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Rodová rovnosť
a nenarodený ľudský život



Čo treba urobiť
Pred niekoľkými dňami som mal možnosť 
rozprávať sa s mladým párom, ktorý prišiel 
vybavovať sobáš. Medzi iným som si vypo-
čul: „Otče, viete koľko ironických poznámok 
sme si vypočuli od kamarátov? Potrebujete 
na lásku pečiatku, nemôžete žiť len tak bez 
sobáša?“

Dnes sa veľa hovorí a píše o problematike 
manželského a rodinného života. Ak pozor-
ne sledujeme tieto názory, môžeme vidieť 
dve základné názorové línie.

Jedna línia sa usiluje pomôcť zachovať tra-
dičné vzťahy a hodnoty v rodinnom živote. 
Je to model rodiny v duchu Božích plánov, 
v duchu evanjelia, učenia Cirkvi. O tejto línii 
hovoril blahoslavený pápež Ján Pavol II., 
keď bol na návšteve Slovenska v roku 1995. 
Mládeži povedal: „Vytvárajte rodiny, ktoré 
budú opravdivými svätyňami lásky.“

Druhú líniu reprezentujú názory typu: 
tradičný model rodiny je neudržateľný, 
k svojmu šťastiu nepotrebujem takú inštitú-
ciu, akou je manželstvo, a dieťa môžeme mať 
aj bez sobáša.

A že to nie je nič nové, ukazuje už Bet-
lehem a Svätá rodina. Pri Ježišovej kolíske 
stoja proti sebe dve sily. Na jednej strane 
Herodes, ktorý sa rozhodol, že betlehemskej 
rodine spôsobí tragédiu. Veď čo môže byť 
pre rodičov hroznejšie ako vražda dieťaťa? 
Herodes sa tak stáva symbolom boja proti 
rodine. Vedel, že sa postavil proti Bohu? 
História ukazuje, že to vidí, až keď zomiera.

Na druhej strane boja vidíme Máriu a Jo-
zefa. Boh si vybral svätého Jozefa za ochran-
cu Ježiša a Márie. Svätý Jozef s nimi uteká 
do cudzej krajiny. Vyžaduje si to od neho 
odvahu a statočnosť. Je teda právom symbo-
lom ochrany rodiny.

Ak budú mať naše rodiny obetavých 
a statočných otcov, nemusíme sa báť, že 
ich nejakí Herodesovia budú zvonku ničiť. 
Podarí sa im to len vtedy, keď naši mužo-
via budú poslúchať tzv. moderné názory 
na život, ktoré sľubujú všetko, len nie trvalú 
radosť z vybudovanej a krásnej rodiny.

Vysokoškoláčka, ktorá vo voľnom čase 
opatruje dieťa v rodine, hovorí: „Keď sa 
hráme s malou, ktorá má sedem rokov, 
veľa ráz sa hráme na rodinu. Ak počas hry 

vznikne situácia, ktorá sa jej nepáči, vždy 
reaguje tak, že ide preč a rodinu opúšťa. Ja 
jej vysvetľujem, že rodina si vyžaduje lásku 
a obetu. Keď jej to takto vysvetlím, väčšinou 
v hre pokračujeme. Vtedy si vždy uvedomím, 
že jej mama žije s iným mužom. Otec má 
dieťa s inou ženou a ich opustil. V duchu 
vtedy vždy ďakujem Bohu za svojich rodičov 
a našu rodinu, ktorá je kresťanská, usporia-
daná a úplná.“

Aj keď sa v dnešnom svete veľa plače nad 
rodinou, je primerané tešiť sa a ďakovať. 
Ďakovať všetkým mužom, ktorí si nielen 
teraz, ale možno už päťdesiat rokov príklad-
ne plnia svoje životné poslanie. Aj vy, muži, 
ďakujte Bohu, že vám pomáha plniť váš sľub, 
ktorý ste dali kedysi pred oltárom. Chcem 
sa poďakovať aj všetkým ženám a matkám, 
ktoré nezradili svojich mužov a spolu s nimi 
v dennodenných radostiach a starostiach 
prinášajú obety na oltár svojej rodiny. Aj vy, 
manželky, ďakujte Bohu za svojich man-
želov, aj keď vás možno niekedy sklamali. 
Predsa ste si ich vybrali vy a až do smrti 
budú vaši. Ďakujem aj všetkým deťom, ktoré 
majú úctu voči svojim rodičom, či sú ešte 
mladí, alebo už starí. Modlite sa za svojich 
rodičov každý deň.

Niektoré veci v Božom pláne logiku 
nemajú. Napríklad nebolo logické, keď Ježiš 
povedal mužom pred Lazárovým hrobom, 
aby odvalili náhrobný kameň. Bolo to proti 
zdravému rozumu. Napriek tomu muži po-
slúchli. Vďaka ich poslušnosti sa stal zázrak. 

A dostávame sa k tomu, čo máme uro-
biť. Nemáme svoj život prežívať na úrovni 
ľudskej logiky ani zdravého rozumu, ale 
na vyššej úrovni. Je to úroveň viery, ktorá 
často v rodinách chýba.

Básnik Gorazd Zvonický napísal: „Radšej 
chcem byť posledný v dobrom ako prvý 
v zlom.“

Čo treba urobiť, aby sa rodina zmenila? 
Matka Terézia odpovedá: „Začneme u mňa 
a u teba.“

František Puci, ThLic.
michalovský protopresbyter

Kyrillomethodeon

Gréckokatolícky kated-
rálny spevácky zbor 
Kyrillomethodeon 

v Bratislave založila v roku 1936 
pani Emília Haľková. Plnil svoje 
chrámové poslanie, ale zohral 
aj dôležitú úlohu pri stmeľova-
ní gréckokatolíckej komunity 
v hlavnom meste Slovenska. 
Zbor sa však v časoch zatla-
čenia Gréckokatolíckej cirkvi 
do ilegality nemohol rozvíjať. 
Po obnovení Gréckokatolíckej 
cirkvi bola činnosť zboru pod 
vedením E. Haľkovej znova 
oživená.

Od roku 1982 zbor viedol 
Kornel Kutka. Po jeho náhlom 
úmrtí zbor formoval Miron 
Petrašovič, ktorý repertoár 
obohacoval o diela klasikov sak-
rálnej hudby a zbor pretransfor-
moval na občianske združenie 
zaregistrované na Ministerstve 
vnútra SR pod menom Ky-
rillomethodeon. V roku 1993 
prizval k spolupráci význam-
ného hudobného skladateľa 
(zvlášť pre Gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku) Štefana 
Ladižinského, ktorý pre zbor 
upravil ľudové liturgické spevy 
prostopinija. V snahe posunúť 
umeleckú úroveň zboru Ladi-
žinský upravoval a komponoval 
skladby na cirkevnoslovanské 
texty a získal mladých talen-
tovaných zbormajstrov. Prvou 
bola Tatiana Kanišáková, ab-
solventka Pedagogickej fakulty 
UK v Bratislave. V roku 2000 sa 
stal dirigentom zboru Adrian 
Kokoš, vtedy študent zborového 

a orchestrálneho dirigovania 
na VŠMU v Bratislave.

Významné udalosti
Zbor naštudoval viaceré 
skladby, ktoré boli premiérovo 
uvedené na rôznych hudobných 
festivaloch, napr. na Bratislav-
skom kultúrnom lete v roku 
2003, na medzinárodnom 
festivale Musica Sacra v Nitre, 
na festivale Cíferská hudobná 
jar a pod., absolvoval množ-
stvo koncertných vystúpení 
doma i v zahraničí. Účinkoval 
s významnými hudobnými 
telesami, ako je napr. Dámsky 
komorný orchester či Detský 
spevácky zbor Slovenského roz-
hlasu. Sprevádzal i popredných 
slovenských operných umelcov: 
P. Dvorského, S. Kopčáka, T. 
Juhása, O. Mráza, E. Hornyá-
kovú, E. Šuškovú, M. Mikuša 
a iných.

K najvýznamnejším uda-
lostiam v histórii zboru patrí 
osobná audiencia u pápeža Jána 
Pavla II. vo Vatikáne v roku 1994 
spolu so slovenskou delegáciou 
na čele s vtedajším prezidentom 
SR Michalom Kováčom pri prí-
ležitosti odovzdania vianočné-
ho stromu ako daru Slovenska 
Svätému Otcovi a koncertné vy-
stúpenie v pápežskej Aule Pavla 
VI. Druhú významnú návštevu 
Vatikánu zbor absolvoval v roku 
1996 pri príležitosti 350. výročia 
Užhorodskej únie. Svojím spe-
vom sprevádzal gréckokatolícke 
sväté liturgie v bazilike Santa 
Maria Maggiore, v slávnom 

a známom Russicu a 27. októbra 
1996 odspieval slávnostnú svätú 
liturgiu s medzinárodnou účas-
ťou v Bazilike sv. Petra, ktorú 
celebroval samotný pápež Ján 
Pavol II.

Súčasnosť
Od septembra 2011 zbor vedie 
a diriguje Ladislav Sabolčák. 
Zborové dirigovanie študoval 
pod vedením popredného slo-
venského zbormajstra doc. Šte-
fana Sedlického na Katedre 
hudby FHV UMB v Banskej 
Bystrici. Jeho nástupom 
do Kyrillomethodonu začal 
zbor študovať nové partitúry 
a rozširovať repertoár aj o ná-
ročnejšie kompozície. Pod jeho 
vedením vystúpil na mnohých 
festivalových a samostatných 
koncertoch doma i v zahraničí 
a v roku 2012 spolupracoval so 
speváckym zborom Lúčnica 
a Symfonickým orchestrom Slo-
venského rozhlasu na premiére 
oratória Proglas od Jevgenija 
Iršaia.

V roku 2013, ktorý bol ve-
novaný oslavám 1 150. výro-
čia príchodu svätých Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu, 
zbor absolvoval množstvo 
vystúpení venovaných jubileu: 
púť gréckokatolíkov v rámci 
Národných slávností na Devíne, 
Cíferská hudobná jar 2013, Met-
ropolitná púť gréckokatolíkov 
na Velehrad, 23. medzinárodný 
festival sakrálnej hudby Musica 
Sacra 2013 v Nitre, účinkovanie 
na vernisáži výstavy fotografií 

Po stopách Cyrila a Metoda 
na Bratislavskom hrade na po-
zvanie autora výstavy Pavla De-
meša, galakoncert Slovenského 
inštitútu vo Viedni k cyrilo-
-metodským oslavám, Festival 
chrámových zborov sv. Cyrila 
a Metoda, 22. ročník Festivalu 
duchovných piesní byzantského 
obradu v Prešove a vianočný 
koncert pri príležitosti ukon-
čenia Roka viery v bratislavskej 
katedrále. Prestížnou udalosťou 
pre zbor bolo júnové koncert-
né turné v gréckych mestách 
Solún a Atény na pozvanie 
Veľvyslanectva SR v Grécku pri 
príležitosti osláv 1 150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu ako poďa-
kovanie Grékom za bratov 
vierozvestcov.

V súčasnosti má zbor 35 
stálych členov. Repertoár je 
zameraný výlučne na inter-
pretáciu východnej byzantskej 
Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, 
liturgických a iných sakrálnych 
skladieb kresťanského východu 
predovšetkým v cirkevnoslo-
vanskom jazyku v kompozí-
ciách svetových klasikov, ale 
aj slovenských autorov, pre-
dovšetkým Š. Ladižinského, 
M. Petrašoviča a M. Semana. 
Okrem koncertnej činnos-
ti zbor pravidelne účinkuje 
na nedeľných svätých liturgiách 
v gréckokatolíckom Katedrál-
nom chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave. n

Ladislav Sabolčák

z obsahu
8 El Camino 
pešia púť do Santiaga de Compostela 

10 Od jednoty k rozdeleniu 
delenie Cirkvi v 2. tisícročí

12 Dei verbum 
50 rokov od Druhého  
vatikánskeho koncilu

14 Kresťania s orientálnou vôňou 
rozhovor s Ihsanom Al Khourim

16 Nenarodený ľudský život 
rodová rovnosť

18 Superstar 
katechéza pre mladých

19 Božie zázraky 
svedectvo o prijatí životného kríža (2)

20  Nečakaná návšteva 
koledníci v akcii

21 Predloženie 
liturgická katechéza

21  Pán je môj ochranca 
biblická katechéza

24 Rublevova Trojica 
zamyslenie nad ikonou (5)
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�� Vianočné trhy vo Viedni a Brati-
slave navštívili 29. – 30. novembra 
mladí z Gréckokatolíckeho mlá-
dežníckeho pastoračného centra 
(GMPC) v Prešove. V Bratislave sa 
zúčastnili na svätej liturgii v Kated-
rále Povýšenia sv. Kríža. Navštívili 
vianočné trhy, ktoré spojili s prehliad-
kou Bratislavského hradu a budovy 
parlamentu SR. Vo Viedni zavítali 
do zámku Schönbrunn a Dómu sv. 
Štefana. Po návrate do Prešova 
v nedeľu ráno výlet zakončili svätou 
liturgiou v kaplnke na Gréckokato-
líckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. (Maroš Sejka)

�� Duchovná obnova Linky Valentín, 
pôsobiacej pri Gréckokatolíckej cirkvi 
v Košiciach-Starom meste, a Občian-
skeho združenia Rieky z Bratislavy sa 
uskutočnila 5. – 8. decembra. Bola 
určená ľuďom zraneným v oblasti 
vzťahov, citov a sexuality. Tým, ktorí 
prežívajú vo svojom živote homo-
sexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak 
sexuálne cítiacim. Témou stretnutia 
bolo Srdce muža a ženy. Obnovu vie-
dol otec Marko Rozkoš a otec Vitalij 
Luck. (Peter Kovalčík)

�� 6. – 8. decembra sa v GMC Bárka 
v Juskovej Voli uskutočnil Kurz Filip. 
Viedol ho tím Petra Liptáka z Košíc. 
Na kurze sa zúčastnilo 66 mladých 
ľudí z Prešovskej archieparchie. (Sla-
vomír Zahorjan)

�� Gréckokatolícku farnosť v Nitre 
navštívil 6. decembra Mons. Viliam 
Judák, nitriansky diecézny biskup. 
S duchovným otcom farnosti pátrom 
Martinom Pavúkom MSC si otec 
biskup pozrel chrám, vitráže Presvä-
tej Bohorodičky a sv. Cyrila a Metoda, 
ktoré boli nainštalované pri príle-
žitosti 1 150. výročia príchodu sv. 
Cyrila a Metoda. Kostol sv. Štefana 
prenajal kardinál Mons. Ján Chry-
zostom Korec Gréckokatolíckej cirkvi 
na 99 rokov. (Martin Pavúk)

�� Na hore Zvir slávili 7. decembra 
pútnici fatimskú sobotu. Program sa 
začal modlitbou rozjímavého Radost-
ného ruženca. Po nej nasledovala 
svätá liturgia, ktorú slávil otec Marcel 
Pisio, duchovný správca hory Zvir. 
V nedeľu 8. decembra sa konala malá 
púť, ktorá bola spojená s odpustovou 
slávnosťou na sviatok Počatia Pre-
svätej Bohorodičky. Program sa začal 
uctením si ikony Presvätej Bohorodič-
ky a modlitbou Ďakovného akatistu, 

Zomrel titulárny arcidekan otec Oto Gábor
Na sviatok sv. prvomučeníka 
Štefana 27. decembra sa v pre-
plnenej Katedrále sv. Jána Krs-
titeľa v Prešove konal pohreb 
gréckokatolíckeho kňaza Pre-
šovskej archieparchie otca Ota 
Gábora, titulárneho arcidekana, 
ktorý zomrel ako 85-ročný v 42. 
roku kňazstva v stredu ráno 25. 
decembra, na sviatok Narode-
nia Pána. Pohrebným obradom 
a zádušnej pohrebnej svätej 
liturgii predsedal prešovský ar-
cibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ a koncelebroval bratislavský 
eparcha Peter Rusnák, prešov-
ský pomocný biskup Milan 
Lach SJ a takmer šesťdesiat 
kňazov oboch obradov.

Vladyka Ján v homílii vysoko 
vyzdvihol osobnosť zosnulého 
kňaza. Okrem iného povedal, 
že u otca Ota bola neprehliad-
nuteľná jeho veľká radosť 
z toho, že môže Bohu slúžiť 
ako kňaz. „Videl som,“ pove-
dal vladyka, „že tento kňaz si 
vychutnáva kňazskú službu. 
Chcel by som mať všetkých 
kňazov takých. Pán si ho vzal 
priamo na sviatok Narodenia. 
Pre neho to bolo narodenie pre 
nebo. Svojím životom a smrťou 
nám dal krásny príklad zrelého 
kresťanského života. Patril ku 
kňazom, ktorí mi robili veľkú 
radosť.“ Bol pochovaný na mest-
skom cintoríne v Prešove. Večná 
mu pamiatka!

Otec Oto Gábor sa narodil 2. 
novembra 1928 v Bardejove ako 
prvé zo šiestich detí rodičom 
Jánovi a Júlii, rodenej Pekariko-
vej. Veľmi skoro osirel. O šesť 
malých sirôt sa začal starať 
mamin brat Jozef Pekarik.

Rozhodujúci vplyv mala 
v jeho živote rehoľa františká-
nov pôsobiaca v Bardejove, oso-
bitne jeho učiteľ a katechéta 
na gymnáziu páter Augustín 
Novický OFM, ktorý ho ako 
sirotu prichýlil v roku 1939 vo 
františkánskom kláštore. Tam 
prežil medzi rehoľníkmi tri 
roky a ďalší rok v Prešove. Ako 
15-ročný bol 25. augusta 1943 
vo františkánskom Kostole sv. 
Jakuba v Trnave prijatý do no-

viciátu. Po ukončení noviciátu 
zložil v auguste 1945 dočasné 
sľuby a presťahoval sa do fran-
tiškánskeho kláštora v Malac-
kách. Tam dokončil gymnaziál-
ne štúdiá maturitou a pokračo-
val v štúdiu filozofie a teológie 
v kláštore v Žiline. Po druhom 
ročníku teológie mu nitriansky 
biskup Mons. Eduard Nécsey 
udelil nižšie svätenia.

Jeho cestu ku kňazstvu však 
prerušila povestná noc v roku 
1950. Zo Žiliny bol odvezený 
do sústreďovacieho saleziánske-
ho kláštora v Hronskom Beňa-
diku, odkiaľ bol premiestnený 
na stavbu Priehrady mládeže 
pri Púchove. Keď ho v auguste 
1950 prepustili z Priehrady 
mládeže, odišiel k príbuzným 
do Košíc, kde si hľadal zamest-
nanie. Po skončení vojenčiny sa 
vrátil na východné Slovensko 
a až do odchodu do dôchodku 
pracoval na rôznych pozíciách 
v lesníckom sektore.

V roku 1968, keď bola 
obnovená Gréckokatolícka 
cirkev, sa mu otvorila možnosť 
dokončiť štúdium za Prešovskú 
eparchiu. V rokoch 1969 – 1970 
pokračoval diaľkovo v štúdiu 
na Rímskokatolíckej bohoslo-
veckej fakulte v Bratislave. 26. 
apríla 1969 prijal v prešovskej 
katedrále sviatosť manželstva 
s Helenou Kravčákovou. Pán 
im v manželstve požehnal 
dve deti: Otíliu a Stanislava. 
Za kňaza bol vysvätený tajne 30. 
októbra 1971 tajným biskupom 
Félixom Davídkom v Prešove. 
Rok 1990 bol prvým rokom jeho 
verejnej kňazskej pastorácie. 
Ako 62-ročný začal pôsobiť 
najprv ako spovedník v Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
a neskôr od 1. októbra 1990 bol 
vymenovaný za správcu farnosti 
Ľubovec (okres Prešov).

V roku 1992 sa otec biskup 
Ján Hirka rozhodol, že ho 
spolu s ďalšími kňazmi znova 
podmienečne vysvätí. A tak 
otec Gábor prijal podmienečne 
29. mája diakonskú a 30. mája 
1992 kňazskú vysviacku. Počas 
pastorácie bol v roku 1993 aj 

riaditeľom Biskupského úradu 
v Prešove. V rokoch 1997 – 
1998 pôsobil ako výpomocný 
duchovný vo farnosti Prešov-
-mesto.

Od 1. augusta 1998 do 30. 
júna 2000 bol špirituálom 
v Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári v Prešove. Po ukon-
čení tejto služby bol opäť 
vymenovaný za výpomocného 
duchovného pre farnosť Prešov-
-mesto, a tým bol až do svojej 
smrti. Okrem pravidelného 
spovedania v katedrále bol 
poverený aj duchovnou starost-
livosťou o Hospic sv. Kozmu 
a Damiána v Prešove. Jeho život 
bol poznačený františkánskou 
spiritualitou, ktorú vo svojej 
starobe prežíval spolu s manžel-
kou v treťom (svetskom) Ráde 
sv. Františka, v spoločenstve pri 
prešovskom františkánskom 
kláštore.

Už za totality sa dozvedel 
od otca Ivana Mastiliaka CSsR, 
ku ktorému chodil pravidelne 
na svätú spoveď, o Mariánskom 
kňazskom hnutí, ktoré založil 
taliansky kňaz Stefano Gobbi. 
Prvé soboty v mesiaci viedol 
v Prešove mariánske večeradlá 
ráno v katedrále a večer v Chrá-
me bl. Pavla Petra Gojdiča 
na Sídlisku 3, ktoré si u veria-
cich získali veľkú obľubu.

K 40. výročiu svojej vysviacky 
napísal krátku autobiografiu 
s názvom Moja cesta ku kňaz-
stvu. (Stanislav Gábor, Ľubomír 
Petrík)

�� 11. decembra predstavili v Ríme 
za účasti autora Lorenza Leuzziho, 
zástupcov vydavateľstva Libre-
ria Editrice Vaticana a viacerých 
významných osobností Ríma novú 
knihu Svätého Otca Milovať a slúžiť. 
Historický realizmus pápeža Fran-
tiška.

�� Témou Kresťanstvo a sloboda: 
historické a súčasné perspektívy sa 
zaoberala konferencia, ktorú 13. de-
cembra otvoril arcibiskup Dominique 
Mamberti, vatikánsky sekretár pre 
vzťahy so štátmi. Na pôde rímskej 
univerzity Urbaniana ju organizo-
vala washingtonská Georgetown 
University. Arcibiskup Mamberti 
pripomenul, že samotný pojem „ľud-
ské práva“ sa zrodil v kresťanskom 
kontexte.

�� 17. decembra sprístupnili novú 
webovú stránku vatikánskeho den-
níka L´Osservatore Romano. Denné 
vydanie je v taliančine, týždenné vo 
francúzskom, anglickom, talianskom, 
portugalskom a španielskom jazyku 
a mesačné v poľštine.

�� 17. decembra vyhlásil Svätý 
Otec František za svätého jedného 
z prvých jezuitov Petra Fabera (1506 
– 1546) bez osobitného slávnostné-
ho obradu kanonizácie. Bol blízkym 
spoločníkom sv. Ignáca z Loyoly, 
známy aj pre svoju schopnosť viesť 
dialóg s protivníkmi alebo rozlišovať 
duchovné záležitosti. (TS ČBK, TK 
KBS)

�� Pri príležitosti 66. výročia začatia 
pravidelného českého vysielania 
Vatikánskeho rozhlasu pripravil 
Ústav pre štúdium totalitných reži-
mov v Čechách hodnotný darček. Ide 
o internetovú publikáciu textového 
archívu písanej podoby českého vy-
sielania z dôb komunistickej totality. 
Viac než 70-tisíc zdigitalizovaných 
strán textu zachytáva vysielanie 
od roku 1950 do roku 1992.

�� Americký magazín Time zvolil 
za Osobnosť roka 2013 Svätého Otca 
Františka. Toto ocenenie je od roku 
1927 udeľované osobnosti, páru 
či skupine, ktorá istým spôsobom 
ovplyvnila udalosti daného roka.

�� Okolo tridsaťtisíc mladých 
sa zišlo od 28. decembra 2013 
do 1. januára 2014 na 36. etape 
Púte nádeje na zemi stretnutia Taizé 
v Štrasburgu.

Poľsko má nového pomocného biskupa

Svätý Otec František vymenoval 
4. novembra 2013 mitrofor-
ného protojereja otca Eugena 
Miroslava Popoviča za pomoc-
ného biskupa pre Przemyšlian-
sko-varšavskú archieparchiu 
a za titulárneho horecelijského 
biskupa. V Katedrálnom chrá-
me sv. Jána Krstiteľa v poľskom 
Przemyšli sa 21. decembra kona-
la arichejerejská chirotónia. Ar-
chijerejskej liturgii a obradom 
biskupskej vysviacky predsedal 

kyjevsko-haličský vyšší arcibis-
kup Svjatoslav Ševčuk, hlava 
Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi. Spolusvätiteľmi boli 
miestni gréckokatolícki vlady-
kovia z Poľska, arcibiskup Ivan 
Martynjak, przemyšliansko-var-
šavský metropolita, a vladyka 
Vladimír R. Juščak OSBM, 
vroclavsko-gdaňský eparcha. 
V predvečer chirotónie 20. de-
cembra sa v miestnej Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa uskutočnil 

obrad vyvolenia a vymenova-
nia za biskupa. Na biskupskej 
chirotónii pomocného biskupa 
Przemyšliansko-varšavskej 
archieparchie sa zúčastnil aj 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ z Ríma, 
prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ, košický 
eparcha vladyka Milan Chau-
tur CSsR, prešovský pomocný 
biskup vladyka Milan Lach 
SJ a vladyka Milan Šášik CM 
z Užhorodu. (Stano Gábor)

Vianočnú polievku ponúkli nielen ľuďom bez prístrešia
V deň sviatku Narodenia 
Pána 25. decembra pripravila 
Gréckokatolícka charita v Prahe 
v spolupráci s miestnou grécko-
katolíckou Farnosťou Najsvä-
tejšej Trojice vďaka nezištnej 
pomoci dobrovoľníkov a farní-
kov Vianočnú polievku nielen 
pre ľudí bez prístrešia. Varilo sa 
priamo na ulici, kde sa po svätej 

liturgii mohli stretnúť a popriať 
si k sviatkom farníci, ľudia 
z ulice či okoloidúci, ktorých 
okrem príjemnej vône kapust-
nice prilákal aj spev kolied či 
hra pouličného gitaristu. Hoci 
sa rozdalo takmer dvesto porcií 
polievky, akcia sa v menšom 
meradle zopakovala aj na druhý 
deň. Takto strávené Vianoce iste 

pomôžu všetkým zúčastneným, 
hlavne tým s domovom, zahnať 
„falošný obraz Vianoc, rozpráv-
kovo presladený obraz, ktorý 
v evanjeliu neexistuje“, ako pri 
svojom poludňajšom príhovore 
pred modlitbou Anjel Pána 
upozornil aj Svätý Otec Franti-
šek. (www.exarchat.cz)

Pastiersky list poľských biskupov  
varuje pred gender ideológiou
Poľskí katolícki biskupi vydali 
na Nedeľu Svätej rodiny (29. 
decembra 2013) pastiersky list, 
v ktorom poukázali na aktuálnu 
situáciu rodín a zaujali kritický 
postoj voči tzv. gender ideológii. 
Upozornili na to, že „ideológia 
gender je bez vedomia spo-
ločnosti a súhlasu Poliakov už 
mnoho mesiacov uvádzaná 
do rozličných štruktúr spolo-
čenského života“. Nebezpečen-
stvo tejto ideológie podľa nich 
vyplýva z jej „hlboko deštruk-

tívneho charakteru, tak vo vzťa-
hu k osobe, ako aj k medziľud-
ským vzťahom, a teda k celému 
spoločenskému životu“.

Biskupi vyjadrili presvedče-
nie, že kresťanská vízia rodiny 
nie je svojvoľne „vnútenou 
normou”, ale vyplýva „z priro-
dzenosti ľudskej osoby, z priro-
dzenosti manželstva a rodiny”. 
Zopakovali svoju nespokojnosť 
s pokusmi o zrovnoprávnenie 
rozličných typov zväzkov.

Pastiersky list vyzýva vzdelá-

vacie inštitúcie v celom Poľsku, 
aby sa „angažovali v propago-
vaní integrálnej vízie človeka“, 
a nepodliehali nátlaku skupín, 
ktoré síce nemajú mnoho stú-
pencov, ale „disponujú nema-
lými finančnými prostriedkami 
a … v mene modernej výchovy 
uskutočňujú pokusy na deťoch 
a mládeži“. Kresťanských veria-
cich i všetkých ľudí dobrej vôle 
biskupi povzbudili s odvahou 
konať všetko, čo slúži „šíreniu 
pravdy o manželstve a rodine“.
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o vzniku informovali 12. decembra, 
je spojiť sily na podporu manželstva 
a rodiny. Združuje zástupcov viace-
rých hnutí a združení, ktoré majú 
za sebou tisícky členov. Jej iniciátori, 
ktorí zároveň zverejnili prvé vyhláse-
nie, tvrdia, že platforma sa neviaže 
na žiadnu ideológiu, vierovyznanie 
či politickú príslušnosť a je otvorená 
pre všetky organizácie, ktoré stoja 
na strane rodiny.

�� Detské oddelenie vranovskej 
nemocnice dostalo na Vianoce 
od rómskych rezbárov z obce Čičava 
drevenú sochu anjela. „Tento dar 
je výnimočný. Ešte sa nám naozaj 
nestalo, aby nám daroval niekto 
na oddelenie z úprimného srdca 
takú hodnotnú vec, takže sa veľmi 
tešíme,“ konštatovala pri preberaní 
dreveného anjela primárka Detského 
oddelenia Silvia Saladiaková. (TASR)

�� 26. decembra sa konala pod 
vedením N. Gradošovej jasličko-
vá pobožnosť v Nižnom Hrušove, 
na ktorej sa zúčastnilo 16 detí. 
Pásmom o objavení Ježiša v dnešnej 
dobe zaujali celý chrám. Na záver 
deťom udelil otec Igor Zimovčák 
požehnanie. (Emília Bezeková)

�� Zbor sv. Jakuba, ktorého členmi 
sú gréckokatolícki kňazi, zavítal 26. 
decembra do Chrámu Povýšenia sv. 
Kríža v Prešove-Sekčove. Svojimi ko-
ledami a liturgickými piesňami prispel 
zbor k slávnostnej atmosfére týchto 
sviatkov a vyslúžil si nadšený potlesk 
zaplneného chrámu. Katechézu 
medzi jednotlivými piesňami viedol 
a vtipnými slovami sa prihovoril otec 
Marcel Gecej. Vydarené podujatie 
pokračovalo stretnutím v pastorač-
nom centre. (Anna Tabačáková)

�� Nižšie svätenia trom bohoslov-
com Košickej eparchie udelil 27. 
decembra vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, v košickej kated-
rále. Podstrihnutie a službu čteca 
prijal Tomáš Fischer a subdiakonát 
Tomáš Miňo a Ján Fedorišin. (Michal 
Hospodár)

�� Bratstvo je základom a cestou 
pokoja. To je téma posolstva Svä-
tého Otca Františka k Svetovému 
dňu pokoja, ktorý si Katolícka cirkev 
pripomenula 1. januára. Konferencia 
biskupov Slovenska (KBS) pri tejto 
príležitosti priniesla na svojej inter-
netovej stránke www.kbs.sk jeho 
slovenskú verziu.

V košickej katedrále požehnali koledníkov
22. decembra prišli do grécko-
katolíckej košickej katedrály 
koledníci Dobrej noviny, aby 
prijali požehnanie na svoju 
misiu. Pred archijerejskou 
svätou liturgiou priniesli skauti 
betlehemské svetlo ako symbol 
vianočného tajomstva. V závere 
slávnosti koledníci z farnosti 

Košice-Ťahanovce predviedli 
krátky program a všetci prijali 
požehnanie s pokropením 
svätenou vodou. Po svätej litur-
gii sa uskutočnilo v priestore 
biskupskej rezidencie tradičné 
stretnutie s gréckokatolíkmi 
činnými vo verejnom a spolo-
čenskom živote. Prítomným 

sa prihovorili manželia Pavol 
a Mária Hricovci na aktuálnu 
tému rodovej rovnosti. Inšpi-
ratívne stretnutie ukončilo 
spievanie vianočných kolied 
a neformálny dialóg. (Michal 
Hospodár)

Metropolita Ján Babjak SJ navštívil Dlhé Klčovo
Na sviatok Zhromaždenia 
k Presvätej Bohorodičke 26. 
decembra zavítal prešovský 
arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ do farnosti Dlhé 
Klčovo, kde posvätil obnovený 
interiér gréckokatolíckeho 
farského Chrámu Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky. Pred 
chrámom ho privítal staros-
ta obce Andrej Kulik, ktorý 
v krátkosti predstavil históriu 
chrámu a farnosti.

Archijerejskej svätej liturgii 
predchádzala posviacka zrekon-

štruovaného a obnoveného 
interiéru chrámu a posviacka 
nového oltára. Chrám dotvárajú 
fresky, ktorých autorom je otec 
Kamil Dráb CSsR so svojím 
kolektívom.

Na konci slávnosti Bohu, vla-
dykovi a dobrodincom poďako-
val správca farnosti otec Patrik 
Székely, ktorý zároveň povedal, 
že po farnosti začína putovať 
ikona Svätej rodiny, ktorá bude 
v každej rodine jeden týždeň, 
aby pred ňou znela spoločná 
rodinná modlitba. Celej farnosti 

odovzdal otec Patrik zarámo-
vané požehnanie Svätého Otca 
Františka s jeho fotografiou. 
Otec arcibiskup metropolita 
potom odovzdal ako prejav 
vďaky nástenné ikony niekoľ-
kým veriacim, ktorí sa najviac 
angažovali počas prác. V zá-
vere zaznela krátka vianočná 
akadémia a koledovanie Dobrej 
noviny.

Slávnosť bola umocnená spe-
vom gospelovej skupiny Jonah. 
(Ľubomír Petrík)

Vladyka Milan Chautur zavítal do trebišovskej farnosti
Košický eparcha vladyka Milan 
Chautur slávil 26. decembra 
archijerejskú svätú liturgiu 
vo farskom chráme v Trebišo-
ve. Jeho slávnostný príhovor 
bol venovaný najmä rodine. 
V úvode zdôraznil, že Ježiš sa 
narodil v absolútnej chudobe 
v maštali, zriekol sa bohatstva 

a blahobytu, no nezriekol sa 
toho najcennejšieho, svojej 
rodiny. Upozornil na lživú 
ilúziu falošnej rodiny, ktorú 
dnešný svet ponúka človekovi. 
Na jednej strane totiž hovorí 
o právach dieťaťa, ale na druhej 
strane ľudský egoizmus často 
pripravuje vlastné deti o úplnú, 

prirodzenú rodinu. V závere 
vyzval veriacich, aby tak, ako 
sa mudrci v dnešnom evanjeliu 
inou cestou vrátili do svojej3 
krajiny, aj veriaci sa dnes z chrá-
mu vrátili do svojich domovov 
inou cestou, nie cestou Herode-
sa a cestou zla, ktoré stelesňo-
val. (Martin Puci)

Vianočný ekumenický koncert v Sabinove
V gréckokatolíckom Chráme 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
v Sabinove sa 29. decembra 
konal ekumenický vianočný 
koncert. Zúčastnili sa na ňom 
Evanjelický chrámový zbor zo 
Sabinova, Pravoslávny chrámo-
vý zbor zo Sabinova, folklórna 
skupina Jazero z Rožkovian, do-
máci mládežnícky zbor a kvar-
teto gréckokatolíckych kňazov. 
Z úst duchovných správcov 
jednotlivých zúčastnených 
cirkví zazneli povzbudivé slová, 
ktoré sa spájali so sviatkami 
Narodenia Pána. Na koncerte 
sa zúčastnili veriaci z viacerých 
kresťanských cirkví mesta Sa-

binov a taktiež primátor mesta 
Ing. Peter Molčan. Na záver 

bolo pred chrámom spoločné 
agapé. (Slavomír Palfi)

nasledovala modlitba Slávnostné-
ho ruženca a svätá liturgia, ktorej 
hlavným slúžiteľom bol otec Rastislav 
Janičko, protopresbyter Staroľubov-
nianskeho protopresbyterátu. Svätú 
liturgiu spevom sprevádzali mladí 
z Litmanovej. (Dominik Petrík)

�� Odborno-metodický seminár 
s názvom Prehĺbiť chápanie výz-
namu symbolov v textoch Svätého 
písma pre svojich kňazov a kateché-
tov pripravil 10. decembra Diecézny 
katechetický úrad Prešovskej archie-
parchie v spolupráci s Metodicko-
-pedagogickým centrom v Prešove. 
Dvadsiatke kňazov a katechétov bola 
lektorkou Darinou Petríkovou pred-
stavená pomôcka pre hendikepované 
deti rôzneho druhu a stupňa postih-
nutia. (DKÚ Prešovskej archieparchie)

�� Dvadsať rokov života oslávila fili-
álka Šarišské Michaľany, ktorá patrí 
do gréckokatolíckej farnosti Sabinov. 
O zriadení filiálneho spoločenstva 
začal uvažovať v roku 1990 vtedajší 
správca sabinovskej farnosti otec Jo-
zef Sukovský CSsR. Barokovú Kaplnku 
Povýšenia sv. Kríža, ktorej majiteľom 
je miestny obecný úrad, sa podarilo 
získať pre potreby slávenia obradov 
až o tri roky otcovi Vojtechovi Bohá-
čovi. Po potrebných úpravách bola 
kaplnka posvätená 12. decembra 
1993. Posvätil ju vtedajší prešov-
ský sídelný biskup Mons. Ján Hirka 
a v súčasnosti bohoslužby navštevujú 
veriaci obidvoch katolíckych obradov. 
(František Fedor)

�� Bratislavský eparcha Peter Rus-
nák navštívil 12. decembra emerit-
ného prešovského biskupa Mons. 
Jána Hirku, ktorý žije na odpočinku 
v Prešove. Stretnutie sa konalo pri 
príležitosti jeho okrúhleho jubilea 
– 90 rokov života. Vladyka Peter 
zablahoželal biskupovi Jánovi k jeho 
životnému jubileu a poprial mu 
požehnaný čas zaslúženej staroby. Zá-
roveň sa poďakoval rodine Petrovcov 
za obetavú starostlivosť o emerit-
ného biskupa. Pri tejto príležitosti 
venoval osobný sekretár otec Andrej 
Rusnák v mene otca biskupa Hirku 
všetkým farnostiam Bratislavskej 
eparchie knihu Pod ochranou Márie, 
ktorá podrobne opisuje život a dielo 
jubilanta. (Stanislav Gábor)

�� Na Slovensku vznikla nová plat-
forma s názvom Aliancia za rodinu. 
Ambíciou jej predstaviteľov, ktorí 

Jude Antoine z Malajzie navštívil gréckokatolíkov  
v Sabinove a Prešove
Gréckokatolícku farnosť 
v Sabinove navštívil 29. – 30. 
novembra katolícky laický 
misionár z Malajzie Jude 
Antoine. Na Slovensko ho 
pozvalo spoločenstvo pri 
Katolíckej univerzite v Ružom-
berku. V piatok 29. novembra sa 
v Chráme Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho v Sabinove zúčastnil 
na svätej liturgii a po nej sa pri-
hovoril prítomným v katechéze 
a modlil sa za vnútorné i telesné 
uzdravenia. V sobotu 30. no-
vembra viedol na SOŠ v Sabino-
ve seminár na témy Charizmy 
Svätého Ducha a Vnútorné 
a fyzické uzdravenie. Program 
vyvrcholil večer evanjelizáciou 
s modlitbami za uzdravenie.

Jude Antoine spolu s man-
želkou Veronikou a s dcérami 
Aliciou Anne a Laviniou Abigail 

navštívil 9. decembra aj Kňaz-
ský seminár bl. P. P. Gojdiča 
a Gréckokatolícke arcibiskup-
stvo v Prešove, kde sa stretol 
s prešovským arcibiskupom 
metropolitom Jánom Babjakom 
SJ. Večer sa v prešovskej kated-

rále zúčastnil na archijerejskej 
svätej liturgii, po ktorej podal 
osobné svedectvo a katechézu 
na tému Živá viera. Na záver sa 
modlil za vnútorné aj telesné 
uzdravenie prítomných. (Slavo-
mír Palfi)

Metropolita Ján Babjak SJ slávil výročie sestier služobníc
V nedeľu 8. decembra, na svia-
tok Nepoškvrneného počatia 
Presvätej Bohorodičky, slávil 
prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
archijerejskú svätú liturgiu pri 
príležitosti 85. výročia prícho-
du prvých sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 
na Slovensko. Pri tejto liturgic-
kej slávnosti si sestry zároveň 
obnovili svoje rehoľné sľuby.

Vladyka v homílii povedal, 
že Mária je vzorom pravého 
Kristovho učeníka a že podob-
ne ako ona aj každý z nás je 
povolaný počúvať Božie slovo 
a rozjímať o ňom vo svojom 
srdci. Obnova večných sľubov 
mala svoje miesto pred svätým 
prijímaním. Na konci slávnosti 
sa otcovi arcibiskupovi poďako-
vala provinciálna predstavená 
sr. Petra Sičáková SNPM.

Sestry služobnice Nepo-

škvrnenej Panny Márie po-
zval z Ukrajiny do Prešovskej 
eparchie blahoslavený prešov-
ský biskup Pavel Peter Gojdič 
OSBM. V roku 1928 prišli prvé 
štyri sestry, v súčasnosti ich 
je v Provincii Svätého Ducha 
na Slovensku 61 a pôsobia 
v gréckokatolíckych farnostiach 
v Prešove, Košiciach, Micha-
lovciach, Humennom, Ľutine, 
Starej Ľubovni a Poprade. 
(Ľubomír Petrík)

Vianočný koncert zboru Kyrillomethodeon
V Katedrálnom chráme Pový-
šenia sv. Kríža v Bratislave sa 19. 
decembra uskutočnil vianočný 

koncert Katedrálneho zboru 
Kyrillomethodeon pod ná-
zvom Roždestvo tvoje. Na úvod 

koncertu sa prihovoril vladyka 
Peter Rusnák. Zdôraznil potre-
bu zachovávať a šíriť kresťanské 
tradície vyjadrené cez byzant-
sko-slovanský obrad. Vyzval 
veriacich, aby boli hrdí na svoj 
východný obrad prežívaný 
v Katolíckej cirkvi a na cyrilo-
-metodskú tradíciu.

Pod vedením dirigenta 
Ladislava Sabolčáka zazneli 
cirkevno-slovanské liturgické 
skladby, piesne k úcte Presvätej 
Bohorodičky aj tradičné via-
nočné koledy z podkarpatského 
regiónu. (-sg-)
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El Camino
V lete sa uskutočnila prvá pešia púť gréckokatolíkov do španielskeho Santiaga de 
Compostela. S odstupom času vám ponúkame spomienky jedného z pútnikov na túto 
výnimočnú udalosť.

Stáročia putujú katolíci i nekatolíci, 
kresťania i nekresťania k hrobu sv. 
apoštola Jakuba do mesta Santiago de 

Compostela, metropoly španielskej Galície. 
Stovky kilometrov prekonávajú pútnici peši. 
Nesú si so sebou batoh s nevyhnutnosťami 
(ktorý by podľa rád skúsených nemal vážiť 
viac ako desatinu hmotnosti pútnika), ale aj 
svoje hriechy, kríže, otázky, dúfajúc, že v cie-
li nájdu odpustenie, uzdravenie a odpoveď 
na to, čo ich trápi. Náročnosť púte sa od 9. 
storočia, keď bol hrob apoštola znovuob-
javený, radikálne znížila, ale aj tak predsta-
vuje pre moderného človeka veľkú výzvu 
– fyzickú, psychickú i duchovnú. Možno to 
bol dôvod, prečo ma táto púť zlákala: vzdať 
sa aspoň na chvíľu niektorých vymožeností 
civilizácie, na ktoré som si zvykol, a skúsiť, 
či dokážem priniesť Bohu obetu.

1. deň
Preto som sa pridal k ďalším päťdesiatim 
pútnikom a v utorok 20. augusta o 3.30 ráno 

som aj s batožinou prišiel na stanicu v Ko-
šiciach, miesto nášho zrazu. K prvému po-
blúdeniu došlo už na letisku v Zürichu, kde 
sa časť pútnikov pustila k inému východu, 
než mala. Ale nakoniec všetci našli správnu 
cestu k lietadlu, ktoré nás približne o 15.00 
západoeurópskeho času šťastne dopravilo 
do Lisabonu, hlavného mesta Portugalska. 
Tam nás čakali naši sprievodcovia: otec Ján 
Majerník a otec Marián Ondrejka. Odviezli 
sme sa do Fatimy a navštívili sme miesta 
spojené so životom fatimských vizionárov 
– Lucie, Hyacinty a Františka. Unavení sme 
sa ubytovali a po nočnej svätej omši a večeri 
sme zaspali ako hodení do vody.

2. deň
Tento deň sme začali svätou omšou a pre-
hliadkou Fatimy. Ale už na obed (alebo skôr 
namiesto obeda) sme nastúpili do autobusu 
a vydali sme sa na trojhodinovú cestu na se-
ver do pohraničného mesta Valença, kde sa 
mala začať naša 115-kilometrová pešia púť. 

Oblečení do turistického, niektorí vyzbro-
jení trekingovými palicami a poučeniami 
našich sprievodcov sme začali prvú etapu 
tzv. portugalskej cesty do Santiaga. Mala 
mať len asi 20 km, aby sme sa otestovali. 
Za riekou Miño sme prešli do Španielska, 
posunuli sme si hodinky na stredoeurópsky 
čas a vstúpili do mesta Tuy. Po modlitbe 
v katedrále sme pokračovali sledujúc žlté 
šípky a lastúru – symbol Camina. Neponá-
hľal som sa, chcel som si cestu vychutnať, 
a preto som riadne zaostal za ostatnými. 
Zotmelo sa a poslednú hodinu mi už bolo 
aj zima, tak som sa snažil zahriať rýchlou 
chôdzou cez priemyselnú zónu mesta 
Porriño, dnešného cieľa. Nocovali sme 
v študentskej ubytovni v Ponte de Lima. 
Neprekážala mi horúčava ani dvojhlasné 
chrápanie spolupútnikov.

3. deň
Druhá etapa mala mať 32 km, a tak som si 
povedal, že tentoraz žiadne zaostávanie. 

Moje bedrové kĺby však mali iný názor, 
a tak som napriek pomoci palíc nepostupo-
val zvlášť rýchlo. Po čase som začal cítiť celé 
telo, najviac však chodidlá. Nebol som však 
sám, čas od času sa ku mne pridal ďalší 
pútnik. Počas dlhých hodín chôdze cez lesy, 
polia, dediny i mestečká majú ľudia mož-
nosť otvoriť sa, a to sa aj dialo. Vypočul som 
si príbehy viacerých ľudí, každý mal nejaký 
dôvod, pre ktorý sa dal na túto púť. Aj ja. 
Preto som chcel vydržať. V cieli, v meste 
Pontevedra, som však mal pocit, že zajtra 
sa už nebudem vládať pohnúť. Hoci som 
mal triašku z únavy a slnka, osprchoval som 
sa, natrel sa všelijakými masťami a vkĺzol 
do spacáku v telocvični, kde sme mali túto 
noc spať. Aký blažený pocit – ležať!

4. deň
Na moje prekvapenie som sa ráno zobudil 
svieži a aj ruky a nohy sa mi pomerne rých-
lo rozhýbali. Tak som si povedal, že skúsim 
zrýchliť.  Pridal som sa k rýchlemu chod-
covi, aby ma „ťahal“, ba prestal som aj fotiť, 
aby som sa nezdržoval. V Caldas de Reis 
sme si dali dobrý obed a pokračovali sme 
krajinou, kde sa pestuje takmer výlučne ku-
kurica  a vinič. Okrem toho, že slnko pieklo, 
ma pálila koža na rôznych miestach tela. Ak 
človek robí ten istý pohyb 30 000-krát den-
ne, veľmi ľahko sa koža ošúcha. Nakoniec  
som došiel približne v polovici pelotónu, čo 
bol zatiaľ môj najlepší výkon.

5. deň
Výkon z predošlého dňa som už nezopako-
val. Už ráno som cítil, že sa mi niečo deje 
s  pravým chodidlom a chôdza sa pre mňa 
s ubiehajúcimi kilometrami stávala čoraz 
ťažšou. Keď sme po dvadsiatich kilomet-
roch dorazili do Padrónu, kde podľa tradí-
cie pristála loďka s ostatkami sv. Jakuba, už 
som len s ťažkosťami krivkal za ostatnými. 
Vydržal som ešte dva kilometre, ale bolesť 
zo zapálenej šľachy ma už nepustila ďalej. 
A tak som sa zahanbený zaradil medzi 
hŕstku tých, ktorí už nemohli, a v autobuse 

čakali, kým ostatní dôjdu do cieľa. Bola to 
pre mňa užitočná lekcia pokory.

6. deň
Do Santiaga, cieľa našej púte, nám chýbalo 
už len symbolických šesť kilometrov, ale 
ja som nevedel, či to dokážem. Skoro ráno 
sme sa dali na cestu, tentoraz všetci spoloč-
ne s modlitbou a spevom. Noha ma bolela 
rovnako ako včera, ale s Božou pomocou 
som došiel. Na úrade v Santiagu nám 
skontrolovali pečiatky, ktoré sme cestou 
zbierali do tzv. kredenciála, a vydali nám 
certifikát, ktorý získa každý, kto prešiel 
aspoň posledných 100 km púte peši. Túto 
podmienku som „s odretými ušami“ splnil. 
Na poludnie sme sa zúčastnili na svätej 
omši v katedrále, ktorú slúžil miestny  
biskup. Mali sme šťastie, videli sme aj obrad 
okiadzania botafumeirom, obrovskou 
kadidelnicou, ktorú rozkývajú šiesti chlapi 
a naplnia chrám posvätnou vôňou. „Takto 
má voňať kresťan svojím životom,“ povedal 
biskup v kázni. V ten deň sme ešte absol-
vovali výlet do Finisterre, najzápadnejšieho 
bodu Európy, kde bol kedysi koniec sveta, 
a okúpali sme sa v ľadovej vode Atlantiku 
(vydržal som asi pol minúty).

V Santiagu sme strávili ešte jeden deň. 
Pokračovali sme nočnou jazdou do Lúrd 
a aj tam sa Boh prihováral našim srdciam 
skrze zjavenia Presvätej Bohorodičky sv. 
Bernadete. Nakoniec sme po jedenástich 
dňoch šťastne došli domov a každý si so se-
bou niečo priniesol. Ja som si okrem iného 
priniesol poznanie, že Bohu nejde o môj 
výkon, ale o moju lásku a dôveru k nemu 
aj k tým, ktorých mi posiela do cesty. On 
miluje každého a každého chce bohato 
obdarovať. Nie je to perfektné?

Druhá pešia púť slovenských gréckokato-
líkov sa uskutoční 3. – 14. augusta 2014.

Bližšie informácie a prihlasovanie: www.
santiago.estranky.sk n

Peter Labanič

O vzniku prvého skautského 
oddielu Federácie skau-
tov Európy (FSE) v Prešove 
sme sa porozprávali s jeho 
vedúcim Adriánom Sema-
nom.

Čo predchádzalo vzniku 
prvého skautského oddie-
lu Federácie skautov Euró-
py (FSE) v Prešove?
Podnet na založenie skaut-
ského oddielu v Prešove vzišiel od otca Petra 
Kačura, ktorý chcel priniesť mladým vo svojej 
farnosti nové možnosti, ako zmysluplne využiť 
voľný čas. Dozvedel som sa, že hľadajú vedú-
ceho. Ako aktívny skaut a seminarista Grécko-
katolíckej teologickej fakulty v Prešove som sa 
na túto pozíciu ponúkol. Vznik novej skautskej 
družiny nie je taký jednoduchý. Treba získať 
záujem rodičov, kňaza (duchovného asistenta) 
a vedúceho, ktorý je ochotný obetovať svoj 
voľný čas. Na vznik je taktiež nutná klubovňa – 
miestnosť, kde sa môžu skauti stretávať.

Kto je členom oddielu a ako vyzerajú jeho 
stretnutia?
Členmi sú deti vo veku od 11 do 15 rokov. Stre-
távame sa raz v týždni po dve hodiny. Počas 
stretnutí sa deťom snažíme sprostredkovať 
a naučiť ich päť základných cieľov skautingu: 
poznávanie Boha, zdravie, charakter, praktický 
rozvoj zručností a služba. Stretnutia plné teo-
retických poznatkov (napr. orientácia na mape, 
poznanie prírody, viazanie uzlov a mnohé iné) 
majú pripraviť deti na letný tábor. Aby si vedeli 
postaviť vlastnú piecku v lese, stôl a všetky po-
trebné konštrukcie a stavby na prežitie. Všetko 
stavajú pomocou lán, bez použitia klincov, 
preto je nevyhnutná znalosť uzlov a techník 
spracovania dreva a stavieb konštrukcií. Rov-
nako sa ich snažíme formovať aj po duchovnej 
stránke. Duchovný asistent prichádza s kate-
chézou medzi skautov dvakrát do mesiaca.

Prečo ťa zaujala práca s deťmi (a práve v skau-
tingu)?
V dnešnej dobe počítačov a internetu pred-
stavuje skauting pre deti možnosti, ako pl-
nohodnotnejšie stráviť a využiť svoj voľný 
čas. Nenásilnou a hravou formou učenia 
pomáha formovaniu detskej osobnosti, vedie 
ich k samostatnosti, sociálnemu rozvoju 
a v neposlednom rade odhaľuje deťom cestu 
k Bohu. Vladyka Cyril Vasiľ povedal: ,,Najväčšie 
dobrodružstvo je prijať zodpovednosť.“ Pravé 
dobrodružstvo môžu deti zakúsiť v letnom 
tábore, kde nie sú skúšané učiteľom alebo 
rodičom, ale prírodou.

Dada Kolesárová
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V istej knihe cirkevných dejín som sa v úvode dočítal: „Oddelenie sa od Katolíckej cirkvi 
prinieslo kresťanstvu nevídaný rozkvet, ktorý vidno v nespočetnom množstve denominácií, 
každé tak majúc svoju vlastnú charizmu.“ Kto takúto chválu vypovie, nečítal Písmo. Kristus 
totiž jasne hovorí o jednote ako obraze Trojice a o rozdelení ako diabolskom (gr. diabolein 
znamená oddeliť). Jednota pritom neznamená uniformitu prejavov, ktorá nebola Cirkvi nikdy 
vlastná. Jednotu charakterizuje viera, a tá je stále jedna.

Spomínané množstvo denominácií 
poukazuje na márnosť skúmať iba 
schizmy. Ak by sme sa o to pokúsili, 

zaplnili by sme tým celé strany a padli tak 
najviac do suchoty smutných historických 
faktov. Skúmajme Božiu moc, ktorá vládne 
aj nad rozdeleniami. Patrí sa preto vyzdvih-
núť príklady, v ktorých životoch nastal 
opačný smer – od rozdelenia k jednote.

Pravoslávie
Východná schizma je akt z roku 1054, pri 
ktorej kardinál Hubert exkomunikoval 
patriarchu Carihradu Michala Kerulária 
a na oplátku patriarcha exkomunikoval 
legátov pápeža. Dnes by bola platnosť po-
dobného aktu najskôr spochybnená, keďže 
v tom čase bol pápežský stolec vakantný 

(uprázdnený). Trvajúce teologické spory 
(nie však závratnej dôležitosti) a politické 
túžby rozšírili schizmu z Grécka takmer 
na celý pravoslávny svet. Napriek tomu, že 
i dnes má Katolícka cirkev s Pravoslávnou 
spoločné platné kňazstvo a sviatosti, pri 
všetkej úprimnosti neexistuje jasná vôľa 
po jednote, a to najmä zo strany Pravosláv-
nej cirkvi.

Nie všetci ale zostali chladní k túžbe 
po jednote. Dôkazom toho je aj sv. Jozafát 
Kuncevič, mučeník za jednotu pravosláv-
nych a katolíkov. Narodil sa v roku 1580 
do pravoslávnej rodiny a pri krste dostal 
meno Ján (Ivan). Mal šestnásť rokov, keď sa 
časť Pravoslávnej cirkvi zjednotila s Rímom 
na synode v Breste. Keďže mu bola určená 
kariéra obchodníka, živo sa o spoločenské 
udalosti zaujímal. Únia mu bola zvlášť 
sympatická a rozhodol sa byť jej súčasťou. 
Dvadsaťštyriročný vstupuje k baziliánom, 
prijíma mníšske meno Jozafát a snaží sa 
o príkladný mníšsky život. Dôležitá časť 
jeho života nastáva, keď je v roku 1617 
vysvätený za pomocného biskupa starému 
polockému arcibiskupovi. O rok nato sa 
stáva jeho nástupcom. Jeho horlivosť ho 
robí tŕňom v oku pravoslávnym veriacim. 
Postavia mu preto protibiskupa Meletija 
Smotrického a broja proti nemu ľud. V jed-
nom z odbojov v roku 1623 zmanipulovaný 
dav vstúpi do arcibiskupskej rezidencie 
a jeden z buričov Jozafátovi sekerou zatne 
do hlavy. Telo Jozafáta potom hodia do rie-
ky, ale po zopár dňoch vypláva neporušené. 
Smotrický, Jozafátov protibiskup, to ako 
jeden zo strojcov zločinu oľutuje a pohnutý 
Jozafátovým príkladom požiada o prijatie 
do Katolíckej cirkvi.

Anglikanizmus
Separácia anglickej cirkvi od Ríma sa začala, 
keď Henrich VIII. žiadal pápeža o rozvod so 
svojou prvou manželkou z dôvodu neplod-
nosti. Pápež Henrichovi nevyhovel a ten 
v roku 1534 vyhlásil Supremačný akt, kto-
rým sa stal hlavou anglickej cirkvi kráľ sám. 
Nasledovalo ešte niekoľko supremačných 
aktov, ktoré posunuli katolíkov v Anglicku 
na roveň zločincov. Henrich odmietol iba 
„pápežstvo“. Priblíženie sa k protestantom 
nastalo až vplyvom arcibiskupa Cranmera 
za vlády jeho syna Edwarda. Tieto fakty 
dnes zohľadňuje delenie Anglikánskej 
cirkvi na vysokú a nízku cirkev. Vysoká 
cirkev uprednostňuje klasický ceremoniál-
ny obrad a učením sa podobá na Katolícku 
cirkev. Nízka cirkev je vo svojich prejavoch 
menej tradičná, uprednostňuje „biblický“ 
prístup a v ostatných rokoch sa stala známa 
svätením žien a homosexuálov. To vyvoláva 
napätie vo vysokej cirkvi, ktorá sa ešte viac 
priblížila katolíckej. Tým sa otvorili dvere 
vzniku ordinariátu, ktorý pre anglikánov 
túžiacich po jednote zriadil v roku 2009 
emeritný pápež Benedikt XVI.

Okrem vysokej a nízkej cirkvi existuje aj 
tzv. stredná cesta – via media. A tak naprí-
klad C. S. Lewis v úvode knihy K jadru kres-
ťanstva píše: „Nestojím ani príliš vysoko, 

ani príliš nízko.“ Via media pochádza v sku-
točnosti z pera bl. kardinála Johna Henryho 
Newmana. Svoju cestu ku katolicizmu 
opísal v diele La vita sua. Mimoriadny 
talent oxfordského Oriel College a zbožný 
anglikánsky kňaz začal spolu s priateľmi 
vydávať v 1833 obežník Traktáty. Práve tu 
uverejnil Newman na základe čítania otcov 
Cirkvi svoj náhľad na Anglikánsku cirkev, 
v ktorom hovorí, že individualistické náhľa-
dy protestantizmu a odtrhnutie sa od Tra-
dície nepriniesli návrat k prvotnej Cirkvi, 
skôr naopak. Dielo si získalo stúpencov len 
v Oxforde. Mohutná kritika začína New-
manovu osobnú krížovú cestu. Chce ešte 
podrobnejšie skúmať otcov, no to prináša 
stále jasnejšie uvedomenie si, že napriek 
snahe hľadať pravdu stojí na zlej strane. Su-
žovaný rozporom, v ktorom si uvedomí, že 
nie je právoplatným kňazom, ale na druhej 
strane vidí aj duše, za ktoré stále zodpovedá 
a ktoré by mohlo jeho náhle rozhodnutie 
odviesť z dobrej cesty, rozhodne sa v roku 
1842 v tichosti vzdať pozície pastora a pre-
sťahuje sa do malého domčeka v Littlemore. 
Tam žije s priateľmi ako mních. Náhodná 
návšteva talianskeho kňaza vyprovokuje 
osobný, celú noc trvajúci rozhovor, na konci 
ktorého Newman v slzách prosí o spoveď 
a prijatie do Katolíckej cirkvi. Týmto aktom 
z roku 1845 Newman končí svoju autobio-
grafiu. Napriek prvotnej nevôli angažovať 
sa počúvne rady priateľov a v roku 1847 
je vysvätený za kňaza. Na kardinála bol 
povýšený v roku 1879. Pápež Benedikt XVI. 
blahorečil kardinála Newmana 19. septem-
bra 2012.

Protestantizmus
Za protestantské sa označujú tie cirkvi, 
ktoré sa náukou prikláňajú k hnutiu refor-
mácie, ktoré sa začalo aktom pripnutia 95 
téz Martinom Lutherom na dvere witten-
berského chrámu v roku 1517. Základnou 
doktrínou protestantov je sola scriptura – 
iba Písmo. Teda za správne možno pokladať 
iba to, čo je v Písme, pritom sa má dbať 
na osobný náhľad. Tento pre katolíkov 
prehnaný individualizmus je pre správneho 
protestanta kľúčový. Iba on sám si môže 
a má rozhodnúť, či jeho čítanie Biblie sú-
hlasí s ostatnými. Výsledkom je ale množ-
stvo cirkví, ktorých učenie a viera je niekedy 
natoľko zdegradovaná, že drvivá väčšina 
trpí arianizmom alebo inou herézou prvot-
nej Cirkvi. Zadefinovať nejaké rozdelenie 
je také náročné, že nakoniec sa aj tu ujalo 
delenie na vysokú a nízku denomináciu. 
Toto delenie sa pripisuje oddeleniu sa 
Zwingliho od Luthera. Zwingli sa nazdával, 
že Luther nezašiel dosť ďaleko v odluke 

od Ríma. Luther totiž zastával názor, že 
to, čo nie je v Písme zakázané, môže byť 
povolené. Zwingli sa zas nazdával, že čo nie 
je konkrétne povolené, nemôže sa praktizo-
vať, a tak vytvoril úplný obradový minima-
lizmus. Lutherova teológia sa tak nazýva 
vysokou a Zwingliho nízkou. Nejde však 
o rovnaké delenie ako u anglikánov. Povedať 
anglikánovi vysokej cirkvi, že je inšpirovaný 
Lutherom, by bolo urážkou.

Aj tu sa nájdu ľudia, ktorým sa rozhorí 
srdce pre jednotu Cirkvi. Jedným z nich 
bol brat Roger, zakladateľ ekumenického 
hnutia Taizé. Narodil sa do rodiny pastora 
v Švajčiarsku a zomrel ako protestant. No 
v jeho osobnom náhľade začala prevládať 
túžba po jednote, a to nie hocijakej. Po jed-
note s Katolíckou cirkvou. Pápežovi Jánovi 
Pavlovi II. povedal: „Našiel som svoju iden-
titu ako kresťan zladiac v sebe vieru môjho 
pôvodu spolu s tajomstvom Katolíckej 
cirkvi, neprerušiac spoločenstvo s nikým.“ 
Toto vyznanie bolo dostatočne silné, aby 
dostal právo prijímať Eucharistiu, ktorú 
prijímal každodenne. Brat Roger bol v roku 
2005 počas modlitby dobodaný psychicky 
narušenou ženou. Benedikt XVI. na vtedy 
prebiehajúcich dňoch mládeže v Kolíne 
vyjadril smútok nad týmto „pionierom 
jednoty“.

Príklady jednoty
V Knihe Genezis je príbeh Ezaua, ktorý pre-
dal svoje prvorodenstvo Jakubovi za kúsok 
chleba a šošovice. Cítiť smútok svätopisca, 
keď konštatuje: „Tak málo si Ezau cenil 
svoje prvorodenstvo“. Pavol často používa 
obraz Jakuba ako obraz správneho kresťana. 
A jednota Cirkvi je týmto prvorodenstvom.

Prvorodenstvo však vylučuje povyšovanie 
sa. Nedávno som stretol brata, ktorý vedie 
centrum východnej kultúry. Bol potešený 
úspechom istej prednášky, zarazili ma však 
jeho slová: „Boli tam mnohí rímskokatolíci 
a protestanti, a všetci boli nadšení.“ Nedalo 
mi, a tak som sa spýtal: „Boli tam aj neve-
riaci?“ Jeho zarazenie nasvedčovalo tomu, 
že na týchto ľudí ani nemyslel. A tak som 
dodal: „Ak tam nebol ani jeden, nemal si 
žiaden úspech.“

Nie je ľahké písať o rozdelení v Cirkvi. Ak 
tento článok číta nejaký nekatolík, musí byť 
roztrpčený. Dovolím si však tvrdiť, že tento 
pocit je neoprávnený. Príklady sv. Jozafá-
ta, bl. Johna a br. Rogera nie sú príbehmi 
nejakých konvertitov. Sú príbehmi Jakubov, 
ktorí pochopili prvorodenstvo ako povola-
nie každého kresťana. n

Lukáš Mitro
ilustr. snímka z Taizé: thecu.wordpress.com

Od jednoty 
k rozdeleniu (a naopak)
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Drahí veriaci!
Pastiersky list biskupov Slovenska 
ohľadom gender filozofie a tzv. rodovej 
rovnosti, ktorý sa čítal 1. decembra 2013 
počas Filipovky a na začiatku Adventu 
(podľa západného obradu), rozbúril 
hladinu verejnej mienky. Poviem otvorene, 
iné reakcie som od ľudí nastavených 
proti Cirkvi ani nečakal. Prečo? Pretože 
sa veci pomenovali pravými menami a tí, 
ktorí nemali dobré úmysly, boli odhalení. 
Preto sa ozývajú, preto kričia, že biskupi 
Slovenska sú konzervatívni a nekráčajú 
s dobou. Biskupi kráčajú s Kristom 
a podľa Božích právd. Prijímame túto 
kritiku v pokore a v pokoji, veď Pán Ježiš 
povedal: „Ak mňa prenasledovali, budú 
prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20). V tomto 
smere sú tiež aktuálne slová sv. Pavla, 
apoštola národov, ktorý napísal: „Veď 
všetci, čo chcú žiť nábožne v Ježišovi 
Kristovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia 
a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú 
strhávať do bludu a sami budú blúdiť“ 
(2 Tim 3, 12 – 13).

Slovenskí novinári a žurnalisti asi 
majú patent na výklad týchto slov, keď 
zatracujú biskupov, akí sú nemožní a čo 
si to vôbec dovolili napísať. Usmerňovať 
ľudí, ukazovať správnu cestu a chrániť 
rodinu je najvlastnejšou úlohou 
katolíckych biskupov. Ak to niekto nevie, 
nech sa poučí. Sv. apoštol Pavol napísal: 
„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, 
usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou 
trpezlivosťou a múdrosťou.“ (2 Tim 4, 2) 
Sv. apoštol Peter spolu s ostatnými 
apoštolmi povedal veľkňazovi: „Boha 
treba viac poslúchať ako ľudí.“ (Sk 5, 29) 
Toto je naša najvlastnejšia úloha, lebo 
bolo by nám beda, keby nás svet chválil. 
My nie sme z tohto sveta, a preto svet 
a svetsky zmýšľajúci ľudia budú stále 
proti nám. Tešme sa z toho a nedajme 
sa takýmito kritikmi pomýliť. Nedajte sa 
pomýliť ani vy, milí veriaci. Cirkev je Božia 
ustanovizeň, ktorá sa nemení podľa ducha 
sveta. Je verná svojmu zakladateľovi 
Ježišovi Kristovi, ktorý o nej povedal: „Ani 
brány pekelné ju nepremôžu“ (Mt 16, 18). 
Nepriatelia Cirkvi majú smolu, neporazia 
ju, lebo víťazom je Ježiš Kristus.

Čo ma však zabolelo skutočne najviac, 
je kritika z pera katolíckeho teológa 
Tomáša Halíka z Čiech. Pýtam sa, o akého 
katolíckeho teológa ide, keď nerozumie 
základným morálnym veciam a nepozná 
Písmo? Pravda, každý si ponesie vlastný 
batoh skutkov, dobrých i zlých, pred Pána 
sám.

Mons. Ján Babjak SJ

BOŽIE SLOVO

Dei verbum
 
Vieroučná konštitúcia o Božom zjavení nesie názov Dei verbum. Konštitúcia chce znova roz-
vinúť pravú úctu k Svätému písmu cez zblíženie sa Písma s človekom, čo v prvom rade vedie 
k jeho čítaniu.

Pred koncilom sa vzťah  k Svätému 
písmu prejavoval viac v liturgickom 
slávení. Samotná liturgia však nedo-

voľovala zažiť akúsi „nezávislosť“ Svätého 
písma. Konciloví otcovia sa preto pokúsili 
nájsť správnu rovnováhu medzi liturgiou 
a Písmom, a tieto poznatky vložiť do konšti-
túcie Dei verbum. 

Božie zjavenie
Základ učenia dokumentu tvoria už známe 
veci, ktoré sa transformujú a aktualizujú. 
Prvá kapitola sa zaoberá Božím zjavením, 
ktoré sa veriacim predkladá nádherným 
konštatovaním, že ním sa uskutočňuje 
veľkolepý proces, keď sa neviditeľný Boh 
vo svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom 
ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich 
pozval a prijal do spoločenstva so sebou. 
Centrom a vrcholom Božieho zjavenia je 
Ježiš Kristus, ktorý je sprostredkovateľom 
a zároveň plnosťou celého Zjavenia. 

Učiteľský úrad
Druhá kapitola konštitúcie sa zaoberá odo-
vzdávaním Božieho zjavenia v Cirkvi. Ne-
zastupiteľné miesto tu patrí Učiteľskému 
úradu Cirkvi, ktorý stojí na apoštoloch a ich 
nasledovníkoch, ktorí ústnym ohlasovaním 
v príkladoch a poučeniach odovzdali a odo-
vzdávajú všetko, čo sa dozvedeli z Kristo-
vých úst, zo styku s ním a z jeho skutkov, 
alebo čo poznali pod vplyvom Svätého 
Ducha. Patria sem aj tí apoštoli a apoštolskí 
mužovia v Cirkvi, ktorí z vnuknutia Svätého 
Ducha zaznamenali posolstvo spásy písom-
ne a postupne vytvorili kontinuitu Písma 
Starého a Nového zákona. Preto medzi 
posvätnou Tradíciou a Svätým písmom je 
znamienko rovnosti, ako hovorí dokument: 
„Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda na-
vzájom úzko súvisia a sú spojené“. 

Božie slovo
Tretia kapitola hovorí o inšpirácii Písma, 
teda o tom, akým spôsobom vznikali po-
svätné biblické texty a zároveň veľkú váhu 
kladie na interpretáciu Písma. Čo sa týka 
inšpirácie, je podaná veľmi pekným a jed-

noduchým štýlom. Na napísanie posvät-
ných kníh si Boh vyvolil ľudí a použil ich 
tak, že uplatnili svoje schopnosti a sily, no 
Svätý Duch účinkoval v nich a skrze nich, 
aby napísali ako skutoční autori všetko to 
a len to, čo Duch sám chcel. Preto biblickí 
autori používajú schémy a štruktúry svojej 
doby, rôzne symboly, jazyk, štýl a vtedy po-
užívané literárne žánre, ktoré treba správ-
nym spôsobom skúmať a interpretovať. 

Starý zákon
Štvrtá kapitola sa venuje Starému zákonu 
a vyzdvihuje jeho nezastupiteľný význam 
a hodnotu. Konštitúcia potvrdzuje, že Boží 
plán spásy, ktorý predpovedali, vyrozprávali 
a vysvetlili posvätní autori, sa ako pravé 
Božie slovo nachádza v knihách Starého 
zákona. Práve preto majú tieto Bohom 
inšpirované knihy trvalú hodnotu, ktorá má 
slúžiť na poučenie, aby sme skrze trpezli-
vosť a útechu z Písma mali nádej. Hlavnou 
témou, ktorej sa kapitola venuje, je jednota 
Písma, jednota Starého a Nového zákona. 

Nový zákon
Piata kapitola konštitúcie hovorí o význame 
Nového zákona, ktorý je spolu so Starým 
zákonom zároveň Božím slovom. Božie 

slovo – Ježiš Kristus sa v plnosti času stalo 
telom a prebývalo medzi nami. Zároveň 
slovami a skutkami zjavil svojho Otca 
a samého seba, a svojou smrťou, vzkrie-
sením a slávnym nanebovstúpením, ako 
aj zoslaním Svätého Ducha dokonal svoje 
dielo. Celé toto tajomstvo je zaznamenané 
v spisoch Nového zákona. 

Sväté Písmo v živote Cirkvi
Záverečná šiesta kapitola sa venuje súčas-
nosti. Viaceré články hovoria o úžasnom 
tajomstve pri spojení Písma a Eucharistie 
v posvätnej liturgii, pretože v Božom slove 
je taká sila a účinnosť, že je pre Cirkev 
oporou a životnou silou. Pre deti Cirkvi je 
posilou vo viere, pokrmom duše, čistým 
a nevysychajúcim prameňom duchovného 
života. Záverom a vrcholom predloženého 
učenia je výzva koncilových otcov, aby ve-
riaci jednoducho čítali Sväté písmo ochotne 
a s radosťou, oboznamujúc sa s posvätným 
textom. Netreba však zabudnúť na to, že 
hĺbku čítania Písma má sprevádzať mod-
litba, aby sa nadviazal rozhovor medzi 
Bohom a človekom. n

Michal Hospodár
ilustračná snímka: D. Kolesárová

Hľaďme na Matku
Svätý Otec František pred modlitbou Anjel 
Pána na sviatok Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie povedal aj tieto slová: „Boh 
v skutočnosti dáva spočinúť svojmu láskavé-
mu pohľadu na každom mužovi a na každej 
žene! S menom a priezviskom. Jeho pohľad 
lásky je na každom z nás. Apoštol Pavol 
hovorí, že Boh ,si nás ešte pred stvorením 
sveta vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvr-
není‘ (Ef 1, 4). Aj my sme od počiatku Bohom 
vyvolení, aby sme žili svätým životom, 
slobodným od hriechu. Je to plán lásky, 
ktorý Boh obnovuje zakaždým, keď k nemu 
prichádzame, osobitne vo sviatostiach. Keď 
kontemplujeme našu Matku, uvedomujeme 
si aj naše pravé určenie, naše najhlbšie po-
volanie: byť milovaní, byť premenení láskou, 
byť premenení Božou krásou. Hľaďme na ňu, 
našu Matku, a dovoľme jej hľadieť na nás, 
aby sme sa naučili byť pokornejšími a od-
vážnejšími v nasledovaní Božieho slova. Aby 
sme prijímali nežné objatie jej Syna Ježiša, 
objatie, ktoré nám dáva život, nádej a pokoj.“ 
(úryvok z príhovoru počas modlitby Anjel 
Pána 8. decembra 2013)

Ježišova láska odpúšťa
V ostatnom cykle katechéz sa Svätý Otec 
František zameral na večný život. Osobitne sa 
zamýšľal nad posledným súdom, kde hovorí: 
„Ak sa uzatvárame pred Ježišovou láskou, 
sami sa odsudzujeme. Spása znamená otvo-
riť sa Ježišovi a on nás spasí. Ak sme hriešni 
– a takí sme všetci – prosme ho o odpustenie, 
a ak prichádzame k nemu s túžbou byť dob-
rými, Pán nám odpúšťa. Potrebujeme sa však 

otvoriť Ježišovej láske, ktorá je moc-
nejšia ako všetko ostatné. Ježišova 
láska je veľká, Ježišova láska je milo-
srdná, Ježišova láska odpúšťa. Musíš 
sa však otvoriť, a otvoriť sa znamená 
kajať sa, priznať si vinu za veci, ktoré 
nie sú dobré, a my sme ich vykonali. 
Pán Ježiš sa daroval a neprestajne 
sa nám dáva, aby nás naplnil celým 
Otcovým milosrdenstvom a milos-
ťou. My sami sa teda v istom zmysle 
môžeme stať sudcami seba samých 
a rozhodnúť o našom vylúčení zo 
spoločenstva s Bohom a s bratmi. 
Vykročme, pamätajme na tento 
súd, ktorý sa začína už teraz, ktorý 
sa už začal. Poďme vpred so srdcom 
otvoreným pre Ježiša a jeho spásu; 
vpred bez obáv, pretože Ježišova 
láska je vždy väčšia a ak ho žiadame 
o odpustenie našich hriechov, on 
nám odpúšťa. Taký je Ježiš. Poďme 
teda vpred s touto istotou, ktorá nás 
privedie do nebeskej slávy!“ (úryvok 
z katechézy z 11. decembra 2013)

Radosť kresťana
V nedeľu pred modlitbou Anjel Pána sa Svätý 
Otec zamýšľal nad pravou radosťou kresťa-
na, kde okrem iného spomenul: „Boh nám 
neustále preukazuje veľkosť svojho milosr-
denstva. On nám dáva silu ísť ďalej. On je 
stále s nami, aby nám pomohol napredovať. 
Je Bohom, ktorý nás veľmi miluje. Miluje 
nás, a preto je s nami, aby nám pomáhal, 
posilňoval nás v napredovaní. S odvahou, 
vždy vpred! S jeho pomocou môžeme vždy 
začať odznova. Pretože on ťa čaká, on ti je 
nablízku, on ťa miluje, on je milosrdný, on ti 
odpustí, on ti dá silu začať odznova! Všet-
kým! Pravá radosť obstojí aj v skúškach, aj 
v utrpení, pretože to nie je radosť povrchná, 
ale vstupujúca do vnútra človeka, ktorý sa 
spolieha na Boha a dôveruje v neho. Kres-
ťanská radosť, ako aj nádej, má svoj základ 
v Božej vernosti, v istote, že on vždy splní 
svoj sľub. Našou radosťou je Ježiš Kristus, 
jeho pravá a nevyčerpateľná láska!“ (úryvok 
z príhovoru počas modlitby Anjel Pána 15. 
decembra 2013)

„Svätosť neznamená robiť mimoriadne veci, 
ale s láskou a vierou robiť veci všedné.“ 
(Twitter Svätého Otca Františka z 5. decem-
bra 2013)

„Budúcnosť je v Božích rukách – toto je 
kresťanská nádej.“ (Twitter Svätého Otca 
Františka zo 14. decembra 2013)

podľa www.radiovaticana.org pripravil 
Marek Baran50
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v chrámoch sú bohaté. Chrámy sú bohato 
zdobené rýdzim zlatom. Keďže počiatky  
kresťanstva siahajú aj na územie dnešnej 
Sýrie, je aj v oblasti Damasku veľa chrámov, 
ktoré pochádzajú z apoštolských čias. Jeden 
z najvýznamnejších chrámov je Chrám 
sv. Jána v starom Damasku. Podzemnou 
chodbou je spojený s druhým významným 
Chrámom sv. Pavla. Spája tak jeden koniec 
mesta s druhým.

Ďalším zaujímavým miestom v Sýrii je 
Malula, miesto, kde sa dodnes zachoval 
pôvodný aramejský jazyk. Je takmer úplne 
kresťanská a je pozostatkom dávnejšieho 
a rozmanitejšieho Blízkeho východu pred 
príchodom islamu. Dodnes je považo-
vaná za jedinečný jazykový ostrov Sýrie. 
V útesoch sú úzke cestičky medzi skalami, 
o ktorých sa traduje, že boli miestami úni-
ku Mojžiša. V Sýrii sú tiež svätyne, ktoré sú 
vytesané do skál. Ide o prekrásne miesta.

V Sýrii oslavujete viacero sviatkov, máte 
bohatú tradíciu, zvyky. Ktorý zo sviatkov 
považujete za najdôležitejší?
Ako pre všetkých kresťanov, aj pre nás je 
Veľká noc najväčším sviatkom roka. Oslavy 
Veľkej noci sa začínajú už Kvetnou nede-
ľou. Veriaci kráčajú v sprievode. Deti sú 
vyobliekané do bielych šiat, kývajú vetvič-
kami olivovníka. V sprievode sú aj vlajkono-
siči a skauti, ktorí pochodujú za sprievodu 
bubnov a trúbok. Každý chrám má vlast-
nú hymnu. Obrady pokračujú Zeleným 
štvrtkom, Veľkým piatkom, keď je pochod 
ukrižovania. V sobotu sa obrady končia 
nočnou liturgiou a v nedeľu vzkriesením. 
Deti spievajú, ťukajú vajíčkami, rodiny sa 
navzájom navštevujú a oslavujú. Ďalšími 
veľkými oslavami sú krst dieťaťa a svadba.

Nedávno ťa boli na Slovensku navštíviť 
rodičia. Ako vidia celú vojnovú situáciu 
v Sýrii oni?
Rodičia sú celou situáciou doma zaskočení. 
Ľudia v Sýrii neboli zvyknutí na násilie, 
streľbu, strach. Bola to druhá najbezpečnej-
šia krajina na svete. Málokto z obyčajných 
ľudí chápal začiatok a vznik celej tejto 
katastrofy. Nechápali, že sa zrazu nemá vy-
chádzať vo večerných hodinách von. Done-
dávna sa pre horúčavy vychádzalo na ulicu 
iba večer. Ľudia sa slobodne prechádzali 
po uliciach, chodili do reštaurácií alebo 
len tak posedávali s priateľmi po parkoch. 
Pre jednoduchého človeka je nepochopi-
teľné, že sa zo dňa na deň stali zo susedov 
nepriatelia, a to len preto, že jeden z nich 
dostal do rúk zbraň a povedali mu, aby išiel 
a ničil. Jednoduchí, normálni ľudia medzi 
sebou nemajú problémy. Všetko to vzniklo 
tým, že zasiahli cudzie mocnosti, dodáva-

telia zbraní spoza hraníc. Zvíťazila honba 
za ropou a nerastným bohatstvom. Do-
máci nevedia ustrážiť veľkých dodávateľov 
zbraní, preto preniklo na územie Sýrie veľké 
množstvo munície a zbraní. To spôsobilo 
veľa zla, bolesti a utrpenia. Sýrski občania si 
žijú svojimi zabehnutými životmi, pretka-
nými tradíciou viery, a niekto sa im to snaží 
rozbiť. Sýrsky ľud nepotrebuje prehnanú 
modernizáciu. Ten, kto nikdy nebol v Sýrii, 
neuverí, ako si vedia arabské národy po-
môcť, ako honosne žijú bez cudzej pomoci.

Povedz nám niečo bližšie o svojej rodine 
a o tom, ako si sa dostal na Slovensko.
Na Slovensko som sa dostal vďaka me-
dzištátnej dohode medzi Sýriou a bývalým 
Československom. V Sýrii sa mi nepodarilo 
dostať na štúdium medicíny, tak som sa 
prihlásil na štúdium do zahraničia. Mal 
som šťastie, vybrali ma. Vyštudoval som 
v Martine. Pochádzam z piatich detí a som 
najstarší zo súrodencov. Otec je prísny 
a je pre nás autoritou. Mama je mama. Je 
hlavou a krkom rodiny. Mám dve sestry 
Najlu a Linu a dvoch bratov. S ľútosťou mu-
sím priznať, že táto nezmyselná vojna mi 
jedného brata vzala. Najmladší brat Samer 
žije v Košiciach. Kraj, odkiaľ pochádza moja 
rodina, je asi 200 km od Damasku. Hovorí-
me, že je to dedina, lebo má len niečo vyše 
100 000 obyvateľov. Máme tam domček 
a olivový háj. Tam žijú súrodenci a príbuzní 
mamy a otca. Ani sám neviem, koľko nás je 
dokopy. To sa človek dozvie až pri svadbách 
alebo oslavách, lebo ich musíte všetkých 
pozvať. Pri rodinných oslavách sa preberá 
všetko možné. Zdravotný stav, aká bude 
úroda olív, koľko sa naloží magdusu (plne-
ný baklažán s vlašskými orechmi). Dlho sa 
obeduje, pije kávička a bafká vodná fajka.

Ako ťa ľudia na Slovensku prijali a čomu 
sa momentálne venuješ?
Nemal som problém. Prijali ma ako svojho, 
starali sa o mňa. Od začiatku som cítil, že 
Slovensko je môj druhý domov. Obyčajní 
ľudia ma už dávno považujú za Slováka, ale 
nájdu sa aj takí, ktorí vždy hľadajú nejaký 
problém. Život je už raz taký. Momentálne 
žijem v Banskej Bystrici. Som ženatý. Spolu 
s milovanou manželkou, ktorá pochádza 
zo Slovenska, vychovávame štyri krásne 
a zdravé deti. Ešte na medicíne som túžil 
robiť ortopédiu. Tento sen sa mi naplnil. 
Mám vlastnú kliniku, kde poskytujeme 
široké spektrum operácií a pracujeme 
najnovšími operačnými metódami. Okrem 
toho som aj súdnym tlmočníkom a prekla-
dateľom z arabského jazyka.

za rozhovor ďakuje Helena Krenická

Ihsan, ako si spomínaš na detstvo v Sýrii?
Detstvo v Damasku bolo jedným z najkraj-
ších rokov môjho života. Náš rodný dom 
stál v starom Damasku, ktorý dnes navšte-
vujú tisíce turistov. Starý Damask, to je 
spleť starobylých, úzkych uličiek, kostolov, 
mešít a synagóg a starého arabského souku 
(trhu), ktorý existuje dodnes. Jednodu-
chosť, bezprostrednosť sa odrážala aj v mla-
dosti na mojom priateľstve s moslimskými 
a židovskými kamarátmi. Navštevoval som 
evanjelickú školu, ale medzi žiakmi boli aj 
židia a moslimovia.

Ako si vnímal vzájomné vzťahy medzi 
ľuďmi rôzneho vierovyznania?
Sýria je v prevažnej miere moslimská 
krajina. Žije v nej až 70 percent mosli-
mov, zvyšok tvoria kresťania, židia a iné 
náboženstvá. Nikdy som vo svojej krajine 
nezažíval žiadne náboženské spory. Všetky 
vierovyznania sa znášajú veľmi dobre. Mal 
som susedov, ktorí boli iného vierovyzna-
nia. Navzájom sme medzi sebou obcho-
dovali, žili sme svorne vedľa seba. Otázku 
náboženstva nikto neriešil. Počas sviatkov, 
či už išlo o kresťanské, alebo moslimské, sa 
chodievalo na vzájomné návštevy. Navzá-

jom sme si blahoželali.
 

Ako vyzerá návšteva v sýrskej rodine?
V Sýrii sa rodiny neustále stretávajú. 
Netelefonujú, či môžu prísť, jednoducho 
návšteva príde bez ohľadu na dennú či 
večernú hodinu. Bežne sa servíruje kávička 
varená v džezve s príchuťou kardamónu, 
pričom sa rozlieha po salóne nádherná 
orientálna vôňa.

Čím je typické stolovanie v Sýrii?
Všeobecné stolovanie v Sýrii je rôznorodé. 
Základom je vždy plný stôl, ktorý sa skladá 
z rôznych jedál, v ktorých je bohato zastú-
pená zelenina. Je tam veľa predjedál v ma-
lom množstve. Národné jedlá sa delia podľa 
oblastí. Napríklad v oblasti, kde žije moja 
rodina, je národným jedlom kibbi (jedlo 
z mletého jahňacieho mäsa). Polievky sa 
nejedia (varia sa chorým ľuďom). Jedia sa 
hlavne plnené vínne listy, mleté mäso s pí-
niovými orieškami, ryža, hranolčeky, pe-
čená jahňacina a veľa teplých aj studených 
zeleninových príloh, šaláty rôzneho druhu. 
V meste aj v priľahlých častiach fungujú 
predajne zamerané na konkrétne jedlá. 
Americký fastfood však nehľadajte, všetko 

je arabské! Drobné obchodíky sú otvorené 
do večerných hodín. Domáci vedia, kde je 
majiteľ kresťan, moslim, žid, Kurd (každý 
nosí aj svoje typické oblečenie). Podľa toho 
vedia, v ktoré dni sú obchodíky zatvorené.

Sú rozdiely v prežívaní kresťanskej viery 
v Sýrii a na Slovensku?
Áno, rozdiely vnímam. Je to v spôsobe 
prežívania a slávenia. V Sýrii má kresťanský 
život hlbší duchovný rozmer. Ľudia chodia 
do chrámu pravidelne, nielen v nedeľu. 
Sám som hlboko veriaci. Patrím do Sýrsko-
-ortodoxnej cirkvi (ide o východnú cirkev 
zjednotenú s Rímom; pozn. redakcie). 
Súčasťou našej rodiny je aj arcibiskup B. 
Mousa Alkhoury. Je arcibiskupom v Da-
masku.

Liturgia v chráme sa začína predspe-
vom, potom nasleduje samotná liturgia 
v arabčine, ktorá trvá dosť dlho. Spevy 

Kresťania 
s orientálnou 
vôňou

V januári 2011 vypukla 
v Sýrii vlna protestov proti 
vláde prezidenta Baššára 
al-Asada a jedinej stra-
ny Baas, nadväzujúcich 
na Arabskú jar. Protesty 
neskôr prerástli do ozbro-
jeného násilia a vyžia-
dali si už vyše 100 000 
obetí. O situácii v Sýrii, 
ale aj o bežnom živote, 
prežívaní viery a zvykoch 
sme sa porozprávali so 
Sýrčanom žijúcim na Slo-
vensku MUDr. Ihsanom Al 
Khourim, PhD.

Adoptuj si  
politika
Organizátori kampane Adoptuj si politika pri-
pravili pre modlitebníkov a politikov stretnu-
tie s poslancami, ktorého cieľom bolo, aby 
poslanci spoznali osoby, ktoré sa za nich celý 
rok modlili. „Videli sme, že politici potrebujú 
len priateľské rozhovory a nie politické deba-
ty. Išlo o to, aby sa mohli porozprávať s ľuďmi 
o bežných veciach,“ povedal koordinátor 
projektu Eduard Filo.

Organizátori stretnutia poslali do Národ-
nej rady Slovenskej republiky stopäťdesiat 
pozvánok bez ohľadu na politickú prísluš-
nosť. Pozvanie prijalo dvadsaťšesť poslancov 
a tridsať modlitebníkov. Podľa slov koordi-
nátora projektu Eduarda Fila niektorí z nich 
precestovali stopäťdesiat kilometrov, aby sa 
s poslancami stretli. Na konci neformálnych 
rozhovorov modlitebníci poslancom požeh-
nali. „Obával som sa, že človek, ktorý sa bude 
za mňa modliť, ma bude chcieť zmeniť. Zistil 
som však, že človek, ktorý sa za mňa modlí, 
mi praje len to najlepšie, čo je úžasný pocit,“ 
povedal poslanec Martin Poliačik.

„Celé stretnutie prebiehalo v priateľskej 
a uvoľnenej atmosfére. Neformálne rozho-
vory prekročili rámec vyhradeného času, čo 
je pre nás znakom úspechu stretnutia,“ rea-
goval koordinátor Filo. Modlitebnú iniciatívu 
uvítala aj podpredsedníčka parlamentu Erika 
Jurinová: „Som veľmi rada, že sa našli ľudia, 
ktorí sa postavili aj za tých politikov, ktorí sú 
naozaj často kritizovaní, aj keď veľakrát určite 
právom. Som rada, že môžu aspoň takto 
cítiť podporu od ľudí zvonku, ktorí sú veriaci 
a ktorí majú záujem, aby sa veci zmenili. Aj 
v samotnom parlamente už nastali zmeny 
nasvedčujúce tomu, že táto modlitba je 
naozaj skutočná.“

Projekt Adoptuj si politika spustilo Zdru-
ženie kresťanských spoločenstiev mládeže 
a Fórum kresťanských inštitúcií v deň 20. 
výročia vzniku Slovenskej republiky. Záväzok 
modliť sa aspoň päť minút denne za vybra-
ného politika doteraz urobilo 1 200 veriacich. 
Kampaň nie je jedinou snahou kresťanov 
ovplyvniť modlitbami smerovanie slovenskej 
politiky. Pred minuloročnými parlamentnými 
voľbami sa veriaci štyridsať dní modlili a po-
stili za správne rozhodnutie voličov. Iniciatíva 
kresťanských spoločenstiev nezostáva však 
iba pri modlitbe. V týchto dňoch spúšťajú 
projekt Kresťan v politike určený pre tých 
veriacich, ktorí sa chcú do politického života 
aktívne zapojiť.

Monika Marušicová

Rozprávač
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Nenarodený 
ľudský život
Život človeka je najvyššou hodnotou. Teologické zdôvodnenie tohto princípu vychádza z vie-
ry, že každý človek bol stvorený na Boží obraz. No rešpektovanie ľudského života ako abso-
lútnej hodnoty sa opiera aj o historickú skúsenosť ľudstva.

Relativizácia absolútneho
Tam, kde sa život stáva relatívnym pojmom, 
kde spoločnosť dovolí, aby za určitých okol-
ností jeden človek vzal život inému, tam sa 
stráca ľudskosť. Oslabujú sa väzby, ktoré 
vytvárajú spoločenstvo, pretože každý jeho 
člen si uvedomuje: ak o tom, kto má právo 
žiť a kto nie, začnú rozhodovať ľudia, nikto 
si už nemôže byť istý svojím životom.

Ak je ľudský život absolútnou hodnotou, 
v ktorej sme si všetci rovní tak, ako sme 
všetci rovnako Božími deťmi, potom platí, 
že nikto si nemôže nárokovať, aby mu bol 
do opatery zverený iný ľudský život, život 
dieťaťa. Pretože život dieťaťa má presne 
rovnakú absolútnu hodnotu ako život kto-

réhokoľvek dospelého. Splodenie dieťaťa 
a jeho narodenie nie je dané rozhodnutím 
muža a ženy, že dieťa chcú. Muž a žena 
môžu, ale nemusia splodiť dieťa.

Pokrok v medicíne však umožnil, že dnes 
dokážeme zaranžovať splynutie mužských 
a ženských pohlavných buniek aj v labora-
tórnych podmienkach. Pre mnohé bezdet-
né páry sa tým otvorila možnosť priviesť 
na svet vlastné dieťa. Zároveň s tým sa však 
spochybnila absolútna hodnota ľudského 
života. To, že nový ľudský život vznikol 
výlučne na základe rozhodnutia iných ľudí, 
z neho robí objekt – na jednej strane túžby 
rodičov, no zároveň aj finančného zisku 
zdravotníckych zariadení.

Dieťa ako predmet túžby a zisku
Žiaľ, táto objektivizácia dieťaťa sa me-
dzičasom stala súčasťou akceptovaného 
spoločenského poriadku. Vznikla spoločen-
ská dohoda, že bezdetné manželské páry 
majú nárok na využitie služieb asistovanej 
reprodukcie. Súčasťou tejto dohody je aj 
zahrnutie týchto služieb do balíka výkonov 
preplácaných zdravotnými poisťovňami. 
Na ich zaplatenie prispievajú všetci poisten-
ci. A snaha znížiť náklady a zvýšiť úspeš-
nosť umelého oplodnenia viedla k tomu, 
že počas každej procedúry vzniká viacero 
embryí, pričom len niektoré sú vložené 
späť do maternice ženy. Tie, čo zostanú, 
sa zmrazia, aby sa neskôr mohli využiť 

na zopakovanie procedúry pri neúspešnom 
prvom pokuse, na ďalší výskum, pri ktorom 
dochádza k ich deštrukcii, alebo sú rovno 
zničené. Ľudský život, ktorý vznikol v la-
boratóriu, tam v drvivej väčšine prípadov aj 
zaniká.

Takzvaná „liečba neplodnosti“ pros-
tredníctvom umelého oplodnenia nie je 
v súlade s kresťanským chápaním ľudského 
života. No nielen to – keďže spochybňuje 
absolútnu hodnotu života každého človeka 
a z nenarodeného ľudského života robí 
objekt, predmet túžby a zisku, je vlastne 
akýmsi ekvivalentom trestu smrti, mučeniu 
či iným formám neľudského zaobchá-
dzania, ktorých sa dopúšťajú jedni ľudia 
na druhých. Spoločenský konsenzus, ktorý 
v tejto otázke vznikol za ostatných tridsať 
rokov, podkopáva samotné základy ľud-
skosti a predstavuje tak významné víťazstvo 
kultúry smrti nad kultúrou života.

Ideológia rodovej rovnosti násilne od-
deľuje fyziologické pohlavie od prežívania 
mužskej a ženskej identity. Podľa tejto ideo-
lógie pohlavie človeka nijako nesúvisí s jeho 
prežívaním vlastnej sexuality ani s tým, aké 
bude jeho postavenie v spoločnosti – každý 
môže byť ženou alebo mužom, manželom, 
alebo manželkou, matkou, alebo otcom. 
Požiadavka na rozšírenie definície manžel-
stva tak, aby zahŕňala aj páry rovnakého 

pohlavia, je priamym a logickým dôsled-
kom tohto dualizmu. Jej akceptovaním 
sa zároveň otvorí cesta pre takéto páry 
k asistovanej reprodukcii. Zvyšuje sa tiež 
tlak na legalizáciu takzvaného „náhradné-
ho materstva“, pri ktorom ženy prenajímajú 
za peniaze svoju maternicu bezdetným 
párom na vynosenie a porodenie ich plodu. 
Z tolerovaných, ale stále okrajových javov sa 
stane štandard.

Za život
Uznanie vzťahu dvoch osôb rovnakého 
pohlavia za manželstvo by ďalej oslabilo 
práva dieťaťa na život  pred aj po narodení, 
práva mať otca a matku. Naopak, posilní sa 
relativizácia ľudského života. Ľudský život 
už nebude absolútnou hodnotou, dieťa 
bude predmetom právne vymáhateľného 
nároku.

Odmietnutie rodovej ideológie a man-
želstva dvoch osôb rovnakého pohlavia 
nie je postojom „proti“ niekomu. Naopak, 
je to postoj „za“ – za ľudskosť, za rovnosť 
ľudí v ich najzákladnejšom práve na život, 
postoj za rešpekt voči životu iného človeka. 
Je to prejav kultúry života. n

Anna Záborská
ilustr. snímka: sxc.hu

Formy okultizmu
Špiritizmus je definovaný ako duchovná 
činnosť, ktorá je založená na presvedčení, že 
ľudia dokážu prostredníctvom iných osôb, 
médií, nadviazať spojenie so svetom mŕtvych, 
a tak získať požadované informácie a zjavenia. 
V špiritizme sú dôležité tieto pojmy: médium, 
tranz, seansa a špiritistické javy.

Médium je osoba, ktorá nadväzuje spoje-
nie so svetom duchov. Duchovia nepochá-
dzajú od Boha. Sú to padlí anjeli, služobníci 
satana, ktorí vplývajú na psychické javy 
a pôsobia na seansách. Tranz je stav, v kto-
rom špiritistické médium stráca vedomie 
a dostáva sa pod vplyv nejakej vonkajšej sily. 
Seansa je stretnutie, počas ktorého špiritisti 
nadväzujú spojenie s duchmi mŕtvych.

Špiritistické javy zahŕňajú všetky druhy 
komunikácie so svetom duchov, ktoré vyvo-
láva špiritista, napríklad: rozprávanie v tranze 
(stav, v ktorom médium stráca vedomie a je 
ovládané silou nejakého ducha s cieľom ko-
munikácie so zosnulým), levitácia (vznášanie 
sa predmetov a ľudí vo vzduchu), telekinéza 
(pohyb predmetu, ktorý uvádza do pohybu  
osoba inak ako fyzickou silou), aport (pre - 
miestňovanie predmetov cez zavreté miest-
nosti), automatické písmo (schopnosť osoby 
písať prostredníctvom mediálnych síl), komu- 
nikácia cez špiritistickú tabuľku, prízraky, dví- 
hanie stola (nakláňanie a otáčanie stola je od-
poveďou duchov na položené otázky) a iné.

Keďže špiritizmus naozaj pôsobí, je dôle-
žité, aby kresťan, ktorý sa stretáva s osobou, 
ktorá o sebe tvrdí, že má nadprirodzené 
schopnosti, pátral po zdroji tejto sily. Biblia 
špiritizmus zavrhuje. To znamená, že špiri-
tistické javy nemôžu byť božského pôvodu. 
„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 nešľachet-
nosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný 
pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, 
ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodej-
níkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, 
nedovolil.“ (Dt 18, 9 – 14) Kresťan si má 
položiť otázku, kto sú duchovia, s ktorými 
na seansách ľudia nadväzujú spojenie. 
V Biblii nájdeme stať, v ktorej je napísané, 
že duchovia mŕtvych prebývajú buď u Boha, 
alebo v pekle. Z toho vyplýva, že duchovia 
kontaktovaní počas seáns nie sú duchovia 
mŕtvych, ale padlí anjeli, ktorí sa falošne 
vydávajú za zosnulých.

Antónia Rabatínová
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Modlitba Svätého Otca Františka k Svätej rodine
Ježiš, Mária a Jozef,

vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby,

opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.

Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje

násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený alebo pohoršený,

nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.

Svätá nazaretská rodina,
nech budúca biskupská synoda

dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí
posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny,

jej krásy v Božom pláne.

Ježiš, Mária a Jozef,
vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
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Božie zázraky
A tak pani Anežka prijala miesto 

v inej účtovníckej spoločnosti, ale 
už po mesiaci prišiel nečakaný 

zlom: na preventívnej prehliadke jej objavili 
nádor na maternici. Vo firme nemali zľuto-
vania a navrhli jej, aby si podala výpoveď, 
no keď ju skutočne doniesla, šéf ju zrazu 
začal presviedčať, aby si to rozmyslela. Už 
necúvla. Pochopila, že sa musí vrátiť k pre-
došlej ponuke rehole. Jezuiti ju dokonca 
prijali do zamestnania ešte pred operá-
ciou, čo si Anežka dodnes nesmierne váži. 
Tvrdí, že ju podržali v jednom z najťažších 
období. Stále pre nich pracuje, aj keď sa 
učí niesť ďalší kríž. Je  ním starostlivosť 
o imobilného manžela, ktorému pred 
časom diagnostikovali zriedkavé neurolo-
gické ochorenie, na ktoré nie sú lieky a má 
progredujúci charakter. Anežkin manžel 
chodí iba pomocou G aparátu, zle arti-
kuluje a vyžaduje si jej stálu starostlivosť. 
A tak ona každé ráno skoro vstáva, aby mu 
urobila hygienu, pripravila raňajky, po-
mohla s toaletou, zariadila, aby mal všetko 
poruke. Potom odchádza do práce a po nej 
zasa beží domov k manželovi, aby navarila 
a pripravila veci na ďalší deň. Anežka sa 
nebúri, nerebeluje, tvrdí, že dnes už má 
v sebe hlboký pokoj, lebo cíti, že náš Pán 
si ju cez tieto skúšky vedie. Zároveň vážne 
dodáva, že mu pred rokmi sama dala súhlas 
s krížom – keď totiž zistili, že nemôžu mať 
deti, veľa cestovali, využívali dovolenky 
na pekný život vo dvojici. No pamätá si, 
že vtedy priateľke povedala: „Bojím sa, že 

nebudem môcť prísť do neba, lebo mi je tak 
dobre.“ Dnes do starostlivosti o manžela 
vkladá toľko lásky, že, ako vraví, niekedy jej 
pripadá, akoby bol jej dieťaťom. Napriek 
tomu všetkému, čo ste počuli, pani Anežka 
má aj pre vás, milí chorí, ktorí sa boríte so 
všakovakými starosťami, svoje povzbudzu-
júce slová: „Pred rokmi, keď sa utrpenie 
stalo bežnou súčasťou môjho života som 
hľadala duchovné vedenie. Potrebovala 
som dostať odpovede na mnohé otázky, 
potrebovala som niekoho, kto by ma viedol. 
Modlila som sa za to, aby som našla dobré-
ho duchovného vodcu. Keď sa mi zdalo, že 
už to trvá príliš dlho, povedala som: ,Ježišu, 
keď mi nechceš poslať duchovného vodcu, 
potom ma musíš viesť ty sám.‘ Dnes s isto-
tou viem, že ma vedie. Postupne som do-
stávala odpovede na svoje otázky. Pochopila 
som, že nemá zmysel šomrať a búriť sa, lebo 
tým aj tak nič nezmením. Raz, keď som sa 
opäť pýtala prečo, mi jeden kňaz jezuita po-
vedal: ,My vidíme len priamo pred seba, ale 
Pán Boh vidí aj za roh.‘ Odvtedy si túto vetu 
často opakujem. Už sa nepýtam prečo, ale: 
,Čo mi chceš, Bože, týmto povedať?‘ V tichu 
svojho vnútra sa snažím zachytiť Boží hlas 
a nájsť odpoveď. Vlastne ju už poznám. 
Pochopila som, že keď utrpenie prijmem, 
stáva sa ľahším a posúva ma bližšie k Je-
žišovi. Keď ho obetujem, môžem pomôcť 
iným. Nie som dokonalá, aj ja mám občas 
pocit, že už to neunesiem. Vtedy mi najviac 
pomáhajú modlitby ľudí, ktorí ma poznajú 
a vedia, že potrebujem pomoc. V modlitbe 

je úžasná sila. Niekedy žasnem, ako ľahko 
sa vyriešia zložité veci, ako ľahko sa vyrieši 
niečo, čo sa zdalo nemožným. To je ovocie 
modlitby. Ďakujem všetkým, čo na mňa 
pamätajú v modlitbách. Modlime sa za seba 
navzájom.“

Keď vám bude ťažko pri nesení vašich 
starostí, chorôb, spomeňte si na svedec-
tvo Anežky Lajčinovej z Bratislavy, ktorej 
tichosť a pokora sú istou cestou k svätosti, 
hoci pri pohľade na ňu mnohí netušia, 
aké obety denne kladie pred Kristov kríž. 
Nie v reptaní, ale v úplnej odovzdanosti sa 
do Božej vôle. n

Andrea Eliášová, VR
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

ilustračná snímka: sxc.hu

Čím len bude tento chlapec?
Keď sa malé dieťa začne prejavovať iným 
spôsobom než jeho rovesníci, má iné záujmy, 
mnohí si kladú otázku, čo z neho vyrastie. 
Zdá sa, že na veľké poslanie si Pán pripravuje 
svojich už od malička. Je to Božia škola a treba 
mať otvorené oči i srdce, aby človek tieto 
znaky neprehliadol. 

Je to aj prípad Jozafáta, ktorý už v detskom 
veku ukázal, že jeho životná cesta bude iná. 
Svetlo sveta uzrel vo Volodymire Volynskom 
na území dnešnej Ukrajiny. V tom čase išlo 
o územie tzv. Rzeczy pospolitej – územnú 
federáciu Koruny Poľského kráľovstva a Veľ-
kého litovského kniežatstva. Jozafát sa narodil 
v roku 1580 v rodine schudobneného šľach-

tica Havrijila a jeho manželky Márie. Pokrstili 
ho v miestnom Chráme sv. Paraskevy a dali 
mu meno Ivan. Keďže to boli nábožní a čestní 
ľudia, bolo prirodzené, že tieto hodnoty všte-
povali aj malému Ivanovi. A k tejto prirodzenej 
náboženskej výchove, ktorá bola súčasťou 
atmosféry rodinného domu, pridal Pán ešte 
jeden mimoriadny znak zhora. Bol to mystický 
zážitok, ktorý mal Ivan ako sedemročný. 

O tomto zážitku nehovoril nikomu, ale raz 
sa zdôveril svojmu priateľovi Gennadijovi 
Chmeľnickému. Keď bol so svojimi rodičmi 
v cerkvi, zastal s mamou pred ikonou Ukrižo-
vaného a pýtal sa jej, čo znamená ten výjav. 
Zbožná mama vysvetlila, ako len vedela, 

synovi dôvod, prečo zostúpil Boží Syn z neba 
na zem. A vtedy sa to stalo. „Zrazu som pocí-
til,“ hovoril potom sám Jozafát, „ako z boku 
Ukrižovaného vyletela horúca iskra a vpadla 
do môjho srdca tak, až ma to zabolelo. Ale 
od tej chvíle som zahorel takou láskou k Cirkvi 
a východnému obradu, že som počas tridsia-
tich rokov ani raz nevynechal modlitebné 
pravidlo.“ Tento zážitok spôsobil v chlapcovi 
ozajstnú zmenu. Hoci bol ešte dieťa, začal 
z neho hovoriť budúci mních. Ako desaťročný 
už vedel naspamäť mníšske pravidlo: večiereň, 
povečerie, polnočnicu, utiereň i časy.

Marko Durlák

SuPErStAr
Blahoslavený pápež Ján Pavol II. je jedna, ak nie jediná osoba verej-
ného života, ktorá nadviazala v minulom storočí dialóg s mladými 
ľuďmi a ponúkla im určitú životnú alternatívu.

Jeho charizma  a osobnost-
né vyžarovanie prilákalo 
tisícky mladých ľudí, aby 

nasledovali tento príklad obe-
tavého a darujúceho sa pápeža. 
Táto črta zrejme vyplývala 
zo skutočnosti, že sám prežil 
dramatické detstvo a mladosť, 
až kým neostal ako úplná sirota 
bez matky, brata a napokon 
aj bez otca. Blahoslavený Ján 
Pavol II. sa napokon sám stal 
vychovávateľom mládeže a sám 
ponúkol spôsob, ktorým sa 
možno priblížiť k človeku, ktorý 
prežíva existenciálny problém.

Wojtyła a mladí
V 60. rokoch K. Wojtyła za-
viedol nový pojem środowisko 
(prostredie, životné prostre-
die). Používa sa na označenie 
skupiny približne dvesto mužov 
a žien, ktorí chodievali na spo-
ločné výlety, viedli intelektu-
álne rozhovory, odovzdávali 
si skúsenosti. Tieto skupiny 
vo Wojtyłových časoch tvorili 
niekoľkí mladí ľudia, napríklad 
mladomanželia a snúbenci, 

s ktorými pracoval ako univer-
zitný kaplán. K. Wojtyła mal 
dve takéto skupiny. Jedna sa vo-
lala Rodzinka (Rodinka) a druhá 
Paczka (Partia).  Jeho środowis-
ko bolo pozoruhodné aj tým, 
že pôsobilo pod holým nebom, 
čo bola pastoračná inovácia 
v čase, keď kňazi jednoducho 
netrávili dovolenky s mladými 
ľuďmi a mladomanželmi. K. 
Wojtyła, ktorý chodil na túry už 
vo Vadoviciach, sa v prírode cítil 
ako doma. Jeho mladí priatelia 
boli fanatickí kajakári a lyžiari. 
A keďže sa K. Wojtyła riadil 
svojou pastoračnou metódou 
„sprievodnej služby“, často spo-
lu trávili voľný čas pri poľských 
jazerách, na riekach a v horách. 
V septembri 1953 Karol Wojtyła 
uskutočnil s mladými prvý 
výlet na kajakoch, čím otvoril 
tradíciu, ktorú udržiaval až 
do augusta 1978.  Keď sa Wujek 
(mládež tak prezývala Karola 
Wojtyłu, aby nevzbudzovala po-
zornosť v spoločnosti, ak by ho 
oslovovala kňazským titulom) 
naučil ovládať kajak, vždy si 
zobral dvojkajak a kto sa s ním 

chcel porozprávať, prisadol si 
k nemu. Pri svätej liturgii slúžil 
prevrátený kajak ako oltár a dve 
skrížené veslá ako oltárny kríž. 
Wujek takisto hrával so svojimi 
mladými futbal, zvyčajne ako 
brankár, a pridával sa k muž-
stvu, ktoré malo menej hrá-
čov.  V istý večer, keď už všetci 
po futbale sedeli s K. Wojtyłom 
pri táborovom ohni a debatovali 
o knihách a encyklikách pápe-
ža, ho zastihlo aj vymenovanie 
za biskupa.

Ján Pavol II. a mladí
Po svojom zvolení na pápež-
ský stolec bola mládež jeho 
prioritou. Tvrdil, že mládež je 
budúcnosťou sveta a Cirkvi. 
Pozoruhodné vzťahy Jána 
Pavla II. s mladými ľuďmi sa 
začali už vtedy, keď ho mládež 
začala nazývať superstar John 
Paul – superhviezda Ján Pavol. 
Príkladom takéhoto stretnu-
tia bolo stretnutie v Madison 
Square Garden v októbri 1979. 
Tieto vzťahy medzi pápežom 
a mládežou viedli k myšlien-

ke vytvoriť projekt svetových 
dní mládeže. Sám pápež toto 
dielo opisuje slovami: „Nik-
to si nevymyslel svetové dni 
mládeže. Boli to mladí, ktorí 
ich vytvorili.“ V ďalších fázach 
jeho pontifikátu však už nebolo 
možno o ňom nekriticky ho-
voriť len ako o nejakej popstar. 
Samotný vek pápeža, guľka 
Aliho Agcu, dôsledky choroby, 
to všetko viedlo k tomu, že Ján 
Pavol II. nebol len hocijaká 
popová hviezda v bielej sutane. 
Prečo teda vzťahy s mladými 
ľuďmi nielen pokračovali, ale 
stávali sa stále intenzívnejšie? 
Pápež bral mladých ľudí vážne 
ako osobnosti a dával im najavo, 
že vidí, ako zápasia so zmyslom 
života. Keď s nimi hovoril, 
neuberal nič z kresťanského 
posolstva, ktorý zreteľne aj sám 
žil. A čo bolo azda najdôležitej-
šie, nevnucoval sa im, ale žiadal 
od nich, aby sa neuspokojovali 
s ničím menším ako s morálnou 
dokonalosťou. V období západ-
ných dejín, v období studenej 
vojny, keď v podstate žiadna iná 
svetová osobnosť nevyzývala 
mladých ľudí, aby niesli nejaké 
bremeno a obetovali sa, uhasil 
Ján Pavol II. smäd mladých ľudí 
po hrdinstve a spojil ho s ľud-
ským hľadaním Boha.

Aj preto bol vo svojom evan-
jelizačnom úsilí taký úspešný! n

Tomáš Haburaj

4. turnus Stretnutia mládeže v Juskovej Voli
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Predloženie
Svätý prestol je pre nás už známou sku-
točnosťou – už vieme, že to nie je nejaký 
obyčajný stôl, vieme, že ide o trón Boha, 
o Kristov hrob; vieme, aké je jeho odie-
vanie a podobne. V oltárnej časti sa však 
nachádza ešte jeden stôl. Niektorí ho 
dosť nepresne nazývajú bočný oltárik 
alebo žertveník, no v tomto prípade nej-
de o žiaden oltárik ani oltár. Je to jed-
noducho prípravný stôl na Eucharistiu, 
po grécky protésis, čiže predloženie.

Pri Chráme svätej múdrosti v Konštantínopole sa 
dodnes nachádza samostatná miestnosť, ktorá slúžila 
ako miestnosť, kde sa odovzdávali dary veriacich 

na bohoslužbu. Išlo najmä o chlieb a víno, ale aj o iné po-
traviny, ktoré sa po nespotrebovaní na liturgii jednoducho 
rozdávali alebo slúžili pre duchovenstvo a chudobných. 
Táto miestnosť (možno ju prirovnať k sakristii v latinskom 
obrade) sa nazýva skevofilakion a stála, ako sme spomínali, 
pri chráme. Táto miestnosť prípravy darov sa neskôr spojila 
dverami priamo so svätyňou v severnej časti, ako to môžeme 
vidieť v starodávnych ruských chrámoch alebo v Chráme sv. 
Sofie v Kyjeve. Až neskôr sa vyvinula forma, ktorú poznáme 
dnes – stôl postavený pod severnou stenou svätyne. V gréc-
kom prostredí je na tento prípravný stôl určený výklenok 
v severnej časti svätyne (možno si to všimnúť v niektorých 
našich starších murovaných chrámoch, napr. v dedinke Steb-
ník pri Bardejove), kde je dokonca v niektorých prípadoch 
záves, ktorý zvykne byť až do veľkého vchodu zatiahnutý. 
Stôl je zhotovený podobne ako prestol, je však menší a  pri 
jeho posviacke sa nepostupuje tak ako pri svätom prestole 
– len sa pokropí. Odieva sa podobne ako prestol. V našom 
prostredí sa práve pri tomto stole zvykne zobraziť ikona, 
ktorá zobrazuje  výjav z Getsemanskej záhrady, keď sa Kris-
tus modlí k Otcovi, aby od neho vzal čašu utrpenia – tento 
výjav totiž veľmi úzko súvisí s čašou, ktorá je tu pripravená. 
V gréckom prostredí sa zvykne na toto miesto dávať ikona 
veľkého poníženia Krista a v niektorých prípadoch aj ikona 
narodenia Krista.

Toľko teória prostredia. Obrad, ktorý Cirkev vykonáva 
na tomto stole, je príprava chleba a vína na Eucharistiu. Práve 
z tohto dôvodu sa na tento stôl kladie päť chlebov na liturgiu, 
víno, kopije na vyrezávanie tzv. baránka a ostatných častíc 
z chleba na Eucharistiu, je tu diskos (podnos na stopke) 
na chlieb a čaša na víno. Horí tu svieca.

Aj keď sú tieto skutočnosti ukryté pred zrakmi ľudí a vy-
jadrujú tajomstvo – či už narodenia Krista v Betleheme, alebo 
jeho modlitby v Getsemanskej záhrade –, predsa sú veľmi 
dôležité. Sú totiž dôležité, aby napriamili naše srdcia k väčšej 
sústredenosti na Eucharistiu – aj keď sa to týka viac-menej 
najmä kňaza. Cirkev však práve v čase prípravy darov zdôraz-
ňuje veriacim čítanie žalmov, čiže hodiniek (tzv. časov), aby 
sa táto príprava dotkla aj srdca bežného človeka. n

Michal Bučko

Pán je môj 
ochranca
Na rozdiel od predchádzajúcich žalmov pri 
treťom vieme presne, že ho kráľ Dávid napí-
sal v čase, keď utekal pred vlastným synom 
Absolónom, ktorý ho chcel zabiť.

Dávid mal srdce podobné Božiemu. Bol víťazom nad Goliá-
šom, odvážnym bojovníkom, pokorným kráľom. Predob-
razom Ježiša Krista. Teraz uteká pred vlastným synom. 

Mnohí si povieme, že zlyhal ako otec. A zlyhal viackrát. Hoci by 
sme mohli Dávida súdiť v jednotlivostiach za mnohé, jeho život 
ako celok je hodný obdivu. Naozaj bol mužom podľa Božieho 
srdca. Nie preto, že nerobil chyby, ale preto, že sa vracal k Pánovi 
hneď, keď zbadal, že ho stratil z dohľadu. Nešpekuloval, či ho Boh 
prijme. Pripomína mi Jonáša, ktorý vie, že sa do brucha veľryby 
dostal vlastnou chybou, no predsa volá k Pánovi. A je vypočutý. 
Ako Dávid, ktorý hovorí: „Hlasne som volal k Pánovi a on mi 
odpovedal zo svojho svätého vrchu.“ Ktovie, čo mu povedal. Nedo-
zvieme sa to. Tak ako sa nedozvieme Boží pohľad na Dávidovo 
otcovstvo a jeho postoj k výchove.

Teraz neuteká iba pred synom, ale pred mnohými, ktorí sa 
k Absolónovi pridali. Toto je skúsenosť, ktorú zažívame občas aj 
my. Keď sme sužovaní, keď máme práve čas tmavej doliny, prídu 
viacerí, ktorí sú odborníkmi na náš život. Ale, žiaľ, takto presne 
sa správame aj my k iným. K neveriacim (o ktorých presne vieme, 
ako by mali žiť), ale aj k veriacim.

Žijeme v duchovnej realite, kde existujú len dve kráľovstvá – Bo-
žie a diablovo – a tie medzi sebou vedú boj. Keď vidíme vo filmoch 
bojové scény, v ktorých je v nejakom zákope zranený vojak, jeho 
spolubojovníci mu všemožne pomáhajú. Nedorazia ho. Nenadá-
vajú mu, aký je hlúpy, že sa nechal zraniť. Pomôžu mu.

Všetci sme zranení hriechom. Tí, ktorí nám nejakým spôsobom 
ubližujú, sú bojovníci na našej strane barikády, trpia zranení diab-
lom. Nezaslúžia si to, čo sa im od nás väčšinou dostáva – ohovára-
nie, súd, neláska, povyšovanie sa nad ich zlyhaním, ich hriechom. 
Potrebujú našu lásku a pomoc. Lebo máme len jedného nepria-
teľa – diabla. A proti tomu sa bojuje zbraňami lásky, pokory, dob-
roty, múdreho napomínania a sprevádzania. Lebo také je Božie 
srdce. A keď človek takto žije, nachádza sa pod Božou ochranou 
a môže sa spoliehať na jeho pomoc v každom čase a v každej situá-
cii. Aj v zdanlivo beznádejnej.

Pavol nás napomína: „Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On 
stojí alebo padá svojmu pánovi..“ (Rim 14, 4) Nemôžeme vedieť, 
prečo človek vedľa nás koná tak a nie inak. Či skúška, ktorou pre-
chádza, nie je na jeho posvätenie. Nemôžeme vedieť, ako on sám 
volá k Bohu vo svojom trápení. A možno si odpoveďou na jeho 
volanie práve ty. Nemôžeme vedieť mnoho vecí. Ale môžeme si 
byť istí, čo od nás Boh žiada v každom čase, v každej situácii, vo 
vzťahu ku každému človeku – obyčajnú, nefalšovanú lásku. n

Valéria Juríčková

Nečakaná návšteva

Chladný vzduch sa s kvílením 
premával po ulici. Vzdorovala 
mu skupina mladých ľudí, 

ktorí chodili od domu do domu. Napriek 
mrazivému chladu spievali koledy a ohla-
sovali radostnú novinu, že sa v judskom 
Betleheme narodil Mesiáš.

„Teraz kam?“ spýtal sa Filip, ktorého diev-
čatá dlho prehovárali, aby im hral baču.

„Až do tamtoho domu, čo majú v záhrade 
rozsvietený stromček,“ pohotovo odpove-
dala Anka, držiac v ruke spevník s koledami 
a rozpis domov, kam majú ísť.

„A k tetke Dziakovej nepôjdeme?“ spýtala 
sa Monika.

„No, nemám ju v zozname, nenahlásila 
sa,“ odvetila Anka.

„Ale minulý rok sme tu boli.“
„Čo ja viem?“ zaváhala Anka. „Keď bude 

mať otvorenú bráničku a rozsvietené, tak 
poďme. Možno sa nestihla nahlásiť.“

Skupina mladých ľudí sa priblížila 
k skromnému domu. Jednoduchá stará 
bránka vedľa šípkového kríka bola otvore-
ná. Deti neistým krokom vstúpili a začali 
spievať ďalšiu koledu. Dvere domu boli za-
tvorené, no dnu sa svietilo. Filip s ostychom 
zaklopal. Z domu nevychádzal žiadny zvuk.

„Možno tetka nechce, aby sme išli dnu,“ 
povedal dievčatám.

„Skús, či je odomknuté,“ navrhla Monika.
Filip ju počúvol a dvere sa pomaly otvori-

li. Monika sa prestrčila dnu a poobzerala sa 
po izbietke. V malej piecke dohorieval oheň 
a oproti nemu, pod perinami ležala stará 
pani, ktorá držala v rukách ruženec. 

„Tetka,“ zvolala Monika. „Prišli sme vám 
koledovať.“

„Čo?“ spýtala sa starenka.
„Že sme prišli koledovať!“ zopakovala 

Monika. Aj ostatné dievčatá medzitým 
vstúpili do izbietky a Filip mocne zavrel 
dvere. Chladný vietor zostal vonku spievať 
si svoju studenú pieseň. Dievčatá začali 
spievať koledy. Na tvári starenky sa rozhos-
til anjelský pokoj. V jej očiach sa znova zali-
gotali plamienky mladosti. Ktovie, kde bola 
myšlienkami. Možno vo svojom detstve pri 
skromnom stromčeku s orechmi a sušený-

mi slivkami. Alebo prežívala časy, keď sama 
chodila na koledu. Dievčatá dospievali 
a oheň v piecke zhasínal. Filipovi napadlo, 
že priloží, no nikde nevidel drevo.

„Tetka, a kde máte drevo?“ spýtal sa.
„Jaj, tam vonku, hen v šope,“ namáhavo 

odvetila starenka.
Filip zložil huňatý kožuch a rozbehol 

sa von. Dievčatá sa pozreli po sebe. Jedna 
si čupla k piecke a povymetala ju. Druhá 
otvorila sekretár a na stôl vybrala krížik 
a stojančeky so sviecami. Tam si všimla 
i vianočnú pohľadnicu s ikonou, vzala ju 
a oprela o krížik.

„Tetka, a nechceli by ste čaj?“ spýtala sa 
Anka a keď tetka nenamietala, vzala kanvi-
cu a hrnčekom chcela nabrať z vedra vody. 
No bolo prázdne. Rýchlo ho vzala a vybehla 
von k studni. Na dverách sa skoro zrazila 
s Filipom, ktorý niesol v náručí poriadnu 
kôpku dreva. Usmiali sa na seba.

O štvrť hodiny už koledníci sedeli 
v izbietke na stoličkách a pohľadom si vy-
chutnávali svoje dielo. Na stole ku krížiku, 
horiacim sviecam a pohľadnici pribudla 
vetva z jedličky, v piecke veselo ihral oheň 
a v izbe rozvoniaval čerstvo zaliaty čaj. Mo-
nika položila šálku teplého čaju na stoličku 
k posteli so slovami: „Tetka, už pôjdeme.“

„Ako mi tu bolo dobre s vami. Pán Boh 
zaplať!“ odvetila starenka.

Dievčatá zanôtili ďalšiu koledu, zhasli 
sviečky na stole a pomaly sa vyberali 
z domu. Vtedy Filip vybral z tašky, do kto-
rej odkladali sladkosti, pomaranč a zopár 
čokoládok, a položil ich k hrnčeku s teplým 
čajom: „Požehnané sviatky Narodenia Pána, 
tetka. Christos raždajetsja!“

Ústa starenky ticho zašepkali: „Slavite 
jeho!“ n

Jeremy
ilustračná snímka: sxc.hu

Cesta pokánia
Čítala som príbeh o dvoch bratoch, ktorí opustili kláštor pre lákavosť sveta. Po čase spo-
znali svoj omyl a vrátili sa k starcovi s prosbou o pokánie. Rok boli zavretí v samote. V tých 
istých podmienkach. Raz denne dostávali rovnaké jedlo. Po roku bol jeden z nich vychud-
nutý a strápený. Druhý žiaril šťastím. „Pamätal som neustále na svoj hriech a cenu, čo stál 
Krista,“ vysvetľoval prvý. „A ja som celý rok ďakoval Bohu za milosť vrátiť sa späť,“ reagoval 
druhý. Ktorého pokánie bolo správne? „Pokánie oboch bolo v Božích očiach vzácne,“ odve-
til predstavený kláštora.

Akú cestu pokánia si vyberiem ja? Takú, akou ma povedie Boží Duch. Len či poznám 
Božie srdce natoľko, aby som jeho hlas rozpoznala... 

Valéria Juríčková
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PONDELOK 27. január
Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho

Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 
52, zač. 48 (rad.); Hebr 7, 26 – 28. 8, 1 – 2, 
zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.)

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal 
a ničil. (Jn 10, 10a)

Keď vojdeš do lesa a nájdeš čerstvé medvedie 
stopy v snehu, nezostaneš ľahostajný. Keď 
neutečieš, prinajmenšom budeš veľmi ostra-
žitý. Keď sa dívaš do svojho života, nevidíš 
v ňom náhodou aj stopy „šelmy“, ktorá ti už 
toho veľa ukradla, roztrhala, znehodnotila? 
Jediný, kto ti pomôže satana zneškodniť, je 
Ježiš. Pozvi ho do svojho srdca, života.

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

UTOROK 28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky

Čítania: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50

Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel 
do chrámu, začal vyháňať predavačov 
a kupujúcich v chráme. (Mk 11, 15)

Čítal som peknú radu pre podnikateľov: 
„Keď chceš počuť šušťanie peňazí, musíš 
najprv počuť šušťanie Biblie.“ Ježiš nie je 
proti biznisu. Ak som raz dostal talenty, mu-
sím ich „točiť“. Zisk však nemá byť cieľom, 
ale prostriedkom pomoci. To, čo sa Ježišovi 
nepáči, je modlárstvo. Ak sa peniaze stanú 
dôležitejšie ako modlitba, ide o modlárstvo.

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

STREDA 29. január
Prenesenie ostatkov hieromučeníka 
Ignáca Bohonositeľa

Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 
26, zač. 51

Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo 
v modlitbe prosíte, ste už dostali, a bude-
te to mať. (Mk 11, 24)

Nasľubuje hory-doly. Kedy? Keď má vypité 
alebo keď kandiduje a potrebuje hlasy. O Ježi-
šovi nič z toho neplatí. Dal nám veľmi veľké 
prisľúbenie, ktoré si vyžaduje veľkú vieru. 
Evanjelizovať neznamená učiť pekné poučky 
z katechizmu. Evanjelizovať znamená svedčiť 
o Ježišovi, ktorý koná v mojom živote, pretože 
je verný svojim prisľúbeniam. Poznáš ich?

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

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

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

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

Stopoval pri ceste. Asi po sto metroch som 
zastavil a začal cúvať. Keď otváral dve-
re, zistil som, že ho poznám. „Jój, vy ste 
dobrý. A prečo ste zastavili?“ V sekunde, keď 
sa ma to pýtal, som si spomenul, že sa volá 
Mikuláš. „No preto, lebo máte dnes meniny!“ 
zasmial som sa, lebo bol 6. december. Dobrý 
skutok je len našou spoluprácou na svätých 
príležitostiach.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätým (HS: 358; PZ: 
335; HP: 349)

PIATOK 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53

Kameň, čo stavitelia zavrhli... (1 Pt 2, 7)

Peter sa musel naučiť bojovať. On, tvrdý 
rybár, odhováral Ježiša od plánu, v ktorom 
bolo spásne utrpenie. Putujúc po tejto zemi 
musíme bojovať. Ježiš prijal zavrhnutie, 
a preto ho Boh povýšil (Flp 2, 9) a dal mu 
najväčšiu slávu na nebi, na zemi i v podsvetí. 
Vyhrať znamená prijať zavrhnutie a ča-
kať, že sa Pán oslávi. Jemu neunikne naše 
poníženie.

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

SOBOTA 1. február
Predprazdenstvo Stretnutia Pána 
Mučeník Tryfón

Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 
10, zač. 84

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, 
aby sa zachoval váš duch neporušený 
a duša i telo bez úhony, keď príde náš 
Pán Ježiš Kristus. (1 Sol 5, 23)

Keby už prišiel Ježiš! Určite je dobré volať ho 
a tak ako prví kresťania hovoriť: „Marana 
tha“. Veď kde nám bude lepšie ako pri Kris-
tovi? A čo nás môže odlúčiť od jeho lásky? 
Asi väčšina ľudí sa bojí Ježišovho príchodu 
a chcú sa pripraviť. No jediný, kto nás môže 

pripraviť, je Boh. Svojimi silami to nedoká-
žeme, iba on nás môže celých posvätiť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák 
z predprazdenstva. Ostatné z dňa (HS: 359, 
160; PZ: 337, 115; HP: 351, 115)

NEDEĽA 2. február
Nedeľa o Zachejovi. Stretnutie Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Čítania: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22b – 
40, zač. 7 (sv.); 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 
19, 1 – 10, zač. 94 (o Zachejovi)

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. (Lk 
2, 27)

Prezerali sme si s deťmi Bibliu, no pri potope 
som musel obhájiť Boží zámer. „Pán Boh 
nechcel potopu. On nikdy nechce človeku 
zlo. Boh túži, aby bolo tak ako na počiatku 
– v raji. 
Preto Boh stále posielal svojho Ducha a robí 
to aj dnes. On neprestane, pretože miluje 
človeka. A tam, kam prichádza Svätý Duch, 
človek prežíva raj. Ježiš povedal: „Keď príde 
Tešiteľ...“ (Jn 15, 26) Potrebujeme Tešiteľa, 
pretože žijeme v slzavom údolí a smútok je 
ovocím hriechu. V raji nebol smútok. Boh 
nás nestvoril pre smútok, ale pre radosť, pre-
to apoštol Pavol, osvietený Svätým Duchom, 
opakuje: „Ustavične sa radujte v Pánovi.“ 
Jediný zármutok, ktorý je dobrý, je zármu-
tok na spásu – ak človek ľutuje hriechy. „Veď 
zármutok podľa Božej vôle spôsobuje poká-
nie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí 
smrť.“ (2 Kor 7, 10) 
Keď prorok Simeon prijal vnuknutie Ducha 
a išiel do chrámu, došlo k takému radost-
nému stretnutiu, že naša cirkev to slávi ako 
sviatok. Simeon plesal vo Svätom Duchu 
a jeho radosť bola silnejšia ako strach zo 
smrti. Veľmi sa mi zapáčili slová Sväté-
ho Otca Františka, ktorý prednedávnom 
povedal o Ježišovi, že bol mužom radosti. 
Určite to bolo na Ježišovi vidno. A najviac 
asi po modlitbe, pretože keď apoštoli videli, 
čo s Ježišom robí modlitba, prosili ho: „Nauč 
aj nás modliť sa!“ 
Ako vyzerá tvoja modlitba? Dáva ti radosť? 
Ak to tak nie je, vzývaj Svätého Ducha a ča-
kaj. On určite bude konať.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Vchod zo sviatku. Tropár 
z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák hlasu, 
I teraz, kondák zo sviatku. Ostatné z hlasu 
a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Panenská Bohorodička a deviaty irmos 
z utierne sviatku. Myrovanie

Marek Badida

PONDELOK 20. január
Prepodobný Eutymios Veľký

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

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť 
sa ho, lebo vychádzala z neho sila 
a uzdravovala všetkých. (Lk 6, 19)

Z Ježišovej sily neubudlo. Na konci Matú-
šovho evanjelia sú dve veľké správy: „Daná 
mi je všetka moc na nebi i na zemi“ a: „Hľa, 
ja som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta“. On aj dnes uzdravuje a zjavuje svoju 
moc. Komu? Tým, ktorí ho hľadajú. Dokáže 
uzdraviť telo, dušu, medziľudské vzťahy, 
minulosť človeka. Dokonca dokáže dať nové 
srdce.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti sv. Eutymiovi (HS: 
355; PZ: 332; HP: 345)

UTOROK 21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač 
Mučeník Neofyt

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

Pozdravte všetkých svojich predstave-
ných a všetkých svätých. (Hebr 13, 24)

Svätí vraj po zemi nechodia. Písmo ho-
vorí ináč. Pavol píše: „Zmýšľajte tak ako 
Kristus...“ Ježiš vedel, že je svätý, a nikdy 
to nepoprel. Ak máme Kristovho Ducha, stá-
vame sa svätými už tu na zemi a uprostred 
zvrhlého a skazeného pokolenia svietime 
ako svetlá tým, že sa držíme Slova života. 
Preto apoštol pozdravuje všetkých svätých, 
ešte žijúcich na zemi.

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

STREDA 22. január
Apoštol Timotej 
Prepodobný mučeník Atanáz Perzský

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

On nás zo svojej vôle zrodil slovom 
pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho 
stvorenia. (Jak 1, 18)

Niet nič krajšieho na zemi, ako je Božie slovo. 
Aj tie najkrajšie umelecké diela iba zobrazujú 
slová Pána. On hovorí. Nie je modlou, ktorá 
má ústa, ale nerozpráva. On hovorí a jeho 
slovo prináša život. Tam, kde niet jeho slova, 
niet života. Ak do svojho života neprijmeme 
jeho slová, zostaneme jaloví. Nech v nás jeho 
slovo bohato prebýva. (Kol 3, 16)

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

ŠTVRTOK 23. január
Hieromučeník Klement

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

 Ale kto sa zahľadí do dokonalého záko-
na slobody a vytrvá... (Jak 1, 25)

Odmietanie Boha nie je slobodou, no otroc-
tvo je znakom vlády satana. Hriech zotro-
čuje. Naša vôľa je naklonená k zlému, no 
v Kristovi víťazíme dokonca aj nad sebou. 
V Kristovi sme novým stvorením a hriech 
už nad nami nevládne. „Kto sa narodil 
z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva 
jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa 
narodil z Boha.“ (1 Jn 3, 9)

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

PIATOK 24. január
Prepodobná Xénia Rímska

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

Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto 
by pre mňa a pre evanjelium opustil 
dom alebo bratov a sestry, alebo matku 
a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedo-
stal stonásobne viac... (Mk 10, 29 – 30)

Uveriť znamená opustiť. Abrahám opustil 
krajinu svojho otca a dostal zasľúbenú 
zem. Jozef opustil zvádzajúcu ponuku 
Putifarovej ženy a získal miesto pri faraó-
novi. Mojžiš opustil faraónov dvor a získal 
blízkosť Pána, mohol sa s ním rozprávať 
z tváre do tváre. Boh nás vyzýva k viere 
a statočnosti. Buď statočný, opusti to málo, 
aby si dostal oveľa viac.

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

SOBOTA 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ

Čítania: 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Jn 10, 9 – 
16, zač. 36 (sv.); Kol 1, 3 – 6, zač. 249; Lk 16, 
10 – 15, zač. 81 (rad.)

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho 
mali hojnejšie. (Jn 10, 10)

Mal a bude mať veľa nepriateľov. Zháňali 
krivé svedectvo proti nemu, aby ho mohli 
odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci vystúpilo 
mnoho falošných svedkov (Mt 26, 59 – 60). 

On je bezchybný baránok, ktorý má iba 
dobré úmysly. Kiežby si raz nad nami, Ježi-
šu, neplakal, že sme nespoznali čas tvojho 
navštívenia. Veď ty nechceš, aby náš dom 
zostal pustý.

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

NEDEĽA 26. január
Tridsiata šiesta nedeľa po Päťdesiat-
nici 
Prepodobný Xenofont, jeho manželka 
Mária a synovia

Čítania: 1Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 
35 – 43, zač. 93

A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja 
viera ťa uzdravila.“ (Lk 18, 42)

Mám zdravotné problémy s trávením. 
Trvajú roky. Chodil som aj po lekároch, 
užíval lieky, no zmena nebola príliš viditeľ-
ná. Ostatné dni som pri modlitbe vo viere 
začal nahlas hovoriť: „Prijímam uzdravenie 
v mene Ježiša.“ Niekoľkokrát som to robil 
a budem to robiť aj naďalej. Naoko sa 
nič neudialo, no niečo predsa. Začal som 
troška hľadať odpovede na svoje otázky 
cez internet a zistil som, že moje problémy 
sú spôsobené zlou životosprávou. A pri-
tom nie som ani alkoholik, ani nefajčím. 
Stravujem sa tak ako deväťdesiat percent 
Slovákov. Keď som sa dočítal, čo niektoré 
potraviny spôsobujú v mojom tele, svitlo 
mi. Zrazu som dostal silu nepiť kávu. Tú 
som pil dva razy za deň. Sladkosti som mal 
veľmi, veľmi rád. A píšem to v minulom 
čase. Možno sa niektorí smejete, že som 
objavil „teplú vodu“, no ja sa teším. Viem, 
že väčšina potravín v našich obchodoch 
je dobrá iba pre jazyk. Pre zvyšok tela sú 
jednoducho jedom a sú vyrábané iba kvôli 
biznisu. Zmenil som jedálny lístok a cítim 
sa zdravotne lepšie. Som vďačný za zmenu. 
Veď koľkí vedia, že sa životosprávou ničia, 
a predsa nemajú silu to meniť. Podelil som 
sa s týmto poznaním v chráme a jedna pani 
mi hovorí: „Otče, vnučka má narodeniny 
a ja som jej chcela kúpiť sladkosti. Keď som 
počula vaše slová, radšej som jej kúpila 
výherný lós. A viete čo? Vyhrala štyridsať 
eur!“ Ježiš od nás očakáva vieru. Ak ju vidí, 
koná. To je jedno, akým spôsobom ju preja-
víme, ale urobme to.

Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné 
z hlasu (HS: 145; PZ: 99; HP: 100)
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Symbolický výklad  
rublevovej ikony

Strom
Prehlbuje tajomstvo vykúpenia a má trojitý 
symbolizmus. Je to pozemský strom raja 
– počiatok duchovnej smrti, potom dub 
Mamreho, v tôni ktorého Abrahám prijal 
trojicu anjelov, a nakoniec spásonosné dre-
vo kríža – stromom vykúpeného a večného 
života. Je naklonený vľavo a napája sa tak 
na všeobecné nasmerovanie ikony k Otcovi, 
od ktorého všetko pochádza a ku ktorému 
všetko speje.

Hora
Je symbolom dvoch obetných miest staro-
zákonného vrchu Morja a novozákonnej 
Golgoty, ako aj všetkých vrchov, na ktorých 
sa Boh zjavil, a nakoniec aj skaly, na ktorej 
je postavená Kristova Cirkev, ktorú ani pe-
kelné brány nepremôžu. Taktiež je naklo-
nený vľavo k Otcovi – Stvoriteľovi.

Dom
Aj tu Rublev pokračuje vo svojom teologic-
kom videní. Tento dom už nie je domom 
Abraháma. Tento dom má čisto duchovný 
význam. Je to príbytok Otca, jednak ten 
na zemi, v ktorom sa prostredníctvom 
krstu, myropomazania a Eucharistie 
rodíme pre večný život, pre spoločenstvo 
lásky s Bohom Otcom, Synom a Svätým 
Duchom, ale aj domom, v ktorom nás Boh 
očakáva po smrti, v ktorom nám Syn ide 
pripraviť miesto, v ktorom sa končí vyhnan-
stvo Adama, ktorého Syn opäť priviedol 

k Otcovi. „V dome môjho Otca je mnoho 
príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som 
vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? 
Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa 
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy 
boli tam, kde som ja“  (Jn 14, 2 – 3).

Geometrická štruktúra ikony
Dôležitým prvkom tohto diela, ako uvádza 
E. Sendler, je samotná kompozícia kres-
by, ktorá musela zodpovedať ústrednej 
myšlienke námetu: rozhovor medzi 
božskými osobami, ktorý chcel Rublev vy-
jadriť. Na dosku načrtol geometrické tvary 
(štvorec, trojuholník, kruh), do ktorých 
chcel zoskupiť prvky námetu, čo robil buď 
pomocou povrazu, alebo kružidla, podobne 
ako veľkí majstri stavitelia na Východe aj 
na Západe pri nárysoch plánov a profilov 
katedrál.

Kríž
Na ikone sa dá jasne rozlíšiť kríž, ktorý je 
tvorený dôležitými detailmi kompozície. 
Vertikálna čiara vychádzajúca zospodu 
medzi dvoma anjelmi sediacimi za sto-
lom pretína najskôr obdĺžnik na prestole, 
prechádza cez čašu, ruku, aby sa spojila so 
stromom hore. Horizontálna čiara sa opiera 
o plece Otca a spája plece Svätého Ducha 
tak, že prechádza srdcom Ježiša Krista. 
Azda lepšie sa už ani nedal vyjadriť zámer 
lásky Najsvätejšej Trojice. Vertikálna čiara 
prechádza najskôr cez obdĺžnik, ktorý, 
ako už bolo povedané, symbolizuje celé 
ľudstvo. Takto Vykupiteľova obeta zahŕ-
ňa celé ľudstvo od počiatku až do konca 
vekov. Táto zvislá čiara spája aj čašu, ktorá 
nám pripomína cenu zaplatenú za spásu. 
Kristova ruka, ktorou prechádza kríž, nám 
ukazuje, ako Najvyšší Veľkňaz ruší všetky 
starozákonné obety a ustanovuje jedinú 
obetu, ktorá zachraňuje svet. Drevo kríža 
spája strom pozemského raja – strom smrti 
– a premieňa ho na pravý Strom života. 
Horizontálna čiara spočíva na ramenách 
Otca a Svätého Ducha a prechádza cez Kris-
tovo srdce. Je to úžasné posolstvo: tri osoby 
spolupôsobia pri spáse sveta. n

Milan Gábor
snímka: www.belygorod.ru

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – február
50 rokov: Anna Bodnárová, Bajany; 
Alžbeta Bodnárová, Košice; prof. Peter 
Šturák, Prešov
60 rokov: Ing. Mikuláš Hučko, Košice; Jo-
zef Petrík, Davidov
70 rokov: Anna Antušová, Čičava; Helena 
Berešová, Michalovce; Ľudmila Čorejová, 
Zbudza; Katarína Gajdošová, Sedliská; 
Paulína Gidušková, Davidov; Nadežda 
Halková, USA; Ing. Jozef Kondaš, Stretav-
ka; Lucia Križanová, Strážske; Anna Štru-
sová, Sečovce; Anna Trebuľáková, Rud-
lov; Mária Ťasková, Vranov nad Topľou
75 rokov: MUDr. Pavol Čandík, Vranov 
nad Topľou; Anna Černická, Šarišský 
Štiavnik; PaedDr. František Dancák, Bar-
dejov; Helena Kaščáková, Bukovce; Mag-
daléna Trojanová, Helcmanovce; Július 
Vaško, Kuzmice
80 rokov: Andrej Čižmár, Sečovce; Mária 
Doľáková, Sečovce; Anna Kuliková, Čer-
tižné; Irena Kuzemková, Pusté Čemerné; 
Andrej Perháč, Slivník; Mária Plachá, Sob-
rance; Štefan Zajac, Malý Ruskov
85 rokov: Mária Ferenčíková, Vojčice; 
Mária Hudacká, Davidov; doc. Gejza Jozef 
Kočiš, Košice; Štefan Mihalo, Košice
90 rokov: Anna Bíla, Svidník; Michal Ca-
pik, Nový Ruskov

 KOINONIA SV. JáN KRSTITEľ
Komunitná svätá liturgia
19.01. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
16.02. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Biblický večer
23.01. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.00 h)
20.02. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.00 h)
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
30.01 Stará Ľubovňa, cirkevná základná 
škola (17.00 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
02.02. Ľutina, bazilika minor ( 09.45 h)
04.02. Sabinov, kostol (18.30 h) 
Stretnutie pre mladých
06.02. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (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, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 h

Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h

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

 BLAHOžELáME
Živite, ľudije, na bla-
ho svita našomu du-
chovnomu mnohaja 
lita!
5. januára 2014 
oslávil okrúhle jubi-
leum 40 rokov náš 

duchovný otec Martin Krajňák. Pri tejto 
príležitostí vám, otec Martin, chceme 
poďakovať za Božie slovo, ktoré zasievate 
do našich sŕdc, za modlitby, ktoré za nás 
stále obetujete, a za všetko, čo pre našu 
farnosť robíte.
V modlitbách na vás nezabúdame a k to-
muto sviatku vám vyprosujeme veľa 
Božích milostí, ochranu Presvätej Bo-
horodičky, dary Svätého Ducha a pevné 
zdravie vašej rodinke.

veriaci z farnosti Šambron

Drahá pani Margita 
Balogová zo Zlatníka, 
24. januára oslávite 
80 rokov svojho ži-
vota. Pri tejto príleži-
tosti sa vám chceme 
poďakovať za vašu 
lásku a starostlivosť. Ste pre nás dobrá 
kamarátka a veriaca, ktorá pekne spie-
va sväté liturgie. Preto vám želáme, aby 
ste ešte veľa rokov spievali. K tomu vám 
vyprosujeme pevné zdravie, veľa Božích 
milostí, nech vás Presvätá Bohorodička 
ochraňuje v ďalších rokoch života. To vám 
praje manžel Michal a vďačné deti.

 spomÍName
25. januára si pripo-
menieme prvé výro-
čie od chvíle, keď si 
Pán povolal k sebe 
nášho drahého bra-
ta Michala Ciparika 
z Ruskej Novej Vsi. 
S láskou a úctou si naňho v modlitbách 
spomínajú sestry Marta, Jolana s rodina-
mi a ostatní príbuzní.

 Na slovo darovali
veriaci, Levoča – 12,70 eur; Arcibratstvo 
ruženca, Lesné – 20 eur; Anna Šuvadová, 
Bobrov – 25 eur; bohuznáma, Matyso-
vá – 12,50 eur; Anna Krajňáková, Prešov 

– 5,50 eur; MUDr. Pavol Čandík, Vranov 
nad Topľou – 11 eur; Ondrej Šimšaj, Mar-
gecany – 6 eur; Ján Polaščík, Mrázovce 
– 6 eur; Peter Tutoky, Župčany – 6 eur; 
Štefan Mihalovič, Bratislava – 6 eur; Tar-
zícius Ján Gajdoš, Fintice – 6 eur; Anna 
Tančáková, Mrázovce – 6 eur; Ing. Miku-
láš Sysák, Bernolákovo – 11 eur

Srdečne ďakujeme!

 OznaMy

Gréckokatolícky ples v hlavnom meste 
Slovenska
Miesto konania: Bratislava, UPC, Mlyn-
ská dolina
Termín: 1. február 2014 (18:00 svätá li-
turgia, 19:15 začiatok programu)
Lístky sa predávajú po nedeľných svätých 
liturgiách v Katedrálnom chráme Pový-
šenia sv. Kríža a online na adrese www.
rezervovane.sk.
Cena lístka: 19 eur
Kontakt: 0911 812 126, adomac3@gma-
il.com  (Adam Mackovjak)
Informácie o plese: 0902 036 689, mio.
janocko@gmail.com (Michal Janočko)
Okrem dobrého jedla, kultúrneho progra-
mu a skvelej zábavy sa môžete vytanco-
vať do hojnosti pri rezkej hudbe a stráviť 
čas v rodinnej atmosfére pri pohári dob-
rého vína. Chceme, aby každý odchádzal 
obdarovaný, ak nie darčekom z tomboly, 
tak aspoň novou radosťou v Kristovi. Pre-
to je jeho slovo prítomné na každom ple-
se, aby aj on mohol byť pozvaný na náš 
ples, do našich sŕdc.

Seminár Zbav nás zlého
Pozývame vás na seminár s exorcistom 
otcom Jozefom Marettom.
Termín: 28. február – 2. marec 2014
Miesto konania: Hotel Javorná, Drienica 
(okr. Sabinov)
Na seminár sa možno zaregistrovať elek-
tronicky alebo poštou do naplnenia kapa-
city. Po vyplnení treba vyplnenú prihlášku 
poslať poštou alebo podpísanú oskeno-
vať a poslať e‐mailom.
Adresa: ZK‐Silurus, Erik Zbiňovský, Grešo-
va 2, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 635 380, 0907 932 400
E‐mail: zksilurus@gmail.com
Dôležité: Vaša registrácia bude platná, len 
ak po zaregistrovaní uhradíte aj poplatok 
za seminár vo výške 69 eur. V cene je za-
hrnuté ubytovanie hotelového typu a plná 
penzia. Počet prihlásených je obmedzený 
kapacitou zariadenia. Pri oneskorenom 
príchode alebo skoršom odchode sa pe-
niaze nevracajú. V prípade neúčasti si tre-
ba zabezpečiť za seba náhradu, inak vám 
nebude vrátená platba za seminár.

Prihlášky sa evidujú do naplnenia kapaci-
ty zariadenia.
Pútnický zájazd na svätorečenie Jána 
Pavla II. a Jána XXIII.
Termín: 25. – 29. apríl 2014
Miesto konania: Rím, Taliansko
Odchod: Bratislava
Pozývame na púť všetkých ľudí dobrej 
vôle, aby sa na svätých miestach a pri 
osobnom stretnutí so Svätým Otcom po-
silnili milosťou Ducha Svätého a stávali 
sa uvedomelejšími kresťanmi. Vrcholom 
programu je audiencia u Svätého Otca.
Z programu: prehliadka Ríma: Bazilika sv. 
Pavla za hradbami, Bazilika sv. Klementa, 
Bazilika sv. Jána v Lateráne, Sväté schody, 
stretnutie na Svätopeterskom námestí, 
svätá omša so Svätým Otcom vo Vatiká-
ne spojená so svätorečením, prehliadka 
Baziliky sv. Petra, baziliky Santa Maria 
Maggiore,  Baziliky sv. Petra v okovách, 
Kolosea, Rímskeho fóra, Fóra Trajana 
a Kapitolu. 
Viac informácií nájdete na stránke organi-
zátora - Awertour

 inzErCia

Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí 
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Cit-
ricidal grapefruitové kvapky, masti 
na reumu a bolestivé kĺby a iné pro-
dukty tradičného ľudového liečiteľ-
stva. 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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Sväteniny 
a požehnania
Cirkev je duchovnou ustanovizňou založe-
nou Ježišom Kristom ako znamenie jeho 
vykúpenia. Svojím duchovným poriadkom 
preto presahuje seba ako inštitúciu, aby 
ním prenikla celý ľudský život a všetko, 
čo človeka na tomto svete sprevádza ako 
dobro. Cirkev preto od počiatku sama, 
z vlastnej iniciatívy ponúkala človekovi 
okrem sviatostí aj iné kňazské úkony – 
sväteniny, ktoré mu vyprosujú špecifické 
dary. Jeden z najstarších úkonov Cirkvi je 
ňou vyslúžený pohreb zosnulým veriacim. 
Hĺbka modlitieb vyprosuje nebohému 
odpustenie hriechov a pozostalým prináša 
útechu. 
Druhým prastarým úkonom Cirkvi je 
posvätenie vody na sviatok Bohozjavenia. 
Týmto svätením sa stávame spoluúčastník-
mi udalostí na Jordáne, pri Pánovom krste. 
Užívaním vody, ktorá je na tento sviatok 
posvätená, očakávame počas celého roka 
Božie požehnanie pri práci, modlitbe, kro-
píme ňou svoje obydlia, aby sme odohnali 
silu zlého. Duchovné úkony kresťanského 
pohrebu a svätenia vody sú také silné, že 
ich mnohí považovali za kvázi sviatosti. 
Na mnohých miestach sa svätí voda aj 
na sviatok nájdenia svätého Kríža svätou 
Helenou a roznáša sa na pomoc chorým 
ako špeciálna duchovná útecha a pomoc 
v chorobe. 
Svätenie veľkonočných pokrmov nám 
pripomína najväčšiu Božiu dobrotu, ktorou 
je naše vzkriesenie podľa prototypu 
vzkriesenia Ježiša Krista. Cirkev prostred-
níctvom služby kňaza požehnáva skoro 
všetky veci, ktoré slúžia človekovi. Sú to 
prastaré oficiálne modlitby a požehnania, 
ktoré sa nachádzajú v liturgickej knihe 
s názvom Trebnik. Prastarým zvykom je 
aj požehnávať veci, ktoré sa používajú pri 
modlitbe – modlitebné knihy, ružence, svä-
té obrazy. Nemali by sme však zabudnúť 
ani na to, že prostredníctvom krstu máme 
všetci účasť na všeobecnom Kristovom 
kňazstve. Mocou tejto milosti sa môžeme 
aj my navzájom požehnávať. Veľkú silu má 
napríklad rodičovské požehnanie. Môžu 
sa však požehnávať aj manželia navzájom, 
najmä v okamihoch, keď potrebujú pomoc 
a oporu druhého. Pred vážnou prácou ale-
bo úlohou sa nezabudnime aspoň prežeh-
nať alebo krátko pomodliť. Pokrstený má 
každé dobré dielo, ktoré koná, vykonávať 
nielen ako svoje vlastné, ale aj ako Božie.

František Čitbaj
NOvé číSlO účtU

Nové číslo účtu je: 3210206959/0200, KS: 0558, VS: 2014, ŠS: vaše PSČ.
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Pomôcky: 
Aho, Ikat, Pir Nočný vták 1. časť 

tajničky
Chemická 

značka 
hliníka

Živočíšny tuk slovo Simultánna 
operácia, skr. Pomimo Predpona 

superlatívov
Patriace 
Stanovi

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Člen anglickej 

snemovne
3. časť 

tajničky Usmerňoval

Pohybový 
ústroj tela

Synovia, 
po anglicky

Hostina, 
po rusky

Zaoblene
Farbenie látok Približne

Štvorček Bola 
zatvorená

Predložka
5. časť 

tajničky LÚtočí

Citoslovce 
pochopenia

Hudobná 
stupnica Neochotne

Označenie 
unce Sťažnosť

slovo
Uzlový tel. 
obvod, skr. Spodom Rímske číslo 6

Vlastnou 
rukou, skr. Prederaj sa Malá ryba

Vchod pre 
vozidlá Pulz

Pracovná 
kombinéza

Sarmat

Hrdina, 
básnicky

Etylakoholy
4. časť 

tajničky Otec
Prezent

slovo Chem. značka 
molybdénu

Uderilo Švédska hud. 
skupina

Primát 
z pralesa

Chem. značka 
argónu

2. časť 
tajničky

Výkon 
futbalistu

Spevohra Ťaví kríženec Fínske mesto
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legenda: bahamy, balada, bardejov, buzola, ces-
ta, ciele, cysta, elita, hmota, hrady, iKona, jeseň, 
Kalich, Karas, Keratín, Kniha, Koliba, KolíK, Kotva, 
liatina, mačKa, oleje, osudy, paleta, platina, plaz-
ma, rarita, rieKa, rizoto, salÁma, savana, sKalÁr, 
slabiKa, snaha, snina, spara, stoKa, stopa, tapeta, 
teluridy, tresty, uzol, vianoce, viera, yperit, zÁKon, 
zmysel.

tajničku osemsmerovky tvorí  31 nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 26. Krížovka: blažení tí, čo kráčajú 
podľa zákona pánovho. Osemsmerovka: dbaj na to, aby tvoj 
život bol svedectvom lásky. 

Výherca: andrej Glod z radvane nad laborcom. riešenia 
zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov 
alebo slovo1@grkatpo.sk.

n V škótskej rodine:
„Detičky, už ste si pozreli darče-
ky?“
„Áno, áno!“
„Tak ich pekne zabaľte, aby sa 
do budúcich Vianoc nezaprášili.“

tv
 lu

x lum
en

 20.01. (pondelok)  16.05 Večerná univerzi-
ta: Malý seminár a slovenské gymnázium 
v Ríme – autor: Štefan Turanský
 21.01. (utorok)  19.30 Budete mi svedkami 
– dokument o akcii pre mládež v českom 
Velehrade, ktorá sa konala v roku 2008 
paralelne so Svetovými dňami mládeže 
v Sydney 20.15 O pôsobení diabla (11) 
– záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu 
v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: Kľúč k šťast-
nému manželstvu: Aké nebezpečenstvá 
na nás číhajú? (10) – dokument adresovaný 
tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo 
v Katolíckej cirkvi, ale aj manželom, ktorí 
chcú v tomto zväzku vytrvať po celý život
 22.01. (streda)  19.30 Pápežov sakristián 
⓬ – dokument so sakristiánom Pavlom 
Benediktom na miestach, kam sa bežní 
ľudia nedostanú 20.10 Prehľad katolíc-
kych periodík na Slovensku 20.20 Lectio 
divina: Obnovme našu vieru a mravnosť 
(20) – stretnutie nad Božím slovom s Mons. 
Stanislavom Zvolenským
 23.01. (štvrtok)  19.30 František Saleský ⓬ 
– dokumentárne spracovanie života a prá-
ce svätca, ktorý inšpiroval aj dona Bosca
 24.01. (piatok)  17.30 Nádherný plán: 
Chiara Luce Badanová ⓬ – životná púť bla-
hoslavenej Chiary Luce. Smrteľná choroba 
otáča dievčaťu kormidlo života a odhaľuje 
nový, ešte krajší plán, plný bolesti i svetla, 
ktorý má Boh s ňou 20.25 EFFETA (Mt 4, 
12 – 23) – zamyslenie nad nedeľným evan-
jeliom 21.55 Pavol VI.: Pápež v búrlivých 

časoch (1) ⓬ – film o päťdesiatročnej 
histórii, ktorá zmenila Katolícku cirkev 
a svet; emócie a poučenie čerpá z histórie 
a dramaticky premiešava rekonštrukcie 
udalostí a autentické dobové zábery
 26.01. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Ježišove podobenstvá (7) – animo-
vané príbehy a podobenstvá: O hrivnách, 
Boháč a Lazár a Dvaja synovia 10.00 
Svätá omša z Prešova – priamy prenos 
19.30 Spojení oceánom – publicistická 
relácia o živote slovenskej komunity v USA 
a Kanade 20.25 Medzi nebom a zemou 
– dokument o hudobníkovi Bernardovi 
Herstekovi, ktorý založil súbor Prešovčatá 
21.10 LAJF: Lezieš mi na nervy – relácia, 
v ktorej horolezci odpovedajú na otázku, čo 
alebo kto všetko nám môže liezť na nervy, 
a rozprávajú o mystike hôr, biblických vr-
choch dejín spásy, prekonávaní prekážok, 
adrenalíne verzus zodpovednosti
 27.01. (pondelok)  16.05 Večerná univer-
zita: Spoluzakladateľ a dlhoročný rektor 
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme Štefan Náhalka – autor: Ľuboslav 
Hromják
 28.01. (utorok)  19.30 Festrom – doku-
ment o konferencii pre tých, ktorí slúžia 
alebo chcú slúžiť Rómom, ktorú organi-
zovalo Gréckokatolícke formačné centrum 
pre Rómov v Čičave 20.15 O pôsobení 
diabla (12) – záznam zo seminára pátra 
Eliasa Vellu v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: 
Kľúč k šťastnému manželstvu: Môžeme byť 
šťastní bez cností? (11)

 29.01. (streda)  16.05 Festrom r 19.30 
Bohom zabudnuté kúty ⓬ – dokument 
o poľsko-slovenskom pohraničí a hrdelných 
súdoch vojnového dobrodruha, prezývané-
ho Ogoň 20.10 Prehľad katolíckych period-
ík na Slovensku 20.20 Slovo Božie podľa 
Jána (2) – súvislosti a významy zjavených 
právd novozákonného posolstva v Evanje-
liu podľa sv. Jána, objasňované biblistami 
Katolíckeho biblického diela
 30.01. (štvrtok)  19.30 Cez tri kontinenty 
⓬ – dokument o Tanzánii 21.25 Festrom r
 31.01. (piatok)  17.30 Ježišovo srdce v de-
jinách ⓬ – dokument o pôvode a histórii 
úcty k Spasiteľovmu srdcu 20.25 EFFETA (Lk 
2, 22 – 40) 21.55 Pavol VI.: Pápež v búrli-
vých časoch (2) ⓬
 01.02. (sobota)  16.55 Festrom r
 02.02. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Ježišove zázraky (8) – animova-
né príbehy a podobenstvá: Uzdravenie 
chorého, vzkriesenie mŕtveho, vyháňanie 
démonov a utíšenie búrky na mori 10.00 
Svätá omša z Vatikánu – priamy prenos

 16.01. (štvrtok)  20.30 História a my: Dedič-
stvo jozefinizmu; hosť: Peter Šoltés, historik
 18.01. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: 
Ako žiť denne z Božieho slova (1. časť) 
20.30 Od ucha k duchu – prednášky 
z duchovných cvičení zo Spišskej Kapituly 
s Ranierom Cantallamesom
 19.01. (nedeľa)  13.00 Literárna kavia-
reň – spomienka na básnika, fotografa, 
redaktora Jána Motulka 14.00 J. Čajak:  
Vohľady – rozhlasová hra 15.30 Svetlo ná-
deje – ocenenie Sociálny čin roka 2013 pre 
neziskovú organizáciu Áno pre život 21.00 
Moja misia – rozhovor s vojenským kňazom 
Pavlom Lukáčom o jeho misii na Cypre
 20.01. (pondelok)  20.30 Študentské ša-
pitó: Čo môže dať teológia tela mladým?
 21.01. (utorok)  20.30 Duchovný obzor: 
Slovom žalmu k jubileu – spása nepokrs-
tených a Žalmu 139 ako cesty pod Božím 
dohľadom; hostia: Anton Adam CM a bib-
lista Pavel Vilhan
 22.01. (streda)  11.10 Rozhovor s architekt-
kou Zuzanou Kierulfovou, predsedníčkou 
občianskeho združenia Artur, o trvalo 
udržateľnej architektúre na Slovensku 
a tradičnej obnove starých domov 20.30 
Lupa – rímskokatolícka farnosť Kostolná 
pri Dunaji 22.00 Pohoda s klasikou: Vypo-
vedané basom Petra Mikuláša – výber z in-
terpretačného repertoáru jedného z našich 
najvýznamnejších spevákov, osobností 
domácich aj zahraničných operných scén
 23.01. (štvrtok)  20.30 História a my: 
Významné osobnosti a písomnosti Zobora
 24.01. (piatok)  20.30 ÚV hovor – problémy 
ťažko zdravotne postihnutých občanov
 25.01. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Ako 
denne žiť z Božieho slova (2. časť) 18.00 
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Prešova 20.30 Od ucha k duchu: Mesiac 
s pápežom Františkom
 26.01. (nedeľa)  14.00 Cézarov väzeň (ob-
rátenie sv. Pavla) – rozhlasová hra 21.00 
Áno pre život – 15 rokov činnosti; hosť: 
Anna Verešová
 28.01. (utorok)  20.30 Duchovný obzor: 
Pastorácia rozvedených; hostia: liturgisti 
Štefan Fábry a Peter Staroštík 
 29.01. (streda)  11.10 Rozhovor týždňa – 
Keňa očami Pavla Markoviča, ktorý pôsobil 
ako dobrovoľník v rámci projektu Trnav-
skej univerzity v kenskom regióne Kwale 
20.30 Lupa - Gréckokatolícka farnosť 
Levoča 22.00 Pohoda s klasikou: Znejúce 
ikony Johna Tavenera – pokus o pohľad 
v súvislostiach na život a dielo jedného 
z najvýznamnejších skladateľov (nielen) 
duchovnej hudby 20. storočia
 02.02. (nedeľa)  14.00 Údel matky (obeto-
vanie Pána) – rozhlasová hra

DVOJKa
 19.01. (nedeľa)  10.00 Ekumenické služby 
Božie z Liptovského Mikuláša za účasti 
predstaviteľov cirkví a náboženských spo-
ločností registrovaných v SR 12.30 Gemer-
ské oltáre (dokument) 13.45 Orientácie hu
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M. vicenová: Keď sa láska stáva zbraňou
Sloboda je niečo, po čom túži každý. Sloboda byť sám sebou. Byť prijatý a milovaný taký, 
aký som. A predsa v tejto snahe po láske väčšinou manipulujeme inými. Rodičia deťmi, 
deti rodičmi. Muž ženou, žena mužom. Nadriadený zamestnancami. Podriadení šéfmi. 
Sme majstri v tom, čo a ako spraviť, aby sme dosiahli, čo chceme. Ale to už nie je láska. 
Manipulácia je ďaleko-praďaleko od princípov Božieho slova. Kniha M. Vicenovej, písaná 
jednoduchým štýlom, prináša systematický výklad problematiky manipulácie na základe 
Svätého písma. S jasnosťou odhaľuje taktiky manipulátorov a načrtáva riešenia, ako žiť životom slobodných 
detí, ktorí slobodu byť samým sebou poskytnú aj iným. Z lásky k nim i k Bohu. (Valéria Juríčková)

Obrazy starého sveta
Tých, ktorí sú už unavení komerčnou filmovou tvorbou, možno zaujme hodinový 
dokument s komentárom Ladislava Chudíka nakrútený ešte v roku 1972 režisérom a sce-
náristom Dušanom Hanákom, nositeľom mnohých významných filmárskych ocenení. 
Čierno-biely film, v ktorom autor hľadá odpovede na základné životné otázky, bol in-
špirovaný piatimi fotografickými cyklami Martina Martinčeka. Citlivo, s láskou a istým 
obdivom odhaľuje život starých dedinčanov z Liptova a Oravy. Jeden z nich výrečne 
podotkne: „Ani sám sebe neverím, že mám toľko rokov, a všetko si pamätám.“ A iný akoby pre seba skonšta-
tuje: „Čo vy ľudia z mesta? Na asfalte tvrdnete a vyschnete. Srdce máte z betónu.“  (Dada Kolesárová)

tim timmons: Cast my cares
V jednoduchosti je krása. Platí to aj v hudbe. Dôkazom toho je album Tima Timmonsa. 
Jeho svedectvo je silné. V roku 2001 mu diagnostikovali rakovinu s tým, že mu ostáva 
posledných päť rokov života. Po dvanástich rokoch má manželku, štyri deti a na stole 
tretí album, na ktorom sa nachádza jedenásť skladieb. Sú plné posolstva nádeje a radosti 
z vykúpenia. Jeho hlas je jedinečný a úprimný, a jeho povzbudzujúci odkaz sa dostáva hlboko do srdca po-
slucháča. Otvára priestor na otázky o viere, o Bohu, o živote a o ľudskej slabosti, ktorá je vo svetle Kristovho 
vykúpenia pohltená milosťou. V jednej piesni spieva o tom, ako túži povedať, že práve Kristus je v ňom, a to 
ho mení. Album si môžete zakúpiť na iTunes. (Dominik Petrík)

– náboženský magazín zo života Katolíckej 
cirkvi 14.10 Slovo
 21.01. (utorok)  15.30 Orientácie r
 22.01. (streda)  20.00 na Metodovom 
stolci – celovečerný dokumentárny film 
o životnom osude kardinála Jana Chryzos-
toma Korca pri príležitosti životného jubilea 
90 rokov, ktorých sa v tento deň dožíva 
21.20 Patróni ľudskosti - dokumentárny 
film o sv. Svoradovi a Benediktovi
 23.01. (štvrtok)  09.00 Patróni ľudskosti r 
09.20 Z tvorby nezávislých producentov: 
Púť do Compostely – dokumentárny film
 26.01. (nedeľa)  13.45 Orientácie – ná-
boženský magazín zo života evanjelikov 
14.10 Slovo – príhovor Vendelína Plevu, 
šéfredaktora Katolíckych novín 21.40 
Kauza Cervanová – dokumentárny film, 
režisér Robert Kirchoff predkladá spletitý 
príbeh vyšetrovania zavraždenia mladej 
medičky Ľudmily 
 28.01. (utorok)  15.40 Orientácie r
 02.02. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Baziliky 
sv. Petra pri príležitosti sviatku Obetovania 
Pána za účasti Svätého Otca Františka 
13.45 Orientácie – náboženský magazín zo 
života Katolíckej cirkvi 14.10 Slovo
 04.02. (utorok)  15.30 Orientácie r

RáDIO SLOVENSKO
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie 
na dnešný deň
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 18.15 Ekumé-
na vo svete r
Nedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň 
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán r 
21.05 Cesty
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 12.1. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola 
sv. Rodiny v Bratislave; celebruje Mons. 
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup 
 19.1. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach

RáDIO REGINA
Pondelok  02.30 Cesty r
Utorok  20.00 Viera v živote r
Nedeľa  07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
RáDIO DEVíN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveria-
cich 08.30 Sakrálne umenie

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Kadidelnica 

je nádoba visiaca na retiazkach. 
dáva sa do nej žeravé uhlie, na ktoré 
kňaz alebo diakon sype tymian. 
horná časť nádoby má otvory 
na unikanie dymu do priestoru. 
okiadzanie je podľa cirkevných 
otcov symbolom modlitby, klaňania 
sa a obety bohu. ním sa uctievajú 
sväté ikony a veci. okiadzaním 
veriacich sa ich modlitby prijímajú 
a udeľuje sa im posvätenie, ktoré 
prichádza neviditeľne ako samotná 
vôňa kadidla. ním sú obetné dary 
vyňaté z denného používania, sú 
požehnávané a posväcované, aby 
boli prijaté bohom.

n Muž vyberá vianočný darček:
„Máte niečo lacné, užitočné 
a pekné?“
„Čo poviete na tieto vreckovky?“ 
ukazuje ochotne predavačka. 
„A pre koho to chcete?“
„Pre manželku.“
„Tak to bude určite prekvapená.“
„To áno,“ súhlasí muž. „Ona si 
myslí, že dostane pod stromček 
kožuch!“
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 GR.KAT. MLáDEžNíCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

24. – 26.01. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov 
Prešov a Sabinov (od 9 do 30 rokov)
31.01. – 02.02. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxač-
né podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov 
Vranov nad Topľou-mesto a Hanušovce (od 9 do 30 
rokov)
07. - 09.02. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka

 CEntruM prE rODinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

31.01. – 02.02. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre man-
želov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdra-
viť vzťah manželov prostredníctvom poznania a ob-
rátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo 

 pútniCKé MiESta

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

01.02. Stretnutie zasvätených osôb a fatimská so-
bota (10.00 h)
02.02. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)

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

25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
01.02. Fatimská sobota (08.30 h.)

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

01.02. Fatimská sobota (10.30 h)
09.02. 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 litur-
gia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa) 18.00 Stretnutia pri čaji (na vybranú 
tému a podľa dohodnutého termínu) 18.00 projek-
cia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Modlitbo-
vé večery a katechézy (GTF PU) 
Štvrtok – 16.00 Očami dievčat... 17.30 Dom mod-
litby

 ŠKOLA V PRíRODE SV. LUKáŠA
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

 PASTORAČNé CENTRUM RóMOV
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

0915 951 081

 evaNJeliZaČNá Škola sv. mikUláŠa

www.evskola.sk, evskola@evskola.skCentrum pre rodinu – Sigord
Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

BIBLICKé KURZy 
v Centre pre rodinu na Sigorde pri Prešove

Rút 
31. január – 02. február 2014 

Pre mnohé kresťanské manželstvá je predmanželská príprava (náuky) jediným 
zdrojom, z ktorého čerpali poznanie o Božom pláne pre svoje manželstvo. Bolo to však 
ešte pred samotným manželstvom.
Na to, aby sme vybudovali hlboký manželský vzťah na celý život, potrebujeme hľadať 
a spoznávať Boží plán aj počas manželstva. Práve vtedy, keď prichádzajú konflikty, 
ťažkosti či povinnosti, možno objavovať aj krásu a veľkosť tejto sviatosti. 
Pozývame vás prežiť víkend hľadania Božieho plánu pre vaše manželstvo a zažívania 
novej radosti z vášho vzťahu.

Cena: 80 eur (pre manželský pár)

Samuel 
25. – 27. apríl 2014

Sväté písmo nám odkrýva príbeh o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol 
do výchovy zverený chlapec menom Samuel. Samuel sa pod jeho vplyvom stal 
veľkým Božím mužom. Héli mal však aj vlastných synov, ktorých Biblia opisuje ako 
nehanebných hriešnikov, ktorými opovrhovali všetci ľudia a hanbil sa za nich aj sám 
Héli.
Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením. Tým najlepším vychovávateľom je 
Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery 
vlastným deťom. Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery s našimi ratolesťami.
Ak cítite, že potrebujete v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie, 
ste pozvaní na kurz Samuel. Podmienkou je mať absolvovaný kurz Rút.

Cena: 80 eur (pre manželský pár)


