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Cirkevné hnutia a nové
spoločenstvá

ončíme seriál o cirkevných hnutiach a nových
spoločenstvách, ktoré
pôsobia aj v Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku. Verím, že
vás jednotlivé články a svedectvá bratov a sestier z týchto
komunít duchovne obohatili
a zároveň rozšírili váš obzor.
Predovšetkým však mám nádej,
že tento seriál prispel k duchu
novej evanjelizácie v našej
cirkvi, že nám ponúkol nové
impulzy a dal mnohé odpovede na otázky, ktoré nás trápia,
keď vidíme, že je dnes ťažké
odovzdávať vieru, že je medzi
ľuďmi veľa skepticizmu a beznádeje. Odpoveďou je Božia
láska, ktorá sa zjavila v Ježišovi
Kristovi. Hnutia a spoločenstvá
v Cirkvi chcú privádzať k zrelej
viere, ktorá v Ježišovi spoznáva
svojho skutočného Pána.

Radosť evanjelia

Keď sme pred rokom začínali
v Slove uvažovať o tejto téme,
bolo práve pred synodou
biskupov o novej evanjelizácii
na odovzdávanie kresťanskej
viery a pred začiatkom Roka
viery. Teraz, keď končíme naše
uvažovanie o hnutiach a spoločenstvách, sa Rok viery práve
skončil a Svätý Otec František
vydal k jeho zakončeniu posynodálnu apoštolskú exhortáciu
Evangelii gaudium – Radosť
evanjelia (EG), ktorá je nielen

hlavným výstupom spomínanej
synody, ale aj programovým
dokumentom nového pontifikátu. Čo píše v tomto dôležitom
dokumente o novej evanjelizácii? Okrem iného to, že Cirkev
potrebuje neodkladnú obnovu,
pri ktorej je potrebná pastoračná konverzia. Musí spočívať
v tom, že sa cirkevné štruktúry
budú stávať misionárskymi, aby
pastorácia bola expanzívnejšia,
otvorenejšia a aby uľahčovala
pozitívnu odpoveď všetkých,
ktorým Ježiš ponúka svoje
priateľstvo.

Farnosť – centrum
misijného poslania

Ďalej v nej Svätý Otec František píše o farnosti. Uvádza, že
nie je zanikajúcou štruktúrou,
pretože má veľkú pružnosť.
Môže nadobúdať veľmi odlišné
formy, ktoré vyžadujú misijnú
tvorivosť pastiera a spoločenstva. Hoci zaiste nie je jedinou
evanjelizujúcou inštitúciou,
je naďalej „cirkvou, ktorá žije
uprostred príbytkov svojich
synov a dcér“. To predpokladá,
že je v kontakte so životom ľudu
a že sa nestane štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou
vyvolených, ktorí sú zahľadení
do seba. Farnosť je podľa Svätého Otca cirkevná prítomnosť
na danom území, prostredím,
kde sa počúva Božie slovo a kde
rastie kresťanský život, dialóg,

zvesť, veľkodušná láska, adorácia a bohoslužba. Prostredníctvom všetkých svojich aktivít
povzbudzuje a formuje svojich
členov, aby boli vykonávateľmi
evanjelizácie. Je spoločenstvom komunít, svätyňou, kam
prichádzajú smädní, aby sa
občerstvili a aby mohli ďalej
putovať a je centrom neustáleho
misijného poslania. Musíme
však uznať, uvádza František,
že výzva k obnove farností
dosiaľ nepriniesla postačujúce
plody, aby sa farnosti mohli viac
priblížiť ľuďom, stať sa prostredím živého zdieľania a úplne
sa zamerať na misijné poslanie.
O ostatných cirkevných inštitúciách postavených na komunitnom základe, o malých spoločenstvách, hnutiach a ďalších
formách združení uvádza, že
sú bohatstvom Cirkvi a Duch
ich prebúdza kvôli evanjelizácii
všetkých prostredí. Často prinášajú nový evanjelizačný zápal
a schopnosť dialógu so svetom.
Tým obnovujú Cirkev. Je veľmi
prospešné, keď nestrácajú kontakt s bohatou realitou miestnej
farnosti a s chuťou sa integrujú
do pastorácie miestnej cirkvi.
Svätý Otec vyzýva každú
miestnu cirkev, aby rozhodne
nastúpila cestu rozlišovania, očistenia a reformy. Aby
tak bol misionársky impulz
stále intenzívnejší, veľkorysejší
a plodnejší. Aby „vychádzala“

na periférie vlastného územia
alebo do nových sociálno-kultúrnych oblastí. Aby sa snažila
byť vždy tam, kde najviac chýba
svetlo a život Zmŕtvychvstalého.
Biskupom kladie na srdce, aby
uprednostňovali misionárske
spoločenstvo a sledovali ideál
prvých kresťanských spoločenstiev, v ktorých mali veriaci
jedno srdce a jednu dušu
(porov. EG).
Na sviatok Zostúpenia
Svätého Ducha sa Svätý Otec
František stretol na Námestí sv.
Petra v Ríme s viac ako 200 000
veriacimi zo 150 rôznych hnutí
a spoločenstiev pôsobiacich
v Katolíckej cirkvi. Hneď v prvom roku svojho pontifikátu.
Celej Cirkvi povedal, že Svätý
Duch nevytvára neporiadok,
ale jednotu a harmóniu. Nie
však v uniformite, ale v rôznosti
chariziem. Zároveň sa poďakoval všetkým cirkevným hnutiam
a spoločenstvám: „Ste darom
a bohatstvom Cirkvi! Vy ste
to! Ďakujem zvlášť vám, ktorí
ste tiež prišli do Ríma z rôznych častí sveta. Stále neste
silu evanjelia! Nemajte strach.
Majte stále radosť a zápal pre
spoločenstvo v Cirkvi! Nech je
stále s vami zmŕtvychvstalý Pán
a nech vás chráni Božia Matka.“
Iba v duchu novej evanjelizácie, takej naliehavej, sa dajú
správne pochopiť slová Svätého Otca, že preferuje Cirkev
havarovanú, ranenú a špinavú,
pretože vyšla do ulíc, viac než
Cirkev, ktorá ochorela uzavretosťou a pohodlnosťou a drží sa
vlastných istôt (porov. EG).
Pozývam aj vás, čitateľov časopisu Slovo, aby ste sa modlili
za dar živej a radostnej viery pre
nás a pre tento svet. Ak nám pri
dozrievaní vo viere a láske dokážu pomáhať cirkevné hnutia
a nové spoločenstvá, majme
otvorené srdcia pre pôsobenie
Svätého Ducha v týchto nových
formách, ktoré nám Cirkev
ponúka. n
Ľubomír Petrík
ilustračná snímka zo stretnutia Svätého Otca Franstiška
s členmi cirkevných hnutí:
cerf-institute.org
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Nová radosť

z obsahu
8 Aká bude naša budúcnosť?
otvorený list poslancom
9

Festival duchovných piesní
byzantského obradu
22. ročník festivalu v Prešove
10 Vianoce v Oriente
sviatky Narodenia Pána v Izraeli, Egypte,
Sýrii a Arménsku
12 Očakávam vzkriesenie mŕtvych
pohľad cirkevných otcov
na symbol viery
14 Spasiteľ prišiel na svet
rozhovor s Michalom Lejkom
16 Dávam ti prednosť
o vernosti a záväzku
18 Vyzdob sa, Efrata
katechéza pre mladých
19 Ako z filmu
svedectvo solidarity
20 Metod v otcovom dome
veľkomoravský arcibiskup zomiera
21 Svätý prestol
liturgická katechéza
21 Dve cesty
biblická katechéza
24 Symbolický výklad
Rublevovej ikony
zamyslenie nad ikonou (3)

„Nova radosť stala, jaka nebyvala. Nad vertepom zvizda jasna svitu zasijala.“
Čas Vianoc je časom radosti. Tajomstvo
zázračnej noci prináša pokoj, radosť, nehu,
všímavosť a veľa dobra. Noc, keď prichádza
do tohto hriešneho sveta jediné bezhriešne
dieťa. Boh sám. V túto svätú chvíľu sa Boh
skláňa k nám. On veľký, všemocný a večný
prichádza ku mne malému, bezmocnému
a obmedzenému stvoreniu. Aké veľké bohatstvo je ukryté v tejto noci!
My, ľudia tohto sveta, dostávame ten najväčší dar, ktorý má nevyčísliteľnú hodnotu.
Radosť, ktorú prináša toto malé dieťa, svet
ešte nikdy nezažil. Je to radosť dávajúca
novú nádej, nový rozmer života. Sám Boh
nám chce dať nový dych. Ako malé dieťa
ponúka to, čo tu ešte nebolo. Pozýva nás ísť
až za hranice ľudských možností. Volá nás
milovať svojich nepriateľov a žehnať tým,
ktorí nás preklínajú a zlorečia nám. Maličké dieťa uložené v jasliach upriamuje našu
myseľ k takémuto životnému postoju.
Je ťažké takto žiť, to každý z nás veľmi
dobre vie. No veľmi dôležité je nerobiť
takéto kroky a rozhodnutia sám. Boh ich
chce robiť spolu s nami. Nová radosť, ktorá
povstala s príchodom malého betlehemského dieťaťa na svet, sa stane tvojou radosťou,
ak otvoríš Bohu svoje srdce. Nie na chvíľu,
nie len na čas Vianoc, ale natrvalo. Príchod
Božieho Syna na svet prináša nový pohľad
na každú okolnosť a každú situáciu života.
Boh dáva nášmu životu radosť. Pravá radosť,
ktorá vychádza z hĺbky srdca, je veľký dar,
ktorý môžeme rozdávať ďalej. Ak máš pravé
žriedlo tejto radosti, vedz, že tvoja studňa
nikdy nevyschne. Možno si zažil v živote čas
sucha, keď sa pravá radosť začala strácať.
Možno si videl všetko už iba cez ťažké mraky
a možno si nečakal svetlo po tmavej noci,
možno, možno, možno... Na toto všetko ti
chce dať Boh dnes znova odpoveď. Môžeš

zažiť oveľa viac, ak mu to dovolíš. Novú
radosť, akú si nezažil nikdy predtým.
Maličké dieťa sa rodí do tohto sveta
uprostred tmavej noci. Prichádza nahé,
s prázdnymi rukami. Nenesie nič, a predsa
dáva veľa. Jeho rúčky sú bohaté na mnohé
dary. Pozýva k sebe všetkých, aby nás mohlo
nimi obdarovať. Túto vzácnu chvíľu prežaruje jas hviezdy. Boh používa tento neobyčajný
jav na nebeskej oblohe, aby nám oznámil
svoj príchod na svet. Volá nás všetkých bez
rozdielu. Nehľadí na to, či sme starí, alebo
mladí, veľkí, alebo malí, bohatí, alebo chudobní, bieli, alebo čierni, vysoko vzdelaní,
alebo s menším poznaním. Pán si volá všetkých. Nerobí žiadne rozdiely. Dôkazom toho
je obraz betlehemskej hviezdy. Svietila pre
všetkých, bola znamením pre každého. Dokonca aj pre nás, ľudí dnešnej doby. Aj dnes
si vieme tento úkaz predstaviť. V súčasnosti
môže táto hviezda pozvať aj nás k Ježišovým
jasliam. Ak otvoríme svoje duchovné oči
a necháme sa viesť jasom Božích znamení,
dôjdeme k najsprávnejšiemu a jedinému
cieľu. Hviezda nás privedie k Spasiteľovi,
k tomu, ktorý je láska sama.
Tajomstvo Vianoc je také bohaté a vzácne,
že prežaruje každú temnotu. Dáva svetlo
tam, kde je tma. Rúca okovy smrti a dáva
život. Prichádza s uzdravením tam, kde bola
choroba. Odpúšťa a požehnáva všade tam,
kde vládla nenávisť. Boh sám nám priniesol
spásu. Volá nás zažívať radosť z tejto spásy.
Preto vyzývam všetkých čitateľov, aby tohtoročné Vianoce boli úplne iné ako doteraz.
Poď za jasom hviezdy a zažiješ to, čo si ešte
nikdy nezažil. Boh natrvalo vstúpi do tvojho
srdca.

Mgr. Ľuboslava Cupráková
koordinátorka koledníckej akcie Dobrá novina

nástenný kalendár časopisu na rok 2014
Ponúkame vám nástenný kalendár na rok 2014 s motívom drevorezieb.
Cena je 1,50/ks. Pri odbere nad 10 ks neúčtujeme poštovné.

nové číslo účtu
Nové číslo účtu je: 3210206959/0200, KS: 0558, VS: 2014, ŠS: vaše PSČ.
redakcia; 051/7731 481; slovo5@grkatpo.sk
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Cirkevný summit zameraný na Sýriu, Irak a Blízky východ sa konal 21.
novembra vo Vatikáne za prítomnosti
Svätého Otca, patriarchov a vyšších
arcibiskupov východných cirkví.
Summit sa uskutočnil v súvislosti
s plenárnym zasadnutím dikastéria
pre východné cirkvi 19. – 22. novembra na tému Východné katolícke
cirkvi päťdesiat rokov po Druhom
vatikánskom koncile. Slovenskú
gréckokatolícku cirkev reprezentoval
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Medzi účastníkmi bol aj
sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi v Ríme arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
(www.grkatba.sk,TK KBS)

Rok viery vyvrcholil 24. novembra na Námestí sv. Petra eucharistickým slávením, ktorému predsedal
Svätý Otec František. Petrov nástupca ho slúžil spolu s katolíckymi
patriarchami všetkých východných
rítov a 1 200 kňazmi za účasti 60-tisíc
pútnikov.

Novú exhortáciu Svätého Otca
Františka Evangelii gaudium (Radosť
evanjelia) predstavili verejnosti
26. novembra v tlačovom stredisku
Svätej stolice vo svetových jazykoch.
Témou tohto pápežského listu na povzbudenie veriacich je ohlasovanie
evanjelia v súčasnom svete.

Belgické komisie senátu prijali
27. novembra návrh zákona, podľa
ktorého môže byť v krajine realizovaná eutanázia na deťoch čeliacich
„neznesiteľnej fyzickej bolesti“ v terminálnom štádiu nevyliečiteľnej choroby. V opozícii proti tomuto návrhu
sú kresťania, židia aj moslimovia.

Rok 2015 bude venovaný zasvätenému životu. Svätý Otec František
to 29. novembra oznámil členom
Únie generálnych predstavených
mužských reholí.

30. novembra prijal Svätý Otec
v Klementínskej sále Apoštolského
paláca pútnikov Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

Obyvatelia Chorvátska odhlasovali 1. decembra v referende zákaz
homosexuálnych manželstiev. Skoro
65 percent zúčastnených voličov
podporilo návrh, aby bola v chorvátskej ústave zakotvená definícia
manželstva ako zväzku muža a ženy.
(TASR)
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V Prešove-Sekčove oslávili sviatok
gréckokatolíckych cirkevných škôl

Sympózium vo Viedni pripomenulo
390. výročie smrti sv. Jozafáta

9. novembra sa uskutočnilo vo
veľkej aule Viedenskej univerzity medzinárodné sympózium
pri príležitosti mučeníckej
smrti sv. Jozafáta Kunceviča,
ktorý je uctievaný ako mučeník
Brestskej únie, na tému Čo
znamená dnes byť kresťanom?
Skúsenosť mučeníctva východných cirkví.
Zorganizoval ho ordinariát
pre veriacich byzantského obradu v Rakúsku, Medzinárodný
teologický inštitút v rakúskom
Trumau, Katolícka teologická
fakulta Viedenskej univerzity
a Ukrajinská katolícka univerzita v Ľvove.
Na sympóziu sa zúčastnili
východní biskupi a odborníci

z viacerých európskych krajín,
okrem iných vladyka Boris
Gudzjak z Paríža, kardinál
Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, či
viedenský kardinál Christoph
Schönborn.
Slovensko zastupoval vladyka
Milan Lach, prešovský pomocný biskup, ktorý predniesol
príspevok vladyku Jána Babjaka,
prešovského arcibiskupa metropolitu, ktorý priblížil utrpenie
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v období rokov 1950
– 1989.
Po odbornej časti konferencie, ktorá sa konala vo veľkej
slávnostnej sále Viedenskej
univerzity, sa prítomní odobrali

do Dómu sv. Štefana, kde slávili
svätú liturgiu v byzantskom
obrade. Predsedal jej vladyka
Igor Vozniak, ľvovský arcibiskup metropolita, spolu s ním
slúžilo deväť gréckokatolíckych
biskupov zo šiestich rôznych
krajín, apoštolský vizitátor pre
gréckokatolíkov v Bielorusku
archimandrita otec Sergej
Gajek a asi tri desiatky kňazov.
Homíliu predniesol kardinál
Christoph Schönborn, na slávnosti bol prítomný aj kardinál
Leonardo Sandri a arcibiskup
Peter Stephan Zurbriggen,
apoštolský nuncius v Rakúsku.
Pri liturgii zneli spevy v cirkevnoslovanskom, ukrajinskom,
maďarskom, rumunskom
a nemeckom jazyku. Pri speve
sa striedali štyri zbory, jeden
z nich aj zo Slovenska – Zbor
svätého Romana Sladkopevca
pri Gréckokatolíckom kňazskom seminári P. P. Gojdiča
v Prešove.
V Dóme sv. Štefana vo Viedni
sa uchováva originál zázračnej
ikony presvätej Bohorodičky
z maďarského pútnického
miesta Máriapócs, ktorá bola
v tento deň vystavená pri hlavnom oltári katedrály. (Andrej
Škoviera)

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev
oslávila svoje výročia v Ríme
Ukrajinská gréckokatolícka
cirkev si v Ríme pripomenula
a oslávila niekoľko významných
výročí. 23. novembra to bolo 80.
výročie hladomoru na Ukrajine
v rokoch 1932 – 1933. Jeho obete
si pripomenuli archijerejskou
svätou liturgiou s panychídou,
ktorú v Katedrále sv. Sofie
v Ríme slávil patriarcha Sviatoslav Ševčuk.
Svätý Otec František v Bazilike sv. Petra pozdravil 25.
novembra napoludnie gréckokatolíkov z Ukrajiny a Bieloruska, ktorí prišli do Ríma
na púť k hrobu svätého biskupa

a mučeníka Jozafáta Kunceviča
pri príležitosti 50. výročia uloženia ostatkov svätca pod oltár
sv. Bazila Veľkého. V Bazilike
sv. Petra sa pri tejto príležitosti slávila archijerejská svätá
liturgia na počesť sv. Jozafáta,
ktorej predsedal vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk
spolu s kardinálom Leonardom
Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi.
Koncelebrovali biskupi synody
Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi, ktorí sprevádzali púť
troch tisícok účastníkov.
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Na programe návštevy bol 26.
novembra tretí ročník odovzdávania ceny bl. mučeníka
Omeljana Kovča, ktorého súčasťou bola spoločná modlitba
a prenesenie relikvií do Baziliky
sv. Bartolomeja na Tiberskom
ostrove v Ríme.
Poslednou oslavou bolo 50.
výročie založenia Ukrajinskej katolíckej univerzity 27.
novembra v Inštitúte sv. pápeža
Klementa v Ríme, ktorá počas
slávnosti udelila niekoľko čestných doktorátov. (www.grkatba.
sk/TK KBS)

V pondelok 4. novembra slávili
v gréckokatolíckom Chráme
Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove svätú liturgiu pri
príležitosti sviatku blahorečenia
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, ktorý je patrónom
gréckokatolíckeho Gymnázia
a Cirkevnej základnej školy
s materskou školou v Prešove.
Hlavným celebrantom bol vladyka Milan Lach SJ, pomocný
prešovský biskup.
V homílii vladyka Milan
poukázal na osobnosť vladyku
Gojdiča a na jeho veľkosť ako
patróna našich škôl. Poďakoval
sa pedagógom za ich doterajšiu prácu a vyzval ich, aby

boli jednotní, súdržní a boli
dôstojným príkladom pre
študentov a žiakov, ktorí sú im
zverení nielen na odovzdanie
vedomostí, ale aj na kresťanskú
výchovu. Študentom zdôraznil,
aby nezabúdali na svoje korene
siahajúce na východ Slovenska, k našej Gréckokatolíckej
cirkvi, za ktorú vladyka Gojdič
obetoval nielen svoju slobodu,
ale i život. Poukázal aj na súčasnú vážnu hrozbu gender
ideológie o rodovej rovnosti,
ktorá preniká do škôl a je ohrozením jednotlivca, rodiny i celej
spoločnosti.
Pred svätou liturgiou študenti gymnázia predstavili v rámci

akadémie život bl. biskupa Pavla a jeho posolstvo pre dnešnú
dobu. Po svätej liturgii žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou duchovne obohatili
slávnosť piesňami a prosbami
k biskupovi mučeníkovi Pavlovi
Petrovi. Za všetkých prítomných sa vladykovi Milanovi
poďakovala slovom i kyticou
kvetov riaditeľka Cirkevnej
základnej školy s materskou
školou bl. Pavla Petra Gojdiča
Júlia Šarišská.
Slávnosť pokračovala slávnostným obedom v školskej
jedálni. Na záver si vladyka
prezrel priestory škôl. (Anton
Uhrin)

Metropolita Ján Babjak SJ zavítal do Pčoliného
Na sviatok sv. archanjela Michala 8. novembra zavítal do farnosti v Pčolinom vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita, aby okrem iného
posvätil kaplnku zasvätenú sv.
archanjelovi Michalovi, v ktorej
sa slávia sväté liturgie každý
deň v týždni okrem nedieľ
a sviatkov. Obnovu vykonal otec
Jozef Šofranko, ktorý vo farnosti
pôsobil v rokoch 2008 – 2012.
Po posvätení kaplnky vladyka
Ján požehnal aj obnovený vojenský cintorín, kde sú uložené
ostatky vojakov z prvej svetovej
vojny. Pred posvätením kaplnky
metropolitu v obci privítala
starostka pani Zuzana Gajdošová, ktorá spolu s Annamáriou
Gnipovou priblížila dejiny
a význam cintorína. Po posviacke slávil vladyka Ján v miestom
Chráme Narodenia Presvätej

Bohorodičky archijerejskú svätú
liturgiu. V homílii pripomenul
dôležitosť vzťahu s anjelom
strážnym, ktorý je Bohom daný
každému a je naším najbližším
ochrancom a priateľom. Vyzval
veriacich, aby sa vrúcne modlili
k svojmu anjelovi strážnemu

a aby sa nebáli s ním komunikovať. Po duchovnom pokrme nasledovalo pohostenie na večeri,
ktorú pripravili veriaci a kde sa
vladyka mal možnosť zoznámiť
s tými, ktorí sa pričinili o obnovu kaplnky a cintorína. (Jaroslav
Pasok)

Sté výročie gréckokatolíckeho chrámu
oslávili v Nižnej Pisanej
V obci Nižná Pisaná sa 10.
novembra konala veľká slávnosť pri príležitosti stého
výročia posvätenia Chrámu sv.
archanjela Michala. Preto sa
veriaci spolu s kňazmi, ktorí
tu pôsobili, stretli na vzdávaní vďaky – slávnostnej svätej

liturgii. Na slávnosti sa zúčastnili Mons. Ľubomír Petrík, otec
Rastislav Bruzda, otec Marek
Kolesár a terajší správca farnosti
otec Michal Jančišin. Hlavným
slúžiteľom bol otec Ľubomír
Petrík, ktorý v homílii pripomenul význam a dôležitosť chrámu

v živote človeka. O dejinách
chrámu a obce informoval
starosta obce Milan Grega.
Po liturgickom slávení nasledoval obed spolu s veriacimi obce.
(Michal Jančišin)


Prvý novembrový víkend sa
na hore Zvir v Litmanovej niesol
nielen v duchu modlitby za zosnulých, ale bol tradične spojený
s malou púťou. Sobota 2. novembra
bola zároveň fatimskou. Cez modlitbu
rozjímavého ruženca a slávenie svätej
liturgie boli pútnici hlbšie vtiahnutí
prežívať tajomstvo vtelenia sa Božieho Syna. Na konci slávenia sa duchovný správca hory Zvir otec Marcel Pisio
pomodlil modlitbu zasvätenia sa Presvätej Bohorodičke. V nedeľu 3. novembra sa konala malá púť na hore
Zvir. Pred uctením si ikony Presvätej
Bohorodičky sa prítomným veriacim
prihovoril rektor chrámu na hore Zvir
otec Vasiľ Kindja, po príhovore nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej
Bohorodičke. Svätej liturgii predchádzala modlitba Slávnostného ruženca
s krátkymi zamysleniami. Hlavným
celebrantom a kazateľom bol otec
Daniel Dzurovčin, synkel Prešovskej
archieparchie. Slávnosť spevom
sprevádzal domáci zbor z Litmanovej.
(Pavol Vasiľ)

Odovzdanie hárkov s vyhláseniami o podpore občanov pod iniciatívu
Jeden z nás sa na pôde Odboru správy registrov sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra SR uskutočnilo
7. novembra. Zavŕšilo sa tým jeden
a pol ročné občianske úsilie zbierania
podpisov pod európsku iniciatívu, ktorá je jednou z prvých troch
úspešných iniciatív v histórii. Spolu
sa na Slovensku vyzbieralo 32 781
podpisov, celkovo sa pod iniciatívu
podpísalo 1 891 207 Európanov. Cieľom iniciatívy je podporovať ochranu
ľudského života od počatia v Európe.
Iniciatíva žiada EÚ, aby skončila s financovaním aktivít, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí, zvlášť
v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci
a verejného zdravia.

Ďalší Kurz Filip, ktorý sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli uskutočnil 8.
– 10. novembra, viedol tím Petra Liptáka z Košíc pre 63 mladých z rôznych
farností Prešovskej archieparchie.
Účastníci kurzu boli vedení k tomu,
aby v pravde nahliadli do svojho
vnútra, kde našli svoju úbohosť
a hriešnosť, ktorú potom odovzdali
spolu so svojimi životmi Ježišovi. Kurz
bol zakončený v nedeľu vzdávaním
vďaky za prijaté dobrodenia. (Slavomír Zahorjan)
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Gréckokatolícku farnosť v Prievidzi navštívil 10. novembra
katedrálny zbor Kyrillomethodeon
z Bratislavy. Zboristi nádherným spevom sprevádzali cirkevnoslovanskú
svätú liturgiu v mariánskom chráme
v Prievidzi, v ktorom sa už niekoľko
rokov stretávajú na bohoslužbách
gréckokatolícki veriaci z Prievidze
a okolia. V úvode svätej liturgie privítal zboristov domáci kňaz Igor Cingeľ.
Na bohoslužbe sa okrem domácich
farníkov zúčastnili aj veriaci rímskokatolíckych farnosti v Prievidzi. (Igor
Cingeľ)

Druháci z gréckokatolíckeho
kňazského seminára v Prešove
prijali 13. novembra z rúk vladyku Jána Babajak SJ, prešovského
arcibiskupa metropolitu, posvätené
podriasniky. Obliečka sa uskutočnila
pred slávením slávnostnej archijerejskej svätej liturgie za účasti
predstavených kňazského seminára
a seminaristov. Vladyka Ján vo svojej
homílii povzbudzoval seminaristov
k horlivosti v každodennom živote
a k radikálnemu rozhodnutiu sa pre
službu Kristovi. Na záver sa seminaristi poďakovali vladykovi a otcom
predstaveným za formáciu a duchovné vedenie a prosili všetkých o ďalšie
sprevádzanie v modlitbách. (Michal
Sopko)

Prvá potravinová zbierka na Slovensku vyniesla vyše 18 ton potravín
a jednu tonu drogérie a hygienických potrieb. Vďaka tomu rôzne
charitatívne organizácie budú môcť
pripraviť približne 44 000 porcií jedla.
Slováci najviac darovali cestoviny,
múku, strukoviny, ryžu, olej, mlieko
a toaletný papier. Z celoslovenského
hľadiska sa ukázal ako najštedrejší
Bratislavský kraj, konkrétne zákazníci
Obchodného domu MY na Kamennom námestí v Bratislave. Ďalšími
mestami s nadpriemernými darmi
boli Žilina, Čadca, Brezno a Pezinok.
Potravinová zbierka bola pripravená
od 14. do 20. novembra v 28 obchodoch Tesco v 22 mestách po celom
Slovensku.

Otvorenie prvej Jakubskej cesty
na Slovensku sa uskutočnilo 16. – 17.
novembra v Košiciach-Čermeli. Cestu
požehnal prešovský pomocný biskup
vladyka Milan Lach SJ, ktorý prevzal
nad Jakubskou cestou aj duchovnú
záštitu. V programe vystúpil Kaschau-
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Americký biskup Mons. Blase Cupich
ukončil návštevu Slovenska
Predseda subkomisie Biskupskej konferencie USA na pomoc
Cirkvi v strednej a východnej
Európe Mons. Blase J. Cupich, americký biskup diecézy
Spokane, ukončil 7. novembra
návštevu Slovenska. V závere
svojho viacdňového pobytu
na Slovensku sa 6. novembra
stretol s predstaviteľmi Gréckokatolíckej cirkvi – prešovským
arcibiskupom metropolitom
Jánom Babjakom SJ, košickým
eparchom Milanom Chauturom
CssR a bratislavským eparchom
Petrom Rusnákom.
Vladyka Ján Babjak predstavil
americkému hosťovi Prešovskú
archieparchiu, ktorá sa v súčasnosti teší požehnanému počtu
kňazských povolaní, Teologickú
fakultu v Prešove, pastoračné

centrá archieparchie aj eparchiálne pútnické miesta. Metropolita vyjadril úprimnú vďaku
Konferencii biskupov USA za jej
dlhodobú a veľkodušnú podporu Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Biskup Cupich
ocenil pastoračnú horlivosť
gréckokatolíckych kňazov,
ktorí pôsobia vo farnostiach
s menším počtom veriacich a sú
„blízko pri ľuďoch“. Uistil arcibiskupa, že americkí biskupi sú
i naďalej pripravení pomáhať
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a podporovať intelektuálny rast duchovenstva prostredníctvom postgraduálnych
štipendií.
Košický eparcha vladyka
Milan Chautur informoval o realizovaných projektoch, ktoré
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Kurz písania ikon
podporili biskupi USA, a venoval mu najnovšiu publikáciu
o Košickej eparchii, vydanú pri
príležitosti stretnutia biskupov
východných cirkví, ktoré sa
konalo v októbri v Košiciach.
Biskup Rusnák poukázal
na aktuálnu situáciu mladej
Bratislavskej eparchie a poukázal na dobré vzťahy s Rímskokatolíckou cirkvou, ktorá
na mnohých miestach prepožičiava svoje chrámy liturgickým
sláveniam gréckokatolíkov. Biskup Cupich navštívil aj miestnu
gréckokatolícku Katedrálu
Povýšenia svätého Kríža a uctil
si relikvie mučeníkov bl. Pavla
P. Gojdiča a bl. Vasiľa Hopka.
(Stanislav Gábor)

Od 17. do 24. novembra sa
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli zišlo pod vedením Petra
Komišaka sedem nadšencov
na kurze písania ikon. Duchovným sprievodcom počas písania
ikon bol otec Lukáš Šoltýs,
ktorý okrem duchovného poradenstva a prednášok poslúžil aj
každodennou svätou liturgiou.
(Jakub Halčák)

Vladyka Milan Lach SJ povzbudil žiakov v Sečovciach

V Sulíne posvätili farskú budovu a obnovený chrám
V nedeľu 10. novembra prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ navštívil farnosť
Sulín, kde posvätil novú farskú
budovu, ktorá bola postavená
pred niekoľkými rokmi, ale teraz bola úplne dokončená. Pred
začiatkom archijerejskej svätej
liturgie požehnal poľovnícku
zástavu a posvätil aj obnovený
exteriér a interiér Chrámu sv.
archanjela Michala. Veriaci urobili novú fasádu a novú strechu
chrámu, inštalovali nové okná,

21. novembra si Cirkevná spojená škola v Sečovciach uctila
svoju patrónku sv. Cecíliu.
Na odpustovú slávnosť prijal
pozvanie prešovský pomocný
biskup vladyka Milan Lach SJ,
ktorému je zverená starostlivosť
o cirkevné školstvo.
Archijerejskú svätú liturgiu
zrekonštruovali aj interiér chrámu, ikonostas
a svätyňu, v ktorej je nová dlažba a obnovený
oltár. Metropolitu privítal miestny duchovný
otec Michal Kuruc st., ktorý okrem iného
povedal, že gréckokatolícki veriaci v Sulíne
všetko urobili svojpomocne, bez cudzej
pomoci. Dokázali si poradiť aj s odbornými
prácami. V homílii vladyka vyzval aj dospelých, aby sa modlili k anjelovi strážcovi ešte
viac ako deti. Zároveň sa veriacim poďakoval
za ich obetavosť. Slávnosť spestrili viacerí
mladí ľudia oblečení v miestnych krojoch.
Spevom liturgické slávenie sprevádzali mladí
z farnosti a domáci miešaný spevácky zbor.
Miestni poľovníci pripravili po svätej liturgii
pre všetkých obyvateľov obce chutný jelení
guľáš. (Ľubomír Petrík)

slávil s ďalšími prítomnými
kňazmi v gréckokatolíckom
Chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach. Vo svojom
príhovore spojil vstup Presvätej
Bohorodičky ako služobnice
do chrámu a život i mučeníctvo sv. Cecílie. Poukázal
na obetujúcich sa rodičov,

ktorí verní sľubu Bohu a pre
dobro svojho dieťaťa zostávajú
sami, a zároveň na poslušnosť
Márie rodičom. Povzbudil
žiakov k poslušnosti rodičom.
Na slávnosť prijali pozvanie
i riaditelia základných a materských škôl zo Sečoviec s niekoľkými desiatkami žiakov.
Počas myrovania vladyka Milan
každé dieťa osobne požehnal.
Počas požehnávania prebiehalo
umelecké pásmo žiakov ZŠ
Svätej rodiny a ZUŠ sv. Cecílie
a na plátne boli prezentované
výtvarné práce mladých umelcov. Po záverečnom poďakovaní
zarecitovala žiačka Bianka
Chovancová svoju vlastnú báseň
a Simona Zambová odovzdala
vladykovi vlastnoručne vytvorený jeho portrét a otcovi Petrovi
Oreničovi, riaditeľovi školského
úradu Košickej eparchie, obraz
renesančného chrámu. (Marcela Lemešová)

Abranovčania blahoželali biskupovi Jánovi Hirkovi
Vzácny rodák z Abranoviec, eme
ritný prešovský biskup Ján Hirka
sa vďaka veľkému prejavu Božej
priazne dožil vzácneho životného
jubilea – deväťdesiatich rokov.
Zástupcovia farnosti a obce s jej
správcom otcom Ľubošom Kohútom a starostom Františkom
Štofkom navštívili v pondelok 19.
novembra otca biskupa v dome
Petrovcov na Solivare. Otcovi
biskupovi zaželali všetko dobré,
zaspievali a pospomínali na obec
i na udalosti z dejín miestnej
cirkvi. Bolo to milé stretnutie so
štedrým pohostením. Prítomní

si zároveň uvedomili, aká je to
milosť, že z tejto malej obce vzi-

šiel nástupca svätých apoštolov.
(Ľuboš Kohút)

er Klezmer Band a zazneli svedectvá
mladých ľudí z päťstokilometrovej
púte do Compostely. Trasa Jakubskej
cesty prechádza z Košíc cez Kojšovu
hoľu, Gelnicu-Thurzov, Plejsy, Spišský
hrad do Levoče. Od Compostely je
vzdialená 3 131 km a je najvýchodnejším miestom v Európe, odkiaľ sa
do španielskeho Santiaga k hrobu
sv. Jakuba možno vydať peši, na koni
alebo na bicykli. Súčasťou trasy je aj
prvé ihrisko na petang v Košiciach.
Po trase pútnici zbierajú pečiatky
navštívených miest do pútnického
pasu – Credencial.

Eucharistia vo východnej liturgii
bola 15. – 17. novembra témou pre
mladých a deti z dekanátov Svidník
a Medzilaborce. V Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa účastníci pod vedením
kňazov a animátorov snažili bližšie
spoznať osobu Ježiša Krista ako ženícha. Pomocou katechéz, dynamík,
modlitieb, slávenia eucharistie a hier
bolo 99 účastníkov vedených k tomu,
aby svoj vzťah k božskej liturgii postavili na osobnom vzťahu lásky k Ježišovi Kristovi. (Slavomír Zahorjan)

Na evanjelizačné turné Godzone
tour – KIOBK prišlo vyše 13-tisíc
ľudí. Turné, ktoré sa ukončilo 16.
novembra posledným koncertom
v Banskej Bystrici, organizoval
už po piatykrát projekt Godzone
v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež
pod záštitou Združenia kresťanských
spoločenstiev mládeže na Slovensku.
Tím projektu navštívil od 11. do 16.
novembra Poprad, Košice, Považskú
Bystricu, Partizánske, Trnavu a Banskú Bystricu. V každom z týchto miest
vystúpil s viac ako dva a pol hodinovým evanjelizačným programom
v športových halách. Tri tímy navštívili 28 škôl, pre ktoré si pripravili
výchovno-kultúrne programy. Turné
bolo zrealizované vďaka dobrovoľníckej činnosti viac ako 120 mladých
ľudí z rozličných kútov Slovenska.
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Aká bude naša budúcnosť?
Občianske združenie Fórum života združuje 46 organizácií a stovku odborníkov, ktorých cieľom je
budovať spoločnosť rešpektujúcu ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporujúcu rodinu
ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Ako odpoveď na stále sa zväčšujúci tlak
menšinových skupín v spoločnosti ohľadne zavádzania neprehľadného pojmu rodovej rovnosti v legislatíve SR, ktorej myšlienky odporujú zdravému rozumu aj učeniu Katolíckej cirkvi, 15. novembra
2013 odovzdalo do Národnej rady osobitné listy adresované všetkým poslancom a poslankyniam
NR SR spolu s výtlačkami knihy nemeckej sociologičky Gabriely Kubyovej Globálna sexuálna revolúcia. Prinášame úplné znenie listu.
Bratislava 14.11.2013
Vážená pani poslankyňa/vážený pán
poslanec!
Ostatné obdobie v našej spoločnosti je
poznačené veľkou neistotou mnohých z nás
z budúceho smerovania občianskej spoločnosti. Preto sa obraciame na Vás s apelom, v ktorom Vám chceme pripomenúť
Vašu osobnú zodpovednosť pri prijímaní
zákonov a pri ratifikovaní medzinárodných
dohovorov. Od Vás závisí, ako budú vyzerať
Slovensko aj Európa o niekoľko rokov.
Znepokojujú nás procesy na politickej
scéne, ktoré sa udiali v ostatnom období.
V roku 2012, napriek mnohým protestom,
zriadila vláda Výbor pre práva LGBTI, čo je
vážnym signálom do spoločnosti. Ustanovenie takého výboru je o udelení privilégií,
získaní pozornosti vlády a verejnosti.
Na konci minulého roka boli bez kritiky
zaregistrované potratové tablety v rozpore
s legislatívou Slovenskej republiky. Z verejných financií sa podporujú programy
genderovej politiky, rodová rovnosť už dávno nerieši rozdiely medzi biologickými pohlaviami – mužmi a ženami. Pojem „rodovo
orientovaná politika“ nie je jasne zadefinovaný a je ťažko uchopiteľný. Často sa stotožňuje s rovnoprávnosťou mužov a žien,
niekedy s lepším zosúladením zamestnania
a rodiny pre ženy. Túto nejednoznačnosť
vnímame ako úmyselnú. V modernej
politike sa používa výraz, ktorý sa môže
meniť a zneužívať podľa nálady verejnosti,
ako napríklad „sociálna spravodlivosť“,
„udržateľnosť“, „reprodukčné a sexuálne
práva“ a podobne. Sú to pojmy, ktoré môžu
znamenať všetko alebo nič a utilitaristicky
presadzovať záujmy lobistických skupín
na úkor spoločného dobra. V súčasnosti je
v západnom svete čoraz častejšie relativizovaná definícia manželstva ako jedinečného,
zákonným spôsobom uznaného zväzku
muža a ženy. Obeťou takejto politiky sa jednoznačne ukazujú deti a budúce generácie.
Terajší vývoj spoločnosti, ktorý nás veľmi

znepokojuje, vysvetľuje nemecká sociologička Gabriele Kubyová vo svojej knihe
Globálna sexuálna revolúcia, ktorú Vám
zasielame.
Vážená pani poslankyňa/vážený pán
poslanec,
v septembri sa v Košiciach uskutočnil
prvý Národný pochod za život. V jeho
manifeste (pozri príloha) Vás ako verejného činiteľa žiadame o vytvorenie takých
legislatívnych podmienok, aby bol jeho
obsah naplnený. Kľúčové rozhodnutia sú
momentálne vo Vašej právomoci.
Keďže život prichádza do spoločnosti
prostredníctvom vzťahu muža a ženy, považujeme za dôležitú súčasť jeho podpory
ochranu manželstva a rodiny. Definícia
manželstva ako jedinečného, zákonným spôsobom uznaného zväzku muža
a ženy je v štátoch Európskej únie i mimo
nej relativizovaná. Iné zväzky (napríklad
partnerstvá osôb rovnakého pohlavia)
sa kladú na úroveň manželstva. Súčasný
právny stav na Slovensku definuje manželstvo v Zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine. Pre
účinnejšiu ochranu manželstva ako zväzku
muža a ženy treba posilniť túto inštitúciu,
jej ochranu a jedinečnosť prostredníctvom
ústavného zákona.
Nebezpečným nástrojom v exekutíve je
obsahovo nejasný pojem rodovej rovnosti.
Zneužíva sa v prospech presadzovania rodovej ideológie. Slovensko nemá žiaden právny záväzok voči EÚ, z ktorého by vyplývala
povinnosť akceptovať rodovú ideológiu.
V zmysle návrhu Národného akčného plánu
na prevenciu a elimináciu násilia na ženách
na roky 2014 – 2019 je prijatie tohto nového
akčného plánu jedným z našich záväzkov,
rešpektujúcich záväzky štátov vyplývajúce
z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu
násiliu a o boji proti nemu (ďalej Dohovor). Tento Dohovor bol podpísaný 11. mája

2011 v Istanbule a po jeho schválení v NR SR
a ratifikácii prezidentom bude mať status
uprednostnenia pred našimi zákonmi.
Široký rozsah Dohovoru v spojení s popísaným monitorovacím mechanizmom
môže vytvoriť mnoho kontroverzných
situácií v procese jeho aplikácie. GREVIO sa
môže stať inštitúciou, ktorá bude presadzovať politickú agendu v oblasti genderovej ideológie. Najväčšou hrozbou sa javí
čl. 14 Dohovoru a jeho potenciálny vplyv
na vzdelávanie, ktoré nebude v súlade
s „nestereotypnými rodovými rolami“.
Vážnym signálom je aj to, že tento Dohovor zatiaľ podpísalo len osem krajín Rady
Európy, takže nie je v platnosti ani v jednej
krajine.
Preto Vás žiadame, pani poslankyňa,
1. o neschválenie tohto kľúčového
Dohovoru v parlamente, nakoľko by
mal negatívny vplyv v podobe presadenia
genderovej ideológie v slovenskej legislatíve
s vplyvom na rodinu a spoločnosť, v absencii práv slobody svedomia, práv nenarodených detí a ochranu detí pred týraním,
zneužívaním a zanedbávaním, rodičovských práv a náboženskej slobody,
2. o prijatie ústavného zákona
na ochranu manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou.
Sme nezanedbateľná časť občianskej
spoločnosti, ktorá svoju silu ukázala aj
na Národnom pochode za život v Košiciach
v septembri tohto roka. S veľkým záujmom
budeme sledovať Váš hlas v Národnej rade
a Vaše návrhy legislatívnych zmien. Od súčasnej Národnej rady Slovenskej republiky
závisí, akým smerom sa bude Slovensko
uberať – či bude krajinou pre všetkých,
alebo bude krajinou pod vplyvom novej
ideológie, ktorá sa uplatňuje vo verejných
veciach.
S úctou
Marcela Dobešová
predsedníčka Fóra života
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Festival duchovných
piesní byzantského
obradu
V Prešove sa 15. až 17. novembra uskutočnil už 22. ročník
Festivalu duchovných piesní byzantského obradu.

A

j tohto roka ho zorganizovalo Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
a Združenie Sakrálne spevy Východu
a konal sa pod záštitou prešovského pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ.
Festival sa začal v piatok 15. novembra otváracou archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Hlavným slúžiacim bol vladyka Milan Lach SJ
a spevom liturgiu sprevádzal domáci Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa pod
vedením Valérie Hricovovej, ktorá v mene organizátorov festival už niekoľko rokov organizuje.
V homílii vladyka Milan okrem iného povedal,
že v človeku je potenciál vytvárať niečo pekné,
pekný spev, hudbu, literárne diela a podobne.
Dôležité je, aby sme sa stávali krásnymi ľuďmi.
K tomu nám pomáha evanjelium. Potom aj
naše slová a skutky budú krásne, nebudú
zraňovať. „Každá božská liturgia nás vťahuje
do deja, a to nie do deja nejakého filmu, ale
do skutočnosti toho, čo bolo, čo je a čo bude.
Každá liturgia, ktorú slávime, je sama v sebe
katechézou, ohlasuje radostnú zvesť, že Kristus
je živý, zmŕtvychvstalý. My nie sme tým, kto
tvorí liturgiu, ale živý Ježiš Kristus, ktorý v slove
ukazuje a dáva nádej, že Božie kráľovstvo sa
priblížilo. V liturgickom slávení anticipujeme,
vopred sme účastní na Božom kráľovstve, a to
so všetkými zmyslami, celou bytosťou. Boh
chce posvätiť naše zmysly, východní otcovia
hovoria – zbožštiť. V liturgii zvolávame Svätého
Ducha slovami: Zošli svojho Svätého Ducha
na nás i na tieto predložené dary. Jeden zo
zmyslov je sluch, s ktorým súvisí ľudský hlas –
najkrajší hudobný nástroj. Boh nám ho dal ako
dar, aby sme obohacovali druhých. Tak aj spev
je účasťou na božskom – na tom, čo je, čo bolo
a čo bude.“
V sobotu 16. novembra popoludní sa v prešovskom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa

konal koncert, ktorý priniesol aj jedno prekvapenie: pred prestávkou na scénu vystúpil
profesionálny chór Kyjevskej štátnej univerzity,
ktorý pozvala generálna konzulka Ukrajiny
na Slovensku prof. Oľga Benčová, a zaspieval
niekoľko skladieb ako dar k životnému jubileu
prešovského arcibiskupa metropolitu Mons.
Jána Babjaka SJ. Na koncerte vystúpil aj Zbor
sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra
Gojdiča v Prešove, Gréckokatolícky chrámový
zbor P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného, Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove,
slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo
– Viruju z Telgártu, gréckokatolícky katedrálny
zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy, gréckokatolícky zbor Stauros z Prešova-Sekčova,
gréckokatolícky zbor Hlahol z Prešova-Sídliska
3 a Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova.
Záver koncertu patril už tradične spoločnej
skladbe Budi imja Hospodne a mnoholitstviju
emeritnému prešovskému biskupovi Mons.
Jánovi Hirkovi, ktorý sa v ten deň dožil životného jubilea 90-tich rokov, prešovskému arcibiskupovi metropolitovi Mons. Jánovi Babjakovi
SJ k jeho 60-ke a pomocnému prešovskému
biskupovi Mons. Milanovi Lachovi SJ k jeho
40-ke, ktorú oslávil 18. novembra.
V nedeľu 17. novembra festival, ktorý už má
svoje stabilné miesto medzi podujatiami tohto
druhu na Slovensku, a každý druhý rok sa koná
jeho medzinárodná časť, vyvrcholil slávnostnými svätými liturgiami v prešovských gréckokatolíckych chrámoch, sprevádzanými niektorými zo zúčastnených speváckych zborov.
22. ročník Festivalu duchovných piesní
byzantského obradu sa uskutočnil s finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. n
Ľubomír Petrík

Rozhovor s košickým eparchom
vladykom Milanom
Chauturom CSsR
o eparchiálnej púti
Košickej eparchie
do Svätej zeme,
ktorá sa uskutočnila pri príležitosti
ukončenia Roka
viery
Vladyka, čo vás viedlo k uskutočneniu púte Košickej eparchie do Svätej
zeme?
Vychádzal som z predpokladu, že
človek potrebuje mať konkrétne predstavy o tom, čo sa udialo kvôli jeho
spáse, aby si posilnil vieru. Spomínam
tu na Pánovho predchodcu svätého
Jána Krstiteľa, ktorý poslal za Ježišom
svojich učeníkov s otázkou: „Ty si ten,
ktorý má prísť, alebo máme čakať
iného?“ Ježiš nedôvodí ničím iným,
len konkrétnosťou svojho konania: „ ...
slepí vidia, chromí chodia ... (Lk 7, 22)
Keďže tieto skutky nemôžeme vidieť
fyzicky, môžeme nájsť aspoň miesta,
na ktorých sa udiali. A to bolo zámerom našej púte na konci Roka viery.
Bola táto vaša eparchiálna púť niečím
výnimočná?
Na púti po Svätej zemi nás sprevádzal
otec Róbert Jáger. Podľa jeho vyjadrenia bola táto eparchiálna púť výnimočná v tom, že vôbec necítil organizačný
ani myšlienkový tlak, ale ako sám povedal, užíval si samotnú púť aj napriek
ťarche zodpovednosti za pútnikov,
ktorú niesol na svojich pleciach.
Podľa mňa to bolo tým, že táto sedemdesiatdvačlenná skupina tam skutočne
šla hľadať Krista a celý modlitbový
program i všetky prednášky prijímala so záujmom. Nikto sa nesťažoval
na únavu, nedostatok či bolesti, ale
všetci kráčali v Ježišových šľapajach.
Prečo podľa vás pútnici takýmto
spôsobom prežívali tohtoročnú eparchiálnu púť?
Možno to bolo spôsobené aj tým, že
to bola jednoliata skupina gréckokatolíckych veriacich, ktorí poznali a dobre
ovládali tak liturgické obrady, ako aj
spoločné modlitby, pretože mnohí
z nich sú nápomocní vo farnostiach
alebo pôsobia ako kurátori, či kantori.
Michal Hospodár
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katolíckej inštitúcii na okraji Damasku
vyrezávali deti vianočné figúrky k jasličkám. Po farnostiach mladí kresťania
spolu s moslimami rozdali tisícky jedál
chudobným, a to bez ohľadu vyznania,
národnosti alebo politickej, či vojenskej
frakcie. Pre utečencov pripravili napriek
nedostatku jedla tisícky bochníkov
chleba. Mnohé chrámy boli poškodené,
iné zničené. Ľudia však nedovolili, aby
strach nad nimi zvíťazil. V okrajovej časti
Damasku, ktorá bola donedávna vystavená delostreleckému útoku, deti z kartónu
vyrobili betlehem.

Vianoce v Oriente
Arménski kresťania pred Bazilikou Narodenia Pána v Betleheme
holom zvonov. Počas bohoslužieb mnísi
napríklad menia svoje typické čierne rúcho za anjelsky biele. Potom idú ľudia domov na slávnostnú večeru, počas ktorej sa
podáva fata – jedlo z chleba, ryže, cesnaku
a vareného mäsa. Večer na štedrom stole
nesmie chýbať ryba. Na Prvý vianočný
sviatok ľudia v Egypte a ďalších častiach
Stredného východu navštevujú priateľov
a susedov. Na návštevu si prinesú špeciálny chlieb, aby nezaťažovali hostiteľov
prípravou občerstvenia.
Deti dostávajú pôstny darček nazývaný
el ‚aidia – malú sumu peňazí, aby si mohli
kúpiť sladkosti, hračky či zmrzlinu.

Koptskí kresťania z Etiópie a Eritrey oslavujúci Narodenia Pána

Aj keď slovo Orient pôsobí veľmi tajuplne, ba vzrušujúco, aj tam žijú obyčajní ľudia.
V dnešnej dobe na území dávnovekého Orientu žijú početné skupiny kresťanov, ktoré sú
vystavené čoraz väčšiemu tlaku okolitého moslimského sveta. Napriek tomu alebo práve
preto sa stávajú svedkami viery nielen pre spoluobčanov, ale i pre nás.

J

eden z veľkých sviatkov – Narodenie
Pána – si kresťania v tejto kolíske našej viery pripomínajú zmesou rôznych
tradícií trvajúcich aj tisícročia. Je veľmi
ťažké určiť, ktoré z nich pochádzajú ešte
z predkresťanského obdobia, každopádne
za tie dlhé stáročia zmenili svoje posolstvo, ba často i upravili obsah a formu.

Vianoce vo Svätej zemi

Nepísaným hlavným mestom Vianoc je
Betlehem. Každoročne trávia Vianoce
v tomto meste desaťtisíce pútnikov. Bazilika Narodenia je veľmi veľká a na Štedrý
deň pojme tri rôzne skupiny veriacich
z troch rôznych cirkví – Katolíckej, Protestantskej a Koptskej spolu so sýrskymi
cirkvami a Arménskou cirkvou. Štedrovečerný jedálny lístok v Izraeli odráža vplyv

amerických a anglických zvykov. V protestantských zboroch je zvykom chodiť
skoro večer 24. decembra v skupinách
koledovať. Na druhý deň pred raňajkami
rozbaľujú deti darčeky. Po raňajkách idú
protestanti do chrámov, navštevujú priateľov a želajú si navzájom šťastné Vianoce.
Východní kresťania zasa slávia sviatky
podľa zvyklostí tej cirkvi, do ktorej patria
– Koptskej, Sýrskej či Arménskej. Katolíci
zasa podľa svojich zvykov z krajín, odkiaľ
pochádzajú. V Izraeli sa tento sviatok
prelína so židovským sviatkom Chanuka. Ide o sviatok zasvätenia chrámu, keď
židia oslavujú víťazstvo Makabejcov nad
helénistami. V tomto čase je u židov pôst
zakázaný.
Mesiánski židia neslávia Vianoce. Považujú ich za pohanský sviatok, i keď včlenený do kresťanskej tradície. Namiesto

toho slávia práve, podobne ako Ježiš, Chanuku. V nej má olej dôležitú úlohu práve
vzhľadom na zázrak s olejom, keď malé
množstvo oleja, ktoré by inak vydržalo iba
deň, dokázalo svietiť na svietniku celých
osem dní. Počas Chanuky sa jedia sladké
jedlá vysmážané na oleji, ako sú šišky alebo palacinky. Mnohé rodiny s deťmi pečú
v tomto čase Ježišovi na narodeniny tortu.

Kopti v Egypte

Väčšina kresťanov v Egypte sa pokladá
za priamych potomkov dávnovekých
faraónskych Egypťanov, ktorí ale už
v ranom období kresťanstva prijali Krista.
Aj samotné pomenovanie Kopti znamená vlastne Egypťania. V deň Narodenia
Pána, ktorý Kopti slávia podľa starobylého
kalendára, ktorý sa zachoval ešte z čias

faraónov, v noci zo 6. na 7. januára, majú
kresťania voľno. Nasledujúci deň však
už pracujú. Tento kalendár má 13 mesiacov, z ktorých 12 mesiacov má po 30
dní. Posledný mesiac má 5 alebo 6 dní
podľa toho, či ide o prestupný rok, alebo
nie. Niektoré koptské sviatky sa zhodujú
s juliánskym kalendárom, iné vychádzajú
zo solárneho kalendára.
Pred Štedrým dňom držia 43-dňový
pôst, keď jedia len vegetariánske pokrmy.
Prvých štyridsať dní je pripomienkou
toho, že Mojžiš zniesol z hory Sinaj Desať
Božích prikázaní. Zvláštnosťou je aj to, že
posledných tridsať dní patrí do mesiaca
Kiahk zo starého kalendára. Počas neho
ľudia spievajú takzvané piesne radosti.
Po oslavách nového roka, ktorý vítajú tak
ako zvyšok sveta, pripravujú ženy kahk
el ‚aid – sušienky, koláče a palacinky.
Zákusky však neochutnávajú, pretože
ešte stále trvá pôst. Tejto práce sa s veľkou
radosťou zhostia deti.
Na Štedrý večer idú všetci do chrámov
v úplne nových šatách. Obrady sa začínajú približne o štvrtej hodine popoludní
a končia až okolo druhej hodiny ráno hla-

Kresťania v Sýrii

Pre kresťanov v Sýrii nie sú sviatky Narodenia Pána nejako výnimočné. Je to deň,
keď majú, podobne ako všetci kresťania
na Blízkom východe, voľno. Oslavy Narodenia Pána sa začínajú doma na Štedrý
večer, keď sa po príchode z práce zdobí
vianočný stromček, ktorý sa neraz umiestňuje i na ulicu. Pod sýrskym vianočným
stromčekom však nenájdete darčeky.
Večer sa kresťania schádzajú v chrámoch
na bohoslužbách, ktoré trvajú niekoľko
hodín. Po nich nasleduje Štedrá večera
v kruhu rodiny. Niektoré rodiny si ju
donedávna dopriali i v reštaurácii. Počas
nej nie sú žiadne špeciálne zvyky – každý
si dá to, čo má rád. Tak sa tam podávajú
polievky, ryba a rôzne šaláty.
V Sýrii neprepadli konzumnému spôsobu života, ako je to u nás. Napriek tomu,
že ide o typický sviatok kresťanov, mnohí
moslimovia ho slávili donedávna spolu
s nimi.
Ostatné roky sú Vianoce v tejto krajine
poznačené krutosťou vojny. Napriek tomu
sa ľudia aj minulý rok rozhodli vzdorovať
tejto pochmúrnej vidine smrti a bojovali
proti nej svojským spôsobom. V jednej

Arménske Vianoce

Arméni si ako jediní kresťania ponechali
pôvodný dátum slávenia Narodenia Pána,
ktorý bol zhodný so slávením sviatku Bohozjavenia. Preto vnímajú tento deň ako
svoj najväčší náboženský sviatok. Tomuto
dňu predchádza sedemtýždňový pôst. Tak
naše požehnané Vianoce a šťastný Nový
rok u nich platí naopak: šťastný Nový rok
a požehnané Vianoce. Ale aj arménski
kresťania používajú dvojaký kalendár –
v Arménsku gregoriánsky a vo Svätej zemi
pôvodný juliánsky, a to od roku 1752, keď
sa rozhodli nepristúpiť na zmenu kalendára.
Veľká časť arménskych kresťanov žije
vo Svätej zemi. Práve tu sa slávi sviatok
Narodenia Pána najneskôr. Pútnici tam
môžu 18. januára stretnúť zvláštny sprievod na čele s arménskym patriarchom
ovešaným zlatými šperkmi, ktorý v kolóne
áut, motocyklov a chodcov mieri z Jeruzalema do Betlehema. Sprievod sprevádzajú
kapely mladých hudobníkov. V betlehemskej Bazilike Narodenia sa potom začínajú
obrady Narodenia Pána.
Ale zvyky majú obidve komunity
podobné. Na štedrovečernom stole sa
servíruje ryžový alebo pšeničný pilaf
a ryba. K jedlu sa podáva víno. Domácnosti zdobí vianočný stromček dvanásť
dní – od 3. do 15. januára. Tento spoločný
sviatok Bohozjavenia a Narodenia Pána
aj Arméni prežívajú viac rodinne, nielen
v kruhu najbližšej rodiny, ale spolu so širším okruhom príbuzných. Vyplýva to z ich
pohostinnej povahy. Obdobne však aj tu
nájdeme pod stromčekom darčeky.
Celkovo je sviatok Narodenia Pána u Arménov v pozadí sviatku Bohozjavenia. n
Juraj Gradoš
ilustračné snímky(zľava):
www.flickr.com,
vicbethlehem.wordpress.com,
en.wikipedia.org
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Písmo hovorí: ,Uložil som sa na odpočinok
a usnul som, ale prebudil som sa, lebo ty si
so mnou.‘ (porov. Ž 3, 6) A Jób dodáva: ,Ty
vzkriesiš toto moje telo, čo okúsilo toľko
zla.‘ (porov. Job 19, 26) Živiac v sebe túto
nádej priľnime vrúcne k nemu, lebo je
verný vo svojich sľuboch a spravodlivý vo
svojich výrokoch.“ (Klement Alexandrijský,
List Rimanom, 25)

Náš cieľ je vzkriesenie

Očakávam vzkriesenie
mŕtvych
Keď apoštol Pavol kázal na aténskom areopágu, pre tamojších poslucháčov bol zaujímavý
len dovtedy, kým nezačal hovoriť o vzkriesení. Keď otvoril túto tému, Aténčania sa hneď
rozišli, lebo to nebolo nič pre ich uši. Pohania jednoducho vo vzkriesenie neverili.
Prírodné javy poukazujú na fakt
vzkriesenia

„Milovaní, všimnime si, koľko ustavičných
dôkazov nám poskytuje Boh o našom budúcom vzkriesení, ktoré má svoj počiatok
vo vzkriesení nášho Pána Ježiša Krista,
vzkrieseného z mŕtvych. Pozorujme, moji
drahí, príklady vzkriesenia, ktoré sa usku-

točňujú z času na čas. Jeden z nich nám
jasne poskytujú deň a noc: noc ustupuje
a prichádza deň; deň sa skláňa ku koncu
a nastáva noc. Všimnime si teraz, ako je
to s plodmi. Ako a akým spôsobom vzklíči
semeno? Vychádza rozsievač a zasieva
do zeme všetky svoje semená. Tie potom, čo
padli do zeme, suché a obnažené, začínajú

sa rozpadávať. No potom im veľkolepá
Pánova prozreteľnosť dáva povstať z ich
rozkladu, a tak z jedného semena vyrastie
veľa rastlín, ktoré potom prinášajú plody.“
(Klement Alexandrijský, List Rimanom, 24)

Bájny vták Fénix – obraz
budúceho vzkriesenia

„Všimnime si obdivuhodný zázrak, ktorý sa
uskutočňuje v krajinách Orientu, totiž blízko Arábie. Žije tam vták nazývaný Fénix.
Je jediný svojho druhu a dožíva sa päťsto
rokov. Keď už cíti, že sa blíži jeho koniec,
vyrobí si hniezdo z tymianu, myrhy a iných
voňavých rastlín. A keď nadíde jeho čas,
vstúpi do hniezda a zomiera. No zatiaľ, čo
sa jeho telo rozkladá, zrodí sa v ňom larva,
ktorá živiac sa z jeho hniloby rastie, dostáva
krídla a mocnie. Potom uchopí hniezdo,
v ktorom sú ešte kosti jeho rodiča, a vydáva
sa na cestu do Arábie, až do mesta zvaného
Heliopolis. Tam v presný deň pred zrakom
všetkých poletuje nad oltárom slnka, kde
zloží oné kosti. Potom odlieta späť. Kňazi
skúmajú chronologické tabuľky a zisťujú, že
vták priletel presne po uplynutí päťsto rokov. Zdá sa nám príliš veľká a zvláštna vec,
že Stvoriteľ vesmíru dáva opäť povstať tým,
čo mu slúžili vo svätosti, dôvere a s čistou
vierou, keď tento veľký a vznešený prísľub
dokazuje aj prostredníctvom vtáka? Veď
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„Všetky skutočnosti, či už sú dielom prírody, alebo ľudského umenia, musia mať
svoj vlastný cieľ. Hovorí nám to náš rozum,
spoločný všetkým, a potvrdzujú to aj všetky
veci, čo máme pred očami. Nevidíme azda,
že roľníci sledujú iný cieľ než lekári a že
účel rastlín, čo vyrastajú zo zeme, je odlišný,
než účel zvierat, ktoré sa z nej živia a rodia
sa prirodzeným spôsobom? Ak je to teda
zrejmé, a je zrejmé aj to, že všetky sily, tak
prirodzené, ako aj umelecké, a ich diela,
sledujú prirodzený cieľ, potom je úplne
nevyhnutné, aby sa cieľ ľudí, ktorí majú
osobitnú prirodzenosť, líšil od akejkoľvek
inej skutočnosti. Je absolútne nevyhnutné,
aby tým cieľom bolo vzkriesenie tiel mŕtvych alebo celkom rozložených. Treba, aby
povstali nanovo tí istí ľudia. Zákon prírody
totiž neukladá jednoducho iba jeden cieľ
pre ľudí vo všeobecnosti, ale konkrétne pre
tých, čo žili predchádzajúci život. Bolo by
však nemožné, aby ožili nanovo tí istí ľudia,
ak by tým istým dušiam neboli prinavrátené tie isté telá. A aby to isté telo mohlo
prijať tú istú dušu, to sa môže uskutočniť
jedine prostredníctvom vzkriesenia. Až
k nemu dôjde, potom sa naplní účel ľudskej

prirodzenosti.“ (Atenagoras, Vzkriesenie
mŕtvych, 24 – 25)

Človek bol stvorený na obraz
Božej nesmrteľnosti

„Prijali sme vieru, podľa ktorej pri konci
sveta nastane vzkriesenie tiel, nie tak, ako
to tvrdia stoici, podľa ktorých sa v cyklických intervaloch tie isté veci utvárajú
a zanikajú bez akéhokoľvek úžitku, – ale
raz a navždy na konci vekov, definitívne,
keď sa zhromaždia národy k súdu. Skôr
než som sa bol zrodil, nebol som, nevedel
som o tom, žeby som bol a jestvoval som
iba ako možnosť v matérii tela. Keď som
potom začal jestvovať, svojím bytím som
nadobudol istotu, že jestvujem. Tým istým
spôsobom, ako som začal žiť a smrťou prestanem jestvovať, opäť povstanem k životu,
tak ako aj kedysi som nebol a potom som sa
narodil. A hoci by aj oheň strávil moje telo,
hoci by ma pohltili rieky alebo more, nech
by ma roztrhala aj divá zver, budem uložený
do schránky bohatého Pána. To, čo oni
skrývajú, o tom chudák ateista nemá istotu.
Ale Boh, ktorý všetko riadi, keď chce, obnoví do pôvodného stavu podstatu, ktorú len
on sám pozná. Veď nebeský Logos (Kristus), Duch z Ducha a Logos z rozumnej
sily, napodobňujúc Otca, ktorý ho splodil,
stvoril človeka ako obraz nesmrteľnosti.
Lebo tak, ako je nesmrteľnosť vlastná Bohu,
rovnakým spôsobom aj človek, nakoľko má
účasť na Božom živote, vlastní tiež nesmrteľnosť.“ (Tacián, Reč ku Grékom, 6 – 7). n
Marko Durlák
ilustračná snímka ikony Vzkriesenia
z komunity Cenacolo

Milostiplné
prežitie sviatkov
Narodenia Pána
a požehnaný nový rok
2014 vám prajú
redaktori cˇasopisu Slovo.

Naučme sa modliť
Drahí bratia a sestry, chcem sa zastaviť pri
dvoch postavách – Jozefovi a Márii, ktoré sú
dôležité pre Ježišov život, pre Cirkev i pre nás
všetkých.
V Evanjeliu podľa svätého Matúša je opísaný údiv ľudí, ktorí Ježiša poznali od malička,
nad jeho múdrosťou. „Nie je to tesárov syn?”
(13, 55) Ježiš vstupuje do našej histórie, prichádza medzi nás tak, že sa Božím pôsobením
narodí z Panny Márie: súčasťou Svätej rodiny
je však aj Jozef, ktorý sa o Ježiša stará a učí ho
aj svojej práci. Ježiš sa rodí a vyrastá v rodine,
učí sa od Jozefa stolárskemu remeslu v nazaretskej dielni; zdieľa s ním prácu, námahu,
spokojnosť, ale aj ťažkosti všedného dňa.
Toto nám pripomína dôstojnosť a dôležitosť
práce. Práca je súčasťou láskyplného Božieho
plánu; sme povolaní, aby sme ochraňovali
a starali sa o všetky dobrá stvoreného sveta –
a týmto spôsobom sa aj my sami podieľame
na stvoriteľskom diele! Práca je jedným zo
základných prvkov dôstojnosti ľudskej osoby.
Práca, ak použijeme obrazné vyjadrenie, nás
„pomazáva“, napĺňa dôstojnosťou; robí nás
podobnými Bohu, ktorý pracoval a stále pracuje – neustále koná (porov. Jn 5, 17); práca
nám dáva schopnosť starať sa o živobytie,
o rodinu, prispievať k rastu svojho národa.
Rád by som všetkých vyzval k solidarite
a tých, čo sú zodpovední za verejné veci, by
som chcel povzbudiť, aby sa čo najviac snažili
o vytváranie pracovných príležitostí; práve
v tom spočíva starostlivosť o dôstojnosť osoby; predovšetkým by som však všetkých chcel
povzbudiť, aby nestrácali nádej; veď aj svätý
Jozef prežil ťažké okamihy, ale nikdy sa nevzdal a dokázal problémy prekonať – v istote,
že Boh nás neopúšťa.
V tichu každodennej práce svätý Jozef
a Panna Mária venovali pozornosť spoločnému cieľu: Ježišovi. Neúnavne a s láskou
sprevádzali dospievanie Božieho Syna, ktorý
sa pre nás stal človekom, premýšľajúc nad
všetkým, čo sa dialo. Aby sme mohli počúvať
Pána, treba sa ho naučiť kontemplovať, vnímať jeho neustálu prítomnosť v našom živote.
Treba sa nám zastaviť a porozprávať sa s ním,
dať mu priestor v modlitbe. Každý z nás by sa
mal pýtať, aký priestor dáva Pánovi. Zastavíme sa občas, aby sme sa s ním porozprávali?
Odmalička nás rodičia učili, aby sme začínali
a končili deň modlitbou: to preto, aby nám
sprostredkovali vnímanie toho, že Božie priateľstvo a jeho láska nás neustále sprevádzajú.
Pamätajme na Pána počas každého z našich
dní!
TK KBS, preložil Martin Kramara
upravil J. Gradoš
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Pod stôl sa doniesla slama na znak toho,
že aj Ježiško sa narodil v maštali na slame.
Nohy stola sa obtiahli reťazou, aby rodina
držala spolu. Na stôl sa nasypalo obilie
a semená strukovín. To sa prikrylo partkom
(obrusom) na znak toho, aby bola dobrá
úroda.

Spasiteľ
prišiel na svet
Pochádzate zo zemplínskej obce Nižný Žipov. Čím je táto obec významná a možno
aj trocha iná ako ostatné obce?

Moja rodná obec má hlboké historické
korene. Nie tak dávno som o jej histórii
nevedel takmer nič. V roku 2001 sme sa
pripravovali na 780. výročie prvej zmienky o obci. Mnohí priložili ruku k dielu
a skúmali všetko, čo sa len dalo zistiť o jej
histórii. Získali sme úžasné informácie,
fakty, ktoré nás stále viac napĺňali hrdosťou na našu rodnú hrudu. Obec sa stala
známou v širokom okolí archeologickým
výskumom najrozsiahlejších nálezísk osád
na východnom Slovensku z 8. – 9. storočia.
V obci sa narodil a žil aj jeden z vodcov
Východoslovenského roľníckeho povstania
(1831) Michal Pavúk, ktorého nakoniec
popravili.

Aký je váš vzťah k jej minulosti a zvlášť
k folklóru?

V roku 2002 som z poverenia združenia rodákov z Nižného Žipova začal národopisný
a folkloristický výskum. Takúto prácu som
nikdy predtým nerobil, ale vedecký prístup
je mi vlastný. Zhruba za rok som získal
dostatok overených informácií na tému

svadby z Nižného Žipova v medzivojnovom období. Etnografický výskum je ťažká
práca plná prekážok, ale radostná. Stretávanie sa a rozhovory so živými legendami
v mojej milovanej obci bolo a je úžasné. Pri
výskume som mal možnosť nanovo precítiť
uplynulý život v jeho radostiach i starostiach. Spomienky na svadbu z Nižného Žipova som sa snažil čo najvernejšie zachytiť
písmom, zvukom aj obrazom. Vďaka týmto
pamätníkom sa zachovalo vzácne kultúrne
dedičstvo v rovnomennej knižke a na základe môjho scenára aj CD nahrávka.

Vstupujeme do sviatkov Narodenia nášho Pána. Ako v minulosti prežívali ľudia
prípravu – Filipovku v tejto obci?

Keď som sa narodil, Gréckokatolícka cirkev
už bola zakázaná. Kňazov nebolo. Rodičia
mi už na staré kolena nevedeli s istotou
povedať, v ktorom dome a ktorým kňazom
som bol ,,načierno“ pokrstený. Filipovka sa
síce doma spomínala, ale oficiálne nebola vyhlásená, lebo liturgiu sme nemali.
A na utierni v cerkvi som o tom nič nepočul. Na svätú omšu sme chodili k bratom
rímskokatolíkom. Bolo u nás aj zopár ,,tvrdších“ gréckokatolíkov, ktorí sa už oblieka-
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Aké boli jednotlivé chody Štedrej večere?

Atmosféru Vianoc na Zemplíne nám v rozhovore
poodhalil otec piatich detí,
folklorista, ľudový rozprávač a rodák z obce Nižný
Žipov pán Michal Lejko.
ním (zvlášť ženy), ale aj vonkajším správaním a pôstom pripravovali na príchod
Božieho Syna. Typickým pôstnym jedlom
bola u nás doma parená lokša s makom.

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je Štedrá večera. Kedy sa začalo s jej prípravou
a ako prebiehala?

Bolo to minimálne dva až tri dni vopred. Aj
dnes mám pred očami tú zvláštnu atmosféru. Piekli sa bobaľky, koláče – nie tie
v dnešnom ponímaní. Boli to jednoduché,
ale o to chutnejšie makovníky, orechovníky
alebo puďovníky (kakaové s BB pudingom). Piekli sa bejleše zo sirom (koláče
s tvarohom) alebo s tvarohom a lekvárom,
neskoršie aj nejaký šutemeň (jednoduchý
zákusok). Počas Štedrého dňa sme držali
prísny pôst, v našej rodine zvlášť prísny,
ktorý sa rovnal hladovke.
Statok (kone, kravy, kozy, svine, hydina
či králiky) sa obriadil a mama pripravovala
štedrovečerné jedlá. Varili sa kozari (juška
z kapusty so sušenými hríbmi a ryžou,
zahustená zápražkou), samozrejme,
bez mäsa. Chlapi pripravovali vianočný
stromček. Pamätám si aj na časy, keď sme
na zdobenie stromčeka používali orechy
zabalené do hliníkovej fólie alebo kúsky
skaramelizovaného cukru.
Otec si vyspevoval state zo zborníka –
utiereň, samozrejme, v staroslovenčine.
Veľmi sme tomu nerozumeli, ale vytváralo
to peknú atmosféru.

Pred večerou, okolo piatej, sme sa pomodlili
a otec – gazda zobral špeciálne veľké bobaľky a išiel do maštale dať ich statku na znak
toho, že aj náš Spasiteľ sa narodil v maštali.
Vrátil sa do izby, kde sme už všetci čakali
pri stole, a predniesol vianočný vinš. Sadol
si za stôl, na ktorom už boli koláče, tanierik
s rozpusteným medom, cesnak a oštiji (oblátky). Mama prstom namočeným v mede
urobila každému krížik na čelo. Potom sme
jedli oblátky a cesnak s medom – všetko
na znak zachovania zdravia. Na prípitok bol
pohárik pálenky (iba dospelí). Potom sme
jedli kozari a bobaľky. Darčeky boli veľmi
skromné – netvorili podstatu Vianoc ako
dnes.

Množstvo zvykov spojených s prežívaním
Vianoc má svoje korene v pohanských
časoch. Niektorým možno priradiť hlbší
duchovný význam, ale niektoré sú pre
kresťana neprijateľné. Ako to vnímate?

Zvyky okolo Vianoc sa výraznejšie začínajú na sv. Ondreja. Zostali mi v mysli len
tie, ktoré súvisia s „kradnutím“ bránok,
rozmontovaním voza a jeho opätovným
zložením na streche domu. Sám som to
videl na vlastné oči idúc ráno na utiereň
a na streche domu kompletný voz, už len
kone či voly tam chýbali. K takýmto ,,kanadským“ žartíkom som nemal pozitívny
vzťah. Aj sranda musí mať svoje hranice.
Plným priehrštím sa nevykorenené,
pôvodom jednoznačne pohanské zvyky
praktizujú na sv. Luciu. Možno keby bolo
olovo tisícnásobne drahšie, zvyky by zachovávali iba boháči... Je to antikresťanstvo
v praxi. Vzhľadom na to, že mnohí realizátori tomu viac-menej veria, považujem to
vo vyše 2 000-ročnej histórii kresťanstva
za zdvihnutý prst. Stále je teda čo skultúrniť, pokresťančiť, postaviť z hlavy na nohy.
Bohužiaľ, pohanstvo ešte stále máme
hlboko vryté pod kožou a je len na nás,
na každom osobitne, čo s tým urobíme
v duchu evanjelia. Už sám Ježiš Kristus sa
pýtal, či ešte nájde vieru pri svojom druhom
príchode. No mnohé pohanské zvyky sa
,,pokresťančili“, a tak nadobudli duchovný
rozmer v súlade s evanjeliom. Pri štúdiu
historických prameňov som sa na viacerých
miestach stretol s vážnymi problémami
mnohých starých Slovanov v dobe pokres-
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ťančovania, keď neboli ochotní či schopní
vzdať sa stáročných pohanských zvykov.
Mnohé tieto zvyky sa nanovo vracajú,
pretože svetom vládne biznis. Verím, že ste
si všimli prudký štart biznisu pri ,,inkulturácii“ halloweenu – pohanského sviatku.
Keď sa skončí, hlási sa v prvom rade, aký
bol finančný obrat v miliardách dolárov,
a nehovorí sa o tom, ako sa národ duchovne
povzniesol, dozrieval. Je na škodu, že podobne je to aj s Vianocami. Takmer mesiac
pred Vianocami je všade „vianočná nálada“.
Dnes si už ani nedokážeme predstaviť, žeby
sme sa na Vianoce neskonale tešili iba zo
samotného faktu, že na tento svet prišiel
Spasiteľ.

V mnohých obciach dodnes pretrváva
zvyk chodenia po kolede. Aj u vás bol
takýto zvyk?

Po večeri sa pozbierali skupinky dedinčanov
a išli spievať koledy po svojej ulici, prípadne
aj po susedných uliciach. Prišli pod okno
a spievali koledy. Domáci vyšli vonku.
Keď bol v skupinke chlap – zavinšoval.
Ženy nikdy nevinšovali. Bolo to znamením
nešťastia. Gazdiná ponúkla koledníkov koláčmi, zákuskami, deťom občas dala nejaký
halier. Spievali sa originálne kolednícke
piesne, ale aj tie vianočné zo spevníkov
v nárečí.
Na Prvý vianočný deň dávnejšie chodili aj
betlehemoše (Gubo, Stach, anjel...).
Dnes sa už tieto zvyky vytratili. Ľudia už
takmer prestali navzájom komunikovať.
Drámou až tragédiou je, že sa málo komunikuje aj v rodinách. „Všemocná“ televízia
už nahrádza takmer všetko (aj ľudí),
na veľkú ľudskú škodu!

Poznáte nejakú typicky žipovskú vinšovačku?

Taká najznámejšia:
Vinčujem, vinčujem na to Bože narodzeňe
hojnejši, pokojnejši ročki dočekac.
Ne taki smutni, ale vešeli.
Žebi vaša pľevenka tak stala medzi
stoškami
jak jasni mešačok medzi hvizdočkami.
Gazdovi, gazdini i calomu domu veľo
ročki žic
pri ščescu, zdravju i Božim požehnaňu.
Alebo:
Vinčujem, vinčujem,
na pecu kolački čujem.
Na oblačku paľenočku,
vipijem ju na dziročku.
Korunočku dajce,
zbohom ostavajce.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Nikdy never...?
Z drogovej závislosti sa na Slovensku ročne
lieči vyše dvetisíc pacientov. Ide o pacientov,
ktorí sa sami dobrovoľne rozhodli podstúpiť
liečbu a skoncovať so závislosťou. Priemerný
vek je okolo 26 rokov. Najčastejšie začínajú
mladí ľudia s drogami experimentovať medzi
15 až 18 rokom. Ale najnižší vek na experimentovanie s drogami je 10 rokov. Muži
začínajú skôr ako ženy, a to najmä vo veku 10
až 17 rokov.
Na Slovensku máme navyše okolo 400-tisíc
závislých od alkoholu, pričom sa z nich lieči
iba asi 6-tisíc. O cigaretách či gamblerstve sa
dá povedať to isté. Mnohí závislí od alkoholu
sú závislými i od cigariet a často neskôr, zvlášť
mladší, prechádzajú do závislosti od marihuany a iných tvrdých drog. Pre týchto ľudí je
odbúranie závislosti ťažkou cestou. Podobne
je to aj pre ich rodiny. Mnohé detoxikačné
centrá, psychiatrické liečebne a iné zariadenia
ponúkajú pomoc závislým.
Výnimočnou cestou je cesta cez komunitu
Cenacolo založenú sestrou Elvírou na kresťanských hodnotách, ktorá si vytýčila prácu,
modlitbu a priateľstvo ako priority. Ponúka
pomoc nielen závislému, ale aj jeho rodine.
Často totiž závislosť detí pramení z chýb,
ktorých sa dopustili ich rodičia. U dospelých
to často môže byť partner. Preto je dôležité,
aby sa nielen odbúrala závislosť, ale vyliečil
sa aj jej koreň. Práve v tom je táto komunita
výnimočná. Navyše ponúka pomoc, ktorá nie
je bežnou súčasťou iných ciest – duchovnú
a modlitbovú podporu.
Podporiť závislých a ich rodiny na tejto
ceste môže každý. Či už finančne, alebo
modlitbou. Mnohé farské spoločenstvá sa
modlia ruženec za závislých. Do týchto aktivít
sa zapojili už aj gréckokatolíci. V Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku sa modlia každý štvrtok
o 17.25 hod. ruženec. Do ruženca sa môžu
zapojiť aj ďalšie farnosti. Treba však v tomto
úmysle vytrvať a nahlásiť sa na stránke www.
cenacolo.sk, kde sú uvedené aj iné miesta
modlitby. Tam nájdu rodičia i závislí prvé
informácie o tejto ceste.
Novinkou v duchovnom boji so závislosťou
je adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou. Tá
bude prebiehať od nového roka aj na východnom Slovensku, a to každú tretiu stredu
v mesiaci. V nepárnych mesiacoch bude
adorácia v rímskokatolíckom Kostole Svätého
Ducha v Levoči a v párnych v gréckokatolíckej
katedrále v Prešove.
Vďaka týmto aktivitám sa pravda Nikdy
never narkomanovi mení na Vždy ver Bohu.
On pozná cestu, ako z hriechu a závislosti
dostať naše deti, blízkych i nás. Zostáva iba
dôverovať mu.
Juraj Gradoš

16 | slovo v rodine

slovo 26 | 2013

nepríjemné ako to, že by som sa niekedy
s tebou nezhodoval.“ Ak by toto manželia
svojim manželkách každý deň hovorili,
určite by sme mali okolo seba oveľa viac
manželských párov, ktoré to nevzdali.

Dávam ti
prednosť

Prečo je taká dôležitá?

Nedávno som čítala článok, v ktorom sa uvádzalo, že v obci Podhorie (okres Banská Štiavnica)
s 800 obyvateľmi je veľa manželských párov,
ktoré žijú spolu viac desaťročí. Tridsaťdva manželských párov žije spolu viac ako 40 rokov,
z toho dvanásť manželských dvojíc viac ako 50
rokov a dva manželské páry sú spolu viac ako 60
rokov.

M

hudba film kniha

ožno takto žiť v dnešnej dobe?
Je dnešný svet iný, ako bol ich?
Alebo sú dnes mladí ľudia iní, ako
sú tí starší? Neverím, že sa ľudia tak rýchlo
menia. Možno navonok. Vnútri však stále
rovnako túžia po pevnej opore vo svojom
živote. A aj keď zo skúsenosti (potvrdenej
Božím slovom) je jasné, že človek takou
oporou nedokáže byť v plnosti (iba náš
Pán), predsa neustále hľadáme takúto

bytosť aj tu na zemi. Hľadáme predobraz
Božej, večnej vernosti.

Vernosť

Základom dlhovekého spoločného života
je okrem lásky vernosť. A vernosť podobne
ako láska vyžaduje osobné rozhodnutie,
akt vôle, ktorý potrebujeme denne obnovovať, denne si uvedomovať, pre čo sme sa
rozhodli a nanovo sa pre vernosť rozhodo-

vať. Svätý Ján Zlatoústy odporúča mladým
manželom, aby svojej manželke hovorili
takto: „Privinul som ťa k sebe, milujem ťa
a dávam ti prednosť aj pred svojím životom.
Veď terajší život je ničím, a preto prosím,
povzbudzujem a robím všetko, aby sme tak
dôstojne vedeli prežívať tento život, žeby
sme mohli aj tam v budúcom veku žiť spolu
s veľkou istotou… Tvojej láske dávam prednosť pred všetkým; a nič by mi nebolo také

Francise Riversová: Šarlátová niť

Šarlátová niť je netradičnou knihou v štýle 2 v 1. Autorka tu rozpletáva príbehy dvoch žien v rôznych obdobiach, ktoré spája starý denník a podobný osud. Sierra si žije pokojným životom do chvíle, kým jej manžel nerozhodne o presťahovaní. V manželstve sa začínajú
konflikty a problémy, ktoré ich od seba čoraz viac vzďaľujú. Ani jej dávna príbuzná Mary Kathrin to nemá ľahšie pri putovaní „za lepšou zemou“, keď cestou prichádza o to najdrahšie. Úskalia však obe ženy dovedú až k Bohu. Vďaka tomu sa ich životy menia a Sierra
pochopí význam šarlátovej nite. Autorka nesklamala a svojím pisateľským umením znova poukázala na silu dôvery v Boha a jeho
prozreteľnosť. (Mária Pihuličová)

Ja zloduch 2

Prednedávnom sme si spolu s mladším synom pozreli nový animovaný film Universal studia a musím povedať, že na mnohých
scénach sme sa schuti zasmiali. Okrem dostatočnej dávky humoru však tento príbeh ponúka pomaly už ojedinelý námet, ktorý
pohladí dušu a primerane odráža aj to, čo je v živote naozaj hodnotné. Príbeh Grua, ktorý sa rozhodol skoncovať so zločinom, a jeho
troch dcér, ktoré mu niekedy poriadne dajú zabrať, môžeme zaradiť do kategórie rodinných filmov, pri ktorých nemáte pocit, že ste
iba zbytočne stratili čas. Štvoricu hlavných postáv dopĺňa snaživá agentka Lucy a, samozrejme, už z prvého dielu známi žltí Mimoni,
ktorí sa postarali o množstvo vydarených gagov. (Dada Kolesárová)

Spievankovo 4

Tým, ktorí hľadajú niečo pekné a poučné pre svoje deti, odporúčame ďalšiu časť zo série DVD Spievankovo. Hlavnými postavami sú
Spievanka (M. Podhradská) a Zahrajko (R. Čanaky), ktorí sú autormi piesní aj celého projektu. Predstaví sa vám aj víla Nezábudka
a zajko Smejko, ktorý by sa rád vydal na cestu do Anglicka. Anglickí kamaráti, ktorých víla pozve do svojej krajiny, učia zajka po anglicky a popritom spievajú veselé pesničky, napr. Hello, Good morning, Farm animals... Určite sa všetkých 14 piesní hravo naučia aj
vaše deti a okrem zábavy tak využijú čas aj na doplnenie anglickej slovnej zásoby. (Dada Kolesárová)
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Vernosť nás uisťuje o našej hodnote. O tom,
že kvôli nám sa oplatí zanechať všetko ostatné, nech by to bolo akokoľvek príjemné
a príťažlivé. Byť verný znamená kráčať s tým
druhým aj cez prekážky, ktoré nie sú tvoje.
Byť verný znamená zhmotniť lásku do konkrétneho postoja, do konkrétnych skutkov
v konkrétnych situáciách. Ktosi povedal,
že láska znamená byť v temnotách verný
tomu, čo sme videli na svetle.
Nikdy som nepočula, že by bol kvôli
vernosti niekto zahanbený. Nielen Boh, ale
aj ľudia (napriek tomu, že sú často skazení)
vedia vernosť oceniť. Tento životný postoj
sa vypláca a verný človek nepríde o svoju
odmenu. Sirachovec píše: „Vták prisadne
k sebe podobným a vernosť sa vracia k tým,
ktorí ju konajú.“ (27, 10)

Záväzok

potrebujete upevniť to dobré, čo už vo
vašom manželstve vyrástlo.

Modlitba zasvätenia Ježišovi
a Presvätej Bohorodičke

Pane Ježišu, odovzdávam ti naše manželstvo. Ďakujem ti za to, že si nás spojil,
že sme pre seba navzájom darom a že si
posilnil náš vzťah sviatosťou manželstva.
Ale teraz naše manželstvo potrebuje uzdravenie.
Pane, odovzdávam ti seba, svoju pamäť,
rozum, dušu aj telo. Prosím ťa, nauč ma
milovať manželku (manžela) a deti láskou,
ktorá pochádza od teba.
Pane Ježišu Kriste, daj nám obom srdce
čisté podľa tvojho srdca. Daj mi vytrvať vo
vernosti v mojej ťažkej situácii a udeľ mi
milosť, aby som dokázal(a) odpustiť svojej
manželke (svojmu manželovi) všetky zranenia a krivdy. Aby som nestrácal(a) nádej
na zmierenie (v prípade odluky, rozvodu).
Očisti moje myšlienky, aby som vytrval(a) vo vernosti a láske. Nech mi v tom
pomáha každodenná modlitba – ruženec
a Korunka k Božiemu milosrdenstvu, účasť
na svätej liturgii a časté prijímanie Eucharistie. Zaväzujem sa, že po každom ťažkom
hriechu vstanem vo sviatosti zmierenia.
Daj, aby som sa stále posilňoval(a) milosťou
plynúcou zo sviatosti manželstva. Pane
Ježišu, buď jediným Pánom môjho života.
Nauč ma nadobúdať schopnosť ovládať
svoje sexuálne vzrušenie a emócie, aby moja
láska k manželke (manželovi) bola stála
a verná až do smrti.
Očisťuj moju lásku zo sebectva, aby som
vždy dokázal(a) odpúšťať, neprechovával(a)
urážky a vytrvalo sa modlil(a). Zaväzujem

V ostatnom čase sa veľmi rýchlo začalo všetko spochybňovať a relativizovať.
Veľmi málo počúvame o tom, čo upevňuje
stabilitu vzťahov – dôvera, pravda, vernosť,
zodpovednosť, odpustenie... Stabilita (vo
všetkom, nielen vo vzťahoch) sa totižto
vytvára pod strechou záväzku. Spomeňte
si na rozličné zmluvy, dohody a pakty. Sú
potrebné na to, aby sa vytvárala istota pokoja. Aj manželský sľub je záväzok. Zmluva
medzi dvoma stranami. Ak chýba, manželstvo ohrozuje nestabilita. A, žiaľ, takýchto
partnerstiev pribúda. Partneri bez záväzku chodia okolo seba po špičkách.
„Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú!
Len veľmi ťažko sa medzi nimi buduje
Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo,
dôvera, pretože si uvedomujú, že každý
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
z nich má (pre prípad) nejaké zadné
Takto
si získaš obľubu a priazeň nevšednú
dvierka, aby zo vzťahu mohol vycúvať.
pred Bohom i pred ľuďmi.“
Partnerské spolužitie bez záväzku už
(Prísl 3, 3 – 4)
v sebe vnútorne predpokladá možný
rozchod. Lebo čo ak to náhodou nevyjde? A z tohto dôvodu vernosť bez záväzku
sa, že nikdy nebudem čítať, kupovať ani
nemá stabilné základy.
sledovať časopisy, programy a filmy s porJe smutné, že aj mnohí kresťania, ktorí
nografickým obsahom, aby som si zachovasíce navonok prijali záväzok, ho nepochopi- l(a) čisté srdce. Pane, prosím ťa, pomôž mi,
li ako úplné sebadarovanie sa tomu druhéaby som sa vyhýbal(a) všetkému, čo vytvára
mu, ale iba ako formálny akt. No láska chce závislosť, zotročuje a nabáda k zlému.
byť úplná a definitívna.
Presvätá Bohorodička, moja Matka, veď
ma po ceste viery k jedinému žriedlu lásky
Na záver
v našom manželstve – k Ježišovi, aby som
Ponúkam vám modlitbu, ktorá môže vášmu mu vždy dôveroval(a) a veril(a). Amen.
manželstvu pomôcť. Možno sa boríte s ne(modlitba Hnutia verných sŕdc) n
porozumením, možno so skrytými zraneniami ešte spred manželstva. Možno sa vám
Dada Kolesárová
nedarí odpustiť. A možno len jednoducho
ilustr. snímka: sxc.hu

Formy
okultizmu
Veštenie

Môžeme ho definovať ako spôsob predpovedania budúcich udalostí. Ide o nadprirodzenú schopnosť predpovedať budúcnosť skrze
démonickú silu, ktorou človek disponuje.
Veštec predvída budúce pomocou rôznych
pomôcok, ako sú napríklad zrkadlá, karty,
kyvadlá, ktoré mu sprostredkúvajú veštbu.
Vo Svätom písme na viacerých miestach
nachádzame zákaz veštenia. „Neobracajte sa
na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán,
som váš Boh!“ (Lv 19, 31). „Nech niet medzi
vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo
dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto
by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny
a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo
veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu.
Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto
nešľachetnosti ich vyhubí.“ (Dt 18, 10 – 12)
V rámci veštenia rozlišujeme tieto okultné
činnosti:
• astrológia – predpovedanie budúcnosti
na základe pozorovania postavenia hviezd,
Slnka, Mesiaca a planét;
• veštenie z kariet – predpovedanie budúcnosti manipuláciou s tarotovými kartami;
• veštenie z ruky – predpovedanie budúcnosti na základe výkladu čiar na ľudskej
dlani;
• veštenie pomocou prútika, kyvadla –
hľadanie predmetov pomocou prútika,
kyvadla alebo iného predmetu;
• psychometria – odhaľovanie povahových
vlastností osoby pomocou predmetu, ktorý
daná osoba nosila;
• veštenie zo zrkadla – predpovedanie budúcnosti pomocou zrkadla, krištáľovej gule,
kryštálu kameňa a stojatej vody;
• numerológia – predpovedanie ľudského
osudu pomocou numerických hodnôt
mien a dátumov narodení.
Iné druhy: veštenie z kociek, liatie olova,
pyromancia (čítanie z ohňa), tefromancia
(čítanie z popola), čítanie z kávovej usadeniny
a iné.
Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí, že
„Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom
alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že
sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti
a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však môže byť
nedostatkom zodpovednosti“. (KKC 2115)
Antónia Rabatínová
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Ako z filmu
Ponúkame vám svedectvo o tom, ako sa môžu spojiť ľudia
bez rozdielu vyznania a pomôcť človeku, ktorý je v núdzi.
Mladí a deti z protopresbyterátov Svidník
a Medzilaborce v Bárke v Juskovej Voli

Vyzdob sa, Efrata
Čakám

Sedím v teplom zaliatej izbe
a hľadím z okna môjho rodného
domu. V tento zasnežený deň
cítim radosť, keď si spomeniem
na to, že už o malú chvíľku budeme spolu. Opäť budem môcť
vidieť tvoju tvár, ktorá mi je
taká blízka. Opäť budem môcť
počuť tvoj hlas a veselý smiech,
ktorý v mojich ušiach znie ako
ľúbezná pieseň. Opäť sa budem
môcť tešiť z tvojej prítomnosti.
Už teraz cítim tvoju blízkosť
a viem, že čas nášho odlúčenia
sa každou sekundou skracuje.
Takto vyčkáva zamilované
dievča svojho milého. Zaiste
si obliekla pekné šaty, dbala
na svoju celkovú úpravu, chce
byť pre neho krásna. S veľkou
radosťou v srdci a možno aj
netrpezlivosťou sa teší na chvíľu
spoločného stretnutia.
Priprav sa, Betlehem,
a vyzdob sa, Efrata. Raj, otvor
svoje brány všetkým. Lebo
v jaskyni už vyklíčil z Panny
Strom života.

Na prahu dverí

Kristus prichádza do tvojho
života nenápadne, v podobe
malého dieťaťa. Chce sa narodiť

v tvojom srdci a prebývať
v ňom. Miluje ťa nekonečnou
láskou a čaká, kedy jeho lásku
opätuješ. Je stromom života,
bez ktorého všetko vädne a je
odsúdené na pomalé odumieranie a nekonečnú smrť. Kristus
má pre teba pripravený iný život
a čaká, či jeho ponuku prijmeš
a on bude môcť vstúpiť do tvojho srdca a prebývať v ňom.
Tvoj vzťah s Kristom by sa
mal pripodobniť vzťahu dvoch
mladých ľudí z úvodu článku.
Pomaly prichádza a chce byť
tvojou neodlúčiteľnou súčasťou, ale ty to musíš dovoliť. Inak
ostane na prahu dverí tvojho
srdca a bude čakať na deň, keď
pochopíš, že niet väčšej lásky
ako jeho.
V týchto dňoch si ľudia
na celom svete intenzívnejšie
pripomínajú príchod Ježiša
Krista na tento svet. V Prvom
Jánovom liste môžeme čítať:
„A Božia láska k nám sa
prejavila v tom, že Boh poslal
svojho jednorodeného Syna
na svet, aby sme skrze neho
mali život. Láska je v tom, že
nie my sme milovali Boha, ale
že on miloval nás a poslal

svojho Syna ako zmiernu
obetu za naše hriechy.“(1 Jn
4, 9 –10)
Ján z vnuknutia Svätého
Ducha píše, že Boh poslal
svojho jediného Syna, aby sme
mali večný život. V tom spočíva
veľkosť Božej lásky.

Mládenec a prsteň

Prednedávnom som počula homíliu istého kňaza, ktorý v nej
použil pekný a poučný príklad.
Hovoril o mladom mužovi, ktorý zozbieral všetky svoje úspory
a išiel do najlepšieho zlatníctva
v meste. Tam spomedzi veľkého
množstva prsteňov vybral ten
najkrajší a najvzácnejší. Uložil
ho do malej škatuľky, ktorú
previazal farebnou saténovou
stužkou. Obliekol si oblek,
uviazal kravatu, kúpil veľkú
kyticu ruží a so škatuľkou vo
vrecku sa vybral k svojej milej.
Zaklopal na mohutné dubové
dvere vedúce do jej príbytku. Vo chvíli, keď ju zbadal,
kľakol si na koleno a vyznal jej
svoju lásku. Vytiahol z vrecka prsteň, požiadal ju o ruku
a očakával jej odpoveď. Ona
celá očarená prsteňom súhlasne prikývla a on bol od šťastia

celý bez seba. S radosťou začal
chystať všetko potrebné na spoločný život. Dievčina sa však až
natoľko zadívala do snubného
prsteňa, že sa svojmu milému
čoraz viac začala odcudzovať
a všetku pozornosť venovala len
vzácnemu daru.
Takto sa často správame
aj my. Mládenec je Kristus,
ktorý nás zahŕňa svojimi darmi,
ale my sme zahľadení len
na „snubný prsteň“ – svet a všetko okolo nás – a nie na toho, kto
nám ho daroval.
Preto sa skúsme spoločne
v týchto dňoch stíšiť a zamyslieť
nad pravým zmyslom príchodu
Krista. Pristúpme k sviatosti
zmierenia, pripravme a vyzdobme naše vnútorné príbytky,
aby doň mohol vstúpiť náš
záchranca a Spasiteľ. Len skrze
neho potom pochopíme pravý
zmysel Vianoc. A keďže sa náš
snúbenec stotožňuje s každým,
aj tým najbiednejším okolo nás,
poobhliadnime sa okolo seba
a nachádzajme ho v ľuďoch,
ktorých nám dáva na spoločnej
ceste životom. Venujme sa našim drahým a blížnym a trávme
spolu čas.
Christos raždajetsja! n
Mária Zorvanová

T

o, čo sa udialo v našej rodine a rodine mojej nevesty Zuzany Filovej,
matky štyroch detí, s ktorými býva
v Lomnici pri Vranove, je naozaj ojedinelé. Vo februári tohto roka jej zomrel otec.
O necelý mesiac, v marci, nás všetkých
po ťažkej chorobe navždy opustila moja
manželka, v júni zomrela babka z Liptova
a o niekoľko dní tragicky zahynul môj syn
Paľko, Zuzanin manžel.
Dom, ktorý sme pre nich kúpili v Lomnici pri Vranove, bol síce zvnútra kompletne zrekonštruovaný, ale vonkajšia
fasáda spolu s terasou ostali nedokončené.
A práve v súvislosti s tým sa začali diať
doslova zázraky. V sobotu 7. septembra
tohto roka zavčasu ráno prišli do ich dvora
blízki susedia a ďalší spoluobčania z Lomnice. Na neveľkom dvore sa v to ráno zišlo
štrnásť ľudí, ktorí sem prišli s úmyslom
pomôcť im pri vonkajších úpravách
rodinného domu. Práca im išla od ruky,
a tak bolo všetko potrebné – zateplenie
polystyrénom, sieťkovanie, spolu s novým
náterom strechy a inými stavebnými úpra-

vami – o pár dní hotové. O týždeň neskôr
prišlo ešte zopár chlapov, aby urobili
vonkajšie úpravy a všetko pripravili na konečnú úpravu fasády. „Vyberte si odtieň
farby,“ povedal jeden podnikateľ, „o dva
týždne ju privezú.“ A naozaj – v sobotu 21.
septembra ráno sa na dvore zišlo šestnásť
ľudí, presne si zorganizovali prácu a poobede sa ich rodinný dom stal v Lomnici
jedinečným.
A aby ani ženy z obce nezaostali v pomoci, navarili tie najlepšie jedlá, postarali sa aj o nápoje a vykonávali pomocné
práce. Keď mi nevesta o tom rozprávala,
najskôr som tomu nechcel veriť. V ťažkej
situácii, do ktorej sa dostala celá moja
rodina, sme sa s druhým synom pripravovali na to, že v tomto roku skúsime stihnúť
postupne urobiť aspoň nutné vonkajšie
úpravy. Tí úžasní ľudia z Lomnice nás
však predbehli a za pár dní urobili to, čo
by nám trvalo možno aj celý rok. Tieto
dni, plné ľudskej spolupatričnosti, sa nám
všetkým zapísali do pamäti. Len veľmi
ťažko možno nájsť slová, ktorými by

človek dokázal vyjadriť obrovskú vďaku
pánom farárom, farníkom, všetkým priateľom našej rodiny. Obrovská vďaka patrí
aj majiteľom dvoch vranovských firiem
a jednej z Kamennej Poruby. O tom, kto
bol iniciátorom pomoci, nám nepovedali.
Pre nás všetkých je to krásny príklad
skutočnej, nezištnej kresťanskej lásky v čase, keď rodina zostala bez otca
a ďalších najbližších príbuzných – dedka,
babky a prababky, ako ich volali moji
vnuci. Týmto príkladom dokázali všetci tí,
ktorí sa podieľali na tomto krásnom čine,
že majú srdcia plné lásky, porozumenia
a pomoci. Podali svedectvo o tom, že
v srdciach ľudí má stále miesto Boh a láska v podobe pomoci blížnemu. Zo zbierky,
ktorú usporiadali v chrámoch v dedine,
sa totiž podarilo nielen dokončiť úpravu
domu, ale zvýšilo aj na finančnú podporu
pre deti a na nakúpenie výbavy do školy.
Tento ojedinelý príklad pomoci, ktorý
v širokom okolí nemá obdobu, je pre našu
rodinu impulzom, aby sme v modlitbách
s vďakou spomínali na všetkých tých, ktorí nám pomáhajú niesť životné ťažkosti.
Nech všetkých týchto darcov a priateľov
náš Pán obdarúva dobrým zdravím a svojou milosťou.
Všetkým dobrodincom – farníkom,
susedom, priateľom i firmám – spolu
s nevestou Zuzkou, vnukmi Alexandrom,
Zuzkou, Tomášom a Samuelom chceme
touto cestou vysloviť úprimné Pán Boh
zaplať za poskytnutú pomoc. n
Ľubomír Filo
ilustračná snímka: obrazky.4ever.sk

Rilský pustovník
Bulharská krajina sa po rozohnaní Metodových žiakov a ich vyhnaní Vichingovými posluhovačmi z územia Veľkej Moravy koncom
9. a začiatkom 10. storočia stala pre mnohých
útočiskom. Tam pokračovali v požehnanom
diele kristianizácie podľa modelu svätých
solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. Práve
v tom čase žil v Rilskej pustatine v Bulharsku
svätý pustovník Ján. Narodil sa v roku 876
blízko dnešnej Sofie. Po smrti rodičov odišiel
do Rilskej pustatiny. Tam celé desaťročia viedol prísny asketický život plný pôstu, modlitby,
mlčania, sĺz a práce. Nikým nepoznaný býval
v dutine bútľavého stromu a nestretával sa

s nijakými ľuďmi. Po istom čase sa však dedinčanom splašili ovce a hnali sa do vrchov. Keď
sa pastieri za nimi ponáhľali, s prekvapením
narazili na pustovníka, o ktorého existencii
dovtedy netušili. On ich privítal slovami: „Prišli
ste sem hladní, odtrhnite si z môjho hrachu
a jedzte.“ Všetci jedli a nasýtili sa, no jeden
z nich si bez pustovníkovho požehnania nabral
veľa strukov do zásoby. Keď nimi po spiatočnej
ceste ponúkol svojich druhov, v ukradnutých
strukoch nebol ani jediný hrášok. Pastieri sa
teda vrátili k starcovi a prosili o prepáčenie.
On im odpustil a dodal: „Vidíte, deti, Boh určil
tieto plody na nasýtenie pustovníkov.“ Pastieri

potom každému rozprávali o veľkom askétovi,
ktorý žije vo vrchoch. Preto k nemu začali
prichádzať mnohí ľudia a prinášať svojich
chorých. Na príhovor prepodobného Jána
Rilského sa uzdravovali, takže chýr o ňom sa
rýchlo šíril. Po osobnom stretnutí s pustovníkom zatúžil dokonca aj bulharský kráľ Peter.
V roku 941 svätý Ján Rilský napísal vlastnou
rukou Odkaz učeníkom, jedno z najlepších diel
starobulharského písomníctva. Zomrel v pokoji 18. augusta 946.
Jozef Gača
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Metod v otcovom dome

P

retože starý nepriateľ a nenávistník ľudského rodu to neznášal, poštval niektorých proti
Metodovi, jedných otvorene, druhých
skryto. Najviac ho však ako pravoverného kresťana bolelo, že mnohí sa
nechali nahovoriť na bludy a klamstvá,
a to len pre prísľuby ľahkého očistenia
od hriechov bez kajúcnosti či pôstu.
Keď videli, že Metod je slabý a že ho
sily opúšťajú, hovorili všade navôkol:
„Pápež dal moc nám. A tohto človeka
i jeho učenie prikazuje vyhnať preč.“
I ukazovali falošné listiny. Vtedy sa
proti nemu otvorene vzbúril i sám
Viching a ukázal, aká nenávisť a zloba
tlela v jeho srdci.
Metod sa však bál, že po jeho skone
práve ten ničomník uchváti jeho
stolec, a tak sa rozhodol, ako mu pápež
dovolil, ba priam prikázal, vyobcovať
ho z Cirkvi ako neposlušného heretika,

ktorý nevyznáva učenie šiestich svätých snemov a hlása
bludy, že Duch vychádza zo
Syna a nie z Otca.
Vtedy sa Viching rýchlo
pobral do Ríma, kde falošnými sľubmi a poprekrúcanými
listinami nielenže dosiahol
očistenie, ale Metoda v očiach
pápeža vykreslil ako netvora,
čo zvádza ľud do bludov.
Lenže Metodova cesta
na tejto zemi sa už končila.
Všade navôkol bolo vidieť
neistotu a smútok zachvátil
srdcia pravoverných. No tí
skazení sa tešili, že zomiera
ten, ktorého počas života
nijako nemohli premôcť. Nepomohli ani falošné listy, ani
vyhrážky franským cisárom
a ani tým konštantínopolským. Všetci si Metoda vážili
a uznávali ako hlavu moravskej cirkvi. Ba čo viac, Metod
v Konštantínopole zanechal
kňaza s diakonom a svätými knihami, aby sa i odtiaľ
mohlo zvestovať Kristovo
učenie Slovanom žijúcim pod
korunou cisára v ich jazyku.
A hoci chodil po mnohých
cestách a často upadol do nástrah, bol väznený, sužovaný
a trpel ako apoštol Pavol,
predsa vytrval dokonca. Bol rád, že
s pomocou dvoch rýchlopiscov v krátkom čase preložil z gréčtiny všetky
knihy Starého zákona okrem Makabejských, a to za osem mesiacov, za čo
vzdal náležitú chválu a slávu Bohu.
Keď takto odvrátil všetky obvinenia
na všetkých stranách a zavrel ústa
mnohovravných, beh života zavŕšil,

vieru zachoval, očakávajúc korunu
spravodlivosti. A pretože sa tak zapáčil
Bohu, bol jeho miláčikom.
Priblížil sa čas prijať pokoj od (pozemských) strastí a mzdu za veľkú prácu.
Opýtali sa ho: „Otče a ctihodný učiteľ,
o kom zo svojich učeníkov si myslíš, že
by mal byť v učiteľstve tvojím nástupcom?“
Ukázal im teda jedného zo svojich
oddaných učeníkov menom Gorazd
a povedal: „Tento je vašej krajiny slobodný muž, učený dobre v latinských
knihách, pravoverný. To nech je vôľa
Božia, i vaša láska, ako aj moja.“
Keď sa potom všetci ľudia zhromaždili na Kvetnú nedeľu, vošiel
do chrámu, aj keď sa už nemohol
hýbať, a kázal požehnať cisára i kniežatá, duchovných a všetok ľud. Potom
povedal: „Strážte ma, deti, do tretieho
dňa.“ A tak sa aj stalo. Keď svitol tretí
deň, povedal ešte: „Do tvojich rúk,
Pane, vkladám svoju dušu.“ Na rukách
kňazov potom zosnul šiesteho dňa
mesiaca apríla, roku Pána 885.
Keď ho potom jeho učeníci uložili
do truhly, vzdali mu dôstojné pocty.
Smútočný obrad slúžili po latinsky, grécky a sloviensky a uložili ho
do hlavného chrámu. A pripojil sa
k svojim otcom, patriarchom, prorokom a apoštolom, učiteľom a mučeníkom. Keď sa potom zhromaždil
nespočetný zástup ľudí, odprevádzali
ho so sviecami, oplakávajúc dobrého
učiteľa a pastiera. Muži i ženy, malí
i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní
i rabi, vdovy i siroty, cudzinci i domáci,
neduživí i zdraví, všetci, lebo všetkým
bol všetko, aby získal všetkých. n
Juraj Gradoš
snímka ikony M. Klimčáka

Dôvera
Stojíme v škole pred aulou. Napätie a stres by sa dali krájať. Predsa len, štátnice
sú troška dôležitejšie ako klasická skúška. Navzájom sa upokojujeme. Snažím sa
nájsť povzbudenie v tvárach spolužiakov, ale nenachádzam.
Pane Bože, daj nám všetkým pokoj a silu. A nech sa stane tvoja vôľa.
Vtom mi zapípa mobil. Strhnem sa, lebo si uvedomím, že som nevypla zvonenie. Narýchlo naň pozriem. „Dôveruj a smelo vykroč! Neboj sa, ani komisia
neujde jeho vedeniu.“ Chválim Boha, ako sa dáva spoznať v každej, i ťažkej,
i nečakanej chvíli.
Mária Pihuličová
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Svätý prestol

Dve cesty

V minulých číslach sme sa trocha zamerali na skutočnosti, ktoré oddeľujú oltárnu časť chrámu od samotného chrámu.
Spomínali sme ikonostas, ikony a záves,
čiže katapetazmu. Tieto skutočnosti, ako
sme povedali, nemajú za úlohu pred veriacimi čosi skrývať, ale skôr odhaliť. To,
čo odhaľujú, je práve najdrahocennejšia
časť chrámu – svätý prestol.

Prvý žalm sa vyjadruje o tých, ktorí majú
záľubu v Pánovom zákone, ako o požehnaných. Bezbožných, naopak, prirovnáva k plevám. Nepotrebným a odsúdeným na odviatie. Zabudnutie.

„N

ajhlavnejšou časťou oltára je svätý prestol. Zobrazuje nebeský Boží trón a na ňom prítomného
samotného Pána Ježiša Vševládcu, pretože sa
na ňom prináša nekrvavá žertva za svet. Prestol tiež symbolizuje aj Kristov hrob, veď sa naň kladie Kristovo telo. Prestol
býva štvorhranný a štyri strany symbolizujú, že sa na ňom
prináša obeta za všetky strany sveta a všetky strany sveta sú
pozvané na prijatie tela a krvi Ježiša Krista.“ Toľko o skutočnosti prestola hovorí Konstantin Nikoľskij vo svojom Ustave
bohosluženija.
Aj keď veriaci človek to nie vždy vníma tak, že prestol je
čosi veľmi dôležité – veď je to „len stôl“, nie je to tak. V našej
cirkvi to totiž nie je len nejaký stôl, ale skutočný trón, pri budovaní alebo príprave ktorého sa kladie veľký dôraz na všetky
detaily. Spomenuli sme, že prestol je štvorhranný, ide teda
o kváder z drahocenného dreva, ktorý má štyri nohy. V strednej časti je piata noha, v ktorej sa nachádza priestor na vloženie ostatkov svätého. Pri rekonštrukcii prestola v dedinke
Šambron sa našli ostatky svätého Jána Zlatoústeho a prepodobného Alýpia Stĺpnika. Teda táto skutočnosť nie je nijakou
novotou, ale ide o starobylý zvyk nielen východných, ale aj
západných cirkví. Podľa niektorých otcov práve skutočnosť,
že prestol býva v našej cirkvi drevený, poukazuje na symbol
pominuteľnosti tohto života a jeho zmeny. Tak ako drevený
prestol možno preniesť z miesta na miesto, aj náš duchovný život nás má preniesť z tohto pominuteľného sveta ku
Kristovi. V archijeratikone (bohoslužobnej knihe biskupa)
sa okrem iného uvádza, že výška prestola má byť „jedna
aršina a šesť verškov“, po prepočítaní to vychádza na 97,7 cm.
Vrchnú dosku kladie na prestol sám veľkňaz s kňazmi a sami
ju pribíjajú k nohám štyrmi klincami na znamenie ukrižovaného Krista. Tieto klince sa zalievajú takzvaným mastixovým voskom – ide o (výlučne na túto príležitosť pripravený)
glej vyrobený z vosku, drveného mramoru, myrhy, škorice
a mastixu, čiže drahocennej živice z druhu pistacia lentiscus.
Prestol sa po položení vrchnej dosky umýva vodou, vínom
a ružovou vodou zmiešanou so spikanardom a nakoniec sa
pomaže myrom. Takto pripravený prestol sa prikrýva dvoma
prikrývkami – spodná katasarka (z gr. na telo) býva z ľanového alebo iného plátna, vrchná inditia (z gr. odievam) je
vyrobená z drahocenných materiálov. Tieto dve prikrývky
vyjadrujú dva spomínané symboly prestola – katasarka ako
hrob a drahá látka ako trón. n
Michal Bučko
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

I

né preklady nazývajú bezbožných svojvoľníkmi či ničomníkmi. A namiesto prirovnania k plevám hovoria o prachu
rozviatom vetrom.
Skúsenosť s ľuďmi neustále potvrdzuje, že každý človek túži
byť ľúbený. Žiaľ, veľmi často o sebe zmýšľame ako o dobrých. Je
nám lepšie pri pohľade, že sme spravodlivejší ako ktosi iný. A aj
preto pri čítaní prvého žalmu si vzhľadom na to, že sa považujeme za kresťanov, myslíme, že my sme tí, čo majú záľubu v Pánovom zákone a sú zasadení pri vodných tokoch. A že bezbožní sú
ľudia, ktorých považujeme za horších ako my. Nechodia do chrámu. Verejne hrešia. Ženú sa za peniazmi. Manipulujú s ľuďmi.
Nikomu nepomôžu...
Odtiaľ je len kúsok k záverom, že naše utrpenie (spôsobené
neprijatím od týchto ľudí) je dočasné a nebeský súd dá všetko
na pravú mieru. Že sa po krátkom utrpení na zemi dočkáme
spravodlivého trestu pre tých, ktorých sme označili za bezbožných, a dočkáme sa spravodlivej odmeny pre svoju zbožnosť.
Iste, bezbožníci na súde neobstoja. Každý dostane podľa toho,
ako sa v živote rozhodol. Zo slobodnej vôle.
Lenže biblisti zhodne tvrdia, že prvý žalm je výsostne mesiánsky. Je len jeden spravodlivý, ktorý nikdy nekráčal po ceste
hriešnikov. Nekonal svojvoľne a neustále uvažoval o Bohu. Ježiš
Kristus – strom života. A nijaký človek z vlastných síl nedokázal
ustáť takúto pozíciu. Keď si teda čítame prvý žalm, je namieste
zaradiť sa k svojvoľníkom, ktorí budú ako prach rozviaty vetrom.
Lebo denne sa rozhodujeme svojvoľne. Naše dni nie vždy svedčia
o tom, že máme korene pri „vodných tokoch Ducha“ a prinášame
jeho ovocie. Ani o tom, že by sme neustále uvažovali o Pánovom
zákone.
Keď teda hľadíš okolo seba a vidíš mnoho bezbožných, nesúď.
Nie si lepší. A ak sa ti darí žiť lepšie, ďakuj Bohu za jeho milosť.
Pavol výstižne upozorňuje, aby tí, čo stoja, dávali pozor, lebo
môžu padnúť, často horšie ako tí, ktorí sú objektom našich
súdov.
Ak máš skúsenosť s uvažovaním, vyjadreným v 37. žalme, so
zlosťou voči tým, ktorí pre svoju bezbožnosť zažívajú vo svete
úspech, moc, bohatstvo a pod., daj si poradiť ďalšími z veršov tohto žalmu o upokojení sa v dôvere Bohu. Pretože všetko
na tomto svete je naozaj dočasné. Ba zdanlivý úspech a spokojnosť tých, ktorým závidíme, býva len vonkajšou maskou, za ktorou sa skrýva prázdno a nenaplnená túžba byť ľúbený.
Prvý žalm sa teda môže stať aj povzbudením, že bezbožnosť
bude rozviata ako prach. Bezbožnosť iných, ale aj tá naša, ak
prídeme pred Božiu tvár s ľútosťou a odkrytým srdcom. Pretože
pokánie (uvedomenie si toho, že som bezbožník a potrebujem
Božiu milosť) z nás robí zranenú ovečku, ktorú Boh berie na plecia a nesie po „ceste spravodlivých“ k prameňom živej vody. n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 23. december
Desať krétskych mučeníkov
Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 –
52, zač. 48

Mnohí ho okríkali, aby mlčal. (Mk 10, 48a)
I v dnešnej dobe sa opakuje podobný scenár.
Ak si človekom hľadajúcim Pána, i na teba
bude kričané z rôznych strán. Médiá a mocní tohto sveta ti budú chcieť ukradnúť nádej,
ktorá dáva ten pravý život. Boh však vidí
tých, ktorí pozdvihnú svoje srdce k nemu.
Vstúp dnes do roly žobráka Bartimeja, ktorý
svetlo nádeje uzrie cez stretnutie s Pánom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z predprazdenstva. Prokimen, Aleluja
a pričasten z pondelka (HS: 154, 323; PZ:
108, 298; HP: 109, 311)

UTOROK 24. december
Predvečer Narodenia Pána
Mučenica Eugénia
Čítania: 1. Gn 1, 1 – 13; 2. Num 24, 2 – 3.
5 – 9. 17 – 18; 3. Mich 4, 6 – 7. 5, 1 – 3; 4. Iz
11, 1 – 10; 5. Bar 3, 36 – 4, 4; 6. Dan 2, 31 – 36.
44 – 45; 7. Iz 9, 5 – 6; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303;
Lk 2, 1 – 20, zač. 5

... na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (Lk
2, 14b)

V tichu sa dejú veľké veci. V tichu začul
mladý Samuel Pána, v tichom vánku spoznal Eliáš prichádzajúceho Boha a v tichu
betlehemskej noci sa dnes odohráva najdôležitejšie stretnutie – Kristus prichádza
k človekovi. Tento dar stretnutia spoznáš len
vo svojom srdci. Nedaruje ti ho najvýhodnejší paušál, pôžička či vianočný pobyt, ale
Boh, ktorý dnes prináša seba ako najvzácnejší dar. Ani hluk sveta nemá moc prekričať
radostnú zvesť dneška. Christos raždajetsja!
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Menl. časti z Predvečera Narodenia. Prísny pôst (HS: 324; PZ: 299; HP: 312)

STREDA 25. december
Narodenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt 2, 1 – 12,
zač. 3

Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. (Mt 2, 2b)
V týchto dňoch mnohí z nás budú pokľakať pri jasličkách. Kľaknutie symbolizuje
uznanie druhého za väčšieho, za toho, ktorý
si zaslúži moju úctu. Značí tiež pokorné vy-
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znanie, že nado mnou je ktosi vyšší, niekto,
kto má moc. Klaňať sa Bohu znamená s úctou a s absolútnou podriadenosťou uznávať
ničotu stvorenia, ktoré jestvuje jedine vďaka
Bohu.
Liturgia: Menlivé časti z Narodenia. Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z Utierne Narodenia.
Myrovanie. Prikázaný sviatok. Od 25.12.
do 04.01. voľnica (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

ŠTVRTOK 26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 –
23, zač. 4

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku...
(Mt 2, 14a)

Pastieri, traja mudrci či obyvatelia blízkych
krajov prichádzajú k Bohorodičke. Spolu
s nimi k nej i my dnes prichádzame a ďakujeme za prijatie Božej vôle a za ovocie
jej lona. Odpoveď na Božie volanie stále
prináša svetu požehnanie. Pozvime dnes
novonarodeného do svojich životov, aby ich
ovocie prinieslo ostatným požehnanie.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá (alebo
prvá a druhá ant. z Narodenia a tretia každ.
s pripivom z Narodenia). Vchod ... z Panny
narodený... Menl. časti zo Zhromaždenia.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne. Prikázaný sviatok (HS: 325, 328; PZ: 300, 304; HP: 313, 317)

PIATOK 27. december
Apoštol, prvomučeník a archidiakon
Štefan. Prepodobný Teodor Popísaný
Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10, zač.
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53 (rad.); Sk 6, 8 – 7,
5a. 47 – 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87
(svätému Štefanovi)

Štefan plný milosti a sily... (Sk 6, 8a)
Najmocnejším svedectvom lásky je položiť
svoj život za pravdu ako svätý prvomučeník
Štefan. Mučeníci prvotnej Cirkvi natoľko
milovali Krista a jeho Cirkev, že nemali
problém zabudnúť na seba a obetovať svoje
životy. Svedectvom lásky je zabúdať na seba
a myslieť viac na svojho blížneho. „Pozrite,
ako sa milujú,“ ukazovali pohania na kresťanské svedectvo.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Menlivé časti z Narodenia a Štefanovi.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z Utierne Narodenia. Voľnica (HS: 332; PZ: 308; HP: 318)

SOBOTA 28. december
Sobota po Kristovom narodení. 20-tisíc
mučeníkov upálených v Nikomédii.
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť
v Betleheme
Čítania: 1 Tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 12, 15b
– 21, zač. 46b (sob. po Nar.); Kol 1, 3 – 6, zač.
249b; Lk 16, 10 – 15, zač. 81 (rad.); 2 Kor 5, 15 –
21, zač. 180; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (deťom)

... dal povraždiť v Betleheme a na jeho
okolí všetkých chlapcov... (Mt 2, 16b)
Dnes sa už málokto pozastaví nad smrťou človeka. V televízii denne počúvame
o vraždách, smrteľných nehodách, vojnách...
a našimi citmi to ani nepohne. Počnúc
Kainom, pokračujúc Nabuchodonozorom
či Herodesom, Nerom, alebo novodobými
medicínskymi vrahmi zomiera množstvo
nevinných. Neradím sa i ja k nim vynesením
rozsudku o svojom blížnom, súdom srdca,
hnevom, ohováraním?
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Menlivé časti z Narodenia a deťom.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z Utierne Narodenia. (HS:
334; PZ: 310; HP: 323)

NEDEĽA 29. december
Nedeľa po Kristovom narodení – Pamiatka
svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca,
kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 2, 13 – 23,
zač. 4 (nedeľa po Narodení)

Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil
Pánov anjel... (Mt 2, 13a)
Čo robí obyčajného človeka Jozefa, snúbenca
Bohorodičky, takým neobyčajným, že si dnes
naňho spomíname? Bol mužom, ktorý počúval Boha. Počúvať Boha zaručuje konať veľké
veci. Svedčí o tom jeho život. Vďaka počúvaniu neprepustil Máriu. Vďaka počúvaniu zachránil Božie dieťa pred smrťou. Muža, ktorý
počúva Boha, nemá problém počúvať ani jeho
manželka. Apoštol Pavol píše Korinťanom:
„Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého
muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou
Krista Boh“ (1 Kor 11, 3). Niet lepšieho návodu
na to, aby naše manželstvá boli Božími. Počúvať Boha a žiť z jeho slova je povolanie pre
každého kresťanského muža. Byť napojeným
na Božie slovo, nechať ho dozrievať a rásť vo
svojom srdci prináša ovocie pre celú rodinu.
Takto to bolo v Božej rodine a dnes zaznieva
i pre nás ako pozvanie. Hlavou Jozefa bol Boh
a konal v jeho živote. Preto sa mu i Mária
podriadila. Byť Božím mužom znamená mať
Krista za svoju hlavu, za toho, kto vedie môj
život. Modlime sa: Pane, daj nám mužov,
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ako bol svätý Jozef – pokorných a závislých
od počúvania tvojho hlasu.
Liturgia: Hlas 7. Predobr. ant. a blaženstvá.
Vchod nedeľný. Tropár z hlasu, z Narodenia
a svätým, Sláva, kondák svätým, I teraz,
kondák z Narodenia. Ostatné z hlasu
a svätým. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a deviaty irmos z Utierne Narodenia. (HS: 150, 330; PZ: 104, 306; HP: 105, 321)

PONDELOK 30. december
Mučenica Anýzia. Prepodobný Zótik
Prepodobná Melánia Rímska
Čítania: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12,
13 – 17, zač. 54

Čí je tento obraz a nápis? (Mk 12, 16)
Podľa obrazu a nápisu na denári bolo poznať,
že patril cisárovi. Podobne stvoril Boh i nás
– na svoj obraz. Možno poznať podľa toho,
čo píšem svojím životom, že patrím Bohu?
Kristus vraví: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo,
a Bohu, čo je Božie.“ Svedectvo života podľa
Krista je znamením toho, že nespreneverujem Boží obraz, na ktorý som bol stvorený.
Liturgia: Menlivé časti ako 28. decembra.
(HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

UTOROK 31. december
Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 –
27, zač. 55

venie po Kristovom zmŕtvychvstaní vysvetľuje apoštol Pavol, keď píše Galaťanom:
„Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič
neznamená, ani neobriezka, ale viera činná
skrze lásku“ (Gal 5, 6). Obrežme dnes i my
svoje srdcia často plné sebectva, aby skrze
vieru prinášali ovocie lásky.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod
každodenný. Menlivé časti z Obrezania
a Bazilovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Z teba, Milostiplná. Myrovanie. Prikázaný
sviatok (HS: 336; PZ: 313; HP: 325)

ŠTVRTOK 2. január
Predprazdenstvo Bohozjavenia
Rímsky pápež Silvester
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 –
44, zač. 57

Dala všetko, čo mala... (Mk 12, 44)
Pred voľbami sa zväčša otvoria i vrecká politicky sa angažujúcich ľudí. Snažia sa upútať
pozornosť veriacich chodiacich do chrámu.
Dávať sa dá rôzne – pre vlastný zisk i nezištne. Kristus chváli práve túto nezištnosť. To,
že nedávam pre reči susedov, kvôli porovnávaniu sa, pre mrzký zisk, ale z lásky k Bohu.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár,
Sláva, I teraz, kondák z predprazdenstva.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo štvrtka (HS:
157, 339; PZ: 112, 316; HP: 113, 328)

Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo
ani Božiu moc? (Mk 12, 24)

PIATOK 3. január

I takúto otázku dostali saduceji od Krista.
Ich vymyslený príklad na podchytenie v reči
sa neujal. Na otázky života dáva odpovede
sám Boh. Povoláva však do poznania jeho
slova a jeho moci. Zažívam, že Boh koná
v mojom živote, že ku mne hovorí cez svoje
slovo? Nie zbožné reči o Bohu, ale živý vzťah
s Kristom dáva pravý život.

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

Liturgia: Menlivé časti ako 28. decembra.
(HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

STREDA 1. január
Obrezanie Pána. Arcibiskup Bazil Veľký
Čítania: Kol 2, 8 – 12, zač. 254; Lk 2, 20 – 21.
40 – 52, zač. 6 (sviatku); Hebr 7, 26 – 8, 2,
zač. 318; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Bazilovi)

... keď ho bolo treba obrezať, dali mu
meno Ježiš... (Lk 2, 21b)
Podrobujúc sa Starému zákonu je Kristus
prinesený do chrámu, aby na svojom tele
prijal obriezku. Toto starozákonné ustano-

Prorok Malachiáš. Mučeník Gordios

Keď budete počuť o vojnách a chýry
o bojoch, neľakajte sa. (Mk 13, 7)
Svet a reklama pracujú na báze strachu:
„Iba vďaka našej paste budete mať stále
zdravý chrup“ alebo „Len naše maslo zabezpečí zdravie vášmu srdcu“. Strach je mocný
nástroj. Ale Kristus ti vraví: „Neľakaj sa!
Neľakaj sa, keď okolo seba počuješ o vojnách, o bojoch, neľakaj sa. Ja, tvoj Boh, som
s tebou. Mám zrátané i tvoje vlasy na hlave,
si cennejší ako mnoho vrabcov.“
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár,
Sláva, I teraz, kondák predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pričasten z piatka. Voľnica
(HS: 159, 339; PZ: 114, 316; HP: 114, 328)

SOBOTA 4. január
Sobota pred Bohozjavením. Zbor sedemdesiatich apoštolov. Prepodobný Teoktist

Čítania: 1 Tim 3, 14 – 4, 5, zač. 284; Mt 3, 1 –
11, zač. 5 (sobota pred Bohozjavením)

Nenazdávajte sa, že si môžete povedať:
„Naším otcom je Abrahám!“ (Mt 3, 9)
I Ján Krstiteľ, i Ježiš Kristus mnohým židom,
ktorí nerobili pokánie, dal jasne najavo, že
nie slovo, ale skutky svedčia o príslušnosti.
Márne budem hovoriť, že som kresťanom
(že poznám Krista), keď celý rok žijem
v hriechu. Mojím otcom je Boh a ja som jeho
synom – toto dáva zažívať Boh tým, ktorí
žijú z jeho tela a jeho krvi.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Tropár, Sláva, I teraz, kondák predprazden
stva. Prokimen, Aleluja a pričasten zo soboty (HS: 160, 339; PZ: 115, 316; HP: 115, 328)

NEDEĽA 5. január
Nedeľa pred Bohozjavením. Predvečer
Bohozjavenia. Mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika
Čítania: 2 Tim 4, 5 – 8, zač. 298; Mk 1, 1 – 8,
zač. 1

Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude
krstiť Svätým Duchom. (Mk 1, 8)
O veľkosti Jána Krstiteľa svedčí sám Ježiš,
keď hovorí, že zo ženy nepovstal nik väčší ako
Ján Krstiteľ. A skutočne, keď sa pozeráme
na jeho život, vidíme jeho askézu. Svoj život
prežíva na púšti, oblieka sa do odevu z ťavej
srsti, okolo bedier má kožený opasok a jedáva
kobylky a lesný med. Na púšti hlása krst
pokánia a krstí. Prichádzajú k nemu. Ján bol
populárny, ale pritom zostal nohami na zemi.
Vedel a hlásal, že po ňom prichádza niekto
ešte väčší, kto im sprostredkuje krst Svätým
Duchom. Prichádza Ježiš Kristus, ktorý
vstupuje do vôd Jordánu zjaviť seba samého.
Naňho zostúpi Svätý Duch, ktorého bude hojne vylievať na každého, kto uverí. Tento krst
je veľmi dôležitý v živote každého kresťana.
Nemôžeme sa uspokojiť so zbierkou svätých
liturgií, pomodlených ružencov a iných modlitieb, ale potrebujeme prijať Svätého Ducha,
ktorý nás chce naučiť, ako pochopiť Božie
slovo, ako žiť z Božej vôle, ako sa stať hodnoverným svedkom Kristovho zmŕtvychvstania.
Naša svätosť nestojí na hraní sa na zbožného
kresťana, ale na činnom kresťanskom živote,
ktorý vedie Svätý Duch.
Liturgia: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a z predvečera. Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, z predvečera.
Prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele pred
Bohozjavením. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
152, 339; PZ: 106, 316; HP: 107, 329)
Tomáš Mikunda
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Symbolický
výklad
Rublevovej ikony

Anjel v strede

Mnoho znakov a symbolov poukazuje
na anjela v strede ako na predstaviteľa
druhej osoby Najsvätejšej Trojice – Otcovho
milovaného Syna Ježiša Krista. Je naklonený
k Otcovi, všetko prijíma od Otca, čo výstižne vyjadruje aj Nicejsko-carihradské vyznanie viery: „Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Svetlo zo
Svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty
s Otcom...“ Tento anjel so sklonenou hlavou
na znak podriadenosti a zároveň darovania
samého seba, zobrazujúci Boha Syna sa
stáva centrom celej kompozície. Toto gesto
Syna k Otcovi vyjadril aj sv. Pavol slovami:
„On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol
sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobným ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil
sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť
na kríži“ (Flp 2, 6 – 8). Pohľad tohto anjela
je pohľadom plným pokory a lásky, úplného
sebadarovania, a zároveň je to súhlasný
pohľad pripravený vyplniť vôľu Otca a naplniť jeho zámer lásky. Pravé krídlo anjela
v strede je prekryté krídlom ľavého anjela,

čomu dal Rublev hlboký teologický zmysel.
Vyjadril tým jedinečný vzťah medzi Otcom
a Synom, spoločenstvo, láskyplné objatie,
ktoré dáva zrod tretej osoby – Svätého Ducha – zosobnená láska Otca a Syna. Čo sa
týka jeho odevu, je to typický odev Krista,
s ktorým sa bežne stretávame na ikonách
Krista Pantokratora. Vrchný odev modrej
farby, nazývaný himation, je symbolom
jeho ľudskej prirodzenosti, do ktorej sa zaodel. Spodný odev chitón je červenej farby
a symbolizuje veľkosť jeho božskej prirodzenosti, jeho nebeský pôvod a kráľovskú
dôstojnosť. Spojenie týchto dvoch odevov,
modrého a červeného, je symbolom zjednotenia dvoch prirodzeností Krista – tak
božskej, ako aj ľudskej. Himation, vrchný
plášť, má podobne ako anjel vpravo prehodený len cez jedno plece na znak toho, že
je poslaný Otcom naplniť misiu. Je na ceste
a v ruke drží žezlo – palicu. Pravé plece
chitónu je zdobené tzv. klavom, čo je našitý
zvislý pruh látky zlatistej farby, ktorý bol
symbolom vzájomnej odlišnosti rímskych
panovníkov. V ikonografii Krista je klav
symbolom čistoty a dokonalosti ľudskej prirodzenosti Krista a tiež symbolom večného
veľkňaza a mesiášskeho poslania Spasiteľa.
S takýmto našitým pruhom látky sa však
nestretávame len v ikonografii Krista, ale
aj u apoštolov, kde je klav symbolom ich
ohlasovania Božieho slova. Ako som už uvádzal, gestá rúk všetkých troch anjelov majú
hlboký význam. V tomto prípade gesto ruky
a dva roztiahnuté prsty stredného anjela sú
typickým prvkom ikonografie Krista. Predstavuje tajomstvo vtelenia – jeho božskú aj
ľudskú prirodzenosť. Táto ruka vyjadruje
gesto kňaza nad obetnou čašou, v ktorej
je zabitý Baránok. Z toho jasne vyplýva, že
Rublevova ikona Trojice je nielen trojičná,
ale rovnako aj eucharistická, čo uvidíme
neskôr. V prospech Krista a Eucharistie
hovorí aj skutočnosť, že postava stredného
anjela je umiestnená pod stromom. Kristus
je tým ovocím stromu, ktoré dáva večný
život tomu, kto ho je. A kto je toto ovocie,
nebude už nikdy hladovať. n
Milan Gábor
snímka: www.belygorod.ru
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Pokrm na ceste
do večnosti
Eucharistia je duchovným pokrmom, ktorý katolíka sprevádza počas celého jeho
života. Mladým pomáha prekonávať úskalia mladosti, dospelým a starým pomáha
zachovať prvotnú vernosť. Eucharistia je
však dôležitým pokrmom aj umierajúcim,
ktorí prechádzajú z pozemského života
do večnosti. Cirkev v situácii ťažkej choroby ponúka pokrsteným sviatosť pomazania chorých. Tá je určená ako duchovná
podpora chorým a má aj liečivý charakter.
Keď sa však blíži koniec života, veriaci má
prijať Eucharistiu, ktorá sa teraz nazýva
viatikum, čiže pokrm na ceste do večnosti. Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí,
že prijatie Kristovho tela a krvi má v tejto
chvíli osobitný význam a dôležitosť. Je
semenom večného života a silou vzkriesenia podľa Pánových slov: „Kto je moje
telo a pije moju krv, má večný život a ja
ho vzkriesim v posledný deň“. Eucharistia,
sviatosť zosnulého a vzkrieseného Krista,
je v tomto prípade sviatosťou prechodu
zo smrti do života, z tohto sveta k Otcovi.
Špecifikum tejto sviatosti spočíva v tom,
že je duchovným pokrmom, ktorý chorý
prijíma v rozhodujúcom momente ako
posilnenie na ceste ku Kristovi, ku ktorému v doterajšom živote od krstu duchovne kráčal. Viatikum majú prijímať všetci
pokrstení, ktorí sú ešte schopní ho prijať.
Chorým sa má preto ponúknuť ešte vtedy,
keď sú v takom zdravotnom stave, ktorý
im to umožňuje. Ak už nemôže prijať
Eucharistiu pod spôsobom chleba, stačí,
ak viatikum prijme len pod spôsobom
vína. Viatikum sa môže udeliť aj druhýkrát
v ten istý deň v prípade, že už Eucharistiu
raz prijímal, ale jeho zdravotná situácia
sa dramaticky zhoršila. Naša nedávna
pastoračná prax spájala s vyslúžením
viatika aj pápežské rozhrešenie, udelenie
plnomocných odpustkov. Niektorí kňazi
so zomierajúcimi obnovovali krstné sľuby.
Postarať sa o to, aby odchádzajúci prijímali viatikum, je veľkým gestom milosrdnej lásky jeho najbližších. Nemajú preto
čas jeho prijímania z ľudských ohľadov
odďaľovať. Jeho udelenie je aj veľkou
povinnosťou zodpovedných dušpastierov,
do ktorých pastoračnej starostlivosti patrí
aj pomoc chorým a zomierajúcim. V inom
prípade sa o to majú postarať tí, ktorí sa
starajú o zomierajúcich, čiže lekári a zdravotné sestry.
František Čitbaj

koinonia sv. ján krstiteľ
Komunitná svätá liturgia
05.01. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
07.01. Sabinov, kostol (18.30 h)
12.01. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Stretnutie pre mladých
09.01. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.30 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, Staničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný 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 – január
50 rokov: Vladimír Mitro, Strážske
60 rokov: Pavlína Novická, Vyšná Olšava;
MUDr. Eva Olšavská, Zalužice; Mária Sukovská, Hanušovce nad Topľou; Ing. Emília Tkáčová, Čičava
70 rokov: Veronika Doliničová, Čeľovce;
Helena Drábová, Chmeľov; Ján Gavula,
Baškovce; Eva Godová, Radvaň nad Laborcom; Jolana Poharová, Zemplínska
Teplica; Anna Purmová, Humenné
75 rokov: Helena Abramčuková, Košice;
Júlia Bružinová, Olšavka; Mária Drobňáková, Sečovce; Andrej Jacko, Banské;
Mária Karašová, Košice; Anna Knapová,
Košice; Katarína Pavlovová, Nižné Repaše; Ing. Jozef Selín, Košice
80 rokov: Anna Berešová, Sečovská Polianka; Júlia Dobranská, Sobrance; Mária
Drotárová Úbrež; Anna Dybová, Prakovce; Anna Fiková, Sobrance; Mária Kolesárová, Veľká Tŕňa
85 rokov: Alžbeta Andrejčinová, Cabov;
Andrej Fedor, Šamudovce; Anna Olšakovská, Vojčice; Mária Prepiorová, Michalovce; Anna Tomašová, Jastrabie; Anna

Vrábelová, Trebišov
90 rokov: Ján Kmec, Sečovce; Štefan Pinkovský, Lekárovce

svojim blízkym a priateľom.
s vďačným srdcom rodina,
susedia a priatelia

Oznamy
V mesiaci december prebieha v našich
farnostiach distribúcia knižných spolkových kalendárov V brázde Metodovej
a podielovej knihy spomienok kňaza
Jána Murína, ako aj skladačky o cyrilo-metodských reáliách. Ďakujeme kňazom
vo farnostiach za ich spoluprácu pri distribúcii. Uvedené tituly si možno zakúpiť
aj v predajniach náboženských potrieb
Petra, Ekumena, Byzant a ďalších. Členský poplatok za individuálneho člena je
nezmenený vo výške 3 eurá.
výbor spolku

inzercia

blahoželáme
9. januára 2014 oslávi
40 rokov náš duchovný otec Marcel Gajdoš. Pri príležitosti
vášho jubilea sa vám
chceme poďakovať
za to, že ste dobrým
pastierom pre maličké stádo veriacich
v Košiciach-Šaci. U nebeského Otca vyprosujeme vám a vašej milej rodine
zdravie, Božie požehnanie a dlhý život
plný darov Svätého Ducha. Nech vo svojom živote nájdete pokoj v srdci a radosť
z_________________________________
Krista!
22. decembra oslávi krásnych 70 rokov života Viktor
Krenický z Ďačova.
K vášmu sviatku
vám vyprosujeme
veľa Božích milostí,
pevné zdravie a radosť. Nech Boh odmení
vaše dobré a obetavé srdce svojou láskou
a pokojom, aby ste aj naďalej boli oporou

Nájde 35/175 slobodný, veriaci životnú
partnerku – manželku, ktorá by ho sprevádzala v dobrom i v zlom? Zavolaj na číslo 0915 301 754.
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí tuk a masť, prírodné antibiotiká
– grapefruitové kvapky, masti na reumu a bolestivé kĺby a iné produkty
tradičného ľudového liečiteľstva.
www.liecivemasti.com
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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František: Chlieb života – Eucharistia (2) –
relácia pre deti 12.00 Urbi et orbi – priamy
prenos 16.20 Vianoce s Kandráčovcami
– záznam z koncertu v Humennom 17.30
Fara: Príchod (1) ⓬ – televízny seriál,
ktorý humorným spôsobom zachytáva
každodenný život, starosti, ale i radosti
života jednej slovenskej dedinskej fary
19.30 Vianoce v Ríme – dok. 20.00 Vianočný príhovor sestry Bugošovej 20.15 Ježiš
Nazaretský (1) ⓬
26.12. (štvrtok) 07.00 Betlehemské mystérium: České a moravské betlehemy (2)
07.40 Braňo a Kamila: Vianoce – anim.
príbeh 08.00 Vianočné Klbko – relácia pre
deti 08.15 Brat František: Ruženec (3) –
relácia pre deti 15.20 Kristus, Svetlo sveta
17.00 Vianočný koncert zo Stupavy 18.00
Fara: Veľké upratovanie (2) 20.00 Ježiš
Nazaretský (2) ⓬
27.12. (piatok) 17.00 Fara: Rómeo a Júlia
(3) 17.30 Cesta do Betlehema – dva mesiace trvajúca cyklistická púť dobrodruhov
zo severného Slovenska a kapucínskeho
mnícha 20.15 Ježiš Nazaretský (3) ⓬ 21.55
EFFETA (Mt 2, 13 – 15. 19. 23)
28.12. (sobota) 17.30 Fara: Nataška (4)
20.10 Ježiš Nazaretský (4) ⓬
29.12. (nedeľa) 07.45 Anim. biblické príbehy: Ježiš, Syn Boží – Onemejú (3) 10.30
Svätá omša z Humenného – priamy prenos

13.50 Betlehemské mystérium: Betlehemy
Ameriky a Afriky (4) 17.00 Vianočný koncert Narodzil še nam Spasiteľ 18.45 Spojení oceánom – publicistická relácia o živote
slovenskej komunity v USA a Kanade 19.30
Fara: Myšlienky (5) 20.00 Sviatočný príhovor 20.15 Vianoce s Kandráčovcami
30.12. (pondelok) 12.55 Vianoce s Kandráčovcami R 17.00 Fara: Neberte nám
pána farára (6)
31.12. (utorok) 14.40 Rehoľná abeceda:
Telom a dušou – Augustín Slaninka, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul 16.00
Doma je doma: Silvester – Ako chutil rok
– Silvester na obrazovkách TV LUX 18.00
Prvé vešpery a Te Deum – priamy prenos zo
sviatku Bohorodičky 19.30 Fara: Dieťatko
(7) 20.00 Silvestrovské správy – úsmevný
zostrih toho, čo sa (ne)podarilo počas roka
20.10 V dobrom aj zlom ⓬ – film o hľadaní, strácaní a nachádzaní skutočných životných hodnôt 21.30 R13 Festa – záznam
z Národného stretnutia mládeže v Ružomberku 22.15 Áno, beriem: Kľúč k šťastnému
manželstvu – Aký je život v manželstve?
(7) 23.00 Rok korunuješ, Pane, svojou
dobrotou – ďakovná pobožnosť
01.01. (streda) 08.30 O pôsobení diabla
(8) – záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu
v Trenčíne 10.00 Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky – Svätá omša z Vatikánu 19.30

Ľudská tvár Boha – dok. o Veronikinej šatke
20.00 Sviatočný príhovor Mons. Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné
cirkvi 20.15 Na ľevockej hure – mariánske
vyznanie a piesne skupiny Kandráčovcov
a speváckeho Zboru sv. Cecílie z Košíc
02.01. (štvrtok) 06.50 Sviatočný príhovor
Mons. Cyrila Vasiľa R 10.00 Sviatočný
príhovor Mons. Cyrila Vasiľa R 11.30 Zlatá
niť viery na Britských ostrovoch: Od rímskej
Británie po éru svätcov (1) – dokumentárna
dráma 19.30 Slovak export (USA, Detroit) –
dok., ktorý približuje slovenskú Farnosť sv.
Cyrila a Metoda v Detroite 21.10 Lectio divina: Obnovme našu vieru a mravnosť (20)
03.01. (piatok) 17.30 Posolstvo zo Soufanieh: Príbeh sýrskej vizionárky Myrny
Nazzourovej – dokumentárny film 19.30
Iba voda – dok. z prostredia slumu v Keni
20.25 EFFETA P (Jn 1, 1 – 18) 21.55 Edita
Steinová: Siedma komnata ⓬ – portrét
života židovky, ktorá konvertovala na katolícku vieru
04.01. (sobota) 09.20 Posolstvo zo Soufanieh: Príbeh sýrskej vizionárky Myrny
Nazzourovej R 12.25 Na ľevockej hure R
05.01. (nedeľa) 07.45 Anim. biblické príbehy: Chlieb z neba (4) – príbeh pre deti 10.30
Svätá omša zo Šaštína – priamy prenos
15.25 Posolstvo zo Soufanieh: Príbeh
sýrskej vizionárky Myrny Nazzourovej R

24.12. (utorok) 09.30 Oravské biele Vianoce – rozprávanie o zvykoch od Štedrého
dňa až po sv. Štefana 10.30 Ichthys na štedrovečernom stole 11.00 Ani oni nemajú
kde hlavu skloniť – Vianoce v zariadení
Depaul 12.05 Zamyslenie arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi 12.10 Hudba Štedrého dňa
13.00 Vianoce v kňazskej službe 14.00 Aké
to svetlo – rozhlasová hra 15.15 O liturgii
vianočného obdobia 16.00 Vigílna svätá
omša z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku
17.45 Sme s vami pri štedrovečernom stole
20.15 Vatikán 20.30 Miesta, kde sú Vianoce
celý rok 21.30 Sviatok Narodenia Pána
u gréckokatolíkov v Srbsku; hosť: Jozef Selín, slovenský gréckokatolícky kňaz 22.30
Narodenie Pána očami cirkevných otcov
21.00 Polnočná svätá omša z Bratislavy

25.12. (streda) 08.30 Mrázik – rozprávka
10.30 Mária, Ježišova matka – katechéza
12.00 Urbi et orbi 12.30 Hudba Narodenia
Pána 14.00 Vianoce na konci sveta – rozhlasová hra 15.15 Vianoce vykresané z dreva
– dok. o práci drevárskych majstrov 17.30
Vianoce v srdci 18.00 Svätá omša z Kostola
svätého Jakuba v Trnave 19.00 Narodenie
Ježiša Krista – biblický príbeh
26.12. (štvrtok) 08.30 H. Christian Andersen: Snehová kráľovná – rozprávka 10.30
Rehoľná sestra za kamerou – rozhovor
s rehoľnou sestrou Ivou Kušikovou o jej filmoch a práci za kamerou 12.00 Zamyslenie
– Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup
metropolita 14.00 Náš neznámy svätec
Stefanius 20.30 Nitrianske zvony 22.00 Duchovná kytica pre Svätého Otca Františka

28.12. (sobota) 11.50 Naše zvony a ich
zvonári 13.00 Vianoce – sviatok rodiny
20.30 Vedecká konferencia 34. Znaky časov
29.12. (nedeľa) 10.00 Učenie Jána Pavla
II. o manželstve a sexualite v Božom pláne
10.30 Encyklika Benedikta XVI.: Caritas
in veritate 13.00 Janko Silan a najnovší
výber z jeho tvorby 14.00 Zjavenie Slova –
rozhlasová hra 21.00 Ženský alkoholizmus
31.12. (utorok) 13.00 Koniec a začiatok
– rozhlasová hra 14.00 Biblické postavy
16.00 Emauzy – svätá omša z Kežmarku
20.30 Na silvestrovskú nôtu s folkloristkou
Máriou Brdárskou 23.45 Poďakovanie
za starý rok
01.01. (streda) 08.30 Tri zakliate kniežatá –
rozprávka 10.00 Daniel – biblická katechéza
12.00 Zamyslenie – Mons. Stanislav Stolá-

rik, košický pomocný biskup 12.15 Hudba
pre Bohorodičku 13.00 Vianoce podľa
juliánskeho kalendára 14.00 Hájnikova
žena – rozhlasová hra 15.15 Začnime rok
s Pannou Máriou 16.00 Zhrnutie cyrilo-metodského roka a predstavenie úcty slovenského národa k Sedembolestnej 18.00
Emauzy 19.00 Benjamín – vianočný príbeh
06.01. (pondelok) 08.30 Snehulienka
a sedem trpaslíkov – rozprávka 09.30
Bohatosť sviatku Zjavenia Pána 10.00 Ján
Krstiteľ – hlas a svedok Ježiša Krista 11.00
Aj ja som Božie dieťa – Cirkev a jej postoj
k nemanželským a opustených deťom
12.00 Zamyslenie – Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup metropolita 12.15 Sviatočná hudba Zjavenia Pána 14.00 Hľa, aká
to hviezda – príbeh 20.30 Kadidlo a vonné
látky v Biblii a liturgii 22.00 Počúvaj srdcom

jednotka

26.12. (štvrtok) 08.05 Odpusť nám naše
viny – anim. biblické príbehy 12.25 Vianočné srdce R 20.20 Biblia (5) 01.50 Biblia (4) R
27.12. (piatok) 07.50 Milosrdný Samaritán
– anim. biblický príbeh 22.45 Vianočný
koncert Miroslava Žbirku 00.05 Úsmev ako
dar 01.35 Biblia (5) R
28.12. (sobota) 06.50 Spravodlivý sudca
– anim. biblický príbeh
29.12. (nedeľa) 07.15 Stratený syn – anim.
biblický príbeh 21.20 Legenda o lietajúcom
Cypriánovi – filmová historická freska
o zbojníkovi Cypriánovi, ktorý sa dal na pokánie a stal sa mníchom
30.12. (pondelok) 07.00 Lazár žije – anim.
biblický príbeh 20.20 Nedotknuteľní – film
31.12. (utorok) 07.40 Znamenia časov –
anim. biblický príbeh

01.01. (streda) 07.35 Nebeské kráľovstvo
– anim. biblický príbeh 10.30 Novoročná
svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave pri príležitosti sviatku Panny Márie
Bohorodičky
02.01. (štvrtok) 08.50 Pavlova služba –
anim. biblický príbeh

– putujeme za ľudovou piesňou 18.35
Rozprávky pod stromček 19.45 Po stopách
Pavla (1) 22.10 Ostrov – filmová dráma
24.12. (utorok) 07.05 Po stopách Pavla (1)
09.50 Slovenský betlehem 11.00 Zďaleka
ideme, novinu nesieme 13.40 Orientácie
(1) 14.40 Narodil sa Kristus Pán 18.25
Vianočné koledy 18.50 Anjelské zvonenie
– anim. rozprávka 20.40 Sviatočné slovo
25.12. (streda) 09.30 Slávnostné služby Božie na 1. sviatok vianočný zo Skalice 11.00
Sviatočné slovo generálneho biskupa ECAV
Miloša Kláštika 13.55 Orientácie (2) 18.25
Poviem ti básničku – pásmo poézie ľudovej
slovesnosti a básní M. Rúfusa
26.12. (štvrtok) 10.00 Služby Božie (maďarsky) 11.20 Vianoce na Gemeri 12.05
Štefanská veselica 13.40 Zamrežované
Vianoce – pásmo vianočných veršov 13.55

rtv:

lumen

23.12. (pondelok) 16.15 Univerzita tretieho veku: Úcta k Božskému Srdcu – záznam
prednášky 20.10 Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu – Svadba: viac než len
rodinná oslava? (6)
24.12. (utorok) 07.40 Brat František:
Pomodlime sa (1) – relácia pre deti 08.10
Doma je doma: Už svieti pravé svetlo
10.45 Bude patriť všetkým ľuďom: Vianoce Jiřího Zmožka 11.30 Metodova misia
⓬ – životopisný dok. o blahoslavenom
Metodovi Dominikovi Trčkovi z rehole
redemptoristov byzantského obradu R
14.40 Rehoľná abeceda: Z Nursie na Sampor – Jozef Brodňanský, benediktín 15.15
Bude patriť všetkým ľudom: Vianoce Vladimíra Krčméryho 16.00 Doma je doma: Dali
nám dary – štedrovečerný špeciál, ktorý
je spojený s obdarovaním TV Lux 18.00
EFFETA – zamyslenie nad evanjeliom 18.30
Betlehemské mystérium: Slovenské betlehemy (1) 20.00 Vianočný príhovor – Štedrý
večer s kardinálom Jozefom Tomkom 20.10
Ruka v ruke ⓬ – rodinný film o náboženských predsudkoch a pohľad na ne očami
nevinných detí 21.30 Polnočná svätá omša
z Vatikánu
25.12. (streda) 07.15 Barberbieni – dobrodružný anim. film pre deti 08.10 Bonifác
a zázračný anjel – pôvodná slovenská
filmová rozprávka o Vianociach 08.50 Brat
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22.12. (nedeľa) 06.35 Dávid a Goliáš –
anim. biblický príbeh
23.12. (pondelok) 07.35 Pane, verím –
anim. biblický príbeh 20.20 Biblia (1) – seriál nás prevedie najznámejšími príbehmi
Biblie 00.50 Biblia (1) R
24.12. (utorok) 07.30 Poklady v nebi
– anim. biblický príbeh 19.45 Vianočné
oblátky – film o zvykoch a obyčajoch našich
predkov 20.55 Biblia (2) 22.25 Biblia (3)
00.00 Polnočná svätá omša z Dómu sv.
Alžbety z Košíc 01.30 Biblia (2) R
25.12. (streda) 07.30 Prišiel hľadať
stratených 11.55 Urbi et orbi – vianočné
požehnanie Svätého Otca Františka 12.23
Vianočné oblátky R 20.20 Biblia (4) 21.50
Vianočné srdce – film 01.55 Biblia (3) R

DVOJKA
22.12. (nedeľa) 13.45 Orientácie 14.10 Slovo 14.15 Spišský Jeruzalem 16.55 Noc pred
Kračúnom – televízna hra 17.40 Stromček
prianí 18.45 Rozprávky pod stromček 20.15
Quo vadis – muzikál 01.00 Slovo R
23.12. (pondelok) 09.05 Vianoce prichádzajú – noc v archíve 10.35 Vianočné čary
– televízna komédia 11.40 Koledníci, vinšovníci, poďte k nám 17.00 Dobrodružstvo
pri obžinkoch – inscenácia 18.10 Vianoce
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Orientácie (3) 17.00 V slovenskom betleheme 18.25 Traja pocestní
27.12. (piatok) 13.35 Daj Boh šťastia tejto
zemi 18.20 Vianočné motívy – slovenskí
pesničkári 18.35 Hav a Kvik – rozprávka
o oslave Vianoc
29.12. (nedeľa) 13.55 Drevené kostolíky
– dok. o drevených chrámoch očami fotografa Milana Malasta 14.20 Kardinál Jozef
Tomko – portrét slovenského kardinála
30.12. (pondelok) 07.00 Kardinál Jozef
Tomko R 10.00 Slávnostná svätá omša
z Terchovej
06.01. (pondelok) 10.00 Svätá liturgia –
priamy prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove; slúži prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ
rádio slovensko
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Vatikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
24.12. (utorok) 05.20 Zamyslenie – príhovor nitrianskeho biskupa Viliama Judáka
25.12. (streda) 06.14 Zamyslenie – príhovor generálneho biskupa ECAV Miloša
Klátika 11.50 Urbi et orbi 20.00 Katarína
Kacerová: Metamorfózy srdca – úvaha
26.12. (štvrtok) 06.14 Zamyslenie – kňaz
Anton Srholec o Vianociach 20.00 Gabriela
Mikulčíková: Vianoce na každý deň
rádio slovensko a regina
2 4.12. (utorok) 17.00 Štedrovečerné
služby Božie z Bratislavy
25.12. (streda) 00.00 Polnočná svätá omša
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave 09.00
Priamy prenos z Bratislavy
01.01. (streda) 09.05 Novoročná svätá
omša z banskobystrickej katedrály 16.00
Dagmar Mozolová: Nekráčať po vychodených cestách
05.01. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave
06.01. (pondelok) 09.05 Svätá omša
z Dómu svätej Alžbety v Košiciach
rádio regina
Pondelok 02.30 Cesty R
Utorok 21.00 Viera v živote R
Nedeľa 07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
21.12. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Miroslav Mrug; Rešov)
22.12. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
25.12. (streda) 19.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Medzilaboriec na sviatok
Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista; slúži otec Ján Blaško (Regina)
29.12. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Bratskej
jednoty baptistov v Bernolákove

Pomôcky:
Toliman,
Vača, Nak

Plaziasa

1. časť
tajničky

slovo

Omámená
alkoholom

5. časť
tajničky

Grécky boh
vetrov

Pozývalo

Autor:
Vladimír
Komanický

2. časť
tajničky

Kŕmna
ošípaná

Maliarska
potreba

Ohava

Tatrabanka,
skr.

Obec
v Maďarsku

Severan

Níl, po česky

Rozpomínanie
Ruská rieka

Tratila sa

Domáce
ženské meno
Ruský
kozmonaut
Opatrovník
dieťaťa

Osoh
Nadšenie

4. časť
tajničky

Symetrála

Jedovatý had

Osobné
zámeno

Realita,
hovorovo

Francúzsky
maliar
Anna,
po domácky

Priateľ
Osobné
zámeno
Nemocnica
s poliklinikou

Pomsta

Nekovový
prvok

slovo

Oddych,
básnicky

6. časť
tajničky

Španielsky
člen

slovo

Olympijské
hry, skr.

Grécky bájkár

Označenie
uncie

Kód Libanonu

slovo

Ta
Kilotona,
značka

Súhlas

Podstaty

Námet

Umelý jazyk

Majstrovstvá
sveta

3. časť
tajničky

Mazať,
po česky

Hviezda
v súhvezdí
Centaurus

Bralo

	A	D	A	T	S	A	P	B	S	T	R	A	CH	A	V	J	S
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	E	T	I	S	 Á	T	R	V	Z	N	O	I	A	O	L	J	B
	Ž	N	I	L	T	A	V	T	O	A	S	N	T	E	B	A	O
	A	L	T	N	O	R	O	S	I	T	O	S	N	V	R	E	K
	D	V	E	I	M	K	A	C	T	C	L	I	E	D	V	A	O
	M	M	T	K	T	S	K	V	E	O	D	A	E	N	B	L	N
Á	A	T	E	L	A	P	E	A	S	P	J	Č	A	I	Í	A
	M	C	L	L	V	O	V	Č	Á	V	O	K	R	I	T	C	D
	O	D	L	I	V	I	I	E	Ž	V	S	E	J	E	D	Ľ	A

rádio devín

	R	A	Á	E	N	L	N	R	U	S	T	R	E	D	A	L	R

Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

	T	R	R	I	O	A	I	A	L	J	O	G	U	R	T	Y	O
	S	A	N	V	L	O	Č	K	A	K	J	E	S	E	Ň	Y	P

Krížovka skrýva preklad časti Žaltára:

Бlжeни
ходsщіи въ зак0нэ гDни2.
________________________________________________
Legenda: BARDEJOV, CITRUS, ENTITA, ETÍN, JEDĽA, JESEŇ,
JOGURTY, KABARET, KALICH, KAVIÁR, KOLIBA, KOVÁČ,
LOSOS, MALINA, MOTÁK, NIKEL, NINIVE, OCTAN, ODLIV,
PALETA, PASTA, PORADA, POSTOJ, POVERA, PÓZA, RADCA,
ROZTOK, SELENID, SENICA, SKRAT, SLINA, SNINA, STRACH,
STRAVA, STREDA, STROM, TLAČIDLO, VEČERA, VETVA,
VIANOCE, VINIČ, VLOČKA, VOLIČ, ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 23. Krížovka: K tebe, Pane, dvíham
svoju dušu. Osemsmerovka: Sila modlitby je v tom, že ju
myslíme vážne.
Výherca: Eva Sabolová z Gelnice. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

STAŇTE SA
DOBRÝM ANJELOM
CEZ SMS

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
02. – 05.01. Tábor sv. prvomučeníka Štefana. Zimný
pobytový tábor pre deti od 9 do 13 rokov. 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.
10. – 12.01. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
10. – 12.01. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život skôr
len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď
a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov!
(Peter Lipták & tím). Veková kategória účastníkov je
14 a viac rokov.
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
16.01. – 19.01. Kurz prípravy na manželstvo. Ak
sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť
niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej
svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac
sa môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
04.01. Fatimská sobota (10.00 h)
12.01. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
04.01. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643

POŠLITE SMS S TEXTOM
ANJEL A NA ČÍSLO 840
Mesačne budete prispievať sumou 3,32 EUR (paušál),
resp. 1 EUR (predplatená karta). Budete presne vedieť,
komu pomáhate. Vaše príspevky odovzdáme ťažko
chorým deťom a ich rodičom každý mesiac do posledného centa. Ďakujeme!

24.12. Polnočná svätá liturgia
01.01. Nový rok, Obrezanie Pána (10.30 h)
04.01. Fatimská sobota (10.30 h)
06.01. Bohozjavenie (10.30 h) svätá liturgia, jordánske svätenie vody
12.01. Malá púť (09.00 h)
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 liturgia (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 Projekcia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Modlitbové večery a katechézy (GTF PU)
Štvrtok – 16.00 Očami dievčat... 17.30 Dom modlitby

