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Neprestaňme byť deťmi
Dieťa po narodení vstupuje do malého 
sociálneho spoločenstva, do rodiny, ktorá 
je cirkvou v malom. Je šťastné s dospelými, 
medzi ktorých ho povolal Boh. Už od pr-
vých mesiacov svojho života citlivo vníma 
rodinné ovzdušie, v ktorom žije a vyrastá. 
Kde je rodinné ovzdušie plné lásky, radosti, 
pokoja, zhovievavosti, láskavosti, dobroty, 
vernosti, miernosti, zdržanlivosti (Gal 5, 
22), tam podľa sv. Pavla prebýva Boží Duch 
a v takejto rodine môže dieťa autenticky 
spoznávať Boha. Známa veta „Nikto nedá, čo 
sám nemá“ nabáda rodičov budovať dobré 
vzájomné vzťahy, budovať správny vzťah 
k Bohu, Cirkvi a k svetu.

Dieťa je pre nás dospelých často tajomný 
svet neznáma. Veľakrát mu nerozumieme, 
lebo sme zabudli, ako to bolo, keď sme boli 
sami deťmi. Objavuje každý deň nové a nové 
zázraky a my by sme ich mali objavovať 
spolu s ním.

V prvých troch rokoch života sa dieťa zo-
znamuje s okolitým svetom a hlboko vníma 
aj svojich rodičov. Najmä v tomto období je 
nevyhnutné, aby deti mali v rodičoch dobrý 
príklad, lebo ich budú napodobňovať nielen 
v dobrom, ale aj v zlom. Nie je však správne, 
keď sa rodičia skláňajú nad dieťaťom na kaž-
dé jeho zaplakanie a keď mu spĺňajú všetko, 
čo si vymáha.

V nasledujúcich rokoch života si dieťa 
všíma veci okolo seba, objavuje okolitý svet. 
Všíma si veci nielen preto, aby sa ich naučilo 
používať alebo vlastniť, ale i preto, že obdi-
vuje ich krásu. Vie prejaviť údiv nad niečím 
pekným a správnym prístupom dokážeme 
u detí vzbudiť záujem o Boha Stvoriteľa. Deti 
už v predškolskom veku dokážu úprimne 
vyjadrovať Bohu vďaku za krásu stvorených 
vecí, vďaku za svojich blízkych, prosiť za po-
treby rodičov, kamarátov.

Dieťa sa veľmi rado hrá. Hra je preň tým, 
čím pre dospelého práca. Odráža jeho svet. 
To, čo dieťa prežíva, vkladá do hry. Mnoho-
krát som s úsmevom poznamenala rodičom, 
že viem, čo sa u nich doma deje, pretože 
z hry ich dieťaťa som to odpozorovala. Deti 
sú svojím prostredím nezmazateľne pozna-

čené. Niekedy sa už pri hre prejaví budúce 
povolanie aj to, ku ktorému volá Boh sám.

Dieťa nepozná pretvárku, kompromisy. 
Hovorí áno a nie. Nehovorí a nekoná ináč, 
ako cíti a myslí. S radosťou sa obracia ku 
všetkému, čo život ponúka, nepripomína 
malé nedorozumenia. Neponáhľa sa a ne-
chápe rodičov, ktorí ho naháňajú. Jeho čas 
je ešte v Božích rukách. Je však zraniteľné, 
a preto potrebuje ochranu. Jeho zraniteľnosť, 
nahota, vydanie svetu napospas ho robí po-
dobným Ježišovi Kristovi. Ukrižovanému. Je 
na nás dospelých, aby sme naše deti chránili 
pred útokmi, ktoré na nich číhajú z každej 
strany.

Deti sa boja len jedného. Toho, že ich 
nebudeme milovať. Je to azda ich jediný 
strach. A sú nám skutočne vydané napospas. 
Niekedy na ne máme čas, niekedy nie. Vtedy 
sa boja, že ich nemilujeme.

Dokážu vidieť podstatu vecí. Neodvracajú 
sa od vráskavej starej mamy, ale odmietajú 
podať ruku vyfintenej tete, ktorú stretneme 
na ulici. Deti sa dokážu šplhať po stromoch, 
ktoré namaľujú na schody, voda vo vani je 
pre nich morom, čakanka pri ceste hviez-
dičkou na nebi, zo starých novín vystrihujú 
kvety, na výkresy maľujú fialové slnko nad 
červenou lúkou.

To všetko sú naše deti.
V Matúšom evanjeliu čítame: „Veru, veru 

hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete 
ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ 
(18, 3). Kto prestane byť dieťaťom, vidí už len 
úlohy, ktoré musí splniť, rozkazy, ktoré musí 
vykonať. Naše obrátenie by sa malo začať 
tým, že sa pokúsime vidieť svet znova pohľa-
dom dieťaťa, prijímať a milovať ľudí takých, 
akí sú, lebo práve toto robia deti.

Deti sú obdivuhodné a nádherné. „Len 
škoda,“ ako povedal Bernard Shaw, „že  my 
dospelí z nich tak rýchlo chceme vychovať 
dospelých.“

Mgr. Mária Zimovčáková

Na stránkach ročníkov 2012 a 2013 sme priniesli základné informácie o dôležitosti a poslaní 
hnutí a spoločenstiev v Katolíckej cirkvi. Zamerali sme sa na tie, ktoré pôsobia v rámci 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Okrem týchto hnutí existuje množstvo ďalších, ktoré 
pôsobia na území Slovenska v obradovo zmiešanej podobe alebo pod duchovným vedením 

Rímskokatolíckej cirkvi. V tomto čísle vám ponúkame stručný prehľad ďalších známych 
komunít a spoločenstiev, ktoré sa svojou modlitbou a aktivitami usilujú o hlboký vzťah 

s Pánom a autentický kresťanský život. 

Hnutie Viera a svetlo
Je to celosvetové laické ekume-
nické hnutie pre ľudí s mentál-
nym postihnutím, ich rodiny 
a priateľov. Zakladateľom je 
Jean Vanier (zakladateľ komu-
nity Archa). Zrodilo sa v roku 
1971, keď vyše 12 000 pútnikov, 
z toho 4 000 mentálne postih-
nutých, prišlo na púť do Lúrd. 
Cieľom hnutia je pomôcť nájsť 
rodinám s mentálne postih-
nutými deťmi miesto v Cirkvi 
a v spoločnosti. Na Slovensku 
hnutie pôsobí od roku 1988 
v desiatich spoločenstvách.

Kontakt: www.vieraasvetlo.
sk, vieraasvetlo@vieraasvetlo.sk

Komunita Cenacolo
Ide o kresťanské združenie, 
ktoré prijíma stratených mla-
dých ľudí. Bolo založené v roku 
1983 rehoľnou sestrou Elvírou 
Petrozziovou, ktorá zasväti-
la svoj život službe závislým 
a všetkým strateným mladým 
ľuďom. Stredisko komunity, 
ktorá má 44 domov po celom 
svete, je v talianskom Saluzze. 
Na Slovensku sa rodičovské 
kluby stretávajú v Piešťanoch. 
V Kráľovej pri Sencu sa nedáv-
no otvoril prvý komunitný dom 
na Slovensku.

Kontakt: www.cenacolo.sk

Katolícka charizmatická 
obnova Slovenska
Katolícka charizmatická obnova 
(KCHO) na Slovensku začala 
vznikať v osemdesiatych rokoch 
najmä prostredníctvom kňaza 
Václava Kociána a jeho spolo-
čenstva. Začiatkom deväťde-
siatych rokov vzniká pod jeho 

vedením združenie JAS. Zdru-
ženie zohráva významnú úlohu 
najmä pri organizovaní chariz-
matických konferencií. V sú-
časnosti je jeho koordinátorom 
kňaz Peter Brodek (Nitrianska 
diecéza) a zástupcom kňaz Im-
rich Degro (Košická arcidecéza) 
a v rámci jednotlivých diecéz 
na Slovensku registrujeme asi 
150 spoločenstiev (1 500 ľudí).

Kontakt: brodek@ksnr.sk

Schönstattské dielo
Pútnické miesto Schönstatt je 
sídlom medzinárodného centra 
Schönstattského hnutia. Du-
chovným centrom je kaplnka, 
kde dal P. Jozef Kentenich spo-
ločne so seminaristami impulz 
na vznik hnutia (18. október 
1914). V priebehu nasledujúcich 
desaťročí sa toto hnutie rozšíri-
lo do štyroch svetadielov. Dielo 
žije z predpokladu praktickej 
viery v Božiu prozreteľnosť 
a chápe kresťanský život ako na-
sledovanie života Panny Márie. 
Hnutie je široko rozvetvená du-
chovná rodina, do ktorej patria 
kňazi, osoby zasväteného života 
i laici, a je vybudované na ro-
dinnom princípe. Spiritualita 
je zameraná na nábožensko-
-mravnú obnovu Cirkvi a sveta.

Kontakt: www.schoenstatt.
sk, frauen@schoenstatt.sk, 
bendel@schoenstatt.sk

Komunita 
blahoslavenstiev
Komunita blahoslavenstiev 
vznikla v roku 1973 vo Francúz-
sku. Založil ju Gerard Efraim 
Croissant, stály diakon, spolu so 
svojou manželkou Jo a ďalším 

manželským párom. V roku 
2002 schválila jej stanovy Pá-
pežská rada pre laikov. Komu-
nita blahoslavenstiev združuje 
ľudí všetkých životných stavov, 
ktorí žijú v spoločných do-
moch podľa svojich cirkevne 
schválených stanov. Ich život je 
kontemplatívno-činný, inšpiro-
vaný životom prvotnej cirkevnej 
obce. Zvláštne miesto zaujíma 
uvedomovanie si a oživova-
nie židovských koreňov našej 
viery, z toho vychádza modlitba 
za jednotu kresťanov. Dnes má 
komunita 75 domov po celom 
svete. Na Slovensko prišla 
komunita v roku 1997 a sídli 
v opustenom františkánskom 
kláštore v Okoličnom (Kláštor 
Panny Márie Kráľovnej anjelov).

Kontakt: www.blahosla-
venstva.sk, blahoslavenstva@
alconet.sk

Komunita Emanuel
Komunita Emanuel sa zrodi-
la v roku 1973 z modlitebnej 
skupiny v Paríži. Pierre Goursat 
a Martina Cattová, zakladatelia 
komunity, zažili v modlitbe 
vyliatie Svätého Ducha. V roku 
1992, na sviatok Nepoškvrne-
ného počatia, Vatikán prijal 
stanovy komunity na 5-ročné 
skúšobné obdobie. O päť rokov 
neskôr bola Komunita Ema-
nuel uznaná Pontifikálnou 
radou pre laikov ako súkromné, 
univerzálne združenie veria-
cich pontifikálneho práva. 
Duchovné centrum je v Paray 
Le Monial, v meste zjavenia sa 
Božského Srdca Margite-Márie 
Alacoquovej, organizačné v Pa-
ríži. Združuje všetky životné 
stavy v spoločnom kontempla-

tívno-apoštolskom živote. Vo 
svete sa nachádza okolo 7 200 
členov na všetkých svetadieloch 
v 64 krajinách. Moderátorom 
komunity je Francúz Domique 
Vermersch, ženatý laik, otec 
štyroch detí. Na Slovensku za-
čala oficiálne pôsobiť 4. októbra 
1992.

Kontakt: www.emanuel.sk, 
sekretariat@emanuel.sk

Rodina Nepoškvrnenej
Rodina Nepoškvrnenej vznik-
la na Turíce v roku 1975. Jej 
zakladateľkou je sestra Berna-
deta Pánčiová z Kongregácie 
milosrdných sestier sv. Vincenta 
(satmárok), ku ktorej je zdru-
ženie pričlenené. Združenie má 
mariánsky charakter. Rodi-
nu Nepoškvrnenej oficiálne 
schválil pápež Ján Pavol II. 8. 
júna 1991. Okrem Slovenska má 
svojich členov najmä na Morave 
a v Čechách, ale aj v iných kra-
jinách Európy, v USA, Kanade 
aj Austrálii. Rodina združuje 
chorých a telesne postihnutých 
každého veku, starých a opus-
tených, tých, ktorí chcú svojou 
službou pomáhať chorým 
a trpiacim. Spiritualita: snaha 
dôsledne žiť evanjelium, žiť a cí-
tiť s Cirkvou, ochota niesť svoj 
kríž, snaha o dennú modlitbu 
posvätného ruženca na spo-
ločné úmysly, stretnutie pod 
krížom o 15. hodine.

Kontakt: www.rodinanepo-
skvrnenej.sk, rodinaneposkvr-
nenej@gmail.com n

spracované z rozličných 
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�� Prešovský samosprávny kraj 
rozhodol o schválení žiadosti obce 
Šašová o poskytnutie príspevku 
z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja na realizáciu 
projektu Podpora náboženskej 
a kultúrno-poznávacej cezhraničnej 
turistiky z najstaršieho pútnického 
miesta Prešovskej archieparchie. 
Partnermi obce Šašová pri realizácii 
projektu sú Gréckokatolícka cirkev – 
farnosť Ortuťová a Gminny Osrodek 
Kultury v Sekovej. Obec Šašová chce 
v rámci schváleného projektu vybu-
dovať vonkajší amfiteáter a vytvoriť 
tak priestor na slávenie liturgických 
obradov. Areál bude architektonicky 
riešený ako malý amfiteáter s krytým 
pódiom včleneným do zvlneného 
terénu. Stavebné práce sa začali 27. 
septembra a realizátori chcú stavbu 
ukončiť do troch mesiacov. Šašová je 
svojou starobylosťou pozoruhodná 
obec v okrese Bardejov, ktorá patrí 
medzi najstaršie mariánske pútnické 
miesta v Prešovskej archieparchii 
i na Slovensku. V ostatných desať-
ročiach bol zaznamenaný vzrast 
záujmu o putovanie najmä u mladšej 
generácie, ale rozvíja sa i cezhraničná, 
tzv. pútnická turistika, a to najmä 
v prihraničných poľsko-slovenských 
oblastiach. (Anton Repka)

�� Na kurze prípravy na manželstvo 
strávilo 14 snúbeneckých párov 
víkend 17. – 20. októbra v Centre 
pre rodinu na Sigorde. Kurz prípravy 
na manželstvo viedol otec Peter 
Jakub, riaditeľ centra, spolu s tímom 
lektorov a animátorských párov. 
Kurz zostavený z prednášok na témy 
ako manželská láska, komunikácia, 
mravnosť, rozdielnosť muža a ženy, 
povolanie do manželstva a iných je 
obohatený praktickými aktivitami 
a modlitbami. (Jozef Greško)

�� V CZŠ sv. Juraja vo Svidníku sa 
v októbri uskutočnili dve zaujímavé 
akcie. 18.októbra o 9.00 hod. sa žiaci 
a učitelia školy zapojili do duchovnej 
aktivity Milión detí sa modlí ruženec. 
V tomto čase deti na celom svete 
prerušia vyučovanie, aby sa spojili 
v modlitbe povzbudené výrokom sv. 
Pátra Pia: „Keď sa milión detí modlí 
ruženec, svet sa zmení“. 

Mons. Jozef Tóth sa stal členom Spolku slovenských spisovateľov
Po polstoročí ignorantstva sa 
nakoniec stal členom Spolku 
slovenských spisovateľov Mons. 
Jozef Tóth, autor monumentál-
neho básnického a prozaického 
diela, ktoré spolu s dielom Pavla 
Straussa patrí k nosným stĺpom 
duchovnej literatúry. Členskú 
legitimáciu a Čestné uznanie 
za prínos v obrane mravných 
a duchovných hodnôt básnikovi 
odovzdal v Košiciach 14. sep-
tembra predseda SSS Miroslav 
Bielik. Okrem toho bola Mons. 
Jozefovi Tóthovi udelená aj 
Pamätná medaila SSS. Na zhro-
maždení košickej odbočky SSS 
odzneli úprimné myšlienky 
o snahe obnoviť v literatúre 

tradičné národné a morálne 
hodnoty, vyzdvihnúť osobnosti, 
ktoré sú ich zástancami a šíri-
teľmi. Jedným z nich je aj Mons. 
Jozef Tóth, ktorý často vyznáva 

spolu s Chestertonom: „Kres-
ťanstvo ešte nežilo a má dosť 
síl, aby moderný svet rozvarilo 
na kašu“. (M. Hospodár)

V Poprade ocenili pedagogických zamestnancov
15. – 16. októbra sa v Poprade 
konala celoslovenská porada ria-
diteľov škôl a školských úradov. 
Jej súčasťou je aj oceňovanie 
pedagogických zamestnancov 
za ich viac ako 10-ročnú zásluž-
nú a svedomitú prácu. V roku 

2013 bola za záslužnú prácu pre 
cirkevné školy nášho zriaďo-
vateľa ocenená Júlia Šarišská, 
bývalá riaditeľka Cirkevnej 
základnej školy (CZŠ) v Tichom 
Potoku a súčasná riaditeľka CZŠ 
s materskou školou bl. Pavla 

Petra Gojdiča v Prešove. Ocene-
nie v podobe plakety sv. Cyrila 
a Metoda prijala z rúk predsedu 
komisie KBS pre katechizáciu 
a školstvo Mons. Bernarda 
Bobera, košického arcibiskupa 
metropolitu. (A. Uhrin)

Konferencia o personalizme na GTF PU
Katedra filozofie a religionistiky 
Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty PU v Prešove v spolu-
práci s Teologickou fakultou TU 
v Trnave, Centrom Východ-Zá-
pad Michala Lacka v Košiciach, 
Teologickou fakultou Sliezskej 
univerzity v Katoviciach, Poľ-
skou filozofickou spoločnosťou 
a Ústredím slovenskej kres-
ťanskej inteligencie v Prešove 
usporiadala 16. – 17. októbra 
medzinárodnú vedeckú kon-
ferenciu s názvom Personaliz-
mus v procese humanizácie ľud-
skej spoločnosti pod záštitou 
Mons. Cyrila Vasiľa SJ, sekretára 
Kongregácie pre východné 
cirkvi vo Vatikáne, a Mons. Jána 

Babjaka SJ, prešovského arci-
biskupa metropolitu, veľkého 
kancelára GTF PU v Prešove.

Konferenciu otvoril a v mene 
otca arcibiskupa metropolitu 
Jána Babjaka SJ prítomných 
pozdravil Mons. Milan Lach 
SJ, prešovský pomocný biskup, 
ktorý v úvode konferencie 
zdôraznil, že personalizmus 
odmieta egoizmus, pričom kaž-
dá osoba je obrazom Boha a je 
celý život povolaná k vnútornej 
a skutočnej účasti na samot-
nom živote Boha. Účastníkov 
konferencie privítal aj prof. Pe-
ter Šturák, dekan GTF PU.

V plenárnej časti vystúpili 
s prednáškami a diskusný-

mi príspevkami Mons. Cyril 
Vasiľ SJ, Mons. Milan Lach 
SJ, prof. Zlatica Plašienková, 
prof. Ján Šlosiar, prof. Krzysztof 
Wieczorek, prof. Andrzej Pas-
twa, Pavol Mačala, prof. Pavol 
Dancák a Teodor Münz.

Účastníci rokovaní v sekciách 
konferencie z rozličných uhlov 
pohľadu analyzovali teologický 
a filozofický prístup k ľudskej 
osobe. Po rokovaniach nasle-
dovala prehliadka historickej 
expozície arcibiskupskej kúrie 
a katedrály, po ktorej nasledova-
la modlitba Akatistu k Presvätej 
Bohorodičke vo fakultnej kapln-
ke. Večer prvého dňa konferen-
ciu navštívil prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Bajak SJ 
a biskup John Kudrick z Parmy 
(USA). V krátkom príhovore 
pozdravil účastníkov konferen-
cie, ocenil ich akademické úsilie 
a poukázal na význam témy 
konferencie v kontexte súčas-
ných spoločenských pohybov. 
(D. Hruška; snímka: L. Varhoľ)

�� Slot Mob je talianska iniciatíva, 
ktorá mobilizuje ľudí do boja proti 
chudobe a závislosti od hazardu. 
Riadi sa heslom Podnik bez výher-
ného automatu má viac miesta 
pre ľudí. Vyzdvihuje a oceňuje 
podniky, ktoré sa vzdali automa-
tov, a organizuje v nich diskusie, 
oslavy a turnaje v stolnom futbale. 
Ako povedal v októbri redaktorovi 
Vatikánskeho rozhlasu Paolovi On-
darzovi jeden z organizátorov Carlo 
Cefaloni, „je to snaha o vzbudenie 
zodpovednosti v občanoch, ktorá 
nečaká na politické kroky“.

�� Veľká Británia navrhuje zaviesť 
umelé oplodnenie s tromi rodičmi. 
Tento zámer vyvolal diskusiu 
v Rade Európy. Dôvodom má byť 
snaha vyhnúť sa možným genetic-
kým patológiám. Na znak nesúhla-
su však 34 členov parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy podpí-
salo v októbri deklaráciu, v ktorej 
protestujú proti jeho eugenickému 
charakteru a porušovaniu medziná-
rodných predpisov.

�� 22. – 24. októbra sa vo Vranove 
pri Brne uskutočnilo spoločné 
zasadnutie Konferencie biskupov 
Slovenska a Českej biskupskej kon-
ferencie. Gréckokatolícku cirkev 
v Čechách a na Slovensku zastupo-
vali vladykovia Ladislav Hučko, Pe-
ter Rusnák, Milan Chautur a Milan 
Lach. Prítomní boli aj apoštolskí 
nunciovia oboch republík Giuseppe 
Leanza a Mario Giordana. Okrem 
iného sa dohodli na vyhlásení roku 
2014 za Rok Sedembolestnej Panny 
Márie, ktorý bude trvať od 1. janu-
ára do 31. decembra 2014. Dôvo-
dom je 450. výročie prvého zázraku 
na príhovor Panny Márie v Šaštíne 
a 50. výročie potvrdenia Sedem-
bolestnej Panny Márie za patrónku 
Slovenska. (www.exarchat.cz, 
www.grkatba.sk, TK KBS)

�� 4. novembra vymenoval Svätý 
Otec František nového pomoc-
ného biskupa gréckokatolíckej 
archieparchie Przemyšl-Varšava 
a titulárneho biskupa Orreacelie. 
Stal sa ním Eugeniusz Miroslaw Po-
powicz, generálny vikár arcidiecézy 
Przemyšl-Varšava. Narodil sa 12. 
októbra 1961 v Czluchowe. Teoló-
giu študoval v Lubline. 17. októbra 
1986 prijal kňazskú vysviacku. 
(episkopat.pl, RV)

Zbor z Čemerného obsadil 3. miesto na medzinárodnej súťaži
V poľskom meste Kety sa 18. 
októbra konalo slávnostné 
otvorenie festivalu Międzyna-
rodowy Festiwal Twórczości 
Religijnej Psallite Deo, ktorý 
je súčasťou osláv na počesť 
patróna mesta sv. Jána Kent-
ského. Pozvanie prijali biskupi 
Tadeusz Rakoczy, Pawel Anwe-
iler, Mark Izdebski, Szymon 
Romanczuk a predseda mest-
skej rady v Kety Eugen Zawadz-
ki. Súťaž prebiehala 18. a 19. 
októbra. V kategórii zborov zís-
kal 3. miesto Gréckokatolícky 
chrámový zbor blahoslaveného 
Pavla Petra Gojdiča z Vrano-
va nad Topľou-Čemerného. 
Ocenenie v mene celého zboru 
prevzala dirigentka Mária 
Šandorová.

Zbor bl. P. P. Gojdiča za-
spieval 20. októbra na dvoch 

svätých omšiach – v Kostole 
Nepoškvrneného Počatia 
Najsvätejšej Panny Márie vo 
Farnosti sv. Urbana v Kobierni-
cach a v Kostole Najsvätejšieho 
Srdca Pána Ježiša v Kety.

Snahou organizátorov je 
urobiť festival viacrozmer-
ným, preto bol sprevádzaný 
filmovou prehliadkou a pre-
zentáciou výtvarných prác detí 
a mládeže. (Dana Mikčová)

Rodina, prežívaj radosť viery!
V Ríme sa 26. – 27. októbra 
uskutočnila medzinárodná 
púť rodín k hrobu sv. Petra 
s mottom Rodina, prežívaj ra-
dosť viery! Stretnutie rodín so 
Svätým Otcom Františkom zor-
ganizovala Pápežská rada pre 
rodinu. Hostiteľom podujatia 
bol Mons. Vincenzo Paglia. 
Na dvojdňovej púti sa zúčast-
nilo viac ako stotisíc ľudí zo 75 
krajín sveta.

Bohatý program pozostával 
z pásma svedectiev, hudobných 
vystúpení, prezentácie výtvar-

ných prác detí a premietania 
krátkych videofilmov. Hovo-
rilo sa aj o problémoch rodín 
v konfliktných oblastiach sveta. 
Svätý Otec vo svojom prího-
vore pripomenul dôležitosť 
troch slov: prosím, ďakujem 
a prepáč, ktoré sú základom 
rodinného života. Sústredil sa 
na vzájomný vzťah generácií 
v rámci rodiny, na čo mu ako 
viditeľný symbol poslúžila 
byzantská ikona Obetovania 
Pána v chráme, kde sa mladá 
Svätá rodina stretla so star-

com Simeonom a prorokyňou 
Annou.

Na záver stretnutia bolo sláv-
nostné vyznanie viery všetkých 
rodín. Púť rodín vyvrcholila 27. 
októbra slávením eucharistie so 
Svätým Otcom na Námestí sv. 
Petra. Stretnutiu rodín pred-
chádzalo 23. – 25. októbra 21. 
plenárne zasadnutie Pápežskej 
rady pre rodinu, ktoré pripo-
menulo 30. výročie vyhlásenia 
Charty práv rodiny.

Eparchia Passaic v USA má nového biskupa
Svätý Otec František vymeno-
val 29. októbra otca Kurta R. 
Burnetta, rektora Kňazského 
seminára sv. Cyrila a Meto-
da v Pittsburghu, za nového 
sídelného biskupa ruténskej 
eparchie Passaic v USA so 
sídlom v New Jersey.

Biskup nominant Kurt R. 
Burnette sa narodil 7. novem-
bra 1955 neďaleko Fakenhamu 
vo Veľkej Británii. Bol inkardi-
novaný do Eparchie Ochrany 
Presvätej Bohorodičky v Phoe-
nixe v USA. Duchovnú formá-

ciu a teologické štúdiá absol-
voval v Kňazskom seminári sv. 
Cyrila a Metoda v Pittsburghu 
a za kňaza bol vysvätený 26. 
apríla 1989. Dosiahol doktorát 
v matematike a v civilnom prá-
ve. Študoval v Ríme, kde získal 
v roku 2007 licenciát z východ-
ného kánonického práva. Vyu-
čoval na rôznych univerzitách. 
Pôsobil na viacerých miestach 
ako správca alebo farár, ta-
jomník kancelára, eparchiálny 
ekonóm, väzenský kaplán, 
súdny vikár a obhajca zväzku. 

V roku 2012 bol vymenovaný 
za rektora Kňazského seminára 
sv. Cyrila a Metoda.

Intronizácia nového bisku-
pa Kurta v eparchii Passaic sa 
bude konať 4. decembra.

Byzantská katolícka epar-
chia Passaic sa rozprestiera 
po celom východnom atlantic-
kom pobreží USA. Zahŕňa 16 
štátov a má 14 356 veriacich, 77 
kňazov a 84 farností; erigovaná 
bola v roku 1963 a 10. novembra 
oslávila 50. výročie svojho zalo-
ženia. (www.grkatba.sk)
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la na deň Pamiatky zosnulých. Veriaci 
sa zišli v bazilike minor, kde po mod-
litbe tretej hodinky predniesol 
pôsobivé zamyslenie na tému smrti 
a správneho pochopenia večnosti 
otec Ladislav Praščák.  Archijerejskú 
svätú liturgiu slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha. V homílii 
tematicky nadviazal na myšlienky 
o večnosti a prepojil ich s marián-
skym motívom. Vladyka poukázal 
na Božiu moc, ktorá sa prejavuje aj 
pri vzkriesení tiel a dare večného 
života. Veriacich vyzval, aby v mari-
ánskej úcte nachádzali silu hľadieť 
na nebo. Na záver stretnutia bol aj 
mariánsky moleben a zverenie sa 
pod ochranu Božej Matky. (Michal 
Hospodár)

�� Stretnutie kňazských rodín 
Bardejovského protopresbyterátu 
sa uskutočnilo v nedeľu 3. novembra 
v popoludňajších hodinách v pas-
toračnej miestnosti Chrámu blaže-
ných hieromučeníkov P. P. Gojdiča 
a V. Hopka v Bardejove-Vinbargu. 
Stretnutie otvoril modlitbou Korunky 
Božieho milosrdenstva bardejovský 
protopresbyter otec Michal Onderko. 
Po modlitbe nasledovali spoločné 
rozhovory a zdieľania. (Miriam 
Šofranková)

�� Gréckokatolícka charita Prešov 
sprístupnila nové služby. V pondelok 
4. novembra predpoludním slávnost-
ne uviedli do prevádzky Pneuservis 
v Resocializačnom zariadení Domove 
nádeje v Prešove. Pozvanie prijali 
a slávnostnú pásku prestrihli prešov-
ský arcibiskup metropolita Mons. Ján 
Babjak, SJ, primátor mesta Prešov 
Pavel Hagyari a duchovný správca 
otec Jozef Voskár. Pneuservis bude 
v sezónnej prevádzke slúžiť potrebám 
charity aj verejnosti. Budú v ňom 
pracovať klienti Domova nádeje pod 
odborným dohľadom v rámci pracov-
nej terapie. 
Druhou službou je zariadenie pre se-
niorov a zdravotne znevýhodnených 
v obci Sačurov a okolitých obciach 
– denný stacionár Dom sv. Simeona 
v Sačurove, ktorý vznikol v budove 
starej fary. Vďaka záujmu obcí, podni-
kateľov a úradov sa budova za necelý 
rok opravila a technicky prispôsobila 
službe. Slávnostnú pásku prestrihli 
a zariadenie otvorili správca farnosti 
otec Jozef Zorvan, riaditeľ GKCH v Pre-
šove Peter Valiček a duchovný správca 
charity otec Jozef Voskár. (-rčc)

vyvrcholil 27. októbra archi je rej-
skou svätou liturgiou, ktorej  
predsedal vladyka Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha, konceleb-
roval otec Peter Sabol, kancelár 
eparchiálneho úradu, otec Gab-
riel Dzvoňár, väzenský duchov-
ný v Hrnčiarovciach, a miestny 
farár otec František Fedorišin.

Vladyka Peter vo svojej 
homílii pripomenul význam 
Lukášovho evanjelia ako evan-

jelia Božieho milosrdenstva 
a povzbudil nás k jeho čítaniu 
a meditovaniu. Po skončení 
väčšina prítomných prijala 
pozvanie do priestorov jezuit-

ského kláštora, kde spoločne 
pokračovali v slávnosti budova-
ním bratského spoločenstva po-
čas agapé. (L. Rabara; snímka: 
M. Strýčková)

Archieparchiálne večeradlo v Ľutine
V sobotu 26. októbra sa v Bazi-
like Zosnutia Presvätej Boho-
rodičky v Ľutine zišli členovia 
a sympatizanti Mariánskeho 
kňazského hnutia na archie-
parchiálnom večeradle. Bohatý 
duchovný program nasvedčoval 
tomu, že členovia tohto hnutia 
sú zasvätení Panne Márii, aby 
im pomáhala byť vernými 
svojmu krstnému zasväteniu. 
Program sa začal modlitbou 
ruženca, po ktorej nasledova-
la prednáška otca Miroslava 
Čajku CSsR. Nosným pilierom 
stretnutia bola archijerejská 

svätá liturgia, ktorú slávil 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, ktorý 
v homílii vyzdvihol pokoru 
presvätej Bohorodičky.

Na stretnutí bol prítomný aj 
predseda Matice slovenskej Ma-
rián Tkáč so sprievodom, ktorý 
vladykovi Jánovi zablahoželal 
k jeho šesťdesiatinám. Členovia 
Mariánskeho kňazského hnutia 
popri blahoželaní vladykovi Já-
novi k jeho šesťdesiatke popriali 
veľa milostí aj dlhoročnému 
členovi hnutia a zodpovednému 
za Mariánske kňazské hnutie 

pre gréckokatolíkov na Slo-
vensku otcovi Otovi Gáborovi 
k jeho 85. narodeninám.

Po liturgii nasledovalo agapé 
v Dome Mikuláša Klimčáka. Po-
poludní pokračoval duchovný 
program Molebenom k Presvä-
tej Bohorodičke a svedectvom 
Jaroslava Dvorščáka, zodpoved-
ného za MKH – laickú vetvu 
gréckokatolíkov na Slovensku. 
Program ukončil Slávnostný 
ruženec, Korunka k Božiemu 
milosrdenstvu a adorácia pred 
Najsvätejšou Eucharistiou. (J. 
Novický, A. Fellegiová)

V Nitre majú nové vitráže
V nedeľu 27. októbra sa v Chrá-
me sv. Štefana Kráľa v Nitre 
na slávnostnej archijerejskej 
svätej liturgii slávenej arcibis-
kupom metropolitom Jánom 
Babjakom SJ konala posviacka 
vitráží.

Duchovný správca farnos-
ti páter Martin Pavuk MSC 

srdečne privítal vladyku Jána. 
Vyjadril radosť z možnosti 
sláviť svätú liturgiu, spoločne 
sa modliť a pri príležitosti jeho 
okrúhleho jubilea mu vyproso-
vať zdravie, požehnanie a silu 
do ďalšieho života.

Vladyka Ján v homílii varoval 
veriacich pred pôsobením 

zlého ducha, ktorý rafinovane 
pod rúškom slobody, voľnosti, 
bezuzdného správania, pôžit-
kárstva a kultivovaného prejavu 
útočí na čistotu duše. Na konci 
slávnosti sa pred vchodom 
do chrámu vladyka osobne 
s každým rozlúčil. (Martin 
Pavuk)

V Stropkove posvätili nový chrám
V nedeľu 3. novembra sa 
v Stropkove konala veľká 
slávnosť, počas ktorej prešovský 
arcibiskup metropolita Mons. 

Ján Babjak SJ za hojnej účasti 
veriacich a kňazov posvätil 
novopostavený gréckokatolícky 
chrám zasvätený bl. hieromuče-
níkovi Vasiľovi Hopkovi.

V závere celej slávnosti 
odovzdal otec arcibiskup met-
ropolita Ján medaily bl. Pavla 
Petra Gojdiča dvom kurátorom 
– Milanovi Vaľkovi a Jánovi 
Zozuľakovi za horlivú a nezišt-
nú prácu pri stavbe chrámu 
a za mimoriadny osobný podiel 
na rozvoji a budovaní farnosti. 
Slávnosť bola vysielaná v pria-
mom prenose v televízii Lux.

Potreba nového chrámu vzišla 
v roku 2011 po zriadení novej 
farnosti, ktorá vznikla vyčle-
nením z pôvodnej Farnosti sv. 
Cyrila a Metoda v Stropkove ako 
odpoveď na potrebu presídle-
nia dekanského úradu z málo 
prístupnej obce do mesta a pre 
duchovné dobro veriacich. S vý-
stavbou sa začalo na jeseň 2011. 
Ide o multifunkčný objekt, kde 
sa okrem chrámu nachádza aj 
kancelária a v podkroví pasto-
račná miestnosť a byt pre kňaza, 
ktoré sú ešte vo výstavbe. (S. Ta-
rasovič; snímka: J. Čakurda)

Už niekoľko rokov sa v pondelok 
po misijnej nedeli koná akcia s ná-
zvom Misijný koláč. Za symbolickú 
sumu si môžu deti podľa chuti vybrať 
z domácich koláčov a zákuskov, ktoré 
napiekli mamy žiakov školy. (Katarína 
Hrižová)

�� Na vedecké kolokvium o Progla-
se na GTF PU prijali pozvanie 24. 
októbra Dana Podracká, vedúca 
literárneho oddelenia Literárno-in-
formačného centra, a literárny vedec 
prof. Ján Zambor z Filozofickej fakulty 
UK v Bratislave. Podujatie zapadlo 
do programu aktivít jubilejného 
cyrilo-metodského roka. Organizátori 
si dali za cieľ vedecky priblížiť pedagó-
gom i poslucháčom prvú slovanskú 
báseň zostavenú sv. Konštantínom-Fi-
lozofom. (Michal Hospodár)

�� Na sviatok sv. veľkomučeníka 
Demetra 26. októbra pristúpilo 
v Chráme Presvätej Bohorodičky 
po prvýkrát k svätému prijíma-
niu desať rómskych detí z Čirča. 
Po trojročnej príprave prijali deti z far-
nosti za prítomnosti svojich rodičov, 
krstných rodičov a ostatných veriacich 
Eucharistiu. Svätú liturgiu za prvopri-
jímajúce deti a ich rodičov slúžil du-
chovný otec Jaroslav Popovec. (-ver)

�� Cez svedectvo veriacich zo spolo-
čenstva Cenacolo zo Svidníka zaznela 
27. októbra vo farnosti Korunková 
pred svätou liturgiou radostná zvesť – 
kerygma, ktorou povzbudili všetkých 
prítomných. (Matej Fečko)

�� Séria podujatí s názvom Víkend 
v Bárke sa začala aj v tomto škol-
skom roku v GMC Bárka v Juskovej 
Voli. Až do budúceho leta sa budú 
môcť deti a mládež z protopresby-
terátov Prešovskej archieparchie 
zamýšľať nad témou Eucharistia vo 
východnej liturgii. V čase posledného 
októbrového víkendu centrum ako 
prvých privítalo mladých z proto-
presbyterátov Stropkov a Giraltovce. 
Účastníci boli vedení k tomu, aby im 
liturgia nezovšednela. (Erich Eštvan)

�� Denné sväté liturgie za život 
v Bratislavskej eparchii sa na podnet 
predsedu bioetickej subkomisie KBS 
Mons. Štefana Sečku slávia od 1. 
do 30. novembra. Sú pokračovaním 
októbrových slávení v Rožňavskej 
diecéze. (Stanislav Gábor)

�� Novembrová fatimská sobota 
2. novembra v Michalovciach pripad-

Prešovské zbory si pripomenuli príchod vierozvestcov
V sobotu 19. októbra sa na tra-
dičnom koncerte v Chráme Po-
výšenia sv. Kríža na prešovskom 
sídlisku Sekčov zišlo päť zborov, 
aby svojím spevom a vzťahom 
k tomuto druhu umenia vyjad-
rili lásku a úctu k Bohu a k sv. 
Cyrilovi a Metodovi. Program 
bol zameraný na oslavu výročia 
ich príchodu na naše územie. 
Otec Rastislav Baka privítal 
prítomných aj za hostiteľský 
zbor Stauros a vyjadril nádej, že 
takáto tradícia bude pokračovať 
aj v ďalších rokoch. V programe 
vystúpili prešovské zbory – 

Hlahol zo Sídliska 3, Zbor Krista 
Kráľa, Katedrálny zbor sv. Jána 
Krstiteľa, katedrálny zbor Kyri-
lomethodeon z Bratislavy. Zbo-
ry prezentovali svoje skladby 

v cirkevnoslovanskom jazyku. 
Rímskokatolícky Zbor Krista 
Kráľa predniesol svoje skladby 
v latinskom jazyku. (A. Tabačá-
ková; snímka: Š. Dančo)

Mladí z mládežníckeho centra v Prešove  
zavítali k redemptoristkám
V kláštore sestier redempto-
ristiek vo Vranove nad Topľou-
-Lomnici sa 25. – 27. októbra 
stretli mladí z prešovského 
Gréckokatolíckeho mládež-
níckeho pastoračného centra 
na študentskej víkendovke. Už 

samotná cesta bola výstupom 
na horu stretnutia sa s Pánom 
v Eucharistii a v celonočnom 
bdení, ktoré bolo zakončené 
eucharistickým požehnaním. 
K vytrvalosti mladých povzbu-
dil otec Marko Durlák a otec 

Peter Tirpák, duchovný správca 
GMPC. Atmosféru umocnil 
otec Marko svojimi skúsenos-
ťami z pôsobenia na Ukrajine 
a v Ríme. (-gmpc)

V Sobranciach slávili Liturgiu sv. Jakuba

V piatok 25. októbra zavítal 
do farnosti Sobrance vladyka 
Milan Chautur, košický epar-
cha, kde slávil starobylú Litur-
giu sv. Jakuba, ktorá sa koná raz 
za rok, na sviatok sv. Jakuba.

Pred začiatkom svätej liturgie 

posvätil pamätnú tabuľu 
venovanú pamiatke otca Emila 
Bokšaya, prvého farára novo-
zriadenej farnosti Sobrance, 
ktorý pôsobil v tejto farnosti 
v rokoch 1947 – 1951 a po obno-
vení Gréckokatolíckej cirkvi aj 

niekoľko mesiacov v roku 1968.
Otec Jozef Kellö, farár 

farnosti, predstavil prítomným 
bratom a sestrám osobu a život 
otca Emila Bokšaya. Prihovoril 
sa aj Imrich Habušta, zástupca 
MO Matice slovenskej, a vysvet-
lil dôvod inštalovania pamät-
nej tabule. Následne ju spolu 
s vnučkou otca Emila Bokšaya 
Magdalénou Rokickou odhalili 
a vladyka Milan ju posvätil.

Z prvokresťanských znakov 
bolo na tejto výnimočnej svätej 
liturgii viditeľné nielen sväté 
prijímanie zvlášť tela a zvlášť 
Kristovej krvi, ale aj svätý bozk 
pokoja medzi veriacimi ako 
znak jednoty a lásky v Cirkvi. 
(J. Kellö; snímka: K. Rokický)

Svojho patróna si pripomenuli  
v trnavskej gréckokatolíckej farnosti
V trnavskej gréckokatolíckej 
farnosti si v posledný októbro-
vý víkend pripomenuli svojho 
patróna – sv. apoštola a evanje-
listu Lukáša. Trojdnie odpus-

to vej slávnosti sa začalo už 
25. októbra večer duchovnou 
obnovou, ktorú viedol proto-
presbyter trenčianskej farnosti 
otec Igor Cingeľ. Zároveň bol aj 

slávnostným kazateľom a cele-
brantom piatkovej svätej litur-
gie. V sobotný podvečer sa slá-
vením obradov veľkej večierne 
ponorili do vigílie sviatku, ktorý 
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modliť za všetky nenarodené deti – tie, 
ktorých narodenie ešte len čaká, i tie, ktoré 
sa už narodiť nemôžu. Vhodnými aktivita-
mi je napríklad rozprávanie rodičov o tom, 
ako čakali svoje deti, ktoré možno doplniť 
prehliadkou albumu s fotografiami počas 
tehotenstva. Druhou vhodnou aktivitou 
je modlitba pri kríži alebo pri zapálenej 
sviečke za nenarodené deti, ktorým bolo 
právo na život odobraté. Túto problema-
tiku možno vhodným spôsobom priblížiť 
starším deťom, aby sa v nich začala budovať 
zodpovednosť za dávanie a ochranu života. 
A ak máte v rodine niekoho, kto čaká dieťa, 
bolo by napríklad vhodné motivovať deti 
k vytvoreniu pozdravu pre túto osobu.

3. týždeň 
15. – 21. december
Týždeň svätých praotcov sa môže niesť 
v znamení predkov. Každý večer je vhodné 
obetovať modlitbu za konkrétneho človeka, 
ktorý už vašu rodinu opustil, a priblížiť ho 
spomienkami deťom. Môže sa to znova 
diať pri zapálenej sviečke pri jeho foto-
grafii. Vhodným doplnením tejto aktivity 
je napríklad vytváranie rodokmeňa, kde 
si deti postupne budú dopĺňať svojich 
predkov. Alebo malých medailónov s ich 
fotografiami, ktoré budú zdobiť neskôr 
vianočný stromček. Je vhodné toto spomí-
nanie na predkov previazať so spomínaním 
na predkov Ježiša Krista. Vhodnými osoba-
mi, o ktorých je dobré deťom rozprávať, sú 
Adam a Eva, Henoch, Noe, Abrahám a Sára, 
Jakub a jeho rodina, Rút, prorok Samuel 
či králi Dávid a Šalamún. Toto spomínanie 
môže byť doplnené aj vizuálne vhodným 
večerným filmom.

4. týždeň 
22. – 24. december
Posledné dni pred Narodením Pána sa 
majú venovať intenzívnej príprave na tento 
sviatok. V Nedeľu svätých otcov sa spomí-
nanie môže zamerať na žijúcich príbuzných 
– starých či prastarých rodičov, za ktorých 
by mala byť venovaná modlitba, prípadne 
večer aj rozprávanie o nich či pripomína-
nie si spoločných zážitkov. Cez deň môžu 
deti pripravovať týmto osobám darčeky či 
vianočné priania. Tie môže nahradiť aj list, 
v ktorom deti opíšu radosť z toho, že majú 
v rodine takúto osobu, spoločný zážitok či 
vyjadria svoj osobný vzťah.

V prípade, že začínate piecť vianočné 
pečivo, zvlášť perníky, zapojte to toho aj 
svoje deti. Netreba sa báť, že nebudú per-
fektné. Pohľad na dieťa, keď sa mu upečie 
perník, a vy ho pochválite, je neoceniteľný. 

A na Vianoce nepôjde o tvar, ale o chuť 
a prípravu spojenú s láskou. Na to, aby sme 
deti naučili navzájom sa obdarovávať, nám 
môže poslúžiť náhodný výber niekoho zo 
spoločnej domácnosti, ktorému máme 
robiť cez nasledujúce dni anjelika – pomá-
hať, chváliť, venovať mu čas. Stačí dať mená 
členov rodiny do čiapky či klobúka a každý 
si vytiahne meno toho, komu má robiť 
anjela až do Narodenia Pána.

V pondelok sú deti už doma. Je to vhodný 
čas na prípravu vianočného stromčeka 
a jeho zdobenie či upratovanie domácnosti. 
Rovnako ako perníky ani stromček nemusí 
byť podľa najnovšej módy. Dôležité je, aby 
sa deti, kvôli ktorým ho staviame, pri ňom 
cítili šťastné. Večer by sa rodina mohla zísť 
pri ešte nezažatom stromčeku a spoločne sa 
modliť jeden za druhého. Mal by to byť čas, 
keď sa rodičia poďakujú deťom za všetko, 
čím ich v roku potešili, a zároveň ich popro-
sia o prepáčenie, ak im niekedy neprávom 
ublížili. Tým ukážu, že im city a pocity detí 
nie sú ľahostajné. Po modlitbe je vhodné 
vytvoriť pre deti spoločenskú hru s biblic-
kým alebo vianočným motívom. Možno 
sa inšpirovať mnohými hrami – Človeče, 
nehnevaj sa, kvarteto, pexeso či aj mediál-
ne známymi kvízmi z obrazovky, pričom 

odmenou môžu byť maličké perníky alebo 
koláčiky v tvare koliesok, alebo hviezdičiek.

Utorok je posledným dňom prípravy. 
V tento deň by sme už podľa možností ne-
mali upratovať, ale zamerať sa na prípravu 
štedrovečerného stola a venovať sa rodine. 
Deťom sa dá zveriť jeho výzdoba. Môžu 
napríklad vytvoriť servítky s vlastným via-
nočným motívom (hviezda, vetvička, svieč-
ka...). Aj keď v tento deň televízia ponúka 
množstvo rozprávok a filmov, je dôležité 
vyberať tie správne a doplniť ich o biblické 
hrané či animované filmy. Zároveň nie je 
vhodné nechať deti iba pred televíziou, ale 
venovať sa im aj napríklad vonku pri stavbe 
snehuliaka. Staršie deti je vhodné vtiahnuť 
do samotnej prípravy večere, aby sa rodinné 
tradície postupne zakoreňovali aj v ich mys-
liach. Samozrejmosťou by mala byť návšte-
va chrámu, jasličiek a bohoslužba. Večer pri 
stole je vhodné prečítať si stať z evanjelia 
o narodení Ježiša Krista a tropár sviatku Na-
rodenia Pána či zaspievať si koledu. Tie by 
mali byť súčasťou slávnostného posedenia 
rodiny pri stole i v nasledujúce dni. n 

Juraj Gradoš
snímka: sxc.hu

Cesta k Narodeniu
Každý veľký sviatok si v rodinnom, spoločenskom i cirkevnom vnímaní zasluhuje prípravu. 

Čím je sviatok väčší, tým je príprava dlhšia a náročnejšia. Podobne je to aj so sviatkom Naro-
denia Pána. Cirkevná príprava na tento sviatok sa začala ešte 15. novembra a je známa podľa 

svätého predošlého dňa ako Filipovka (14. novembra je sviatok apoštola Filipa). Na tento 
sviatok sa však dá pripraviť aj v rodinnom kruhu. Mnohé sviatky v tomto období nás priamo 
i nepriamo navádzajú na tento okamih a môžu nám pomôcť určiť primeranú náplň rodinnej 

prípravy. Tento čas sa tak dá nielen využiť na upevnenie rodinných vzťahov, ale aj na správne 
usporiadanie rebríčka hodnôt u detí. 

1. týždeň 
1. – 7. december
Prvý týždeň sa nesie v znamení prorokov 
a sv. Mikuláša. Je to čas prípravy a prvý 
sviatok, keď sú deti obdarúvané najmä 
sladkosťami. V tomto čase by rodičia mohli 
deťom nielen priblížiť sviatok sv. Mikuláša, 
ale najmä praktickými príkladmi poukázať 
na potrebu dávania samého seba. Dá sa to 
napríklad tým, že spolu navštívia starých 
ľudí v okolí, detský domov, domov sociál-
nych služieb či hoci iba suseda v bytovke. 

Nepôjdu však s prázdnymi rukami. Môžu 
spoločne upiecť koláč, urobiť citronádu či 
nachystať iný vhodný darček.

Tomuto konaniu by mala predchádzať 
príprava, tak materiálna, ako aj duchovná. 
Rodičia by sa mali večer spoločne modliť 
s deťmi a v modlitbe prosiť Boha o pomoc 
pre toho konkrétneho človeka či ľudí, kto-
rých sa chystajú navštíviť. Môžu na tento 
úmysel obetovať i desiatok ruženca. Ak by 
bola návšteva realizovaná po sviatku sv. 
Mikuláša, môžu deti vyzvať k slobodnému 

rozhodnutiu podeliť sa so sladkosťami 
s danou osobou. Zaujímavým doplnením 
aktivít môže byť skryté obdarovanie spolu-
žiakov drobnými sladkosťami (alebo inými 
drobnosťami) počas týždňa.

2. týždeň 
8. – 14. december
Ďalší týždeň sa začína nedeľou a sviatkom 
Počatia Presvätej Bohorodičky svätou 
Annou. Počas tohto týždňa sa môže rodina 
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Bukovce, Svetlice, Roztoky či Hrabské. To je len niekoľko zo šestnástich gréckokatolíckych 
chrámov zasvätených svätému Demetrovi, ktorého sviatok sme slávili 26. októbra. Vo vý-
chodných cirkvách patrí medzi svätých, ktorí sa tešia veľkej úcte. Ako sa kult tohto gréckeho 
mučeníka dostal ako jeden z prvých zo Solúna na naše územie a získal takú popularitu? 

Solún
Tu sa do popredia dostáva tohtoročné 1150. 
výročie príchodu našich vierozvestcov sv. 
Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. 
Ich rodné mesto, ktoré sa nachádza na po-
breží Egejského mora na západnej strane 
polostrova Chalkidiki, založil jeden z veli-
teľov armády a švagor Alexandra Veľkého 
Kassander, keď zlikvidoval niekoľko obcí 
a všetkých obyvateľov sústredil do bývalé-
ho kúpeľného mesta Thermé. Pomenoval 
ho podľa svojej manželky Thessaloniké. 
Po páde slávneho Macedónskeho kráľovstva 
sa dostalo pod vplyv Rímskej ríše, ktorá ho 
nechala hlavným mestom svojej provincie 
Macedónia. Z tohto mesta bolo spravo-
vané územie dnešného Grécka, Albánska 
a Macedónska a udržalo si svoje vplyvné 
postavenie v okolí. V 1. storočí tu vznikla aj 
jedna z prvých kresťanských obcí v Európe. 
Vplyvom Pavlovej niekoľkomesačnej mi-

sijnej činnosti bolo zasiahnutých a uverilo 
veľké množstvo Grékov, pričom nemálo ich 
bolo vznešeného pôvodu.

Zo života
Aj po rozpade rímskeho impéria zostal 
Solún po Konštantínopole najdôležitejším 
mestom Byzancie. A tu sa v 3. storočí naro-
dil sv. Demeter, syn významného prokon-
zula, ktorý v čase prenasledovania kres-
ťanov pohanskými cisármi tajne vyznával 
vieru v jediného Boha. V dome mali tajnú 
kaplnku, v ktorej spolu so svojou ženou 
vychovávali malého Demetra v kresťanskej 
viere. V nej prijal v tajnosti krst a ďalej sa 
pod vplyvom Božej milosti vzdelával v Bo-
žom zákone a rástol v čnostiach. Po otcovej 
smrti si ho vtedajší cisár Maximián povolal 
na cisársky dvor. A keď bližšie spoznal jeho 
vojenské schopnosti a rozum, vymenoval 

ho do funkcie, ktorú zastával jeho otec, 
s dôrazom na to, aby zabránil šíreniu kres-
ťanstva. No Demeter konal presný opak. 
Verejne vyznával a ohlasoval Krista, podob-
ne ako pred ním apoštol Pavol, a mnohých 
ľudí priviedol k poznaniu pravého Boha. 
Tým, samozrejme, padol do nemilosti ci-
sára. Jeho reakcia na seba nenechala dlho 
čakať. Dal si ho zavolať. Keď Demeter pred 
ním bez strachu vyznal, že je kresťan, ne-
chal ho uvrhnúť do väzenia. Kým Demeter 
trávil čas vo väzení, nechal cisár zabíjať 
mnohých kresťanov v hrách proti svojmu 
bojovníkovi Liovi, ktorý hanobil ich vieru. 
To zapálilo odhodlanie v mladíkovi Nesto-
rovi, ktorý sa rozhodol s Liom bojovať. No 
predtým si zašiel po požehnanie k Demet-
rovi do väznice. Ten mu povedal, že Lia po-
razí, no sám položí život pre Krista. Tak sa 
aj stalo. Nestor zabil Lia, no cisár rozhneva-
ný porážkou svojho najlepšieho bojovníka 
nechal Nestora sťať. A keď sa dozvedel, že 
Nestor dostal požehnanie na boj od Demet-
ra, nechal aj jeho 26. októbra 306 vo väzení 
prebodnúť kopijami. Telo mučeníka v noci 
kresťania vzali a pochovali. V 5. storočí bol 
v meste na jeho počesť postavený monastier 
a chrám, kde sa nachádzali aj jeho ostat-
ky. Neskôr nechal vysoký štátny úradník 
Leontios po svojom zázračnom uzdravení 
tento chrám prebudovať na nádhernú 
päťloďovú baziliku, ktorá stojí dodnes. Sú 
v nej uložené ostatky svätca, z ktorých vy-
teká voňavé myro. Vďaka nemu je nazývaný 
aj Myrotočivý. Podľa iných prameňov sa 
Leontios neskôr stal prefektom v provincii 
Ilýrium na západe Balkánu a preniesol 
nejakú časť svätcových ostatkov so sebou 
do hlavného mesta provincie Sirmium, kde 
nechal ako veľký ctiteľ svätého Demetra 
postaviť na jeho pamiatku chrám. Niečo 
môže napovedať aj názov mesta postave-
ného na mieste Sirmia (po jeho zničení) 
– Sremská Mitrovica, ktorého vraj plné 

znenie bolo Sremská Dimitrovica (od mena 
Dimitrij, Demeter). Stal sa patrónom mesta 
Solún a v celej Byzantskej ríši bol uctievaný 
ako patrón vojakov a obranca vlasti.

Kult na našom území
Keďže sv. Metod pred svojím vstupom 
do kláštora na hore Olymp slúžil ako 
archont a vojenský stratég v jednej provincii 
v Macedónsku, je zrejmé, že pri svojich 
vojenských povinnostiach mal vo veľkej 
úcte tohto svätca, ktorý sa stal aj patrónom 
ich misie na Veľkej Morave. Tak sa s prícho-
dom solúnskych bratov postupne dostal 
na naše územie i kult sv. Demetra. Pretrvá-
va dodnes. V podobe početných patrocínií 
chrámov východného, ale aj západného 
obradu.

Stopy kultu tohto svätca môžeme nájsť 
vo viacerých pamiatkach. Ide napríklad 
o kánon utierne na samotný sviatok, ktorý 
podľa všetkého zložili samotní bratia sv. 
Cyril a Metod. V ňom nádherne vyznáva-
jú svoju lásku k vlasti a rodnému mestu. 
Prosia mučeníka, aby ich uchránil pre 
mnohými nebezpečenstvami, s ktorými 
sa na svojej ceste  stretli a ktorým ešte len 
budú čeliť. Iným dôkazom významnosti 
svätca je to, že už od dôb vzniku Uhorska 
sa jeho sviatok slávil na celom uhorskom 
území podľa byzantského kalendára, čiže 
26. októbra, nie 8. novembra, ako ho svätila 
západná tradícia. To potvrdzuje aj nájdená 
literárna pamiatka, tzv. Spišské modlitby 

z obradu po-
sviacky chrá-
mu na Spišskej 
Kapitule z  25. 
októbra 1479, 
teda deň pred 
sviatkom sv. 
Demetra. 
Tieto mod-
litby svojou 
štruktúrou 
a jednotlivými 
časťami pou-
kazujú na to, 
že prosby 
boli prevzaté 
a upravené 
z veľkej (mir-
nej) jekténie. 
Majú teda svoj 
pôvod v by-
zantskej tra-
dícii, ktorá sa 
dostala k nám 
vďaka solún-
skym bratom. 
Významným 

dokladom liturgického kultu sv. Demetra 
sú aj pergamenové zlomky pochádzajúce 
z 11. – 12. storočia nájdené v Ostrožnici pri 
Humennom, ktoré obsahujú časti Kánona 
sv. Demetrovi bez toho, aby bol známy 
nejaký jeho grécky alebo inojazyčný ekviva-

lent. To môže byť  dôkazom ľudovej tvorby 
na svätcovu počesť.

Ľudový charakter sviatku
Na svätcov kult mala značný vplyv aj valaš-
sko-rusínska kolonizácia, ktorá dosiahla 
svoj vrchol v 16. storočí. Ich polokočovný 
pastiersky spôsob života mal výrazný podiel 
na formovaní tohto sviatku, keďže ním sa 
končila pastierska sezóna a pastieri začínali 
zháňať ovce z pastvísk do obcí. Po sedem-
mesačnej práci bol deň sv. Demetra pre 
nich sviatkom veľkých valašských osláv. 
Bača a valasi v sviatočných šatách pri-
chádzali do chrámu, kde ďakovali Bohu 
a obetovali syr a oštiepok, potom nasle-
dovalo vyúčtovanie s gazdami – majiteľmi 
oviec. Tento sviatok získal nový rozmer a sv. 
Demeter sa postupne stal patrónom novej 
spoločenskej skupiny – pastierov.

Kult veľkomučeníka Demetra má u nás 
viac než tisícročnú tradíciu. Patrí k jedným 
z prvých, ktorí sa dostali na naše územie. 
Napriek tomu jeho úcta v dnešných časoch, 
žiaľ, trocha upadá. Nech aj táto pripomien-
ka poslúži ako prostriedok obnovy našich 
duchovných koreňov, ktoré sú ukryté aj 
v slávení sviatku sv. Demetra. n

Tomáš Pecuch
snímka Chrámu sv. Demetra v Solúne  

(blogu.lu) a jeho freska (wikipedia.org )

Legenda o Demetrovi

Jedného času potom pohania prepadli mesto Solún a mnoho jeho obyvateľov zobrali do ot-
roctva. Medzi nimi boli dve krásne panny, ktoré odvliekli do svojho kraja a darovali svojmu 
kniežaťu. Panny vedeli pekne vyšívať rôzne kvety, stromy, vtáky, zvieratá a ľudské tváre. Keď 
to zistil knieža, v rukách ktorého sa nachádzali, povedal im: „Počúvam, že vo vašom meste je 
veľký boh, ktorý sa volá Demeter a robí veľké zázraky. Vyšite mi na plátne jeho obraz, nech 
sa mu aj ja pokloním.“ Panny na to odpovedali: „Demeter nie je Boh, ale verný Boží sluha 
a zástanca kresťanov. A čo nám prikazuješ, to urobiť nesmieme, pretože vieme, že sa mu 
nechceš pokloniť, ale rúhať sa mu.“ Knieža hovoril: „V mojich rukách je váš život i vaša smrť. 
Vyberte si, čo chcete. Alebo urobíte, čo vám prikazujem, a budete živé, alebo to neurobte, 
a hneď zomriete.“ Panny sa zľakli smrti a začali vyšívať obraz sv. Demetra. Keď sa priblížil 
deň jeho svätej pamiatky, obraz bol hotový. V noci pred dňom jeho pamiatky obe panny 
smutne sedeli, hlavy sklonili nad obraz, začali plakať a hovorili: „Nehnevaj sa na nás, Kristov 
mučeník, lebo vieme, že nečestné knieža sa chce rúhať tvojmu svätému obrazu. Ty vieš, že 
sme nechceli zobraziť tvoju svätú tvár, iba nedobrovoľne sme to urobili, lebo sme sa báli 
horkej smrti. Preto sa na nás nehnevaj a odpusť nám náš hriech.“ Plačúc nad obrazom usnu-
li a odtiaľ ich, ako kedysi anjel Habakuka, Demeter zobral aj so svojím obrazom, zaniesol 
ich ešte tej noci do Solúna na svoj sviatok a postavil ich v cerkvi pri svojom hrobe.  Stalo sa 
to v čase slúženia celonočného bdenia. Keď to videli ľudia prítomní v cerkvi, veľmi sa divili. 
A panny zvolali: „Sláva Bohu! Kde sa nachádzame?“ Mysleli si, že sa im to sníva. Keď sa pre-
svedčili, že sú skutočne v Solúne a vidia hrob sv. Demetra i množstvo ľudí, ktorí sa v cerkvi 
zišli na celonočnom bdení, nahlas ďakovali svojmu ochrancovi sv. Demetrovi a vyrozprávali 
všetko, čo pre nich vykonal. Keď si to Solúnčania vypočuli, veľmi sa takému zázraku potešili 
a tým radostnejšie slávili deň sv. Demetra.

preložil Jozef Matejovský

Patrón byzantskej 
misie
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tie tohto biedneho tela. Intímne vnútro 
veriacich sa omýva odlišným spôsobom, 
odlišným spôsobom sa umýva ľudská duša, 
a to zásluhami viery. Vo sviatostiach spásy, 
pokiaľ si to nutnosť vyžaduje a Boh udeľuje 
svoje odpustenie, veriacim sa dáva božským 
spôsobom všetko na jeden raz. Nech nik nie 
je zmätený len preto, že nemocní sú iba po-
kropení alebo len umytí, keď im je poskyt-
nutá Pánova milosť. Veď Sväté písmo ústami 
proroka Ezechiela hovorí: ,Budem na vás 
kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých 
vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel 
vás očistím. A dám vám nové srdce a nového 
ducha vložím do vás’ (Ez 36, 25 – 26).“ (Cyp-
rián z Kartága, Listy, 69, 12 – 14)

Absencia poznania u nemluvniat 
nie je prekážkou krstu
„Dieťa sa stáva veriacim nie dobrovoľným 
aktom viery na spôsob dospelých veriacich, 

ale vďaka sviatosti samej viery (krstu). 
Keďže krstný rodič odpovedá, že verí, tak 
sa aj dieťa stáva veriacim nie preto, žeby 
jeho vlastné poznanie dalo súhlas, ale vďaka 
prijatiu samej sviatosti krstu. Keď neskôr 
začne poznávať, nebude potrebovať nový 
krst, ale pochopí sviatosť už prijatú a súhla-
som vlastnej vôle sa prispôsobí duchovnej 
skutočnosti, ktorú krst predstavuje. Kým 
nebude schopné tohto úkonu vôle, na jeho 
záštitu pred nepriateľskými silami stačí 
samotný krst. Bude mu to stačiť až do ta-
kej miery, že pokiaľ by zomrelo ešte pred 
užívaním rozumu, s kresťanskou pomocou 
unikne súdu pre hriech, čo vstúpil do sveta 
vinou jedného človeka (porov. Rim 5, 12), 
vďaka samej sviatosti, ktorú garantuje láska 
Cirkvi.“ (Augustín z Hippo, Listy, I, 98, 7 – 
10). n

Marko Durlák
ilustračná snímka:  

www.zhivopismira.ru

Boh v chudob-
ných a maličkých
Vyznávame, že Ježiš „zasa príde v sláve súdiť 
živých i mŕtvych“. Dejiny ľudstva majú svoj 
počiatok v stvorení muža a ženy na Boží obraz 
a podobu, a ukončia sa Kristovým posledným 
súdom. Na tieto dva póly histórie sa často 
zabúda.

Pripomeňme si, že Boží Syn svojím na-
nebovstúpením povzniesol k Bohu naše 
človečenstvo, ktoré na seba prijal, a chce nás 
všetkých pritiahnuť k sebe. Volá celý svet, aby 
sa nechal objať Božím otvoreným náručím, 
aby na konci čias bolo všetko odovzdané Ot-
covi. Do tohto kontextu zapadá podobenstvo 
o desiatich pannách (porov. Mt 25, 1 – 13). 
Desať dievčat očakáva príchod ženícha, on 
však mešká a ony zaspávajú. Ženíchom je Pán, 
obdobím očakávania je čas, ktorý dáva nám 
všetkým s milosrdenstvom a trpezlivosťou 
ešte pred jeho posledným príchodom. Je to 
čas bdelosti, čas, v ktorom máme mať zažaté 
lampy viery, nádeje a lásky; čas, keď máme 
mať otvorené srdce voči dobru, kráse a prav-
de; čas, keď máme žiť podľa Boha, pretože 
nepoznáme deň ani hodinu Kristovho návratu. 
Život kresťanov, ktorí zaspali, je smutný. 
Nezaspime!

Podobenstvo o talentoch nás pobáda, aby 
sme uvažovali o súvislosti využívania darov, 
ktoré sme dostali od Boha (porov. Mt 25, 14 
– 30). Pán domu po svojom príchode prvých 
dvoch sluhov pochváli, kým tretieho vyhodí 
von, do tmy, pretože zo strachu schovával svoj 
talent a uzavrel sa do seba samého. Kresťan, 
ktorý sa zatvára do seba, ktorý schováva všet-
ko, čo mu Pán dal, nie je kresťanom! Osobitne 
v tomto období krízy – dnes – je dôležité, aby 
sme sa do seba nezatvárali ukrývaním našich 
talentov, vlastného duchovného, intelektuál-
neho a materiálneho bohatstva, ale aby sme 
sa otvorili a boli solidárni a pozorní voči iným. 
Život sme nedostali preto, aby sme ho žiarlivo 
strážili pre seba samých, ale preto, aby sme 
ho darovali. Drahí mladí, buďte veľkodušní! 
Nebojte sa snívať o veľkých veciach!

Nakoniec pár slov o stati o poslednom súde, 
v ktorom je opísaný Pánov druhý príchod, 
keď bude súdiť všetkých ľudí, živých i mŕtvych 
(porov. Mt 25, 31 – 46). To nám pripomína 
skutočnosť, že aj my budeme Bohom súdení 
podľa lásky – ako sme milovali našich bratov, 
osobitne tých najslabších a najnúdznejších. 
Boh nám milosrdne a trpezlivo darúva tento 
čas, aby sme sa každý deň učili spoznávať ho 
v chudobných a maličkých, konali dobro a boli 
bdelí v modlitbe a láske.

TK KBS, preložili A. Jenčíková CJ,  
M. Fábryová, upravil J. Gradoš

 
Vyznávam jeden krst 
na odpustenie hriechov
 
Všetci vieme, že krst je vstupnou bránou nielen do spoločenstva miestnej cirkvi, ale aj 
do veľkej rodiny Božích detí, ktoré sa môžu pýšiť adoptívnym Božím synovstvom, z čoho – 
podľa slov apoštola Pavla – vyplýva aj nárok na dedičstvo. Ide o takú veľkú skutočnosť, že 
sviatosť krstu možno prijať iba raz, čo vyjadrila Cirkev slovami „vyznávam jeden krst“. 

Krst možno právom nazvať 
osvietenie
„Od tých, ktorí boli presvedčení a uverili 
v pravdu poučení, ako sme ich vyložili, a čo 
sľubujú, že budú podľa nich aj žiť, žiada 
sa, aby modlitbami a pôstom prosili Boha 
za odpustenie spáchaných hriechov. Spolu 
s nimi sa modlíme a postíme aj my. Potom 
ich privádzame na miesto, kde je voda, 
v ktorej sa znovuzrodia, tak ako sme sa 
v nej znovzrodili aj my. V mene Otca všet-
kých, Pána, Boha a nášho Spasiteľa Ježiša 
Krista i Svätého Ducha sú obmytí vodou. 
Veď už Kristus povedal: ,Ak sa nenarodíte 
znova, nevojdete do nebeského kráľovstva’ 
(porov. Jn 3, 3). Každému je jasné, že ak sa 
už raz narodil, nemôže sa vrátiť do lona 
matky. Prorok Izaiáš vysvetľuje, akým 
spôsobom sa zbavuje hriechov ten, čo činí 
pokánie: ,Obmyte, očistite sa, odstráňte mi 
spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte 
robiť zlo! Učte sa robiť dobro, domáhajte sa 
práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo 
sirote, obhajujte vdovu! Poďte, pravoťme 
sa! – hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa 
šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú 
červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele). 
Ak budete povoľní a budete poslúchať, 
dobro zeme budete požívať. Ak sa však 

zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo 
hovorili ústa Pánove’ (Iz 1, 16 – 20). Nikto 
nie je schopný dať meno Bohu, ktorý je 
neopísateľný, a iba nevyliečiteľný blázon sa 
odváži tvrdiť, že to vie. Toto obmytie vodou 
sa nazýva osvietenie, lebo kto prijíma ono 
učenie, je osvietený na duchu.“ (Justín Filo-
zof, Prvá apológia, 61)

Krstom sa stávame podobnými 
Kristovi
„Keď ste boli pokrstení v Kristovi a Krista 
ste si obliekli, zjednotili ste sa s Božím Sy-
nom. Boh, ktorý nás predurčil, aby sme sa 
stali jeho adoptovanými synmi, urobil nás 
podobnými oslávenému Kristovmu telu. 
A tak účasťou na Kristovi (Pomazanom) 
aj vy ste boli správne nazvaní Kristovia 
(pomazaní), lebo to o vás Boh povedal: 
,Nedotýkajte sa mojich pomazaných’ (Ž 104, 
15). Stali ste sa pomazanými, lebo ste prijali 
symbol, znak Svätého Ducha. Všetky tieto 
veci sa na vás uskutočnili symbolicky, lebo 
ste obrazom Krista. On tiež, potom, ako 
sa umyl v rieke Jordán a zjavil vodám vôňu 
svojho božstva, vystúpil z vody a uskutoč-
nilo sa na ňom zostúpenie Svätého Ducha: 
podobný spočinul na podobnom. Podobne 

aj vy, keď ste vyšli z kúpeľa posvätných 
prameňov, boli ste pomazaní myrom, čo 
je symbol a znak toho pomazania, ktorým 
bol pomazaný Kristus. Týmto pomazaním 
je Svätý Duch, o ktorom blažený Izaiáš ho-
voriac v Pánovom mene proroctvo, ktoré sa 
naň vzťahovalo, riekol: ,Duch Pána je nado 
mnou, lebo ma pomazal, poslal ma hlásať 
radostnú zvesť chudobným’(Iz 61, 1).“ (Cyril 
Jeruzalemský, Mystagogické katechézy, 2, 2)

Krst je platný, aj keď nedošlo 
k úplnému ponoreniu
„Milovaný synu, pýtaš sa ma, čo si mys-
lím o tých, čo prijali Božiu milosť v stave 
choroby a nemoci: či ich možno považovať 
za legitímnych kresťanov, keďže neboli 
obmytí, ale iba pokropení spásonosnou 
vodou. Pokiaľ ide o nás a našu skromnú 
mienku, máme za to, že Božie dobrodenia 
nemôžu byť nijako oklieštené a zredukova-
né a že nedôjde k žiadnej ujme, pokiaľ sa 
vyliatie Božích darov prijíma s plnou vierou 
zo strany toho, kto udeľuje, ako aj zo strany 
toho, kto prijíma. Vo sviatosti spásy sa totiž 
nákaza hriechu neobmýva tak, že sa čistí 
špina pokožky a častí tela v bežnom kúpeli: 
tu nie je potrebná vaňa či bazén na umy-
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percent kresťanov. Z politického hľadiska 
nie sú nič. Nemajú žiaden vplyv na život. 
Keďže je ich málo, môžu byť iba svedkami. 
Svedkami veľmi krátkeho, veľmi jedno-
duchého a veľmi odlišného štýlu života. 
Svedkami iného štýlu či spôsobu života. Sú 
takými živými svedkami Ježiša Krista v jeho 
zemi. 

Betlehemčania vo väčšine pracujú v služ-
bách v hoteloch a reštauráciách. Nie je tu 
žiaden významný priemysel. Iba ak výroba 
suvenírov a devocionálií, no aj tie sa v os-
tatnom čase pre lacnejšiu produkciu stále 
viac dovážajú z Číny. Takže keď je politická 
situácia pokojná a prídu turisti a pútnici, 
Betlehemčania môžu žiť, pracovať, predať, 
čo vyprodukujú. Ale ak tam nie je mier 
a nikto  nepríde, títo ľudia trpia.

Ekonomická kríza vo svete sa nevyhla 
ani Betlehemu. Mnoho obyvateľov je 
nezamestnaných. Mnohí žijú pod hranicou 
chudoby z menej ako dvoch dolárov na deň. 
Dobré meno tu kresťanom robia tunajšie 
kresťanské školy. Mnohí moslimskí rodičia 
dávajú svoje deti do kresťanských škôl pre 
vyššiu úroveň výučby. Tak isto aj Betlehem-
ská univerzita, ktorej podnet na založenie 
dal pri svojej návšteve v roku 1964 ešte 
vtedajší pápež Pavol VI., má v meste veľmi 
dobré meno. Jej absolventka Vera Babouno-
vá je dnes starostkou Betlehema. 

V ostatných rokoch sa Betlehem u nás 
spája aj s betlehemským svetlom. 
Tak ako pútnici putujú do Betlehema, tak 
zase svetlo z Betlehema putuje do celého 
sveta. Áno, je to kúsok Betlehema, ktorý 
môže mať každý doma. Táto tradícia je 
už od roku 1986. Je úžasné, ak si človek 
uvedomí, že všetky tieto svetielka majú 
svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, 
ktoré sa zažalo práve v mieste rodiska Ježiša 
Krista. Každé odpálenie svetielka odkazuje 

ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier 
šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa 
od človeka k človeku šíri plameň betlehem-
ského svetla.

Aj tento rok bude betlehemské svetlo 
putovať po Slovensku. Ako vnímate túto 
tradíciu, symboliku a význam celého 
tohto projektu? 
Je to medzinárodný projekt. Má moc pre-
konávať hranice, štátne i ľudské. Roztápať 
ľady. Plamienok je symbolom toho, že sa 
tma a neporozumenie dajú prekonať. Že 
sme napojení na naše korene v Betleheme. 
Že spolucítime s tými, ktorí potrebujú našu 
pomoc. Je to výraz spolupatričnosti. Betle-
hemskí kresťania potrebujú cítiť, že zvyšok 
sveta je s nimi v modlitbe a spoluúčasti. Je 
to dobré posolstvo, a to v každom zmysle. 
Duchovnom, morálnom, dokonca aj poli-
tickom. Je to posolstvo mieru, nie vojny. 

V tejto krajine je každý človek veriaci. 
Kresťan, moslim či žid. Preto aj kresťania 
cítia potrebu definovať samých seba, ukázať 
sa ako kresťania. Ukázať, že majú kresťan-
skú identitu. Má to pre nich veľký význam. 
Pochádzať z Dávidovho mesta Betlehem. 
Miesta, kde sa narodil Ježiš. Ako arabskí 
kresťania sú vo veľkej miere spojení so 
svojou arabskou kultúrou, s palestínskou 
spoločnosťou. No zároveň sú ako kresťania 
spojení aj so svojimi židovskými koreňmi 
a s veľkým západným kresťanským svetom. 
A práve toto ich stavia do sprostredkova-
teľskej pozície. Môžu byť mostom medzi 
židovskou izraelskou spoločnosťou a pales-
tínskou moslimskou spoločnosťou. Vždy 
treba hľadať to, čo spája. Tunajší kresťania 
potrebujú cítiť, že zvyšok sveta je s nimi 
v modlitbe a spoluúčasti.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Betlehem je zvláštne miesto. Čo sa 
vám vynorí ako prvé, keď počujete toto 
slovo?
Odtiaľ vyšlo svetlo národov Ježiš Kristus. 
Odtiaľ pochádza prísľub pokoja pre všet-
kých, ktorí milujú Boha. Predovšetkým je 
to miesto, kde máme všetci svoje korene. 
Kresťania z celého sveta patria sem. Tu sú 
ich korene. Tu sa nebo dotklo zeme. Tu 
sa to všetko začalo. Je to naša kresťanská 
kolíska. Tunajšia miestna cirkev je matkou 
všetkých cirkví. V tom spočíva to zvláštne 
a jedinečné spoločenstvo medzi cirkvou 
žijúcou tu a cirkvou žijúcou na celom svete. 

Kresťania a moslimovia majú vo Svätej 
zemi zvláštne vzťahy. Ako je to v Betle-
heme?
Medzi kresťanmi a moslimami vládlo 
kedysi porozumenie. No dnes, i vzhľadom 
na udalosti z Egypta a Sýrie, to už tak nie 
je. Teraz sa pre stále výraznejší moslimský 
fundamentalizmus  mnohí prestali stýkať. 
Badať, že každá oblasť tunajšej spoločnosti 
sa postupne mení na moslimskú. Je to 
proces postupnej islamizácie spoločnosti. 
Je to jednoducho fakt. Výsledok je taký, 
že aj keď v krajine nezavediete moslimské 
zákony, krajina zmýšľa, žije a správa sa ako 
moslimská. Život kresťanov sa komplikuje. 
U kresťanov v Betleheme panuje veľká 
neistota zo zajtrajška. A z tejto neistoty 
pramení želanie, túžba odísť, nájsť si iné 
miesto na život. Pretože tu si nemôžu 
plánovať budúcnosť. Je tu stále menej 
a menej kresťanov. Od roku 1948 opusti-
lo túto krajinu vari až šesťdesiat percent 
kresťanov. To je veľmi problematický fakt. 
Existuje očividne veľmi reálne riziko, 
že kresťanom, aspoň tým na západnom 
brehu, bude umožnená len kozmetická 
a dekoratívna prítomnosť. Nič viac. Z Bet-
lehema sa stane múzeum kresťanstva, kde 
už nebude živého spoločenstva miestnych 
veriacich. 

Miesto Ježišovho ukrižovania a vzkriese-
nia je viac-menej všeobecne uznávané. 
Ako je to s miestom jeho narodenia? 

Cirkev toto miesto v Betleheme uznáva 
od prvotných čias ako miesto narodenia 
Ježiša Krista a tisíc rokov pred tým aj ako 
miesto narodenia kráľa Dávida. Potvrdzuje 
to aj sv. Hieronym, ktorý si postavil pustov-
ňu vedľa miesta Božieho narodenia a ktorý 
tu žil 30 rokov a prekladal Sväté písmo 
z hebrejčiny a gréčtiny. Sem od najstarších 
čias chodili pútnici a zanechali nám svoje 
svedectvá. 

Bazilika narodenia patrí k najstarším 
kresťanským chrámom. Čomu za to 
vďačí?
Bazilika narodenia bola postavené za čias 
sv. Heleny v roku 326. Je to jediná bazi-
lika z byzantských čias, ktorá sa s väčší-
mi či menšími obmenami zachovala až 
po dnešné dni. Čo je vlastne Boží zázrak, či 
skôr riadenie. 

Za to, že napríklad nebola zničená pri 
perzskej invázii Kozroeho v roku 614, 
vďačí skutočnosti, že nad hlavným vcho-
dom do baziliky sa nachádzala mozaika 
troch mudrcov oblečených do perzských 
šiat a klaňajúcich sa narodenému Ježišovi 
Kristovi. Podľa perzského odevu v týchto 
troch osobách rozpoznali Peržania neja-
kých svojich ľudí a povedali si, že keďže tu 
boli ich ľudia, nemôžu toto miesto zničiť. 
A tak bazilika zostáva stáť, aj keď mnohé 

iné baziliky vo Svätej zemi v tom čase ľahli 
popolom. 

Do baziliky sa vchádza veľmi netradič-
ne. Úzkym a nízkym vchodom, vysokým 
iba 120 cm. Každý, kto ide dovnútra, musí 
najprv skloniť hlavu, pretože iba tak môže 
vojsť cez tieto dvere pokory. Pôvodne bol 
vchod oveľa väčší, no pre znesväcovanie 
baziliky inovercami, ktorí vodili dovnútra 
zvieratá, ho prebudovali na takýto nízky. 

Ako vyzerá súčasný Betlehem? Kto 
v ňom žije a akým spôsobom?
Samotný Betlehem má dnes asi iba 25-tisíc 
obyvateľov. No v skutočnosti sa javí väčší, 
pretože má okolo seba satelitné mestá 
(Bet Jala, Bet Sahour, Bet Safafa, al-Khadr, 
Artas a Husan). Spolu s nimi má asi 70-tisíc 
ľudí. Urbanisticky je to spojené tak, že 
nevidno, kde sa končí jedno a začína druhé 
mesto. Oblasť Betlehema je od Jeruzalema 
oddelená silným železobetónovým múrom, 
vysokým asi osem metrov. Pritom mestá 
sú dnes skoro celkom jedno pri druhom. 
Trocha to pripomína Berlínsky múr, no vo 
zväčšenej podobe. Ak chcú ísť Betlehem-
čania na druhú stranu múru, musia mať 
zvláštne povolenie. Mnohokrát ho nedosta-
nú, čo je pre nich dosť frustrujúce. Mnohé 
tunajšie rodiny sú rozdelené, ako to bolo 
za čias rozdelenia Nemecka. Sú päť minút 
od Jeruzalema, no nemôžu sa tam dostať. 

Z tunajších obyvateľov nie je dnes ani 20 

Nebo sa dotklo 
zeme

Gréckokatolícky kňaz 
Miroslav Labač pôsobí 
vo farnosti Falkušovce. 
Ale mnohí gréckokatolíci 
i rímskokatolíci ho 
stretávajú aj vo Svätej 
zemi, kde im robí 

Nakupujte  
v pro-life 
lekárňach
Jednoduchý spôsob, ako šíriť kultúru života, 
je nakupovať v pro-life lekárňach. Otcovia 
biskupi 26. októbra 2013 zverejnili stanovisko 
subkomisie pre bioetiku teologickej komisie 
Konferencie biskupov Slovenska k predaju 
a výdaju prípravkov hormonálnej antikon-
cepcie a iných prípravkov zameraných proti 
ľudskému životu v lekárňach (nájdete ho 
na kbs.sk). V súlade s učením Katolíckej 
cirkvi vyzývajú k ochrane každého ľudského 
života od jeho počatia až po prirodzenú smrť 
a rešpektovaniu etických požiadaviek vyplý-
vajúcich z nenarušiteľnej dôstojnosti človeka, 
jeho života, zdravia, ľudských práv a mravne 
oprávnených záujmov. Keďže antikoncepčné 
prípravky s abortívnym účinkom a takzvaná 
núdzová antikoncepcia sú agresiou proti 
ľudskému životu, nabádajú k obmedzeniu 
ich predaja a podpore organizácií, ktoré ich 
nemajú v ponuke. Kresťanom, kresťanským 
inštitúciám, organizáciám a zariadeniam, 
ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle vzniká 
v súvislosti s vyššie uvedenými požiadavkami 
závažná morálna povinnosť uprednostňovať 
a podporovať všetkými vhodnými prostried-
kami farmaceutov a lekárne, ktoré uplatňujú 
a rešpektujú výhrady svedomia a zásady pro-
fesijnej etiky farmaceuta vo vzťahu k ochrane 
ľudského života a zdravia.

Ide o jednoduchú výzvu: nakupovať v le-
kárňach, ktoré rešpektujú hodnoty života. 
Na Slovensku je takmer  dvetisíc lekární 
a viac než štyritisíc farmaceutov. Zatiaľ nie je 
známe, koľko z týchto lekární možno považo-
vať za pro-life. Pre tých, ktorým leží na srdci 
ochrana ľudského života a chcú uprednostňo-
vať lekárne s pro-life postojmi, stránka www.
kormidlo.sk pripravila zoznam lekární, ktoré 
rešpektujú princípy uvedené v stanovisku 
otcov biskupov. Medzi tieto lekárne patria 
lekáreň Milosrdní bratia v Bratislave, lekáreň 
U Dobrého Pastiera v Žiline, lekáreň Caritas 
a lekáreň Siloe v Martine, Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša v Poprade či Lekáreň sv. Kozmu 
a Damiána v Prešove.

Informácie o predaji hormonálnej antikon-
cepcie boli overené telefonicky alebo osobne. 
Veríme, že záujem ľudí o tieto lekárne bude 
povzbudením pre lekárnikov. Zoznam lekární 
možno priebežne aktualizovať aj na základe 
tipov od čitateľov.

V ktorej pro-life lekárni nakupujete vy?

www.kormidlo.sk; J. Gradoš
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Význam balkánskych krajín v dejinách byzantského výtvarného umenia je najmä v tom, že 

nám zachovali početné pamiatky nástenného maliarstva. 

Územie stredovekého 
srbského štátu, kde boli 
vonkajšie podmienky 

na rozvoj monumentálne-
ho umenia zvlášť priaznivé, 
bolo posiate monastierskymi 
chrámami kupolovitého typu 
s pôdorysom gréckeho kríža, 
ktorých interiérová výzdoba 
stien bola od polovice 11. stor. 
zdobená freskami.

Macedónsko
V najstaršom období boli 
Srbsko a Macedónsko byzant-
skou provinciou, ktorá bola 
úzko spätá tak s Carihradom, 
ako aj so Solúnom, ktorý bol 
v priebehu dejín Byzantskej ríše 
dôležitým umeleckým centrom. 
Poznanie umenia tohto obdobia 
obohatili pod štukovou vrstvou 
objavené nástenné maľby 
v Ochride a Nerezi v Macedón-
sku. Chrám sv. Pantelejmona 
v Nerezi z obdobia okolo roku 
1164 s pôdorysom gréckeho 
kríža s piatimi kupolami, ktorý 
má výrazne byzantský ráz, má 
v interiéri veľkolepé a výrazné 
nástenné maľby. Ikonografia 
jednotlivých námetov pochádza 
od carihradských majstrov. Jed-

notlivé výjavy, ako napr. sníma-
nie z kríža či uloženie do hrobu, 
prezrádzajú umelcovu snahu 
vyjadriť predovšetkým drama-
tický a emočný obsah námetu 
a uvoľnenosť pohybu, s čím 
sa v byzantskom monumen-
tálnom umení nestretávame, 
ale predsa sa tento štýl časom 
prejavil v celej ríši. V Chráme 
sv. Sofie v Ochride sú maľby 
datované do obdobia roku 1056, 
teda o vyše sto rokov staršie. 
Hoci spracovanie jednotlivých 
námetov je pomerne nemotor-
né, maľby sú už predzvesťou 
významných diel v Nerezi.

Srbsko
V Srbsku zdobia najkraj-
šie nástenné maľby z tohto 
obdobia monastiersky Chrám 
Nanebovstúpenia Pána v Mile-
ševe z obdobia okolo roku 1235 
a v monastierskom Chráme Pre-
svätej Bohorodičky v Sopoča-
noch z obdobia okolo roku 1265. 
Spomenuté chrámy pochádzajú 
z obdobia vlády franských 
križiakov v Carihrade, ktorých 
maľby realizovali umelci, ktorí 
opustili hlavné mesto a založili 
si tu svoje dielne. V Mileševe sa 

nachádzajú vynikajúco stvár-
nené portréty donátora kráľa 
Vladislava, jeho brata Radoslava 
a prvého srbského arcibiskupa 
Sávu, ktoré sú dôkazom toho, 
že umenie portrétov už v tej 
dobe zohrávalo významnú 
úlohu. Rysy portrétov sa v Mi-
leševe objavujú aj pri stvárnení 
jednotlivých svätých, zvlášť pri 
skupinových scénach ako napr. 
vstup Krista do Jeruzalema, 
Judášova zrada a iné. Poznáme 
aj mená maliarov, ktorí reali-
zovali výzdobu: Juraj, Demeter 
a Teodor. Táto deľba práce 
vysvetľuje pravdepodobne aj 
slohové rozdiely v maliarskej 
výzdobe jednotlivých častí 
interiéru chrámu. V Sopoča-
noch za vlády kráľa Uroša je 
monastiersky chrám koncipo-
vaný ako cisárske mauzóleum. 
Pre nástenné maľby je typické 
to, že v kompozíciách sa stre-
távame s množstvom postáv, 
ktoré zapĺňajú takmer všetky 
tradičné schémy. V zobrazení 
zostúpenia do podsvetia je celý 
zástup postáv tých, ktorí vstali 
z mŕtvych, ktorí (čo je typické) 
nie sú zobrazení v statických 
pózach a nehybnosti. Tento 
spôsob zobrazovania je vlastne 
len rozvíjaním tradície, s ktorou 
sa stretávame už pri freskách 
v Nerezi z druhej polovice 12. 
stor. Podobným spôsobom 
je poňatá aj maľba zosnutia 
presvätej Bohorodičky, kde 
sú všetky postavy zobrazené 
v pohybe. Lôžko Bohorodičky je 
obklopené apoštolmi a sprie-
vodom anjelov, ktorí sa k sebe 
navzájom skláňajú, akoby sa 
ticho medzi sebou rozprávali. 

Zároveň však ich pózy a gestá 
poukazujú na ich hlboké vnú-
torné pohnutie. Aj keď sú smú-
tiaci apoštoli a ostatní svätci 
umiestnení v popredí, podstat-
ným prvkom kompozície je idea 
Kristovho víťazstva.

Tento štýl stvárnenia jednot-
livých námetov  pokračoval aj 
v Chráme sv. Mikuláša z roku 
1331 v Prizrene (dnešné Koso-
vo), v monastierskom Chráme 
Presvätej Bohorodičky z roku 
1190 v Studenici,  v monastier-
skom Chráme Presvätej 
Bohorodičky asi z roku 1320 
v Gračanici (dnešné Kosovo, 
neďaleko hlavného mesta Pri-
ština) či v Chráme Nanebovstú-
penia Pána z roku 1335 (fresky 
z roku 1350) v Dečanoch. Všetky 
spomenuté monastiery patria 
medzi skvosty sakrálneho ume-
nia Srbskej pravoslávnej cirkvi 
a medzi pamiatky Svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Srbské stredoveké umenie zo-
hrávalo vo svojej dobe dôležitú 
úlohu. Zvlášť vynikajú pamiatky 
z 13. – 14. storočia, ktoré majú 
prelomový význam pre umenie 
celej východnej Európy. Srbská 
maľba, plná emocionálneho 
napätia, otvorila umelcom 
obrovské možnosti vyjadrenia 
ľudských pocitov a vášní. Zave-
denie nových ikonografických 
námetov a typov umožnilo srb-
ským majstrom zachytiť omno-
ho širšie než doposiaľ reálny 
svet, pričom tým neprekračovali 
náboženské kánony.

Srbské umenie obohatilo 
ikonografiu mnohých krajín. 
Malo pozitívny vplyv na mnoho 
blízkych i vzdialenejších ume-
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leckých centier. Nepochybná 
je účasť srbských majstrov pri 
realizácii nástenných malieb 
athoských a meteorských 
chrámov v 14. – 16. storočí, 
ktorí pracovali aj na území 
Rumunska. Najužšie prepoje-
nie jestvovalo medzi umením 
Srbska a Bulharska. Pôsobenie 
srbského výtvarného umenia je 
jasne zreteľné v rade pamiatok 
starej Rusi. Ako napr. maľby 
v Chráme Premenenia Pána 
na Kovaleve v Novgorode (1380), 
kde očividne pracovali srbskí 
majstri.

Bulharsko
V polovici 7. stor. sa turkotatár-
sky kmeň Bulharov pod vede-
ním chána Asparucha usadil so 
súhlasom cisára Konštantína 
II. v Dobrudži. Svoje územie 
rozširoval na úkor Avarov a po-
stupne splynul so slovanským 
obyvateľstvom. Pokresťančenie 
balkánskych krajín a niektorých 
krajín východnej časti strednej 
Európy vyšlo z Byzantskej ríše. 
Sv. Cyril a Metod zo Solúna 
hlásali od roku 863 kresťan-
stvo na Veľkej Morave. Pod ich 
vplyvom sa obrátil aj bulharský 
cár Boris, ktorý v roku 870 prijal 
krst a ktorého krstným otcom 
bol samotný cisár Michal III. 
Boris súhlasil, aby Metodovi 

žiaci, ktorých vyhnali z Veľkej 
Moravy, vykonávali v Bulharsku 
misijnú činnosť v slovanskom 
jazyku. Z tohto raného obdobia 
sa zachovalo len málo pamia-
tok.

V období druhého bulhar-
ského cárstva vzniká po roku 
1158 domáca maliarska škola 
s byzantskými vplyvmi. Naprí-
klad typy tehlových chrámov 
či maliarska výzdoba svedčia 
o úzkych vzťahoch s Carihra-
dom, odkiaľ pravdepodobne 
prichádzali spoločne s misio-
nármi aj umelci alebo tu školili 
budúcich bulharských majstrov. 
V Tarnove, vtedajšom hlavnom 
meste Bulharska, sa v 13., no 
najmä v 14. storočí vyvinula ma-
liarska škola, ktorá si aj napriek 
prevahe byzantských vplyvov 
uchovávala vlastný prejav origi-
nálneho temperamentu.

Významnou pamiatkou 
je chrám v Bojane (na okraji 
hlavného mesta Sofie), zapí-
saný do zoznamu Svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Chrám je zaujímavý tým, že 
všetky jeho tri časti pochádzajú 
z rôznych období. Pôvodný 
chrám z 11. storočia, zasvätený 
sv. Mikulášovi, tvorí najvýchod-
nejšiu časť s apsidou. Strednú 
časť s dvoma podlažiami dal po-
staviť miestny vládca Sevasto-
krator Kalojan v roku 1259. Tre-

tia časť bola pripojená až v 19. 
storočí. Z roku 1259 pochádzajú 
aj  nádherné fresky, ktoré boli 
tak ako stredná časť chrámu 
realizované z podnetu Sevas-
tokrata Kalojana, ktorý je ako 
donátor zobrazený spoločne so 
svojou manželkou Desislavou. 
Na freskách bojanského chrámu 
sa prejavuje nová tendencia 
vyjadriť citový život zobraze-
ných postáv a taktiež realizmus 
a naturalisticky odpozorovaný 
detail. Výjavy majú portrétny 
charakter, kde pokojný výraz 
zobrazených tvárí kontrastuje 
s nádherou bohato vyšívaných 
rúch, aké nosili bulharskí bojari 
v 13. storočí. Sevastokrator je 
odetý v tmavozelenom odeve 
prepásaný v páse, s bohatými 
vyšívanými zlatistými vzormi. 
Na hlave má zlatú korunu. 
V pozdvihnutej ľavici drží 
bojanský Chrám sv. Mikuláša. 
Po jeho pravici stojí Desislava 
odetá v svetlom odeve. Dvíha 
ruky v modlitebnom geste 
na spôsob Oranty.

Nemožno vynechať tri po-
doby Krista, ktoré sú dôkazom 
maliarovho osobného prístupu. 
V prvom prípade je Kristus 
zobrazený ako dieťa bez Matky 
s veľmi ľudským, očarujúcim 
výrazom, s akým sa v súvis-
losti s byzantskými maľbami 
stretávame len zriedkavo. 
Druhou podobou Krista je 
zobrazenie Spasiteľa vo výjave 
dvanásťročný Ježiš v chráme, 
ktorý je obklopený židovskými 
učiteľmi. Tento výjav je výrazne 
expresívny, s hlbokým citovým 
zafarbením. Treťou z podôb 
toho istého umelca je zobraze-
nie Krista pri udalosti preme-
nenia na hore Tábor tradičným 
spôsobom. Je zaujímavé, ako sa 
umelcovi podarilo zmenou tó-
nov farieb a zdôraznením istých 
detailov vytvoriť nové výrazy.

V bulharskom umení sa vy-
tvorili dva prúdy, čo je dôkazom 
toho, že nešlo o mechanické 
kopírovanie prvotných byzant-
ských vzorov, ale o osobitný 
výtvarný prejav, ktorý vznikol 
z konfrontácie rozličných tradí-
cií a podnetov, ktoré napokon 
splynuli a vytvorili osobitnú 
školu.

Jedným z prúdov boli fresky 
v Ivanove, vyznačujúce sa 
pružnosťou pohybov, virtuóz-
nym spracovaním a úchvatnou 
farebnosťou. Dedinka Ivanovo 
sa nachádza v severovýchod-
nom Bulharsku, asi 20 km južne 
od mesta Ruse, kde sa nachádza 
skalný Monastier sv. archanjela 
Michala s Chrámom Presvätej 
Bohorodičky, ktorý bol posta-
vený v roku 1360. Na stenách 
a stropoch sa nachádzajú fresky 
od neznámeho majstra. Radia 
sa do okruhu tzv. Tarnovskej 
ikonopiseckej školy. Sú dô-
kazom nádhernej vyspelosti 
stredovekého bulharského ma-
liarstva.  Práve pre zachované 
fresky bol monastier zapísaný 
do Svetového a kultúrneho 
dedičstva UNESCO.

Druhý prúd zastupujú 
fresky z monastiera v Zemene 
založeného v 11. storočí. Väčšina 
z nich pochádza z polovice 14. 
storočia. Fresky sa viac pribli-
žujú ľudovému umeniu, ktoré 
charakterizuje výrazná kresba 
s expresívnym a bezprostred-
ným výrazom n

Milan Gábor
snímky: Nárek nad mŕtvym 

Kristom v macedónskom Nerezi 
(www.05varvara.files.word-
press.com), freska v chráme 

v srbských Sopočanoch  
(www.upload.wikimedia.org) 

a v chráme v bulharskom Boja-
ne (www.tschinar.net)
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Pre mnohých je najkrajším časom 
v roku. Ako sa naň pripravujeme? 
Dnes sa totiž tieto sviatky dostali 

do tieňa komercie a materializmu. Po me-
siacoch horúčkovitých decembrových 
nákupov sa konečne upokojíme a tešíme sa, 
že sa stretneme v rodinnom kruhu.

Potrebujeme sa pozrieť na skutočný 
zmysel Vianoc. Musíme si uvedomiť, že 
za tajomstvom Vianoc je slávenie narodenia 
Ježiša Krista.

Predstavte si, že ste pozvaní na naro-
deninovú oslavu. Všetci pozvaní si počas 
oslavy vymieňajú darčeky a nikto si ani 
nespomenie na hlavného oslávenca. Počas 
Vianoc sa to často stáva aj v našich rodi-
nách . A potom to už nie je oslava Ježišovho 
narodenia, ale naša. Ak chceme sláviť sviat-
ky ako jeho skutočné narodeniny, spýtajme 
sa Ježiša, čo by ho na jeho narodeniny 
potešilo. Odpoveď nájdeme v Matúšovom 
evanjeliu:

„Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, 
bol som smädný a dali ste mi piť, bol som 
pocestný a pritúlili ste ma.“ (Mt 25, 35)

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 
(Mt 25, 4)

Zjavujme Božiu dobrotu
Boží Syn prišiel medzi nás a prebýval medzi 
nami. Chce, aby sme sa aj my k niekomu 
sklonili a pomohli tomu, kto nám to nemô-
že žiadnym spôsobom vrátiť. Ak poslúži-
me chorým, bezdomovcom, osamelým, 
slúžime samému Kristovi. Je tu čas, aby 
sme robili dobro nielen vtedy, keď sa na to 
cítime. Urobme zámerne niečo dobré pre 
konkrétneho človeka v našom okolí, či už 
vo svojej rodine, pre kolegu v práci, alebo 

suseda... Dovoľme, aby sa Božia láska, ktorá 
bola vyliata do našich sŕdc, dotýkala všet-
kých okolo nás, lebo celé stvorenie túžobne 
očakáva, že sa zjavia Boží synovia, ktorí 
budú odzrkadľovať Boží charakter, lásku 
a záujem o človeka.

Nemožné sa stáva možným
Evanjelista Lukáš zaznamenáva, že Bohu 
nič nie je nemožné (porov. Lk 1, 37). Božie 
slovo má užasnú moc. Prorok Izaiáš proro-
koval: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá 
mu meno Emanuel.“ (7, 14) To je Božie zna-
menie aj pre naše časy. Mária bola pannou. 
A len Božím zásahom, mocou Svätého Du-
cha, počala a porodila Spasiteľa. Boh, ktorý 
urobil zázrak, je rovnaký aj dnes. Môže 
vykonať aj v našom živote veci, ktoré sa 
nám zdajú neskutočné, ba priam nemožné. 
Modlím sa, aby každý z nás v tento sviatoč-
ný čas Vianoc zažil úžasné veci a zázraky, 
ktoré má Boh pre nás pripravené. K tomu 
nás povzbudzuje svätý Pavol slovami: 
„A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je 
schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa 
viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu 
sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky 
pokolenia“ (Ef 3, 2 – 21).

Veríme?
Veríme, že Boh môže skutočne urobiť aj 
v nás veľké veci, alebo sa bojíme?

Práve preto strácame radosť a pokoj 
v srdci. Kiežby sme aj my ako betlehemskí 
pastieri uverili anjelovmu posolstvu. Roz-
hodnime sa ísť po duchovnej ceste do Bet-
lehema, aby sme našli Máriu a Jozefa. Aby 
sme aj my rozprávali o Dieťati a spoznali 
v ňom svojho Spasiteľa.

Nedajme si ukradnúť radosť z Božej blíz-
kosti. Nech nám vianočný čas nezovšednie.

Pozrime sa do našich rodín
Sú naše deti stále tým pokladom, za akých 
sme ich považovali, keď sme ich po prvý-
krát držali v naručí? Možno nám robia 
starosti, vrásky na čele, ale sú stále darom 
od Boha, za ktorý budeme zodpovedať. Aké 
svedectvo sme im dali?

A čo náš životný partner? Kedysi sme 
sa nemohli dočkať, aby sme boli spolu. 
Kedy sme naposledy dali našim najbližším 
pocítiť, ako veľmi nám na nich záleží? Slová 
aj skutky sú veľmi dôležité.

Boh s nami
Ak je Boh – Emanuel na našej strane, potom 
je úplne jedno, aká presila je na druhej 
strane, lebo s Bohom si vždy víťaz. Bojujeme 
na víťaznej strane, aj keď to dnes môže vy-
zerať všelijako. Uverme v Božie prisľúbenia 
a prijmime ich do našich rodín. Povedzme 
spolu s apoštolom Petrom: „Aj v súženiach 
života, keď ešte nevidím riešenie, jednako 
veríme a jasáme nevýslovnou radosťou, 
plnou slávy, že dosahujeme cieľ svojej viery 
– spásu duší“ (1 Pt 1, 8 – 9). Vo svojom živote 
môžeme čeliť mnohým výzvam a ťažkos-
tiam, no ak je Boh s nami, kto proti nám?

Kiežby sme betlehemské svetlo nosili vo 
svojom srdci, aby svietilo hlavne v našich 
rodinách. Nech naši blízki v nás uvidia, 
stretnú a spoznajú Jozefa a Máriu, ktorí im 
prinášajú narodeného Božieho Syna – Ježiša 
Krista. n

Ján Karas
ilustračná snímka: sxc.hu
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Osobné rozhodnutia
Pred časom sme do redakcie dostali veľmi milý list, ktorý poodkrýva niečo zo života jedného 
z nás a zároveň načiera do histórie našej miestnej cirkvi.

Vážená redakcia,
píšem vám na margo vašej žiadosti 

o najstarší ročník časopisu Slovo z roku 
1969. Nakoľko sa moja cesta do Brati-
slavy nakoniec neuskutočnila, rozhodol 
som sa poslať vám tieto ročníky podľa 
vášho návrhu dobierkou. Je to väzba 
štyroch ročníkov 1969 – 1972 a je to 
dielo môjho už nebohého otca Michala 
Popoviča, rodáka z obce Ulič (okr. Sni-
na), ktorý v rokoch 1946 – 1948 slúžil 
ako vojak základnej vojenskej služby 
v Plaveckom Podhradí (okr. Malacky), 
kde aj zostal žiť, keďže sa tu oženil 
s mojou mamou, rímskokatolíčkou. 
Z tohto dôvodu a z dôvodu postavenia 
Gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1950 
– 1968 komunistickou mocou mimo 
zákona žil prakticky v diaspóre v latin-
skom obrade. 10. novembra uplynie 20 
rokov od jeho smrti.

Ako som už spomínal, je to jeho dielo 
–  viazal to sám ručne podľa návodu 
z časopisu Urob si sám. Ako si spo-
mínam, mal na to urobený prípravok, 
v ktorom to zošíval. Takto zošité a vle-
pené v ružovom papieri to dal jednému 
známemu z obce, ktorý pracoval vo 
vydavateľstve Pravda (!) v Bratislave, 
a ten na to urobil tvrdú väzbu (čierne 
dosky). Takto si viazal všetky ročníky 
až do roku 1990. Klasik by povedal: „To 
sú paradoxy – v boľševickom naklada-
teľstve robiť náboženskú literatúru!“ 
Ale ako vidno, ani tam neboli všetci 
rovnakí.

Do styku s latinským obradom však 
prišiel oveľa skôr, keď sa ako 15-ročný 
chlapec išiel učiť za krajčíra do maďar-
ského Szegedu. V tom čase, v rokoch 
1939 – 1945, patrili južné a východné 
časti Slovenska, ako aj Podkarpatská 
Rus pod Maďarské kráľovstvo. A práve 
v Szegede bol ubytovaný v internáte 
biskupského úradu, ktorý spravovali 
jezuiti latinského obradu, ktorí mali 
na starosti aj ich výchovu. No a ako som 
už spomínal, po tom, ako sa oženil, žil 
až do svojej smrti v roku 1993 v Plavec-
kom Podhradí, kde v tej dobe mohol 
praktizovať bohoslužby len v latinskom 
obrade. Myslím však, že mal rád aj 
tento obrad, kde ho uchvátili najmä 

Narodeniny
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Vážený pán predseda vlády SR Róbert 
Fico, vážený pán minister školstva 
Dušan  Čaplovič, vážený pán minister 
zahraničných vecí Miroslav  Lajčák,

vzhľadom na úsilie zo strany štátu 
o presadenie gender ideológie v školách 
a MŠ, ako aj o plánované zavedenie 
sexuálnej výchovy my, dolupodpísaní 
rodičia, zídení na ZRPŠ v ZŠ s MŠ Štefana 
Moysesa v Žiari nad Hronom vyjadrujeme 
ostrý nesúhlas s pripravovaným zavedením 
sexuálnej výchovy a gender ideológie 
do škôl a predškolských zariadení.

Podľa výskumov odborníkov 
na problematiku rodovej rovnosti 
a jej vplyv na človeka a spoločnosť (H. 
Alvaréová, G. Kubyová) sme presvedčení, 
že je to nevedecká ideológia nepodložená 
žiadnymi faktami, vedúca človeka 
k zmätku, dezorientácii a následnej 
deštrukcii osobnosti dieťaťa a mladého 
človeka, ktorý bude v budúcnosti čeliť 
psychickým problémom. Mužské telo 
pozostáva výlučne z mužských buniek, 
ženské telo výlučne zo ženských buniek. 
Tento rozdiel je biologicky daný, ničím 
nemenný. Rozdielnosť týchto dvoch 
pohlaví je navyše vzájomne obohacujúca. 
Presviedčanie gender ideológie o tom, 
že biele nie je biele a čierne nie je čierne, 
je úplne neprijateľné, pričom všetci 
súhlasíme s rovnoprávnou dôstojnosťou 
muža a ženy. Snahu o zavedenie rodovej 
rovnosti do škôl vnímame ako snahu 
o skúmanie sexuality detí s cieľom 
jej skorého stimulovania. Súvisí teda 
celkom priamo so skorou sexuálnou 
výchovou už od predškolského veku, ako 
je to zaužívané napr. v Nemecku, pričom 
dochádza k zneužívaniu detí so štátnym 
schválením. Takéto vyučovanie pre naše 
deti nechceme.

K zavedeniu sexuálnej výchovy a gender 
ideológie nie sme viazaní Stratégiou 
ochrany ľudských práv a slobôd ani 
zákonom, ani žiadnym medzinárodným 
dohovorom, preto pokladáme tieto vami 
pripravované návrhy za absurdné. Sme 
znechutení z toho, že učebnice sexuálnej 
výchovy vychádzajúce z gender ideológie 
už máte pripravené bez toho, aby sa 
k tejto závažnej problematike verejnosť 
mohla vyjadriť. Bolo nám tým ukradnuté 
výsadné právo vychovávať svoje deti podľa 
vlastného vedomia a svedomia.

Je zarážajúce, že učebnice pre naše 
deti pripravila Spoločnosť pre plánované 
rodičovstvo, ktorá má svoje korene 

v spoločnosti Plánované rodičovstvo 
v USA. Táto spoločnosť čerpá z učenia 
deviantného sexuológa Alfreda Kinseyho, 
ktorý mal za výskumnú vzorku väzňov, 
homosexuálov, pedofilov, sexuálnych 
násilníkov. Skúmal stovky detí 
od dojčenského veku a vykonával na nich 
otrasné sexuálne pokusy „v mene vedy“. 
Stal sa „otcom“ sexuálnej výchovy, z jeho 
výskumov čerpajú učebnice sexuálnej 
výchovy na celom svete. Uvedená 
spoločnosť má snahu o skorú sexualizáciu 
mladistvých, ktorým následne propaguje 
antikoncepčné prostriedky, z predaja 
ktorých jej plynú nemalé finančné zisky. 
Pod falošnou tvárou ochrany mladých 
pred HIV ich stimuluje k promiskuitnému 
životu s kondómom. V afrických 
krajinách, kde propagujú antikoncepciu, 
počet nakazených HIV stále stúpa, 
pričom v Ugande po zavedení Národnej 
stratégie morálneho života s dôrazom 
na abstinenciu a vernosť výrazne znížili 
percento nakazených HIV a percento 
sexuálne aktívnej mládeže zo 60 na 5 
percent.

Na poslednej strane pracovného zošita 
sexuálnej výchovy, ktorý plánujete zaviesť 
do škôl, je okrem odkazu na webovú 
stránku Spoločnosti pre plánované 
rodičovstvo i množstvo odkazov na stránky 
homosexuálov a lesieb. Tieto učebnice 
sú klamlivé, jednostranne orientované 
a urážajúce ľudskú dôstojnosť.

Vami pripravená sexuálna výchova vedie 
k strate detstva, k pedofílii, k incestu, 
k masturbácii, k znásilneniam, k rozkladu 
osobnosti a propagovaním gender 
ideológie i k strate vlastnej identity, čo 
má pre dieťa a mladého človeka fatálne 
následky! (pozri Gabriele Kubyová: 
Globálna sexuálna revolúcia)

Týmto dochádza k porušeniu ústavného 
práva nás rodičov podľa článku 41, ods.1 
a ods.4 Ústavy SR:

(1) Manželstvo, rodičovstvo a rodina 
sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa 
osobitná ochrana detí a mladistvých.

(4) Starostlivosť o deti a ich výchova 
je právom rodičov; deti majú právo 
na rodičovskú výchovu a starostlivosť. 
Práva rodičov možno obmedziť a maloleté 
deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli 
rodičov len rozhodnutím súdu na základe 
zákona.

Uplatňujeme si výhradu vo svedomí. 
Nikdy nedovolíme, aby vyučovanie 
takéhoto typu preniklo k našim deťom!

Žiadame stiahnutie návrhu sexuálnej 
výchovy v školách a stiahnutie 
pripravených učebníc.

Vyjadrujeme ľútosť nad tým, že 
na rôzne výbory pre rodovú rovnosť, 
LGBTI a im podobné, vláda vyčlenila 
obrovské finančné prostriedky z našich 
daní. Múdrejším investovaním týchto 
peňazí, napríklad do rezortu školstva 
v podobe zvýšenia platov učiteľov, by sa 
našim deťom mohlo dostať kvalitnejšieho 
vzdelávania.

V článku 41, ods.5 Ústavy SR sa uvádza:
1. Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú 

právo na pomoc štátu.
My rodičia očakávame pomoc 

od predstaviteľov štátu, žiadame 
zastavenie snahy o rozklad zdravej rodiny, 
kde je otec a mama. Dieťa má právo 
na mužský aj ženský vplyv vo výchove, len 
vtedy sa môže zdravo vyvíjať.

Žiadame zastavenie tendenčného 
„masírovania mozgov“ v prospech homo-
loby prostredníctvom médií.

Žiadame zastavenie prisudzovania 
nadštandardných práv pre LGBTI skupiny, 
ktoré si uzurpujú rovnaké práva, ako majú 
tehotné ženy, starci a pod. Sme veľmi 
tolerantní voči LGBTI, neodopierame 
im žiadne právo, ktoré sa týka všetkých 
občanov SR. Nesúhlasíme s uzákonením 
registrovaných partnerstiev, lebo to je 
len prvý krok k adopcii detí pre LGBTI, 
následne k snahe o skupinové partnerstvá, 
o dekriminalizáciu pedofílie, incestu 
a o demoralizáciu celej spoločnosti, tak 
ako sme svedkami v krajinách Európy. 
Odmietame zjednodušenie odoberania 
detí a odmietame uplatňovanie 
antidiskriminačného zákona na úkor 
výhrady vo svedomí. Všetkým týmto 
praktikám vyjadrujeme jasný nesúhlas.

V mene pokrokovosti nestrácame zdravý 
rozum, snažíme sa chrániť naše deti, čím 
ochránime aj tie vaše!

 
PRÍLOHA: Podpisy rodičov

Na vedomie: prezidentovi SR Ivanovi 
Gašparovičovi; tajomníčke výboru pre 
rodovú rovnosť Oľge Pietruchovej

Pre tých, ktorých zaujíma, ako vyzerajú 
metodiky k sexuálnej výchove, pripájame 
odkaz: www.rodicovstvo.sk/sexedu_
metodiky.htm.n

gregoriánske spevy. Do života Cirkvi sa aj tu 
aktívne zapájal a robil niekoľko rokov ku-
rátora. Najprv začal pracovať súkromne ako 
krajčír, a keď to už po násilnej kolektivizácii 
nebolo možné, začal pracovať v miestnom 
JRD ako účtovník, hoci bez potrebnej 
kvalifikácie, ak nepočítam jeho vojenskú 
službu, počas ktorej robil účtovníka batérie. 
Nuž ale v prvých rokoch kolektivizácie brali 
účtovníkov aj bez kvalifikácie. Spomínam 
si, ako otec s mamou neskôr spomínali 
na päťdesiate roky, ako ich priamo doma 
navštívili súdruhovia z Okresného národ-
ného výboru z Malaciek. Prišli s prihláškou 
na vyučovanie náboženstva, ktorú otec po-
dal pre môjho najstaršieho brata. Začali ho 
presviedčať, aby ju stiahol. Že človek, ktorý 
pracuje v JRD ako účtovník, by nemal svoje 
deti prihlasovať na náboženstvo a chodiť 
do kostola, ale mal by sa stotožniť „s novým 
marxisticko-leninským vedeckým svetoná-
zorom“, vstúpiť do strany a byť vzorom aj 
pre iných. Keď to otec odmietol s tým, že 
to ako veriaci človek nemôže urobiť, začali 
sa mu vyhrážať, že ak to neurobí, nebude 
môcť pracovať v JRD ako účtovník. Na to im 
otec odpovedal, že bude robiť to, čo bude 
možné, ale nakoľko je veriaci, prihlášku 
nestiahne a do strany nevstúpi. Začali ho 
presviedčať, že viera je len výmysel farárov 
a že práve oni podľa nej nežijú. Na to im 
otec odpovedal, že v Písme je napísané: 
Nerobte to, čo iní robia, ale to, čo vám kážu. 
A dodal, že jeho školili jezuiti a oni ho už 
teraz nepreškolia. 

Keď došlo v roku 1968 k obnoveniu 
Gréckokatolíckej cirkvi, otec sa s veľkou 
radosťou začal zaujímať o jej život. Hneď 
začal navštevovať svätú liturgiu v dnes už 
katedrálnom chráme v Bratislave a od nul-
tého čísla odoberať časopis Slovo. Na ob-
dobie po znovuobnovení Gréckokatolíckej 
cirkvi sa viaže aj jedna zaujímavá udalosť 
z jeho života. V tom období (neviem 
presne, či to bola výzva prešovského 
ordinariátu, alebo redakcie Slova) žiadali 
tých veriacich, ktorí mali nejaké skúsenosti 
s prenasledovaním Gréckokatolíckej cirkvi 
v časoch pred Prešovským soborom alebo 
aj po ňom, aby o tom podali svedectvo. 
Na túto výzvu zareagoval aj môj otec. Opí-
sal udalosť, ktorá sa odohrala v jeho rodnej 
obci Ulič niekedy v rokoch 1946 – 1948. 
Neviem presný dátum, ale bolo to ešte pred 
soborom. V jednu nedeľu, keď bol ich kňaz 
niekde odcestovaný, prišiel počas rannej 
pobožnosti utierne do uličského chrámu 
pravoslávny kňaz z Uličského Krivého a za-
čal ho nanovo posväcovať. To otca pobúrilo. 
O to viac, že nikto z veriacich na to nerea-
goval. Preto otec s jedným kamarátom zašli 
za pravoslávnym kňazom, povedali mu, že 

ich chrám je posvätený a gréckokatolícky, 
aby ho teda opustil. Keď to odmietol, otec 
vyzval veriacich, aby opustili chrám a ne-
boli účastní na jeho „reposviacke“. Dotyč-
ného kňaza (keďže odmietol odísť) zamkol 
v kostole. Na druhý deň prišli policajti. 
Otec dostal peňažnú pokutu za obme-
dzovanie osobnej slobody. Keď sa o tejto 
udalosti dozvedel od miestneho farára otca 
Chiru dnes už blahoslavený biskup Gojdič, 
poslal po ňom peniaze, aby otcovi nahradil 
škodu za pokutu. Otec to s poďakovaním 
odmietol s odôvodnením, že to, čo urobil, 
bolo jeho osobné rozhodnutie, ku ktorému 
ho nikto nenútil. Do istej miery priznal, že 
to bola svojím spôsobom mladícka neroz-
vážnosť, za ktorú chce niesť aj dôsledky. 
V čase, keď otec toto svedectvo opisoval, 
čiže v roku 1968, som mal len 10 rokov. Ale 
stala sa jedna zaujímavá udalosť, vďaka 
ktorej sa toto otcom písané svedectvo 
dostalo naspäť do mojich, a tým aj do ot-
cových rúk. Bolo to niekedy v roku 1988, 
keď som mal v práci kolegu a kamaráta, 
ktorý mal strýka rímskokatolíckeho kňaza. 
Keďže bol režimu nepohodlný a obával sa 
domových prehliadok, veľa dokumentov 
a písomností si uschoval u spomínaného 
kolegu, teda svojho synovca. Keď tento 
kolega po smrti svojho strýka kňaza robil 
poriadok so spomínanými písomnosťami, 
našiel medzi nimi aj otcovo svedectvo, 
ktoré sa tak po dvadsiatich rokoch vrátilo 
naspäť do jeho rúk. A až vtedy som si ho 
mohol prečítať aj ja. Ale akým spôsobom sa 
tento list dostal do rúk menovaného kňaza, 
zostalo pre nás záhadou. Ale aj na tomto 
prípade možno vidieť, aké nevyspytateľné 
sú Božie cesty.

Čo sa týka ďalších rokov po obnovení 
Gréckokatolíckej cirkvi, otec bol veľmi rád, 
keď sa mohol aj viackrát do roka zúčast-
niť v Bratislave na svätej liturgii. Myslím 
si však, že najväčšiu radosť mal, keď sme 
sa spolu „po štyridsaťročnom putovaní 
Cirkvi po púšti“ a uprázdnenom biskup-
skom stolci v Prešove mohli 17. februára 
1990 v prešovskej mestskej hale zúčastniť 
na biskupskej chirotónii Mons. Jána Hirku. 
Myslím si, že táto udalosť bola skutočnou 
manifestáciou znovuzrodenej Grécko-
katolíckej cirkvi, za ktorú mnohí veriaci, 
kňazi aj biskupi obetovali dlhé roky žalára, 
vyhnanstva aj svoje životy.

Som presvedčený, že by môj otec bol 
(a verím, že aj je) rád, že jeho úsilie vám 
môže pomôcť doplniť váš archív.

Ostávam s pozdravom Slava Isusu Chris-
tu! n

Ladislav Popovič
ilustračná snímka: D. Kolesárová

Petícia 
rodičov
V ostatnom čase k nám 

preniká snaha o zavedenie 

sexuálnej výchova do škôl 

v rozsahu, ktorý by mohol 

mať negatívny vplyv 

na ďalšie generácie. Z tohto 

dôvodu sme sa rozhodli 

zverejniť text petície rodičov 

(ZRPŠ) v ZŠ a MŠ Š. Moyzesa 

v Žiari nad Hronom, jednej 

zo škôl na území Slovenskej 

republiky, ktorá reaguje 

na zavádzanie sexuálnej 

výchovy v školách.
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Veľkomoravská cirkev 
po smrti Svätopluka
Svätopluka vnímame ako najmocnejšieho panovníka na Veľkej Morave. Slovanské knieža 
dokázalo počas celej svojej vlády vzdorovať náporu Nemcov a Maďarov až do smrti v roku 
894. Potom sa jeho ríša postupne rozpadla. Dôvodom bola podľa legendy nesvornosť jeho 
troch synov. Pred smrťou ich zavolal k sebe a poučil o sile jednoty, ktorú názorne predvie-
dol na troch prútoch. Samostatne boli krehké, ale vo zväzku ich synovia nedokázali zlomiť. 
Potom im odovzdal jednotlivé územia: Svätopluk II. vládol nad časťou Slovenska pri Dunaji 
a v Panónii, Predslav v Nitre a Mojmírovi II. prenechal Moravu spolu s vládou nad celou ríšou.

Mojmír II. nekráčal v šľapajach 
svojho otca a nemalé úsilie 
vynaložil na to, aby dosiahol 

obnovenie samostatnej cirkevnej hierarchie 
na Veľkej Morave. Bol však podobne ako 
jeho otec úspešný v bojoch proti Maďarom 
aj Nemcom. Žiaľ, túžba po moci poštvala 
Svätopluka II. proti Mojmírovi, spojil sa 
s Nemcami a neustále s ním bojoval o nad-
vládu, až kým s Nemcami neodišiel do Pa-
nónie, odkiaľ sa už nevrátil. Podľa legendy 
sa vraj utiahol do kláštora na Zobore blízko 
Nitry, kde žil až do svojej smrti pod menom 
Svatoboj.

Oveľa hrdinskejší osud mal Mojmírov 
brat Predslav (alebo aj Bredslav). Ten 
obnovil zničený Svätoplukov hrad a posilnil 
jeho opevnenie proti útočiacim Maďarom. 
Údajne sa potom hrad volal podľa neho 
Bratislava. Napokon však zomrel rukami 
nepriateľov pri obrane Nitry. V priebehu 
piatich rokov Mojmír II. prišiel o svojich 
rivalov, keď v roku 899 zomrel ešte aj 
nemecký cisár Arnulf a na jeho miesto 
nastúpil jeho nedospelý syn Ľudovít.

Mojmír II. využil príležitosť a nadvia-
zal na víziu kniežaťa Rastislava. Požiadal 
pápeža Jána IX. (898 – 900) o obnovenie 
bývalej veľkomoravskej cirkevnej provincie, 
ktorú kedysi viedol sv. Metod. Pápež vyslal 
na Veľkú Moravu svojich legátov – arcibis-
kupa Jána a biskupov Benedikta a Daniela. 
Po svojom príchode vysvätili pre Mojmíro-
vu ríšu jedného arcibiskupa a troch bisku-
pov. Jedným z nich bol azda sv. Gorazd.

Obnovenie cirkevnej hierarchie bolo 
skutočným štátnickým činom a priro-
dzene viedlo k dosiahnutiu nezávislosti 
od Nemcov. Tá však trvala len veľmi krátko 
a už po šiestich alebo siedmich rokoch sa 
Veľká Morava stratila z mapy Európy rozdr-
vená postupujúcimi výbojnými Maďarmi. 
Veľkú prehru zaznamenali v roku 907 aj 

Nemci brániaci svoju východnú hranicu pri 
Bratislave. V boji proti Maďarom zahynul 
výkvet šľachty a s ním padli aj bavorskí 
biskupi. Vojna mala pre kresťanov na na-
šom území desivé následky. Zničené centrá 
duchovnosti, z ktorých sa azda len časť 
zachovala v odľahlých kútoch krajiny. Spolu 
s nimi zanikli mnohé literárne diela a archi-
tektonické skvosty. Napriek tomu sa mô-
žeme domnievať, že slovanská bohoslužba 
prekonala nástrahy doby a plody byzantskej 
misie sa udržali medzi kňazstvom a pospo-
litým ľudom v duchovnej sfére, v myslení 
a zrejme aj v konaní. Dokladom je aj prí-
tomnosť svätcov z 10. – 11. storočia pôsobia-
cich alebo pochádzajúcich z nášho územia. 
Sv. Andrej-Svorad a Beňadik praktizujúci 
slovanskú bohoslužbu alebo sv. Mojsej 
Uhrín z východného Slovenska. A napokon 

je to aj tvrdý postup proti slovanskej bo-
hoslužbe v sformovanom Uhorskom štáte 
na konci 10. storočia, ale najmä v 11. storočí. 
Dielo sv. Cyrila a Metoda pretrvalo v univer-
zálnom duchovnom ponímaní v kultúrnom 
dedičstve celých generácií – či už šľachty 
slovanského pôvodu, alebo aj bežného 
ľudu. Táto slovansko-slovenská kontinuita 
sa prejavila v oblasti hovoreného jazyka 
a folklórnej tvorby, ale nevytratila sa ani 
z náboženského života. Existujú úvahy, že 
aj po zákaze slovanského bohoslužobného 
jazyka sa cyrilo-metodská liturgia zacho-
vala v niektorých kláštoroch, akým bol aj 
Kláštor sv. Hypolita na Zobore. n

Peter Borza
ilustračná snímka: vitráž  v Chráme 

sv. Štefana Kráľa v Nitre 
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Rozhovor s Myrnou Nazzour zo Sýrie

Každá žena má mať 
za vzor Bohorodičku

Nedávno ste navštívili gréckokatolíkov 
na východnom Slovensku. Nebolo to 
po prvýkrát. Ako sa vám u nás páči?
Pri svojich návštevách nepestujem turis-
tiku, často nevidím ani krajinu, do ktorej 
som pricestovala. Stretávam sa len s ľuďmi, 
ktorí chcú počuť moje posolstvá. A ľudí 
nikdy neporovnávam s inými.

Majú naši veriaci nejaké spoločné črty 
s kresťanmi v Sýrii?
Myslím, že viera na Slovensku má hlboké 
korene a vidím u vás veľa úprimnosti. 

Mnohí gréckokatolíci u nás o živote kres-
ťanov v Sýrii ani nevedia.
Sýria je pekná krajina, v ktorej bolo až 
donedávna dobré spolužitie, vzájomná 
úcta a láska. Kresťania žili v úplnej slobode 
svojho vierovyznania. Teraz je toto všetko 
v nebezpečenstve.

Zmenil sa nejako od začiatku konfliktu 
postoj moslimov ku kresťanom?
Postoj sa nezmenil, ale nepriatelia, hlavne 
zvonku, sa o tú zmenu veľmi snažia. Čias-
točne sa im to začína dariť hlavne u ľudí 
s nižším vzdelaním alebo materiálnymi 
problémami, ktorých sa snažia presvedčiť 
pochybným výkladom koránu alebo finanč-
nými prostriedkami.

Čo kresťanom v Sýrii najviac chýba?
Kresťania v Sýrii potrebujú pomoc každé-
ho druhu, ale najviac potrebujú spoločné 
modlitby všetkých kresťanov sveta, aby 
Pán držal nad ich krajinou svoju ochrannú 
ruku. Len tak sa zachová prítomnosť kres-
ťanov na Strednom východe a v Sýrii.

V Ľutine sa nachádza ikona Presvätej 
Bohorodičky ako Matky jednoty Cirkvi. 
Myslíte si, že kresťania cítia k svojim bra-

tom na druhom konci sveta spolupatrič-
nosť jednej rodiny alebo sme sa uzavreli 
do seba?
V jednom posolstve mi Pán povedal: „Choď 
a bez strachu hlásaj, že majú pracovať 
na jednote, že si to želám.“ A v inom mi 
zase povedal: „Nevyberaj si svoje cesty, lebo 
ja som ti ich už predznačil!“  Keďže ma Pán 
už po štvrtýkrát poslal na Slovensko, tak 
asi preto, lebo si želá, aby som Slovákom 
ešte viac priblížila a zopakovala jeho želanie 
jednoty. Asi si Pán Ježiš želá lepšiu jednotu 
kresťanov na Slovensku.

Často ste sa i u nás stretávali najmä so 
ženami. Aké posolstvo by ste im chceli 
zanechať tu na Slovensku?
Žena a matka má veľmi dôležitú úlohu pri 
výchove nasledujúcich generácií. A práve 
nasledujúca generácia je v nebezpečenstve. 
Pri mojich návštevách Slovenska odo mňa 
veľa žien žiadalo modlitby za ich deti, ktoré 
sa vzďaľujú od Boha. Pán Ježiš aj Panna 
Mária vo viacerých posolstvách hovoria 
o rodine a o dôležitosti kresťanskej výchovy 
v rodinách: „Vy budete učiť nasledujúce 
generácie slovám lásky a jednoty... Aká 
krásna je rodina, ktorej mottom je jednota, 
láska a viera...“

Panna Mária v inom posolstve hovorí: 
„Budem navštevovať rodiny...“ Chce, aby 
v každej kresťanskej rodine mala svoje stále 
miesto, ale nie len ako obrázok či ikona za-
vesená niekde na stene. To stále miesto síce 
súvisí s jej ikonou, ale je to denné stretnutie 
sa rodiny, jej pozastavenie sa, zamyslenie 
a spoločná modlitba. Je to každodenný, 
hoci aj krátky rozhovor s Pánovou Matkou. 
Veď sám Pán Ježiš mi pri jednom zjavení 
povedal: „Kto bude prosiť jej prostredníc-
tvom, toho vypočujem, lebo ona je moja 
matka.“

Každá žena, nielen na Slovensku, má 
mať za vzor a príklad Pánovu Matku – to je 
v skratke môj odkaz.

za rozhovor ďakuje J. Gradoš 
preložila M. Moorová

snímka. M. Žarnayová
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Bože, všetko je také nádherné, čo si stvoril,
ale o koľko si nádhernejší Ty.
O koľko bližšie mám v tejto chvíli k Tebe
ako ku stvoreniam.
Dávam posledné bozky všetkému a všet-
kým.
Už nepatria mne – Ty si mi bližšie, Bože.

2.	 Je	to	lúčenie?
Vskutku je, lebo všetko, v čom som žil,
je akosi strašne ďaleko.
Zdá sa mi, že som sa ocitol v tejto chvíli
na opačnom poli žitia.
Rukou z obrovskej diaľky vám všetkým 
kývam
a volám neprestajne: „S Bohom, s Bohom!“

3. Aj keby som každému chcel povedať
zbohom, už nevládzem...
Cítim, že ma ťahá iný magnet, Láska – Ježiš.
Neviem, čo k tomu dodať.
Mám prázdne ruky a to je všetko,
môj život je zmeraný.
Ostávajú mi len dni, o ktorých neviem.
Čo však znamená počet ?
Aj keby ich bolo neviem koľko,
srdce mi bije pre teba, Ježišu.

4. Otvára sa cesta kríža,
vstupuje na ňu moja noha, Pane.
Už nemôžem cúvnuť dozadu,
len tvojej ruky, tvojho srdca sa držím tak 
pevne a chcem ísť bližšie,

stále bližšie k nemu!
Lebo viem, že netrpím nadarmo,
viem, že moja bolesť má cieľ.
Aj keď skúška zahalená tajomstvom je,
chcem povedať: „Staň sa vôľa tvoja, Pane!“

Ja už idem cestou, ktorou som ešte nikdy 
nekráčal. Bratia, odporúčam sa do Vašich 
modlitieb. (Vďaka) 
Christos voskrese!
I my voskresneme!

Boh je ľubov – ľubim jeho! (Pavel Gojdič 
ČSVV)
ilustračná snimka: Kristus je pokoj v búrli-
vých časoch od Ladislava Záborského

Pieseň vtáka
Jozef Tóth

Priletel si k nám ako vták
zo zeme rodnej
do zasľúbenej zeme.

Ešte si ani hniezdo nespravil,
iba na konári v plnom kvete
si zaspieval hymny sväté
a dotkol si sa oltára.

A svieca, ktorú si zapáliť šiel,
bolestná svieca života,
tá svieca, Rastík, dohára...

Priletel si k nám ako vták,
čo v srdci nosí celý svet.
Hľa, Boh ťa naplnil múdrosťou,
ako napĺňa plásty med.

Tvoja cesta sa skrátila,
načo ti roky liet a zím,
načo sa vtáku v hline brodiť,
načo sa umárať záhrobím.

Doznelo leto v okamihu
a treba letieť na juh späť.
Tú cestu do ríše slnka
pozná vták, pozná naspamäť.

Hľa, dnes máš svoje primície,
asistujú ti anjeli

a rodné zvony z rodnej veže.
Otcovia, matky, deti svieže
v chválospeve ti zazneli.

Čaká ťa, Rastík, Otec čaká,
preto ťa domov povolal.
Tak volá domov otec syna,
nespomína sa žiadna vina,
keď začína sa hostina.

Na kolená padá smútok
a darmo, darmo prosíka.
Radosť sa valí od oltára,
život levitu nedohára.
Už zvonia, zvonia na utiereň
a volajú tam Rastíka...
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Dotkol sa oltára
Myslím si, že zatiaľ nikto nenapísal pár slov spomienok 
na jedného zo seminaristov, Rastislava Bartka, ktorý svoju 
seminárnu formáciu začal v Kňazskom seminári v Prešove 
a pokračoval už v službe Pánovi vo večnosti. 

Keď som stál nad hrobom pri jeho 
pohrebe v Ľubovci, ani som si veľmi 
neuvedomoval, že strácame v kňaz-

skom seminári hlboko duchovného, lás-
kyplného seminaristu otvoreného Božiemu 
plánu, ktorý sa pred ním otváral vstupom 
do kňazského seminára v Prešove.

Rasťo sa pripojil k seminaristom, ktorí 
po roku 1990 mohli prísť do prešovského 
seminára z Bratislavy, kde som sa aj ja mal 
príležitosť duchovne a teologicky pripravo-
vať na kňazskú službu pre Gréckokatolícku 
cirkev. Po štyridsiatich rokoch ma Mons. 
Ján Hirka, prešovský biskup, vymenoval 
za rektora seminára s poslaním zrekon-
štruovať bývalý sirotinec na Sládkovičovej 
ulici, ktorý Gréckokatolíckej cirkvi vrátila 
Pravoslávna cirkev. S pocitom veľkej zod-
povednosti i nemalých obáv sme s vtedaj-
ším primátorom Ivanom Benkom otvárali 
budovu budúceho vlastného seminára, 
ktorý potreboval rozsiahlu rekonštrukciu. 

Budova mala na začiatku slúžiť aj novozria-
denej Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
začlenenej do Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Časový limit bol veľmi 
krátky, 60 – 70 pracovných dní. Napriek 
ťažkostiam sa nový školský rok 1990/1991 
3. novembra otvoril a seminaristi mohli 
byť ubytovaní a pokračovať v štúdiu. Medzi 
nimi bol jeden, na ktorého sa Pán pozeral 
s láskou a mal s ním úplne iné plány. Chcel 
by som ponúknuť jeho duchovné úvahy, po-
ukázať na hĺbku jeho duchovného myslenia 
a cestu, ktorá bola formovaná utrpením 
a veľkou láskou k tomu, ktorý ho povolal.

Jeho krátky pobyt v kňazskom seminá-
ri oslovil aj pána profesora Mons. Jozefa 
Tótha, ktorého sa hlboko dotkol jeho náhly 
odchod do večnosti. Vyjadril to aj vo svojej 
básni, ktorú mu venoval. Bol by som rád, 
keby myšlienky a rozjímania seminaristu 
Rastislava povzbudili každého seminaristu 
k hlbokej duchovnej príprave na kňazské 

povolanie a potešili rodičov, ktorí svojím 
kresťanským životom ukázali svojmu syno-
vi nádhernú cestu do služby Najvyššiemu 
Veľkňazovi. n

Vasil Kormaník

26 | spomíname

Pane, vďaka ti 
za bolesť

V chorobe poznávam ťa, Pane, spozná-
vam tak jasne. Z mojich pliec akoby spadla 
ťarcha egoizmu. Cítim sa im, tým chudáči-
kom, podobný. Vidím, kto som a aký som 
slabý človek. Som rád, že sa spoznávam. Už 
si vôbec nemyslím a nedvíham sa nad iných. 
Učím sa trpieť, učím sa vžívať do utrpenia 
druhých, učím sa byť pokorným. Ja, čo som 
si namýšľal, že toľko toho spravím, stal som 
sa obyčajnou troskou. Daj mi, Pane, prosím, 
srdce ochotné, milé a súcitiace s bratmi. Daj, 
nech dokážem stále pamätať a svedčiť o tebe 
slovom, mysľou, životom. A ešte raz vďaka 
ti za bolesť. Keby som ju nemal, o koľké 
hodnoty by som prišiel! Keď všetko, čo som 
konal, zo všetkého ubúdalo lásky a len sa 
hanbím za to, čo som pokazil.

1.	 Je	to	smrť?
Keď sa zahľadím do krásy,
chce sa mi žiť.
Keď vidím svoje vyschnuté telo,
viem, že umieram.

Posledné rozjímanie
Drahý Vlado a bratia!
Pozdravujem Vás všetkých a stále na Vás 

myslím. Ani by som si nebol pomyslel, že 
Pán ma navštívi niečím, čo by som vôbec 
neočakával. Bolo to pre mňa dosť veľké 
prekvapenie. Človek si v tejto súvislosti 
kladie rôzne otázky, ale Pánove cesty sú 
nevyspytateľné. Pán mi dáva viac a viac 
času, aby som mohol uvažovať o sebe. To 
on zastavuje človeka, a pritom hovorí. Bolo 
by pre mňa najväčšou tragédiou, ak by som 
pred ním utekal. Je až tragické, ak ten, čo si 
ho Pán volá do svojej služby, nevidí, nepo-
čuje, neodpovedá. Pán chce, aby sme mali 
stále vnímavé uši a ochotné srdce na jeho 
volanie. Vonkoncom sa nenudím, mám veľa 
dobrej duchovnej literatúry. Na jedno stále 
prichádzam: ako môže byť blízko chorý člo-
vek Pánu Ježišovi, ak sa tomu nebráni a sto-
tožní sa s ním v utrpení. To je podľa mňa to 
najužšie spoločenstvo s mystickým Kris-
tom. Ak má človek ruky celkom prázdne, 
pozemské veci vidí už len akoby z nadhľadu 
a do svojich prázdnych rúk prijme to, čo 
vloží Ježiš. To je vrchol, vznešenosť tých, čo 

trpia. Apoštol Pavol ďakuje za bolesť. Vždy 
sa mi to zdalo trocha podivné, ale je fakt, že 
často len bolesť privádza k väčšej slobode 
a očisťuje od pýchy. Ináč som stále s Vami, 
moje srdce túži opäť sa vrátiť. Dúfam, že 
Pán nás vyslyší. Jeho vôľa je však vždy alfou 
aj omegou. Ja viem, že nie som hodný, že 
si zaslúžim to, čo som dostal. Je to pre mňa 
pokánie, lebo viem, že ja som vinný. Ach, až 
teraz si uvedomujem, že až v tých najniž-
ších hlbinách, do ktorých človek vstúpi, 
v tej stiesnenosti otvárajú sa človeku oči 
pre vyššie svety. No jedno je isté, že aj keď 
sa na človeka valia vlny utrpenia, je tu Boh, 
ktorý ho počuje. Vždy, keď na to pomyslím, 
dáva mi to veľkú silu a odvahu všetko prijať.

Drahí bratia, budem končiť. Zvlášť by 
som chcel pozdraviť ešte chlapcov z izby. 
Mnohé z toho, čo znášam, chcem obetovať 
za Vás. Aj touto cestou by som chcel popro-
siť o odpustenie.

Christos voskres!
Rasťo

Bratislava 12. apríl 1991

Rastislav Bartko, bohoslovec 1. ročníka,  
sa narodil 6. februára 1969,  

zomrel 14. apríla 1991 o 11.00 hod.  
Je pochovaný v Ľubovci.
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Boží vynález
 
Všetky Božie projekty sú dokonalé, aj keď ich často ľudia 
za také nepovažujú. Pri stvorení sveta Božie slovo hovorí 
o tom, že to, čo Boh stvoril, bolo dobré. A keď stvoril muža 
a ženu, bolo to dokonca veľmi dobré.  

Medzi knihami Svätého písma náj-
deme aj jednu, ktorá sa vymyká 
obsahom aj formou. Pieseň piesní 

(priliehavý názov) zachytáva krásu intím-
neho života dvoch ľudí, vášnivosť ľudskej 
lásky. Stala sa oslavou geniálneho Božieho 
vynálezu, ktorý pri stvorení vložil do ľud-
ského pokolenia – sexuality. Boh vymyslel 
spôsob, ako ľudí naučiť najhlbšiemu seba-
darovaniu sa, vstupovaniu do nahoty tela 
i ducha pred tým druhým. Prečo? Pretože 
iba cez úplné odhalenie sa v dôvere, vtedy, 
keď sme najzraniteľnejší, môžeme vstupo-
vať do jednoty s ostatnými a s Bohom sa-
motným. Ľudskú sexualitu – intímny vzťah 
muža a ženy – by sme teda mohli nazvať 
aj prorockým zjavením toho, po čom Boh 
túži. Túži po nás a my po ňom. V Prvom 
liste Korinťanom apoštol Pavol vyznáva: 
„Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; 

no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam 
iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, 
ako som aj ja poznaný.“ (1 Kor 13, 12) Slovo 
poznať sa na iných miestach Biblie pou-
žíva aj na pomenovanie sexuálneho styku 
muža a ženy: „Adam potom poznal svoju 
ženu Evu a ona počala a porodila Kaina...“ 
(Gn 4, 1) alebo: „Tu Elkána poznal svoju 
manželku Annu, Pán si na ňu spomenul 
a kým uplynul rok, Anna počala a porodila 
syna a dala mu meno Samuel...“ (1 Sam 1, 
19 – 20a) Vyjadruje najužšie spojenie dvoch 
milujúcich sa ľudí.

 Aby sme neboli sami
Boh stvoril sex ako „celoživotné dielo“. 
Ponúkol nám cestu od samoty k jednote 
v manželstve, ktorá sa začína prvou nocou 
a končí poslednou v Božom náručí. No mu-
síme si uvedomiť, ako hovoria autori Knihy 

o manželstve, že „nie je darom na sebauspo-
kojovanie, ale spôsobom dávania sa jeden 
druhému, podriaďovania sa potrebám 
a túžbam toho druhého“. Veľmi smutné 
je, že mnoho ľudí vníma sex ako nástroj, 
ktorým môžu niečo získať, niečo si ním 
zaslúžiť alebo ktorým možno manipulovať. 
Ale sex bol stvorený na niečo iné. Pomáha 
nám, aby sme si mohli prejavovať lásku. 
Cez neho môžeme jemne komunikovať, 
keď už slová nestačia, stále viac a hlbšie sa 
spoznávať.

Čo učí katolícka morálka
Intímny život v manželstve má dva ciele: 
jednotu manželov a dávanie života. Intímny 
styk je čistý, ak nie je vynechaný ani jeden 
z týchto dvoch cieľov. Vtedy je dovolené 
manželom všetko, čo tento akt predchádza, 
čo ho sprevádza a čo ho završuje. Ak sa 
jeden z cieľov vynechá, stáva sa hriešnym. 
Napríklad pri umelom bránení počatia je 
neprirodzene vynechaný cieľ dávania živo-
ta. Pri umelom oplodnení sa síce život dáva, 
ale chýba jednota manželov. 

Dobrí milenci
Aj keď slovo milenec v nás vyvoláva skôr 
negatívne pocity, pretože tento pojem sa  
skôr spomína v mimomanželskom vzťahu, 
nemáme lepšie slovo na vyjadrenie človeka, 
ktorý prežíva vášnivý ľúbostný vzťah. A kde 
inde by mal takým byť, ak nie v manžel-
stve? Manželia Leeovci sa vo svojej Knihe 
o manželstve dotýkajú šiestich oblastí, 
ktoré robia z manželov dobrých milencov: 
komunikácie, nežnosti, prístupnosti, ro-
mantiky, očakávania a pestrosti. Ak sa nad 
tým dobre zamyslíme, tak sú tiež obrazom 
prejavov Božej lásky.

Komunikácia
Tak ako je nevyhnutná v každej oblasti 
manželského života, ani v tejto sa jej nedá 
vyhnúť. Aj keď je pre mnohých táto oblasť 
hlboko súkromnou záležitosťou, potrebu-
jeme odhaľovať svoje potreby a túžby, to, čo 
nás potešuje, ale aj staré zranenia. Mnohé 
manželstvá stroskotali práve na tom, že sa 
manželia nepochopili, pretože sa nerozprá-
vali. Zaujímavé je, že tento svet nemá prob-
lém o sexe rozprávať úplne otvorene a bez 
hanby, a naproti tomu dvaja najbližší ľudia 
si nepovedia informácie dôležité pre ich 
(nielen intímny) život. Sexuálne skúsenosti 
(zvlášť zranenia) z minulosti  nás môžu 
veľmi ovplyvniť. Až natoľko, že do vzťahu 
môže prenikať strach z opätovného zrane-
nia. Ak o týchto veciach rozprávame, náš 
partner nás môže utešiť a povzbudiť. Môže 
sa za nás modliť. A jeho prijatie môže byť 
vyjadrené aj prostredníctvom milujúceho 

sexuálneho vzťahu, ktorý sa tak stáva aj 
prostriedkom nášho uzdravenia.

Nežnosť
Ak sú manželia k sebe nežní, vytvára sa 
medzi nimi pocit bezpečia a intimity. Pre-
javom nežnosti môžu byť gestá, pohľady, 
slová, dotyky... Ak sa napríklad manžel do-
týka manželky, iba keď túži po sexe, bude 
sa cítiť zneužitá (ako vec, ktorá sa použije 
a potom odloží). Neha je nevyhnutná pre 
citové naplnenie ženy.

Manželia Leeovci vo svojej knihe spomí-
najú, že pri tradičnej židovskej svadbe si 
muž zoblečie kabát a zavinie doň manželku 
na znak toho, že ju bude nestále  chrániť. 
To mi pripomenulo Žalm 27, v ktorom 
žalmista vyznáva: „O jedno prosím Pána 
a za tým túžim, 
aby som mohol bývať v dome Pánovom 
po všetky dni svojho života, aby som poci-
ťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. 
A on ma vo svojom stane schová v deň ne-
šťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku 
a postaví ma vysoko na skalu.“ (4 – 5) Náš 
Boh je nežný a aj v tom mu máme (a zvlášť 
muži) byť podobní.

Prístupnosť
Zdravé sebavedomie muža podporuje prí-
stupnosť manželky. Byť prístupný znamená 
aj urobiť rozhodnutie a byť iniciatívny 
v intímnej oblasti. Veľa sa môžeme naučiť 
z Piesne piesní, kde Sulamitka prirovnáva 
svoj život k záhrade, ktorú jej milý potrebu-
je objavovať: „Vstaň, vetrík severný! Zdvihni 
sa, vánok od juhu! Prevejte moju záhradu! 
Nech sa jej vôňa roznáša…! Ó, keby 
prišiel milý môj do svojej záhrady 
a keby požíval jej znamenité ovocie!“ 
(Pies 4, 16) Mnoho mužov by sa oveľa 
skôr vrátilo domov, ak by vedeli o ta-
komto pozvaní.

Romantika
Možno to znie staromódne. Možno vám na-
padnú názvy trocha trápnych a povrchných 
romantických filmov. Napriek tomu po nej 
všetci túžia (zvlášť ženy). Romantika vytvá-
ra to správne ovzdušie, atmosféru. Stará sa 
o to, aby život nezovšednel a nezúžil sa len 
na ukladanie tehál či varenie pri sporáku. 
Romantika si nevyžaduje veľký vklad. Stačí 
nájsť pekné miesto na prechádzku alebo 
starú sviečku v zásuvke.

Očakávanie
Ak na nič nečakáme, ak sa na nič neteší-
me, náš život sa stáva nudným. O sexuál-
nej oblasti to platí rovnako. Istý manžel 
povedal: „Najlepšie milovanie sa začína pri 
raňajkách.“  Očakávanie vytvára isté napätie 

a povzbudzuje túžbu, je však aj skalou úra-
zu zvlášť pre mužov. Mnoho z nich skončilo 
pri pornografii, keďže ich myseľ bola zame-
raná na nesprávne očakávania a túžby.

Pestrosť
Boh má rád pestrosť (stačí, keď si spo-
meniete na papagája alebo na snehové 
vločky). Aj pozornosť človeka, ktorý je jeho 
obrazom, upútava všetko, čo je pestré. Ak 
chceme mať dobrý sexuálny život, musí byť 
príťažlivý. Potrebujeme byť  aj v tejto oblasti 
tvoriví a nápadití (možno zmeniť miesto, 
čas alebo spôsob), inak upadneme do ruti-
ny. Najdôležitejším princípom však je, aby 
s tým súhlasili obaja partneri.

Prečo o tom hovoríme?
Možno ste už počuli vyjadrenie,  že sex je 
čerešnička na torte. Oveľa lepšie však jeho 
podstatu a postavenie v manželstve vysti-
huje prirovnanie k múke alebo kypriacemu 
prášku, ktoré  sa nachádzajú v každej jej 
čiastočke. A nie iba niekde na vrchole. Se-
xualita človeka je neoddeliteľnou súčasťou 
jeho osobnosti a manželstva. Potrebujeme 
sa o ňu starať tak ako o všetky ostatné ob-
lasti, aby sme mohli prežívať život v plnosti 
a  v radosti. No ak spolu nehovoríme, ne-
prejavujeme si nežnosti, nie sme jeden pre 
druhého prístupní, ak sa vytráca romantika 
a očakávanie, ak upadáme do stereotypu, ak 
sa vytratí z manželstva intimita, otvárame 
dvere odcudzeniu sa a, čo je ešte horšie, ne-
vere. A týmito otvorenými dverami potom 
do vzťahu vstúpi tretia osoba, ktorá toto 
všetko ponúkne.

Dodatok
Asi po roku nášho manželstva sme sa 
spontánne začali modliť za túto oblasť 
nášho manželstva. Spočiatku to nebolo 
jednoduché, pretože nás to nikto nena-
učil. Napriek tomu sme v tom vytrvali. 
Dnes, po rokoch si uvedomujeme, že práve 
spoločná modlitba nás previedla cez mnohé 
úskalia, na ktorých iní stroskotajú. Boh bol 
našou silou, naším uzdravením po niekoľ-
kých rokoch bezdetnosti i „antikoncep-
ciou“, keď sme prežívali ťažký čas. On nás 
viedol k tomu, aby sme sa prestali zame-
riavať na vlastné záujmy a túžby a vnímali 
to, čo potrebuje ten druhý. n

Dada Kolesárová
ilustr. snímka ikony Veľpiesne  

z Komunity di Caresto

Siedme zlaté pravidlo manželstva:
Nezanedbávajte sexuálnu intimitu.

Okultizmus
Božie slovo hovorí, že do sveta vyšlo mnoho 
zlých duchov (porov. 1 Jn 4, 1). To, čo si mož-
no neuvedomujeme, diabol veľmi dobre vie. 
Vie, že čas jeho konca sa blíži, a preto sa veľmi 
nenápadným spôsobom snaží zlákať čo naj-
viac duší. Kráča s dobou, modernizuje sa, no 
nestráca svoju tvár, ktorou je nenávisť a klam-
stvo. Diabol je klamár od počiatku a sám nám 
ponúka pestrú škálu vstupných brán, cez 
ktoré chce pôsobiť v našich životoch. Takouto 
vstupnou bránou je aj okultizmus.

Slovo okultizmus pochádza z latinského 
occultus  – skrytý, tajomný, záhadný, temný. 
Pod týmto pojmom rozumieme náuky 
a praktiky, prostredníctvom ktorých môže 
človek získať moc nad svojím osudom, nad 
predmetmi i nad svojím okolím.

Okultizmus sa priznáva k spolupráci 
s duchmi. Jeho rôzne podoby sú v protiklade 
s vierou v Boha a náukou Cirkvi. V Katechiz-
me Katolíckej cirkvi čítame: „Treba odmiet-
nuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa 
k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie 
mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa 
mylne predpokladá, že odhaľujú budúcnosť. 
Používanie horoskopov, astrológia, čítanie 
z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, 
jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám 
prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad 
dejinami a nakoniec nad ľuďmi a záro-
veň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú 
v protiklade s úctou a rešpektom spojenými 
s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať 
jedine voči Bohu.“ (KKC 2116)

K explózii okultizmu zrejme najviac prispe-
li tieto skutočnosti:
• vzrástol vplyv východných náboženstiev 

(hinduizmus, taoizmus, budhizmus)
• vzrástol vplyv astrológie
• podľa Svätého písma sa v posledných 

dňoch prejaví zvýšená aktivita satana
• ľudia zmietaní ťažkosťami hľadajú útočis-

ko v čomkoľvek
• okultizmus naozaj funguje, ale úspechy, 

ktoré ponúka, nie sú zadarmo, ale treba 
za ne platiť
Všetky javy spadajúce pod okultizmus 

môžeme zaradiť do troch hlavných kategórií: 
veštenie, mágia a špiritizmus. Jednotlivým 
kategóriám sa budeme venovať v nasledujú-
cich vydaniach nášho časopisu.

Apoštol Pavol v Liste Efezanom vyzýva kaž-
dého z nás do boja proti kniežatám a moc-
nostiam: „Lebo nás nečaká zápas s krvou 
a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, 
s vládcami tohoto temného sveta, so zlo-
duchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6, 12) 

Oblečme si teda duchovnú výzbroj a s vie-
rou a odvahou vykročme do boja. 

Antónia Rabatínová
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A zázraky sa dejú
Pred šiestimi rokmi ste mohli v televíznych novinách zachytiť 
správu o výbuchu muničného skladu v Novákoch. Ponúkame 
vám pokračovanie svedectva človeka, ktorý tam v tom čase 
pracoval.

Potom sme našli človeka zavalené-
ho troskami muriva a drevenými 
debničkami. Jedna z nich mu tlačila 

na brucho. Veľmi stonal. Na hlave mal 
vyhrnuté tričko. Nevideli sme, kto to je. 
Nevládali sme debničku zodvihnúť, lebo 
bola veľmi ťažká. Išli sme po pomoc a našli 
sme majstra, ktorý pomáhal zranenému 
vrátnikovi. Zdola sme už zbadali prichádzať 
hasičské autá. Kolegyňa odišla do sanitky 
a ja som sa vrátil so záchranármi vyslobo-
diť zraneného spod závalu. Debničku sme 
museli rozštiepať, obsah vybrať, a potom sa 
nám podarilo uvoľniť ho. Bol veľmi ťažko 
zranený.

Ešte som si neuvedomoval, že sa valí 
dym. Štyrikrát som sa so záchranármi vrátil 
tam, kde bola dielňa. Nebol som vôbec 
v šoku a pomáhal som hľadať ľudí. Kama-
ráta sme našli napasovaného od výbuchu 
v šachte tak, že mu trčali len plecia a nohy 
pred tvárou. Vytiahli sme ho a odniesli. 
Na mieste, kde bol sústruh, som hľadal 
kamaráta, ale ten sa už nehlásil. Prešli sme 
do ďalšej miestnosti a tam sme na páse 
našli ležať privalenú mŕtvu kolegyňu. Už sa 
začalo zvečerievať. Hľadali sme podľa čer-
venej farby, lebo sme mali oblečené firemné 
červené montérky. Starší záchranár našiel 
niečo červené, ale nemohol to vytiahnuť. 
Podarilo sa mu to až po chvíli. Bola to moja 

blúza. Mal som v nej vo vrecku kľúče s prí-
veskom, na ktorom bol obrázok Božieho 
milosrdenstva a Panny Márie z Medžugoria. 
Boli od prívesku oddelené, ale prívesok ani 
kľúče neboli vôbec poškodené. Keď som si 
nimi otvoril skrinku, zistil som, že je v nej 
všetko, ako som tam vložil, nepoškodené. 
Dokonca aj modlitebné knižky a obrazy Bo-
žieho milosrdenstva. Pri hľadaní topánok 
na mňa spadlo zopár črepov a poškriabalo 
ma na hlave. Ale inak som vôbec nebol 
zranený. Keď mi poškrabanie na hlave 
pozeral ošetrujúci lekár, zistil, že mi to ani 
nekrvácalo.

Modlieval som sa ruženec doma, cestou 
do práce a z práce v autobuse. Chodil som 
s ružencom do roboty a s ním som sa aj vra-
cal. Bol som v septembri 2006 v Medžugorí 
a odvtedy je ruženec môj život. Som s ním 
všade. A bolo to tak aj v deň, keď došlo 
k výbuchom. Tak chráni dobrý Boh svoje 
deti. Tak chráni tých, ktorí mu dôverujú, 
Pán Ježiš a naša Kráľovná pokoja. Ja žijem 
a som zdravý. To svedčí o tom, že zázraky sa 
stále dejú.  
Vás, ktorí ste si toto svedectvo prečítali, 
chcem na záver poprosiť, aby ste ma ne-
považovali za hrdinu alebo chudáka, ktorý 
prežil. Toto svedectvo som vydal preto, aby 
si nielen veriaci uvedomili, že Božie zázraky 
sa stále dejú. Len musíme byť naladení 

na správnej frekvencii, v stálom spojení 
s Bohom. Pod ochranným plášťom Kráľov-
nej pokoja cez modlitbu ruženca musíme 
hľadať spojenie s Božím milosrdenstvom. 
Potvrdzujem, že kto klope na Ježišovo srd-
ce, tomu je otvorené, a že to stále platí! n

Peter Mikula
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

ilustračná snímka: sxc.hu

Svätý Mojžiš Uhrín
Mojžiš Uhrín alebo Mojsej Uhorský (asi 983 
– 26. júl 1043) je jedným z prvých kanonizo-
vaných slovenských svätcov nasledujúcich 
odkaz sv. solúnskych bratov Cyrila a Metoda. 
Pochádzal z východného Slovenska a žil práve 
v čase prenasledovania a vytláčania cyrilo-
-metodského obradu a odkazu zo života ľudí 
vo vtedajšom Uhorsku a Poľsku. Uctievaný 
je aj mimo Slovenska, ba možno viac mimo 
Slovenska než u nás.

Pôsobil na Kyjevskej Rusi na dvore kniežaťa 
svätého Borisa. Keď knieža Boris zahynul v boji 
so Svätoplukom, Mojžiš sa vrátil do Kyjeva 
a usiloval sa o jeho zvrhnutie. Napokon sa 

podarilo kniežaťu Jaroslavovi Múdremu Sväto-
pluka vyhnať do Poľska. Keď bol však za po-
moci poľského panovníka Boleslava Chrabré-
ho Svätopluk v roku 1018 znova dosadený 
na trón do Kyjeva, nechal Mojžiša uväzniť 
a neskôr odvliecť do Poľska. Mojžiš sa v Poľ-
sku zapáčil významnej žene z blízkej rodiny 
Boleslava Chrabrého, ktorá sa za neho chcela 
vydať. On to však odmietol, pretože chcel 
stráviť svoj život v mníšstve. Za túto trúfalosť 
bol mučený. Raz však Boleslavovi povedal: „Čo 
osoží človeku, hovorí Pán, keby aj celý svet 
získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo 
vymení človek svoju dušu? Prečo mi sľubuješ 

slávu a česť, keď sám čoskoro zomrieš a túto 
ženu zabijú?“ Predpoveď prepodobného sa 
skutočne vyplnila. Boleslav začal prenasle-
dovať vo svojej krajine východných mníchov  
a vyháňal ich. Po jeho nečakanej smrti nastal 
v krajine chaos a povstalci zabili aj tú ženu.

Mojžiš sa vrátil do Kyjeva. Dožil sa 60 rokov. 
Do neba sa presťahoval 26. júla 1043, ešte 
za života prepodobného Antona Pečerské-
ho. Jeho neporušené ostatky doposiaľ ležia 
v Jaskyni svätého Antona v Kyjevsko-pečerskej 
lavre.

Jozef Gača

Čo môžem druhým darovať
S mládežou Košickej 

eparchie sme tohto roka 
navštívili koncentračný 

tábor v Osvienčime. Hlasitá vra-
va stovky mladých ľudí zamĺkla 
v momente, keď sprievodca 
začal rozprávať o osudoch ľudí, 
ktorí boli príťažou pre svet. 
Medzi jeden z najsilnejších mo-
mentov celej prehliadky patril 
pohľad do cely smrti – hlado-
morne – kňaza Maximiliána 
Kolbeho. Väzeň (vlastne len 
číslo 16670) vymenil svoj život 
za život spoluväzňa, ktorý mal 
umrieť v pivničnej cele na vy-
hladovanie. Páter Maximilián 
neváhal vystúpiť pred veliteľa so 
slovami: „Som poľský katolícky 
kňaz. Som už starý a chcem 
zomrieť namiesto neho, lebo 
má ženu a deti.“ Veliteľ sa 
na chvíľu zarazil, ale potom sú-
hlasil. Kňaza dal odviesť spolu 
s ďalšími deviatimi do bunkru 
hladu. Bola to pivničná cela č. 
18, ktorá dodnes hlboko dojíma 
všetkých návštevníkov Osvien-
čimu.

Prečo to vlastne 
spomínam?
S odstupom času si dnes celý 
svet uvedomuje, kto bol vlastne 
darom a kto príťažou. Kto 

daroval viac, kto ponúkol niečo 
hodnotné v storočí nacizmu, 
socializmu a modernizmu. Ne-
boli to veľké a hlučné slová, do-
konca ani svetovládne filozofie, 
bola to obyčajná darujúca sa lás-
ka. Znie to ako klišé, o ktorom 
mladý človek povie: „To som už 
počul... To ma už nezaujíma“. 
V skutočnosti ide stále o to isté, 
čo ponúkol Kristus pre dvoma 
tisíckami rokov – daroval svoj 
život.

V čom teda spočíva 
darovanie sa?
Je to niečo, čo sa uskutočňuje 
krok za krokom tak, ako to 
hovoria futbalisti: „Ak chceš 
vyhrať zápas, musíš sledovať 
každý krok.“ Toto darovanie 
sa začína už v rodine – mám 
záujem o súrodencov, o rodi-
čov, mám záujem o štúdium, 
o spolužiakov, o prácu a spo-
lupracovníkov – dávam tomu 
celé srdce, nerobím to len tak 
napoly, ledabolo. Samozrejme, 
v modlitbe to platí rovnako – 
v nej sa celý odovzdávam Bohu 
a jeho riadeniu. Len z takéhoto 
darovania sa pochádza skutoč-
ná radosť.

Strach
V dnešnom svete je však málo 
šťastných ľudí práve preto, že 
sa nevedia darovať. Majú síce 
peniaze, blahobyt, pohodlie, 
no nemajú šťastie. Jednoducho 
prestali byť darom. Napriek 
tomu, že majú čo ponúknuť, 
nechcú byť darom. V skutoč-
nosti sa možno iba boja byť 
darom. Strach z vlastného 
zlyhania, neúspechu a sklama-
nia uzatvára človeka do seba 
– svojho egoizmu a nedôvery. 
Strach z neúspešného part-
nerského spolužitia uzatvára 
dnešnú mládež do „manželstva 
na skúšku“, ktoré oberá lásku 
o bezhraničný darujúci rozmer. 
Strach zo straty pohodlia oberá 
manželov o rozmer darovania 
nového života. Strach pred 
sklamaním oberá svet o vzá-
jomné priateľské vzťahy. Bez 
skutočného darovania celej 
svojej osoby nemožno vstúpiť 
do hlbšieho spoločenstva s naj-
bližšími a v konečnom pohľade 
ani do spoločenstva s večne sa 
darujúcim Bohom. Nemožno 
byť, a zároveň nebyť darom, 
nemožno chcieť, a zároveň 
nechcieť byť priateľom, manže-
lom, otcom, matkou... Takéto 
zmýšľanie vedie dnešných 
mladých ľudí k vnútornej du-

chovnej schizofrénii a napokon 
aj k definitívnemu zavrhnutiu 
seba ako daru, ktorý ma nevy-
čísliteľnú hodnotu.

Darovať seba
Po viac ako desaťročnom man-
želstve prišla za kňazom žena, 
matka troch dospievajúcich 
detí. Oznámila kňazovi: „Nená-
vidím svojho manžela, vyhnala 
som ho z domu.“ Na otázku 
prečo odpovedala: „Šiel mi 
na nervy. Otravoval mi život.“ 
Títo manželia prestali byť pre 
seba darom. Ak človek prestane 
byť pre druhého darom, ak sa 
prestane darovať, ak sa stane 
príťažou aj sám pre seba, pôjde 
skutočne „na nervy“ – stane 
sa „otravou“ pre svoje okolie. 
Bez opravdivého altruistické-
ho darovania seba nemožno 
zažiť šťastie. Môžeš darovať 
bohatstvo, môžeš darovať dom, 
auto, mobil, ale ak nedaruješ 
seba, svoj čas, svoj úsmev, svoje 
ruky, nikdy sa nestaneš šťast-
ným. Skús dnes darovať svojim 
najbližším to, čo máš najvnú-
tornejšie. Skús prekonať strach 
zo sklamania. Otvor svoju dlaň 
a staň sa darom. n

Tomáš Haburaj

Víkend v Bárke v Juskovej Voli
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Prorok Aggeus
Po sedemdesiatich rokoch babylonského zajatia dovolil Kýros v roku 538 pred Kristom 

židovským zajatcom slobodný návrat do vlasti a nariadil stavbu rozboreného chrámu. Hovorí 
o tom už prorok Izaiáš: „Kýrovi vravím: ,Môj pastier, splníš každú moju žiadosť.’ On povie 

Jeruzalemu: ,Zbuduj sa!’ a chrámu: ,Buď založený!’“ (Iz 44, 28)

Kýros povolil zbierky medzi Židmi 
usadenými v Babylone, a dokonca 
vyzval okolité obyvateľstvo, aby ich 

podporovalo. Sám vrátil 5 400 posvätných 
predmetov, ktoré kedysi odniesol Nabu-
chodonozor. Mnohí Židia ale zbohatli 
a nakúpili polia, ktoré nechceli opustiť, iní 
prepadli modloslužbe a hrozili sa mena 
Pána, a preto sa nechceli navrátiť do zasľú-
benej zeme. To sa týkalo všetkých kmeňov. 
Vracali sa najmä príslušníci Júdovho kme-
ňa. Historik Paul Johnson hovorí o 42 360 
exilantoch vrátane kňazov a pisárov.

Prorok Aggeus (po hebr. Chaggaj)
Pôsobil v dobe po babylonskom zajatí. Jeho 
meno znamená sviatočný, resp. narodený 
vo sviatočný deň. Patrí medzi prorokov 
„znovuvýstavby“. Pôsobil teda v čase 
výstavby druhého Jeruzalemského chrá-
mu. Podľa toho, čo sa dozvedáme z úvodu 
knihy, išlo o obdobie medzi 29. augustom 
a 18. decembrom 520 pred Kristom. Kniha 
má dve kapitoly, ktoré sa delia na štyri reči 
uvádzané dátumami. 

Prorok Aggeus si uvedomuje všeobecnú 
letargiu a poukazuje na hospodársku situ-
áciu, ktorá je kritická. Upozorňuje na to, že 
až keď bude vybudovaná svätyňa, skončí sa 
hlad a sucho. Čo teda zdržuje vybudovanie 
chrámu? Nedostatok náboženskej horlivos-
ti? „Pre vás je už čas bývať vo vykladaných 
domoch, kým tento dom je pustý? Nuž 
teraz toto hovorí Pán zástupov: ,Všimnite 
si, ako sa vám vodí!’“ (1, 4 – 5). Všetka bieda 
ľudu je podľa proroka výsledkom neochoty 
podujať sa na Božie dielo a Boží trest za to, 
že nechávajú Boží chrám v troskách. Toto 
vysvetlenie stojí v opozícii k tvrdeniu ľudí, 
ktorí práve v hospodárskej kríze vidia, že 
chrám nie je dokončený. V knihe kňaza 
a znalca zákona Ezdráša sa hovorí o tom, 
že už v roku 538 pred Kristom bol zria-
dený oltár zápalných obetí na pôvodnom 
mieste. O rok neskôr boli položené základy 
chrámu. Výstavba sa zastavila na dlhých 
šestnásť rokov, pretože sa Samaritánom po-
darilo poštvať kráľovské úrady proti nové-
mu dielu, o čom hovorí kňaz Ezdráš. Chrám 

bol posvätený až v roku 515, v mesiaci Adar. 
Tým vystúpila na jeruzalemskú scénu nová 
židovská ortodoxia, ktorej stredobodom sa 
stal chrám.

Ezdráš hovorí o Aggeovi ako o jednom 
z hlavných iniciátorov stavby chrámu spolu 
s prorokom Zachariášom (Ezd 5, 1 a 6, 14). 
Aggeus patril k chrámovým prorokom. Pre-
to sa ujíma slova pri slávnosti novmesiaca. 
Je teda možné, že v knihe sú zaznamenané 
Aggeove príhovory na slávnostných bo-
hoslužobných zhromaždeniach židovskej 
pospolitosti. Z pôvodnej kázne sa zachoval 
len heslovitý obsah a výroky, ktoré najmoc-
nejšie zapôsobili na Boží ľud. Inak o Aggeo-
vi nie sú známe žiadne osobné údaje.

Obnovte chrám!
Prorok hneď v úvode vytyčuje pred spolo-
čenstvom cieľ: „Choďte do hory, dovezte 
drevo a stavajte dom! Budem mať v ňom 
záľubu a oslávim sa, hovorí Pán“ (1, 8). Jeho 
vystúpenie sa stretáva s úspechom, pretože 
práve on podnietil a povzbudil Zorobábela, 
aby sa pustili do diela, s ktorým dlho otáľal. 
Povzbudzuje celý ľud slovami: „Ja som 
s vami, hovorí Pán“ (1, 13). Prorok Aggeus 
vidí v obnove Jeruzalemského chrámu 
a kultu prípravu na obnovu kráľovstva, 
podmienku na naplnenie nádeje, ktorú 

zosobňuje Dávidov potomok Zorobábel, 
syn Salatiela, a veľkňaz Jozue, syn Josede-
ka. Naznačuje zvýšenie významu obnovy 
kultu a jeho inštitucionalizovanie oproti už 

neobnovovanej kráľovskej inštitúcii. Opä-
tovné vybudovanie chrámu – to je veľký cieľ 
Božieho posla – proroka Aggea.

Nebezpečenstvo zabudnutia na Pána je 
pre proroka neprípustné. Človek, ktorý sa 
presťahuje na nové miesto a zapodieva sa 
budovaním novej existencie, rýchlo zabúda 
na vďačnosť Pánovi za novú šancu. Rekon-
štrukcia chrámu znamená aj obnovenie 
nádeje do budúcnosti smerom k veľkým 
eschatologickým očakávaniam, ktoré by 
boli takmer zabudnuté. Obnova chrámu je 
znamením veľkej budúcnosti, ktorú Boh 
pripravil svojim verným. Zorobábel a Jozue 
pokračujú v stavbe chrámu. Dokonca aj kráľ 
Dárius je nápomocný. Veľmi depresívne 
však pôsobí to, že nový chrám bude omno-
ho skromnejší než Šalamúnov chrám, ktorý 
bol zničený. Jeho vybavenie sa ani zďaleka 
nevyrovná nádhere bývalej svätyne. Aggeus 
sa preto snaží ľudí utešiť: „Kto je ešte medzi 
vami taký, čo videl tento dom v jeho predo-
šlej sláve? A za čo ho pokladáte teraz? Či sa 
nezdá vašim očiam ako nič? Teraz sa však 
vzmuž, Zorobábel, hovorí Pán, a vzmuž sa, 
veľkňaz Josedekov syn Jozue, vzmuž sa tiež 
všetok ľud krajiny, hovorí Pán, a pracujte, 
lebo ja som s vami, hovorí Pán zástupov. 
Slovo, ktoré som s vami uzavrel, keď ste vy-
chádzali z Egypta, a môj duch ostane medzi 
vami, nebojte sa!“ (2, 3 – 5) Podstatná nie 
je nádhera svätyne, ale prítomnosť Boha 
uprostred jeho ľudu.

Čo Boh očakáva?
Boh očakáva čisté srdce – novú odpoveď 
na dodržovanie zmluvy: „Lebo toto hovorí 
Pán zástupov: Ešte raz – bude to o chvíľku 
– a ja otrasiem nebesami i zemou, morom 
i suchou zemou. Otrasiem všetkými kmeň-
mi i prídu skvosty všetkých národov. Vtedy 
naplním tento dom slávou, hovorí Pán 
zástupov. Moje je striebro a moje je zlato, 
hovorí Pán zástupov.  Väčšia bude sláva 
tohto posledného domu ako prvého, hovorí 
Pán zástupov, a na tomto mieste budem 
dávať pokoj, hovorí Pán zástupov.“ (2, 6 – 9) 

Aggeus hovorí o prísľube proroka Izaiáša, 
že sa na Sione zjaví Pán. Ale najprv musí 

byť dokončený Boží dom, aby sa mohol 
rozliať pokoj na Jeruzalem a všetky národy. 
V prorokových výrokoch sa ozývajú motívy 
z ostatných prorokov, ktoré potom ožívajú 
v Ježišových slovách. Výhľad proroctiev 
teda siaha až k posledným dňom, k vyvr-
choleniu Božieho milosrdenstva.

Čisté a nečisté
Ďalšia prorokova výzva na zamyslenie je 
datovaná tri mesiace po spustení opravy 
chrámu. Boží ľud sa síce dal do práce, 
ale nie je všetko v poriadku. Prorok na to 
poukazuje názorným príkladom. Odka-
zuje na rozhodovanie kňazov, čo sa týka 

označenia veci za čistú či nečistú. V poexi-
lovej dobe bol celý život zovretý presnými 
ustanoveniami. Kňazi ako jediní a jedineční 
sprostredkovatelia Božej vôle mali výsadné 
postavenie. Ich výroky boli veľmi stručné. 
Po hebrejsky ich nazývali tóra – poučenia. 
Rozlíšenie medzi kultovo čistým a kultovo 
nečistým malo pre Izrael veľký význam. 
Čisté robilo človeka Bohu príjemným, kým 
nečisté ho zase zbavovalo Božej milosti 
a priazne. Hranice medzi čistým a nečistým 
neboli pevne určené. Vplývali na to rôzne 
okolnosti. Človek sa nemohol vyhnúť kon-
taktu s nečistou vecou, no mohol sa očistiť. 
Aggeus používa príklad z praxe. Hovorí 
o mäse z obiet, ktoré prislúchalo kňazom 

alebo obetujúcim a posväcovalo všetko to, 
čoho sa dotklo. Teda posväcovalo aj kraj 
rúcha, v ktorom sa prenášalo. Rúcho však 
ďalej neposväcovalo. No prorok pripomína, 
že vec, ktorá sa dotkne nečistého, znesväcu-
je ďalej. Zrejme volí tento predpis zámerne. 
Je totiž z oblasti, ktorá bola veľmi otvorená 
pohanskému chápaniu duchovnosti – 
poverčivosti a modlárstvu. Aggeus hovorí, 
že kultové predpisy majú byť práve to, čo 
má chrániť pred poverčivosťou a nie ju 
podporovať. Je nutné, aby sa život človeka 
odohrával podľa Božej vôle a aby sa človek 
chránil pred hriechom.

Pečať
Poslednú reč smeruje prorok k Zorobá-
belovi: „Ja otrasiem nebesami a zemou, 
prevrátim kráľovský trón a zničím silu 
kráľovstiev národov; prevrhnem vozy i tých, 
čo sa na nich vezú, a kone i s jazdcami sa 
vrútia každý do meča svojho blížneho. 
V ten deň, hovorí Pán zástupov, vezmem 
ťa, Zorobábel, Salatielov syn, môj sluha, 
hovorí Pán, a urobím ťa pečaťou, lebo teba 
som si vyvolil, hovorí Pán zástupov.“ (2, 
22 – 23) Zorobábel, potomok kráľa Dávida, 
je nositeľom prísľubu, ktorý kedysi dostal 
Dávid od Boha. Je vyvolený za „Božieho slu-
žobníka“, za Božieho dôverníka. Nazýva ho 
pečaťou. Pečať mala platnosť podpisu, preto 
si východný človek dával na ňu veľký pozor. 
Nosil ju buď uviazanú na šnúrke a zavesenú 
na krku, alebo si ju dal pripevniť na prsteň, 
aby ju nikto cudzí nemohol zneužiť. Taký 
vzácny je Zorobábel v Božích očiach. Týmto 
výrokom Aggeus potvrdzuje Božie vyvole-
nie Zorobábela pred Božím ľudom a to, že 
mesiášske prisľúbenia zostali na Dávido-
vom rode. Posledné slová potvrdzujú, že 
židia boli v plnom eschatologickom napätí 
a očakávaní Pánovho príchodu, ktorý príde 
súdiť zem. Tomuto mal predchádzať 
príchod Mesiáša. Preto jestvovali tendencie 
považovať Zorobábela za prisľúbeného. n

Michal Vadrna
snímka: www.ruicon.ru

Prorokoval však prorok Aggeus a Idov 
syn Zachariáš a prorokovali tým Židom, 
ktorí boli v Judei a v Jeruzaleme, v mene 
Izraelovho Boha, ktorý vládol nad nimi. 

I chytili sa Šealtielov syn Zorobábel 
a Josadakov syn Jozue a začali stavať 

Boží chrám v Jeruzaleme a ruka 
v ruke s nimi pracovali Boží proroci 

a podporovali ich.

(Ezd 5, 1 – 2) 

Salatielov syn Zorobábel a veľkňaz, 
Josedekov syn Jozue, a celý zvyšok 

ľudu poslúchol hlas Pána, svojho Boha, 
a slová proroka Aggea, lebo ho poslal 

Pán, ich Boh. A ľud sa bál Pána. Aggeus, 
Pánov osol povedal ľudu podľa Pánovho 

posolstva. „Ja som s vami, hovorí Pán.“ 

(Ag 1, 12 – 13) 
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Katapetazma
Termín, ktorý som zvolil za názov tohto 
článku, je pre mnohých nezrozumiteľný. 
Môže nám pripomínať skôr niečo z bota-
niky ako z liturgie či z chrámu, a predsa 
sa s ním môžeme stretnúť nielen v chrá-
me, ale dokonca aj v liturgických textoch. 
V kánonoch sa ním niekoľkokrát ozna-
čuje Bohorodička: „Ty si katapetazma 
zahaľujúca tajomstvo vtelenia božstva“ 
a podobne. Teda už z toho vyplýva, že 
ide o niečo, čo zahaľuje. Ide totiž o záves. 
V liturgii sa s týmto termínom stretáva-
me pomerne často, najmä v predpisoch 
typikona a rubrík liturgie.

V starozákonnom chráme sa používal záves, ktorý 
oddeľoval svätyňu od časti pre ľud. Táto skutočnosť 
vyjadrovala jednak Mojžišovo nariadenie, ktoré dostal 

od Boha ohľadom chrámu, jednak mala Izraelitom pripomí-
nať tajomstvo Boha a nemožnosť pristúpiť k nemu a vidieť ho 
ľudskými očami. Hľadiac na túto skutočnosť očami kresťana 
vieme, že tento záves bol daný Bohom práve z toho dôvodu, 
že jedine v Kristovi sa zjavilo celé božstvo, predtým zahalené, 
a táto Stará zmluva stratila svoju platnosť jeho smrťou, keď 
„sa chrámová opona roztrhla na dvoje odvrchu až dospodku“.

V kresťanských chrámoch hlavne na východe sa zachovala 
aj tradícia mať za kráľovskými (alebo aj bočnými) dverami 
záves – oponu akoby spomienku na starozákonný chrám. 
V kresťanskom chráme však neplní záves funkciu zahalenia, 
ale skôr odkrytia toho, čo je bežne ľudským očiam skryté. 
Práve preto ho Cirkev káže odtiahnuť v čase modlitby. Keď 
sa teda koná zhromaždenie ľudu – utiereň, večiereň a najmä 
božská liturgia, záves sa odťahuje, aby sa zvýraznila skutoč-
nosť, že to, čo bolo v Starom zákone bez prestania zahalené 
pred zrakom veriaceho človeka, sa dnes stáva zreteľné, vidi-
teľné práve v čase, keď sa Cirkev zhromaždí a s istotou vie, 
že teraz „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení, tam som ja 
medzi nimi“. A práve Bohorodička je tá, skrze ktorú Boh pri-
šiel medzi nás, preto ju nazývame katapetazmou – závesom, 
ktorý nám odhalil božstvo, hoci tajomstvo vtelenia je stále 
pred nami zahalené. Ba dokonca v Jakubovom protoevanjeliu 
(apokryfnom spise z prvých storočí kresťanstva) sa píše, že 
Mária prebývala v chráme a pripadla jej úloha utkať záves. 
Teda od prvých storočí je tento súvis badateľný.

Aj keď záves v našich dnešných chrámoch na Slovensku 
málokde vidno, zaiste stojí za zmienku. Možno preto, aby 
sme spoznávali skutočnosti, na ktoré sme časom a okolnosťa-
mi zabudli, a keď sa s touto skutočnosťou stretneme v chrá-
moch iných cirkví, aby sme chápali symboly a dôvody, prečo 
sa tejto tradície pridržiavajú, a aby sme možno raz aj my sami 
boli ochotní nebáť sa zahaľovať naše kresťanské tajomstvá 
pred zrakmi inovercov alebo neveriacich. n

Michal Bučko

Príťažlivý  
život
Božie slovo nás vyzýva k zodpovednosti 
za tých, ktorí žijú vedľa nás. Za naše svedec-
tvo pred svetom. Za postoj lásky ku každé-
mu. Konkrétnej a múdrej lásky.

Ale kdesi v pozadí svieti výkričník, ilustrovaný v Knihe 
Genezis. Keď sa Abrahám a Lót rozídu, aby medzi nimi 
nebolo svárov, Božie slovo (ekumenický preklad) hovorí, 

že: „Lót sa zdržiaval v mestách Okolia a prenášal svoje stany až 
po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospo-
dinovi“ (Gn 13, 12 n). Teda Lót napriek povesti Sodomčanov 
nedbá na nebezpečenstvo a posúva svoje stany až po hranicu 
rizika. O kúsok neskôr už nájdeme Lóta priamo v meste. Ježiš 
vie, že nie je možné, aby sme sa od sveta oddelili tak, že s „ním 
nebudeme nič mať“. Preto prosí Otca, aby nás ochránil pred 
zlým (porov. Jn 17, 15). Lenže táto ochrana nie je rozprávkovo 
zázračná. 

V židovskom kontexte boli princípy požehnaného života pod 
Božou ochranou jasné, pretože každý od svojej mladosti poznal 
Tóru. Deuteronómium v 28. kapitole hovorí, ako mnoho závisí 
od zamerania človeka na Boží zákon. Vedeli to aj pohania, 
o čom svedčí Kniha Judita, v ktorej pohan Achior radí Asýrča-
nom, aby neútočili na židovský ľud v čase, keď sú Bohu verní, 
lebo on sám bude bojovať za svoj ľud. Ak ich chcú premôcť, 
najprv treba dosiahnuť, aby sa Bohu rúhali (porov. Jud 5). 

Biblickým veriacim bolo teda prirodzene jasné, že Božia 
ochrana pred zlým a pred hriechom spočíva v tom, nakoľko 
svoje srdcia zamerajú na poznanie Písma a jeho zachovávanie. 

Prvý žalm hovorí, že je „blažený človek, čo nekráča podľa 
rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov ani nevysedáva 
v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho 
zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, 
čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí 
sa mu všetko, čo podniká“ (Ž 1, 1 – 3). Uvažovať o niečom dňom 
i nocou znamená, že nám na tom skutočne záleží. Že táto potre-
ba vychádza z vnútra. Biblisti považujú prvý zo žalmov za me-
siánsky. Konštatujú, že stromom života je Ježiš Kristus. Len 
on nikdy nešiel cestou hriešnikov a prinášal iba dobré ovocie. 
Všetci ostatní máme, žiaľ, často podiel pri bezbožných. 

Človek vo svojej prirodzenosti nemá takú túžbu po Bohu 
a jeho slove, aby sa nástojčivo premieňala na 24-hodinové uva-
žovanie o ňom. Ale smeruje k tomu, ak svoje srdce podvoľuje 
Božej výchove. Ak je rozhodnutý milovať Ježiša celým srdcom 
a po každom chybnom kroku sa vracať k nemu znova a znova 
v pokání. Zahanbenie zo zlyhania človeka pokoruje a zjemňuje 
namyslené srdce. Ak ochutnáme skutočné pokánie, porastie 
naša túžba po Božom srdci. Po zmenenom živote. Pozna-
nie vlastnej hriešnosti v nás zrodí súcit s neveriacim svetom 
a poznanie Božej svätosti a dobroty nás povedie, aby sme chceli 
byť ako on. Aby sme sa nepripodobňovali svetu, a predsa žili 
príťažlivým spôsobom. n

 
Valéria Juríčková

Čechy prijímajú Krista

Moc Svätopluka sa rozšíri-
la po celom okolí. Vládol 
v krajine, kde žili pohania 

i kresťania a rôzne kmene pospolu. 
Lužičania i Česi na západe, na severe 
Slezania a Vislania, na východe ľudia 
v červených mestách a na juhu jeho 
zem siahala až po Bulharsko a Sla-
vónske Chorvátsko. Svätopluk všade 
ustanovil svojich županov i kniežatá 
jednotlivých kmeňov. A tí zasa z času 
na čas poprinášali podiely z daní 
priamo na Moravu, do Svätoplukovho 
sídla. A potom si všetci sadli za stôl 
a hostili sa.

Aj české knieža Bořivoj tak priniesol 
poplatky zo svojej zeme a Svätopluk 
ich prijal. I sadli si k stolu. No keď si 
chcel Bořivoj sadnúť medzi ostatné 
kniežatá, všetky sa na neho osopili:

„Ty pohan chceš sedieť medzi nami 
kresťanmi?“

„A čo, vari som ja inakší človek ako 

ty?“ spýtal sa Bořivoj.
„Bořivoj!“ vstúpil do toho 

Svätopluk. „Pozvali sme ťa 
na hostinu, nevyvolávaj tu hádky 
a škriepky.“

A tak si musel Bořivoj sadnúť 
i so svojimi na zem a tam jesť 
podľa obyčaje, čo zaviedli Fran-
kovia. Vtedy do hodovnej siene 
vstúpil arcibiskup Metod a keď 
videl Bořivoja sedieť na zemi, 
podišiel k nemu a povedal mu:

„Aká beda! Ty, taký vynikajúci 
muž, nehanbíš sa, že si vyhos-
tený z kniežacích sediel, i keď 
máš kniežaciu hodnosť, a pre 
nehanebnú modloslužbu chceš 
radšej sedieť na zemi?!“

Bořivoj sklopil zrak, zamyslel 
sa a odvetil Metodovi: „Do akého 
nebezpečenstva by som sa vydal 
pre túto vec alebo čo dobrého 
mi prinesie kresťanské nábo-
ženstvo?“ Myslel tým na to, že 
všetci v Čechách sa tvrdo držia 
pohanských zvyklostí a kresťan-
ské knieža nad sebou len ťažko 
uznajú.

Vtedy Metod pohliadol 
do diaľky a prorokoval: „Ak sa 
zriekneš modiel a zlých duchov, 
ktorí v nich sídlia, staneš sa 
pánom svojich pánov. Všetci 
tvoji nepriatelia budú podrobení 

tvojej moci a tvoje potomstvo bude 
vzrastať každodenne ako veľká rieka, 
do ktorej sa vlievajú prúdy rozličných 
potokov.“

Bořivoj znova sklopil zrak a rozmýš-
ľal. Keď sa hostina skončila, vyhľadal 
Metoda a spýtal sa ho: „Ak je to tak, 
ako si, otče, povedal, čo prekáža, aby 
som bol pokrstený?“

„Nič,“ odvetil Metod, „len buď 
pripravený z celého srdca veriť v Boha, 

Otca všemohúceho, v jeho jedno-
rodeného Syna, nášho Pána Ježiša 
Krista, a v Ducha Utešiteľa, osvietiteľa 
všetkých verných duší, nielen pre 
svetské blaho, ale aby si dosiahol spásu 
tela a duše a aby si získal slávnu palmu 
večnosti a stal sa účastným na spolo-
čenstve svätých v nevýslovnej radosti.“

Keď to Bořivoj počul, poprosil Meto-
da, aby mu to objasnil lepšie. A vtedy 
ho začal Metod poúčať. Aj jeho sprie-
vodcovia si prisadli k dvojici a načúvali 
slovám plynúcim z Metodovho srdca. 
Metod videl, že mladík i ostatní dych-
tivo načúvajú Kristovmu slovu. Večer 
ho Bořivoj padnúc na zem poprosil: 
„Otče, prosím ťa, urob ma hodným 
prijať krst na omytie mojich hriechov 
a pre večný život.“

Keď Metod videl, že Bořivoj pred 
ním kľačí a že kľačia i ostatní z jeho 
sprievodu, povedal: „Načo treba viac 
slov?“ i prepustil ich do noci. Ráno sa 
všetci zišli a Metod pozorne počúval, 
čo si zapamätali z večera. A keď videl, 
že všetky slová sa im vryli do srd-
ca, že poznajú všetky základy viery 
a majú v srdci silnú túžbu prijať Krista 
za svojho Spasiteľa, vyhovel ich pros-
be. I všetci sa postili a nakoniec boli 
očistení svätým krstom.

Keď odchádzali, dal Metod Sväto-
plukovi vzácne dary a zveril mu kňaza, 
aby na Levom Hradci, v srdci Čiech, 
hlásal Božie slovo. A len čo Bořivoj 
prišiel domov, začal stavať rotundu 
na počesť svätého Klementa. Takú, akú 
videl v tom veľkom moravskom meste. 
V krátkom čase ju i dokončil a pozval 
Metoda, aby prišiel posvätiť tento prvý 
Boží chrám v Čechách. A keď ta Metod 
došiel, pokrstil i Bořivojovu manželku 
Ľudmilu a mnohých iných. n

Juraj Gradoš
snímka ikony M. Klimčáka

V škole
Učiteľka opravuje seminárne práce študentov. „Nemôžete sa vyjadrovať ako 
v materskej škole. Váš čitateľ má isté znalosti. Napríklad veta ,Nad stolom visel 
kríž s Ježišom’ je nanajvýš čudná. Je jasné, že na kríži visí Ježiš. Kto iný by tam 
mal byť? To vie aj neveriaci. Vhodnejšia je formulácia ,Nad stolom visel kríž’. 
Táto konštrukcia je prípustná. Lepší je kríž bez Ježiša.“ Študenti zdvihnú prekva-
pene i pobavene obočie. Učiteľka sa zháči, keď si uvedomí svoje slová. Skôr, ako 
stihne zareagovať, sa však zozadu ozve spýtavé: „Naozaj je lepší kríž bez Ježiša?“ 

Mária Pihuličová
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Čítania: Hebr 3, 5 – 11. 17 – 19, zač. 308; Lk 
20, 27 – 44, zač. 102

A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, 
lebo pre neho všetci žijú.(Lk 20, 38)

Možno ste niekedy boli na pohrebe a keď 
ste sa pozerali na truhlu, napadlo vám, čo 
ďalej. Odpoveď dáva dnešné evanjelium. 
Kristus je Bohom živých a nie mŕtvych. Spor 
so saducejmi môžeme ľahko preniesť aj 
na spor s dnešným svetom, kde často ide iba 
o komerciu, biznis... Často ide len o uspoko-
jenie telesných túžob. My máme vidieť viac 
a ďalej. Vidieť za hranice našej smrti. Tento 
život sa smrťou nekončí. Pokračuje tam, 
kde a s kým sme ho skončili. Nech je Ježiš 
Kristus stále naša prítomnosť.

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

UTOROK 3. december
Prorok	Sofoniáš

Čítania: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 
19, zač. 106

To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. 
(Lk 21, 13)

Ako to mohol v mojom živote Boh dopus-
tiť? Ako sa to mohlo stať? Stretli ste sa už 
s takou otázkou? Ja myslím, že každý z nás 
určite áno. A odpoveď? Máme vydať svedec-
tvo. Prví kresťania sa nechali mučiť, lebo 
vedeli, že toto je skoré stretnutie s Ježišom. 
Svätý apoštol Pavol napísal, že je ochotný 
trpieť, lebo mu to pomáha lepšie pochopiť 
Krista a konať Kristovo dielo pre Cirkev. 
Ak nepochopíme Krista, nebudeme o ňom 
vedieť nič povedať.

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

STREDA 4. december
Veľkomučenica	Barbora 
Prepodobný	Ján	Damaský

Čítania: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312; Lk 21, 5 – 
7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104

Budú veľké zemetrasenia a miestami 
hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia 
na zemi.(Lk 21, 11)

Čítal som, že vraj v roku 2032 by sa naša 
zem mala zraziť s asteroidom a je to v ta-
kom štádiu, že tento asteroid vedci začínajú 
pozorovať. Sústreďujú sa na to, ako sa bude 
meniť dráha jeho letu. Počujeme aj o mno-
hých katastrofách a stratách na ľudských 
životoch. Možno je to pripomienka Boha, 
aby sme nezabudli robiť pokánie a dobre sa 
pripravili na odchod zo zeme už dnes.

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

ŠTVRTOK 5. december
Prepodobný	a	bohonositeľný	Sáva	
Posvätený

Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 
30, zač. 43

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení, a ja vás posilním. (Mt 11, 
28)

Dnes máte plné stránky reklám, ktoré vás 
pozývajú oddýchnuť si do fitka, wellnes 
a podobných zariadení. Aj Kristus nás 
pozýva oddýchnuť si a načerpať nových síl. 
Ale kam ma to Kristus volá? Nuž do svojho 
náručia, ktoré má pre mňa pripravené. Chce 
vyriešiť moje problémy, ktoré ma skľučujú 
a ťažia. Veľmi dobre rozumie mojim obavám 
a starostiam. Chce si vypočuť moje sťaž-
nosti. Patrím aj ja do skupiny tých, ktorí sú 
preťažení? Ježiš ma čaká.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 314; 
PZ: 289; HP: 301)

PIATOK 6. december
Arcibiskup	Mikuláš	Divotvorca

Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 
23a, zač. 24

Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo 
svojich neduhov. (Lk 6, 18a)

Otec Emiliano Tardif sa raz modlil pred 
Eucharistiou za uzdravenie, keď prechádza-
la okolo chrámu prostitútka. Videla veľký 
dav ľudí v chráme, a tak sa pristavila pri 
dverách. Stalo sa niečo neuveriteľné. Keď sa 
otec Emiliano spýtal, či je niekto uzdravený, 
prišla dopredu a priznala, že pri požehnáva-
ní zacítila obrovské teplo a bolesť z vážnej 
choroby, ktorú mala, prestala. Vyšetrenie 
lekárov neskôr potvrdilo, že choroba sa stra-
tila. Boh má aj dnes moc uzdraviť choroby 
tela i ducha. Stačí k nemu prísť a uveriť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. Myrovanie. 
Voľnica (HS: 315; PZ: 290; HP: 303)

SOBOTA 7. december
Biskup	Ambróz

Čítania: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 
29, zač. 72

Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo ho-
vorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, 
a nebudú môcť. (Lk 13, 24)

Raz ma zavolali k staršiemu zomierajúcemu 
mužovi. Rodina veľmi chcela, aby sa vyspo-
vedal, lebo žil desiatky rokov bez Boha. Keď 
som vstúpil, otočil sa na druhú stranu a ani 
na modlitby, ani na vyzvania nereagoval. 
Udelil som mu požehnanie a odišiel smutný. 
Za veľmi krátky čas zomrel. Môže sa stať 
to, že ak ktosi odmieta Boha desiatky rokov, 
nenájde už silu vytrhnúť sa z diablových 
pazúrov. Nepokúšajme teda Boha našimi 
odklonmi od neho, ale prijímajme milosti, 
ktoré nám Boh dnes ponúka. Dokiaľ je ešte 
čas.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 8. december
Dvadsiata	deviata	nedeľa	po	Päťdesiat-
nici.	Počatie	Presvätej	Bohorodičky	
svätou	Annou.

Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258 (z 30. nede-
le); Lk 17, 12 – 19, zač. 85 (rad.); Gal 4, 22b – 
31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (sviatku)

Len čo jeden z nich spozoroval, že je 
uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom 
velebil Boha. (Lk 17, 15)

Raz sa ma deti na náboženstve pýtali, čo 
robia anjeli v nebi. Nuž istotne nemajú 
vyložené nohy a nepojedajú čipsy, ale Božie 
slovo hovorí, že hľadia na tvár nebeského 
Otca a bez prestania ho oslavujú úžasnými 
chválospevmi. Koľkokrát som sa už stretol 
s ľuďmi, ktorí si stále len sťažovali. Raz 
chýbalo zdravíčko, inokedy peniaze, práca 
alebo keby si dcéra kohosi našla... Celý život 
len nespokojnosť a nepokoj v srdci. Máme 
byť ľuďmi, ktorí vidia Božiu moc a jeho 
prítomnosť vo svojom živote. A potom ho 
máme chváliť. Tak ako sa malé deti neustále 
tešia zo svojich rodičov, aj my sa máme 
tešiť a radovať z otvorenej náruče nebes-
kého Otca. A ako sa to dá? Ako sa dá vyjsť 
z našich nespokojností a vidieť zázraky 
vo vlastnom živote? Jednoducho tak, že si 
uvedomíme a prijmeme fakt, že sme Božími 
deťmi. Prijmeme všetko to, čo sme pri krste 
dostali. Dostali sme do daru večný život 
draho vybojovaný Ježišom Kristom.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a zo sviatku, 
Sláva kondák z hlasu, I teraz, kondák zo 
sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten z ne-
dele a zo sviatku. Myrovanie (HS: 147, 317; 
PZ: 100, 292; HP: 101, 305) 

František Fedorišin

PONDELOK 25. november
Zakončenie	sviatku	Vstupu	Presvätej	
Bohorodičky	do	chrámu

Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 
37 – 44, zač. 97

A keď sa blížil k úpätiu Olivovej hory, 
začali celé zástupy učeníkov radostne 
veľkým hlasom chváliť Boha za všetky 
zázraky, ktoré videli. (Lk 19, 37)

V nedávnej minulosti musel každý mladý 
muž absolvovať povinnú vojenskú službu. 
Ale či mnohí slúžili s radosťou za svoju 
vlasť? Iba Bohu patrí celý náš život. Ak 
sme v jeho službe, máme sa radovať, že mu 
môžeme vzdávať chválu a vďaku za všetky 
zázraky, ktoré vidíme v každodennom živote 
okolo seba. On nám urobil službu ako prvý, 
keď zomrel na kríži a otvoril nám bránu 
do neba.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá, vchod: Poďte, pokloňme sa... 
na prího vor Bohorodičky... Tropár, kondák, 
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 308; 
PZ: 283; HP: 298)

UTOROK 26. november
Prepodobný	Alypios	Stĺpnik.	Posvätenie	
Chrámu	veľkomučeníka	Juraja	v	Kyjeve

Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 
45 – 48, zač. 98 (rad.) 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 
292 Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv. Jurajovi)

Môj dom bude domom modlitby.(Lk 19, 
46)

Nad vchod do Chrámu sv. Marka vo Flo-
rencii namaľoval Fiesole postavu mučeníka 
sv. Petra, ako si kladie prst na ústa. Tento 
obraz nám pripomína, že máme vstupovať 
do chrámu s úmyslom mlčať a počúvať. Boh 
sa prihovára človeku v pokoji, prichádza ako 
jemný vánok. Chrám je miesto, kde môže-
me prejaviť Bohu úctu a počuť slová, ktoré 
nasmerujú náš život k spáse.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti sv. Jurajovi z 23. 
apríla (HS: 373; PZ: 352; HP: 367)

STREDA 27. november
Mučeník	Jakub	Perzský

Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 
1 – 8, zač. 99

Akou mocou toto robíš alebo kto je ten, 
čo ti dal takú moc?(Lk 20, 2)

Kto z nás by nechcel zažiť na vlastné oči 

Božiu moc? Často čakáme veľké zázraky 
a keď sa nedejú tak, ako chceme, sme smut-
ní. Ba mnohí dnes zanevrú na Boha. Ale či 
nie je najväčšou Božou mocou znamenie 
jeho lásky k nám? Tí, ktorí Ježišovi dávajú 
túto otázku, ho nemilujú. A čo ja? Milujem 
Boha nadovšetko? Milovať znamená nechať 
sa pribiť na kríž. Verím tomu? Alebo čakám 
na iný prejav Božej moci?

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

ŠTVRTOK 28. november
Prepodobný	mučeník	Štefan	Nový

Čítania: Tít 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 
18, zač. 100

To je dedič, zabime ho, aby bolo dedič-
stvo naše.(Lk 20, 14b)

Na námestí pozerali ľudia na Ježiša, ktorý 
stál pred Pilátom, a volali: „Jeho krv na nás 
a na naše deti!“ On vylial svoju krv, aby sme 
sa stali dedičmi nebeského kráľovstva. Vylial 
ju dobrovoľne, pretože miluje človeka. Nikto 
ho nenútil. I ja som dedič a Boh mi dáva 
túto zem a tento čas, aby som vydal sve-
dectvo o tom, že mám záujem o dedičstvo 
nesmiernej hodnoty.

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

PIATOK 29. november
Mučeník	Paramon.	Mučeník	Filumen

Čítania: Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 
26, zač. 101

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisáro-
vo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!“(Lk 20, 25)

Koľkokrát sa naše debaty zvrtnú aj na poli-
tickú a hospodársku tému! Viníme politikov 
a úradníkov z rôznych prešľapov a podvodov 
či nezáujmu o človeka. Ale položme si otáz-
ku, v akých rodinách vyrastali títo ľudia. Či 
nie náhodou v kresťanských? Dobrí kres-
ťanskí rodičia vychovajú dobrého občana 
a vlažní kresťanskí rodičia vychovajú zlého 
občana, ktorý myslí len na seba a na svoje 
záujmy.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 30. november
Apoštol	Andrej	Prvopovolaný

Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131.; Jn 1, 35 – 
51, zač. 4 (sv.); Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 
32 – 40, zač. 67 (rad.)

Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše 
srdce.(Lk 12, 34)

Máme túžbu čosi v živote dosiahnuť, čosi 
vlastniť, byť uznávaný a cítiť zadosťučinenie 
za vykonanú prácu. Ale každá naša túžba 
by mala byť konfrontovaná s tou najväčšou 
túžbou, ktorá zaznieva z nášho vnútra. A to 
je – byť šťastný. A šťastie nám vie dať jedine 
Boh. Nič, čím by sme to chceli nahradiť, nás 
neurobí šťastnými. Ani tu na zemi, ani vo 
večnosti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti apoštolovi Andrejovi 
(HS: 309; PZ: 284; HP: 300)

NEDEĽA 1. december
Dvadsiata	ôsma	nedeľa	po	Päťdesiatnici	
Prorok	Nahum

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 18, 18 – 27, 
zač. 91 (z 30. nedele)

Keď to počul, zosmutnel, lebo mal veľký 
majetok.(Lk 18, 23)

Koľko ľudí dnes prichádza na bohoslužby! 
Mnohí povedia, že musia ísť do cerkvi, aj 
keď im to nič nedáva, len preto, že sú už tak 
zvyknutí. Žijú kdesi, kde by na nich ktosi 
ukázal prstom, a tak si odstoja hodinu 
a majú pokoj. Popredný muž, ktorý pri-
chádza za Ježišom, sa síce pýta, ako má 
žiť, ale keď mu Kristus odpovedá, nastáva 
smútok, sklamanie. Počuje síce slovo, ale nie 
je schopný splniť ho. A čo ja? Ako zaobchá-
dzam so slovom, ktoré počúvam? Rezonujú 
slová z evanjelia aj v mojom živote? Ježiš 
Kristus sa raz sťažoval sv. Terézii: „Chcel 
by som sa prihovoriť mnohým dušiam, 
ale svet robí v ušiach taký veľký hluk, že 
nemôžu počuť môj hlas.“ I my sme často 
podobní mužovi z evanjelia. Počúvame, 
ale často si povzdychneme, že to nie je pre 
nás. Nezabudneme za tým pridať nejakú 
výhovorku a znova zapadneme do svojich 
zabehnutých koľají. Zmeniť život a životné 
postoje nie je ľahké. Chce to celého človeka, 
vieru a lásku k Bohu. Možno aj túto nedeľu 
počujem od Krista pádne argumenty o tom,  
ako mám žiť v manželstve, v rodine, v práci, 
v škole... Je len na mne, aby som po týchto 
slovách neodišiel od Krista smutný.

Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 145; PZ: 99; 
HP: 100)

PONDELOK 2. december
Prorok	Habakuk
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Človek všeobecne má jednu zlú vlastnosť. 
Vie sa veľmi rýchlo uraziť, ak mu niekto 
urobí niečo, čo je proti jeho vôli. Poznáme 
mnohé situácie, keď sa hnevajú, hádajú ľu-
dia aj celé roky. Často sa pohádajú súroden-
ci pre kúsok zeme. Často sa manželia vedia 
hnevať pre nepekné slovo. Ľudia sa vedia 
dlho hnevať na suseda pre maličkosti. Dnes 
sme všetci pozvaní zanechať naše staré hne-
vy a spory z lásky k Ježišovi. Ukrižovali ho, 
a predsa odpustil svojim katom. Nebojme sa 
odpustiť aj my.

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

UTOROK 17. december
Prorok	Daniel.	Traja	svätí	mládenci	
Ananiáš,	Azariáš	a	Mizael

Čítania: Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25, zač. 
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43

Každý, kto prepustí svoju manželku 
a vezme si inú, dopúšťa sa cudzoložstva. 
A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa 
za iného, cudzoloží. (Mk 10, 11 – 12)

Dnes svet peňazí a tovaru funguje úplne 
inak ako kedysi. To by potvrdilo veľa starších 
ľudí. Ak sa dnes niečo pokazí, odhodíme 
to a kúpime nové. Ak sa v minulosti niečo 
pokazilo, ľudia sa to snažili opraviť. Tomuto 
dnešnému trendu sme podriadili aj svoje 
životy. Ak sa dnes v našich vzťahoch niečo 
pokazí, odhodíme ich a zaobstaráme si 
nové. Toto platí pre vzťahy v zamestnaní, 
medzi priateľmi, ale, žiaľ, mnohokrát aj 
v manželstve. Dnes sme pozvaní opraviť 
náš manželský vzťah. Možno malú trhlinu. 
Možno potrebuje generálku. Nebojme sa! 
Len odvahu!

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

STREDA 18. december
Mučeník	Sebastián	a	spol.

Čítania: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44

Veru hovorím vám: Kto neprijme Božie krá-
ľovstvo ako dieťa, nevojde doň. (Mk 10, 15)

Nikdy som nevidel dieťa, ktoré by sa staralo, 
či bude mať čo jesť. Malé deti vedú bezsta-
rostný život. Nestarajú sa, čo si oblečú, kde 
budú spať... Vedia, že sa o to postarajú ich 
rodičia. Nechávajú to na nich. Úplne im 
v tomto dôverujú. Neboja sa, lebo vedia, že 
rodičia z lásky k nim všetko zaobstarajú. Aj 
my by sme mali byť vo vzťahu k Bohu ako 
deti. Boh sa o nás postará, len mu dôveruj-
me. Dajme mu vo svojom živote šancu.

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

ŠTVRTOK 19. december
Mučeník	Bonifác

Čítania: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 
27, zač. 45

Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko 
som zachovával od svojej mladosti.“ (Mk 
10, 20)

Od mnohých veriacich často počuť: „Snažím 
sa žiť tak, ako sa patrí. Žijem podľa Božích 
prikázaní. Robím všetko, ako sa má robiť.“ 
Aj mladík si o sebe myslel, že je dokonalý. 
Stačilo jedno osobné stretnutie s Ježišom 
Kristom a bolo po zbožnej predstave. Nena-
mýšľajme si o sebe viac, ako sme. Ježiš sa aj 
na nás pozerá s láskou a hovorí nám pravdu. 
Nebojme sa postaviť pred Ježiša a prijať 
túto pravdu. Iba vtedy sa môžeme pohnúť 
z miesta a posunúť svoj život kresťana 
o krok dopredu.

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

PIATOK 20. december
Predprazdenstvo	Narodenia	Ježiša	Krista 
	Hieromučeník	Ignác	Bohonositeľ

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

Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, 
čo majú majetky. (Mk 10, 24)

Na prvý pohľad sa zdá, že toto evanjelium 
sa týka iba bohatých ľudí. Mnohí si povedia: 
„My k nim nepatríme.“ Bohatý však nie je 
iba ten, kto má na účtoch milióny. Bohatý 
v tomto zmysle môže byť aj chudák, čo má 
len pár drobných, ale je na nich naviazaný 
natoľko, že pre neho predstavujú celý svet. 
Pre mnohých sú peniaze jednou z najdôle-
žitejších súčastí života. A často to zistíme 
aj podľa rečí. Záleží však na tom, či nad 
tým všetkým stojí Boh. Peniaze si so sebou 
do večnosti nezoberieme. Do Božieho krá-
ľovstva pôjdeme bez majetkov. Snažme sa, 
aby sme nešli aj s prázdnymi rukami.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák 
z predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pri-
časten z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159, 323; PZ: 114, 298; HP: 114, 311)

SOBOTA 21. december
Sobota	pred	Kristovým	narodením	
Mučenica	Juliána

Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 
29, zač. 72 (sobota pred Narodením)

Usilujte sa vojsť tesnou bránou. (Lk 13, 24)

„Veď ja chodím do chrámu.“ To je veta, ktorú 
od mnohých často počujeme. Nestačí však 
chodiť, nestačí len počúvať slová Ježiša 
Krista. Nestačí iba obdivovať jeho moc, 
jeho zázraky. Životne dôležité je, aby sme 
túžili odvrátiť sa od hriechu a spoliehať sa 
na Boha. Úlohou kresťana nie je prikyvovať, 
hovoriť, že to, čo sme počuli, je pravda. 
Našou úlohou je uviesť tieto večné pravdy 
do každodenného života.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák 
z predprazdenstva. Prokimen, Aleluja 
a pričasten zo soboty (HS: 160, 323; PZ: 115, 
298; HP: 115, 311)

NEDEĽA 22. december
Nedeľa	svätých	otcov

Čítania: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač. 
328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1

Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jo-
zefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu 
bývať, ukázalo sa, že počala zo Svätého 
Ducha. (Mt 1, 18)

Veľkosť presvätej Bohorodičky spočíva aj 
v tom, že sa nebála prijať Božiu vôľu. Aj 
napriek strachu, ktorý musela mať, prijala, 
čo jej Boh ponúkol. Tak ako aj Abrahám 
bol ochotný vykonať Božiu vôľu vo svojom 
živote. Bohorodička musela tŕpnuť, ako 
sa zachová Jozef, či jej uverí, či ju nevydá 
na ukameňovanie. Aj napriek riziku straty 
života prijala vôľu Najvyššieho. Nebojme 
sa prijímať jeho vôľu. Možno to nie je 
jednoduché, ale v Bohorodičke, tak ako aj 
v Abrahámovi, ktorý bol ochotný obetovať 
syna, máme vzor. Nerozumel, čo tým Boh 
chce dosiahnuť, ale vedel, že jeho vôľa je 
pre jeho život najdôležitejšia. Skrze prijatie 
Božej vôle môže vstúpiť aj do nášho života 
veľké požehnanie. Nebojme sa otvoriť srdce 
a načúvať Božiemu plánu v našich životoch. 
Možno nebude podľa našich predstáv, mož-
no bude nelogický, z nášho pohľadu možno 
až hlúpy, ale skrze prijatie vstúpi do nášho 
života požehnanie.

Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, otcom 
a z predprazdenstva. Sláva, kondák otcom, 
I teraz, kondák z predprazdenstva. Proki-
men, Aleluja a pričasten otcom (HS: 149, 
321, 323; PZ: 103, 296, 298; HP: 104, 309, 311)

Martin Barna

PONDELOK 9. december
Prepodobný	Patapios

Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 
21, zač. 33

A nepamätáte sa už, koľko košov ste na-
plnili odrobinami, keď som rozlámal päť 
chlebov piatim tisícom? (Mk 8, 19)

Človek veľmi rýchlo zabúda na dobro, 
ktorého sa mu dostalo. Skôr je pesimistom 
a pamätá na to zlé, čo sa stalo, alebo sa 
trápi nad prítomnosťou a nad tým, čo všetko 
nemá. Skôr vie hundrať, ako sa radovať 
a ďakovať. Nebojme sa svetu ukázať, že sa 
vieme radovať, že vieme byť vďační. Možno 
nemáme všetko, čo by sme chceli, ale Boh sa 
postará o to, čo naozaj potrebujeme. Buďme 
ľuďmi vďaky a radosti. Veď radosť je dar 
od Pána.

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

UTOROK 10. december
Mučeníci	Ménas,	Hermogenés	a	Eugraf

Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 
8, 22 – 26, zač. 34

I poslal ho domov so slovami: „Ale do de-
diny nechoď!“ (Mk 8, 26)

Ak nejaká verejne známa osobnosť v dnešnej 
dobe urobí dobrý skutok, hneď sa o tom vša-
de píše a hovorí. Ako rád sa človek pochváli, 
keď urobí niečo dobré. Nám však Ježiš 
Kristus ukazuje niečo iné – konať dobro 
v skrytosti, nečakať odmenu. Konať dobré 
skutky – to je svedectvo lásky, ktorej nás 
učí náš Pán. Apoštol Pavol píše Galaťanom: 
„Len sa nedajte znechutiť v konaní dobrého.“ 
Dobro má cenu, keď ho konáme nezištne, 
nie pre zisk a slávu.

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

STREDA 11. december
Prepodobný	Daniel	Stĺpnik

Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 
– 34, zač. 36

Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal 
nabok a začal mu dohovárať. (Mk 8, 32)

Peter v tejto chvíli uvažoval podľa svojich 
zámerov, nie podľa Božích. Bol ochotný zná-
šať slávu s Ježišom Kristom, nie však trpieť. 
Život kresťana nie je prechádzka ružovým 
sadom, ale krížová cesta. Často spojená 
s tvrdou námahou, možno aj prenasledo-
vaním a núdzou. Život kresťana nie je stále 
len o pohodlí a sláve. Každý deň pamätajme 

na to, že za krížom, za Golgotou príde aj 
nedeľné ráno, ráno vzkriesenia.

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

ŠTVRTOK 12. december
Prepodobný	Spiridon	Divotvorca

Čítania: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 
10 – 16, zač. 39

Oni si toto slovo zapamätali... (Mk 9, 10)

Už v škôlke sa deti učia rôzne básničky. 
Neskôr sa ich učia aj v škole. Vieme naspa-
mäť mnohé texty piesní, dialógy z filmov. 
Vieme citovať mnohých slávnych mužov 
a ženy. Často uvažujeme o týchto slovách. 
Dnes sme pozvaní k Božiemu slovu. Nebojme 
sa pravidelne otvoriť Sväté písmo, čítať ho 
a zapamätať si slová, ktoré nám chce povedať 
Boh do nášho života. Nech je pre nás vzorom 
Bohorodička, ktorá zachovávala všetky tieto 
slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

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

PIATOK 13. december
Mučeníci	Eustratios,	Auxencios,	Eugen,	
Mardarios	a	Orest

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, 
zač. 106 (muč.); Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; 
Mk 9, 33 – 41, zač. 41 (rad.)

O čom ste uvažovali cestou? (Mk 9, 33)

Boh sa prihovára človeku v tichu. Tak ako 
Eliášovi. Doba, v ktorej žijeme, je doba infor-
mácií. Na každom kroku nás niečo upúta. 
Doma televízia, internet. V aute rádio. Popri 
cestách máme bilboardy. V obchodných cen-
trách hrá hlasná hudba. To všetko je hluk 
sveta. Dajme si pozor, aby sme sa nenechali 
prehlušiť týmto hlukom. Nájdime si aj dnes 
chvíľku, keď sa stíšime a budeme počúvať 
Boží hlas. Čo sa dnes pýta Ježiš Kristus 
mňa?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti mučeníkom. Zdržan-
livosť od mäsa (HS: 320; PZ: 295; HP: 307)

SOBOTA 14. december
Mučeníci	Tyrsos,	Leukios,	Filemon,	
Apollónios	a	Kallinik

Čítania: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, 
zač. 74

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude poní-
žený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. 
(Lk 14, 11)

Nepekná ľudská vlastnosť je, že túži po slá-
ve, po uznaní. Často až tak, že si ju sám 
vynucuje. Taký človek potom nie je obľú-
bený, ale ostatným nepríjemný. Už z neho 
nehovorí láska, ale pýcha. Dnes sme pozvaní 
k pokore. Majme v sebe pokoru, pretože Boh 
pokorným dáva svoju milosť. Tá je základom 
múdrosti človeka. Umožňuje žiť človeku 
v dobrom vzťahu s Bohom. Snažme sa byť 
múdrymi ľuďmi.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 15. december
Nedeľa	svätých	praotcov

Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 
24, zač. 76

Istý človek pripravil veľkú večeru a po-
zval mnoho ľudí. (Lk 14, 16)

Ak nás niekto pozve na svadbu, oslavu alebo 
nejaký slávnostný obed, vieme si to vážiť. 
Hostiteľ aj hosť s tým však majú isté starosti. 
Hostiteľ musí všetko nachystať, aby bola 
hostina čo najlepšia. Pozvaný sa tiež musí 
nachystať. Pripraviť si vhodné šaty, prípad-
ne nejaký dar pre hostiteľa. Prijať pozvanie 
znamená akceptovať aj nevyhnutnú prípra-
vu na slávnosť. Ak nás niekto pozval, chce 
nám dať to najlepšie z toho, čo má. Nemalo 
by význam prijať pozvanie na hostinu 
a sadnúť si niekam do kúta, nič nejesť, nič 
nepiť, nezabávať sa s ostatnými. Bolo by to 
čudné, ba čo viac, hostiteľa by sme takýmto 
postojom mohli aj uraziť. Aj my sme pozvaní 
na hostinu, na večeru. Boh nás pozýva každý 
deň na oslavu zmŕtvychvstania svojho Syna. 
Tou hostinou je svätá liturgia. Je na nás, či 
prijmeme toto pozvanie. Mnohí z nás ho síce 
prijmú, ale sedia v kúte, neprijímajú to, čo pre 
nich hostiteľ nachystal. Nebojme sa bohato 
čerpať z jeho milosti. Nebojme sa nasýtiť 
na jeho hostine. Toto je pokrm pre večný ži-
vot. Eucharistia je prameň a vrchol osobného 
kresťanského života. Žime svoje kresťanstvo 
naplno, nielen polovičato.

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a praotcom, 
Sláva, I teraz, kondák pra otcom. Prokimen, 
Aleluja a pričasten praotcom (HS: 148, 319; 
PZ: 101, 294; HP: 102, 308)

PONDELOK 16. december
Prorok	Aggeus

Čítania: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; 
Mk 9, 42 – 10, 1, zač. 42

Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým 
v pokoji. (Mk 10, 50)
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Symbolický 
výklad 
Rublevovej ikony 
Základnou skutočnosťou vyjadrenou 

na Rublevovej ikone je, že Boh je je-
den. „Verím v jedného Boha“– takto 

začíname modlitbu Vyznania viery. A tak 
aj na ikone Trojice sú tri postavy anjelov 
natoľko podobné, že sú akoby replikou 
jednej osoby. Majú rovnaký výzor, rovna-
ko stočené vlasy, majú rovnakú gloriolu 
– znak svätosti, rovnaké krídla – znak 
nebeskej duchovnosti. V rukách majú 
rovnaké žezlá – znak nebeskej moci. 
Časť odevu majú rovnakej modrej farby 
– symbol božstva. Ale tie isté postavy 
majú aj svoje vlastné špecifiká vyjadrené 
farbou odevu, gestami rúk či polohou pri 

stole. Z týchto niekoľkých špecifík 
vznikli pri identifikácii jednotli-
vých postáv ikony dve interpre-
tácie. Prvá, ktorej zástancom je 
P. Evdokimov, vidí Otca v anjelovi 
v strede, Syna vľavo a Svätého 

Ducha vpravo. V prospech 
interpretácie, ktorá Otca vidí 
v strede, hovorí svedectvo 
spojené s menom sv. Štefana 
Permského (†1396, v ruskom 
pravoslávnom kalendári 

pamiatka 9. mája), star-
šieho súčasníka Andreja 
Rubleva a priateľa prep. 
Sergeja Radonežského. 
P. Evdokimov uvádza sve-

dectvo, v ktorom píše, že 
sv. Štefan Permský pôsobil 
ako misionár uprostred 

pohanských Zyrja-
nov, ktorí obsadili 

rozsiahle územie 
Preduralu, tzv. 
Veľkú Perm. Počas 
pôsobenia medzi 
Zyrjanmi mával so 
sebou ikonu Svä-

tej Trojice, ktorá 
bola svojou 

kompozí-
ciou takmer 
identická 
s Rub-

levovou ikonou. Pri každom anjelovi 
bol nápis po zyrjansky, kde anjel vľavo 
z pohľadu nazerajúceho mal nápis Ru, t. 
j. Syn, anjel v strede Ai, t. j. Otec, a anjel 
v pravo Puiltos, t. j. Svätý Duch. Na túto 
skutočnosť poukazuje aj N. A. Demin, 
ktorý sa zaoberal životom a dielom An-
dreja Rubleva, pričom uvádza, že Štefan 
Permský vychádzajúc z nízkeho povedo-
mia Zyrjanov sa snažil o to, aby zmysel 
Trojice bol čo najzrozumiteľnejší a jasný. 
Samotné usporiadanie anjelov zyrjanskej 
Trojice je veľmi blízke Rublevovej Trojici 
a pravdepodobne aj ich symbolický výz-
nam je rovnaký.

Druhou interpretáciou, ktorej zástan-
cami sú E. Sendler, P. Verhaegen a H. 
Nouwen, vidia Otca vľavo, Syna uprostred 
a Svätého Ducha vpravo. V prospech 
interpretácie hovorí aj poradie osôb vo 
všetkých liturgických modlitbách.

Anjel vľavo
Prečo sa máme domnievať, že ide o Boha 
Otca? V prvom rade je to samotné 
umiestnenie osoby. Sedí rovno a žezlo 
má vertikálne. Je úplne v protiklade 
k osobám, ktoré sú k nemu naklonené. 
Všetko smeruje k nemu a všetko od neho 
pochádza – Syn, Svätý Duch, skala aj 
strom. Plášť tohto anjela zakrýva obe 
ramená na rozdiel od ostatných, ktorí 
majú zakryté iba jedno rameno, pretože 
sú stále na cestách – sú Otcom poslaní 
na misiu, no Otec nie, ten zostáva v ne-
besiach. Každá ruka na ikone má zvláštny 
a hlboký zmysel. Otcove ruky vyjadrujú 
istý autoritatívny spôsob. On posiela svoj-
ho milovaného Syna na svet, povzbudzu-
júc ho svojím požehnaním. On posiela 
Ducha pravdy a lásky. Jeho spodný odev, 
chitón, je modrej farby. Symbolizuje to, 
čo má Boh v srdci: ľudstvo. Otcova ruka je 
gestom milosrdnej lásky. Celý postoj toh-
to anjela je vyjadrením vzťahu poznania 
a lásky s ďalšími dvoma anjelmi.  n

Milan Gábor
snímka: www.belygorod.ru

 KOiNONiA SV. JáN KrStiteĽ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
10.11. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
01.12. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
06.12. Levoča, cerkev (17.00 h)
Komunitná svätá liturgia
29.12. Ľubotice, cerkev (10.00 h)

Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo 
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok, 
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad topľou – Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h

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

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – december
50 rokov: Dr. Karol Sabo, Houston (USA)
60 rokov: Terézia Dankaninová, Lesné; 
Anna Demčáková, Soľ; Ing. Eva Džuppo-
vá, Michalovce; Mária Mihalíková, Svid-
ník; Marta Pejová, Višňov; Terézia Pirčá-
ková, Košice
70 rokov: Rozália Burdová, Kamenica nad 
Cirochou; Anna Čepová, Giraltovce; Anna 
Gačová, Vlača
75 rokov: Mária Fedorčáková, Trebišov; 
Margita Gajdošová, Košice; Magda Hviž-
ďáková, Úbrež
80 rokov: Ing. Pavel Birčák, Košice; Mi-
chal Makohus, Sečovská Polianka; Mária 
Romanová, Sačurov; Mária Šaraková, 
Trebišov; Mária Štenková, Humenné; 
Anna Tkáčová, Davidov; Mária Vaľková, 
Moravany
90 rokov: Anna Dzurovčinová, Dlhé Kl-
čovo
Knižný kalendár a podielová kniha
Spolok sv. Cyrila a Metoda vydal knižný 
kalendár na rok 2014 s názvom V bráz-

de Metodovej. Kalendár distribuujeme 
prostredníctvom farských úradov, ale aj 
predajní cirkevných potrieb Petra a Eku-
mena v Prešove, Byzant v Michalovciach 
a iných.
Pre svojich členov vydal podielovú knihu 
s názvom Ján Murín – spomienky I (1913 
– 1950). Ide o spomienky zakladateľa 
cyrilo-metodského hnutia na Zemplíne 
spracované PhDr. Vierou Michalkovou. 
Knihu si možno zakúpiť za 6,5 eura.

výbor spolku

 JuBileá KňAZOV
Miroslav labač, farár vo Falkušovciach – 
12. december – 45 rokov života 

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BlAhOželáMe
Náš milovaný otec, 
dedko a pradedko 
Ondrej lisoň z Niž-
ných Repáš sa 11. 
novembra dožil po-
žehnaných 90 rokov 
života. K tomuto 
krásnemu životnému jubileu vám od ne-
beského Otca vyprosujeme hojnosť Bo-
žích milostí, zdravie, šťastie a ešte veľa 
príjemných chvíľ prežitých v kruhu tých, 
ktorí vás majú radi. Ďakujeme vám 
za lásku, obetavosť, starostlivosť a dobré 
srdce.

synovia a dcéry s rodinami,  
vnúčatá a pravnúčatá_________________________________

Milý náš duchovný 
otec Peter Milenky, 
24. novembra oslá-
vite 40 rokov života. 
Pri príležitosti vášho 
okrúhleho jubilea sa 
vám chceme poďa-
kovať za prácu vo farnosti a za ohlasova-
nie Božieho slova, ktoré preniká do srd-
ca každého z nás. Do ďalších rokov vám 
vyprosujeme hojnosť darov Svätého Du-
cha, veľa síl do vašej pastoračnej služby, 
radosť a lásku v kruhu vlastnej aj farskej 
rodiny. Nech vám dá Boh pevné zdravie 
a nech vás sprevádza ochrana Presvätej 
Bohorodičky. Mnohaja blahaja lita!

veriaci z Remenín_________________________________

24. novembra osla-
vuje otec Peter 
Milenky 40 rokov 
svojho života. Drahý 
otec Peter, nech vás 
dobrotivý Boh odme-
ní za vašu horlivosť 
pri duchovnom vedení mládeže i starších, 
ktorá priniesla svoje ovocie, a nech vás 
obdarí pokojom a radosťou. Zároveň vám 
vyprosujeme veľa milostí všade, kam vás 
Boh povedie. To vám zo srdca vyprosujú 
veriaci z Davidova. _________________________________
Naša drahá mamka, 
babka a prababka 
Mária Príhodová 
z Ďurkovej oslávi 
7.decembra 80 rokov 
svojho života. Pri tej-
to príležitosti by sme 
vám chceli zo srdca poďakovať za vašu 
lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú 
nám preukazujete. Želáme vám pevné 
zdravie a veľa Božích milostí, nech vás 
Presvätá Bohorodička ochraňuje v ďal-
ších rokoch vášho života. Všetko to vám 
prajú vnučka Monika s manželom Šte-
vom a pravnúčatá Monika, Šimon, Timka 
a Jakubko vás bozkávajú. Na mnohaja 
i blahaja lita!

 spomÍName
13. decembra si pri-
pomíname 1. výročie 
úmrtia duchovného 
otca Pavla Stanka. 
S láskou a úctou si 
naňho v modlitbách 
spomínajú manželka 
Anna a dcéra Anna 
s rodinou._________________________________

20. decembra uply-
nie 40 rokov od smrti 
nášho otca, dedka 
a pradedka Michala 
Halapina z Úpora. 
„Odišiel od nás ako 
tichý sen, nepovedal 

ani zbohom, už neprídem. Už len sviečku 
na hrob z lásky môžeme mu dať a modlit-
bu tíško odriekať!“ 

s bolesťou, ale aj láskou v srdci  
dcéra Mária s rodinou

 ozNAMy
Večeradlo modlitby s Pannou Máriou 
pre veriacich byzantského obradu
V septembri vyšla nová, rozšírená bro-
žúrka pre veriacich byzantského obradu 
Večeradlo modlitby s Pannou Máriou, 
ktorá je pomôckou na zavedenie a šírenie 
večeradiel aj v gréckokatolíckych farnos-
tiach na Slovensku. Brožúrku si môžete 
zakúpiť v predajni Petra na Hlavnej ul. 
v Prešove alebo objednať na e-mailovej 
adrese: veceradla@grkatpo.sk.

-jd

 iNzERCiA

Prosím poctivého nálezcu dámskych
náramkových hodiniek, ktoré som

stratila 6. októbra 2013 na odpusto-
vej slávnosti v Krásnom Brode, aby ich 

vrátil do kláštora v Krásnom Brode.
Pán Boh zaplať!

_________________________________
Svätá zem, 
autentická 
duchovná 
púť. Február 
2014. Teraz 
cena 749 
eur. Prihlášky 
posielať 

do konca novembra na info@tinatravel.
co.uk alebo telefonicky 0904 643 900.
_________________________________
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 jazve-
čí tuk a masť, prírodné antibiotiká 
– grapefruitové kvapky, masti na re-
umu 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. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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Sviatosti 
v nekatolíckych 
cirkvách
V ostatných rokoch sme svedkami novej, 
ekumenickej atmosféry, ktorá panuje medzi 
katolíkmi a kresťanmi iných vierovyznaní. Stre-
távame sa na ekumenických bohoslužbách, 
spoločnej modlitbe. Ich predstavitelia prijíma-
jú pozvanie na rôzne naše slávnosti a naši hie-
rarchovia prijímajú účasť na akciách nekatolíc-
kych kresťanov. Zároveň však s nekatolíckymi 
kresťanmi nevykonávame spoločne eucharis-
tickú bohoslužbu, čiže spoločne neprijímame 
Eucharistiu ani vzájomne neprijímame ostatné 
sviatosti. Ekumenické hnutie síce prinieslo po-
zitívnu atmosféru do našich vzťahov, nie však 
taký stupeň jednoty, aby sme spoločne zdieľali 
eucharistický a sviatostný stôl. Spoločné slá-
venie eucharistie je totiž vyjadrením cirkevnej 
jednoty. Tak je to pri spoločnom slávení eu-
charistie medzi rímskokatolíkmi a gréckokato-
líkmi. O tom sa však ešte dnes medzi katolíkmi 
a nekatolíkmi nedá hovoriť. Preto v zásade 
u nekatolíkov sviatosti neprijímame a nekato-
líci ich neprijímajú u nás. Aj toto však má svoje 
výnimky. V prípade nebezpečenstva smrti, keď 
ide o večnú spásu človeka, môže katolícky vy-
sluhovateľ udeliť sviatosť pokánia, pomazania 
chorých a Eucharistie aj nekatolíckemu kresťa-
novi. Musia však byť splnené tieto podmienky: 
nekatolícky kresťan nemá prístup k vlastnému 
vysluhovateľovi, sám žiada o vyslúženie svia-
tostí, verí v tieto sviatosti tak, ako učí Katolícka 
cirkev a je na prijatie sviatostí pripravený. 
Podobne je to aj u katolíkov. Aj my môžeme 
prijímať sviatosť pokánia, pomazania chorých 
a Eucharistie u nekatolíkov, ak sú splnené tieto 
podmienky: v týchto cirkvách musia byť svia-
tosti vysluhované platne. Tak je to napríklad 
v pravoslávnych cirkvách alebo aj v tradičnej 
anglikánskej cirkvi, ale nie v protestantských 
cirkvách. Ďalšou podmienkou je okolnosť ne-
bezpečenstva smrti alebo fyzická nemožnosť 
dostať sa ku katolíckemu vysluhovateľovi, 
alebo duchovný úžitok. Toto napríklad platí 
v prípade, že sme na dovolenke v krajine, kde 
je málo zastúpená Katolícka cirkev (Bulharsko, 
Grécko a iné). V takomto prípade môžeme 
ísť na nedeľnú liturgiu a prijať Eucharistiu aj 
v pravoslávnych cirkvách. V nebezpečenstve 
smrti by sme v týchto cirkvách mohli prijať aj 
sviatosť pokánia a pomazania chorých.

František Čitbaj
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rtv:

Pomôcky: 
aRNt, ERM, 
aso, Irbis, 
Point, tol

Predpona 
s významom 
„myšlienka“

1. časť 
tajničky tiež slovo Niób, po česky

Rozhlasová 
spoločnosť 

Macaa

Syn 
v arabských 

menách
Pomocník 

kňaza
2. časť 

tajničky
autor:  

Vladimír  
Komanický

Rímske číslo 
600

3. časť 
tajničky Odplatil

Dietlova 
hrdinka Stoja Spodok 

nádoby

Príbeh
Leopard Samec kozy

Had  z Knihy 
džungle Otec

citoslovce 
povzdychu

Izba v paláci Plurál, skr.

Možno, 
po česky

Patriaca 
Erikovi

Urob slabším Rozfúkať
Hudobná 
skupina

Predpona 
„malý“

slovo
Judejský 
kráľ asa

Raketometný 
oddiel typ génu

Zvratné 
zámeno Poprenášaj EčV trnavy

Slovenský 
denník

Bod, 
po anglicky Rímske číslo 3

Bitky Milenec 
Fatimy

Leňochod
Prejav lásky Bol 

zamilovaný
tlačiť, 

po maďarsky Japonská hora

slovo tatrabanka
Zosnulý spiš-

ský biskup
Ministerstvo 

obrany Koncovka 
ruských mien

Kód 
Ukrajinčiny

Predložka Long ton, 
značka

4. časť 
tajničky

Bôľ Sepsa
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krížovka skrýva preklad časti žaltára:  
Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz2 твоегw2.________________________________________________

legenda: acyl, atómy, bonita, celina, ciele, entita, 
epiGramy, epocha, etylén, hlad, kanec, koráb, 
kyveta, láska, liana, malina, maska, matka, mydlo, 
názory, nylon, obrady, octan, okresy, olovnica, 
osada, piatok, politik, ruža, sanitka, savana, 
selén, siričitany, stanica, strach, Šaman, taktik, 
tenis, tibet, tvary, únava, viera, vinič, vizita, zinok, 
zlato, žaba.

tajničku osemsmerovky tvorí  34  nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 22. Krížovka: pane, plesám a teším 
sa, že si milosrdný. Osemsmerovka: začať s bibliou nie je 
nikdy priskoro.

Výherca: Štefan krenďželák z liptovského mikuláša. riešenia 
zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov 
alebo slovo1@grkatpo.sk.

n Idem vám takto raz po prérii 
a čo nevidím. Bizóna! Pozriem sa 
poriadne... A fakt ho nevidím.

n Keď to vyhodíš do vzduchu, je 
to nič. Keď to dopadne, je to ti-
sícka. Čo je to? Neviem. Ale keby 
som to vedel, robím to od rána 
do večera!

n Predám šesťhlavové stereo 
sovietskej výroby. Zn: Nechápem, 
ako funguje!

n Predám včely. Zn: Aj jednotlivo.

n Otázka na rádio Jerevan: „Koľ-

tv
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 25.11. (pondelok) 16.15 Univerzita tre-
tieho veku: Pomazanie chorých – záznam 
prednášky 17.30 Doma je doma: Deti 
v spoloČNOSTI – Spravodlivosť – popolud-
ňajšia publicistika
 26.11. (utorok) 17.10 Rehoľná abeceda – 
sr. Luciana Mišenčíková CJ, zástupkyňa ria-
diteľa na Cirkevnom gymnáziu sv. Moniky 
v Prešove 17.30 Doma je doma: Semifinále 
súťaže SAFi – popoludňajšia publicistika 
19.30 Berú nás: Príbeh Božej réžie ⓬ – 
dokument o 7 300 dňoch putovania jednej 
kapucínskej komunity 20.10 O pôsobení 
diabla (3) – záznam zo seminára pátra 
Eliasa Vellu v Trenčíne 21.10 Áno, beriem: 
Kľúč k šťastnému manželstvu: Vzťahy bez 
sexu? (2) – dokument adresovaný tým, kto-
rí plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej 
cirkvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto 
zväzku vytrvať celý život
 27.11. (streda) 19.30 Vlakom za Jánom Pav-
lom II. – dokument o púti mimoriadneho 
vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko 
vypraveného pri príležitosti beatifikácie 
do Ríma 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
na Slovensku
 28.11. (štvrtok) 17.30 Doma je doma (PO): 
Quo vadis, Katolícka univerzita – o poslaní, 
súčasnom stave a vízii Katolíckej univerzity 
v Ružomberku 19.25 Moja misia: Dom 
nádeje (Ukrajina) ⓬ – dokument o sestre 
Monike a Anežke, ktoré pomáhajú chlap-
com vyslobodiť sa z osídiel drog; ich život 
je postavený na troch pilieroch: modlitbe, 
práci a spoločenstve 21.10 Lectio divina 

(13) Obnovme našu vieru a mravnosť 
– stretnutie nad Božím slovom s Mons. 
Stanislavom Zvolenským
 29.11. (piatok) 17.30 František: Zmena 
na Petrovom stolci – dokument o posled-
ných dňoch pontifikátu pápeža Benedikta 
XVI. zachytávajúci atmosféru konkláve 
a prvé okamihy po zvolení Svätého Otca 
Františka 19.30 Bolívia: NP Eduardo Ava-
roa – o národnom parku Eduardo Avaroa 
na juhu Bolívie 20.25 EFFETA (Mt 24, 37 – 
44) – zamyslenie nad nedeľným evanjeliom 
21.55 Pán Ježiš na návšteve – film o prvo-
prijímajúcom chlapcovi, ktorý jedinečným 
spôsobom prežíva Ježišovu prítomnosť; 
sila modlitby je konfrontovaná s proble-
matikou alkoholizmu v kresťanskej rodine
 30.11. (sobota) 21.30 K nám sa obráť, ó, 
Matka láskavá – záznam z koncertu, ktorý 
sa konal v rámci levočskej púte; účinkuje 
zmiešaný spevácky zbor Chorus Minor pri 
ZUŠ v Levoči
 01.12. (nedeľa) 07.25 Klbko: Sviatosť 
pomazania chorých 07.45 Svätá Katarína 
Sienská – animovaný seriál 10.00 Svätá 
omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave 
– priamy prenos 18.40 Spojení oceánom 
– publicistická relácia o živote slovenskej 
komunity v USA a Kanade
 02.12. (pondelok) 16.15 Univerzita tretieho 
veku: Sviatosť posvätného stavu – záznam 
prednášky 17.30 Doma je doma: Biblia 
alebo Kto má uši, nech počúva – popolud-
ňajšia publicistika

 03.12. (utorok) 17.10 Rehoľná abeceda – 
dokument o bratovi Richardovi Jombíkovi 
z Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha 19.30 
Strážca hory ⓬ – dokumentárny film o Jo-
zefovi Hrenákovi, bývalom väzňovi a nar-
komanovi, ktorý obrátenie a pokoj v duši 
našiel na hore Zvir 20.10 O pôsobení diabla 
(4) 21.10 Áno, beriem: Kľúč k šťastnému 
manželstvu: Manželstvo – a načo? (3)
 04.12. (streda) 19.30 SOS Južný Sudán 
– dokumentárny film o najodvážnejších 
mimovládnych organizáciách na svete 
a práci slovenských lekárov, ktorým prešlo 
rukami už viac ako osemstotisíc pacientov, 
do škôl poslali tisícky detí 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku
 05.12. (štvrtok) 17.30 Doma je doma: 
Finále súťaže SAFi + mikulášsky darček 
– popoludňajšia publicistika 19.30 Moja 
misia: Misionár na Pangalane (Madagas-
kar) ⓬ – dokumentárny film o verbistovi 
Štefanovi Bebjakovi, ktorý je misionárom 
na Madagaskare 21.10 Lectio divina: Ob-
novme našu vieru a mravnosť (14)
 06.12. (piatok) 17.30 Zapusťme korene – 
dokument o stretnutí mládeže 2011 Mad-
rid 19.30 Bolívia: Salar de Uyuni – najväčšia 
soľná plocha na svete v nadmorskej výške 
3 600 m n. m. v regióne Salar de Uyuni 
a hlavné mesto La Paz 20.25 EFFETA (Mt 3, 
1 – 12) 21.55: Karol – animovaný film o Ka-
rolovi Wojtylovi, ktorý poukazuje na dobrý 
vzťah s mladými ľuďmi a zaznamenáva 
rôzne svetové dni mládeže

 08.12. (nedeľa) 07.25 Klbko: Sviatosť man-
želstva – relácia pre deti, ktorá vysvetľuje, 
že svadba je pevné rozhodnutie pre spo-
jenie dvoch životov 07.45 Animované bib-
lické príbehy: Abrahám a Izák (1) – príbeh 
o jednej z najväčších skúšok poslušnosti, 
viery a dôvery v Boha 10.00 Svätá omša 
z kaplnky TV LUX – priamy prenos

 23.11. (sobota)  10.00 Prepáčte, ja som 
len katolík (2); hosť: dp. Jozef Vadkerti 
18.00 emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova 20.30 Mesiac s pápežom 
Františkom
 24.11. (nedeľa)  13.00 Milan Rúfus 14.00 
Pieseň o sv. Cecílii 15.30 V zdraví i v choro-
be – životný príbeh mladých snúbencov so 
sklerózou multiplex 21.00 Jozeph Vadakkel 
– Eucharistický plameň
 25.11. (pondelok)  20.30 Ako vzniká do-
kumentárny film; hostia: Matúš Demko 
a Jakub Krška
 26.11. (utorok)  11.10 Starosti a problémy 
živnostníkov; hosť: Ružena Paulusová, 
UPSVAR Banská Bystrica 20.30 Don Anton 
Červeň – Koniec Roka viery, zhodnotenie, 
bohatstvo rituálov počas adventu v rodine
 27.11. (streda)  11.10 Potulky po hrade 
Modrý kameň 20.30 Rímskokatolícka far-
nosť Bošáca 22.00 Výber z diela poľských 
skladateľov 2. pol. 20. storočia Henrycha 
Mikolaja Goreckého a Krzysztofa Pende-
reckého
 28.11. (štvrtok)  20.30 200 rokov od naro-
denia kňaza, národného buditeľa Ondreja 
Cabana
 29.11. (piatok)  20.30 Úloha výživy pri 
rakovine; hosť: MUDr. Peter Minárik, 
gastroenterológ
 30.11. (sobota)  10.00 Prepáčte, ja som len 
katolík (3); hosť: dp. Jozef Vadkerti 13.00 
Uzdravenie sexuálnych zranení za pomoci 
svätých; hosť: Down Elen
 14.12. (sobota)  18.00 Emauzy – gréc-
kokatolícka svätá liturgia z Chrámu sv. 
Cyrila a Metoda v Sečovciach (slávi otec 
Miroslav Pohár)
 20.12. (piatok)  18.00 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici pri príležitosti 5. predvianočnej roz-
hlasovej duchovnej obnovy Rádia Lumen 
(celebruje páter Jozef Šuppa)
 21.12. (sobota)  18.00 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici (celebruje páter Jozef Šuppa)

DVoJKA
 24.11. (nedeľa)  13.45 Orientácie 14.15 Slo-
vo – príhovor doc. Vojtecha Nepšinského 
k sviatku Krista Kráľa 01.20 Slovo R
 26.11. (utorok)  15.35 Orientácie R
 01.12. (nedeľa)  10.00 Liturgia pri príleži-
tosti sviatku sv. Cyrila a Metoda z pravo-
slávneho katedrálneho chrámu v Michalov-
ciach 12.55 Orientácie 13.20 Slovo – prí-hu
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ThDr. Martin Koleják, PhD.: Pavol Strauss, hľadač pravdy
Na jesennom knižnom trhu nájdete vzácnu knihu vydavateľstva G – Ateliér z pera 
profesora morálnej teológie v Spišskej Kapitule, ktorá je lahodným sprievodcom živo-
tom a monumentálnym literárnym a mysliteľským dielom o MUDr. Pavlovi Straussovi, 
veľkej osobnosti, konvertitovi, mystikovi a prorokovi našej doby. Sprevádza nás do výšin 
i do hlbín jeho osobnostných a mysliteľských kapacít a zákrutami jeho hľadačskej vášne 
po pravde, ktorá si ho nakoniec našla podľa vzoru svätého Pavla a svätého Augustína. 
Práve na jeho sviatok sa vo svojom krste celý odovzdal Kristovi. Viac informácií na adrese: info@gatelier.sk 
alebo na 053 – 482 11 66. (Jozef Voskár)

October baby
Pred dvoma týždňami som si pozrel film October baby, príbeh 19-ročného dievčaťa 
Hannah. Lekári usudzujú, že jej zdravotné problémy súvisia s jej komplikovaným pôro-
dom. Postupne sa dozvedá pravdu o tom, že je adoptovaná, lebo jej biologická matka sa 
rozhodla pre potrat, ktorý však Hannah prežila. Upadá do krízy. Je presvedčená, že celý 
jej život bol klam. Zmätená a adoptívnymi rodičmi nepochopená sa rozhodne nájsť svoju biologickú matku. 
Spolu s priateľmi sa vydáva na cestu naprieč USA. Matku nájde, ale je sklamaná. Ona sa však nevzdá... Film 
vám odporúčam, verte, že pohne aj citovo najpevnejšou povahou. (Dominik Petrík)

Katka Koščová: Štedrý deň
K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patria tradičné koledy. Dnes by som vám rád 
ponúkol niečo modernejšie. Album Katky Koščovej prináša spojenie tradičných kolied 
a moderného hudobného cítenia. K albumu Katka poznamenala: „... niektoré sú ako 
balady a niektoré sú zase zafarbené troška do jazzu.“ To ma zaujalo. Album ma oslovil, zvlášť po hudobnej 
a experimentálnej stránke. No treba povedať, že experimentovanie je veľmi decentné. Na tomto netradič-
nom hudobnom skvoste má veľký podiel aj klavirista Daniel Špiner a perkusionista Miro Szirmay. Ak ešte 
neviete, ako si spríjemniť Štedrý večer, neváhajte siahnuť po tomto albume. (Dominik Petrík)

hovor rímskokatolíckeho kňaza a predsedu 
Konfederácie politických väzňov Slovenska 
Antona Srholca 01.45 Slovo R
 08.12. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Kon-
katedrály sv. Mikuláša v Prešove pri príle-
žitosti sviatku Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie 14.15 Orientácie 14.40 Slovo 
– príhovor Mons. Mariána Gavendu k 2. 
adventnej nedeli 21.10 Banícky chlebíček 
– sociálny dokument
 10.12. (utorok)  15.35 Orientácie R
 15.12. (nedeľa)  12.50 Orientácie 13.20 
Slovo – príhovor Mons. Jaroslava Pechu k 3. 
adventnej nedeli 00.40 Slovo R
 17.12. (utorok)  14.50 Orientácie R
 22.12. (nedeľa)  09.30 Svätá omša z Baziliky 
sv. Petra v Ríme pri príležitosti ukončenia 
adventu; celebruje Svätý Otec František

ráDiO SlOVeNSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekumé-
na vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň 
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
ráDiO SlOVeNSKO A reGiNA
 24.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Rimavského Brezova; káže farárka 
Janka Miháliková
 01.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici; celebruje Mons. Ján Krajčík
 08.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons. 
Alojz Tkáč, emeritný biskup
 15.12. (nedeľa)  09.05 Svätá liturgia 
z Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča; slúži otec 
Miroslav Dancák, rektor seminára
 22.12. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie zo Starej Turej; káže farár Radomír 
Vařák

ráDiO reGiNA
Pondelok  02.30 Cesty R
utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
 23.11. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Michal Bučko, Žakovce)
 24.11. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

ráDiO DeVíN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich

 Zmena programu vyhradená.
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 Gr.KAt. MláDežNíCKe CeNtruM BárKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

06. – 08.12. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život len 
tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? 
Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím 
Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské zá-
klady a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokoj-
ne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! Veková 
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták 
& tím)
13. - 15.12. AŠAD - Archieparchiálna škola animáto-
ra dobrovoľníka

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

17. – 22.11. Škola otcovo srdce (Father Heart Scho-
ol). Pozývame vás na seminár Otcovo srdce, ktoré 
organizuje spolupracujúca organizácia v Dolnom 
Kubíne v dvoch termínoch. Bližšie informácie a pri-
hlášku nájdete na stránke www.centrumsigord.sk.
01. – 06.12. Škola otcovo srdce (Father Heart Scho-
ol)

 PútNiCKé MieStA

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

01.12. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
07.12. Fatimská sobota (10.00 h)

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

25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
07.12. Fatimská sobota (08.30 h.)
25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

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

07.12. Fatimská sobota (10.30 h)
08.12. Malá púť – Počatie Presv. Bohorodičky sv. 
Annou – patrocínium kaplnky (10.30 h)
24.12. Polnočná svätá liturgia

 Gr.KAt. MláDež. PAStOr. CeNtruM
Prešov, hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:  

Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com

Pondelok – 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá litur-
gia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa) 18.00 Stretnutia pri čaji (na vybranú 
tému a podľa dohodnutého termínu) 18.00 Projek-
cia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Modlitbo-
vé večery a katechézy (GTF PU) 
Štvrtok – 16.00 Očami dievčat... 17.30 Dom mod-
litby

 ŠKOlA V PrírODe SV. luKáŠA
Viničky-hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

evaNJeliZaČNá Škola sv. mikUláŠa

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,  
0911 105 908

05.10. Fatimská sobota (08.30 h.)

Gréckokatolícke	mládežnícke	centrum	Bárka
Zodpovední	vedúci:	otec	Erich	Eštvan	a	otec	Slavomír	Zahorjan
E-mail:	skolacentrum@cenrum.sk
Telefón:	057/4490290
Adresa:	GMC	Bárka,	Juskova	Voľa	118,	094	12	Vechec

Termín: 02.	–	05.	január	2014
Nástup je 2. januára 2014 (štvrtok), registrácia bude od 14.30 h do 16.00 h 
a tábor sa končí 5. januára 2014 (nedeľa) o 12.30 h. Strava je zabezpečená 
od štvrtka večera do nedele obeda.

Veková kategória: deti od 9 do 15 rokov
Cena pre členov CVČ: 15 eur
Cena pre nečlenov CVČ: 20 eur

Prihlasovanie
Hlásiť sa treba čím skôr, najneskôr do 20. decembra 2013.
Spôsob nahlasovania je prostredníctvom e-mailu na adrese:
skolacentrum@centrum.sk
alebo telefonicky na číslach: 057/44 90 290, 057/44 90 761.

Pre účastníkov detského tábora bude pripravený zaujímavý program, 
počas ktorého nahliadnu do pútavých biblických udalostí a budú môcť 
obdivovať a napodobňovať biblických hrdinov. Deťom bude vytvorený 
priestor na zábavu, vlastnú realizáciu, rozmýšľanie, tvorivosť i uvažovanie 
o sebe, o tom, čo by chceli zmeniť a komu sa podobať.

Medzi	Obrezaním	Pána	a	Bohozjavením	sa	v	Gréckokatolíckom	
mládežníckom	centre	v	Juskovej	Voli	uskutoční

6.	ročník	Zimného	 
detského	tábora 


