateľmi inicioval a založil v Michalov-
ciach spolok Jednota sv. Cyrila a Metoda, 
ktorého ustanovujúce valné zhromaždenie 
bolo 4. mája 1941 v kláštore otcov redem-
ptoristov v Michalovciach. Bol správcom 
spolku a jeho hybnou silou. Jednota sv. 
Cyrila a Metoda podnietila k činorodej práci 
predstaviteľov inteligencie, ktorí odušev-
nene vykonávali náboženskú a osvetovú 
činnosť. Ján Murín sa podieľal na organi-
zovaní prvého cyrilo-metodského odpustu, 
ktorý sa konal 5. júla 1942 v Michalovciach, 
kde privítal vtedajšieho prezidenta Dr. 
Jozefa Tisa.

V roku 1968 sa nebál hovoriť o nábožen-
skom útlaku, vyzýval k obnove náboženskej 
slobody v čase, keď bola zakázaná činnosť 
Gréckokatolíckej cirkvi. Za svoju činnosť 
a vieru bol ThDr. Ján Murín 9. mája 1950 
zatknutý priamo na chodbe michalovského 
gymnázia. Aj vo väzení vedel zaujať zrelý 
postoj a ostal verný kresťanským ideám. 
Ďalšie roky strávil nútene v českom Klično-
ve, Karvinej a nakoniec v Bratislave.

Zomrel 17. novembra 1990, je pochovaný 
v Bratislave. n

Ingrid Lukáčová

Tradícia je niečo živé, ale môže aj zomrieť.  
Zabíja ju snaha o modernosť a neznalosť našej kultúry.

Tradícia
slovo   3 | 2013slovo   3 | 2013



Kresťanstvo s vášňou
Hľadím do kalendára 

a žasnem, ako ten čas 
rýchlo letí. Ešte sa ani 

neskončili Vianoce a už je tu 
pôst. Zamýšľam sa nad tým, 
ako ho prežiť. A vlastne – dá sa 
vôbec prežiť nejako efektívne? 
Či sa týka len tej „inej“ skupiny 
ľudí, ktorí sa pokladajú za kres-
ťanov? Zamýšľam sa nad tým, 
čo je to vlastne byť kresťanom.

Kresťan ako súčasť 
spoločnosti
Stretávame sa s nimi každý deň. 
Sedia v autobuse, chodia po 
meste, nakupujú v nákupných 
centrách. Žijú si svoj každoden-
ný život ako všetci bežní ľudia. 
Jediná vec, ktorou sa líšia, je ich 
príslušnosť k Cirkvi a označenie 
kresťan/kresťanka. A radíme sa 
k nim aj my.

Niečo tomu chýba
Bohužiaľ, mnohokrát nás 
navonok od iných nič výrazné 
neodlišuje. Svoju vieru si často 
nechávame sami pre seba. V ne-
deľu sa zúčastníme na liturgii, 
sem-tam sa zapojíme do charita-

tívnej zbierky a pri rozhovoroch 
s priateľmi pri káve niekedy spo-
menieme aj cerkev. No v našej 
viere nám niečo chýba. Pravidlá 
sa snažíme zachovávať, ale 
stále to nie je ono. Chýba nám 
sviežosť, chýba tomu tá správna 
„šťava“, chýba tomu vášeň.

Aby sme ho milovali
Možno si poviete, že vášeň nie 
je to najvhodnejšie prirovnanie 
k niečomu takému vzácnemu 
a posvätnému, ako je viera 
v Boha. Pri láske dvoch mla-
dých, obľúbenom koníčku, 
to áno, s tým sa vášeň podľa 
mnohých ľudí spája, ale vášeň 
v kresťanstve? Nejde to dokopy? 
Skúsme sa zamyslieť nad tým, 
čo od nás chce Boh. Keď pred 
mnohými rokmi chodil po svete 
a snažil sa nájsť cestu k našim 
srdciam, neupriamoval svoju 
pozornosť len na naše hriechy, 
chyby, nedostatky a nekričal 
po všetkých, aby sa už konečne 
spamätali a začali byť dokonalí. 
V prvom rade chcel, aby sme 
najskôr milovali Boha a všet-
kých ostatných okolo nás. Aby 
sme ho milovali. A ak ho už raz 

budeme milovať, bude to ako vo 
vzťahu k milovanej osobe – ak 
ju milujeme, nechceme jej ublí-
žiť ani ju zraniť. Keď prijmeme 
túto lásku do svojho srdca, bude 
pre nás oveľa jednoduchšie za-
chovávať prikázania voči Bohu 
a konať pokánie.

Láska je tvorivá
Ale čo s tou vášňou v srdci? Ak 
mám v srdci Boha, tak sa ju sna-
žím spracovať do darov, ktoré 
mi Boh dal. Rád hrám na gitare? 
Zahrám niekomu smutnému 
pre radosť... Rád opravujem veci 
v domácnosti? Môžem pomôcť 
niekomu staršiemu, kto si už 
veci nedokáže opraviť sám. Lás-
ka je tvorivá. Posúvajme našu 
lásku k Bohu aj k iným ľuďom, 
aby sa o ňom dozvedeli. Len 
ak uvidia naše prežívanie lásky 
k Bohu, uveria, že Boh skutočne 
je. Nemusíme byť násilní ani 
fanatickí. Stačí skutočne len 
spontánne a každodenne preží-
vať svoju lásku k Bohu. A hoci 
sa nám môže zdať, že zasievame 
skutočne len malé, nenápadné 
semienko, Boh vie urobiť aj 
s ním neskutočné zázraky.

Láska, ktorá sa 
obetovala
Liturgické obdobie sa nám od 
Vianoc dostalo do obdobia pôs-
tu. Opäť je to obdobie čakania 
na niečo. Čakania na lásku, 
ktorá sa pre nás obetovala. Nie 
preto, že musela, ale preto, že 
chcela. Istý kňaz raz vo svojej 
homílii zdôraznil: „Ak chceš  
hľadať lásku, nehľadaj ju na 
Valentína, ale na Veľký piatok.“ 
Ako odpovieme na túto lásku? 
Pôst je výborným obdobím na 
hľadanie  takýchto odpovedí. 
Je to čas, ktorý môžem stráviť 
efektívne – stíšim sa a začnem 
opäť nanovo tú úchvatnú púť 
hľadania pravej lásky, ktorá sa 
za mňa obetovala. Je to príleži-
tosť začať odznova. Skúsme to 
skutočne zobrať ako novú šan-
cu. Nie ako nejaké odriekanie, 
pri ktorom sa budeme mračiť 
a vnútri lamentovať, že nemô-
žem 40 dní ísť na diskotéku či 
v piatky nejesť mäso. Berme to 
ako šancu začať odznova, šancu 
odpovedať na Božiu lásku, 
šancu milovať ho a skrze jeho 
lásku milovať aj iných.  Všetko 
to robme naplno a s vášňou! n

Alžbeta Vargová
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 DVe VínA
Na Kánu sme sa chystali veľmi dlho. 

Stále sa našiel dôvod, prečo nejsť. 
Raz bol niekto chorý, raz sme práve 

v čase konania nemohli mať dovolenku, 
raz sme sa nestihli prihlásiť, raz sme sa 
nevedeli dohodnúť, raz sa nám jednoducho 
nechcelo ísť a stále sme na to nemali penia-
ze. Až raz sa našli dobrodinci, ktorí nám tú 
milosť zaplatili. Teraz po rokoch viem, že 
sme tam mali ísť až minulý rok, skôr by to 
pre naše manželstvo nemalo taký úžitok.

Voláme sa Tonka a Edo a sme manželmi 
17 a pol roka. Máme spolu 5 detí. Myslíme 
si, že predmanželskú prípravu sme využili 
výborne. Obdobie známosti bolo dobre 
načasované a určite sme sa „nemuseli“ 
brať. Mali sme spoločného spovedníka 
a po svadbe sme takmer 10 rokov mali 
manželské stretko. Jednoducho povedané 
– navonok vyzerajúce ideálne podmienky 

na „dlhý a šťastný život“. Lenže prešlo pár 
rokov, pribudlo pár detí, zopár zamest-
naní, študujúca manželka, po nociach 
pracujúci manžel a naše manželstvo sa 
ocitlo v kríze. Vyjadrené biblicky – minulo 
sa nám prvé víno. Že existuje aj nejaké 
druhé víno a že ho treba hľadať, to nám 
ani nenapadlo.

V takomto rozpoložení sme sa v lete 2012 
ocitli na stretnutí Kána na veľké nalie-
hanie našich priateľov „sponzorov“, ktorí 
Kánu prežili a túžili dopriať práve nám 
okúsiť chuť nového vína. Spočiatku sme 
aj tešili, že to bude celkom fajn – ležérny 
týždeň bez detí, ktoré budú mať priprave-
ný osobitný program v tábore a škôlke. Ale 
témy, ktoré sa začali pred nami v priebehu 
týždňa otvárať, nás prinútili „zatiahnuť 
na hlbinu“. Boli výborne načasované, na 
všetko bolo dostatok času. Ľudia žijúci 

v Komunite Chemin Neuf sa nám veno-
vali na sto percent. Najviac sa nás dotkla 
otvorenosť manželského páru žijúceho 
v komunite. Prežívali podobné obdobia 
ako my. Za ten týždeň sme prešli všetký-
mi fázami zrenia vína, a nakoniec sme 
pochopili: Druhé víno jestvuje a je lepšie 
ako prvé.

Po ranách, ktorými sme si navzájom za 
sedemnásť rokov ublížili, zostávajú jazvy, 
ale odpustenie, ktoré sme si dali, je určite 
silnejšie. Náš vzťah bol uzdravený. Urobili 
sme rozhodnutie zmeniť svoje životy a os-
tatné nechávame na Ježiša. On má moc 
pomôcť nám vytrvať v tomto rozhodnutí. 
Určite to poznáte: treba poslúchnuť Matku 
a urobiť všetko, čo nám povie jej Syn. On 
má moc nám to druhé víno dať.

Neveríte ? Príďte aj vy na Kánu! n
Edo

Zimný detský tábor v Bárke v Juskovej Voli

Svätý apoštolom rovný Cyril
Reči z cisárskeho dvora o Cyrilovi ešte pred 
príchodom Rastislavových poslov približuje 
Kliment takto: „ ,Nuž, mladý filozof nemiluje 
tento(svetský) život. No neprepusťme ho 
z nášho spoločenstva, ale dajme ho podstrih-
núť za kňaza a zverme mu úrad. Nech sa stane 
bibliotekárom u patriarchu pri Chráme svätej 
Sofie, aby sme si ho udržali aspoň takto.‘ 
A tak s ním aj urobili. S nimi však pobudol 
v tejto funkcii iba krátko, odišiel za Úzke more 
a ukryl sa tajne v kláštore. Hľadali ho šesť 
mesiacov, a ledva ho našli. A do tejto služby 
ho už nemohli donútiť. Prehovorili ho teda, 
aby prijal učiteľskú hodnosť a učil filozofiu ľudí 
domácich i cudzincov so všetkou pomocou 

a podporou. A toho sa ujal.“
Ďalej v súvislosti s veľkomoravským po-

solstvom sa zmieňuje toto: „Keď sa potom 
Filozof radoval v Bohu, opäť sa objavila nová 
záležitosť a úloha nemenšia od predchádza-
júcich. Rastislav totiž, knieža moravské, z Bo-
žieho popudu sa poradil so svojimi kniežatami 
a s Moravanmi, a poslal k cisárovi Michalovi 
posolstvo hovoriac: ,Napriek tomu, že náš 
ľud odvrhol pohanstvo a drží sa kresťanského 
zákona, nemáme takého učiteľa, ktorý by nám 
vyložil v našom jazyku pravú kresťanskú vieru, 
aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás napodob-
nili. Tak nám, vladár, takého biskupa a učiteľa 
pošli, lebo od vás vždy vychádza do všetkých 

krajín dobrý zákon.‘ Cisár potom zvolal snem, 
pozval naň Konštantína a za-
riadil, aby si vypočul túto 
reč, a povedal: ,Viem, 
Filozof, že ti to nebude po 
vôli, ale treba, aby si tam 
šiel. Túto záležitosť nemô-
že totiž vybaviť lepšie 
nik iný ako ty.‘ Filozof 
odvetil: ,Aj keď som 
telesne vyčerpaný 
a chorý, rád ta 
pôjdem...‘“

(Sv. Kliment: 
Moravsko-pa-
nónske legendy)

Jozef Gača
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Neláska k pôstu – 
vyhnanie z raja
„Nech svet horko zaplače s prvými ľuďmi, 
padnutý s padnutými pre krásu ovocia.“ 
Verše synaxára na Syropôstnu nedeľu nás 
nabádajú spomenúť si na udalosť zo začiatku 
ľudských dejín, na udalosť vyhnania z raja. 
Liturgia a svätí otcovia ustanovili práve túto 
spomienku na poslednú nedeľu pred ob-
dobím Štyridsiatnice, aby nám ukázali náš 
hriech, alebo skôr koreň našich hriechov.

Adam bol vyhnaný z raja, pretože sa nechcel postiť. Táto 
myšlienka sa tiahne celým slávením tejto poslednej nedele, 
ale možno sa s ňou často stretnúť aj počas celého pôstu. 

Nevydržal v raji dlho, hoci raj bol krásny, hoci tam mal všetko, čo 
potreboval. Nikeforos Xantopulos hovorí, že „Adam bol stvorený 
na šiesty deň (podľa židovského počítania v piatok) Božou rukou, 
poctený bol jeho obrazom vdýchnutím (duše), prijal prikáza-
nie a žil v raji do dvanástej hodiny. Potom prestúpil príkaz a bol 
stadiaľ vyhnaný“. Žid Filón tvrdí, že Adam prebýval v raji sto rokov, 
iní zasa, že sedem dní alebo sedem rokov, no všetci sa zhodujú 
v tom, že o dvanástej hodine vystrel ruku a vzal si z ovocia stromu. 
A Nikeforos pokračuje: „Skutočne aj nový Adam – Kristus na šiesty 
deň a o dvanástej hodine vystrel ruky na kríži, aby zahojil ranu 
tamtoho Adama.“

Túto udalosť nám liturgia neponúka ako čosi, čo sa stalo, čo sa 
týka prvotného Adama, ale skôr sa zameriava na to, že je to his-
tória každého z nás. V siedmej piesni kánona utierne nám autor 
(Christoforos Protosynkrit) vkladá do úst slová: „Pane, ktorý vlád-
neš nad všetkými vekmi, svojou vôľou si ma stvoril. Ľstivý had mi 
však kedysi závidel a rozhneval som ťa Spasiteľ, neprehliadni ma, 
Bože, no zodvihni ma“. Tento ľstivý had prichádza k nám všetkým, 
keď stojíme pod stromom poznania. Gregor Teológ nazýva týmto 
stromom Božiu prirodzenosť, ktorú človek nemôže nikdy preskú-
mať. Všetko ostatné hodnotiť a skúmať môže, no Božie bytie je od 
jeho mysle ďaleko. Pôstom je teda skúmanie nášho vnútra, našich 
hriechov, našej prirodzenosti, ktorá potrebuje pokánie.

Adam na túto skutočnosť zabudol, keď prestal myslieť na to, že 
je človekom, a zatúžil byť bohom. Prestal sa postiť, t. j. uvedomo-
vať si svoje obmedzenia, a zatúžil rozhodovať o všetkom. A takto 
sa Adam (každý človek), ešte mladý na to, aby chápal Boha, dal 
zviesť hadom, zanechal svoje obmedzenie (pôst) a zatúžil stať sa 
bohom.

Svätá Štyridsiatnica je teda pre každého gréckokatolíka ob-
dobím pokánia a rozjímania nad hriechmi. Figovník bol podľa 
niektorých autorov stromom, z ktorého Adam nesmel jesť. Spolu 
so Zachejom teda môžeme vyjsť na planý figovník, aby sme zbadali 
Boha, lebo „od nikoho nie je ďaleko“, spolu s mýtnikom sa môže-
me biť do pŕs a kajať sa za hriechy uvedomujúc si ich množstvo, 
môžeme sa vrátiť ako márnotratný syn k otcovi bez toho, aby 
nám niečo vyčítal, a takto môžeme očakávať návrat do raja v deň 
Paschy. n

Michal Bučko

Spravodlivý Boh
„Boh Starej zmluvy je tvrdý a prísny. 
Boh Novej zmluvy je naopak milosrdný 
a láskavý.“ Takto sa bežne hovorí, však? 
Myslíte, že sú dvaja? Boh starozákonný 
a Boh novozákonný? Alebo že je Boh 
dvojtvárny? Ako potom vysvetlíme, keď 
o sebe hovorí, že je „ten istý včera, dnes 
a naveky“?

Jedno z Božích pomenovaní v Písme je Adonaj Cidkei-
nu – Boh Spravodlivý. Pri tomto mene si predstavíme 
Božiu prísnosť, neoblomnosť a povieme si, že taký bol 

starozákonný Boh. Ale toto meno spomína Jeremiáš ohľadne 
Mesiáša, ktorý bude naša Spravodlivosť (porov. Jer 23, 5n). 
Ideme v tom spraviť poriadok.

Predstavte si, že meškáte do školy či práce. Voláte známe-
mu, aby vás ospravedlnil. Čo od neho chcete? Aby dosiahol, 
že vás po príchode potrestajú? Alebo že vám meškanie ne-
budú rátať ako chybu? Isteže, to druhé. Keď sa v Písme Boh 
správa „spravodlivo“, je to tiež pre naše dobro.

Keď sa časť Izraela vzbúri proti Mojžišovi, pri treste sú 
usmrtené celé rodiny vzbúrencov. Vrátane detí a žien (porov. 
Num 16). Alebo keď Izrael vstupuje do zasľúbenej zeme, do-
stane príkaz vyvraždiť všetko pohanské obyvateľstvo. Za 
najmenší hriech odpláca smrťou. Mohli by sme pokračovať 
dlho. Odtiaľ sme si odvodili, že Boh nemá zľutovanie.

Tieto situácie sú ale obrazom niečoho, čo je pre nás veľmi 
dobré. Boh ako svätý nemôže existovať spolu s hriechom. 
Život nemôže byť paralelne so smrťou. Buď je niekto živý, 
alebo nie je. Nedá sa inak. Situácie v Písme, keď je Boh 
nekompromisný, nás učia práve toto. Nie je možné, aby tam, 
kde je Boh, bol zároveň hriech. Nie je možné, aby boli modly 
a Boh na jednom mieste. Aby bol Boh k nám raz dobrý a raz 
zlý. Úplne vylúčené! Preto nás radšej „šokuje“ v historických 
opisoch, aby nám to konečne došlo. Je len spravodlivý, čistý 
a svätý, a iný nemôže byť. Táto jeho vlastnosť nám otvára to 
najbezpečnejšie a najlepšie miesto.

Viete si predstaviť, že by ste boli s ľuďmi, ktorí vás isto 
nepodrazia, budú viac myslieť na vás ako na seba, neposúdia 
vás a ani im to nenapadne? Budú iniciatívni v láske k vám? 
Ťažká predstava. Nikto z ľudí sa takto nespráva. Súdime, 
myslíme na seba a chceme dobre sebe. Sme hriešni zo samé-
ho vnútra.

A predsa raz prídeme na miesto, kde to tak nebude. Kde 
nás nik neohovorí, neprehliadne, neublíži nám, nespraví, 
čo by nám bolo nepríjemné... kde nám bude len dobre. 
Nebo je miesto, kam nevstúpi nijaký hriech. Lebo kde je 
Boh, tam nemôže byť hriech. Božia spravodlivosť je pre nás 
skvelou správou o tom, že prídeme na miesto, kde budeme 
v bezpečí Lásky. A kam môžeme vojsť len vďaka tomu, 
kto je našou spravodlivosťou – Ježišovi Kristovi. A pretože 
Boh je spravodlivý – správa sa takto aj k nám – sväto, čisto, 
s dobrotou. Nie je možné, aby sa správal inak. n

Valéria Juríčková
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Na počiatku bolo Slovo
V izbe Konštantína pri Chráme 

svätých apoštolov bolo cítiť 
tvorivé vzrušenie preniknuté 

Božou prítomnosťou. Slnko už pomaly 
zapadalo a päť priateľov ešte stále malo 
chuť kráčať po tajomných cestách 
tvorenia.

„Nemali by sme čím skôr vytvoriť 
aspoň iniciály Pánovho mena?“ spýtal 
sa Sáva.

„No áno, veď jeho budeme ohlaso-
vať,“ súhlasil Konštantín.

A tak začali rozmýšľať o mene Iésús 
a o jeho prvom písmene I.

„Toto meno znamená Jahve je spa-
senie, Spasiteľ, Záchranca,“ podotkol 
Kliment.

„Mal by som teda nejako znázorniť 
Boha. Nemá konca, je večný. Aj kruh 
je bez konca. A čo keby som ho spojil 
s trojuholníkom? Veď má tri osoby,“ 
povedal Konštantín a na pergamene 
vzniklo ďalšie písmeno.

„A teraz ešte Ch,“ povedal Angelár. 
„Christos znamená Mesiáš, Bohom 
pomazaný. Písmeno by malo vyjadriť 
práve to – Boh koná – dáva ľuďom 
Mesiáša.“

Konštantín zamyslene hľadel na 
prvé písmená a všimol si G. „Tieto dve 
písmená by sa mali podobať. Tam som 
znázornil, ako Boh dáva myšlienku 
človeku. Tu Boh dáva Mesiáša. Čo keby 
sa iba kruh hore zamenil za jednodu-
chú čiaru označujúcu horizont?“

„No už by sme mali skončiť, máme 
osem písmen a deň sa už dávno skon-
čil,“ povedal Naum.

„Ešte nie,“ odvetil Sáva. „Urobme 
deväť písmen. Číslo deväť znamená 
základ budúceho bytia, budúcnosti. 
Urobme teda na začiatok ešte jedno 
písmeno.“

„Ale ktoré?“ spýtal sa Konštantín.
„Zle sa pýtaš, Filozof,“ namietol 

Kliment. „Čo budeš prekladať z Písma 
ako prvé? Ktorú knihu?“

„Jánovo evanjelium.“
„Tak začnime ním! Začína sa slovami 

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bolo Boh. Hovorí 
sa tu o Slove a je ním myslený náš 
Pán Ježiš Kristus. A tak prvé písmeno 
slova Slovo by sa malo podobať a jasne 
evokovať práve meno nášho Pána,“ 
povedal Kliment.

„Myslíš I?“ spýtal sa Angelár.

„Áno, máš pravdu,“ 
povedal Konštantín. 
„A nielen to, malo by 
znázorňovať aj túto 
vetu.“

Sáva sa zahľadel na 
písmeno I na perga-
mene ležiacom na 
stole, ktoré videl obrá-
tene. „Urobme to isté, 
čo s V a D. Iba otočme 
I. Pozrite. Nevyzerá to 
práve tak, akoby Boh 
v troch osobách v tom 
trojuholníku tvoril 
celý svet znázornený 
kruhom?“

„Áno. A nielen to. Ak 
by sme tie dva znaky 
dali vedľa seba, hovo-
ria aj niečo iné. Kruh 
symbolizuje Boha. 
A trojuholník môže 
symbolizovať práve 
Slovo. Najprv dajme I. 
To je akoby trojuholník 
poukazoval na kruh, 
čiže Slovo je v Bohu,“ 
povedal Konštantín. 

„Áno,“ pokračoval Sáva. 
„A toto nové písmeno akoby 
hovorilo i to, že Slovo je Boh.“

Kliment stál zamyslený. Všetci sa 
obzreli na neho. „Bratia, Ján začína 
evanjelium slovom Na počiatku. V ich 
jazyku to je slovo iskoni. To, čo ste 
práve povedali, ste nevložili do prvej 
vety, ale hneď do prvého slova, ktoré 
podobne, ako sme tu s Božou pomo-
cou tvorili písmená na základe slov 
nimi začínajúcich, predznamenáva 
celú vetu. To nie je náhoda. Naše kroky 
vedie Pán.“

„Máš pravdu. Na dnes by sme mali 
prestať a vnoriť sa do modlitieb a pôs-
tu, aby sme i v nasledujúcich dňoch 

dokázali načúvať jeho hlasu,“ dodal 
Sáva.

A tak s pomocou malej gréckej, 
hebrejskej a samaritánskej abecedy 
vytvoril Konštantín s priateľmi 38 
znakov pre nové písmo, aby ním 
zachytil všetky odtiene slovanskej reči. 
Bola to reč trocha iná, ako si pamätal 
z detstva, no i tak sa do nej vžil a začal 
prekladať prvé slová Evanjelia podľa 
Jána: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ n

Juraj Gradoš
Snímka Assemanovho evanjeliára: 

files.cis.webnode.cz

Otcov chlieb
„Vieš sa modliť?“ pýta sa dieťa, ktoré hrá maňuškovú scénku, druhého dieťaťa. 
„Opakuj po mne... Otče náš....“ Dieťa poslušne opakuje, až dôjdu k časti „chlieb 
náš každodenný daj nám jesť“. Už-už ho chcem opraviť, keď sa zastavím. Dieťa 
si naozaj myslelo, že chlieb sa pýta na jedenie. Nie len tak, aby ho malo. Múdro! 
My chceme neraz mať veci len na to, aby sme ich mali. Bez použitia. Aj s Bohom 
chceme vzťah, ktorý by sme „len mali“. Bez použitia. Pre istotu.

Valéria Juríčková
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Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 
– 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105

Nech nik neklame sám seba! Ak si 
niekto z vás myslí, že je v tomto veku 
múdry, nech sa stane bláznom, aby bol 
múdry. (1 Kor 3, 18)

Istý muž sa ma pýtal, či má vrátiť peniaze, 
keď mu v obchode vydali o tri eurá viac. 
„Áno,“ vravel som mu, „ak viete, v ktorom 
obchode to bolo a komu ich máte vrátiť.“ 
„Ale veď z tých troch eur nezbohatne a pri 
ziskoch, ktoré má, si to ani nevšimne. 
Možno ma bude pokladať za blázna, že mu 
ich nesiem po dvoch týždňoch,“ začal ma 
presviedčať, či nezmením názor. Byť kres-
ťanom znamená konať hrdinské skutky, aj 
keď sa niekedy zdajú bláznivé.

Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny, 
menlivé časti zo služby za odpustenie 
hriechov. Prísny pôst. (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

UTOROK 12. február
Arcibiskup Meletios

Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 67; Mt 6, 1 – 
13, zač. 16

Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa 
zjavia Boží synovia. (Rim 8, 19)

Dnes sa dáva veľký dôraz na budovanie 
ekologických zdrojov energie. Atómové 
elektrárne sa postupne odstavujú, aby sa 
ľudia chránili pred katastrofou. Chrániť 
človeka, to sa nám ako-tak darí. Čo však 
príroda? Čo hovorí stvorenstvo, ktoré je 
nám podrobené? Sv. František si tak vážil 
stvorené veci, že ich nazýval bratom, 
sestrou. Brat Slnko a sestra Luna čaká na 
takýchto Božích synov.

Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: menlivé časti ako 11. 
februára.

STREDA 13. február
Prepodobný Martinián

Čítania: Iz 2, 3c – 11; Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 
2, 1 – 22

Preto sa cestou dobrých uberaj a za-
chovávaj spravodlivých chodníky! (Prís 
2, 20)

Naši predkovia nám zanechali veľa pek-
ných zvykov, ktoré sa snažíme zachovať 
aj my. Je však rozdiel zachovať tradíciu 
a zachovať dobrý mravný a spravodlivý 
život. Túžba po spravodlivom chodníku 
neláka, no vinšovanie či oblievanie má veľa 

priaznivcov. Prvý žalm rozpráva o šťast-
nom človeku, ktorý sa neuberá cestou 
hriešnikov, ale má záľubu v načúvaní 
Božiemu slovu. 

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti zo stredy 1. týždňa Veľkého 
pôstu a prepodobnému. Zdržanlivosť od 
mäsa. (MM 16, 51)

ŠTVRTOK 14. február
Prepodobný Auxencius

Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 
11, zač. 20b

Boh pokoja nech je s vami všetkými. 
Amen. (Rim 15, 33)

Žijeme v dobe plnej stresov, strachu a obáv 
o to, aký bude zajtrajšok. Vytráca sa pokoj 
i radosť. Získať ho môžeme podľa rady sv. 
Augustína, ktorý hovorí: „Nespokojné je 
moje srdce, kým nespočinie v tebe, Bože“. 
Stíšiť sa a v modlitbe odovzdať svoj život 
Bohu nám prinesie pokoj.  
Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: menlivé časti ako 11. 
februára.

PIATOK 15. február
Apoštol Onezim

Čítania: Iz 3, 1 – 14b; Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 
3, 19 – 34

Adam nazval svoju ženu menom Eva 
(Život), lebo sa stala matkou všetkých 
žijúcich. (Gn 3, 20)

Prečo život, prečo nie smútok alebo bolesť, 
či prehra, trest. Na lavici obžalovaných 
sedia Adam a Eva a majú hlavu v smútku. 
Veď práve počuli ortieľ, ktorý bol nad 
nimi vynesený. Adam však Boha počúva 
pozorne a je posilnený nádejou budúceho 
víťazstva „ženinho potomstva“. Pozorne 
počúvať Božie slovo prináša nádej. Boh 
nezavrel bránu raja naveky. 

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatku 1. týždňa Veľkého 
pôstu a apoštolovi. Zdržanlivosť od mäsa. 
(MM 17, 47)

SOBOTA 16. február
Odchod do večnosti sv. Konštantína 
Filozofa

Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 – 
3,5 zač. 10 (radové); Gal 5,22 – 6,2, zač. 213; 
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému)

Tu povedal človekovi s vyschnutou ru-
kou: „Staň si do prostriedku!“ (Mk 3, 13)

Koloseum alebo väčšina veľkých štadiónov 
má elipsovitý tvar hľadiska. Tak má každý 
fanúšik možnosť vidieť hviezdy z každej 
strany. Keď Ježiš vyzve človeka, aby sa po-
stavil do stredu, nechce ho zosmiešniť ani 
potupiť, ale ukázať mu Božiu moc. 

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 364; 
PZ: 342; HP: 356)

NEDEĽA 17. február
Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon

Čítania: Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40, zač. 
329b; Jn 1, 43 – 51, zač. 5

Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet 
lesti. (Jn 1, 47)

Zvykne sa hovoriť: „Keď vtáčka chytajú, 
pekne mu spievajú.“ Je za tým skrytá ne-
úprimnosť, faloš a klam. Človek je schopný 
pretvarovať sa, len nech dosiahne to, po 
čom túži. O Natanaelovi tieto slová nepla-
tia. Ježiš na jeho adresu povie, že v ňom 
niet lesti. Je úprimný aj vtedy, keď mu 
Filip povie, že našli Mesiáša. Nezačne sa 
upravovať, aby na Ježiša zapôsobil a hneď 
sa s ním skamarátil, ale plný úprimnosti 
a otvorenosti povie, či môže byť z Nazareta 
niečo dobré. 
Aké skúsenosti s úprimnosťou máme my? 
Už malé dieťa klame a ukazuje prstom na 
súrodenca, len aby nedostalo výprask. Zlá 
známka v škole v nás formuje neúprim-
nosť a zatajovanie pravdy. Pri sestričke 
u lekára sú viacerí pacienti, sestrička sa 
milo usmieva na ženu, ktorú vyprevádza 
k dverám. Potom si sadne za stôl a pozera-
júc za ňou krúti hlavou a gúľa očami. Pri 
ďalšom pacientovi sa to opakuje. Ostatní, 
ktorí tam sedia, majú možnosť vidieť jej 
pretvárku a neúprimnosť. Možno ste to 
tiež zažili. 
Aj kráľ Dávid sa dopúšťa hriechu a chce ho 
zakryť. Keď sa to nepodarí, musí s pravdou 
von. Až neskôr ponorený do ticha a samoty 
si uvedomuje, že Boh ma záľubu v úprim-
nom srdci. Keď chceme žiť úprimne pred 
Bohom i ľuďmi, aj my sa máme uberať do 
tieňa figovníka ako Natanael. Tam v tichu 
a samote k nám Boh prehovorí a ukáže 
nám cestu pravdy.

Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. 
Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z hlasu, tropár triódy, Sláva, 
I teraz, kondák z triódy. Prokimen, Aleluja 
a pričasten z triódy. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 148, 
208; PZ: 101, 171; HP: 102, 168)

Peter Kijovský
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PONDELOK 4. február
Prepodobný Izidor Peluzíjský

Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 
40; 22, 7 – 39, zač. 96

... len čo vojdete do mesta, stretnete 
človeka... (Lk 22, 10)

Ježiš scenár pozná. Povie učeníkom: 
„Choďte a nájdete“, potom Petrovi a Jáno-
vi: „Choďte a stretnete“. A všetko je tak. 
Ježiš prichádza, aby sa Božie slovo splnilo, 
aby sa splnilo, čo bolo povedané. Stáva sa 
poslušným služobníkom, a tak je medzi 
nami najväčším, ani smrť ho nepremôže. 
Boží plán je úžasný. Ži, píš svoj život podľa 
jeho scenára.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Každodenný vchod. Menlivé 
časti zo sviatku Stretnutia Pána. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Panenská Bohorodič-
ka a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 
360; PZ: 338; HP: 352)

UTOROK 5. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána. 
Mučenica Agáta

Čítania: Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 22, 39 – 
42. 45b – 71. 23,1, zač. 109

Žena, nepoznám ho. (Lk 22, 58)

Pod vplyvom výkyvov teplôt chladu a horú-
čavy vzniká opar, hmla. Petrovo zanietenie 
a veľká horlivosť sa v chladnej noci menia 
na hmlu. Prestávame vidieť druhých, vidí-
me nanajvýš seba. I Peter prestáva vidieť 
Krista, bojí sa o svoj život.  
Nastáva veľký teplotný výkyv, a tak pri-
chádza hmla v podobe klamstva do jeho 
života. Ako odstrániť hmlu, ktorá doľahla 
až ku mne? Dažďom pokánia a horlivosťou 
za Pána.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. februára. 
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

STREDA 6. február
Biskup Bukol

Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač.113; Mt 26, 57 – 
75, zač. 109

Oni odpovedali: „Hoden je smrti!“ (Mt, 
26, 66)

Do čakárne vstúpili policajti a s nimi 
väzeň s putami na rukách. Bol odsúdený 
a následkom toho prišiel o slobodu. Všade 
je sprevádzaný mužmi zákona a je v ich 
rukách. Ježiš sa dobrovoľne dáva do rúk 
ľudí a je odsúdený, aj keď neprávom. Väzeň 
lásky je aj v mojich rukách. Nechám ho 

v putách alebo mu ich uvoľním, aby cezo 
mňa konal?

Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny, 
menlivé časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; 
HP:112)

ŠTVRTOK 7. február
Biskup Partemios

Čítania: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 
34a. 44 – 56, zač. 110

Mnoho sa vypytoval, ale on mu na nič 
neodpovedal. (Lk 23, 9)

Kráľ Šaul bol pre svoju svojvoľnosť a pohŕ-
danie Pánovým slovom zvrhnutý z trónu 
Izraela. Boh k nemu neprehovoril. Preto 
hľadá vyvolávačku duchov. Keď prestal 
počúvať Boží hlas a plniť jeho príkazy, 
prichádza Boží trest v podobe mlčania. 
Herodes nemal túžbu počúvať a žiť podľa 
Božieho slova, preto Ježiš mlčí. Ako reagu-
je, keď sa pozerá na mňa?

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

PIATOK 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilat. Pro-
rok Zachariáš

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 
37, zač. 61

Skúmajte, čo sa páči Pánovi. (Ef 5, 10)

Keď k Šalamúnovi prichádza kráľovná 
zo Sáby, je nadšená. Všetko je nádherné, 
očarujúce, priam neskutočné. Páči sa jej 
prepych aj dôvtip kráľa. Boh sa vo sne 
pýta Šalamúna: „Čo chceš?“ A kráľ prosí 
o rozumné srdce, ktoré by vedelo rozlišovať 
medzi dobrom a zlom. Má strach, či bude 
múdro viesť zverený národ. Bohu sa táto 
odpoveď páči.

Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny, 
menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť od 
mäsa. (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 9. február
Syropôstna sobota – spomienka úcty-
hodných pôstnikov

Čítania: Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 
13, zač. 16 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; 
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (pôstnikom)

Môj Otec mi odovzdal všetko... (Mt 11, 27)

Kto dá všetko, riskuje, že sa ocitne pod 
mostom ako bezdomovec. Nebeský Otec 

odovzdáva Ježišovi všetko. Má moc nad 
búrkou, chorobami, smrťou, no nič nevy-
užíva vo svoj prospech. Dáva všetko. Robí 
to, čo vidí robiť Otca. Boh mi dal ruky, 
nohy, oči, jazyk a mnohé schopnosti, no 
predovšetkým svojho Syna a s ním všetko. 
Starám sa oň alebo je pod mostom?

Liturgia: Menlivé časti zo Syropôstnej 
soboty. (HS: 204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA 10. február
Syropôstna nedeľa.  
Mučeník Charalampés

Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 
14 – 21, zač. 17

Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj 
tvoje srdce. (Mt 6, 21)

Vo filme Poklad na striebornom jazere je 
znázornený obraz človeka, ktorý túži po 
zlate. So svojimi kumpánmi neváha zabí-
jať, podvádzať a kradnúť, len nech poklad 
nájde. 
Aký poklad hľadám ja? Dá sa to veľmi 
ľahko zistiť. Keď začnem uvažovať o pre-
žitom dni, hodnotiť, ako som využil voľný 
čas a čo som považoval za dôležité. Vtedy 
zistím, kde je môj poklad a čím je napl-
nené moje srdce. Keď blaženého biskupa 
Gojdiča nemohli nájsť v rezidencii, vedeli, 
že bude v kaplnke. Jeho srdce túžilo po 
živom Bohu. Matka Terézia slúžila chorým 
a trpiacim s veľkou láskou a trpezlivos-
ťou, lebo v nich videla trpiaceho Krista. 
V nich našla cestu k večnému pokladu. 
Pri uvažovaní o srdci človeka sa skúsme 
pozrieť na srdce Boha. Po čom túži, akú 
vzácnosť chce mať v nebi? Sme stvorení 
na jeho obraz a podobu, sme v jeho očiach 
vzácni a do svojich dlaní si nás vryl. Každý 
z nás je pokladom, z ktorého sa Boh teší, 
a chce od nás len jedno – aby mu patrilo 
naše srdce. 
Keď bandita zo spomínaného filmu ko-
nečne nájde poklad a má ho pod rukami, 
prepadáva sa do priepasti a bahno ho 
pohltí. Ak si človek napĺňa srdce neustá-
lou túžbou po Bohu a dychtí po ňom ako 
po poklade, ponorí sa raz do krásy svetla 
a jasu, ktorou žiari sám Boh.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, 
kondák z triódy, I teraz, podľa predpisu. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z triódy. 
(HS: 147, 206; PZ: 100, 168; HP: 101, 165)

PONDELOK 11. február
Biskup Blažej
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Nanebovstúpenie 
Pána 
Presvätá Bohorodička
Po prvýkrát sa v zobrazení udalosti 
Nanebovstúpenia objavuje v po-
lovici 6. storočia na ampulkách 
z Monzy. Jej prítomnosť uprostred 
apoštolov na Olivovej hore potvr-
dzuje tradícia Cirkvi, kde v Svätom 
písme čítame, že Mária trávila čas 
spoločne s apoštolmi po tom, čo 
sa vrátili z Jeruzalema: „...vrátili sa 
z Jeruzalema z hory, ktorá sa volá 
Olivová... Keď ta prišli, vystúpili do 
hornej siene, kde sa zdržiavali Peter 
a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, 
Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, 
Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali 
na modlitbách spolu so ženami, 
s Ježišovou matkou Máriou a s jeho 
bratmi“ (porov. Sk 1, 12 – 14).

Na ikone sviatku Nanebovstúpenia je 
Bohorodička zobrazená v spodnej rovine 
ikony v jej centre, uprostred apoštolov 
a anjelov. Jej tmavobordový vrchný plášť 
maforion je v ostrom kontraste s oslňu-
júco bielym odevom anjelov stojacich po 
jej stranách, čo zdôrazňuje jej dôležitosť. 
Túto dôležitosť potvrdzuje aj liturgická 
pieseň Dôstojné je, kde ospevujeme Bo-
horodičku slovami: „Dôstojné je velebiť 
teba, Bohorodička... Čestnejšia si ako 
cherubíni a neporovnateľne slávnejšia 
ako serafíni“. 

P. Evdokimov o umiestnení Boho-
rodičky uprostred anjelov a apoštolov 
píše: „Ona je tým predurčeným stredom, 
v ktorom sa stretáva svet anjelský a svet 
pozemský.“ Ona ako nová Eva je pre-
dobrazom Cirkvi, a preto sa zobrazuje 
pod Kristom. Toto jej umiestnenie nie je 
náhodné, ale poukazuje na prepojenie 
hlavy a tela Cirkvi. Toto prepojenie Krista 
s Bohorodičkou, táto vertikálna rovina 
je badateľná aj v nástenných maľbách 
východných chrámov, kde je v klenbe 
svätyne Bohorodička zobrazená v podo-
be Oranty, prepojená s obrazom Krista 
Pantokratora v kupole. Táto vertikálna 
línia ikony, ktorú tvoria postavy Krista 
a Bohorodičky, je symbolickým vyjadre-
ním spojenia medzi Matkou a Synom.

Bohorodička je Orantou. Ona sa za 
nás prihovára ako naša zástankyňa. Je 
zahĺbená do modlitby s pozdvihnutými 

rukami, niekedy s rukami prekríženými 
na hrudi, čo je gestom jej viery, prijatia 
a podriadenia sa Božej vôli. Jej tri hviezdy, 
tzv. fivuly, na ramenách a čele sú typic-
kým znakom v ikonografii Bohorodičky, 
ktoré symbolizujú jej ustavičné panen-
stvo, pred počatím Krista, počas pôrodu 
aj po pôrode.

Na utierni sa k Bohorodičke obraciame 
slovami: „Prečistá Božia Matka, nepre-
stajne pros Boha, ktorý z teba prijal telo 
a neopustil lono Otca, aby zachránil pred 
každým nebezpečenstvom tých, kto-
rých stvárnil“ (1. pieseň kánonu utierne 
sviatku). A na Veľkej večierni radostnú 
udalosť sviatku ospevujeme takto: „Naj-
sladší Ježišu, lono Otca si neopustil, a žil 
si ako človek s tými, čo sú na zemi. Dnes 
si vystúpil z Olivového vrchu v sláve, našu 
padlú prirodzenosť si milosrdne pozdvi-
hol a posadil so sebou k Otcovi. Preto 
nebeské beztelesné rády, prekvapené 
divom, žasli hrôzou a velebili tvoju lásku 
k človeku. Spolu s nimi aj my, čo sme 
na zemi, oslavujeme tvoje zostúpenie 
k nám i tvoje vystúpenie od nás, modlí-
me sa a hovoríme: Ty, ktorý si učeníkov 
i Bohorodičku, čo ťa porodila, pri svojom 
nanebovstúpení naplnil nesmiernou 
radosťou, aj nás uznaj za hodných radosti 
tvojich vyvolených, na ich príhovor a pre 
svoje veľké milosrdenstvo“ (stichira). n

Milan Gábor
snímka: sk.wikipedia.org
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	KOINONIA	SV.	JáN	KRStItEľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie 
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
03.02. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
08.02. Spišská Belá, cerkev (18.00 h)
11.02. Kručov, kostol (18.00 h)
15.02. Kračúnovce, kostol (18.00 h)
21.02. Humenné-mesto, cerkev (18.00 h)
Stretnutie	pre	mladých	
07.02. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.00 h)
Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo 
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov-Sekčov – Opál, pastoračná miest-
nosť, štvrtok o 17.00 hod., kontakt na e-
-mail: gbvideo@gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 hod.
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 hod.
Vranov	nad	topľou	– Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 hod.
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 hod, kontakt na e-mail: pietrovin-
ne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 
hod.

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

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Na spolok darovali:
Ing. Mária Gerová, Bratislava – 50 eur; Ján 
Kováč, Čaradice – 15 eur; Mária Ihnáto-
vá, Jastrabie – 10 eur; Paulína Kočišová, 
Iňačovce – 10 eur; JUDr. Petronela Čer-
geťová, Sobrance – 7 eur; Mária Ivanová, 
Vojčice – 7 eur; Ivan Želinský, Bratislava 
– 7 eur; Daniel Dian, ThLic., Bratislava – 4 
eurá; Mgr. Michal Kuruc, Ladomírová – 4 
eurá; Zuzana Labačová, Michalovce – 2 
eurá; Irena Molnárová, Michalovce – 2 
eurá; MUDr. Ján Mydlo, Michalovce – 2 
eurá; Alžbeta Nadzamová, Michalovce 
– 2 eurá; Vladimír Pastorčák, Michalov-
ce – 2 eurá; Gabriel Paulina, Michalovce 
– 2 eurá; Mária Prepiorová, Michalovce 

– 2 eurá; Mária Žebrová, Michalovce – 2 
eurá; Magda Paulinová – 2 eurá; Radoslav 
Černák, Vojčice – 2 eurá; Mária Ferenčíko-
vá, Vojčice – 2 eurá; Mária Hvastová, Voj-
čice – 2 eurá; Mária Kandráková, Vojčice – 
2 eurá; Anna Kolodyová, Vojčice – 2 eurá; 
Júlia Konfederáková, Vojčice – 2 eurá; 
Anna Kuzmová, Vojčice – 2 eurá; Anna Ol-
šavská, Vojčice – 2 eurá; Anna Tomčíková, 
Vojčice – 2 eurá; Ing. Ján Čarný, Bratislava 
– 2 eurá; Anna Mojsejová, Hrašovík – 2 
eurá; Július Ferko, Michalovce – 1 euro; 
Anna Kapitulová, Sobrance – 1 euro; Mi-
lan Dziaček, Martin – 1 euro; Mária Kaňu-
ková, Vyšný Hrabovec – 1 euro; Vladimír 
Pančák, Oľka – 1 euro

	JuBILEá	KňAZOV
Štefan	 Peľo, titulárny arcidekan, výpo-
mocný duchovný v Humennom – 25. feb-
ruár – 75 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

	BLAhOžELáME
2. februára oslávila svoje narodeniny 
moja dcéra Emília	Sičáková-Beblavá. Do 
ďalších rokov života ti prajem hojnosť 
Božích milostí, veľa lásky a pokoja, a záro-
veň ďakujem za spoločne strávený a po-
žehnaný čas počas vianočných sviatkov.

v modlitbe za teba tvoj otec Emil Sičák_________________________________
40 rokov života oslá-
vi 11. februára  náš 
otec dekan Miroslav 
Pohár.
Drahý náš otec 
Miroslav, v týchto 
dňoch ďakujeme 

nebeskému Otcovi za to, že nám poslal 
do Sečoviec dobrého pastiera. Ďakujeme 
Bohu za kňaza, ktorý láskavým srdcom 
rozdáva denne Kristovo slovo a telo a učí 
nás, ako máme žiť, aby sme dosiahli ne-
beské kráľovstvo.
Ďakujeme vám za prácu vo farnosti a za 
kázne, ktoré prenikajú do našich sŕdc. 
K vášmu životnému jubileu vám radostne 
blahoželáme, v modlitbách za vás ďaku-
jeme a vyprosujeme vám pevné zdravie, 
silu Svätého Ducha pod ochranou Presvä-
tej Bohorodičky medzi vašimi najbližšími 
aj v kruhu celej farskej rodiny. Do ďalších 

rokov vašej ťažkej, ale krásnej práce vám 
zvolávame Mnohaja i blahaja lita!
mladí, miništranti, rehoľné sestry a veria-

ci z farnosti Sečovce_________________________________
13. februára oslávi 
náš duchovný otec 
Marek	 Kaľata	 30 
rokov života. Pri tej-
to príležitosti vám 
v tomto Roku viery 
prajeme silnú vieru, 
ktorá dáva životu zmysel, nádej, ktorá 
posúva vpred, a lásku, ktorá je zavŕše-
ním toho všetkého. Nech vás Pán žehná 
a sprevádza na kňazskej ceste a Presvätá 
Bohorodička ochraňuje.

veriaci z farnosti Vernár_________________________________
13. februára 2013 oslávi 30 rokov náš du-
chovný otec Marek	Kaľata.
Drahý náš otec Marek,  k vášmu krásne-
mu sviatku vám srdečne blahoželáme. Do 
ďalších rokov vám u Pána Boha vyprosu-
jeme nevyčerpateľný prameň Božích mi-
losti, dary Svätého Ducha, zdravie, lásku 
a pokoj v kruhu svojej rodinky.
Ďakujeme za každé povzbudivé slovo, za 
prácu a obetavosť, ktorú pre nás zo srdca 
vykonávate. 

Mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci zo Svitu

 spomÍName
27. januára 2013 
sme si s bolesťou 
v srdci, ale v nádeji 
na stretnutie vo več-
nosti pripomenuli 1. 
výročie úmrtia náš-
ho drahého manžela 
a otca Jána	Baču	zo 
Zbehňova. Ktorí ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, v modlitbe tichú spomienku. 
Večná mu pamiatka!

manželka a deti s rodinami_________________________________
16. februára uplynie 
10 rokov odvtedy, 
čo si dobrotivý Boh 
povolal k sebe našu 
milovanú mamku, 
babku a prababku 
Júliu Kolesárovú 
z Čeloviec.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej modlit-
bu a tichú spomienku.
dcéry Marta, Anna, Helena, Terézia a brat 
Štefan s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá

Večná jej pamiatka!

 OZNAMY
Duchovné	cvičenia	o	viere
Keďže prežívame Rok viery, 25. – 28. 
februára 2013 sa uskutočnia v kláštore 
redemptoristov v Michalovciach (Masa-
rykova 35) trojdňové duchovné cvičenia 
o viere. Začiatok je v pondelok o 12.00 
hod. a koniec vo štvrtok na obed. Du-
chovné cvičenia vedie otec Pavol Tomko 

CSsR. V rámci duchovných cvičení bude 
možnosť zúčastniť sa na modlitbách za 
uzdravenie duše i tela pri relikviách bl. 
Metoda v Bazilike Zoslania Svätého Du-
cha, ktoré sa tu konajú každého 25. v me-
siaci. Nahlásiť sa treba do 19. februára na 
tel. čísle 0911912687.

-ml
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Tradičný Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov sa uskutoční od 18. do 25. 
februára 2013. Texty modlitieb pripravilo 
Indické hnutie kresťanských študentov 
a môžete si ich stiahnuť z webovej strán-
ky www.kbs.sk (sekcia Dokumenty).

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
_________________________________
Výškové	 práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mo-
bil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk

	CENNÍK	INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
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Krst
Krst je základnou sviatosťou. Starý teologický 
úzus hovorí, že bez prijatia platného krstu ne-
môže človek platne prijať ďalšie sviatosti. Krst 
sa považuje za bránu, ktorá človekovi otvára 
cestu k plnému kresťanskému životu. Za zvy-
čajných okolností sa vysluhuje presbyterom, 
ktorý ho má vyslúžiť pomocou posvätného 
obradu tak, ako je uvedený v liturgických kni-
hách. Podstatou obradu je liatie krstnej vody 
na hlavu krstenca pri vyslovovaní formuly: Krs-
tí sa služobník Boží (meno) v mene Otca i Syna, 
i Svätého Ducha. Amen. Pasívna formula, 
ktorá sa využíva v Gréckokatolíckej cirkvi, chce 
zdôrazniť fakt, že krst nie je dielom kňaza, 
ale darom od Boha, ktorý v skutočnosti sám 
odovzdáva vnútorné, duchovné dary, ktoré sú 
obradom krstu navonok vyjadrené. Ide predo-
všetkým o oslobodenie od dedičného hriechu 
a všetkých hriechov, ktorých sa človek dopustil 
do prijatia krstu. Krstom je zároveň krstenec 
prijatý za Božieho syna (dcéru), a tým sa rodí 
pre nový život Božieho dieťaťa. Oblieka sa 
do Krista, a tým sa stáva členom Cirkvi, ktorá 
predstavuje jeho telo. Krst môže prijať každý 
človek, ktorý nie je pokrstený. Platí tiež, že 
krst, myropomazanie (birmovanie) a posvätné 
svätenia sa môžu udeliť len raz počas ľudské-
ho života. Krst môže podľa najstaršej tradície 
Cirkvi prijať malé dieťa aj dospelý človek. Keď 
sa krstí dieťa, krst sa nemá odkladať. Za dieťa 
sa považuje jedinec, ktorý ešte nedovŕšil sied-
my rok života. Kompetenciu vykonať krst má 
vlastný farár rodičov alebo v prípade obradovo 
miešaných manželstiev farár otca. Iní kňazi 
môžu krstiť dieťa len na základe dovolenia 
vlastného farára otca krstenca alebo miest-
neho hierarchu, čiže eparchiálneho biskupa 
alebo niektorého synkela. V inom prípade 
môže iný presbyter ako vlastný farár krst 
udeliť len vtedy, ak rozumne predpokladá, že 
by mu dovolenie na vyslúženie krstu kompe-
tentný farár udelil. Ak nie je prítomný biskup 
alebo presbyter, v mimoriadnych prípadoch 
(v nebezpečenstve smrti) môžu krst legitímne 
udeliť aj ďalší: prednosť má diakon; ak tam 
diakon nie je, potom iný príslušník klerického 
stavu (napr. subdiakon), ak tam nie je ani iný 
klerik, potom môže krst vyslúžiť rehoľník, a ak 
tam nie je ani rehoľník, potom ktorýkoľvek 
veriaci v Krista. Často v takýchto prípadoch 
sviatosť krstu vysluhujú zdravotné sestry, ktoré 
pracujú v pôrodniciach. V latinskej cirkvi môže 
v prípade nevyhnutnosti krst vyslúžiť každý 
človek (aj nepokrstený).

František Čitbaj
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 09.02. (sobota)  10.00 Služby Božie – pria-
my prenos služieb Božích z Evanjelického 
chrámu v Chyžnom
 10.02. (nedeľa)  10.55 Orientácie 11.25 
Slovo 00.05 Slovo R
 12.02. (utorok)  15.40 Orientácie R
 13.02. (streda)  10.05 Osobnosti duchovné-
ho života – dokument o Andrejovi Kmeťovi 
18.00 Svätá omša na Popolcovú stredu – 
priamy prenos z Kostola sv. archanjela 
Michala v Skalici
 17.02. (nedeľa)  10.00 Služby Božie – 
priamy prenos z Evanjelického kostola 
v Hybiach pri príležitosti začatia pôstu 12.55 
Orientácie 13.20 Slovo

RáDIO	SLOVENSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekuména 
vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Vatikán 
06.14 Zamyslenie na dnešný deň 21.05 
Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
 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
 10.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach
 17.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke (Rádio 
Slovensko) / Pravoslávna svätá liturgia zo 
Sobraniec (Rádio Regina)

RáDIO	REGINA
Pondelok  02.30 Cesty R
utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.55 Z duše 17.05 Viera v živote
 12.02. (utorok)  22.00 Večerné reflexie 
(kresťanské) – Dagmar Mozolová diskutuje 
o manželstve s Ester a Tomášom Kriškovca-
mi (živé vysielanie).

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.

 04.02. (pondelok)  11.45 Rehoľná abeceda: 
Tam a späť – Peter Vician, minorita 18.35 
Dvere do duše: Láska? – cyklus malých 
javiskových foriem rómskeho divadla. Keď 
láska nie je láskou alebo O zvláštnych snoch 
v manželstve
	 05.02. (utorok)  17.30 Doma je doma: 
Svetové dni mládeže – Poď dnu! – prvá 
z piatich prípravných katechéz na Svetové 
dni mládeže v Riu de Janeiro a na národné 
stretnutie mládeže R13 v Ružomberku 
18.35 Dvere do duše: Televízor – Keď 
ovládač ovládne vzťah alebo O udobrení 
si manželky 19.00 Drotár za kamerou ⓬ – 
Juraj Török strávil veľkú časť kňazskej služby 
za kamerou a dokumentoval kresťanské 
misie. V dokumente sú použité zábery 
Matky Terézie, trpiacich a zomierajúcich 
ľudí po celom svete.
 06.02. (streda)  18.35 Dvere do duše: 
Vajíčko – Keď hlad zaslepí dušu alebo 
O rôznych pohľadoch na pravdu 19.00 
Púť maltézskych rytierov: Lurdy 2010 ⓬ 
– dokument o púti členov maltézskeho 
rádu do Lúrd 19.30 Bioetika: Prevencia 
proti AIDS ⓬ – seriál ponúka kresťanský 
uhol pohľadu, ktorý sa dá vedecky dokázať 
a eticky obhájiť 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku
 07.02. (štvrtok)  18.35 Dvere do duše: Spo-
lužiak – Keď farba pleti znamená problém 

alebo O cene priateľstva 21.00 Medzi ne-
bom a zemou – hosťom Mariána Gavendu 
bude kňaz, morálny teológ a ekonóm 
Bratislavskej arcidiecézy Vladimír Thurzo
 08.02. (piatok)  17.30 Rok dvoch pápežov 
⓬ – dokument približuje jedinečnosť 
dvoch pápežov: Jána Pavla II. a Benedikta 
XVI. 18.35 Dvere do duše: Čakáreň – Keď 
je problém byť Róm alebo O predsudkoch 
19.00 Indonézia: Za varanmi na Rinca ⓬ 
– dokument o komodorských varanoch, 
najväčších na svete 20.25 EFFETA (Lk 5,1 – 
11) – relácia otvára naše vnútro na lepšie 
pochopenie nedeľného evanjelia
 09.02. (sobota)  19.10 Závislosti: Zabetóno-
vaný v Bohu ⓬ – punk, cigarety, alkohol, 
ťažké gestá a drsný slovník. Aj taká bola 
minulosť Branislava Škripeka, ktorého 
zmenilo stretnutie s Bohom. 20.25 Nečis-
tá (1) ⓬ – dramatický príbeh príťažlivej 
modelky, ktorej domnelá láska priniesla 
všetko, čo jej následne na to choroba vzala
 10.02. (nedeľa)  07.20 Klbko: Krst – o živej 
vode. Môže sa človek druhýkrát narodiť? 
Potrebujeme na to živú vodu? 10.00 Svätá 
omša z Kolačkova – priamy prenos z Kos-
tola sv. Michala
 11.02. (pondelok)  11.45 Rehoľná abeceda: 
Z Nursie na Sampor – benediktín Jozef 
Brodňanský 18.35 Dvere do duše: Modlitba 
– Keď sa modlitba mení na básničky alebo 

O túžbe Boha rozprávať sa s nami
 12.02. (utorok)  18.35 Dvere do duše: 
Boj – Keď dobro a zlo zápasia o človeka 
alebo O nerozhodnom Andrejovi 19.00 
Majstrova šifra: Pozadie Da Vinciho kódu 
(1) ⓬ – dokumentárny seriál ponúka 
dramatické pozadie k intelektuálnym 
argumentom Majstrovej šifry a ponúka 
svojský spôsob pohľadu na otázky spojené 
s hľadaním pravdy
 13.02. (streda)  16.30 Popolcová streda – 
priamy prenos svätej omše zo Santa Sabina 
v Ríme 19.25 Dvere do duše: Doktor – Keď 
aj lekár potrebuje liečenie alebo O lieči-
vých účinkoch modlitby 19.30 Pôst ako 
cesta ⓬ – dokument nám môže pomôcť 
v hlbšom pochopení zmyslu pôstu. Pokúsi 
sa vysvetliť, aký je zmysel sebazapierania 
a ako ho správne prežívať 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku 20.15 
LAJF: Stromy – relácia ponúka nevšedný 
pohľad na všedné aspekty nášho života
 14.02. (štvrtok)  18.35 Dvere do duše: 
Plavčík – Keď sa na palube a v podpalubí 
života všetko kazí alebo O pozemskom 
a nebeskom kapitánovi
	 15.02. (piatok) 15.30 Krížová cesta – 
záznam pobožno sti z Prešova 17.30 Be-
nedikt XVI. –  Človek, ktorý miluje pravdu 
⓬ – dokument zobrazuje životnú cestu 
Jozefa Ratzingera od detstva až po pápež-
ský stolec 18.35 Dvere do duše: ZOO – Keď 
sa pokus o rozhovor skončí zvieracími 
monológmi alebo O neschopnosti počúvať 

19.00 Taliansko: Z Benátok do San Marína 
⓬ – autor približuje Benátky a San Maríno 
20.25 EFFETA (Lk 5,1 – 11)
 16.02. (sobota)  20.25 Nečistá (2) ⓬
 17.02. (nedeľa)  10.30 Svätá omša zo Šaš-
tína – priamy prenos z Púte zaľúbených 
v Šaštíne 14.05 Krížová cesta – záznam po-
božnosti z Prešova 18.40 Vlastná cesta – Ján 
Janok, redemptorista, rozpráva o svojom 
živote v kňazskej službe

 04.02. (pondelok)  20.30 Zaľúbení budú 
putovať do Šaštína
	05.02. (utorok)  20.30 Veriť dnes je viero-
hodné – Marián Gavenda
 06.02. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Lúčky 
 09.02. (sobota)  10.00 Za komunistov nám 
bolo lepšie (2) 13.00 Ochranná známka, 
patent – diskusia
 10.02. (nedeľa)  14.00 Maškarný bál – fa-
šiangový príbeh
 11.02. (pondelok)  20.30 Námety pre 
animátorov na stretká pri príležitosti Roka 
viery od ZKMS
 12.02. (utorok)  20.30 Je dnes pôst ešte 
aktuálny? – Anton Červeň
 17.02. (nedeľa)  13.00 Viliam Turčány 14.00 
J. G. Tajovský: Hriech 20.30 Okienko do KKC 
– Sviatosť kňazstva
 18.02. (pondelok)  20.30 Čo treba na vytvo-
renie dobrého manželstva
 19.02. (utorok)  20.30 Jediné spásonosné 
prostredníctvo Ježiša Krista – prof. Anton 
Adam
 20.02. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Modrý Kameň
 22.02. (piatok)  20.30 Verejné priestory. 
Hosť: Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis
 23.02. (sobota)  13.00 Neokatechumenát-
ne hnutie v živote Cirkvi
 24.02. (nedeľa)  14.00 Vystúpiť na horu  
15.30 Knihy, ktoré spájajú obec 21.00 Ženy 
ženám – aktivity katolíckeho hnutia žien 
Slovenska 
 26.02. (utorok)  20.30 K prameňom viery 
solúnskych bratov – doc. František Trs-
tenský
 27.02. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Devín
 28.02. (štvrtok)  20.30 Dejiny zoborského 
kláštora a osídlenia Zobora

DVOJKA
 03.02. (nedeľa)  11.10 Osobnosti duchov-
ného života – dokument o básnickom diele 
P. O. Hviezdoslava 14.00 Orientácie 14.25 
Slovo	–	príhovor	otca	Vladimíra	Skybu,	
protosynkela	Bratislavskej	eparchie 20.00 
Zabudnuté transporty do Poľska – doku-
ment o deportácii židov 01.04 Slovo R
	05.02. (utorok)  15.35 Orientácie Rhu
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M. Pompignoliová, B. Peyrous: Stretne jezuita františkána...
Tým, ktorí sa radi nechajú osviežovať dobrým humorom a podporujú svoje zdravie 
šťavnatým smiechom, odporúčame zopár strán zábavy z rehoľného prostredia. Klasické 
dobromyseľné doberanie sa dvoch z najznámejších reholí nestráca ani v dnešnej dobe 
na svojej príťažlivosti. Autori zozbierali vtipy a humorné príbehy, ktoré kolovali ústnym 
podaním alebo majú svoj základ v životopisoch svätých a sami vysvetľujú svoje dôvody, 
prečo tak urobili: „Dôvod je jednoduchý − ľudia sa radi smejú. Ak si človek pozornejšie 
všíma život okolo seba, nájde veľa dôvodov na radosť a smiech. A súčasťou našej radosti je Boh, jej nevyčerpa-
teľný zdroj.“ Knihu skvelo dopĺňajú vtipné kresby Jána Heraleckého. (Dada Kolesárová)

Rebelka
V minulom roku prišla na filmový trh novinka režisérov M. Andrewsa a B. Chap-
manovej. Animovaný príbeh o Meride, dcére škótskeho kráľa Fergusa a kráľovnej 
Elinor, ktorý je určený deťom, má šancu zaujať aj dospelých. Na pozadí brilantne 
zvládnutej animácie rozvíja myšlienku vzťahu matky a dcéry. Merida nezapadá do 
predstáv matky o škótskej princeznej: je impulzívna, jazdí na koni, strieľa z luku... 
Jej vzbura vyvrcholí stretnutím s čarodejnicou a prekliatím matky, ktorá sa stáva 
medvedicou. Merida v zúfalej situácii hľadá riešenie. Podarí sa jej vyslobodiť matku? Aj napriek opodstatne-
ným výhradám niektorých kritikov si táto rozprávka určite zaslúži vašu pozornosť. (Dada Kolesárová˝)

Matthew West: Into the light
„Mojím plánom nebolo robiť viacero projektov naraz, ale zbierať pravdivé príbehy ľudí 
a zdieľať ich s celým svetom.“ To je nosná myšlienka celoživotného diela gospelového 
interpreta Matthewa Westa. Aj v najnovšom albume Into the light (september 2012) pri-
chádza s 12 skladbami založenými na skutočných príbehoch ľudí z celého sveta. Prvým 
singlom albumu je Forgiveness, inšpirovaný matkou 20-ročného dievčaťa, ktoré zrazil opitý vodič. Dostal 22 
rokov väzenia. No Renee mu nielen odpustila, ale prosila o zníženie jeho trestu. Trest mu znížili na 11 rokov. 
Pieseň aj celý album hovorí o sile odpustenia, ktoré je možné len vďaka silnej viere v Krista. (Dominik Petrík)
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krížovka skrýva preklad časti žaltára:  
ВозжадA тебE душA моS, б9е м0й.________________________________________________

legenda: atÓmy, cit, človek, delič, etylén, Fakty, 
Forma, Fyzika, hruŠky, iskra, ističe, joel, kaktus, 
karÁt, kvalita, lieky, listy, melasa, metro, misie, 
mlyn, mydlo, obava, obraz, obyčaj, octan, odevy, 
odkaz, otvorenie, ozvena, platy, počet, proso, 
rabča, rampa, repka, ropa, ruleta, sacharidy, sla-
ma, sluha, staroba, svedomie, Škola, tabak, test, 
tresty, yperit, zÁsada.

tajničku osemsmerovky tvorí  38  nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 01. Krížovka: blažený človek, čo v zá-
kone pánovom má záľubu. Osemsmerovka: s ľahostajnosťou 
sa bojuje veľmi ťažko.

Výherca: anna vatraľová zo svidníka. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slo-
vo1@grkatpo.sk.
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n manželka posiela sms man-
želovi:
drahý, zabudol si si doma mobil! 

n janko vraví mamičke: „idem si 
natrhať čerešne.“
„ale veď je zima!“
„to nič. dám si rukavičky.“

n Farár vezie na vlečke za autom 
bojler. zastavia ho dvaja policajti:
„pán farár, čo to tam máme?“
„bojler.“
nechajú ho odísť a jeden z poli-
cajtov sa pýta: „čo je to vlastne 
ten bojler?“
druhý na to: „ja neviem, ty si 
chodil na náboženstvo!“

n „móricko, prečo si včera nebol 
v škole?“
„lebo ste hovorili, že kto nebude 
mať domácu úlohu, nech sa tu 
ani neukazuje!“
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	GR.KAt.	MLáDEžNÍCKE	CENtRuM	BáRKA
Juskova	Voľa,	skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk,	057/4490290

08. – 10.02. Evanjelizácia	v	Božej	moci.	Ak túžiš, aby 
ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása 
ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom, ako Ježiša 
ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živo-
te, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie 
informácií, 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 na tému. Vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z protopresby-
terátu Vranov 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... Treba si doniesť svoju Bibliu – aspoň 
Nový zákon, farbičky a ceruzku. (otec Slavomír Palfi & 
Valéria Juríčková )
01. – 03.03. Víkend v Bárke na tému (protopresbyte-
ráty Vranov nad Topľou-Čemerné a Hanušovce)
01. – 03.03. AŠAD
08. – 10.03. Víkend v Bárke na tému (protopresbyte-
ráty Bardejov a Hrabské)
22. – 24.03. AŠAD

	CENtRuM	PRE	RODINu
Sigord,	centrum.rodina@grkatpo.sk,	0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

08. – 10.03. Kurz	Rút
14. – 17.03. Kurz	prípravy	na	manželstvo. Ak sa chys-
táte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uva-
žujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav 
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechá-
dzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte nie-
čo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svad-
be ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa 
o kurze môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk.

	PútNICKé	MIEStA

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

24.02. Katedra sv. Petra (10.00 h)
02.03. Fatimská	sobota	(10.00 h)
10.03. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)

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

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

10.02. Večiereň – začiatok Veľkého pôstu (17.00 h)
02.03. Fatimská	sobota	(10.30 h)
03.03. Malá	púť	(09.00 h)

	GR.KAt.	MLáDEž.	PAStOR.	CENtRuM
Prešov,	hurbanistov	3,	gmpc@grkatpo.sk,	 
gmpc.grkatpo.sk,	Koordinátor	mladých:	 
Marek	Čan:	marek.can@centrum.sk

Utorok – Mládežnícka	 svätá	 liturgia – Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa (16.30 h)
06.02. Študentské stretko – na tému Hnev a odpus-
tenie (15.00 h)
13.02. Študentské stretko – na tému Dobro a zlo 
(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

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave
Horúci tím, o. z.

v spolupráci s LUX communication Bratislava

ponúka seriál krátkych divadelno-televíznych scénok
 

DVERE do DUŠE 
Cyklus malých javiskových foriem rómskeho divadla DIK  

natočili mladí divadelníci v réžii Pavla Danka. Premiéra scénok bude postupne každý 
deň o 18.40 hod. na TV LUX v termínoch 4. – 8. februára  

a 11. – 15. februára 2013.

Láska? (Keď láska nie je láskou alebo O zvláštnych snoch v manželstve)

Televízor (Keď ovládač ovládne vzťah alebo O udobrení si manželky)

Vajíčko (Keď hlad zaslepí dušu alebo O rôznych pohľadoch na pravdu)

Spolužiak (Keď farba pleti znamená problém alebo O cene priateľstva)

Čakáreň (Keď je problém byť Róm alebo O predsudkoch) 

Modlitba (Keď sa modlitba mení na básničky alebo O túžbe Boha rozprávať sa s nami) 

Boj (Keď dobro a zlo zápasia o človeka alebo O nerozhodnom Andrejovi) 

Doktor (Keď aj lekár potrebuje liečenie alebo O liečivých účinkoch modlitby) 

Plavčík (Keď sa na palube a v podpalubí života všetko kazí alebo O pozemskom a nebes-
kom kapitánovi)

ZOO (Keď sa pokus o rozhovor skončí zvieracími monológmi alebo O neschopnosti 
počúvať)

Rómsky divadelný súbor DIK vznikol na pôde GFC pre Rómov v Čičave. Jeho názov sa 
odvádza od slova dikh = pozri, ale je aj skratkou Divadla inšpirovaného Kristom.

Od prvého stretnutia 4. marca 2007 sa divadelníci sformovali na zohratý „organizmus“, 
ktorý plynule z hier dramatickej prípravy prechádza k tvorbe autorských scénok.. Tie 
nenásilnou, vtipnou formou poukazujú na ľudské slabosti spôsobom, ktorý neuráža, ale 
vedie k nastaveniu zrkadla.

Myšlienky scénok, inšpirované Kristom, chcú priviesť práve k nemu každého, kto sa 
nechá vtiahnuť do ponúkaných príbehov.

Viacerí členovia DIK-u boli formovaní profesionálnymi hercami v rámci programu Divé 
maky. Výrobu desiatich divadelných miniatúr podporil Úrad vlády SR v programe Kultúra 
národnostných menšín 2012.


