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Hnutie kresťanských rodín
na Slovensku
Vznik a poslanie

Hnutie kresťanských rodín je
laickým apoštolským hnutím
Katolíckej cirkvi. Bolo založené
v roku 1969 na báze malých
rodinných spoločenstiev po
celom Slovensku. Projektantmi
myšlienky a jej realizátormi najmä medzi mládežou
a študentmi boli dve významné
osobnosti náboženského života
u nás – Vladimír Jukl a Silvester
Krčméry. Hnutie kresťanských
rodín založil prof. Vladimír Ďurikovič, otec piatich detí a jeho
dlhoročný predseda. 31 rokov
hnutie pracovalo v ilegalite pod
duchovným vedením vtedajšieho biskupa Jána Chryzostoma
Korca.
Spiritualita hnutia bola schválená 29. októbra 1993 na zasadnutí KBS v Prešove. Je charakterizovaná prevenciou a rozvojom
harmonického života rodín na
princípoch kresťanskej viery,
rodinnej lásky, zodpovednej
slobody, služby a jednoty s Katolíckou cirkvou. Východiskami
spirituality sú: Sväté písmo,
učenie Cirkvi, aktuálne skutočnosti dnešného sveta, v ktorých
sa rodiny nachádzajú.
Základom činnosti je práca
v malých rodinných spoločenstvách. Rodinné spoločenstvá
fungujú takmer v každom
meste aj v malých obciach,
vo farnostiach západného
i východného obradu. Malé rodinné spoločenstvo je súčasťou
širšieho farského spoločenstva.

Malé rodinné
spoločenstvo

Slovo „malé“ hovorí o rozsahu
komunity. Ide o 3 až 8 manželských párov (rodín). Termín
„rodinné“ znamená, že ide
o komunitu veriacich rodín.
Napokon slovo „spoločenstvo“
hovorí o špecifickej skupine
veriacich ľudí, kresťanov, ktorá
sa schádza väčšinou pravi-

delne (napr. raz za 2 týždne).
Spoločnou a podstatnou črtou
malého rodinného spoločenstva je modlitba a Božie slovo.
Malé rodinné spoločenstvo je
zamerané predovšetkým
na budovanie stabilného
a láskou spojeného
manželstva a rodiny, je
postavené na mravnom základe a podporuje otvorenosť
rodín na potreby iných
a na potreby okolitého
prostredia, farnosti.
Okrem malých rodinných spoločenstiev ponúka hnutie programy OHNE
(FIRES), vzdelávacie kurzy pre
manželov a rodičov (KLAR),
prednášky a semináre s problematikou manželstva a rodiny,
prázdninové pobyty pre deti
v Belgicku (projekt EUROCHILDREN), vydáva časopis
Família, organizuje letné
a zimné rodinné tábory pre celé
rodiny.

Programy OHNE (FIRES)

Originálne manželské
rekolekcie (OMR) – je základný víkendový program pre
manželské páry zameraný na
zlepšenie a budovanie dobrých
vzťahov medzi manželmi
Manželské po-rekolekčné
stretnutia (MPS) – je víkendový program pre manželov,
absolventov OMR, zameraný na
vzťah rodičov k deťom
Manželský návrat (MN) – je
víkendový program pre manželské páry, absolventov OMR,
zameraný na úlohu a uplatnenie Božieho slova v živote
manželov a rodiny
Stretnutie synov a dcér
(SSAD) – je dynamický víkendový program pre deti a slobodnú mládež nad 16 rokov
zameraný na poznanie a úlohu
vzťahov medzi deťmi, rodičmi
a autoritami všeobecne

Návrat synov a dcér (NSAD)
– je víkendový program pre

absolventov SSAD zameraný
na vertikálny vzťah k Bohu
a na uplatnenie Božieho slova
v živote mladého človeka
Stretnutie so sebou samým
(SSSS) – je víkendový program
pre jednotlivcov nad 18 rokov
ľubovoľného povolania zameraný na prehĺbenie poznania seba
a života v spoločenstve osôb
Stretnutie o rodinnej
komunikácii (SoRK) – je jednodňový program pre rodičov
s aspoň jedným dieťaťom nad
12 rokov zameraný na obnovu
a prehĺbenie kvality rodinného
života
Ohne – stretnutie snúbencov (OSS) – je víkendový
program pre snúbenecké páry
pred vstupom do manželstva
zameraný na vzájomné poznanie a prehĺbenie vzťahu
Kňazské stretnutie (KS)
– je štvordňový program pre
kňazov z pastorácie a rehoľných
kňazov zameraný na upevnenie
a prehĺbenie kňazskej služby
všeobecne a pri pastorácii rodín
Stretnutie rodín (SR) – je
víkendový program pre rodičov
s aspoň jedným dieťaťom nad
13 rokov zameraný na obnovu
a posilnenie vzájomných vzťahov v rodine

Eucharistické stretnutie
(ES) – je víkendový program,
ktorý pomáha posilniť vzťah
človeka k Eucharistii v každodennom živote, a tak rozvíja
manželské a rodinné spolužitie

Nechajme sa premeniť

Spolupráca
pri pastorácii rodín vo
farnostiach

Hnutie venuje pozornosť
pastorácii rodín. Formačné kurzy pre manželov,
ktoré ponúka, umožňujú
zapájať sa aj do farskej
pastorácie – do prípravy liturgií pre rodiny,
prípravy snúbencov na
sviatostné manželstvo,
do prípravy na rodičovstvo pred krstom dieťaťa
a pri príprave na sviatosť
zmierenia a Eucharistie.
Hnutie sa zapája do spolupráce
s inými pro-rodinnými laickými
hnutiami, napr. pri projekte
kurzov prípravy na manželstvo,
ktoré schválila Rada pre rodinu
pri KBS.

Spolupráca s inými
rodinnými hnutiami
vo svete

HKR je v kontakte s 80-timi
kresťanskými rodinnými
hnutiami z celého sveta. Tento
kontakt je vytvorený prostredníctvom Federácie katolíckych
rodinných hnutí Európy so
sídlom v Paríži, ktorého je
HKR spoluzakladateľom, a tiež
prostredníctvom členstva
v Medzinárodnej konfederácii
kresťanských rodinných hnutí
so sídlom v Madride.

Na záver

Rodina na Slovensku sa nachádza v ťažkom stave z rozličných
príčin. Každý najlepšie pozná
situáciu vo svojom manželstve
a rodine. A ak hľadáte toho, kto
by vám mohol poradiť, môžete
sa obrátiť na ústredie HKR
v Bratislave alebo na zástupcov
hnutia v diecézach. Kontakt:
www.hkrsr.sk. n
Pavol Hric
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Gréckokatolíci v Prešove
ďakovali Bohu pri príležitosti
vzácnych výročí
uplynulo 5 rokov od povýšenia
Gréckokatolíckej cirkvi na metropoliu
8 Boh nás miluje
homília apoštolského nuncia
10 Posolstvo Božiemu ľudu
posolstvo zo synody v Ríme (1)
12 Verím v Ježiša Krista, Božieho Syna
pohľad cirkevných otcov
na symbol viery
14 S pokorou a sebazaprením
rozhovor s Rudolfom Borošom
16 Život a manželská láska
slovo pre rodinu
18 Milujem ho
katechéza pre mladých
19 Hasiť, čo ma nepáli?
prekonať svoj strach a vyznať
20 Začiatok cesty
Konštantín Filozof hľadá pomoc
21 Večné odpočinutie
liturgická katechéza
21 Zhovorčivý Boh
biblická katechéza
24 Nanebovstúpenie Pána
zamyslenie nad ikonou (4)

Dnešná spoločnosť je charakteristická
uponáhľanosťou, ktorá sa zvyčajne prejavuje
tým, že nemáme čas na svojich blízkych. Na
človeka sú kladené čoraz väčšie nároky. Musí
byť pohotový, flexibilný, rýchlo spracovávať
nové informácie, ktoré na nás chrlí televízia
a internet, či vedieť zvládať každodenný
stres. Mnohé filmy negatívne ovplyvňujú
naše vedomie a podvedomie. Veci, nad
ktorými by sme sa kedysi pohoršili, sú dnes
normálne. Rastie agresivita medzi ľuďmi,
ale aj úzkosť a strach. Prestávame počúvať
a všímať si potreby blížnych. Pri našej snahe
všetko stíhať často ani nevieme, čo prežívajú
naše deti, manželskí partneri, rodičia alebo
priatelia.
Nevytráca sa len komunikácia medzi ľuďmi, ale aj medzi človekom a Bohom. Akoby
sme Boha obmedzili len na určité oblasti
v našom živote, do ktorých mu dovolíme zasahovať. Sme sklamaní z politikov, zo vzťahov v spoločnosti, z Cirkvi a aj sami zo seba.
Toto sklamanie nás premôže a udomácni sa
v našom srdci, keď Boh nebude na prvom
mieste v našom živote. On nás vyzýva, aby
sme naňho „zložili svoje starosti“ (Ž 55, 23a)
a dôverovali mu. V Knihe proroka Izaiáša sa
píše: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa...?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa, do dlaní som si ťa vryl ...“ (Iz 49, 15 –
16a). Naozaj, sme vyrytí v dlaniach Božieho
Syna Ježiša Krista, v jeho ranách po klincoch
– v ranách, ktoré znamenajú našu spásu.
On túži naplniť naše srdcia svojou láskou,
pokojom, nádejou a radosťou. Túži, aby naše
mysle neboli opantané strachom o budúcnosť a znechutenosťou, lebo strach a každé
znechutenie v duchovnom živote pochádza
od zlého, ktorý na nás neustále útočí. Vie,
že keď zasiahne našu myseľ, prejaví sa to aj
v našich skutkoch. Preto je veľmi dôležitá
modlitba, čítanie Svätého písma, prijímanie
sviatostí a život v milosti posväcujúcej. Naša
viera sa musí opierať o poznanie Boha, ktoré
získavame čítaním Božieho slova.
Pred pár dňami sa začalo obdobie Veľkého
pôstu, čas prípravy na Paschu – sviatok

zmŕtvychvstania nášho Pána. Cirkev nás
v tomto období vyzýva k pokániu. Čo znamená slovo pokánie? Pokánie, čiže metanoia, znamená odvrátiť sa od zlého a obrátiť sa
k Bohu, zmeniť svoje zmýšľanie. Myslenie
iných ľudí zmeniť nemôžeme, ale svoje
vlastné áno. Skúsme si počas tohto pôstneho
obdobia nájsť čas na stíšenie sa pri modlitbe
a čítaní Svätého písma, ku ktorému nás na
začiatku Roka viery vyzval otec arcibiskup
Ján Babjak SJ. Rozjímajme nad tým, aký je
náš Boh, nad jeho prísľubmi. Pozvime ho do
nášho života, do vzťahov v našich rodinách,
do každodenných starostí a problémov, a dovoľme mu, aby ich menil. Možno nebude
všetko také, ako by sme chceli, ale Boh, ktorý
vidí ďalej ako my a pozná nás lepšie, ako sa
my sami poznáme, lebo nás stvoril, vie, čo je
pre nás najlepšie. Dôverujme mu a on naplní
naše srdcia pokojom.
Ježiš nám neprisľúbil ľahký život. Hovorí:
„Ako mňa prenasledovali, tak budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20). Médiá sa radi zaoberajú kauzami, ktoré diskreditujú Cirkev.
Ľudia, ktorí bránia kresťanské hodnoty a žijú
svoju vieru v Boha, sú vysmievaní a považovaní za staromódnych či nepokrokových. Či
to nie je novodobé prenasledovanie? No Ježiš
nás v Matúšovom evanjeliu vyzýva: „Vy ste
svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca“ (Mt 5, 14. 16). Náš život má
byť svedectvom Božej lásky a moci. Všetci
sme slabí a hriešni, ale Boh sa chce prejaviť
práve v našej slabosti. Nebojme sa svedčiť
o Kristovi slovom či skutkom tam, kde žijeme. Bráňme pravdu a kresťanské hodnoty.
Tak prispejeme k zmene spoločnosti.

Otília Gáborová
klinická logopedička
členka Hnutia Svetlo – Život
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Okolo 30-tisíc ľudí sa zúčastnilo
19. januára na pro-life akcii v írskom
Dubline, aby sa pokojne vyjadrili
za pokračovanie zákonnej ochrany
ľudského života pred narodením.
Manifestáciu nazvanú Bdenie nad životom zorganizovalo niekoľko írskych
pro-life organizácií a bola otvorená
pobožnosťou, ktorej predsedal dublinský arcibiskup Diarmud Martin.

V albánskom meste Fier podpálil
20. januára mladý muž z neznámych
dôvodov kostol, kde pôsobia slovenskí minoriti. Tí sa v moslimskom prostredí venujú evanjelizácii a pastorácii
miestnych katolíkov.

Poslanci ruskej Štátnej dumy podporili 25. januára zákon o zákaze propagovania homosexuality. Ak bude
návrh zákona schválený v parlamente
a podpísaný prezidentom Vladimirom
Putinom, začne v Rusku platiť zákaz
propagácie podujatí homosexuálov
na celom území Ruska, pričom ich
organizátorov budú trestať pokutami.
„Žijeme v Rusku a nie v Sodome a Gomore,“ vyhlásil poslanec prokremeľskej strany Jednotné Rusko Dmitrij
Sablin. „Rusko je tisícročnou krajinou
založenou na vlastných tradičných
hodnotách, ktorých ochrana mi je
bližšia než ropa či plyn.“ (TASR)

Vo Vatikáne si pripomenuli 30.
výročie promulgácie Kódexu kánonického práva. Pri tejto príležitosti
sa 25. januára uskutočnil vo Vatikáne
deň venovaný štúdiu reformy kódexu
Kódex: reforma, ktorú chcel a nariadil
koncil.

Vo Washingtone sa 25. januára
uskutočnil Pochod za život. Išlo
o iniciatívu spojenú so 40. výročím
legalizácie potratov v USA. Podľa odhadov bolo od roku 1973 vykonaných
až 55 miliónov potratov, čo predstavuje šestinu americkej populácie.
V Národnej svätyni Nepoškvrneného
počatia vo Washingtone sa 24. januára konala slávnostná svätá omša
za život, na ktorej sa zúčastnili tisíce
veriacich. Iniciatívu podporil Svätý
Otec Benedikt XVI.

Na internete sú v digitálnej
podobe prvé rukopisy z vatikánskej
Apoštolskej knižnice. Sprístupnených
je 256 rukopisov. Ide o prvú časť
projektu plánovanej digitalizácie asi
80-tisíc rukopisov. Na digitalizáciu
sú pripravené aj prvotlače, grécke
a hebrejské rukopisy.
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Benedikt XVI. povýšil dva gréckokatolícke exarcháty
na eparchie

Medzi sestry služobnice zavítala
ich generálna predstavená z Ríma

Svätý Otec povýšil 18. a 19.
januára dva apoštolské exarcháty Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi na eparchie. Ide
o exarcháty vo Veľkej Británii
a vo Francúzsku. Prvý bude
niesť názov Londýnska eparchia
Svätej rodiny pre Ukrajincov
byzantského pôvodu. Svätý
Otec na jeho čelo vymenoval
prvého eparchiálneho biskupa
vladyku Hliba Borisa Svjatoslava Lončynu z rehole studitov,
doterajšieho exarchu tohto
exarchátu. Vo Francúzsku bude
mať názov Parížska eparchia sv.
Vladimíra Veľkého pre Ukrajincov byzantského obradu. Na
jeho čele bude stáť doterajší
exarcha vladyka Boris Gudzjak.
Apoštolský exarchát pre
Ukrajincov byzantského obradu
v Anglicku a Walese bol erigovaný v roku 1957 a v roku 1968
bola jeho jurisdikcia rozšírená
na celú Veľkú Britániu.
Apoštolský exarchát so
sídlom v Paríži bol založený 22.
júla 1960 a za prvého exarchu
bol vymenovaný vtedajší provinciál redemptoristov v Kanade otec Volodymyr Malančuk
CSsR. V čase zriadenia zasahovalo teritórium exarchátu len

Od 9. januára do 24. marca je
na návšteve Provincie Svätého
Ducha Kongregácie sestier
služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie na Slovensku ich
generálna predstavená sestra
Tereza Slotová SNPM z Ríma,
kde má kongregácia svoj generálny dom. Matka generálna
predstavená vykonáva v súlade
s ich konštitúciou kánonickú

ich do Prešovskej eparchie pozval prešovský biskup blahoslavený Pavel Peter Gojdič OSBM.
Sestry služobnice pôsobia ako
katechétky, vychovávateľky,
učiteľky, ošetrovateľky a zdravotníčky. Starajú sa aj o chrámy, šijú kňazské rúcha a pracujú v sakristiách a biskupských
úradoch. (Ľubomír Petrík)

V Bárke spoznávali život sv. Cyrila a Metoda
25. – 27. januára pricestovalo
112 detí a mladých z dekanátov
Sabinov a Prešov do Gréckokatolíckeho mládežníckeho
centra Bárka v Juskovej Voli,
kde na nich čakalo 11 animátorov, ktorí mali pre účastníkov
nachystaný program na tému
Svätí Cyril a Metod. Centrum

sa premenilo na Veľkú Moravu
a na veľkomoravské učilište
z časov solúnskych bratov.
Z detí sa stali žiaci, ktorí študovali životy a dielo svätých vierozvestcov a museli vynaložiť
nemalé úsilie na to, aby získali
diplom a misiu byť svetlom
sveta. Rôzne hry, dynamiky

a súťaže dopĺňali modlitby, vysluhovanie sviatosti zmierenia
a slávenie liturgie pod vedením
kaplána otca Patrika Palča zo
Sabinova a diakona Rudolfa
Hreňa z Prešova. (Slavomír
Zahorjan)

Zomrel otec Štefan Danko, titulárny arcidekan

Francúzsko. V roku 1982, pri
vymenovaní druhého exarchu
– vladyku Michajla Hrynčišina
CSsR, boli do jeho pastoračnej
starostlivosti zverení aj ukrajin-

skí gréckokatolíci žijúci vo Švajčiarsku a v krajinách Beneluxu.
(snímka ukrajinskej katedrály
v Londýne: John Armagh)

Zomrel bývalý prímas Katolíckej cirkvi
v Poľsku kardinál Jozef Glemp
Vo veku 83 rokov zomrel
23. januára poľský kardinál
Jozef Glemp, protagonista cirkevného a občianskeho života
v krajine. Zomrel v nemocnici
vo Varšave, kde bol ešte v marci
2012 hospitalizovaný v dôsledku rakoviny pľúc.
Kardinál Glemp bol dôležitým sprostredkovateľom
rozhovorov s predstaviteľmi
komunistického režimu. S jeho
pomocou sa poľská cirkev
mohla vrátiť do verejného života
na základe novej zmluvy medzi
štátom a Svätou stolicou v roku
1993. Jeho celoživotné úsilie ocenil v kondolenčnom telegrame
poľskému kardinálovi Kazimierzovi aj Svätý Otec Benedikt XVI.

vizitáciu, ktorú má vo všetkých
domoch – komunitách sestier
po celom svete uskutočniť
najmenej raz za šesť rokov, a to
osobne alebo prostredníctvom
delegátky. Cieľom vizitácie je
povzbudiť sestry k horlivejšej
službe a ochote odpovedať na
potreby Cirkvi a na znaky času.
Kongregácia vznikla v roku
1892 na Ukrajine. V roku 1928

Prímas Poľska viedol poľskú
cirkev v rokoch 1981 – 2009,
v ťažkom období komunistického režimu, v čase vojnového
stavu, ktorý vyhlásil generál
Jaruzelski, ako aj potom, keď si
krajina našla cestu k demokracii. Len niekoľko mesiacov po
nástupe do úradu, 13. decembra
1981, prosil poľský národ, aby
zabránil bratovražedným bojom
po tom, ako generál Jaruzelski
vyhlásil stanné právo v snahe
zničiť hnutie Solidarita.
Posledná rozlúčka zo zosnulým poľským kardinálom
Jozefom Glempom sa uskutočnila 28. januára v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa vo Varšave.
Hlavné mesto Poľska na zna-

menie smútku spustilo vlajky
na vládnych budovách na pol
žrde. Spomienkové a smútočné
ceremónie trvali v Poľsku od 26.
do 28. januára. Jeho telo bolo
uložené vo varšavskej Katedrále
sv. Jána Krstiteľa.

Otec Štefan Danko sa narodil
21. januára 1927 v obci Petkovce
(okres Vranov nad Topľou). Pochádzal z maloroľníckej rodiny
Jána a Heleny, rodenej Ihnátovej, ktorí mali dvanásť detí.
Učiteľskú akadémiu začal
študovať v Michalovciach
a dokončil ju v Košiciach, kde
v roku 1947 zmaturoval. V tom
istom roku začal študovať na
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove. 1. novembra 1947 vstúpil k otcom
baziliánom, odkiaľ bol v roku
1949 odvedený do Krajskej
väznice v Prešove. Rok bol na
samotke, aby sa vzdal svojej
viery. Neskôr bol odvedený do
PTP v Novákoch. Už v roku

1950 pokračoval v štúdiu na
Karlovej univerzite v Prahe,
ktorú musel po pár mesiacoch opustiť. V októbri 1950
bol prijatý na Pedagogickú
fakultu v Košiciach, odkiaľ
bol pre nemarxistické názory
tiež vylúčený. Po odvolaniach
nakoniec zavŕšil štúdium na
tejto fakulte v odbore slovenský
jazyk a literatúra a ruský jazyk.
V roku 1969 ukončil diaľkové
štúdium na Filozofickej fakulte
v Prešove v odbore slovenský
jazyk – dejepis.
V júni v roku 1954 sa oženil
s Irenou Harajdovou, s ktorou
vychovali dve deti.
Ako učiteľ pôsobil otec
Štefan na Strednej poľnohospodárskej škole v Sabinove.
Po presťahovaní sa s celou
rodinou do Košíc pôsobil ako
zástupca riaditeľa na odbornom učilišti v Košiciach do
roku 1989 a neskôr ako učiteľ
na tom istom učilišti až do
roku 1990, keď odišiel do
dôchodku. 29. júna 1991 mu
bola udelená kňazská vysviacka, po ktorej bol ustanovený
za správcu farnosti Klokočov.
Po roku sa stala jeho novým

pôsobiskom farnosť Čičava. Angažoval sa pri obnove
farského chrámu a farskej budovy v Čičave aj pri stavbách
nových chrámov vo filiálke
Merník a Komárany. V roku
1997 mu bol za príkladný
kňazský život udelený titul
titulárneho arcidekana.
V roku 2002 odišiel otec
Štefan spolu s manželkou na
zaslúžený odpočinok do Košíc,
keď sa mu po 11 rokoch v pastorácii ako dôchodcovi splnila
túžba po kňazstve.
Otec Štefan ako príkladný
a horlivý kňaz podľa možností spovedal v Katedrálnom
chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach. Bol
obľúbeným a vyhľadávaným
spovedníkom nielen medzi
ľuďmi, ale aj medzi kňazmi
a rehoľnými sestrami.
Posledné tri roky života bol
otec Štefan poznačený chorobou a v kruhu rodiny si ho Boh
26. januára 2013 povolal k sebe
v 86. roku života a v 22. roku
kňazstva.
Večná mu pamiatka a blažený pokoj!
(Peter Lach)


Zber papiera v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku
prebieha každoročne. Aj v tomto
školskom roku sa do súťaže zapojili

všetky triedy. Pani riaditeľka Katarína Hrižová ocenila najusilovnejšiu
triedu dňom voľna. Žiaci piateho
ročníka nazbierali najviac papiera
na jednotlivca a vyhrali 1. miesto.
Spolu s triednou učiteľkou prišli 17.
januára do školy bez kníh a po prvej
hodine v počítačovej učebni odišli za
odmenu na netradičnú desiatu do
pizzerie. Potom ich cesta pokračovala
na svidnícke klzisko. (piataci z CZŠ sv.
Juraja vo Svidníku)

Štát prispeje na pripomenutie
si príchodu vierozvestcov sumou
vyše 164-tisíc eur na štátno-reprezentačné podujatia k oslavám 1 150.
výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Vláda schválila
30. januára návrh na organizačné
a finančné zabezpečenie osláv. Akcie
k danej udalosti sú rozdelené do
troch kategórií. Okrem už spomínaných to budú aj podujatia veľkého
významu, ďalej regionálne a miestne.
Štát podporí iba tie, ktoré majú štátno-reprezentačný charakter. (TASR)

Karneval v CZŠ sv. Juraja, na
ktorom sa zúčastnili žiaci, rodičia
a učitelia školy, sa uskutočnil 30.
januára, na záver prvého polroka.
Zvláštnosťou tohtoročného karnevalu bolo to, že sa prejavila tvorivosť a hravosť žiakov a ich rodičov,
pretože veľká väčšina masiek bola
vyrobená ručne. Najväčšiu pozornosť
pritiahli ôsmaci kolektívnou maskou
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štátov OSN, za ktorú získali sladkú
odmenu – tortu. Predstavili niekoľko
štátov z troch kontinentov oblečením
a tým, čo je pre krajinu typické. Svoje
masky ozdobili malými vlajkami. Porota, ktorú tvorili rodičia žiakov školy
odmenila desať najkrajších masiek.
O hudbu na tancovanie sa postarali
žiaci 9. ročníka. (ôsmaci z CZŠ sv.
Juraja vo Svidníku)

On-line vysielanie Rádia Lumen
a TV Lux na portáli www.tkkbs.sk
prináša Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Cieľom tejto
novinky, ktorá je spustená v testovacej prevádzke, je priniesť vysielanie
oboch katolíckych médií medzi čo
najširšie publikum. Vysielanie možno
počúvať aj prostredníctvom mobilných telefónov. Na stránke http://
iphone.tkkbs.sk, ktorá je špeciálne
vytvorená pre užívateľov mobilných
telefónov iPhone. Tlačová kancelária
Konferencie biskupov Slovenska je
súčasťou sekretariátu KBS ako jeho
tlačové oddelenie. Monitoruje dennú
tlač, vydáva spravodajský servis zo
života Cirkvi, organizuje tlačové konferencie po zasadnutí KBS a pri iných
príležitostiach, zabezpečuje kontakt
medzi médiami a Katolíckou cirkvou
na Slovensku.

Na Slovensku sa po prvýkrát
uskutoční Expo povolaní – prehliadka povolaní, ktorá umožní rôznym
rehoľným spoločenstvám, kongregáciám a sekulárnym inštitúciám na
Slovensku predstaviť svoju charizmu
mladým pútnikom. Podujatie, ktoré
zastrešuje Rada pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční 27. júla 2013
na Národnom stretnutí mládeže R13
v Ružomberku. To predstavuje alternatívu pre tých, ktorí nepocestujú na
Svetové stretnutie mládeže (SDM)
2013 do brazílskeho Ria de Janeira.
Expo povolaní sa na SDM po prvýkrát
uskutočnilo v roku 2002 v kanadskom Toronte. Organizátori pozývajú všetkých, ktorí sa chcú zapojiť,
aby si priniesli vlastné propagačné
materiály a informácie, prostredníctvom ktorých sa môžu mladí o nich
dozvedieť viac.
Na Slovensku v súčasnosti pôsobí
78 rehoľných spoločenstiev a kongregácií, 9 sekulárnych inštitútov
a 33 kresťanských inštitúcií. Bližšie
informácie sú na internetovej stránke
www.rio13.sk. (komunikačný tím
SDM 2013)
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Gréckokatolícka farnosť v Trnave
si pripomenula piate výročie
V nedeľu 20. januára sa v gréckokatolíckej Farnosti sv. apoštola a evanjelistu Lukáša v Trnave
konala slávnosť pri príležitosti
5. výročia založenia farnosti.
Slávnostnú liturgiu celebroval
generálny vikár Bratislavskej
eparchie otec Vladimír Skyba.
V homílii poukázal na postavu
mýtnika, ktorý v pokore pred
Bohom prichádza do chrámu.
Veriacich vyzval, aby sa prijímali navzájom so svojimi slabosťami, lebo Kristus nás prijal, keď
sme boli ešte hriešnici.
Farnosť v Trnave bola zriadená 15. januára 2008 dekrétom vtedajšieho prešovského
sídelného biskupa vladyku Jána
Babjaka SJ, ktorý vyčlenil jej

územie z farnosti Bratislava.
V súčasnosti zahŕňajú teritórium farnosti okresy Trnava,

Galanta, Piešťany a Hlohovec.
Farnosť má jednu filiálku –
Piešťany. (František Fedorišin)

V Soli sa modlili za jednotu kresťanov
V piatok 25. januára 2013 sa v rímskokatolíckom Chráme Krista Kráľa v Soli uskutočnilo ekumenické stretnutie. Zišli sa na ňom
veriaci z miestnej gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. V úvode
ekumenickej bohoslužby sa prítomným veriacim prihovoril miestny rímskokatolícky
farár otec Jozef Polák. Hlavným kazateľom
bol gréckokatolícky kňaz otec Peter Olšavský, ktorý zdôrazňoval jednotu kresťanov.
Prosebné modlitby počas bohoslužby
predniesli aj farár Luboš Kubačka a farárka
Zuzana Kubačková, evanjelickí duchovní,
a miestny kaplán otec Gustáv Nagy. Na
záver bohoslužby duchovní všetkým udelili
požehnanie. (Anna Bertová)

Gréckokatolíci
v Prešove ďakovali
Bohu pri príležitosti
vzácnych výročí
Gréckokatolícki veriaci si v nedeľu 27. januára pripomenuli vzácne januárové výročia,
za ktoré ďakovali Bohu slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Vladyka Milan Chautur zavítal na zemplínsky ples
26. januára sa v gréckokatolíckej
farnosti v Zemplínskej Teplici
uskutočnil pod vedením otca
Juraja Tomáša jubilejný desiaty
kresťanský ples. Pozvanie prijal
vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, ktorý ples
slávnostne otvoril. Cieľom plesu
nebola iba zábava, ale v prvom
rade utuženie farského spoločenstva. (Monika Miňová)

10.

výročie biskupskej vysviacky
vladyku Jána Babjaka SJ a jeho
vymenovania za prešovského
eparchiálneho biskupa, 5. výročie jeho vymenovania za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu a 5. výročie povýšenia
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na
metropolitnú cirkev sui iuris si prišli do
Prešova pripomenúť aj apoštolský nuncius
na Slovensku Mons. Mario Giordana, ktorý
sa Božiemu ľudu prihovoril v homílii, a ďalších 15 gréckokatolíckych a rímskokatolíckych arcibiskupov a biskupov zo Slovenska
i zahraničia. Svojou prítomnosťou slávnosť
umocnili aj pravoslávni arcibiskupi Rastislav
a Juraj, ako aj ďalší hostia.
Apoštolský nuncius v homílii odovzdal
pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého
Otca Benedikta XVI. Na konci sa prihovoril
košický eparchiálny biskup Milan Chautur

CSsR, ktorý vladyku Jána ubezpečil o tom,
že sa vo svojej pastierskej službe môže stále
oprieť o Božiu pomoc. Spomenul aj skutočnosť, že desať rokov v živote dieťaťa možno
nie je veľa, ale za desaťročím biskupskej
služby sa skrýva veľa rozhodnutí, ktoré sa
týkajú konkrétnych ľudí.

Za kňazov a veriacich predniesol poďakovanie a blahoprianie protosynkel Prešovskej
archieparchie Michal Onderko. Nakoniec
vladyka Ján vyjadril vďačnosť Bohu za
požehnanie, ktoré štedro udeľuje Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. n
Ľubomír Petrík, snímky: M. Žarnayová
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Boh nás miluje
Homíla Mons. Maria Giordanu, apoštolského nuncia na Slovensku, ktorú predniesol
27. januára 2013 pri slávnostnej archijerejskej liturgie v prešovskej katedrále,
ktorou Gréckokatolícka cirkev ďakovala za januárové výročia.

V

ysokopreosvietený vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, hlava Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku, Vaše Excelencie otcovia arcibiskupi a biskupi, spolubratia v biskupskej
službe, vážení predstavitelia Pravoslávnej
cirkvi, kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry a seminaristi, predstavitelia verejného života,
milovaní bratia a sestry v Kristovi!
Ďakujem veľmi pekne otcovi arcibiskupovi Babjakovi za pozvanie, ktoré mi adresoval, slúžiť tu dnes spolu s vami ďakovnú
svätú liturgiu pri príležitosti 10. výročia
jeho vymenovania za prešovského eparchiálneho biskupa a jeho biskupskej vysviacky
a 5. výročia vymenovania za prešovského
arcibiskupa metropolitu a hlavu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku po tom,
ako bola Prešovská eparchia povýšená na
archieparchiu a sídlo metropolitnej cirkvi
sui iuris.
Pri tejto príležitosti s radosťou prinášam
všetkým tu prítomným, ale najmä vám, vladyka Ján, pozdrav a apoštolské požehnanie
Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý veľmi
ochotne sprevádza túto našu spomienkovú slávnosť svojou úprimnou modlitbou.

Zároveň vás všetkých pozývam, aby ste aj
vy pamätali vo svojich modlitbách naňho
a na jeho úrad najvyššieho pastiera a hlavy
Cirkvi, aby tak poslanie, ktoré mu zveril
sám Kristus, mohol vykonávať odvážne
a v duchu viery pre dobro všetkých ľudí.
Katolícka cirkev byzantského obradu
dnes slávi Nedeľu o márnotratnom synovi.
Vo svätom evanjeliu sme čítali podobenstvo
o mladíkovi, ktorý odišiel z otcovho domu
a žil si podľa vlastných chúťok. Ale jeho
otec neprestal dúfať, že ho ešte uvidí a že
sa mu jedného dňa vráti. Aj voči tomuto
synovi totiž prechovával vo svojom srdci
veľkú lásku, hoci on si ju svojím odchodom
nezaslúžil.
Vieme, drahí bratia a sestry, že každé
podobenstvo, ktoré Ježiš rozprával svojim
učeníkom, obsahovalo dôležité posolstvo
týkajúce sa spásy. Ježiš často používal tento
spôsob, aby pomohol svojim poslucháčom
lepšie pochopiť svoje poslanie, teda to, že
priniesol Božie odpustenie a milosrdenstvo
všetkým ľuďom.
Na obraze otca, na niečom, čo aj my poznáme veľmi dobre z nášho života, zjavuje
nekonečnú, starostlivú a milosrdnú lásku,

ktorou Boh obdarúva každého človeka.
Lásku, ktorú ničím nepodmieňuje.
Práve táto jeho láska bola prameňom
všetkého, čo Boh učinil v histórii ľudstva.
Pre túto lásku stvoril človeka, ovenčil ho
všetkými svojimi darmi a keďže ho stvoril
na svoj obraz a podobu, pozval ho k večnej
účasti na jeho božskom živote. A opäť to
bola jeho láska, ktorá ho pohla k tomu, že
po tom, ako tento človek skrze hriech Adama a Evy od neho odišiel, dal svojho Syna,
aby ho vykúpil a spasil.
Obraz otca z dnešného podobenstva je
obrazom Boha, lebo On sám je láska. On
skutočne „nemá pokoja“ a hľadá človeka,
keď opustí jeho otcovský dom, ak hriechom
od neho odíde, ak už Boha nepovažuje
za svojho Stvoriteľa a nežije podľa jeho
prikázaní, ale podľa seba, akoby Boh vôbec
neexistoval.
Posolstvo podobenstva dnešného evanjelia pre náš život je práve toto: aj dnes Boh
hľadá každého jedného z nás, ak sa mu nejakým spôsobom vzdialime. Napriek nášmu
zlému počínaniu nás neprestáva milovať
ako svojich synov a robí všetko možné, aby
sme sa mohli vrátiť a nájsť skutočný zmysel
svojho života.
Keď teda dnes počúvame tento evanjeliový úryvok, sme pozvaní zamyslieť sa nad
svojím životom. Pomáha nám v tom aj svetlo Ježiša Krista, ktorého sviatok Narodenia
ako Spasiteľa poslaného od nebeského Otca
a nesúceho jeho odpustenie a milosrdenstvo sme nedávno slávili. Práve skrze Ježišovo narodenie nám Boh ešte raz zjavil jednu
zo základných právd našej viery: On je láska
a chce, aby všetci ľudia boli spasení. Boh,
podobne ako otec z dnešného podobenstva,
túži po tom, aby aj najväčší hriešnik našiel
cestu, ktorá ho privedie do jeho otcovského
domu.
Všetky pravdy viery spoznávame skrze
ohlasovanie Cirkvi a prostredníctvom
Cirkvi nachádzajú aj svoju realizáciu
v našom živote. Skrze Cirkev – obrátením
a sviatosťou zmierenia – sa uskutočňuje
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tajomstvo návratu každého márnotratného
syna.
Máme byť teda veľmi vďační Bohu za to,
že patríme do jeho Cirkvi, do spoločenstva
jeho synov a dcér, ktorých je Otcom. Iba
v Cirkvi nachádzame prostriedky potrebné
na našu večnú spásu. Iba v Cirkvi – vo sviatostiach – môžeme dosiahnuť odpustenie
a Božie milosrdenstvo. Iba v Cirkvi môžeme
považovať Boha za svojho Otca a vrátiť sa
k nemu, ak sme od neho odišli pre svoj
hriech a pre zlo, ktorému sme dovolili vstúpiť do nášho života.
Boh nás miluje. Je naším Otcom a prijal
nás za svojich synov a dcéry. Je na nás, aby
sme mu jeho veľkú lásku splácali svojím
dobrým životom a aby sme sa nebáli vrátiť
sa k nemu, ak sme ho azda opustili, pretože
On je milosrdná láska. Láska, ktorá stále
odpúšťa.
Dnes máme ešte jeden dôvod byť Bohu
vďační. Zišli sme sa totiž v tejto katedrále,
aby sme ďakovali za dar plnosti kňazstva
udeleného pred desiatimi rokmi prostredníctvom biskupskej vysviacky vášmu vladykovi Jánovi, ktorý bol o päť rokov neskôr
Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za prešovského arcibiskupa a hlavu
metropolitnej Gréckokatolíckej cirkvi sui
iuris na Slovensku.
Vaša Vysokopreosvietenosť,
pred desiatimi rokmi vám Pán zveril dôležité poslanie – viesť túto cirkev, ktorú pokojne môžeme nazvať cirkvou vyznávačov
a mučeníkov, keďže krásne svedectvo viery
v nej vydali jej dvaja, dnes už blahoslavení
pastieri Pavel Peter Gojdič, prešovský sídelný biskup, a Vasiľ Hopko, jeho pomocný
biskup. Obaja sú mučeníkmi komunistického totalitného režimu a ich relikvie sú
uložené v tejto katedrále na verejnú úctu.
K týmto dvom svedkom viery môžeme prirátať aj veľké množstvo kňazov a veriacich
tejto úctyhodnej cirkvi, ktorí trpeli práve
preto, aby si uchovali svoju vieru.
Mučeníctvo niektorých a utrpenie mnohých dnes prinášajú dobré ovocie v živote
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Možno to vidieť v množstve duchovných
povolaní, ale aj v bežnom živote mnohých
rodín i jednotlivých osôb.
A vaším poslaním ako arcibiskupa a metropolitu tejto cirkvi je zachovať to dobro,
pre ktoré vaši predkovia veľa trpeli a niektorí dokonca položili svoj život. Ste povolaný
byť svedkom Božej otcovskej lásky pre
svojich veriacich, tej lásky, ktorá dáva silu
slabým a pomáha im dosiahnuť cieľ svojho
života – večnú spásu.
Žiť dobre svoj život a realizovať svoje povolanie nikdy nebolo ľahké. Preto ľahká nie

Óda na radost́
Jozef Tóth
K vzácnym a požehnaným jubileám: k 10. výročiu biskupskej vysviacky
J. E. Jána Babjaka SJ v Ríme, k 5. výročiu jeho intronizácie
za prešovského arcibiskupa a metropolitu
a k 5. výročiu povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
na metropolitnú cirkev sui iuris
Hľa, ako sa stretli tieto jubileá
a zliali sa spolu
ako tok riek,
ktorý sa spolu zlieva.
A rybár Boží na loďke Isusovej
chvalite Hospoda,
chvalite Hospoda
modlí sa a spieva!
Spieva!
Apoštol, biskup,
arcibiskup
v záhrade Božej metropolie
trojitou vďakou, radosťou
i spevom
modlí sa a žije.
A dvíha stánky,
buduje košiare,
chrámové stožiare,
ako chcel raz
Peter na Tábore!
Prerába tento svet
silou svojej vôle,
silou svojho ducha
a Cirkev, čo pochovať chceli,
pretvára na Ježišovo pole,
na vinicu posvätného vína,
a svoje ruky pri tejto žatve
k Pánovi sveta
neprestajne spína!

je ani vaša služba a poslanie, ktoré vám zveril Svätý Otec. Ale nech sú pre vás povzbudením slová svätého Pavla, ktorý hovoril
o svojom poslaní apoštola prvokresťanskej
komunite vo Filipách: „Všetko môžem
v tom, ktorý ma posilňuje“ (Fpl 4, 13).
Pán, ktorý vás povolal do biskupského
kolégia, je – a vždy bude – aj vašou silou.
Pokračujte teda i naďalej s apoštolským
zanietením v konaní svojej pastierskej
služby a buďte si istý, že Božia milosť vás
sprevádza už od chvíle, keď ste pred desiatimi rokmi v Bazilike svätého Petra v Ríme
vkladaním rúk dnes už blahoslaveného
pápeža Jána Pavla II. prijali plnosť Kristovho kňazstva a rozmnožila sa ešte viac,
keď vás neskôr jeho nástupca Benedikt

A jeho svätiteľ hľadí naňho zhora
a žehná ho v podobe jasajúcej dúhy
a spolu spievajú jubilejnú pieseň:
apoštol Ján Babjak i Ján Pavol Druhý!
A zvony zvonia a srdcia plesajú,
jubilant
i cirkev,
cirkev ponížená,
spievajú, spievajú!
A patrón svätý Ján Jánovi pomáha:
budovať kráľovstvo, kráľovstvo Božie
a krstiť svet láskou ako pri Jordáne,
nech sa ten svet svetom bratstva stane!

Buď Bohu chvála za zázrak vzkriesenia
i za jubilejné dary povýšenia.
A nech v bránach tejto katedrály
stojí náš jubilant
a nech Boha chváli
a nech ho s ľudom,
s ľudom Božím víta
metropolia
i metropolita!
Hosanna!
Hosanna!
Amen!
Prešov 27. január 2013
XVI. povýšil na prešovského arcibiskupa
metropolitu a hlavu Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku.
Prajeme vám všetko dobré od Krista,
Najvyššieho Veľkňaza, aby ste úlohu, ktorú
vám zveril, vykonávali odvážne a v plnej
dôvere v jeho pomoc, a nemali pritom pred
očami nič iné, iba Božiu slávu a spásu duší
zverených vašej pastierskej starostlivosti.
Nech vás Presvätá Bohorodička, Božia
Matka i Matka Cirkvi, váš patrón a patrón
vašej archieparchie svätý Ján Krstiteľ i blahoslavení biskupi tejto miestnej cirkvi Pavel
Peter Gojdič a Vasiľ Hopko stále sprevádzajú svojou modlitbou a ochranou.
Amen. n
snímka: M. Žarnayová
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Posolstvo Božiemu ľudu
13. riadne valné zhromaždenie biskupskej synody 7. - 28. októbra 2012

NOVÁ
EVANJELIZÁCIA
XIII. biskupská synoda

Bratia sestry!
„Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca,
i od Pána Ježiša Krista.” (Rim 1, 7) My biskupi z celého sveta, ktorí sme sa na pozvanie
biskupa Ríma, pápeža Benedikta XVI. zišli,
aby sme uvažovali o „novej evanjelizácii na
odovzdávanie kresťanskej viery“, sa vám
všetkým chceme prihovoriť prv, ako sa
vrátime do svojich partikulárnych cirkví,
aby sme zamerali vašu pozornosť na službu
evanjeliu a podporili vydávanie svedectva
o ňom v rozličných situáciách, v ktorých sa
dnes nachádzame.

1. Ako Samaritánka pri studni

Nechajme sa inšpirovať konkrétnou staťou
z evanjelia: stretnutím Ježiša so Samaritánkou pri studni (porov. Jn 4, 5 – 42).
Neexistuje taký muž alebo žena, ktorý by
sa niekedy vo svojom živote nenachádzal
tak ako Samaritánka pri studni „s prázdnou
nádobou“ a s nádejou, že nájde naplnenie
najhlbšej túžby svojho srdca, tej, ktorá
jediná môže dať plný zmysel vlastnému
životu. Dnes existuje veľa studní, ktoré sa
ponúkajú, že uhasia smäd človeka, no treba
medzi nimi dobre rozlišovať, aby sme sa
vyhli zamorenej vode. Je naliehavo nutné,
aby sme svoje hľadanie správne zamerali

a nepodľahli tak sklamaniam, ktoré nás
môžu zničiť.
Rovnako ako Ježiš pri sycharskej studni
cíti aj Cirkev povinnosť prisadnúť si k mužom a ženám dnešnej doby, aby sprítomnila
v ich živote Pána, aby im ho umožnila
stretnúť, pretože iba jeho Duch je tou
vodou, ktorá dáva pravý a večný život. Iba
Ježiš je schopný čítať v hĺbke nášho srdca
a odhaliť nám pravdu. „Povedal mi všetko,
čo som porobila,“ priznala sa žena svojim
krajanom. A toto slovo zvestovania, s ktorým súvisí otázka otvárajúca človeka pre
vieru: „Nebude to Mesiáš?“, ukazuje, že ten,
kto dostal pri stretnutí s Ježišom nový život,
nemôže konať inak, len stať sa ohlasovateľom pravdy a nádeje pre druhých. Obrátená hriešnica sa stáva hlásateľkou spásy
a privádza celé mesto k Ježišovi. Od prijatia
jej svedectva prechádzajú ľudia k osobnej
skúsenosti z tohto stretnutia: „Už veríme
nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli
a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

2. Nová evanjelizácia

Priviesť ľudí našich čias k Ježišovi
a k stretnutiu s ním, to je naliehavá potreba,
ktorá sa týka všetkých oblastí sveta – tých, čo
boli evanjelizované dávno i nedávno. Všade
sa totiž ukazuje potreba oživiť vieru, ktorej
hrozí, že bude zatemnená v kultúrnych prostrediach brániacich jej zakoreneniu v človeku i jej prítomnosti v spoločnosti, jasnosti jej
obsahu i jej konzistentným plodom.
Nejde o to začínať úplne odznova, ale
s apoštolským duchom sv. Pavla, ktorý
dokázal povedať: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1 Kor 9, 16), sa zapojiť do
dlhej cesty ohlasovania evanjelia, ktorá sa
vinie dejinami od prvých storočí až po súčasnosť a budovala spoločenstvo veriacich
vo všetkých častiach sveta. Je irelevantné,
či sú tieto spoločenstvá malé, alebo veľké,
všetky sú ovocím obetavosti misionárov
i mnohých mučeníkov, generácií Ježišových
svedkov, ktorým patrí naša vďačná spomienka.
Zmenená spoločenská, ekonomická,
politická i cirkevná situácia nás vyzýva
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k niečomu novému: k novému prežívaniu
našej spoločnej skúsenosti viery a hlásania prostredníctvom novej evanjelizácie
– „novej svojím zápalom, svojimi metódami i svojimi prejavmi,“ ako povedal Ján
Pavol II. (Príhovor na 19. zhromaždení
CELAMu, Port-au-Prince 9. marca 1983,
3). Táto evanjelizácia sa podľa Benedikta
XVI. obracia „najmä na osoby, ktoré boli
pokrstené, no vzdialili sa od Cirkvi a žijú
bez vzťahu ku kresťanskej praxi [...], aby im
umožnila nové stretnutie s Pánom, ktorý
jediný naplní náš život hlbokým zmyslom
a pokojom; aby im umožnila znovuobjaviť
vieru ako zdroj milosti, ktorá prináša radosť
a nádej v osobnom, rodinnom i spoločenskom živote“ (Benedikt XVI., homília počas
eucharistického slávenia pri slávnostnom
otvorení 13. riadneho zhromaždenia Biskupskej synody 7. októbra 2012 v Ríme).

3. Osobné stretnutie s Ježišom
Kristom v Cirkvi

Prv ako budeme hovoriť o formách, ktoré
by mala táto nová evanjelizácia mať, cítime
potrebu vyjadriť presvedčenie, že pre
vieru je zásadné to, aký vzťah nadviažeme
s Ježišom Kristom, ktorý nám ide ako prvý
v ústrety. Dielo novej evanjelizácie spočíva
v tom, že sa srdciam i mysliam dnešných
ľudí, ktoré sú neraz rozptýlené a zmätené,
no predovšetkým nám samým predkladá
krása a trvalá novosť stretnutia s Kristom.
Všetkých vás teda pozývame kontemplovať
tvár Pána Ježiša Krista a vstúpiť do tajomstva jeho života, ktorý za nás úplne obetoval na kríži a ktorý Otec potvrdil ako svoj
dar vzkriesením Ježiša z mŕtvych a nám
odovzdal skrze Ducha Svätého. V Ježišovej
osobe sa odhaľuje tajomstvo lásky Boha
Otca k celej ľudskej rodine, ktorú neponechal napospas jej fiktívnej nezávislosti, ale
spojil ju so sebou skrze obnovenú zmluvu
lásky.
Cirkev je priestorom, ktorý Kristus
v dejinách ponúka, aby sme sa s ním mohli
stretnúť, pretože jej zveril svoje slovo, krst,
ktorý z nás robí Božie deti, svoje telo a krv,
svoju milosť odpúšťania hriechov, predovšetkým vo sviatosti zmierenia, a tiež skúsenosť spoločenstva odrážajúcu tajomstvo
samotnej Najsvätejšej Trojice a silu Ducha
Svätého, ktorý plodí lásku ku všetkým.
Musíme budovať pohostinné spoločenstvá, v ktorých nájdu svoj domov všetci,
čo žijú na okraji spoločnosti, a umožnia
konkrétne zažiť spoločenstvo, ktoré dokáže
silou vrúcnej lásky − „hľa, ako sa milujú!“
(Tertulián, Apologetico 39, 7) – pritiahnuť
sklamaný pohľad dnešného ľudstva. Krása
viery musí zažiariť osobitne pri posvätnej

V Ježišovej osobe sa odhaľuje
tajomstvo lásky Boha Otca
k celej ľudskej rodine, ktorú
neponechal napospas jej
fiktívnej nezávislosti, ale spojil
ju so sebou skrze obnovenú
zmluvu lásky.
liturgii a predovšetkým v nedeľnom slávení
Eucharistie.
Dnes je našou úlohou, aby sme konkrétne sprístupnili skúsenosti Cirkvi a rozmnožili tak studne, ku ktorým môžeme pozvať
smädných mužov a ženy, umožniť im
stretnutie s Ježišom a ponúknuť oázy v púšti života. Za toto sú zodpovedné kresťanské
spoločenstvá a v nich každý Pánov učeník:
každý má vydať nenahraditeľné svedectvo,
aby evanjelium mohlo skrížiť život všetkým.
Preto sa od nás požaduje svätosť života.

4. Príležitosti na stretnutie
s Ježišom a počúvanie Svätého
písma

Niekto sa opýta, ako to všetko možno
dosiahnuť. Nejde o to, aby sme vymýšľali
ktovieaké nové stratégie, akoby evanjelium
bolo nejakým produktom, ktorý treba
ponúknuť na trhu náboženstiev, ale treba
odhaliť, ako sa ľudia k Ježišovi v jeho živote
približujú a ako ich povoláva, aby sme tieto
spôsoby preniesli do podmienok našich
čias.
Pripomeňme si napríklad, ako Ježiš
povolal Petra, Ondreja, Jakuba a Jána pri
ich práci, ako Zachej prešiel od jednoduchej zvedavosti k nadšenému stolovaniu
s Pánom, ako ho rímsky stotník poprosil
o pomoc, keď mu ochorela drahá osoba,
ako ho slepý od narodenia vzýval ako
osloboditeľa z jeho vyhnanstva, ako Marta
a Mária chápali jeho prítomnosť ako odmenu za pohostinstvo v ich dome i srdci. Takto
by sme mohli pokračovať ďalej, prechádzať
stránkami evanjelia a nachádzať rôzne spôsoby, akými sa život ľudí otváral v rôznych
situáciách Kristovej prítomnosti. A to isté
môžeme urobiť, pokiaľ ide o to, čo Písma

hovoria o misijných skúsenostiach apoštolov prvotnej Cirkvi.
Časté čítanie Svätého písma osvetľované
Tradíciou Cirkvi, ktorá nám ho odovzdala
a autenticky interpretuje, nie je len povinnou cestou k poznaniu obsahu evanjelia,
teda osoby Ježiša v kontexte dejín spásy, ale
pomáha tiež objavovať miesta na stretnutie
s ním, ktoré sú skutočne evanjeliové a zakorenené v základných dimenziách ľudského
života: v rodine, priateľstve, chudobe,
skúškach života a pod.

5. Evanjelizovať seba samých
a pripraviť sa na obrátenie

Ale beda nám, ak si budeme myslieť, že
sa nová evanjelizácia netýka nás osobne.
V týchto dňoch sa medzi nami biskupmi
viackrát ozvali hlasy pripomínajúce, že ak
chce Cirkev evanjelizovať svet, musí predovšetkým zaujať postoj počúvania Božieho
slova. Výzva na evanjelizovanie sa mení na
výzvu na obrátenie.
Úprimne cítime, že sa musíme v prvom
rade my sami obrátiť ku Kristovi a jeho
moci, ktorá jediná je schopná všetko obnoviť, a to predovšetkým naše biedne životy.
S pokorou musíme uznať, že bieda a slabosť
Ježišových učeníkov, zvlášť jeho kňazov,
sťažuje vierohodnosť misií. V prvom rade
si my biskupi uvedomujeme, že nikdy
nemôžeme byť pri výkone nášho povolania
na takej úrovni – čo sa týka oddanosti jeho
evanjeliu na ohlasovanie pohanom – ako
Pán. Musíme si vedieť pokorne priznať
našu zraniteľnosť v dôsledku dejinných rán
a neváhame uznať ani naše osobné hriechy.
Sme však zároveň presvedčení, že ak sa ním
necháme formovať, sila Pánovho Ducha
môže obnoviť jeho Cirkev a nechať zažiariť
jej odev, ako to ukazujú životy svätých, ktorých pamiatka a príbehy sú privilegovaným
nástrojom novej evanjelizácie.
Ak by bola táto obnova zverená len
našim silám, mali by sme vážny dôvod na
pochybnosti, ale prvým činiteľom obrátenia
a evanjelizácie v Cirkvi nie sme my, úbohí
ľudia, ale samotný Pánov Duch. V tom
je naša sila a naša istota, že zlo nebude
mať nikdy posledné slovo ani v Cirkvi, ani
v dejinách. „Nech sa vám srdce nevzrušuje
a nestrachuje,” (Jn 14, 27) povedal Ježiš
svojim učeníkom.
Dielo novej evanjelizácie spočíva na tejto
jasnej istote. Dôverujeme v inšpiráciu a silu
Ducha, ktorý nás naučí, čo máme hovoriť
a robiť aj v tých najväčších ťažkostiach.
Je našou povinnosťou zvíťaziť vierou nad
strachom, nádejou nad malomyseľnosťou,
láskou nad ľahostajnosťou. n
(pokračovanie v budúcom čísle)
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V čo veril a čo učil Árius?

„Veríme, že Syn bol stvorený z vôle Božej
skôr, než povstal čas a veky a že od Otca
dostal život, bytie a slávu, zatiaľ čo Otec
jestvuje spolu s ním. Totiž tým, že mu
Otec odovzdal všetko ako dedičstvo, On
sám nestratil nič z toho, čo vlastní v seba
samom bez toho, žeby bol splodený, lebo
On je prameňom všetkých vecí. Jestvujú
totiž tri hypostázy (osoby) a Boh, ktorý
je príčinou všetkého, je absolútne jediný,
čo nemá počiatok. Ale Syn, splodený od
Otca mimo času, je stvorený a ustanovený
skôr, než bol čas. Skôr, než bol zrodený,
nejestvoval. Bol zrodený mimo času, skôr
než povstali všetky veci, a svoj pôvod má
od Otca. Preto nie je večný ani spoluvečný, nie je ani nezrodený spoločne s Otcom
a ani svoje bytie nevlastní rovnako ako
Otec, ako to tvrdia niektorí.“ (Árius, List
Alexandrovi, biskupovi Alexandrie)

Verím v Ježiša
Krista, Božieho
Syna

Reakcia alexandrijských
biskupov

Celá časť Nicejsko-carihradského vyznania viery, ktorá pojednáva o Ježišovi Kristovi, je vyjadrením dlhoročného boja
v zápase o čistú vieru proti heréze arianizmu. Árius učil, že
Ježiš Kristus nie je Božím Synom, je iba stvorením, ktoré má
prednosť pred všetkými stvoreniami.

„Ako môže podliehať zmene a premene ten, čo o sebe tvrdí: ,Ja som v Otcovi
a Otec vo mne’ (Jn 14, 10), čo tvrdí: ,Ja
a Otec sme jedno‘ (Jn 10, 30) a čo ústami
proroka hovorí: ,Pozrite sa na mňa, že som
a nezmenil som sa‘ (porov. Mal 3, 6)? Ak
sa aj tento výrok vzťahuje na Otca, je ešte
vhodnejšie použiť ho teraz vzhľadom na

Od večnosti do večnosti
siaha jeho pohľad,
pred ním nič nie je
podivuhodné.

(Sir 39, 25)
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Logos (Slovo), lebo hoci sa stal človekom,
nezmenil sa, ale podľa slov apoštola Ježiš
Kristus je ten istý včera, dnes i na veky‘
(Heb 13, 8). Aj pred nimi (ariánmi) tu už
boli mnohé bludy, ktoré pre to, že si dovoľovali viac, než bolo treba, prepadli hlúposti. Lenže títo (ariáni) sa so všetkými
svojimi taľafatkami usilovali zničiť božstvo Logosu, a tak sa viac priblížili k Antikristovi. Preto boli odsúdení a vylúčení
z Cirkvi. Ich záhuba nás bolí hlavne preto,
lebo predtým vyznávali učenie Cirkvi, no
potom pochybili. Ale to nás neudivuje.
Veď to isté sa stalo Hymeneovi a Filetovi
(porov. 2 Tim 2, 17) a pred nimi aj Judášovi, ktorý nasledoval Ježiša, no následne ho
zradil a opustil.“ (Alexander z Alexandrie,
List všetkým biskupom, 14; 16)

V Ježišovi sa uskutočňuje
rekapitulácia všetkého

„Protivníci nevedia, že Božie Slovo (Logos), Jednorodený, ktorý je vždycky blízko
ľudskému rodu, spojil sa a zjednotil so
svojím stvorením podľa blahovôle Otca
a stal sa človekom. Ten istý Ježiš Kristus,
náš Pán, ktorý pre nás trpel a pre nás vstal
z mŕtvych, opäť príde v Otcovej sláve,
aby vzkriesil každé telo, aby zjavil spásu
a aplikoval poriadok spravodlivého súdu
na všetkých, ktorí mu podliehajú. Je len
jeden Boh Otec a iba jeden Ježiš Kristus,

náš Pán, ktorý prišiel podľa plánu spásy
a v sebe samom rekapituloval všetky veci.
Medzi nimi aj človeka, ktorého stvárnil
Boh. Rekapituloval teda v sebe samom aj
človeka, keď sa stal viditeľným on, ktorý
je neviditeľný, dal sa poznať ten, ktorý je
nepochopiteľný, podrobil sa utrpeniu on,
čo nepozná utrpenie, a stal sa človekom
ten, ktorý je Logos.“ (Irenej z Lyonu, Proti
falošnej gnóze, III, 16)

Kristus je naša záštita

„Príroda má svoje vlastné zvyky a inštinkty. Sotva dieťaťu vyrastú zuby, hneď
vie použiť tieto svoje zbrane. Batoľa ich
zatiaľ nemá, no snaží sa odplatiť tak,
ako by ich malo. Jeleň, ktorý ešte nemá
parohy, svojím čelom dokazuje a hrozí,
že bude klať zbraňami, ktoré doposiaľ
nepoznal. Keď vlk zbadá človeka ako prvý,
odníme mu hlas a pohŕda ním sťa víťaz,
čo vidí onemieť svojho protivníka. Keď sa
však on sám cíti byť pozorovaný, odkladá svoju dravosť a nie je schopný bežať.
Zvieratá poznajú aj vhodné lieky. Chorý
lev hľadá opicu, aby ju zožral a sám sa
uzdravil. Chorý medveď požiera mravce
a jeleň rumádzga ratolesti olivy. Zvieratá
teda vedia hľadať to, čo im osoží, iba ty,
človek, nepoznáš svoje lieky. Nevieš, ako
obrať protivníka o jeho silu, aby ako lev,
ktorého predbehli, nebol schopný bežať.
Nedokážeš postrehnúť okom svojej mysle
jeho zákernosť a ako prvý zastaviť nápor
jeho slov, potlačiť jeho unáhlenosť a prefíkanosť jeho reči. Ak ťa predbehne on,
odníme ti reč. Ak na teba zaútočí, chop sa
kameňa a on sa dá na útek. Tvojím kameňom je Kristus. Ak máš útočisko v Kristovi, vlk uteká, nebude ťa môcť vydesiť.
To je tá skala, ktorú hľadal Peter, keď sa
potácal medzi vlnami. Našiel ju, lebo sa
chytil Kristovej ruky.“ (Ambróz z Milána,
Povzbudenie k panenstvu, VI, 4, 26 – 27)

Ježiš je všadeprítomný

„Kontempluj nebesia – Ježiš je tam.
Uvažuj o zemi – Ježiš je tu. Vystúp slovom
na nebesia, zostúp slovom do podsvetia
a nájdeš tam Ježiša. Dnes, kým hovorím, je so mnou v tejto chvíli, a ak teraz
nejaký kresťan hovorí v Arménsku, Ježiš
je s ním. Kdeže by nebol ten, čo naplnil
sebou samým všetky veci na zemi, na
nebi i v podsvetí? On je skutočne veľký.
On, ktorého moc naplnila svet, ktorý je
a bude všade, lebo jeho kráľovstvu nebude
konca.“ (Ambróz z Milána, Komentár na
Lukáša, 2, 13)n
Marko Durlák

Slovo, človek
a viera
Božia iniciatíva vždy predchádza všetky ľudské
snaženia. On je vždy ten prvý, kto nám dáva
svetlo, ukazuje cestu a ponúka orientáciu
rešpektujúc našu slobodu. On nám dovoľuje
vstúpiť do svojej intimity, keď sa nám zjavuje
a darúva milosť, aby sme ho dokázali prijať
v zjavení viery.
Dnes existuje veľa ťažkostí a skúšok, ktorým
sa musí podrobiť naša viera. Veľmi nebezpečný je pre ňu „praktický ateizmus“, v ktorom sa
nepopierajú pravdy viery alebo náboženské
obrady, ale pokladajú sa za irelevantné pre
každodenný život – ľudia žijú tak, akoby Boha
nebolo.
Človek oddelený od Boha je zredukovaný na
jeden rozmer. To je jedna zo základných príčin
totalitarizmov, ktoré mali v minulom storočí
také tragické následky – a je to zároveň aj
príčina krízy hodnôt, ktorú vidíme v súčasnom
svete. Tým, že sa zatemnila zmienka o Bohu,
zatemnil sa aj etický horizont a vznikol priestor
na relativizmus a nejasný koncept slobody,
ktorá človeka pripútava k idolom.
Aké odpovede je teda viera s „citlivosťou
a rešpektom“ povolaná dávať ateizmu, aby
si aj človek našich čias mohol naďalej klásť
otázku o existencii Boha a kráčať k nemu? Rád
by som ich zhrnul do troch slov: svet, človek
a viera.
Svet nie je neforemná magma, ale čím viac
ho spoznávame, tým viac v ňom objavujeme
obdivuhodné mechanizmy, tým viac si uvedomujeme, že sa za ním skrýva jasný projekt, že
poukazuje na stvoriteľskú inteligenciu. Albert
Einstein raz povedal, že v zákonoch prírody
„sa odhaľuje rozum, pri ktorom sa všetka
racionalita ľudského myslenia a usporiadania
javí ako celkom zanedbateľná“.
Človek. V dnešnom hlučnom a chaotickom
svete môžeme stratiť schopnosť zastaviť sa
a hľadieť do hĺbky nás samých, aby sme mohli
čítať v tomto smäde po nekonečne, ktorý
ukrývame a ktorý nás vedie k tomu, aby sme
šli ďalej: posiela nás k niekomu, kto ako jediný
dokáže tento smäd uhasiť.
Viera. Kto verí, je spojený s Bohom, je
otvorený jeho milosti, sile jeho lásky. Jeho
existencia sa tak stáva svedectvom o Vzkriesenom a viera človeka sa už nemá strach
prejaviť v každodennom živote. Je otvorená
dialógu, ktorý odzrkadľuje hlboké pochopenie
pre cestu každého človeka, a dokáže rozžiariť
svetielka nádeje pre potreby slobody, radosti
a šťastnej budúcnosti.
TK KBS, upravil Juraj Gradoš

14 | rozhovor
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S pokorou
a sebazaprením
Pán Boroš, kedy sa začal budovať váš
osobitý vzťah k umeniu?

Bol som vnímavé dieťa a ak ma niečo zaujalo, snažil som si to zapamätať. Zistil som,
že ak si to nakreslím, tak si tú informáciu či
zážitok môžem zastaviť a uchovať v pamäti.
Doma aj u starých rodičov sme mali obrazy,
namaľované aj vyšívané, a mňa veľmi priťahovali. Detailne som ich skúmal a snažil
som sa zistiť, ako sú urobené. Dodnes je na
jednom obraze stopa po takomto mojom
„skúmaní“. No a potom som dostával farby,
výkresy, rôzne skicáre, kreslil som a maľoval. Viem, že ma ako dieťa fascinoval
pohľad na kone, tie som kreslil pri každej
príležitosti.

V čom vlastne spočíva reštaurovanie?

Jedna humorná definácia znie: „Reštaurovanie je časovo náročné, finančne nákladné
a výsledkom nie je pekná vec“. Jednou
z podmienok reštaurovania je rešpektovanie historicity a estetiky. Každé umelecké
dielo je zložené z určitého materiálu, ktorý
prirodzene degraduje, starne, podlieha
rôznym zmenám a zásahom. No a úlohou
reštaurátora, samozrejme veľmi limitovanou, je spomaliť tento proces a zároveň dielo rehabilitovať po jeho estetickej stránke.
Je dôležité uvedomiť si hodnotu veku
konkrétneho diela. Pre mňa je to fyzická
stopa v čase, ktorú nám zanechali predkovia a my ju ako dedičstvo odovzdávame
budúcim pokoleniam. Z toho vyplýva aj
miera výtvarného scelenia takto poškodenej
pamiatky. To laikov najviac mätie. Očakávajú, že dielo bude vyzerať ako nové, ale
reštaurovanie nie je o tom. Iste, niekedy dochádza k výrazným posunom pri porovnávaní stavu pamiatky pred a po reštaurovaní,
ale nie vždy je to pravidlo. Iná metodika
je pri muzeálnych a ťažko poškodených
pamiatkach, iná v prípade „živých“ objektov
alebo pri celkových rekonštrukciách. Vždy
je však dôležité rešpektovať pôvodného, aj
keď niekedy bezmenného autora. Nevnášať
nasilu svoj výtvarný prejav alebo svoje presvedčenie o tom, ako by to malo byť. Hovorí
sa, že dobre zreštaurované dielo je vtedy,
ak nie je na prvý pohľad vidno reštaurátorský zásah, ak dielo vyzerá ako prirodzene

zostarnutý artefakt. Je v tom veľa pokory
a sebazaprenia.

Stretávate sa s tvorbou starých majstrov.
Ktoré vami reštaurované dielo vnímate
ako najcennejšie?

Každé reštaurovanie je niečím výnimočné,
či už pre vlastníka, alebo región, a každé
ma niečím obohatilo. Vždy sa snažím o čo
najlepšie pochopenie konkrétneho diela.
Niekedy sú to hodiny premýšľania a predstavivosti ešte predtým, než začnem samotné reštaurovanie. Veľmi veľa rozhoduje aj
to, za akých okolností reštaurujem, aké sú
podmienky, možnosti, čas aj financie. Tiež
je pre mňa rozhodujúci aj samotný prístup
vlastníka. Niekedy je to tristné a skľučujúce rozhodovať sa, či prijať zákazku za
nevýhodných podmienok a zachrániť tak
pamiatku, alebo dať ruky preč a zmieriť sa
s tým, že daná vec napriek svojim hodnotám zanikne.
Asi k najcennejším pamiatkam, ktoré
som reštauroval, patria tabuľové maľby z 15.
storočia z oltára sv. Alžbety v Levoči a súbor
tabuľových malieb zo začiatku 15. storočia
z oltára sv. Kríža v Kežmarku. Z nástenných
malieb napr. unikátne maľby zo 16. storočia
z renesančného kaštieľa v obci Hronsek,
maľby v Lesnom, Spišskej Novej Vsi. Je to
veľmi ťažký výber, ba až nespravodlivý voči
tým dielam, ktoré som nevymenoval.

Reštaurovali ste aj diela v gréckokatolíckom chráme v Lesnom.

Nástenné maľby v Lesnom sú pre nás gréckokatolíkov veľmi unikátne. Dochované
sú vo fragmentoch v podstate v dnešnom
podstreší, nad klenbami. Bola to jedna
z mojich prvých realizácií, na ktorej som
spolupracoval s kolegami Petrom Mlichom
a Vilom Lacom. Pôvodne rímskokatolícky
kostol v Lesnom bol postavený v stredoveku
a vymaľovaný v 14. – 15. storočí. Z tohto
obdobia pochádza fragment maľby Ukrižovania na východnej stene svätyne.
Na konci 16. storočia bola obec evidovaná ako vyľudnená a na pokraji zániku.
Nanovo bola osídlená pri valašsko-rusínskej
kolonizácii na prelome 16. a 17. storočia.
Z tohto obdobia pochádza druhá vrstva

Mnohé naše chrámy
skrývajú poklady nevyčísliteľnej ceny. Na ich
prebúdzaní k životu od
roku 1999 pracuje aj pán
Rudolf Boroš, absolvent
VŠVU a rodák zo Sečoviec.
V roku 2000 sa stal členom
Komory reštaurátorov SR.
Špecializuje sa na reštaurovanie nástenných malieb, historických omietok
a tabuľových malieb.
malieb, ktorá prekrýva staršie maľby. Ide
o kristologický cyklus, na severnej stene
lode obdobne radený ako napríklad na
ikonostasoch a doplnený o maľbu proroka
Eliáša na ohnivom voze a maľby anjelov na
južnej stene kostola. Unikátne sú nápisy
v cyrilike popisujúce jednotlivé výjavy. Tieto maľby svedčia o adaptácii a následnom
užívaní murovaného kostola kresťanmi
byzantského obradu, čo narúša predstavu
o programovom, alebo dokonca nútenom
používaní a stavbe iba výlučne drevených
chrámov pre týchto veriacich.

Stretávate sa pri svojej práci aj s reštaurovaním ikon?

Ikony sú v podstate tabuľové maľby. Technologicky sú zhodné s európskymi gotickými oltármi, resp. ich maľbami. V oboch
prípadoch sú realizované na drevených
podložkách a kriedovom podklade, pričom
sú pigmenty spravidla pojené vajíčkovou
či inou mastnou temperou. Zhruba od
prelomu 15. a 16. storočia sa začína delenie
na klasické ikony (maniera grecca) a viac-

slovo 4 | 2013

-menej realistickú maľbu s väčším podielom oleja v pojive maľby ikony alebo obrazu
(maniera franca).
Na Slovensku sa môžeme s klasickými
ikonami stretnúť iba v múzeách alebo
v solitérnych kusoch v chrámoch na severovýchode krajiny. Spravidla ide o export
z oblasti dnešnej Ukrajiny a východného
Poľska, kde boli centrá pre kresťanov
byzantského obradu. Najstaršie ikony u nás
pochádzajú zo 16. – 17. storočia.
Sám som sa s reštaurovaním ikon po
prvýkrát stretol v rámci štúdia, keď som
reštauroval malú ikonu, pravdepodobne
zo 16 – 17. storočia, ktorá bola extrémne
poškodená požiarom, a dvojicu ikon zo začiatku 17. storočia z obce Šarišský Štiavnik.
V rámci samostatnej praxe to bola ikona sv.
archanjela Michala zo 17. storočia z múzea
v Starej Ľubovni. Tá je zaujímavá svojím
nápisom v latinke vo východoslovenskom
nárečí s datovaním, pričom výjavy v kleime
ikony sú popisované klasicky cyrilikou.
Čo sa týka rozdielu v samotnom reštaurovaní medzi ikonami a oltárnymi tabuľovými maľbami, tak ten v zásade neexistuje.
Druhou vecou je silné teologické a symbolické pozadie ikon, teda to, čo ikonu
robí ikonou a nie obrazom. To, aký postoj
k tomu zaujme reštaurátor, záleží iba na
jeho vnútornom alebo osobnom pohľade
na vec.

Ktoré ikony ste v ostatnom čase reštaurovali?

Práve reštaurujem ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu z obce Poľany. Ten pochádza z konca 18. storočia. Musím povedať, že
svojou kvalitou prevyšuje daný región juhovýchodného Slovenska. Svojou estetikou aj
celkovým architektonickým riešením patrí
medzi najhonosnejšie a najkrajšie ikonostasy na Slovensku z 18. storočia. Na druhej
strane, z prísne formálneho hľadiska, nejde
o ikony v pravom zmysle slova. Ide vlastne
o pokračovanie výtvarného trendu maniera franca, keď sa opúšťal záväzný kánon
písania ikon a nastával príklon k realizmu,
ktorý vyvrcholil v 18. storočí barokovou
maľbou a v 19. – 20. storočí akademickým
„nazarenizmom“. Týmto trendom ostatne
prešli aj krajiny so silnou tradíciou ikonopisectva, takže územie Slovenska v tomto nie
je výnimkou. Ako reštaurátor to neodsudzujem a nemám k tomu negatívny postoj.
Občas sa stretávam s názorom, že takéto
obrazy nie sú ikony, ale je dobré si uvedomiť
aj historický kontext, a ten rešpektovať.
Prijať ho ako historický fakt, ktorý dokumentuje názor a cítenie predkov, a priznať
nárok na existenciu aj takýchto ikonostasov
v liturgickom priestore.

na slovíčko | 15
Kde v rámci umenia vidíte tvorbu ikon?

Závisí od toho, čo sa definuje ako umenie.
Dnešok prináša priam „biblické zatmenie
jazyka“. Veci a javy sa prestávajú nazývať
pravými menami a vymýšľajú sa stále nové
a nové definície, prípadne redefinície.
Tomuto trendu neunikol ani pojem krásna,
ktorý je s umením spojený. Dnes sa za
krásne vydávajú veci, o ktoré by v minulosti
nik ani nezakopol. Takže ak by sme zostali
v konzervatívnej rovine, tak áno – tvorba
ikon je umením. Kým budú ikony realizované úprimne a pravdivo, tak budú umením.
V opačnom prípade skĺznu na úroveň dekoratívneho remesla, ktoré možno preverí
až čas.

Sám dokonca píšete ikony. Ktorý motív
vás najviac napĺňa bázňou?

Ja sa programovo nevenujem písaniu ikon.
Prvou a zatiaľ jedinou väčšou realizáciou je
ikonostas v Čeľovciach. Spolu s otcom Dávidom Zorvanom sme vymysleli koncepciu
ikonostasu a začal som postupne s maľovaním (písaním) nových ikon. Viem, že som
sa snažil vychádzať z histórie a inšpirovať
sa podľa možnosti aj domácimi, aj osvedčenými vzormi. Pamätám sa na ten pocit, keď
som začínal na dvoch hlavných ikonách –
ikone Krista a ikone Bohorodičky. Niekedy
som mal pochybnosti, či ich zvládnem.
Ani nie tak po technologickej stránke, skôr
išlo o pozadie a hlbokú symboliku. Snažil
som sa neurobiť z toho prvoplánovo ľúbivú
vec. Neviem, či to bola bázeň, ale viem, že
som sa sám seba pýtal, či som toho hodný.
Myslím si, že takéto otázky si budem dávať
aj v budúcnosti, keď sa dostanem k podobnej realizácii.

Ako vnímate návrat ikony do moderných
chrámov nielen v Gréckokatolíckej cirkvi,
ale aj v Rímskokatolíckej, ba aj Anglikánskej či Evanjelickej cirkvi?

Zhruba od konca 90-tych rokov registrujem
obnovený záujem o písanie ikon. Vznikajú
rôzne ikonopisecké spolky, vydávajú sa
knihy, usporiadávajú výstavy a stavajú sa
nové ikonostasy. Pre nás, ktorí sme súčasťou byzantskej tradície, je to samozrejmosť.
Ikona je naším znakom, s ktorým sa identifikujeme a považujeme ju za vlastnú, nech
už má akúkoľvek formu.
Pre ostatné kresťanské cirkvi môže byť
ikona určitou formou modlitby, jej hmatateľným fyzickým prejavom. Ikona vo svojej
podstate núti k zamysleniu a k zastaveniu
už len svojou vonkajšou formou. Práve
svojím vnútorným obsahom môže byť zaujímavá aj pre západné protestantské cirkvi.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Dlažobné kocky
Bývalý koncentračný tábor Osvienčim-Brzezinka v južnom Poľsku navštívilo vlani 1,43
milióna návštevníkov, čo je rekord v 65-ročnej histórii múzea holokaustu, zapísaného
v zozname svetového dedičstva UNESCO.
A hoci sa v ostatnom desaťroční stal Osvienčim „hlavným pamätníkom“ holokaustu pre
celú Európu, existujú projekty, ktoré túto
čiernu epochu ľudských dejín približujú
bežnému občanovi takpovediac rovno pod
nohy.
V uliciach talianskeho hlavného mesta
položili 14. januára 36 nových dlažobných
kociek, ktoré pripomínajú občanov deportovaných do nacistických vyhladzovacích
táborov v dlažbe pred ich posledných
známym bydliskom. Medzinárodný projekt nemeckého umelca Guntera Demniga
pokračuje už 20 rokov a doteraz bolo
v rámci neho do dlažby zapustených 23-tisíc
dlažobných kociek v mnohých európskych
štátoch. Nachádzajú sa aj v Českej republike.
„Sú to bežné dlažobné kocky, ale ich povrch
je lesklý. Preto priťahujú pozornosť a nesú
meno Stolpersteine – kamene, o ktoré
zakopávame,“ hovorí pre Vatikánsky rozhlas
kurátorka talianskej časti projektu Adachiara
Zeviová. „Máme pred sebou meno, dátum
narodenia a deportácie, rok a miesto úmrtia.
Ľudia to však nechcú vidieť a kocky sú často
terčom vandalských činov. Chceli by sme zabudnúť a vymazať všetko z pamäti, aby sme
to dnes mohli urobiť zas niekomu inému.
Stolpersteine sa ale snaží vrátiť dôstojnosť
ľuďom, redukovaným na číslo a pochovaným
v spoločných hroboch. Pri inštalácii týchto
kameňov sa často zhromaždia pozostalé
rodiny a často nachádzajú prvé miesto, kde
si pripomenúť svojich drahých,“ uviedla
historička a architektka Zeviová.
27. januára si svet pripomína Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu. V tento deň pred 68 rokmi oslobodila
sovietska Červená armáda koncentračný
tábor Osvienčim v Poľsku. Na sklonku vojny
sa aj americká armáda stretla s koncentračnými tábormi, keď oslobodila z nacistického
vlaku 2 500 židovských väzňov nemeckého
koncentračného tábora Bergen-Belsen.
„Pochopiteľne, máme večnú zodpovednosť za zločiny národného socializmu, za
obete druhej svetovej vojny a, predovšetkým, za holokaust,“ uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová na svojej internetovej stránke. O tejto čiernej kapitole ľudských
dejín treba podľa nej hovoriť „zas a znova“.
Cieľom je podľa kancelárky zabezpečiť, aby
„rasizmus ani antisemitizmus nemali šancu“.
spracoval Juraj Gradoš
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Život
a manželská láska
To, čo máme trpieť

Zavolali ma vyspovedať chorého starčeka.
Keď som prišiel do jeho domu, práve ho
odviezli do nemocnice. Manželka, tiež
veľmi stará, bola zaliata slzami, pretože jej
kedysi ktosi povedal, že v štátnych nemocniciach nechávajú starých zomrieť, lebo
sa už na nič nehodia. „Nechajte ho žiť,
nechajte nás vytrpieť, čo máme vytrpieť,“
hovorila starenka, ktorá napriek svojim
rokom a chorobám milovala život a cenila
si ho. Samozrejme, jej manžel sa o niekoľko
dní vrátil a naďalej sa delia o svoje neduhy
šťastní, že sú spolu.

Keď sa zo smrti stane kultúra

Sparťania milovali vojnu a keď sa u nich
nejaké dieťa narodilo slabé, zabili ho. Keď
v Indii zomrel muž, vdovu upálili zaživa
s ním. V Japonsku je samovražda prejavom
cti. Na inkvizičných súdoch, katolíckych
aj protestantských, sa odsudzovali na smrť
bludári a tí, čo praktizovali čarodejníctvo.
Aztékovia obetovali najkrajšie ženy a najodvážnejších mužov alebo deti, ktoré sa narodili so znamením príslušnosti k nejakému
božstvu. Dobyvatelia hádzali Indiánov
svojim psom. Obchodníci s čiernymi otrokmi hádzali svoj ľudský náklad do mora,
keď boli po zákaze lovu otrokov pristihnutí
na mori. V nacistickom Nemecku zabíjali
duševne chorých, homosexuálov a ľudí
inej rasy. V mnohých krajinách je dovolená
vražda nenarodených detí. V iných krajinách je dovolené pomáhať pri samovražde
chorým, ktorí o to žiadajú. U nás v Mexiku
jedna z politických strán zakladá svoju
kampaň na zavedení trestu smrti, využíva-

júc hrôzu, ktorú v nás vyvoláva rozšírené
násilie. Teroristi vyvolávajú pre politické
ciele katastrofy, pri ktorých zomierajú tisíce
nevinných. Vojny sa stále obhajujú, silnejšie
štáty napádajú slabšie národy a ostávajú
tam v mene mieru.
Áno, smrť sa stala v našom svete kultúrou.

Nezabiješ

Ľudský život je posvätný. Nielen náboženské, ale aj svetské zákony priznávajú právo
na život. Štáty sa zaväzujú ochraňovať
život všetkých občanov a snažia sa dať im
bezpečnosť. Lekárska veda každým dňom
napreduje v boji o život, takže sa zvýšila
nádej. Snažíme sa dať nášmu životu čoraz
väčšiu kvalitu, snažiac sa o lepšie zdravie
a väčšie šťastie, ktoré všetci hľadáme.
Život naozaj milujeme.

Ale

Toľko nám bolo hovorené, že život si máme
užívať, že si myslíme, že nemá cenu, ak je
v ňom prítomné utrpenie. Sme zbabeli tvárou v tvár bolesti a snažíme sa jej vyhnúť za
každú cenu, hoci by sme zabili iných alebo
seba samých. Ak život nemá zmysel, ľahko
sa ho vzdáme.
Takúto filozofiu presadzujú tí, ktorí majú
v rukách svedomie más. Nie je výnimočné,
že kino nám umeleckým spôsobom zobrazuje prípady mužov a žien, ktorí uprednostňujú smrť pred životom invalidov. Predstiera sa, že majú právo skoncovať so životom,
že je to humánny skutok podobne, ako dať
ranu z milosti koňovi so zlomenou nohou
alebo smrtiacu injekciu obľúbenému psovi,

aby netrpel. Najsilnejším prirodzeným
inštinktom zvierat aj človeka je pud sebazáchovy. Ak by kôň a pes mohli rozmýšľať
a rozprávať, iste by nám povedali: „Nechajte
nás trpieť, čo máme trpieť“.
Život je vzácny dar, každý jeho okamih, aj
tie chvíle, v ktorých nás premáha utrpenie.
Iste stojí za to zmierňovať utrpenie trpiacich utišujúcimi prostriedkami, nesnažiť
sa umelo predlžovať život, ktorý odchádza
a ktorý sa raz musí skončiť, ale nestojí za to
vziať život z nijakého dôvodu, pretože život
je posvätný!

Boh je darca života

„Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, všetkých vecí viditeľných
i neviditeľných,“ hovoríme my kresťania
a všetky náboženstvá sa zhodujú v tom, že
pripisujú božstvu stvorenie života a zvláštnym Božím zásahom stvorenie človeka ako
vrcholu stvoriteľského diela. Boh je darca
života a považujeme ho za neoceniteľný dar,
za ktorý sme zodpovední. Ak niekto hovorí:
„To je môj život!”, klame; život patrí Bohu.
Náš ľud je prirodzene múdry. Z detstva
si pamätám veľkú úctu, ktorú mali jednoduchí ľudia k ľudskej krvi. Keď sa niekto
poranil alebo mu tiekla krv z nosa, zasypali
ju hlinou, aby sme na ňu nestúpili, pretože
krv považovali za nositeľku života.
Život patrí Bohu od počatia až po prirodzenú smrť. n

Sú mnohé!

Keď sme dojedli, ja a moji bratia sme sa
začali rozprávať o niektorých manželstvách
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ako príkladoch manželskej lásky a s radosťou sme si uvedomili, že ich je mnoho! Počnúc našimi vlastnými rodičmi – nech im dá
Boh večnú slávu –, ktorí nám dokázali dať
príklad vernosti a tolerancie, a pokračujúc
mnohými našimi priateľmi, ktorí dokážu
byť dobrými manželmi.
Hovorili sme o manželoch ako stvorených
jeden pre druhého, ktorí sa vedeli deliť
so svojimi záľubami a ktorí sa postavili
žiaľu, ktorý prišiel, keď sa im narodil syn
s postihnutím. O takých, ktorí si adoptovali
dieťa, hoci mali veľa vlastných. O iných,
ktorí aj po mnohých rokoch vyzerali ako
práve zaľúbení. A o ďalších, ktorým Boh
nedal deti, ale ktorí dokázali nájsť vo svojej
manželskej láske plnosť svojho ľudského
života. O mnohých a mnohých manželstvách, ktoré žili v šťastí. Vďaka Bohu!

Čo ponúka konkurencia

„Práve sa rozvádzam, ale nemali sme deti,
lebo ja som sa už v detstve rozhodla, že na
seba nevezmem túto zodpovednosť.“
„Chodíme spolu aj spolu spávame, ale
upozornila som ho na to, aby sme sa citovo
neviazali, lebo ja chcem byť slobodná.“
„Nie som žiarlivý. Viem, že moja žena má
milenca a som dokonca ochotný s nimi vytvoriť trojicu.“ (vyznanie jedného filmového
umelca)
„Som milenkou ženatého muža… nech
mi jeho manželka odpustí.“
„Nechceme sa vziať pod žiadnym zákonom. Ak nám to bude spolu fungovať, tak
sa vezmeme o niekoľko rokov.“
„Ak myslíš na sex, mysli na použitie
kondómu.“ (reklama v rádiu)

Čo sa deje?

Kladie sa príliš veľký dôraz na sexuálnu rozkoš na úkor správnej sexuality ako vyjadrenia jedinečnej a trvalej lásky. Za hlavný cieľ
sa považuje ekonomická prosperita a zle
pochopený kariérny rast. Dáva sa väčšia
dôležitosť zle pochopenej slobode než
zodpovednosti za rodinu.
Kto nás to všetko učí? Je to posolstvo,
ktoré na nás neustále útočí všetkými zmyslami skrze médiá. Verná láska k jednému
manželovi sa stáva minulosťou.

Manželská láska má veľkú
hodnotu

Pravá manželská láska nie je len dôsledkom
chémie, ako sa hovorí, ani dôsledkom sexuálnej príťažlivosti, ide oveľa ďalej, odhaľuje
vnútornú krásu milovaného a vytvára také
silné citové puto, že nemôže bez neho žiť.

Pravá láska si nevolí len partnera do
postele, volí si manžela alebo manželku na
zdieľanie života a vytvorenie domova, znakom ktorého sú želané a z lásky manželov
prijaté deti.
Skutočná manželská láska zjednocuje
takým spôsobom, že sa v nich uskutočňuje
to, čo hovorí Sväté písmo: „Už nie sú dvaja,
ale jedno telo“ (pozri Gn 2, 24).
Mladosť je časom objavovania toho alebo
tej, s ktorým budeme žiť to zvláštne Božie
povolanie, ktorým je manželstvo. Cestu
spasenia a posvätenia veriacich. Zasnúbenie pre kresťanov nie je len spoločným
chodením za zábavou, je to čas prípravy na
celoživotné manželstvo.
Manželská láska nie je len nasledovaním
živočíšneho pudu zachovania druhu, nie je
to len vytvorenie páru, akoby to boli kanáriky v období párenia, ale je to rozumové
a vôľové rozhodnutie, pripravené a zodpovedne plánované, aby mohol byť vytvorený
stabilný a trvalý domov.
Pravá manželská láska obsahuje v sebe
bezpečie a zodpovednosť. Keď sa dvaja snúbenci rozhodnú vziať sa, je to preto, lebo
si sú istí svojou láskou, nie preto, lebo si to
chcú vyskúšať.
Manželská láska sa chráni a pestuje skrze
neustály dialóg a neustálu starostlivosť o to,
ako urobiť manžela šťastným a ako spoločne urobiť šťastnými plody ich lásky.
Keď vášeň pominie alebo sa zmenší,
skutočná láska pretrváva a rastie to zvláštne priateľstvo medzi manželmi, ktoré ich
vedie k väčšiemu zdieľaniu svojich vnútorných hodnôt. Dvaja manželia, ktorí sa
milujú, sú veľmi dobrými priateľmi, ktorí
spolu prežívajú radosť zo života.
Pre kresťanov láska rastie, ak je napojená na zdroj lásky, ktorým je Boh. On dáva
svoju milosť manželom každý deň, každý
moment ich manželského života.

Manžela milujeme skutočnou
láskou…

• Ak praktizujeme toleranciu, porozumenie a neustále odpúšťanie.
• Ak prijímame manželovu osobnosť a učíme sa s ňou žiť.
• Ak žijeme v neustálom objavovaní druhého a dávame miesto radosti z jeho rastu.
• Ak ako manželia dávame svedectvo lásky
pred deťmi a priateľmi.
• Ak kvôli vzájomnej láske zanecháme otca
a matku, aby sme boli jedno telo.
• Ak sa nehneváme. A ak by sme sa predsa
pohnevali, nenecháme, aby slnko zapadlo
nad naším hnevom. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: Michal Petrilák

Kríza života
Súčasný svet je poznamenaný krízou na
všetkých úrovniach individuálneho a sociálneho života. Azda najväčším ohrozením
súčasného človeka je strata jeho integrálnej identity.
V tomto kontexte poukazuje Ján Pavol
II. na to, že v súčasnosti je rozšírená snaha
presadiť antropológiu bez Boha a bez Krista. Človek sa pokladá za „absolútny stred
celého bytia, pričom sa mu mylne dáva
miesto Boha a zabúda sa, že nie človek
stvoril Boha, ale Boh človeka. Zabudnutie
na Boha priviedlo k úpadku človeka. (...)
V tejto súvislosti vznikol veľký priestor
na vznik nihilizmu vo filozofickej oblasti,
relativizmu v poznávacej, teoretickej a morálnej oblasti, pragmatizmu, či dokonca
cynického hedonizmu pri utváraní každodenného života“. V súčasnej spoločnosti
prevláda na jednej strane kult pokroku,
vedecko-technickej mentality a všadeprítomnej racionality. Na druhej strane
môžeme pozorovať krízu týchto hodnôt.
Vedecko-technologický pokrok, ktorý
prináša viaceré pozitívne aspekty sociálneho života, prináša nebezpečné javy ako
úpadok hodnôt, noriem a vzorov správania,
chudobu, ohrozenie životného prostredia,
absolutizáciu práv a slobody človeka, čo
vedie k nesprávnemu používaniu moci,
odmietnutie absolútnej pravdy a hodnôt,
čo vedie k určitému a prehlbujúcemu sa
etickému relativizmu a nihilizmu.
V modernej spoločnosti už neplatí judeo-kresťanský svetonázor, ktorý postupne
prestáva formovať život a postoje jednotlivcov, skupín a európsku civilizáciu. Ale aj
ničím neobmedzená viera vo vedecko-technologický pokrok a kultúru, svetonázor
založený na čisto svetskom, sekulárnom,
humanizme už nenachádza úrodnú pôdu
a neprináša očakávané výsledky. Konzumný
životný štýl vedie k duchovnému ochudobneniu a hedonistickému sebectvu: „Ži
teraz, a plať až potom“, ktorý je opakom
odriekania, pracovitosti či šetrnosti, ktorú
zdôrazňovalo náboženstvo.
Nová konzumná etika, ktorú v 20. rokoch
prevzal reklamný priemysel, oslavovala
život pre tento okamih, hedonizmus, kult
tela, pohanstvo, vyslobodenie sa zo spoločenských zväzkov či exotickosť ďalekých
kultúr. Je zrejmé, že najdôležitejším znakom konzumnej kultúry je dosiahnuteľnosť
veľkého množstva komodít a zážitkov. Spoločnosť zúfalo očakáva duchovný rozmer,
ktorý sa nedá nahradiť vedou a pokrokom.
Kamil Kardis
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Hasiť, čo ma nepáli?
B
ol slnečný, ale chladný jesenný deň.
Lístie stromov nádherne sfarbilo celé
okolie veľkomesta. Vybrala som sa na
prechádzku s jediným cieľom – kúpiť masť
proti zápalu kože pre moje nenarodené
dieťa. Áno. Už o pár týždňov bude na svete
nový človiečik.

Ale ja sa predsa nedám odradiť. Vietnamka
ma obieha a ja pomalým krokom vystupujem k vytúženej mastičke na detský
zadoček.
Smelo vstupujem do lekárne. Lekáreň
je malá, príjemná, na kraji mesta. Nie som
prvým zákazníkom. Spomínaná vietnam-

Plná tehotenských hormónov a endorfínov si kráčam do lekárne. Za mnou ide
nejaká vietnamská žena. Myslím si, že ju
poznám z čínskeho obchodu. Veľmi búrlivo
diskutuje do telefónu pre mňa zvláštnym
jazykom, ktorému ani za mak nerozumiem.
Ach, jaj! Medzi mnou a lekárňou sa objavuje pre mňa na konci tehotenstva nepríjemná prekážka – schody. Tešia sa, ako zase
budem fučať, keď po nich budem kráčať.

ská žena stojí predo mnou. Za pultom je
magistra a ešte nejaká pani s metlou v ruke.
Začiatok rozhovoru Vietnamky s lekárničkou som nepočula, no po pár sekundách som pochopila, čo si žena kupuje.
Potratovú tabletu. Tabletu, ktorá „chráni
pred počatím do 72 hodín“, ako vysvetľuje
lekárnička.
Ó, Pane! Čo robiť? V duši mám chaos.
Srdce mi strašne prudko bije. Oblial ma

Víkend v Bárke v Juskovej Voli

Milujem ho
„P
ane, daj, aby si naši
novomanželia čoraz
viac uvedomovali, že
tým najdôležitejším aspektom
v ich manželstve je ich osobný
vzťah k Ježišovi Kristovi.“ Veľmi
dobre si pamätáme na moment,
keď táto prosba zaznela v deň
nášho sobáša. Aj napriek tomu,
že sme čerství manželia, mohli
sme si odskúšať, že je to pravda.
Ak sú manžel a manželka hlboko zakorenení v Kristovi a majú
s ním osobný vzťah, dá sa od
začiatku budovať požehnané
manželstvo, ktoré môže byť
krásne aj po mnohých rokoch.
Kristus, ktorému patria a ktorý
ich denne napĺňa svojou milosťou, ich robí schopnými milovať
a byť (prinajmenšom) znesiteľnými pre toho druhého.
Človek človeku nestačí. Sú
potreby v ľudskom srdci, ktoré
manželský partner nedokáže
naplniť. Ani my to nedokážeme.
Môže to urobiť jedine Boh. Ak
to čakáme od ľudskej lásky,

zostane sklamaný partner, ktorý
nedostáva, bezradný ten, ktorý
nevie dať. To často vedie k zatrpknutosti, smútku či k myšlienke, že s druhým by mi možno
bolo lepšie. Mnohokrát chceme svojím správaním zmeniť
svojich partnerov, no zabúdame
na to, že iba Božia láska dokáže
zmeniť srdce človeka.
Preto je v manželstve veľmi
potrebné, aby sa muž a žena
osobne stretávali s Ježišom. On
jediný je dostatočnou láskou.
A čo ty? Aké bude tvoje manželstvo? Koľko rokov už poznáš
Ježiša? Ako vyzerá tvoje stretnutie s ním? Budeš mať na čom stavať? Nie je to iba tvoj monológ?
Pýtaš sa Boha, čo dnes môžeš
urobiť pre svoje budúce manželstvo (alebo v manželstve, ak
si už prekročil ten prah)? Či už
ako slobodní pred manželstvom,
alebo ako manželia nesmieme
zabúdať na prehlbovanie nášho
vnútorného života cez osobný
vzťah s Ježišom v každodennej

modlitbe, pravidelným prijímaním sviatostí a čítaním Svätého
písma. Vyžaduje si to určitú
vnútornú disciplínu, prácu na
sebe. A to je nesmierne ťažké
a nedá sa to za jeden deň.
Ak nenájdeme Božiu lásku,
nič neuspokojí náš smäd. Ani
manželstvo, ani partner. Aby
táto láska mohla v nás vyklíčiť
a rásť, potrebujeme venovať
viac času Ježišovi a žiť jeho
slovo skrze moc Svätého Ducha.

bolestiach opýtala: ,,Čo vravíš
Ježišovi v modlitbe, keď takto
trpíš?“ Terezka povedala: ,,Nehovorím mu nič, milujem ho.“
Dospeli sme k tomu, že
rovnako ako osobná modlitba
je veľmi dôležitá a potrebná aj
spoločná modlitba manželov,
pri ktorej sa buduje jednota
a posilňujú rodinné vzťahy.
Z vlastnej skúsenosti vieme,
že niekedy je nám veľmi ťažko
dostať sa s manželom k spoloč-

Láska nie je zábudlivá, len rada zabúda. (F. M. Dostojevskij)
Dôsledkom zakúsenia Božej
lásky v osobnej modlitbe bude
úplne nový pohľad na manželského partnera. Boh nás
postupne začne premieňať. Už
nebudeš očakávať a vyžadovať,
aby tvoj manžel bol dokonalý
a aby zmýšľal a konal podľa
tvojich predstáv. Tvoje srdce sa
otvorí pre väčšiu lásku. Zažiješ
slobodu a dostaneš silu prijímať
partnera takého, aký je.
Sv. Terézia z Lisieux ku koncu
svojho života veľmi trpela.
Sestra Celina sa jej vo veľkých

nej modlitbe (a to ešte nemáme
deti). No ak si ho nájdeme, je to
skutočne požehnaný čas. Často
vyústi do spoločného rozhovoru
o dôležitých veciach či zdieľania
sa o vzájomnom prežívaní.
Žehnáme všetkým manželom
(budúcim aj tým, ktorí už prijali
túto sviatosť), aby si napriek
starostiam a povinnostiam,
ktorými na nich tlačí dnešný
svet, nachádzali čas na osobnú
a spoločnú modlitbu. Tak budú
hlbšie zakorenení v Kristovi. n
Jozef a Valéria Fuchsovci

studený pot. Predo mnou stojí žena, ktorá
chce zabiť svoje potenciálne nenarodené
dieťa. Veď to nie je pravda, že tá tableta
chráni pred počatím! Ak ste mali nechránený sex a došlo k oplodneniu, tá tableta
zabije vaše maličké dieťa! A dokáže to aj po
72 hodinách.
Čo robiť, Pane? Mám tu stáť a tváriť sa, že
nič nepočujem a nevidím?
S roztrasenými perami som sa zapojila
do diskusie. Opýtala som sa, či je pravda,
že tableta zabíja už existujúci život, nového
človeka. Lekárnička to potvrdila. Uviedla veci na pravú mieru. Opýtala som sa
Vietnamky s rukou na mojom brušku, či
si je toho vedomá. Ona prikývla, zaplatila
a odišla. Lekárnička a pani s metlou sa na
seba pozerali s veľavravným úsmevom a ja
som sa cítila ako človek z doby kamennej
alebo minimálne ako kresťanský fanatik.
Celou cestou domov som premýšľala
o žene, ktorá možno práve teraz zabíja svoje
dieťa. Čo som spravila preto, aby to dopadlo
inak? Mohla som reálne niečo spraviť?
Môžem ja, kresťanka, niečo spraviť? Mám
sa tváriť, že nevidím krivdu, zlo, hriech?
Mám sa báť otvoriť ústa, keď by som mala?
Mám sa starať len o seba a svoju rodinu?
Prečo som sa cítila taká trápna? Veď bolo
jasné, že ja, kresťan, som za život... Prečo
som sa cítila tak zle? Prečo som vyzerala
ako čudáčka, keď máme na Slovensku 85
percent kresťanov? Čo by si urobil v takejto
situácii ty?n
Andrea Lištiaková
snímka: montáž J. Gradoš, sxc.hu

Svätý Cyril, apoštol z Byzancie
Zistenie cisára Michala III., že ľud, ktorého panovník Rastislav žiada biskupa a učiteľa, nemá
písmená pre svoj jazyk, spôsobilo starosti,
a preto sám cisár žiada Konštantína-Cyrila,
aby vymyslel pre ich reč písmená. „Odišiel
teda Filozof a podľa svojej starej obyčaje sa
oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi. A skoro potom ho osvietil Boh, ktorý
počúva modlitby svojich služobníkov, a vtedy
zložil písmená a začal písať text evanjelia: ,Na
počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh
bol Slovo...‘ Zaradoval sa cisár a spoločne so
svojimi radcami velebil Boha. Potom ho poslal
s mnohými darmi a napísal Rastislavovi takýto

list: ,Boh, ktorý chce, aby každý dospel k poznaniu pravdy a usiloval sa o vyššiu hodnosť,
uvidel Tvoju vieru a snahu, učinil to i teraz za
našich čias a zjavil pre Váš jazyk písmená. To
sa nestalo už dávno, iba v prvých rokoch, aby
ste sa aj Vy priradili k veľkým národom, ktoré
oslavujú Boha svojím jazykom. A tak sme Ti
poslali toho, komu ich zjavil, muža ctihodného a zbožného, veľmi vzdelaného a filozofa.
Teda prijmi dar väčší a hodnotnejší ako všetko
zlato a striebro, drahé kamene a pominuteľné
bohatstvo. Snaž sa spoločne s ním upevniť
reč a z celého srdca hľadať Boha. A nezanedbávaj ani všeobecnú spásu, ale povzbudzuj

všetkých, aby nelenili a nastúpili cestu pravdy.
Aby si aj Ty, keď ich svojím úsilím privedieš
k poznaniu Boha, prijal za to svoju mzdu
v tomto i budúcom živote. Za všetky tie duše,
ktoré uveria v Krista Boha nášho odteraz až
do skonania, a tak zanecháš svoju pamiatku
ďalším pokoleniam podobne ako veľký cisár
Konštantín.‘ Keď prišiel na Moravu, s veľkou
úctou ho prijal Rastislav, zhromaždil učeníkov
a zveril mu ich na učenie.“
(Sv. Kliment: Moravsko-panónske legendy)
Jozef Gača
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Začiatok cesty
K
eď mali preloženú časť evanjelia a vyslanci jasne rozumeli
tomu, čo im Konštantín čítal,
oznámili to cisárovi. Ten ich všetkých
znova povolal do paláca.
„Tak ako, Filozof? Počul som, že si
už našiel písmo pre ich reč,“ ukázal
rukou cisár na skupinu Rastislavových
vyslancov.

„Áno, môj vládca. Boh mi ukázal
písmená a títo Slovieni porozumeli
slovám napísaným v tomto písme. Len
či zvládnem túto novú úlohu.“
Vtedy prehovoril ku Konštantínovi
vyslanec: „Mnohí kresťanskí učitelia
k nám prišli. Latinským, gréckym, ba
i franským jazykom nás učili, no rozdielne. No my Slovieni sme prostý ľud
a nemáme nikoho, kto by nás naučil
poznať pravdu a vyložil nám ju.“
I pohliadol na cisára a dodal: „Vladyka, znova ťa prosíme, pošli nám takého
muža, ktorý nás naučí tejto pravde.“
„Či počuješ, Filozof, čo hovoria? Kto

iný to môže vykonať okrem teba?“
„Svojmu vládcovi odovzdajte náš
pozdrav,“ obrátil sa cisár na vyslancov,
„i tieto dary.“
„A ty, Filozof, vezmi svojho brata
a choďte v Božom mene k tomuto
národu,“ rozhodol cisár. „Veď ste obaja
zo Solúna a je známe, že Solúnčania
rozumejú slovanskému jazyku.“
Konštantín sa tak
vybral na druhý breh
Bosporu, do kláštora
Polychron na úpätí
hory Olymp, aby navštívil svojho brata
Metoda, ktorý bol
jeho predstaveným.
Keď mu Konštantín
opísal celú situáciu,
Metod mu povedal:
„Bratku, vari
som s tebou nešiel
na koniec sveta ku
Kozárom? Nie som
výrečný v slovách,
to vieš sám. No
robil som, čo som
mohol. Ani teraz ťa
nenechám samého. Budem s tebou
dňom i nocou
v modlitbách.“
„No to asi nebude
stačiť,“ odvetil Konštantín. „Oni chcú
poznať i náš zákon
a prijať ho. Ty si
spravoval ich kniežatstvo na dolnej
Strume. Poznáš ich
zvyky, obyčaje i naše
zákony. Potrebujem
ťa nielen ako mnícha, no i ako učiteľa
zákona.“
„Veľkú úlohu si si zobral na seba,
takú, akú normálny človek nezvládne.

A ty si chorý, telo máš unavené a slabé.
Pôjdem s tebou nielen preto, že to chce
cisár, ale najmä preto, že si môj brat.
A ja ťa nenechám samého. No potrebujeme pomoc zhora, ak sa nám to má
podariť. Vezmime si ostatky svätého
Klementa, čo sme našli na Kryme. Ak
vtedy nad nami bdel, bude i teraz.“
„Dobre teda, zajtra vyrazíme späť do
Konštantínopola. Musíme ešte navštíviť matku a poprosiť ju o požehnanie.“
Keď o pár dní stáli pred matkou a tá
im dávala na čelá znak kríža, so slzami
v očiach najprv pohliadla na chorého Konštantína, potom na staršieho
Metoda a povedala: „Ak sa jeden z vás
vyberie na večnosť, druhý nech ho
nenechá v pohanskej krajine, no nech
ho prinesie do vlastného kláštora a tam
ho pochová.“
I vybrali sa najprv po ceste Via
Egnatia na západ. No po pár dňoch
cesty zabočili na Via Militaris, ktorá
ich priviedla k rieke Morave, ktorá
pramení v horách Macedónie. Postupovali po jej brehu, až došli k Dunaju.
Rieka sa valila ako ohromná hradba
ohraničujúca starý a nový svet. Za ňou
sa nachádzali staré kraje barbarov,
odkiaľ postupne prenikali v malých
či veľkých skupinách na bohatý juh.
Obaja bratia hľadeli cez tú šíru vodu
v ústrety neistej budúcnosti. Počas
cesty využívali každú voľnú chvíľku,
aby dokončili preklad najmä hlavných
bohoslužobných kníh. Keď raz strávili
noc v starej rímskej pevnosti Singidunum, ktorej jej noví slovanskí obyvatelia už dvesto rokov hovorili Biele
mesto – Beograd, cítili, že ich svet sa
mení. Na druhý deň ich cesta priviedla
k ruinám starobylého mesta Sirmium.
Medzi nimi a krajinou Slovienov ležala
už iba starobylá Panónia.n
Juraj Gradoš
Snímka M. Klimčák: Michal III.

Pane, zmiluj sa
Sedím v autobuse mestskej dopravy. Je sobota. Cestujúcich je málo. Mladá
žena s kočíkom a batožinou sa obzerá okolo. Oči prosia o pomoc s vystúpením.
Mladík s dokonalou východnou vizážou preberá medzi prstami čotky: „Zmiluj sa
nado mnou, hriešnym“. Pozerá sa na ženu bez toho, aby videl. A pomohol. Vstávam a neohrabane vykladáme kočík i batožinu. Pane Ježišu, zmiluj sa... I nado
mnou. Za všetky moje súdy.
Valéria Juríčková
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Večné
odpočinutie

Zhovorčivý Boh

Veriaci človek nezabúda popri všetkých modlitbách k Bohu prosiť aj za duše zosnulých. Niekto
možno viac, niekto menej, no v princípe ak nám
zomrel niekto blízky, nikto z nás naň nezabudne hneď na druhý deň. Pod vplyvom západnej
cirkevnej tradície, ale aj iných celospoločenských udalostí si zvykneme spomínať na zosnulých v novembri. No naša cirkev nám ponúka
na spomienku mŕtvych ešte jeden, nemenej
dôležitý čas. A to je práve obdobie prípravy na
pôst, samotný pôst a sobota pred Päťdesiatnicou, keď prežívame zádušné soboty.

Ste v miestnosti dvaja. Niečo sa spýtaš, odpoveď žiadna. Možno sa ten
druhý hnevá a trucuje, možno nestíha
reagovať, možno ťa nepočul. Alebo
žartuje. Modlitba je rozhovor. Hovoríš
niečo Bohu, a on nič. Ani slovo. Nepočuje? Trucuje? Uťahuje si?

N

ikeforos Xantopulos v synaxári na Mäsopôstnu sobotu spomína, že „svätí otcovia uzákonili konať v tento deň pamiatku
všetkých ľudí, ktorí od vekov zosnuli v nábožnosti“. Ako
dôvod udáva takéto vysvetlenie: „Niektorí totiž často podstúpili
nedôstojnú smrť vo vyhnanstve, v mori aj v nepriechodných horách, strminách a priepastiach, v nešťastí, o hlade. Niektorí zhoreli,
zamrzli, padli v boji a prijali rôzne spôsoby smrti.“ Keďže sa im nedostalo modlitieb, spevu žalmov a prosieb k Bohu za odpustenie ich
hriechov, spomíname si na nich takto všeobecne päťkrát v roku.
Obdobie pokánia človeka je totiž časom, keď sa pozeráme do svojho vnútra a vidíme svoje hriechy. Nezabúdame však ani na našich
blížnych, ktorí sú okolo nás, a preukazujeme im lásku, potechu a almužny. Popri tom všetkom ako ľudia, ktorí veria, že život sa smrťou
nekončí, túžime byť modlitbami nápomocní našim zosnulým, ale aj
všetkým, ktorí „v nábožnosti zosnuli od počiatku sveta“. Zdá sa mi,
že tento zvyk je veľmi prospešný. Ako píše Dionýz Areopagita, „duše
majú úžitok z (modlitieb), ktoré sa za nich konajú“. Je to zrejmé aj
z povesti o svätom Makariovi, ktorý našiel vyschnutú lebku, ktorá
patrila nejakému bezbožnému Grékovi. Makarios sa jej spýtal,
či existuje v podsvetí niekedy nejaká potecha. A ona odpovedala:
„Veľkú úľavu tam majú, otče, keď sa modlíš za zosnulých.“ A Ján Zlatoústy hovorí Filipanom: „Prejavme záujem o zosnulých, dajme im
vhodnú pomoc. Myslím na skutky milosrdenstva a obetné dary, lebo
táto skutočnosť im prináša veľkú potechu, no najmä zisk a úžitok.
Nebolo to totiž zavedené nadarmo, ako sa môže zdať, a Božia Cirkev
to neprijala len tak od múdrych apoštolov, že počas konania svätého
tajomstva Eucharistie kňaz spomína na zosnulých vo viere.“
Za zosnulých pálime sviece, no často je táto skutočnosť znižovaná
a niekedy aj zosmiešňovaná ako niečo, čo je len materiálne a nijako
nemôže pomôcť mŕtvemu. Samotná svieca iste nie, ale ako hovorí
svätý Atanáz: „Keď zomrie nábožný, neľutuj olej a sviece, no vzývaj
Krista Boha a zapáľ ich na hrobe, milé sú totiž pred Bohom a prinášajú veľkú náhradu“. Sú totiž obrazom našej úprimnej obety za
zosnulého, a tá je vždy milá Bohu.
Ak teda hovoríme o večnom odpočinutí, máme na mysli práve tento Boží pokoj pre duše, radosť z Božej blízkosti a potechu a úľavu pre
tých, ktorí k nemu ešte nedospeli. n

aivné otázky, však? Boh nás určite počuje. Iste
netrucuje, neuťahuje si z nás a nie je možné ani
to, že nestíha reagovať. Najčastejšou príčinou, že
nepočujeme Boha, je, že sa s ním v skutočnosti nerozprávame. Predstav si, že sa ti prihodilo niečo, čo veľmi bolí.
Potrebuješ to niekomu povedať, preto zavoláš človeku,
ktorému dôveruješ, s prosbou o stretnutie. Súhlasí. Utekáš
k nemu. Otvorí ti dvere a ty spustíš: „Zleteli orly z Tatry,
tiahnu na podolia...“ alebo inú báseň. Vyznie to poriadne
trápne. Z tvojich úst by šlo neprikrášlené trápenie. Prečo
Bohu hovoríme naučené frázy (hoci aj slang „obrátených
kresťanov“) a namiesto odkrytia pravdy hovoríme to, čo
pravdou nie je? Boh, ktorý je Pravdou, nebude reagovať na
klamstvá, ktoré mu hovoríme.
Druhou príčinou toho, že ho nepočujeme, je motivácia
nášho vzťahu s ním. Plní úlohu spestrenia života, poistky,
záchranky alebo len akceptujeme, že Boh je a nejaký vzťah
s ním mať treba? Popravde, nie veľmi sa staráme o to, či
od nás niečo chce. On je na rade až po vybavení vlastných
záležitostí. Nie sme nastavení proti nemu. Páči sa nám
spoločensky korektný vzťah, ktorý príliš nestojí. O Herodesovi Písmo na jednom mieste vraví, že „už dávno ho
túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť
nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič
neodpovedal“ (Lk 23, 8n).
Inak reagoval Ježiš pri Zachejovi. Aj hlavný mýtnik
„zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup“ (Lk
19, 3). Bol to vážený človek. A veľmi nešťastný. Túžil vidieť
Ježiša. Ten ho zbadá v dave a vstúpi do jeho domu. Smädné
srdce reaguje na Božiu lásku, verejne priznáva svoje podvody. Zhadzuje hrdosť a poddáva sa Bohu.
Keď sa o Mojžišovi obdivne vraví, že sa rozprával s Bohom, pravdou je, že túto ponuku dostali aj ostatní. Ale báli
sa (Ex 20, 18 – 21). Vstúpiť do jeho prítomnosti a rozprávať
sa s ním si žiadalo zmenu života. Božia prítomnosť nebude
tam, kde je človek sám pre seba dôležitejší ako Boh.
Aj dnes je „skúškou správnosti“ tvojho vzťahu s ním
kvalita vašich rozhovorov. Niekedy aj tých bez slov. Ak si
Boh v tvojom srdci spravil príbytok, nie je dôvod, aby sa
s tebou nerozprával, keď sa ty rozprávaš s ním. Ani hriech
mu v tom nezabráni. S Adamom sa rozprával aj po hriechu. Mimochodom, rozprával sa aj s väčšími hriešnikmi,
ako si ty. Stačilo, že ich srdcia boli priame. Že naňho svoju
zbožnosť nehrali. Chceli ho počúvať i poslúchnuť. Náš
Boh je veľmi zhovorčivý. Rozpráva sa s človekom mnohými
spôsobmi a robí to veľmi rád. n

Michal Bučko

Valéria Juríčková
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Veľkého pôstu a prepodobnému. Zdržanlivosť od mäsa. (MM 19, 51)

Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 –
20, zač. 75

ŠTVRTOK 21. február

My silnejší sme povinní znášať slabosti
slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.

Prepodobný Timotej zo Symbolov.
Arcibiskup Eustratios

(Rim 15, 1)

Sú úlohy, ktoré sú dobrovoľné, a sú také,
ktoré sme povinní splniť. Aj v Biblii nájdeme odporúčania a príkazy. Tu apoštol Pavol
prikazuje tým, ktorí sú silnejší vo viere,
znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu
v sebe. Nie odsudzovať ich a povyšovať seba
– hoc aj v mysli. Mať záľubu v obrátení
hriešnika. Nie v tom, že trpí pre svoj hriech.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby za odpustenie hriechov.
(HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 19. február
Apoštol Archippos
Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 –
5, 13, zač. 10

Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa
bude chváliť len sám v sebe, a nie pred
iným. (Gal 6, 4)
Predstavte si dieťa, ktoré chce niečo kúpiť
svojim rodičom. Nemá peniaze, musí si ich
poprosiť od otca či matky. Keď ich dostane,
kúpi im niečo a teší sa z toho, aj keď tie
peniaze patrili im. Dieťa si ich nezarobilo.
Ale tešia sa aj rodičia. Asi takto si predstavujem dobré skutky, ktoré konám. Aj keď
ich vykonám, je to len vďaka Božej milosti.
Liturgia: Všetko ako 18. februára

STREDA 20. február
Prepodobný biskup Lev
Čítania: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 6, 3a

Počujte môj hlas, Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči! Zabijem muža,
ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma
udrie. Sedem ráz pomstený bude Kain,
Lamech však sedemdesiatsedem ráz.
(Gn 4, 23 – 24)

Boh je rovnako ako človek zvlášť citlivý
na niektoré neprávosti v živote. A jednou
z nich je hnev, pomsta. Boh vie, že človek sa
v hneve uzatvára pred jeho láskou a stavia
múr rozdelenia. Tak ako žiaden rodič nechce, aby jeho deti žili v nenávisti, nechce to
ani Boh. Preto nemáme túžiť po pomste,
ale búrať múry rozdelenia odpustením.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov: Menlivé časti zo stredy 2. týždňa

Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27
– 32, zač. 13

Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali,
a zahynuli od zhubcu. (1 Kor 10, 10)
Keď pozorne čítame celé dnešné čítanie, vidíme, že Pavol popri hriechoch modlárstva,
smilstva a pokúšania Krista spomína aj
reptanie. Možno sa nám to zdá oproti ostatným hriechom malicherné, no práve tu
vidíme vážnosť tohto hriechu. Zvlášť, keď
si uvedomíme, že pre tento hriech Izraeliti
hynuli od zhubcu.
Liturgia: Všetko ako 18. februára

PIATOK 22. február
Nájdenie ostatkov mučeníkov
v Eugeniu.
Čítania: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1

A Pán povedal: „Môj duch neostane dlho
v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len
telo.“ (Gn 6, 3)

Aj keď telo nie je žiadnym väzením pre
dušu, predsa sa ozýva jeho žiadostivosť.
Žijeme v dobe, keď sa telu dokáže vyhovieť
rýchlo a bez väčších problémov. No dať
telu vždy to, čo si žiada, so sebou nesie
následky. Človek sa zrazu stáva otrokom
vlastného tela, vlastných žiadostivostí.
Neoplatí sa veľa venovať telu, ale duši. Tá je
nesmrteľná.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov: Menlivé časti z piatku 2. týždňa
Veľkého pôstu, mučeníkom podľa hlasu
a hieromučeníkovi. Zdržanlivosť od mäsa.
(MM 20, 41, 49)

SOBOTA 23. február
Druhá zádušná sobota.
Hieromučeník Polykarp
Čítania: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35b
– 44, zač. 6 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač.
270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

... deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte... (Hebr 3, 13)
Akí sú ľudia, s ktorými sa rád stretávaš?
Biblia hovorí, že sa máme vzájomne deň
čo deň povzbudzovať, aby sme neodpadli
od živého Boha. Deje sa to v kolektíve, kam

rád chodíš? Ak áno, ďakuj za to Bohu. Ak
nie, tak si polož otázku, čo ti tvoje spoločenstvo dáva a prečo tam nemá priestor
Boh. Veď koho milujem, o tom rád rozprávam. Zvlášť s blízkymi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby zosnulým. Panychída. (HS:
162; PZ: 116; HP: 169)

NEDEĽA 24. február
Druhá pôstna nedeľa. Prvé a druhé
nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2,
1 – 12, zač. 7 (radové); 2 Kor 4, 6 – 15, zač.
176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Predchodcovi)

... odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal
ochrnutý. (Mk 2, 4)
Prekážka je to, čo nám neraz bráni naplniť
svoj zámer. Stretávame sa s nimi v rôznych oblastiach života po celý svoj život.
Ani v nasledovaní Krista a v plnení jeho
vôle to často nie je jednoduché. Je neraz
jednoduchšie odvrátiť sa od Boha, ako za
ním kráčať. Je niekedy ľahšie povedať Bohu
„nie“ ako „áno“. No niet takej prekážky,
ktorá by sa s jeho pomocou nedala zdolať.
Aj priatelia ochrnutého človeka z evanjelia
mali problém. Pred domom bolo veľa ľudí
a nedalo sa dostať k Ježišovi, aby uzdravil
ich priateľa. Zdanlivo sa to nedalo. No ich
túžba bola väčšia ako prekážka a Ježiš ich
za to odmenil. Dal im viac, ako žiadali.
Neuzdravil chorého len na tele, ale aj na
duši. Ak máš v živote prekážku, ktorá sa ti
zdá nezdolateľná a ktorá ti bráni kráčať za
Kristom, skús porozmýšľať, či ti na Bohu
skutočne záleží. Niekedy to chce bláznivé
rozhodnutia, ako u tých štyroch z evanjelia. Rozobrali strechu a dosiahli svoje.
Neboj sa pre Krista robiť zvláštne veci. Veď
tí, ktorí ho nasledujú, sú v očiach tohto
sveta bláznami. Ale zakúšajú to, čo ostatní
„normálni“ v tomto svete nikdy nemôžu
prežiť. Neraz nemáme s Bohom zvláštne
skúsenosti práve preto, že sa bojíme riskovať a radšej sa prispôsobíme tomuto svetu.
No my sme povolaní k niečomu viac, ako
byť priemernými. Ozajstná túžba je prvým
krokom k dokonalosti. A Boh ti ju dáva do
srdca, tak ju využi.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a Jánovi,
kondák Jánovi, Sláva, kondák z triódy,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten z triódy a Jánovi. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná.
(HS: 149, 155, 209; PZ: 103, 109, 173; HP:
104, 358, 171)
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PONDELOK 25. február
Arcibiskup Taras
Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 –
48, zač. 15

Veľkého pôstu a prepodobnému. Zdržanlivosť od mäsa. (MM 20, 51)

ŠTVRTOK 28. február

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj
vám odpustil Boh v Kristovi! (Ef 4, 32)

Prepodobný vyznávač Bazil

Ako sa dá rozpoznať pravý kresťan? Čo ho
najviac charakterizuje? Môže sa zdať, že
to, že pravidelne chodí do chrámu, alebo
to, že vie pekne hovoriť o Bohu. No pravý
kresťan je ten, kto miluje pravou láskou.
Jeho vzorom je Boh. Preto sme pozvaní milovať všetkých ľudí, nie len priateľov, ale aj
nepriateľov. Slová povzbudzujú, ale príklad
priťahuje.

Umŕtvujte teda svoje pozemské údy:
smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

Liturgia: Všetko ako 18. februára

UTOROK 26. február
Biskup Porfyrios

Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8,
4, zač. 24

(Kol 3, 5)

Keď sa spomenie hriech modloslužby,
často si predstavíme ľudí, ktorí sa klaňajú
rôznym vymysleným bôžikom a podobne.
No modloslužbou je aj duchovná nevera
pravému Bohu. Pavol tu spomína niektoré
z hriechov, ktoré považuje za modloslužbu. Ak sa do nich človek „zapletie“, Boh
už nie je prvým v jeho živote. A tak pácha
modloslužbu, hriech proti prvému Božiemu
prikázaniu.

Čítania: Flp 2, 12 – 16, zač. 241; Mt 10, 32 –
11, 1, zač. 38

Liturgia: Všetko ako 18. februára

... Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi
ktorým svietite ako svetlá na svete... (Flp

PIATOK 1. marec

2, 14 – 15)

Zvykneme hovoriť, že mesiac svieti. No
pravdou je, že jeho svetlo je len odrazom
svetla, ktoré vyžaruje slnko. Aj my sme
vyzvaní, aby sme svietili v tomto svete. Toto
svetlo ale nie je naše. My máme odrážať
Božie svetlo, tak ako mesiac odráža svetlo
slnka. Kto sa na nás pozrie, má vidieť
Krista. Požehnaný človek, skrze ktorého sa
hriešnik obráti.
Liturgia: Všetko ako 18. februára

STREDA 27. február
Prepodobný vyznávač
Prokop Dekapolita
Čítania: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18

I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho
žena a ženy jeho synov pred zátopou
vody do korába. (Gn 7, 6b)
Noe je predobrazom Krista. Kto k nemu
vošiel do korába, bol zachránený. Ostatní zahynuli. Kto je v Cirkvi, kde vládne
Kristus, bude zachránený, dosiahne nebo.
Ostatní, ktorí ku Kristovi neprídu, sami
si vyberú večnú smrť. Koráb je obrazom
Cirkvi. Potopa, to je náš život. Ak som v korábe s Kristom, prežijem. Ak nie, zomriem.
Naveky.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov: Menlivé časti zo stredy 3. týždňa

Prepodobná mučenica Eudokia
Čítania: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12

Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a na
jeho miesto nastúpi bezbožný. (Prís 11, 8)
Niet človeka, ktorý by necítil úzkosť.
Niet takého, kto nenesie kríž, kto nemá
problém. Tak tí, ktorí veria v Krista, ako
aj neveriaci. Aký je tu však rozdiel? Pravý
kresťan vie, že Boh ho vyslobodí z každej
úzkosti. Z mnohých ešte počas života na
zemi, z niektorých až vo večnosti. A viera,
že to tak bude, dáva slobodu tomu, kto
dúfa v Krista.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov: Menlivé časti z piatka 3. týždňa
Veľkého pôstu, mučeníkom podľa hlasu
a hieromučeníkovi. Zdržanlivosť od mäsa.
(MM 21, 43, 49)

SOBOTA 2. marec
Tretia zádušná sobota. Hieromučeník
Teodot
Čítania: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2,
14 – 17, zač. 8 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač.
270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením
Božej vôle získali prisľúbenie. (Hebr 10, 36)
Ktosi raz povedal veľkú pravdu, že ak
niekto chce mať pravidelný modlitbový
život, tak zo začiatku treba dať väčší dôraz

na vernosť pravidelnej osobnej modlitby
ako na jej kvalitu. Neraz totiž začneme
s veľkými predsavzatiami. No ak tam nie
je vernosť a pôvodné nadšenie pominie,
človek to úplne vzdá. Vernosťou sa zvyšuje
kvalita.
Liturgia: Každodenné antifóny. Ostatné
časti zo služby zosnulým. Panychída. (HS:
162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 3. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná.
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8,
34 – 9, 1, zač. 37

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
(Mk 8, 34)

Toto slovo nie je pre každého. Ježiš ho
adresuje tým, ktorí chcú ísť za ním. Nerobí
žiadnu falošnú reklamu, ale v pravde poukazuje na to, čo má človek robiť, ak chce za
ním ísť. Neprorokuje život bez problémov.
Nehovorí, že všetko pôjde ako po masle. Ale
ponúka svoj pokoj, radosť, šťastie, slobodu.
Teda ten, kto chce toto zakúsiť a kráčať
za ním, musí zaprieť sám seba. Vzdať sa
svojich plánov, predstáv, túžob a prijať Božie. Vo všetkom. Nie preto, žeby nás chcel
Boh o niečo ukrátiť. Preto, lebo sami sa
môžeme ľahko zmýliť a zablúdiť. My sami
nepoznáme pravý návod na život. On áno,
lebo je jeho pôvodcom. Ten, kto chce kráčať
za Kristom, má vziať svoj kríž. Treba sa
Boha pýtať, ktoré kríže niesť máme a ktorých sa máme zbaviť. Nie každý kríž, ktorý
nesieme, je podľa Božej vôle. Sú také, ktoré
sme si na plecia naložili sami, a tie nám
vôbec nepomôžu k spáse. A máme nasledovať Krista. Nasledovať niekoho znamená
nechať sa ním viesť všade tam, kam nás
povedie. Akoby sme boli v cudzej krajine,
ktorú vôbec nepoznáme a v dôvere kráčame
za tým, ktorý pozná cestu. On pozná cestu,
ktorá vedie do nebeskej vlasti. Je to úzka
cesta, ale nie taká, aby sme ňou nemohli
prejsť. On sám je tou cestou. Ak mu dovolíme v nás žiť, úplne sa nás zmocní, náš
život bude mať pravý zmysel. Rozhodnutie
je len na nás. Máme slobodu rozhodnúť sa.
Nikto iný to za nás neurobí.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a Krížu, Sláva,
I teraz, kondák z triódy. Prokimen, Aleluja
a pričasten z triódy. Namiesto Svätý Bože
sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 150,
211; PZ: 104, 174; HP: 105, 172)
Slavomír Palfi
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Nanebovstúpenie
Pána
Anjeli

V ikonografii Nanebovstúpenia
vystupujú štyria v dvoch podobách. Dvaja anjeli sa zobrazujú
vznášajúci sa po stranách Krista
vystupujúceho do neba a ďalší
dvaja sa zobrazujú stojaci na zemi
uprostred apoštolov po stranách
Bohorodičky.
Anjeli, ktorí sa vznášajú pri
Kristovi, oboma rukami pridržiavajú mandorlu, obkolesujúcu
Krista, ktorá je podľa P. Evdokimova zobrazením žiary Kristovej
slávy, napĺňajúca celú kozmickú
sféru, ktorú naznačujú kruhy
v modrastých odtieňoch. Títo
anjeli symbolizujú tých, ktorí
pri Božom tróne oslavujú Pána:
„Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú
nebesia i zem tvojej slávy“ (porov. Iz 6, 3).
Odev anjelov má tú istú farbu ako odev
apoštolov. Sú to, ako uvádza Evdokimov,
anjeli Vtelenia. Ich prítomnosť poukazuje na to, že Kristus sa oddelil od zeme
vo svojom pozemskom tele. To však po
udalosti nanebovstúpenia nenarúša jeho
spojitosť so zemou a veriacimi, spojenými
s ním prostredníctvom jeho krvi. Anjeli
s Kristom vystupujúcim do neba ilustrujú
text Cherubínskej piesne z liturgie: „Veď
máme prijať kráľa všetkých, ktorého anjelské zbory neviditeľne nesú v sláve“.
Ďalší dvaja anjeli stoja na zemi
uprostred apoštolov. Ich žiarivo biela
farba rúch je v ostrom kontraste s tmavými odevmi apoštolov. Ikonopisec
ich charakterizuje ako nebeské bytosti
odrážajúce božské svetlo. „Oni sú anjelmi
vzkriesenia,“ píše sv. Ján Zlatoústy, „
ktorí hovoria jedným hlasom. Sú odetí
v bielom odeve podobne ako pri prázdnom Kristovom hrobe, kde tiež videli
anjela odetého v bielom odeve. Tak ako
pri hrobe, aj tu je ohlasovateľom Pánovho nanebovstúpenia anjel, ktorý však
neoznamuje vzkriesenie Krista myronosičkám, ale jeho nanebovstúpenie apoštolom.“ „... kým (v čase jeho nanebovstúpenia apoštoli) uprene hľadeli k nebu,
ako (Kristus) odchádza, zastali pri nich
dvaja mužovia v bielom odeve a povedali:
,Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do
neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý

do neba, príde tak, ako ste ho videli do
neba odchádzať.‘ “ (Sk 1, 10 – 11) Na ikone
sú dôležité aj gestá anjelov, ktorí nielen
objasňujú apoštolom to, čo sa stalo, ale
súčasne pozdvihujú nahor svoje ruky
podobne ako kňaz počas liturgie. „Hore
srdcia!“ Toto zvolanie kňaza sa uskutočňuje v najdôležitejšej časti liturgie – keď
sa má uskutočniť prepodstatnenie chleba
a vína na telo a krv Krista. Od vstupu do
zhromaždenia v chráme sa začal náš výstup k Bohu do neba, kde je ukrytý pravý
život v Kristovi. Preto v bezprostrednej
príprave na eucharistickú obetu je nutné
povzniesť naše srdcia, duše i um k prestolu Najvyššieho. Ľud na tieto slová kňaza
odpovedá: „Máme ich u Pána.“ Vyznáva,
že sa svojou mysľou už preniesol k nebeskému svetu. Sv. Cyril Jeruzalemský tento
dialóg kňaza a ľudu objasňuje: „Naozaj,
v tento čas musíme mať naše srdcia hore
u Boha a nie dole na zemi, pripútané pri
pozemských veciach. Preto toto zvolanie
kňaza je akoby jeho príkazom, aby všetci
odložili svoje pozemské starosti a vlastné
trápenia, a pozdvihli srdcia k ľudomilnému Bohu. Na čo vy odpovedáte: ,Máme
ich u Pána‘ a takouto odpoveďou súhlasíte s daným príkazom. A preto nech sa
medzi vami nenájde nik, kto by ústami
hovoril: ,Máme ich u Pána‘, a jeho myseľ
bola zaujatá starosťami tohto života...“ n
Milan Gábor
snímka: blogspot.sk

oznamy | 25

slovo 4 | 2013

Krstný rodič

sa s vami stretávali. Na mnohaja i blahaja
lita!
veriaci z Kuzmíc a Slivníka
_________________________________

Medzi najčestnejšie funkcie katolíka patrí
prijatie úlohy krstného rodiča. Krstné rodičovstvo sa v našom národe vždy tešilo veľkej
úcte a duchovné príbuzenstvo medzi rodinou
krstenca a rodinou krstných rodičov vytváralo
silné puto. Dokonca v prípade, že krstný syn
alebo dcéra prišli o svojich rodičov, ich úlohu
prijímali krstní rodičia.
Tak je to dodnes. Každý krstenec má mať
podľa starobylého zvyku aspoň jedného
krstného rodiča. Keďže je jeho najvážnejšou
povinnosťou pomoc pri uvedení krstného syna
či dcéry do kresťanského života, má byť krstný
rodič predovšetkým praktickým katolíkom,
ktorý bude pre krstenca vzorom praktickej
viery. Z toho istého dôvodu nekatolík nie je
disponovaný túto úlohu plniť. Môže byť preto
prijatý len za svedka krstu. Výnimkou je príslušník pravoslávnych cirkví. Môže byť prijatý
za krstného rodiča, ale vždy musí byť druhým
krstným rodičom katolík. Táto výnimka platí
preto, lebo tieto cirkvi majú k jednote s Katolíckou cirkvou najbližšie.
Od kandidáta na krstného rodiča sa vyžaduje, aby prijal sviatosť krstu, myropomazania
a Eucharistie, a aby viedol riadny manželský
a rodinný život. Rozvedený môže úlohu krstného rodiča prijať len v prípade, že má cirkevné
dovolenie prijímať sviatosti. Je to predovšetkým situácia tých katolíkov, ktorým manželské
spolužitie zaniklo bez ich vlastnej viny.
Každý krstný rodič musí byť do tejto úlohy
pozvaný buď krstencom (ak je dospelý), alebo
jeho rodičmi. Starší autori zdôrazňujú, že do
úlohy krstných rodičov majú byť radšej pozývaní cudzí, nie rodinní príslušníci, aj keď sa to
nevylučuje. Zdôvodňujú to tým, že rodina sa
má aj takto rozširovať.
Úlohou dušpastierov, najmä farárov, je
dôkladne krstných rodičov o ich úlohe poučiť.
Ten, kto prijíma úlohu krstného rodiča, si má
uvedomiť, že to nie je formálna funkcia. Krstný
rodič sa pred Bohom stáva spoluzodpovedným za náboženskú výchovu krstného syna či
dcéry. Od začiatku sa preto duchovní kmotrovia majú vzájomne povzbudzovať k praktickému kresťanskému životu.
Krstní rodičia majú od krstu sledovať, ako
prakticky prebieha náboženská výchova ich
krstného dieťaťa. Ak treba, majú aj sami učiť
krstného syna či dcéru základným modlitbám, sledovať, či je prihlásené a navštevuje
vyučovanie náboženstva v škole, jednoducho
sledovať jeho duchovný život až do dosiahnutia dospelosti.

21. februára sa drahý
duchovný otec Štefan Kopčák, správca
farnosti
Davidov,
dožíva krásnych, Bohom požehnaných 46
rokov života. V tomto
roku oslávi aj 20 výročie kňazskej vysviacky.
Chceme ďakovať nebeskému Otcovi za
dar kňazstva a vám, drahý otče, poďakovať za vaše povzbudivé slová, prekrásne
kázne, modlitby a tiež za obetu, ktorú
ste za nás prinášali na prestole Božej
slávy. K vášmu sviatku vám vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu Panny
Márie, dary Svätého Ducha a pevné
zdravie v kruhu rodiny. Nech vás Pán Boh
požehná za vašu prácu a námahu, ktorú
ste vykonali v našej farnosti na mnohaja
i blahaja lita.
vďační veriaci z Ďačova
_________________________________

František Čitbaj

 koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
21.02. Humenné-mesto, cerkev (18.00 h)
Stretnutie pre mladých
07.03. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.00 h)
Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov-Sekčov – Opál, pastoračná miestnosť, štvrtok o 17.00 hod., kontakt na e-mail: gbvideo@gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Staničná 3, pondelok o 17.00 hod.
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 hod.
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný úrad, štvrtok o 19.00 hod.
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok
o 16.30 hod, kontakt na e-mail: pietrovinne@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
Naši jubilanti – marec
50 rokov: Anna Vrabľová, Kamenica nad
Cirochou
60 rokov: Helena Kocáková, Olšavka;
Margaréta Lišovská, Streda nad Bodrogom; Tadeáš Malý, Poša; Mária Slepáková, Pusté Čemerné
70 rokov: Magdaléna Cinkaničová, Priekopa; Jozef Dzurjovčin, Michalovce; Anna
Gergeľová, Volica; Ing. Ján Goldír, Košice;
Ján Hreňo, Sečovská Polianka; Magda Konáriková, Kusín; Mária Liščinská, Prešov;
Anton Majirský, Okružná; Margita Olejárová, Drienica; Mária Pekalová, Hraň
75 rokov: Anna Antošová, Brusnica; Terézia Danková, Košice; Michal Dorčák, Helcmanovce; Katarína Fedinová, Stakčínska Roztoka; Júlia Kačurová, Vranov nad
Topľou; Mária Pichoňská, Sečovce; Mária
Piskaiová, Košice

80 rokov: Mária Čakurdová, Svidník;
Mária Čamaková, Kamienka; Michal Darivčák, Humenné; Anna Durilová, Choňkovce; Zuzana Elekaničová, Sobrance;
František Fortuna, Fulianka; Katarína
Havrilčáková, Oreské; Helena Hnatová,
Radvaň nad Laborcom; Gabriela Libová,
Nitra; Anna Popadičová, Klenov
85 rokov: Ján Fejko, Davidov; Anna Nalevanková, Helcmanovce; Helena Nemčíková, Cabov; doc. Ján Puci, Žilina
90 rokov: Mária Begalová, Kuzmice; Anton Kostovčík, Šamudovce; Helena Petrová, Vavrinec
Blahoželáme!
OZNAM
Prosíme, aby skupinoví členovia obnovili
po vypršaní desaťročnej lehoty svoje členstvo tak, že zaplatia členský poplatok 10
eur na účet spolku (4470004207/3100).
Ďakujeme kňazom, ktorí pomohli pri distribúcii členských knižných podielov medzi našich členov.
výbor spolku
 jubileá kňazov
Andrej Zeher, titulárny arcidekan, na
odpočinku v Sedliskách – 18. marec – 85
rokov života; Jozef Mašlej, titulárny kanonik, výpomocný duchovný v Sabinove
– 19. marec – 25 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
 blahoželáme
Drahý duchovný
otec Miroslav Pohár, dovoľte nám,
vašim duchovným
deťom z vašej prvej
farnosti Kuzmice
a Slivník, zablahoželať vám k životnému jubileu – štyridsiatinám, ktoré ste oslávili 11. februára.
Prajeme vám všetko najlepšie a vyprosujeme hlavne veľa milostí Svätého Ducha,
ktorého vy ako duchovný pastier aj celá
vaša rodina k svojmu poslaniu neustále
potrebujete, a tých najlepších farníkov,
aby vás s radosťou počúvali pri vašich
povzbudzujúcich homíliách a ocenili váš
ľudský prístup. Aj my sme ho počas vášho pôsobenia u nás zažívali a radi sme

Naša drahá mamka,
babka a prababka
Mária
Ščerbová
z Ruskej Poruby sa
24. februára 2013
dožíva požehnaných
80 rokov.
Drahá mamka, pri tejto príležitosti sa vám
chceme poďakovať za všetko, čo ste pre
nás urobili, za výchovu, ktorú si nesmierne vážime, za pomoc pri výchove našich
detí a za dar viery, ktorý ste nám vštepovali odmalička.
Mamka naša, prežili ste trpké chvíle hladu a chladu, ale napriek tomu ste stále
plná elánu. Prajeme vám do ďalších rokov
veľa Božích milostí, aby vám aj naďalej
zdravie slúžilo a aby vás všetko naokolo
tešilo. To vám vyprosujeme od nebeského Otca a od Presvätej Bohorodičky, ku
ktorej sa dennodenne utiekate. Na mnohaja i blahaja lita!
syn Ján a dcéra Helena s rodinou
na slovo darovali
Radoslav Kamzík – 30 eur; Michal Petrašovič, Klenov – 15 eur; Michal Rozkoš,
Piskorovce – 3 eurá; Paulína Frindtová,
Košice-Barca – 17 eur; spolok ruženca,
Okružná – 50 eur; veriaci z Banského – 30
eur; arcibratstvo ruženca, Lesné – 30 eur;
Radoslav Kamzík – 10 eur; Štefan Gajdoš,
Nižná Jablonka – 30 eur; František Soták,
Jastrabie nad Topľou – 2 eurá; spolok ruženca, Jastrabie nad Topľou – 60 eur; veriaci, Ďačov – 39,10 eur; spolok ruženca,
Drienov – 30 eur
Srdečne ďakujeme!
OZNAMY
Národný pochod za život
Na Slovensku bude po prvýkrát prebiehať
Národný pochod za život. Uskutoční sa

22. septembra 2013 v Košiciach. Chystá
ho Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
Prípravu akcie si podľa biskupov vyžiadali stále častejšie útoky namierené proti
životu, ako aj naliehavá snaha podporiť
ochranu života od počatia po prirodzenú
smrť na verejnosti.
TK KBS
Duchovné cvičenia
s pápežským kazateľom
Spišské biskupstvo organizuje v rámci
Roka viery a Roka sv. Cyrila a Metoda duchovné cvičenia pre kňazov v termíne od
3. – 5. júna 2013, ktoré bude viesť pápežský kazateľ Mons. Raniero Cantalamessa.
Exercície sa uskutočnia v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule. Na duchovných cvičeniach sa
môžu zúčastniť aj kňazi z iných diecéz.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule do 20.
marca 2013.
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
_________________________________
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí
tuk a masť, prírodné antibiotiká –
grapefruitové kvapky, masti na reumu
a bolestivé kĺby a iné produkty tradičného ľudového liečiteľstva. www.liecivemasti.com
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
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18.02. (pondelok) 11.45 Rehoľná abeceda:
Telom a dušou – Augustín Slaninka, Misijná
spoločnosť sv. Vincenta de Paul 18.35 Dvere
do duše: Modlitba – cyklus malých javiskových foriem rómskeho divadla. Keď sa
modlitba mení na básničky alebo O túžbe
Boha rozprávať sa s nami
19.02. (utorok) 18.35 Dvere do duše: Boj
– Keď dobro a zlo zápasia o človeka alebo
O nerozhodnom Andrejovi 19.00 Majstrova
šifra: Pôvod Biblie (2) ⓬ – dokumentárny
seriál ponúka dramatické pozadie k intelektuálnym argumentom a svojský spôsob pohľadu na otázky spojené s hľadaním pravdy
20.02. (streda) 10.30 Modlitba Taizé so
Svätým Otcom – záznam modlitby, ktorej
predsedal Benedikt XVI. pri príležitosti Európskeho stretnutia mladých 18.35 Dvere
do duše: Doktor – Keď aj lekár potrebuje
liečenie alebo O liečivých účinkoch modlitby 19.00 František Saleský – dokumentárne
spracovanie života a práce svätca, ktorý
inšpiroval aj dona Bosca 19.30 Bioetika:
Paliatívna medicína ⓬ – seriál ponúka
kresťanský uhol pohľadu, ktorý sa dá
vedecky dokázať a eticky obhájiť 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
21.02. (štvrtok) 17.30 Doma je doma (BB):
Čaro a hodnota poézie v divadle – popoludňajšia publicistika 18.35 Dvere do duše:
Plavčík – Keď sa na palube a v podpalubí
života všetko kazí alebo O pozemskom
a nebeskom kapitánovi 21.00 Medzi nebom
a zemou – Marián Gavenda v relácii predstaví rehoľnú sestru Margitu Ambrušovú
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22.02. (piatok) 15.30 Krížová cesta: Viera
a svetlo – záznam z pobožnosti krížovej
cesty spoločenstva 17.30 Nádherný plán:
Chiara Luce Badanová ⓬ – dievča plné
života, ktorého smrteľná choroba otáča
kormidlo života a odhaľuje nový, ešte krajší
plán, plný bolesti i svetla, ktorý má s ňou
Boh 18.35 Dvere do duše: ZOO – Keď sa
pokus o rozhovor skončí zvieracími monológmi alebo O neschopnosti počúvať 19.00
Čína: Peking a Datong ⓬ – relácia predstaví Čínu, Peking, Zakázané mesto, sídla
čínskych cisárov, budhistický kláštor, Čínsky
múr, modernú tvár veľkomesta, nové budovy, ktoré vznikli kvôli olympiáde v roku
2008 20.25 Effeta (Lk 4, 1 – 13) – relácia
otvára naše vnútro na lepšie pochopenie
nedeľného evanjelia
23.02. (sobota) 19.10 Závislosti: Dokonalé
rozpúšťadlo ⓬ – svedectvo katolíckeho
kňaza Jána Flajžíka o hudbe, alkohole, závislosti a vyslobodení 20.25 Odvážne srdce
Ireny Sendlerovej ⓬ – príbeh odvážnej
ženy, ktorá zachránila tisíce židovských detí
pred nacistami
24.02. (nedeľa) 07.20 Klbko: Eucharistia
– stále živý Kristus 10.00 Svätá omša z Prešova – priamy prenos
25.02. (pondelok) 15.40 Univerzita tretieho veku: Cesty k poznaniu Boha – autor:
Lukáš Jeník
26.02. (utorok) 19.00 Majstrova šifra:
Ježišovo Božstvo (3) ⓬

15.10 Orientácie 16.00 Slovo 16.15 Východná – dokument R 00.50 Slovo R
27.02. (streda) 19.00 Tajomstvo Veľkej
noci: Aký je zmysel môjho života? – na
pozadí veľkonočných udalostí sa relácia
zaoberá témami: Ježiš neprišiel dať sa
obsluhovať, ale slúžiť. Pri Poslednej večeri
nás svojím príkladom učí, že zmysel života
nájdeme v službe druhým. 19.30 Bioetika:
Bioetika a komunikácia ⓬ 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku
01.03. (piatok) 15.30 Krížová cesta –
záznam z pobožnosti krížovej cesty v Marianke pri Bratislave 17.30 Zapusťme korene
⓬ – dokument o stretnutí mládeže 2011
Madrid 19.00 Taliansko: Z Florencie cez Pisu
do Sieny ⓬ – relácia predstaví Florenciu,
Pisu a Sienu 20.25 Effeta (Lk 9, 28b – 36)
02.03. (sobota) 20.25 Molokai: Príbeh
otca Damiána ⓬ – skromný belgický kňaz
a misionár malomocných
03.03. (nedeľa) 07.20 Klbko: Sviatosť
zmierenia – Pán Boh je najlepším ockom na
svete. Prepáči aj to, čo by iní neodpustili.
Lebo On je Láska sama 10.30 Svätá omša
z Bratislavy – priamy prenos 18.40 Vlastná
cesta – bilancia 20-ročného zasväteného
života sr. Evy Rušínovej, ktorá vyštudovala
ekonómiu, 10 rokov pôsobila ako katechétka, ale mladí ľudia ju poznajú predovšetkým z občianskeho združenia Laura

Josef F. Spiegel: Lýdia. Obchodníčka s purpurom

Viete, že gram purpuru sa získaval z osemtisíc žliaz slimákov? Toto a mnohé iné taje
obchodu s látkami poznala Lýdia, prvá kresťanka Európy. Román nás vovádza do grécko-rímskeho myslenia čias zrodu Cirkvi. Keď sa prepustená otrokyňa ujíma obchodu s látkami vo Filipách, dej naberá spád. Príchod apoštola Pavla, vznik miestnej cirkvi, premena
ľudských sŕdc. Text obsahuje prirodzene vložené ukážky z Pavlových listov i Skutkov
apoštolov. Biblia ožíva pred vašimi očami tak, že vás do Filíp vťahuje všetkými zmyslami.
Doslov autora svedčí o tom, že rozprávačská ľahkosť bola vykúpená hodinami štúdia historického materiálu spôsobom, ktorý obstojí pred kritikami teológie i histórie. (Valéria Juríčková)

Paperman

Krátky 6 a pol minútový čierno-biely animovaný film, ktorý nájdete aj na webe,
vznikol v roku 2012 vo Walt Disney Animation Studios a momentálne je nominovaný na Oscara. Je vytvorený inovatívnou technológiou meander, ktorá kombinuje
počítačovú a ručne kreslenú grafiku. Režisér John Kahrs sa v príbehu vrátil do
polovice 20. storočia, ktoré tvorí pozadie jednoduchého príbehu hľadania lásky.
Autorovi sa v príbehu podarilo skĺbiť viaceré symbolické motívy: pasívne čakanie na
vlak a aktívne hľadanie toho, čo nám chýba, sivú farbu každodennosti a červenú farbu výnimočnosti človeka
a situácie. Nepochybujem, že tých pár minút venovaných Papermanovi neoľutujete. (Dada Kolesárová)

Prišľi zme pozdravic ten križ svati

Nezvyčajný názov otvára dvere nezvyčajnému projektu. Ľubica Ručinská, členka
speváckej zložky folklórneho súboru Šarišan, známeho nielen Prešovčanom, prišla
s nápadom pripraviť program na odpustovú slávnosť Povýšenia sv. Kríža v Hažlíne.
Počas prípravy programu sa zrodila myšlienka využiť všetku tú námahu a potešiť ďalších
poslucháčov. Na hudobnom nosiči, ktoré sa už objavilo na našom trhu a bolo prezentované v januári 2013,
nájdete 10 mariánskych piesní, dve koledy a štyri modlitby v šarišskom nárečí. O výber piesní, dramaturgiu
a produkciu sa postaral Vlado Žigmund. (Dada Kolesárová)

18.02. (pondelok) 20.30 Čo treba na vytvorenie dobrého manželstva
19.02. (utorok) 20.30 Jediné spásonosné
prostredníctvom Ježiša Krista. Hosť: prof.
Anton Adam
20.02. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Modrý Kameň 22.00 Antifóny
a duchovné piesne Stanislava Šurina (2)
22.02. (piatok) 20.30 Verejné priestory.
Hosť: Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis
23.02. (sobota) 10.00 Mikuláš Poda. Hosť:
doc. Miroslav Kamenický 13.00 Neokatechumenátne hnutie v živote Cirkvi 18.00
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia
z Prešova
24.02. (nedeľa) 14.00 Vystúpiť na horu
15.30 Knihy, ktoré spájajú obec 21.00
Ženy ženám
26.02. (utorok) 20.30 K prameňom viery
27.02. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Devín 22.00 Giuseppe Verdi a Richard Wagner
28.02. (štvrtok) 20.30 Dejiny zoborského
kláštora a osídlenia Zobora
02.03. (sobota) 10.00 Liturgické slávenia
na aktuálny mesiac 10.30 Fatimská sobota
– priamy prenos svätej omše z mariánskeho pútnického miesta Staré Hory 20.30 10
rokov Ordinariátu OS a OZ na Slovensku
03.03. (nedeľa) 14.00 Na konci cesty

DVOJKA
17.02. (nedeľa) 10.00 Služby Božie –
priamy prenos z Evanjelického kostola
v Hybiach pri príležitosti začatia pôstu
12.55 Orientácie 13.20 Slovo 00.30 Slovo R
18.02. (pondelok) 14.05 Cesta – dokument
o dobrovoľníctve
19.02. (utorok) 12.50 Zemplínska svadba
– dokument o svadobných zvykoch na
Zemplíne 15.40 Orientácie R 16.35 O čom
je život podľa... – hodnoty života očami
lekárky MUDr. Márie Jesenskej
20.02. (streda) 13.45 Tlmočník – dokument
o Dr. Milanovi Ondranovi, tlmočníkovi
z viac ako dvadsiatich, hlavne arabských,
jazykov
22.02. (piatok) 15.10 Junáci z prachu –
dokument o prenasledovaní skautov počas
totalitného režimu
23.02. (sobota) 13.05 Slováci vo svete –
dokument
24.02. (nedeľa) 11.00 Viliam Turčány R
12.55 Druhá svetová vojna – dokument R
13.50 Orientácie 14.15 Slovo 14.30 Východná – dokument 18.00 Pred rokmi 20.00 Svet
podľa spoločnosti Monsanto 00.35 Slovo R
26.02. (utorok) 10.25 Anton Augustín Baník
16.00 Orientácie R
03.03 (nedeľa) 12.55 Druhá svetová vojna R

rtv:

hudba film kniha
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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
rádio slovensko a regina
17.02. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke (Rádio
Slovensko) / Pravoslávna svätá liturgia zo
Sobraniec (Rádio Regina)
24.02. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Richvaldu
rádio regina
Pondelok 02.30 Cesty R
Utorok 21.00 Viera v živote R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.05 Viera v živote
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.
n „Móricko, prečo si včera nebol
v škole?“
„Lebo ste hovorili, že kto nebude
mať domácu úlohu, nech sa tu
ani neukazuje!“
n Inzerát:
Som mladý, pekný a veľmi dobre
zabezpečený muž. Mám vysokoškolské vzdelanie a veľmi dobré
konexie. Vďaka svojim známostiam mám veľký dom a tri autá.
Jedno z nich je Ferrari. A zabudol
som, že mám ešte jachtu v Stredozemí.
Poznámka: Nič nehľadám, len sa
chválim.
n Zhovárajú sa dvaja chlapci:
„Vy sa pred obedom modlíte?“
„Nie, naša mama varí dobre!“
n Predám padák raz použitý,
nikdy neotvorený.
Zn. S malou škvrnou.
n Vieš, čo slizké má slon medzi
prstami? Pomalých domorodcov.

Pomôcky:
Artal, Iro, DZ

Značka
tyčiniek

1. časť
tajničky

Skyprime
motykou
pôdu

slovo

boh
Vyvaľujú oči Švédske auto Ženské meno Egyptský
slnka

Tiež

Niva

Autor:
Vladimír
Komanický

Spodok
nádoby

Kombinéza

Rímske číslo
495

Hrdina

3. časť
tajničky
Ochranca
panovníka

Štátna
evidencia

Mal dovolené
Urob
Rímske
číslo 56

Vládca

Gangréna
Radová
číslovka
Španielska
rieka

External Call
Interface
Semeno
Neprenášal

4. časť
tajničky

Napodobňuje
hodiny

Dvojhláska

Ruské
družstvo

MPZ áut
Slovenska

Čln na Rýne

Ťažné zviera

Robiť
nezbedy
Plurál,
skratka

strelná
Japonský mys Starázbraň

Obviňoval
Kód Alžírska

Žiak piatej
triedy

5. časť
tajničky

Lesklý náter

Popevok

	A	N	R	Y	B	Á	R	 I	A	V	T	O	K	Č	S	N	K
I	N	E	E	L	E	 I	C	J	 Š	E	A	E	A	V	A	E
	S	Ľ

Kvetina

Staré grécke
mesto

Bezhrbá ťava

slovo

Drobnosť

Zvreštím

Chôdzou
ušliapala

slovo

2. časť
tajničky

I	O	C	A	I	K	E	P	L	P	V	É	B	Č	Z

	O	L	H	L	 I	N	A	L	O	 I Á	A	D	A	S	Á	Z
	A	N	O	I

I

I

I	CH	CH	N	N	T	R	E	K	Á	T

	J	N	E	V	Š	Ž	A	P	P	A	C	E	K	O	V	Á	Č

n Mamička oznamuje synčekovi:
„Jožinko, budúci rok už budeš
v druhej triede a to už budeš
môcť utierať riad.“
„Tak to radšej prepadnem.“

	A	R	É	A	O	A	N	R	Č	A	T	E	N	 I	K	V	K

n Letia dve muchy. Jedna okolo
druhej, druhá okolo pol tretej!

	V	O	C	P	Ť	 I	A	A	O	A	Z	A	B	N	A	H	M

	M	A	L	T	A	B	Á	E	D	Y	Ú	Á	N	Z	O	O	I
	A	A	O	A	N	C	V	Č	P	N	T	V	R	T	L	S	P
	S	T	V	R	A	A	A	E	A	 I Ý	A	A	 I	R	L	K
Í Š	E	O	L	S	R	V	P	B	D	L	B	H	L	U	K
	V	P	S	O	T	A	K	R	K	É	A	K	T	E	L	A	B

Úlomok

Krížovka skrýva preklad časti Žaltára:

И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS.

________________________________________________
Legenda: BALETKA, BAŽINA, CENTRUM, CIELE, CLONA,
ČASŤ, EPOCHA, ETAPA, HANBA, HLINA, HLUK, CHATÁRI,
CHLIEB, KABARETY, KABÁT, KALICH, KAPITÁN, KARANTÉNA,
KARAVÁNA, KIOSK, KOLIBA, KOTVA, KOVÁČ, LOVEC, MALTA,
MASÍV, NÁLET, OLIVA, OPORA, PLAVEČ, POKORA, POŠTA,
PRÁCA, PSOTA, RYBÁR, SALAŠ, SAVANA, SLOVO, SLUHA,
ŠPINA, ÚNAVA, ÚVAHA, VEČER, VINICA, VÝBOR, YPERIT,
ZÁKON, ZÁSADA, ZÁVIN, ZLATO, ZNENIE, ZRADA, ŽILINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 02. Krížovka: Pán je môj pastier, nič
mi nechýba. Osemsmerovka: Láska ti zakazuje nemilovať.
Výherca: Antonín Nový z Malého Lipníka. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

 gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
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 (protopresbyteráty Vranov nad Topľou-Čemerné a Hanušovce)
01. – 03.03. AŠAD
08. – 10.03. Víkend v Bárke na tému (protopresbyteráty Bardejov a Hrabské)
22. – 24.03. AŠAD
 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

28. svetové dni mládeže
Rio de Janeiro 2013
23. – 28. júl 2013

Registrácia: do 31. marca 2013 (prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára,
ktorý nájdeš na www.rio13.sk). Svetové dni mládeže sa uskutočnia v brazílskom meste Rio
de Janeiro.
Organizáciu slovenských pútnikov zabezpečuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie
biskupov Slovenska. Svetovému stretnutiu budú predchádzať Dni v diecézach, ktoré sa
uskutočnia 16. – 20. júla 2013.

Národné stretnutie mládeže v Ružomberku – R13
Pre tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nepocestujú na Svetové dni mládeže do Ria, je tu
možnosť zúčastniť sa na Národnom stretnutí mládeže v Ružomberku – R13, ktoré bude
prebiehať paralelne so SDM.
Termín: 26. – 28. júl 2013.
Registrácia: do 31. mája 2013 (prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára, ktorý
nájdeš na www.rio13.sk).
Svetové dni mládeže sú príležitosťou prehĺbiť vieru a vzťah s Bohom, spoznať mnoho
mladých ľudí z celého sveta, zažiť univerzálnosť Cirkvi a stretnúť sa so Svätým Otcom!
Nenechaj si ujsť nezabudnuteľné dobrodružstvo, kopu zábavy, nové priateľstvá a stretnutia, ktoré zmenia tvoj život!
Poleť s nami!
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj svojho diecézneho koordinátora:
Prešovská archieparchia: poarchieparchia@rio13.sk (Mária Kravčáková)
Košická eparchia: keeparchia@rio13.sk (otec Štefan Keruľ-Kmec)
Bratislavská eparchia: baeparchia@rio13.sk (Michal Janočko)
„Nechajte sa ním pritiahnuť! Prežite stretnutie s Kristom spolu s mnohými ďalšími mladými, ktorí sa zídu v Riu na nastávajúcich Svetových dňoch mládeže! Dovoľte Kristovi, aby
vás miloval a buďte svedkami, akých svet potrebuje.”
(Benedikt XVI., z posolstva k SDM Rio 2013)
Mária Kravčáková

26. – 28.04. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
03. – 05.05. Kurz Billingsovej metódy. Privítame
všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života
a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome
spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele.
09. – 12.05. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len
uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte
niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej
svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac
sa o kurze prípravy na manželstvo 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)
16.03. Púť mužov (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
02.03. Fatimská sobota (10.30 h)
03.03. Malá púť (09.00 h)
17.03. Sviatosť pomazania chorých (10.30 h)
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.30 h)
29.03. Veľký piatok – krížová cesta (10.30 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)
19.02. Projekcia filmu a beseda. Hosť besedy: otec
Peter Tirpák
20.02. Študentské stretko. Téma: Anjel – Boží posol
26.02. Toustovica. Posedenie pri príležitosti začiatku
letného semestra pri hriankach
27.02. Študentské stretko. Téma: Nebo – peklo

