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Začal sa Rok rodiny
Encyklika Svetlo viery – Lumen fidei



Prečo byť čistý?
Keď Simeon bral do svojho náručia Božie 
dieťa z rúk jeho matky, videl svojimi čistými 
duchovnými očami spásu, ktorú Pán pripra-
vil pred tvárou všetkých národov. Podobne 
aj prorokyňa Anna videla v Ježiškovi svojho 
Vykupiteľa. Prečo oni áno, a mnohí nie? 
Pretože oni mali duchovný zrak čistý.

Aj my kresťania musíme mať čistý du-
chovný zrak, aby sme mohli vidieť v Ježišovi 
svojho Vykupiteľa, ktorý má silu meniť naše 
životy. Ktorý môže dať nášmu životu zmysel. 
Ktorý nás môže naplniť pokojom a šťastím, 
a to s perspektívou vo večnosti.

Je samozrejmé, že sa tu natíska otázka ako. 
V reči kresťanov je odpoveď jasná a jed-
noznačná – zo života treba odstrániť hriechy. 
Ak si vymenujeme aspoň tie hlavné – pýcha, 
lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, 
lenivosť, tak aj nekresťan môže pochopiť, že 
hriech je v ľudskom živote niečo choré, čo 
rozožiera jeho vnútro. Hriech je zlo, ktoré 
nám bráni vidieť krásu života, bráni nám 
vidieť iných. No je aj zrkadlom, ktoré sa 
natláča pred človeka, aby videl seba s celou 
svojou ľudskou biedou. Vysmieva sa z toho, 
ako sa z neho rodí ľudská troska. Hriešny 
človek to ale nechce vidieť a robí všetko 
preto, aby posmešný hlas hriechu prehlušil. 
Neuroticky sa utieka k drogám, alkoholu, 
k vysokým decibelom hudby a takto opäť 
padá do náručia hriechu. Dostáva sa do po-
hlcujúceho víru, ktorý sa končí vo večnom 
trápení. Žiaľ, človek v hriechu túto pravdu 
nechce vidieť a hľadá príčinu svojho nešťas-
tia inde a v iných.

Sv. Ján Mária Vianney bol jednoznačne 
presvedčený nielen o skazonosnosti hriechu, 
ale aj o jeho oslepujúcich účinkoch. Preto 
keď k nemu prišiel vzdelaný človek, ktorý 
mu hovoril, že má problémy veriť a chcel 
so svätým farárom filozofovať, ten súhlasil 

s podmienkou, že učenec sa najskôr vyspo-
vedá. Učenec očistený od hriechov opäť videl 
v Ježišovi svojho Spasiteľa a už nepotreboval 
o viere dišputovať.

Hriech okrem toho, že kalí a znečisťuje 
náš duchovný zrak, znečisťuje aj Ježišov ob-
raz. My, ktorí sme v Krista pokrstení, Krista 
sme si obliekli. Ako vyzerá Kristus v nás?

Na jednej prechádzke v lese ma upútala 
divná vec položená na vzdialenom pni. Keď 
som prišiel bližšie, uvidel som akúsi tmavú 
škatuľu. Keď som prišiel ešte bližšie, videl 
som, že to nie je škatuľa, ale kniha – veľmi 
špinavá a zablatená. Naplnený zvedavosťou 
podišiel som úplne blízko. Nemusel som sa 
ani veľmi nakláňať a uvidel som na zablate-
nom obale nápis. Bola to Biblia. Celá, nepo-
trhaná, ale zašpinená od nalepeného blata. 
Keď som sa na tú Bibliu pozeral, mysľou mi 
prebehla myšlienka, že obsahuje Božie slovo. 
Je úplná, a predsa už nepoužiteľná. Mohol 
by ju človek niekomu ponúknuť? Povedať: 
„Vezmi a čítaj, táto kniha obsahuje návod 
na šťastný život“? Vieme si to predstaviť? 
Určite nie.

Každý kresťan nesie v sebe svedectvo viery. 
Vieme sa rozhorčovať nad mladými, že túto 
našu pravovernú vieru odmietajú. Nepodo-
bajú sa však mnohé naše kresťanské životy 
zablatenej Biblii? Uvedomujeme si, že tá 
naša pravá viera je pre neveriacich nečitateľ-
ná? S určitou dávkou oprávneného odporu 
voči nášmu správaniu sa vzďaľujú nielen 
od nás, ale aj od Spasiteľa, ktorého máme 
ukázať v celej jeho kráse.

Tá Biblia v lese bola súca už iba do ohňa.

Mgr. Ľubomír Matejovič
bratislavsko-trnavský protopresbyter

Miešaný spevácky zbor 
Chrysostomos z Vranova nad 

Topľou

Miešaný spevácky zbor 
Gréckokatolíckej 
cirkvi vo Vranove nad 

Topľou Chrysostomos rozdáva 
radosť, odkrýva krásu, duchov-
né bohatstvo a dedičstvo našich 
predkov už od decembra 1996.

V jeho názve sa ukrýva meno 
sv. Jána Chryzostoma (Zlato-
ústeho), jednej z najväčších 
postáv byzantskej duchovnosti 
a patróna zboru.

Kolektív vznikol pri vytvorení 
samostatnej farnosti Vranov-
-mesto z iniciatívy otca Ľubo-
míra Nováka a Mgr. Ondreja 
Lakatoša, ktorý bol organizač-
ným vedúcim zboru do roku 
2010.  Jeho znalosť byzantského 
obradu, prirodzená autori-
ta i nadšenie začínajúcich 
dirigentov – Anny Maťašovej 
(Kalnassyovej) a Evy Fuschovej 
(Vasilenkovej) – naštartovalo 
éru chrámového zboru. Anna 
Maťašová vedie zbor od jeho 
založenia až do súčasnosti. 
Evu Fuschovú, ktorá viedla 
zbor do roku 2002, vystriedal 
Mgr. Ladislav Sabolčák, ktorý 
bol dirigentom do roku 2006. 
Kolektív je hosťom na rôznych 
kultúrno-spoločenských podu-
jatiach organizovaných v  meste, 
širokom okolí, ale aj za hranica-
mi Slovenska. Svojím rozsiah-

lym repertoárom (takmer 200 
skladieb) púta pozornosť  divá-
kov aj odborníkov na rôznych 
súťažiach a festivaloch, odkiaľ 
si počas svojej sedemnásťročnej 
histórie priniesol rôzne ocene-
nia. Svojím spevom pravidelne 
obohacuje predovšetkým 
veriacich Gréckokatolíckej 
cirkvi vo Farnosti Najsvätejšej 
Eucharistie vo Vranove nad 
Topľou pri  božských liturgiách 
a pobožnostiach. Veriaci, ktorí 
pravidelne navštevujú sväté 
liturgie a pobožnosti, iste cítia, 
že zborový spev otvára srdcia, 
obohacuje ducha, oslavuje Boha 
a zachováva krásu byzantského 
obradu pre mladú generáciu 

nielen gréckokatolíckych ve-
riacich. Svätú liturgiu spievajú 
v slovenskom, ale aj v cirkevno-
slovanskom jazyku. Za obdobie 
rokov 1996 – 2013 zbor vystupo-
val 907-krát. Prvoradým cieľom 
je naplnenie statusu „chrámový 
zbor“. Z celkového počtu 49 vy-
stúpení za rok 2013 zbor len vo 
vlastnom chráme odspieval 26 
liturgií, kompletne v štvorhlas-
nej úprave Štefana Ladižin-
ského, doplnených o zborové 
úpravy svetových klasikov.

V zbore sa vystriedalo okolo 
120 spevákov. Zdá sa nemožné 
spojiť takéto množstvo osôb 
rôznych profesií, pováh a veku. 
Viera, láska k Bohu, spevu 

a obetavosť členov zboru boli 
silou, ktorá ich spojila. V súčas-
nosti má zbor 32 členov. Vďaka 
svojmu bohatému repertoáru  
sa  úspešne predstavil v mno-
hých mestách a obciach nielen 
doma, ale aj v zahraničí.(Česká 
republika, Čierna Hora, Maďar-
sko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, 
Taliansko). Zbor spieva aj pre 
Slovenský rozhlas a televíziu. 
Vystupoval na festivaloch 
vo Svidníku, Snine, Prešove, 
Stropkove, Zvolene, Medzila-
borciach, Trebišove, Michalov-
ciach...

Zbor organizuje Vranovský 
mariánsky festival, spolupracuje 
so speváckymi zoskupeniami 
Ozvena z Vranova nad Topľou, 
Speváckym zborom mesta 
Humenné, gréckokatolíckymi 
zbormi zo Svidníka, Stropkova, 
Trebišova, Prešova, Michaloviec 
a Sečoviec. Zbor je aj aktívnym 
členom Spolku sv. Cyrila a Me-
toda. Vďaka iniciatíve Mgr. On-
dreja Lakatoša sa vytvoril z via-
cerých zborov tzv. Zemplínsky 
zbor, ktorý  počas 2.  a 3. púte 
gréckokatolíkov na Velehrad 
interpretoval spoločne naštudo-
vanú štvorhlasnú liturgiu. Nos-
ným článkom tohto zoskupenia 
bol práve vranovský zbor.

Súbor pomáha pri organizo-
vaní Vranovských zborových 
slávností, úzko spolupracuje 
s Vlastivedným múzeom 
v Hanušovciach nad Topľou 
a mestom Vranov nad Topľou.

Vzťah k zboru a chrámové-
mu spevu človeka neopúšťa. 
Dôkazom toho je sebarealizácia  
Ladislava Sabolčáka v zbore 
Kyrillomethodeon v Bratislave 
a Evy Fuchsovej v Prešove-Sek-
čove ako dirigentov v mieste ich 
terajšieho bydliska. 

Ľudia, ktorí sa pred 17 rokmi 
takmer nepoznali, vytvárajú 
dnes hlboké vzájomné priateľ-
stvá. Mnohí tu zostarli či našli 
svojich životných partnerov. 
Poďakovaním ich  rodinám je 
spoločné stretnutie na fašian-
govom plese zboru, ktorý mal 
už svoje ôsme pokračovanie. 
Viac informácií o zbore nájdete 
na www.chrysostomos.sk. n

Mária Žolnová 
Anna Maťašová
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�� Už tradičná jasličková akadémia 
sa uskutočnila v Gréckokatolíckom 
chráme Narodenia Presvätej Boho-
rodičky v Rudlove na sviatok Narode-
nia Pána 25. decembra. Pripravili ju 
členovia detského speváckeho zboru 
pod vedením Vierky Nemčíkovej. 
Svojím vystúpením oživili scénu 
narodenia Ježiša, ktorému sa prišli 
pokloniť pastieri, ale i traja králi. Ra-
dostnú zvesť oznamovali prítomným 
aj anjeli. Súčasťou prípravy na Via-
noce boli aj tvorivé dielne, v rámci 
ktorých dievčatá zo zboru piekli 
a zdobili medovníčky. Tie po skončení 
akadémie za spevu kolied roznášali 
do príbytkov veriacich obce. (Magda-
léna Nemčíková)

�� Aj deti z gréckokatolíckej farnosti 
Bratislava-Staré Mesto sa pred-
stavili na sviatok Narodenia Pána 
25. decembra v gréckokatolíckom 
katedrálnom chráme v Bratislave 
s jasličkovou pobožnosťou, ktorú si 
pripravili pod vedením farára otca 
Rastislava Čižika.

�� 29. decembra sa v Chráme Krista 
Kráľa na prešovskom sídlisku Sekčov 
konal tradičný vianočný koncert. Vy-
stúpil na ňom Chrámový zbor Krista 
Kráľa pod vedením dirigentky Tatiany 
Hrebíkovej, solivarský zbor Trinitas 
pod vedením pani Evy Demeterovej 
a domáci zbor Stauros, ktorý vedie 
pani Eva Fuchsová. Všetky zbory 
predniesli svoje najkrajšie koledy. 
(Anna Tabačáková)

�� Počas januárovej fatimskej sobo-
ty na hore Zvir 4. januára sa pútnici 
skrze modlitbu zasvätenia zverili 
pod ochranu nebeskej Matky Márie. 
Program, ako je už zvykom, sa začal 
o 10.00 modlitbou ruženca, po kto-
rom nasledovala svätá liturgia. V ho-
mílii sa veriacim prihovoril otec Mar-
cel Pisio, duchovný správca na hore 
Zvir. Pozornosť veriacich zameral 
na osobu Jána Krstiteľa, ktorý vyzýval 
ľudí k tomu, aby robili pokánie, lebo 
sa priblížilo Božie kráľovstvo. 

�� Víkend 10. – 12. januára patril 
v Gréckokatolíckom mládežníc-
kom centre Bárka v Juskovej Voli 
budúcim animátorom dobrovoľní-
kom, ktorí sa zúčastnili na aktuálnej 
archieparchiálnej škole. Otec Milan 
Zaleha CSsR, ktorý bol zároveň lek-
torom víkendu, voviedol účastníkov 
odboru Animátor skupinky do témy 
Spiritualita laikov, hnutia, rehole 

Prešovskí koledníci prijali požehnanie vladyku Jána Babjaka
Katedrálny chrám sv. Jána Krs-
titeľa v Prešove sa 15. decembra 
naplnil 230 koledníkmi z  10  
farností. Svätú liturgiu slávil 
prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ a prešovský 
pomocný biskup vladyka Milan 
Lach SJ za účasti viacerých 
kňazov.

Vladyka Milan všetkých  
v homílii vyzval, aby sa v čase 
očakávania príchodu Mesiáša 
pripravili na narodenie Ježiša 
Krista predovšetkým vo svojich 
srdciach, a tak odovzdali posol-
stvo Dobrej zvesti do všetkých 
rodín. Koledníkov povzbudil, 
aby prijali do svojho srdca 
Ježiša, ktorý klope, pretože je 
svetlom a nádejou, ktorú dnes 
svet potrebuje.

Vysielaciu liturgiu mládež-

níckymi piesňami spríjemňo-
val spevácky zbor z Ďačova.  
Po svätej liturgii nasledoval 
obrad požehnania koledníkov  
a koledovanie pred otcami 
biskupmi a všetkými prítomný-
mi, v ktorom vystúpili koledníci 
z farnosti Banské.

Súčasťou ďalšieho programu 

bolo občerstvenie a vystúpenie 
Márie Čujovej, dobrovoľníčky, 
ktorá v lete strávila tri mesiace 
v Keni. Cez prezentáciu fotogra-
fií sa s deťmi podelila o svoje 
zážitky, a tak sa všetci prítomní 
cez pútavé rozprávanie a fo-
tografie preniesli do krajiny, 
ktorej pomáhajú. Svoje sve-
dectvo obohatila  odevom aj 
pesničkou, do ktorej sa mohli 
všetci zapojiť. Zo svojej cesty 
si priniesla okrem spomienok 

a zážitkov aj množstvo predme-
tov, ktoré si deti  v závere mohli 
poprezerať. Po skončení svedec-
tva nasledovalo poďakovanie 
a prianie požehnaných Vianoc 
s Dobrou novinou.

Vysielacia liturgia spojená 
s požehnaním koledníkov je 
svätá liturgia, ktorá je každo-

ročne slávená pre koledníkov 
Dobrej noviny a je ukončená 
obradom požehnania. Toto 
požehnanie udelí predsedajú-
ci biskup, arcibiskup či kňaz 
miestnej diecézy všetkým 
koledníkom, ktorí sa vo vianoč-
nom období  zapoja do koled-
níckej akcie Dobrá novina.

(Beáta Baranová, Veronika 
Krenická)

V Nacinej Vsi zazneli vinše, koledy a vianočné hry
Siedmy ročník prehliadky 
vianočných vinšov, kolied a hier 
pod názvom Christos raždajet-
sja sa v Nacinej Vsi uskutočnil 
29. decembra pod záštitou 
Spolku sv. Cyrila a Metoda, 
domácej farnosti a obce. Po pri-
vítaní starostom obce Antonom 

Šandorom sa ako prvá predsta-
vila domáca DFS Radosť, po nej 
vystúpili folkloristi z Rokice, zo 
susedných Petroviec nad Labor-
com, deti zo speváckeho zboru 
Cherubín z Trebišova, Zempľin-
ske heligonkare z Michaloviec, 
ženský spevácky zbor Dimitrios 

z Poráča, FS Zemplinčane Svo-
jina z Michaloviec a folkloristi 
z Pustého Čemerného. Po pre-
hliadke nasledovalo krátke po-
ďakovanie v miestnom Chráme 
sv. Cyrila a Metoda a spoločné 
posedenie účinkujúcich a po-
zvaných hostí. (Ján Poprik)

�� Bazilika Panny Márie Ochrankyne 
v Marseille si tento rok pripomenie 
800. výročie vzniku. Na jej vrchole 
sa nachádza socha Dobrej matky. 
S týmto výročím súvisí aj otvorenie 
Mariánskeho roka, ktorý Francúzi 
začali sláviť v decembri 2013.

�� Anglikánska cirkev upravila krs-
tné obrady. Rodičia a krstní rodičia 
sa už nemusia zriekať hriechu ani 
ducha zla. V novej formule sa hovorí 
len o zrieknutí sa zla vo všetkých 
jeho podobách. Podľa kritikov cirkev 
banalizuje svoje učenie v snahe vy-
tvárať domácku atmosféru a nikoho 
neuraziť, a krst, ktorý redukuje iba 
na privítanie v spoločenstve cirkvi, 
nie je už nijako zakorenený v Božích 
prísľuboch. Zmena rituálu je možno 
dôsledkom faktu, že väčšina angli-
kánov už neverí v existenciu pekla, 
hriechu či pokánia.

�� „Evanjelizácia je povinnosťou 
celej Cirkvi a celého Božieho ľudu,“ 
napísal Svätý Otec v posolstve ná-
rodnému stretnutiu brazílskych spo-
ločenstiev, ktoré sa konalo 7. – 11. 
januára v meste Juazeiro do Norte. 
Témou stretnutia bola Spravodli-
vosť a proroctvo v službe životu. 
Zúčastnilo sa na ňom okolo štyritisíc 
delegátov, ktorí zastupovali 100-tisíc 
základných cirkevných komunít v 272 
diecézach.

�� Prefekt Kongregácie pre východ-
né cirkvi kardinál Leonardo Sandri 
navštívil 10. – 13. januára Libanon. 
Hlavným dôvodom bola biskupská 
vysviacka nového apoštolského 
vikára sýrskeho Aleppa Mons. Georga 
Aboua Khazena OFM. Slávnosť sa 
konala 11. januára v Kostole svätého 
Ľudovíta v Bejrúte.

�� Počas eucharistie 12. januára, 
na ktorej prijalo 32 detí v Sixtínskej 
kaplnke sviatosť krstu, Svätý Otec 
pripomenul: „Odovzdávajte vieru. Je 
tým najkrajším dedičstvom.“ V ten 
istý deň po tradičnom príhovore 
z okna Apoštolského paláca zverejnil 
mená 19 nových kardinálov z 15 
krajín. Kreovaní budú 22. februára, 
na sviatok Katedry sv. Petra.

�� Farnosť sv. Anny vo Vatikáne 
hostila 13. januára asi stovku 
chudobných. Na večeri, ktorá sa 
uskutočnila v jednom z podnikov 
v blízkosti Vatikánu, sa zúčastnil aj 
pápežský almužník arcibiskup Konrad 
Krajewski.

Moskovský patriarchát rozhodol o udeľovaní krstu deťom 
narodeným z prenajatej matky
Medzi dokumentmi, kto-
ré schválila synoda Ruskej 
pravoslávnej cirkvi 25. – 26. 
decembra v Moskve, je aj 
dokument týkajúci sa krstu detí 
narodených cestou asistova-
ného oplodnenia z náhradnej 
matky. Ide o riešenie reálnych 
situácií, ktoré sa vyskytujú 
v dôsledku tzv. prenajímania 
maternice, praxe z morálneho 
hľadiska jednoznačne odmie-
tanej Katolíckou i Pravosláv-
nou cirkvou. V dokumente sa 
pripomína, že každé dieťa môže 
byť pokrstené vo viere tých, 
ktorí o túto sviatosť pre dieťa 
žiadajú. „Dieťa nie je zodpo-
vedné za skutky svojich rodičov 
a nenesie vinu za skutočnosť, 
že jeho príchod na svet sa udial 
cestou reprodukčných tech-
nológií odsúdených Cirkvou.“ 
Moskovský patriarchát neodo-
piera krst, ale odporúča udeliť 
ho dieťaťu až vo veku, keď sa 
bude môcť ujať plnenia svojich 
sviatostných povinností pred 
Bohom. Dokument dodáva, že 
dieťa môže prijať krst aj v útlom 
veku pod podmienkou, že jeho 
rodičia vykonajú akt obrátenia 
a zaviažu sa vychovávať dieťa 
v kresťanskej viere a v posluš-
nosti voči slovu evanjelia. Ruská 
pravoslávna cirkev považuje 
náhradné materstvo za nepri-
jateľnú reprodukčnú metódu. 
Poukazuje na „protiprirodzenú 

stránku“ takejto praxe, ktorá 
„znehodnocuje ľudskú dôs-
tojnosť ženy a jej ušľachtilé 
povolanie matky, keďže jej telo 
sa považuje iba za akýsi druh 
inkubátora, za stroj“. Pri takejto 
praxi asistovanej reprodukcie sa 
„nosiaca matka“ zaviaže vynosiť 
a porodiť dieťa neplodného 
páru, ktorému potom novo-
rodenca odovzdá. Dieťa však 
za toto všetko nenesie zodpo-
vednosť, konštatuje synoda, 
a môže byť teda pokrstené 
na základe viery svojich rodičov 
a krstných rodičov. „Ak sa však 
rodičia jednoznačne nekajajú 
z tohto svojho činu a ak krstní 
rodičia s takým hriešnym činom 
v skutočnosti súhlasia, potom 
táto vec nie je len otázkou 
kresťanskej výchovy dieťaťa. 
Odmietnutie pokrstenia v ta-
komto prípade v zhode s tra-

díciou pravoslávia nadobúda 
aj pastoračný význam, pretože 
spoločnosť tak dostane jasný 
signál zo strany Cirkvi, že prak-
tika ,prenajímania maternice‘ je 
z pohľadu kresťanského života 
neprijateľná.“ Celý postup pri 
takomto prípade udelenia krstu 
musí sledovať miestny biskup 
a na kňaza, ktorý by sa v takejto 
záležitosti rozhodol urobiť vý-
nimku, sa vzťahujú kánonické 
sankcie. Jedinou výnimkou je 
nebezpečenstvo smrti novo-
rodenca: v takomto prípade 
sa krst udeľuje bez prekážok. 
Ak teda rodičia nevyznajú svoj 
hriech, krst sa oddiali, kým 
nezmenia svoj postoj alebo kým 
dieťa nebude schopné samo sa 
rozhodnúť pre svoju príslušnosť 
k viere.

Vznikli nové normy na udeľovanie čestných cirkevných titulov
Vatikánsky štátny sekretariát 
rozposlal začiatkom januá-
ra na apoštolské nunciatúry 
obežník, ktorým informuje 
biskupské konferencie ohľadne 
používania čestných cirkev-
ných titulov v rámci diecéz. 

Odteraz sa bude udeľovať len 
jediný čestný cirkevný titul 
spojený s oslovením monsignor, 
a to titul kaplán Jeho Svätosti. 
Tento titul bude udeľovaný 
len kňazom, ktorí dovŕšili 
65 rokov života. Nezmenené 

zostáva používanie oslovenia 
monsignor v spojitosti s nie-
ktorými významnými úradmi, 
napr. biskup, generálny vikár 
diecézy a pod. Zmeny v titu-
loch nenastávajú ani na úrovni 
Rímskej kúrie, keďže použí-
vanie oslovenia monsignor sa 
tu spája so zvereným úradom, 
s vykonávanou službou. Zmeny 
sa nedotýkajú ani pápežských 
vyznamenaní udeľovaných lai-
kom. Toto nové pravidlo nemá 
retroaktívny účinok. Kto získal 
titul skôr, bude mu zachovaný.
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Liptáka z Košíc. Na kurze sa zúčast-
nilo 65 mladých z rôznych farností 
Prešovskej archieparchie. Prostred-
níctvom ohlasovania evanjelia mali 
mladí možnosť v pravde nahliadnuť 
do svojho vnútra, kde spoznali svoju 
úbohosť a hriešnosť, ktorú potom 
odovzdali spolu so svojimi životmi 
Ježišovi, ktorý nielen odpúšťa každý 
hriech, ale aj dáva svojho Svätého 
Ducha. Kurz Filip bol zakončený 
v nedeľu vzdávaním vďaky za prijaté 
dobrodenia slávením božskej liturgie. 
(Slavomír Zahorjan)

�� Konferencia biskupov Slovenska 
(KBS) oficiálne spustila informačnú 
stránku k Roku Sedembolestnej 
Panny Márie. Na adrese ave.kbs.sk 
nájdu záujemcovia základné informá-
cie o novom tematickom roku, ako 
aj jeho logo na stiahnutie. Webová 
stránka obsahuje i kalendár aktivít, 
ktorý bude postupne aktualizovaný. 
Nechýbajú dokumenty a texty, ktoré 
súvisia s mariánskou tematikou. Nový 
rozmer elektronickej komunikácie je 
postavený na práci s viacerými od-
kazmi na iné dokumenty. „Dôvodom 
vyhlásenia tematického roka je 450. 
výročie od prvého zázraku na prí-
hovor Panny Márie v Šaštíne a 50. 
výročie potvrdenia Sedembolestnej 
Panny Márie ako patrónky Slovenska 
pápežom Pavlom VI. Ten istý pápež 
zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne 
za baziliku minor. Rok Sedembolestnej 
Panny Márie bude trvať od 1. januára 
do 31. decembra 2014,“ píše na strán-
ke za prípravnú komisiu Mons. Jozef 
Haľko, bratislavský pomocný biskup.

�� Kardinál Ján Chryzostom Korec 
oslávil 22. januára 90 rokov života. 
Ďakovná svätá omša sa uskutoč-
nila 19. januára v Bazilike svätého 
Emeráma v Nitre a predchádzal jej 
tridsaťminútový medailón venovaný 
kardinálovi Korcovi. Ku gratulantom 
sa pripája aj redakcia časopisu Slovo.

�� V rámci Roka Sedembolestnej 
bude TV LUX vysielať každý deň 
modlitbu ruženca. Celý posvätný 
ruženec sa diváci budú môcť modliť 
spolu s televíziou v pracovné dni 
o 7.30, 12.15, 15.30 a 18.40 h. Cez 
víkendy o 7.00, 12.15, 15.15, 18.40 h. 
Televízia LUX bude počas roka okrem 
modlitby ruženca prinášať priame 
prenosy svätých omší z národnej 
baziliky v Šaštíne a zo slovenských 
chrámov zasvätených Sedembolest-
nej Panne Márii.

rodine spája všetkých jej členov. 
Je to práve ona, ktorá vie svojou 
láskou urovnať spory a odstrániť 
nedorozumenia.‘ Presvätá Bo-
horodička vždy stmeľovala naše 
rodiny a naši rodičia sa k nej 
utiekali v akýchkoľvek problé-
moch. Aj dnes je Božia Matka 
tou, ktorá vidí naše bolesti 
a utrpenia, a rada naše prosby 
predkladá svojmu Synovi. Pre-
tože trpiaca Bohorodička zdieľa 
svoj údel spolu so sv. Jozefom 
a Ježišom vo Svätej rodine, 
rozhodol som sa Rok Sedem-
bolestnej Panny Márie rozšíriť 
v Prešovskej archieparchii 
o rozmer rodiny, ktorá je dnes 
vystavená útokom z každej stra-
ny. Dnešná spoločnosť je rodine 
neprajná. Preto vyhlasujem 
tento rok v našej archieparchii 
zároveň za Rok rodiny. Túžim 
po tom, aby sme sa my grécko-
katolícki veriaci spojili v spo-
ločnej modlitbe a prosili Svätú 
rodinu o požehnanie a pevnú 
jednotu našich rodín.“ Oprel sa 
aj o skutočnosť, že Svätý Otec 

zveril Svätej rodine tohtoročnú 
mimoriadnu synodu o rodine, 
ktorá sa bude konať v októbri 
v Ríme.

V pastierskom liste, ktorý 
aj sám prečítal v priamom 
televíznom prenose RTVS zo 
sviatku Bohozjavenia Pána 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove, pomenoval niektoré 
konkrétne nebezpečenstvá, 
ktoré dnes číhajú na deti. 
Povzbudil manželov, aby boli 
otvorení životu a prijímali deti 
ako najväčší Boží dar. Rodičov 
vyzval, aby deťom venovali 
dostatok času, odovzdávali im 
živú vieru v Boha, lásku k Cirkvi 
a osobný príklad, aby sa v prí-
pade, že v živote padnú, mali 
k čomu vrátiť. Rozvod, ktorý je 
častým javom aj medzi kresťan-
mi, nie je dobrým riešením, ale 
arcibiskup zdôraznil, že „Boh sa 
s láskou pozerá aj na tých, kto-
rým sa rodiny rozpadli a ponúka 
im svoje milosrdenstvo“. 

Napriek ťažkej dobe, v kto-
rej mnohí zápasia o prežitie, 

arcibiskup vyzýva veriacich, aby 
nestrácali odvahu a neopúšťali 
Pána Boha. „Každá situácia je 
riešiteľná a Boh nás neopustí. 
Ponúkam vám pomoc pri rie-
šení vašich ťažkostí. Nie sú mi 
ľahostajné osudy našich rodín, 
ani tých rozvrátených, som 
s vami, ako pastier so svojimi 
ovečkami, ako otec so svojimi 
deťmi.“

Gréckokatolícky časopis 
Slovo sa bude v tomto roku 
venovať mnohým rodinným 
problémom, po rodinách bude 
putovať kópia ikony Svätej rodi-
ny. Vladyka vyzval rodiny denne 
sa modliť Ruženec Božieho mi-
losrdenstva, modlitbu Svätého 
Otca Františka k Svätej rodine, 
ktorú sa modlil 29. decembra 
v Ríme, obetovať piatkový pôst 
a nezabúdať na spoločné čítanie 
Svätého písma a rozjímanie nad 
Božím slovom, cez ktoré môžu 
deťom ponúknuť vlastnú skúse-
nosť viery. (Ľubomír Petrík)

V Centre spirituality hovorili o dejinách Gréckokatolíckej 
cirkvi v 20. storočí
V Centre spirituality Východ 
– Západ Michala Lacka v Ko-
šiciach sa 9. januára konala 
prednáška o histórii Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku 
v 20. storočí. Jedným z cieľov 
tejto prednášky bolo poukázať 
na dar slobodne vyznávať svoje 
vierovyznanie.  
Prezentácia bola venovaná 

najmä niekoľkým etapám 
počas prvej Slovenskej repub-
liky. Historik Peter Borza v nej 
okrem iného poukázal na ne-
pravdivé obvinenia bl. biskupa 
Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol 
vtedajšou politickou mocou 
postavený do rôznych spo-
rov a nepravdivých obvinení. 
Poukázal aj na kritiku biskupa, 

ktorý apeloval na vtedajšieho 
prezidenta a predstaviteľov 
štátnej moci v otázke židovskej 
deportácie či celkové riešenie 
židovskej otázky na Slovensku. 
Zároveň poukázal na fakt, že 
pri nesúhlase so štátnou mocou 
bol biskup Gojdič a gréckokato-
lícki kňazi uväznení a vyvezení 
do Čiech. (Janka Pavelová)

a kresťanské spoločenstvá. Michal 
Brandys zasa víkendom sprevádzal 
hudobníkov v odbore Hudobný 
animátor. Výtvarníčka Lucia Balická 
sa venovala účastníkom Kreatívneho 
odboru. Spoločné modlitby, ohlaso-
vanie evanjelia, ako aj každodenné 
slávenie liturgie boli neoddeliteľnou 
súčasťou víkendového programu 34 
účastníkov. (Slavomír Zahorjan)

�� Novým najvyšším predstaviteľom 
Pravoslávnej cirkvi sa stal Rastislav. 
V sobotu 11. januára sa v priestoroch 
pravoslávnej eparchie v Prešove 
konalo rokovanie 13. mimoriadneho 
snemu Pravoslávnej cirkvi v českých 
krajinách a na Slovensku. Hlavným bo-
dom programu bola voľba najvyššieho 
predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v čes-
kých krajinách a na Slovensku. V taj-
nom hlasovaní v pomere 87 percent 
hlasov zvolili arcibiskupa prešovského 
a Slovenska Rastislava za metropolitu 
českých krajín a Slovenska. „Cirkev 
vnímam ako telo, ktoré sa prirodze-
ne vyvíja. To znamená, že ak nejaké 
zmeny budú, tak by som bol rád, aby 
prišli prirodzene, vyplynuli zo života 
Cirkvi,“ uviedol vladyka Rastislav. Sláv-
nostné uvedenie do funkcie sa bude 
konať v najbližšej dobe v Katedrálnom 
chráme svätého kniežaťa Alexandra 
Nevského v Prešove, ako uviedol 
tajomník Posvätnej synody a hovorca 
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Milan 
Gerka. (Janka Pavelová)

�� Program januárovej malej púte 
na hore Zvir sa v nedeľu 12. janu-
ára začal uctením ikony Presvätej 
Bohorodičky a pokračoval modlitbou 
Akatistu k Presvätej Bohorodičke, 
ktorú viedol otec Vasiľ Kindja, rektor 
chrámu na hore Zvir. Po skončení 
akatistu nasledovala modlitba ru-
ženca a svätá liturgia, ktorej hlavným 
slúžiteľom a kazateľom bol otec 
Marcel Pisio, duchovný správca hory 
Zvir. V závere svätej liturgie sa otec 
Marcel poďakoval prítomným pútni-
kom, ktorí prišli aj napriek nepriazni 
počasia a chladu a spoločne strávili 
čas v modlitbe v tomto nádhernom 
prostredí. Po skončení svätej liturgie 
nasledovala modlitba Korunky k Bo-
žiemu milosrdenstvu. (Pavol Vasiľ)

�� Kurz Filip v Centre pre mládež 
v Juskovej Voli bol ďalším zo série 
kurzov, ktorý 10. až 12. januára 
v mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli viedol tím Petra 

Návšteva  vladyku Jána Babjaka SJ na konci roka v Ľutine
Nedeľa 29. decembra bola pre 
Ľutinčanov aj napriek všetkým 
sláveniam v roku výnimočná. 
Svätú liturgiu v bazilike minor 
slávil prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ. Otec 
arcibiskup v homílii povzbudil 

veriacich farnosti k novému 
oživeniu vzťahov v rodinách 
upriamením pozornosti 
na svätú nazaretskú rodinu. 
Táto liturgia bola vzdávaním 
vďaky za všetky dobrá, ktorými 
Boh obdaril Gréckokatolícku 

cirkev počas uplynulého roka. 
V závere slávností motivoval 
všetkých prítomných k vzájom-
nej spolupráci na Božom diele 
cez budovanie vzťahov zalo-
žených na pravej láske k Bohu 
i k Cirkvi. (Jozef Novický)

V Košiciach otvorili Rok Spolutrpiteľky
1. januára otvoril v Košickej 
eparchii vladyka Milan Chau-
tur Rok Spolutrpiteľky. Pred 
archijerejskou svätou liturgiou 
posvätil baner zobrazujúci 

ikonu presvätej Bohorodičky 
so siedmimi mečmi v jej srdci 
a nápisom Rok presvätej Boho-
rodičky Spolutrpiteľky. Baner 
bol inštalovaný aj vo všetkých 

chrámoch Košickej eparchie. 
Svätú liturgiu spevom sprevá-
dzal miestny katedrálny zbor. 
(Michal Hospodár)

Prešovský arcibiskup metropolita zavítal do farnosti Ľubovec
Na sviatok Obrezania Pána 1. 
januára navštívil vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita, farnosť Ľubovec. 
V miestnom Chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v rámci 
svojej prvej tohtoročnej pas-
toračnej návštevy slávil spolu 
s otcom Danielom Galajdom, 
prešovským protopresbyterom, 
otcom Michalom Kurucom, 
arcibiskupským ceremoniárom, 
a miestnym farárom otcom 
Markom Kolesárom archije-
rejskú svätú liturgiu. V homílii 
vladyka Ján pripomenul dôle-
žitosť komunikácie v rodine. 

V závere svätej liturgie otec D. 
Galajda prečítal pastiersky list 

k Roku Sedembolestnej. (D. 
Kolesárová)

Deti sa stretli na Zimnom tábore v Juskovej Voli
V Gréckokatolíckom mládež-
níckom centre Bárka v Juskovej 
Voli sa od 2. do 5. januára usku-
točnil Zimný tábor, na ktorom 
sa zúčastnilo 92 detí a mladých 
vo veku 9 až 15 rokov. Staral sa 
o ne 16-členný tím, ktorý pozo-
stával z 2 kňazov a 14 animáto-
rov. Deti a mladí boli rozdelení 
na dve skupiny, starších a mlad-
ších, pričom niektoré časti 
programu boli rozdielne, týkalo 
sa to predovšetkým katechéz 

a prác v skupinke, ostatná časť 
programu bola spoločná.

Vzhľadom na to, že sa začal 
Rok Sedembolestnej Panny 
Márie, nosnou témou bola Bo-
horodička. Téma bola rozčlene-
ná do niekoľkých podtém, cez 
ktoré bol účastníkom priblížený 
život Bohorodičky a tiež to, 
v čom nám je Bohorodička 
vzorom. Po témach nasledovala 
práca v skupinke alebo iná akti-
vita prehlbujúca danú tému.

Celý tábor sa niesol v po-
kojnom a radostnom duchu. 
Účastníci zažili spoločenstvo, 
nadobudli nové priateľstvá, 
učili sa tímovej práci, cvičili si 
svoje prezentačné schopnosti, 
rozvíjali kreativitu a v nepo-
slednom rade mali priestor 
na modlitbu, na to, aby sa stretli 
so živým Bohom a aby viac 
spoznali Presvätú Bohorodičku, 
Matku nášho Boha a našu Mat-
ku.     (Viktória Žolnová)

V Prešovskej archieparchii otvorili súbežne  
s Rokom Sedembolestnej aj Rok rodiny
V Prešovskej archieparchii si 
veriaci v chrámoch na sviatok 
Bohozjavenia Pána 6. januára 
vypočuli pastiersky list prešov-
ského arcibiskupa metropolitu 

Jána Babjaka SJ, ktorým k Roku 
Sedembolestnej Panny Márie, 
vyhlásenom Konferenciou 
biskupov Slovenska, vyhlásil 
pre Prešovskú archieparchiu aj 

Rok rodiny.
Tento svoj krok zdôvodnil 

takto: „Bl. pápež Ján Pavol II. 
pri návšteve Prešova povedal: 
,Matka je osoba, ktorá v každej 

Kňazský deň a Púť zasvätených osôb
Srdečne všetkých pozývame na Kňazský deň, ktorý sa uskutoční  

v sobotu 1. februára 2014 v bazilike minor v Ľutine.

Hlavným bodom programu Kňazského dňa bude archijerejská svätá liturgia,  
ktorú bude sláviť Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, pri príležitosti Roka Sedembolestnej  
a ním vyhláseného Roka rodiny. Pri svätej liturgii posvätí kópie ikony Svätej rodiny. Tieto ikony budú putovať  

po rodinách v každej farnosti Prešovskej archieparchie počas celého Roka rodiny. 
Program:
10.00  Archijerejská svätá liturgia (slovenská)
 Po jej skončení nasleduje posviacka ikon Svätej rodiny a liturgický obrad odovzdávania ikony v rodine, ako aj 

samotný priebeh modlitby rodiny pred ikonou v domácnosti.
14.00  Príhovor otca arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ pre kňazov v bazilike minor
14.00  Prednáška prešovského pomocného biskupa Milana Lacha SJ pre rehoľníkov v Dome Mikuláša Klimčáka
15.00  Moleben k Presvätej Bohorodičke (slovenský)
 Po jeho skončení sa otec arcibiskup metropolita stretne so všetkými rehoľníkmi v Dome Mikuláša Klimčáka.
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Povolaný  
upevňovať bratov
Prvá encyklika Svätého Otca Františka Lumen fidei (Svetlo 
viery) bola už hneď na začiatku v Taliansku bestsellerom. 
Médiá informovali, že od 5. júla do konca augusta sa predalo 
vyše 200-tisíc kusov. 

Encyklika venovaná téme viery je 
adresovaná biskupom, kňazom, 
diakonom, zasväteným osobám 

a všetkým veriacim laikom. Svätý Otec 
ju podpísal na slávnosť sv. Petra a Pavla 
29. júna 2013. Jej obsah korešponduje 
s nedávno ukončeným Rokom viery. 
V istom zmysle je jedinečná. Samotný 
Svätý Otec o nej vtipne poznamenal, že 
bola napísaná „štvorručne“. Z väčšej časti ju 

pripravil Benedikt XVI., ale jej dokončenie 
prenechal svojmu nástupcovi Františkovi. 
Symbolicky tak ako most prepája dva 
pontifikáty.

V úvode encykliky Svätý Otec píše: 
„V Kristovom bratstve sa ujímam jeho 
vzácneho diela, pričom k textu pridávam 
niektoré ďalšie príspevky. Petrov nástupca, 
včera dnes i zajtra, je totiž stále povolávaný 
„upevňovať bratov“ v tom nesmiernom dare 

viery, ktorý Boh dáva ako svetlo na každo-
dennú cestu.“ (LF 7)

Štyri kapitoly
Názov každej z kapitol encykliky tvorí bib-
lický citát. Prvá kapitola s názvom Uverili 
sme láske vychádza z Prvého Jánovho listu 
(4, 16). Citátom, o ktorý sa opiera druhá 
kapitola, sú slová proroka Izaiáša: „Ak 
neuveríte, neporozumiete“ (Iz 7, 9). Tretia 
kapitola vychádza zo slov apoštola Pavla, 
ktoré sú zaznamenané v Liste Korinťanom 
(1 Kor 15, 3): „Odovzdávam vám to, čo som 
sám prijal“. Posledná časť s názvom Boh im 
pripravuje miesto má myšlienkový základ 
v Liste Hebrejom (11, 16).

Cesta viery
Prvá časť hovorí o viere z pohľadu jednot-
livca a z pohľadu dejín. Predstavuje vieru 
ako dlhú cestu, pričom sleduje Abraháma 
a ďalšie veľké postavy viery, zamýšľa sa aj 
nad pokušeniami. Vieru vysvetľuje ako 
spoľahnutie sa na Boha, ktorý je vo svojom 
vzťahu k nám spoľahlivý, pričom najvyšším 
vyjadrením tejto spoľahlivosti je život Ježiša 
Krista.

V druhej časti encyklika vysvetľuje vzťah 
viery k pravde a osobitný charakter po-
znávania vierou, pri ktorom viera vystu-
puje v spojení s láskou. Človek sa prijatím 
Božieho daru lásky stáva schopným vnímať 
svet novými očami. Na základe Jánovho 
evanjelia encyklika vysvetľuje rozličné úlo-
hy, ktoré pri poznávaní vierou zohráva zrak 
a sluch. Ďalej podrobnejšie hovorí o vzťahu 
viery a rozumu a o úlohe viery v teológii.

Tretia časť je venovaná otázke odovzdá-
vania viery. Cirkev je charakterizovaná ako 
matka, ktorá nás učí rozprávať jazykom 
viery, pričom vzťah jednotlivca nadobúda 
aj rozmer spoločenstva. „Kto verí, nikdy 
nie sám,“ hovorí encyklika (LF 39) a ďalej 
konkretizuje prostriedky, ktorými sa usku-
točňuje odovzdávanie viery. Sú to najmä 
sviatosti, Vyznanie viery, Modlitba Pána 
a Desatoro. Tretiu kapitolu uzatvára téma 
jednoty a celistvosti viery.

Posledná časť sa zameriava na sociálny 
rozmer viery, na jej úlohu v službe spravod-
livosti, pokoja a spoločného dobra. Viera 
sa tu predstavuje ako základ pre jednotu 
ľudstva, ktorá sa rúca, ak je postavená iba 
na kritériách užitočnosti. Viera totiž umož-
ňuje vzájomné odpustenie a potvrdzuje 
víťazstvo dobra nad zlom. Konkrétnejšie sa 
encyklika venuje úlohe viery ako základu 
pre rodinný a manželský život. Pri uvažo-
vaní o úlohe viery ako posily v utrpení sa 
encyklika dostáva k téme kresťanskej náde-
je a radosti a vrcholí v poukázaní na dyna-
mizmus viery, nádeje a lásky vo vzájomnom 
prepojení.

Záver štvrtej časti tvorí pohľad na presvä-
tú Bohorodičku, u ktorej putovanie viery 
Starého zákona dospieva až k pohľadu 
na samotného vteleného Božieho Syna.

Bodkou za encyklikou Lumen fidei je 
modlitba k presvätej Bohorodičke ako Mat-
ke Cirkvi a Matke našej viery.

Na českej stránke www.pastorace.cz, 
ktorá ponúka inšpiráciu na katechézu, 
vyučovanie a prednášky, nájdete aj trefné 
komentáre k niektorým paragrafom tejto 
encykliky. Ich autorom je známy český teo-
lóg Mons. Aleš Opatrný. Okrem zamyslení 
ponúka aj provokatívne otázky pre každého 
kresťana. Z množstva vyberáme aspoň 
niektoré:

• Viem o Božom oslovení vo svojom ži-
vote? Možno to bolo prostredníctvom 
iného človeka,  nie priamo.

• Kde sa v mojich spomienkach nachá-
dzajú oporné body mojej viery?

• Aká je naozaj moja dôvera k Božie-
mu slovu ako k slovu, ktoré ma má 
spoľahlivo viesť životom v spoločenstve 
Cirkvi?

• Spomeniem si na niečo, čo sa z Božích 
zasľúbení v mojom živote naplnilo?

• Kde ja osobne vnímam vieru ako svetlo 
v temnotách?

• Zniesol by som, keby sa moja viera 
rozhorela a začala silnejšie premieňať 
môj život?

• Je Boh, v ktorého verím, v mojom 
chápaní naozaj živý Boh? Nie je len 
sochou, nehybným pomníkom?

• Môžem si vybaviť nejaké osobné 
stretnutie s Bohom, ktoré oživilo moju 
vieru?

• Môžem povedať, že sa k Ježišovi rokmi 
svojho života približujem – trebárs aj 
pomaly, ale predsa?

• Môžem povedať, že sa rokmi moje 
poznanie Boha prehlbuje?

• Ako zvládam rozpaky, keď môžem 
niekomu svedčiť o svojej viere?

• Je v mojom prístupe väčším nebezpe-
čenstvom, že o viere nebudem hovoriť, 
alebo naopak, že budem hovoriť až 
príliš veľa?

• Viem o niečom, čo vo mne najviac 
prekáža odovzdávaniu viery pri mojich 
kontaktoch s druhými?

• Verím tomu, že pri odovzdávaní viery 
ide v podstate o „plameň Ducha“ a nie 
o plameň mojich schopností?

• Ak sa nám zdá v kresťanskej náuke 
niečo nezrozumiteľné alebo dokonca 
neprijateľné, chceli by sme to zme-
niť alebo by sme tomu chceli lepšie 
porozumieť?

• Keď sa dostanem do nejakej krízy ale-
bo oslabenia viery, je pre mňa posilou 
viera ostatných kresťanov?

• Môžu nám dospelým deti skutočne 
dôverovať? Položme si túto otázku 
celkom osobne a konkrétne!

„Kresťanská viera je svetlom a životom. 
Nie je to len presvedčenie o niečom, je to 
omnoho viac. Kým však nie je v človeku vie-
ra vnímaná ako cesta živej lásky, ktorá ide 
od Boha k nám a od nás k Bohu, je naozaj 
veľmi ,suchá‘. Nepoteší srdce človeka. Môže 
byť k nej ľahostajný, aj keď pravdy viery 
neodmieta. Taká viera nerastie a človeka 
v ťažkostiach a prekážkach príliš neoživu-
je.“ n

TK KBS, Aleš Opatrný, D. Kolesárová
snímka: www.lifeinitaly.com

Rozhovor s Ing. Erikom Iva-
novom, ktorý sa zúčastňuje 
na príprave kurzov v Centre 
pre rodinu na Sigorde

Rok 2014 je v Prešovskej 
archieparchii Rokom rodiny. 
Ako vnímate toto rozhod-
nutie arcibiskupa metropo-
litu Jána Babjaka SJ?
V lete 2013 som sa stretol 
s ľuďmi, ktorí boli zaangažo-
vaní do príprav Národného pochodu za život. 
Rozprávali sme sa o všeličom, a zrazu padla po-
známka: „Tvoj biskup priam horlí za pochod“. 
Tú vetu mám v ušiach dodnes, lebo ním je 
práve metropolita Ján Babjak. Vnímam, že mu 
veľmi záleží na rodinách. Som presvedčený, že 
vyhlásenie Roka rodiny je presne to, čo má byť!

Akú pomoc dnešná rodina očakáva od Cirkvi?
Mnoho rodín si myslí, že duchovnú pomoc 
a pomoc vo vzťahoch nepotrebuje, nakoľko 
ich manželstvá a rodiny sú „v pohode“. Ale 
nie je to tak. Všetci potrebujeme pomoc, lebo 
sme hriešni. Považujem za správne, ak Cirkev 
nemlčí a poukazuje na veci v pravde. Mno-
hým rodinám chýba povzbudenie. Potrebujú 
spoznať a zažiť milujúceho Boha. A to aj cez 
kňazov, ktorí by mali svedectvom svojho života 
ukazovať „správny obraz“ nášho Boha.

Čo treba robiť, aby rodina zostala naďalej 
tým, čím je?
Rodina nebola diablovi nikdy ľahostajná, preto-
že je Božím dielom. Dnes sú jeho útoky trocha 
dômyselnejšie. Chcem, aby moje deti a aj ich 
deti mali rodiny a manželstvá lepšie a kvalitnej-
šie, ako sú tie naše. A sú na to všetky predpo-
klady. Máme slobodu slova aj vierovyznania... 
Len sa mi zdá, že sme často akísi nedvižní. Chý-
ba nám zanietenie, horlivosť a vytrvalosť bojo-
vať za svoju rodinu. Svet nás chce presvedčiť, že 
manželstvo je hlúposť. Sviatostné manželstvo 
je ale svätá vec. Žiaľ, niekedy nám chýba zdravá 
hrdosť na to, že žijeme vo sviatostnom manžel-
stve, presne takom, ako ho vymyslel Boh. Preto 
aj v tomto pozvaní otca arcibiskupa vnímam 
pozvanie do boja za rodiny a manželstvá. Čím 
začať? Jednoduché. Manželia sa potrebujú 
modliť, aj spolu! Naučiť sa komunikovať, viesť 
sviatostný život. Potrebujú sa naučiť milovať vô-
ľovou láskou. Keď sa podarí zmeniť manželstvá, 
zmenia sa aj rodiny. A povzbudzujem začleniť 
sa do kresťanského spoločenstva. Je ideálne, 
ak spoločenstvo rodín vedie kňaz. Okrem 
toho Cirkev ponúka viacero biblických kurzov 
zameraných na predmanželskú prípravu, man-
želstvo, výchovu detí. Kurzy pomáhajú pochopiť 
potreby toho druhého, naučiť sa komunikovať, 
modliť sa, odpúšťať si... Stačí sa len rozhodnúť, 
že chceme krajšie a lepšie manželstvá, rodiny, 
a ísť za tým. Stojí to za to.

Juraj Gradoš

SVETLO VIERY
LUMEN FIDEI

slovo   3 | 2014slovo   3 | 20148 |  udalosť  | 9



Milé rodiny, drahí naši veriaci!
Všetkých vás srdečne pozdravujem a želám 
vám požehnaný nový rok. Konferencia 
biskupov Slovenska ho vyhlásila za Rok 
Sedembolestnej Panny Márie. Bl. pápež 
Ján Pavol II. pri návšteve Prešova povedal: 
„Matka je osoba, ktorá v každej rodine spája 
všetkých jej členov. Je to práve ona, ktorá 
vie svojou láskou urovnať spory a odstrániť 
nedorozumenia.“ Presvätá Bohorodička 
vždy stmeľovala naše rodiny a naši rodičia 

sa k nej utiekali v akýchkoľvek problémoch. 
Aj dnes je Božia Matka tou, ktorá vidí naše 
bolesti a utrpenia, a rada naše prosby pred-
kladá svojmu Synovi.

Pretože trpiaca Bohorodička zdieľa svoj 
údel spolu so sv. Jozefom a Ježišom vo 
Svätej rodine, rozhodol som sa Rok Sedem-
bolestnej Panny Márie rozšíriť v Prešovskej 
archieparchii o rozmer rodiny, ktorá je dnes 
vystavená útokom z každej strany. Dnešná 
spoločnosť je rodine neprajná. Preto 

vyhlasujem tento rok v našej archieparchii 
zároveň za Rok rodiny. Túžim po tom, aby 
sme sa my gréckokatolícki veriaci spojili 
v spoločnej modlitbe a prosili Svätú rodinu 
o požehnanie a pevnú jednotu našich rodín. 
Veď Ježiš povedal: „Kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som ja 
medzi nimi.“ (Mt 18, 20)

Sviatok Bohozjavenia Pána nám hovorí 
o tom, že Boh sa zjavil ľuďom. Stalo sa to 
pre jeho nekonečnú lásku, preto, aby s ním 

ľudia mohli vstúpiť do dôvernej jednoty. 
Táto jednota má byť v kresťanskej rodine 
viditeľná cez spoločnú modlitbu a cez lásku 
rodičov a detí. V evanjeliu dnes počúvame 
slová nebeského Otca: „Toto je môj milo-
vaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 
3, 17). Je to pozvanie dať Ježišovi v našom 
živote a v našich rodinách miesto, ktoré mu 
ako pravému Bohu patrí.

Svätý Otec František 29. decembra 
na Námestí sv. Petra povedal: „Dnes náš 
pohľad na Svätú rodinu upútava aj jedno-
duchosť života, aký vedie v Nazarete. Je to 
príklad pre naše rodiny a pomáha im stávať 
sa stále viac spoločenstvami lásky a zmie-
renia, v ktorých sa zakusujú: dobrotivosť, 
vzájomná pomoc a vzájomné odpúšťanie 
si. Spomeňme si na tri kľúčové slová pre 
pokojný a radostný život v rodine: prosím, 
ďakujem a prepáč. Chcel by som povzbudiť 
rodiny, aby si boli vedomé dôležitosti, akú 
majú v Cirkvi a v spoločnosti.“

Svätý Otec zveril Svätej rodine aj tohto-
ročnú mimoriadnu synodu o rodine, ktorá 
sa bude konať v októbri v Ríme a v závere 
svojho príhovoru sa pomodlil modlitbu 
k Svätej rodine, ktorú vrelo odporúčam 
každému. Modlime sa ju po celý rok, každý 
deň vo všetkých našich rodinách. Dostanete 
ju vytlačenú na samostatnom obrázku.

Drahí bratia a sestry!
Pán Boh nevymyslel pre človeka nič 

lepšie než prirodzenú rodinu. Nikde inde 
niet bezpečnejšieho miesta na zdravý vývoj 
mladého človeka než v rodine, a jedným 
dychom dodávam – v usporiadanej rodine. 
Ale Boh sa s láskou pozerá aj na tých, kto-
rým sa rodiny rozpadli a ponúka im svoje 
milosrdenstvo.

Živo si predstavme, čo všetko Panna 
Mária a svätý Jozef podnikli, aby ochránili 
svoj poklad – Ježiša pred krutým kráľom 
Herodesom. Utekali do Egypta, čo bolo 
na tú dobu veľmi namáhavé a nebezpečné, 
najmä, keď si predstavíme, že putovali peši.

Nebezpečenstiev, ktoré číhajú na dnešné 
deti, je však omnoho viac než za čias Ježiša 
Krista. Dnes je veľa smrteľných nebezpe-
čenstiev, ktoré môžu zabiť duše nevinných 
detí tak, že ich okradnú o Božiu milosť. 
Pripomeniem aspoň niektoré:

• nevhodné televízne programy,
• internet,
• závislosti od počítačových hier,
• pornografia, 
• alkohol,
• drogy,
• zlé priateľstvá.
Uvedomujem si ťažkosť doby, keď mnohé 

rodiny zápasia o prežitie. Napriek tomu, 
drahí rodičia, majte čas na svoje deti, za-

hŕňajte ich veľkou 
láskou a dbajte o to, 
aby dostali pevný 
základ viery, aby 
sa vám v živote 
nestratili. Necítite, 
že tento svet ich vám 
chce priam ukrad-
núť? Aj keby v živote 
poblúdili a padli, ak 
im odovzdáte živú 
vieru v Boha, lásku 
k Cirkvi a osobný 
príklad, majú sa 
k čomu vrátiť. Ak im 
vieru do sŕdc neza-
štepíte, nebudú mať 
silu vstať z hriechu.

Žiaľ, dnešná doba 
je veľmi neprajná. 
Vlna modernizmu, 
bezuzdnej slobody, 
egoizmu, pôžitkár-
stva a pseudokultúry 
smrti je veľkým 
nebezpečenstvom 
pre spoločnosť, pre 
rodinu i pre jednot-
livca. Deti sa stále 
vnímali ako potvrde-
nie vzájomnej lásky 
manželov, ako plody 
ich lásky. Dnes sa 
dieťa chápe ako pre-
kážka, ako obmedzenie, preto mnohí deti 
prijať nechcú. Dnešná doba hlása: „Všetko 
je dovolené.“ Ale sv. Pavol dodáva „Slobod-
no všetko. Ale nie všetko osoží.“ (1Kor 10, 23)

Rozvod je dnes častým javom aj medzi 
kresťanmi, ale nie je to dobré riešenie. Svätý 
Otec František nás učí, že mnohé problémy 
v rodine sa riešia dobrotivosťou, vzájomnou 
pomocou a odpúšťaním. 

Milí rodičia, hoci dnešná situácia nie 
je jednoduchá, snažme sa žiť podľa svojej 
viery a zachovávať Božie aj cirkevné priká-
zania. Nestrácajme odvahu, neopúšťajme 
Pána Boha. Každá situácia je riešiteľná 
a Boh nás neopustí. Ponúkam vám pomoc 
pri riešení vašich ťažkostí. Nie sú mi ľaho-
stajné osudy našich rodín, aj tých rozvrá-
tených, som s vami, ako pastier so svojimi 
ovečkami, ako otec so svojimi deťmi. Tento 
rok sa bude náš časopis Slovo venovať mno-
hým rodinným problémom. Vrelo ho odpo-
rúčam do každej rodiny. Po vašich rodinách 
bude putovať kópia ikony Svätej rodiny, aby 
ste sa vzájomne a spolu so Svätou rodinou 
modlili a vytvárali spoločenstvo v jednote 
a láske.

Drahí manželia, otcovia a matky, otvorte 
sa Božiemu požehnaniu vo svojom živote. 
Buďte otvorení najväčšiemu Božiemu daru 
– novému ľudskému životu. Vytrvalo sa 
modlite za svoju manželskú lásku, za ver-
nosť a za šťastie svojich detí. Buďte k sebe 
dobrí, vzájomne si pomáhajte a odpúšťajte 
si. Deťom odovzdávajte živú vieru, najmä 
svojím osobným príkladom. Nech vám všet-
kým ako svetlý príklad žiari a dáva potreb-
nú silu svätá nazaretská rodina.

Konkrétne vás vyzývam: denne sa modli-
me ruženec Božieho milosrdenstva, modlit-
bu Svätého Otca a obetujme piatkový pôst. 
Nezaberie nám to viac než niekoľko minút, 
ale úžitok z tejto modlitby bude pre naše 
rodiny veľmi veľký. Prosme Sedembolestnú 
Pannu Máriu o potrebné milosti pre každú 
rodinu v našej archieparchii i na celom Slo-
vensku. Nezabúdajme na spoločné čítanie 
Svätého písma a rozjímanie nad Božím slo-
vom, cez ktoré môžeme deťom ponúknuť 
vlastnú skúsenosť viery.

Všetkým rodinám zo srdca žehnám!

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita

Pastiersky 
list na sviatok 
Bohozjavenia Pána
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Drahí bratia a sestry,
v dnešnom svojom príhovore sa dotknem 
Roka rodiny, ktorý sme začali sláviť v Prešov-
skej archieparchii. Vyhlásil som ho pastier-
skym listom na sviatok Bohozjavenia Pána.

Niekto by sa mohol pýtať, prečo Rok rodiny, 
keď KBS už vyhlásila Rok Sedembolestnej. 
Pretože Bohorodička zdieľa svoj údel spolu 
so sv. Jozefom a Ježišom vo Svätej rodine, 
ale aj preto, že dnešná rodina je veľmi 
ohrozená a ako otcovi mi záleží na jednote 
a láske našich rodín. Preto som sa rozhodol 
Rok Sedembolestnej Panny Márie rozšíriť 
v Prešovskej archieparchii o rozmer rodiny. 
Napriek tomu, že dnešná spoločnosť je rodine 
neprajná, musíme urobiť všetko pre to, aby 
naše rodiny v návale pokušení a tlaku verejnej 
mienky obstáli.

Rodina bola dlhé storočia považovaná 
za najlepšie miesto, v ktorom prichádzali deti 
na svet. V rodine mali najlepšiu záruku sta-
rostlivosti, ochrany, výchovy a ak rodičia boli 
veriaci, deti tu dostávali základy viery. Dnešné 
médiá rodinné hniezdo negujú a prezentujú 
iné formy – neúplnú rodinu, voľný zväzok 
dvoch ľudí, zväzky ľudí rovnakého pohlavia... 
Nesmieme sa dať pomýliť, pravda zostane 
pravdou stále, aj keby ju odsúdili, znevážili či 
popreli.

Kde je problém našich rodín? Vedeli by sme 
ich vymenovať niekoľko: nedostatok práce, 
odchod jedného z manželov do cudziny, 
uvoľnená morálka, zlý príklad na každom kro-
ku, veľa pokušení cez televíziu, zlá finančná 
situácia atď. Hoci je to pravda, myslím si, že 
Svätý Otec František pomenoval veci oveľa 
presnejšie. 10. januára v homílii hovoril 
o viere. Položil otázku: „Ako veríme? Verím 
v Boha, verím v Ježiša Krista. Ale je naše vy-
znanie viery ozajstné alebo ho iba hovoríme 
spamäti?“ Skonštatoval, že dnešný človek verí 
tak napoly. Preto zdôraznil, že vyznanie viery 
má byť vyznaním celej viery, nie iba jej časti! 
Takže prvý postoj je, aby sme vieru vyznávali 
a chránili ju. Druhým postojom je dôvera.

Tieto pápežove slová platia aj o manželstve. 
Muž či žena, ktorí majú vieru, sa spoliehajú 
na Boha, jemu sa zverujú! Takí manželia 
dokážu obstáť aj v pokušeniach a vedia zdolať 
aj veľké prekážky. Nič ich nerozdvojí. Ale keď 
vieru nemajú alebo majú iba takú polovičnú, 
s akou perspektívou vstupujú do manželstva? 
Iste s malou, lebo si neveria. Keď prídu prob-
lémy, ľahko sa rozchádzajú. Tá ich viera v Boha 
a vzájomná dôvera jedného voči druhému je 
zničená v mnohých prípadoch ich predman-
želským sexuálnym životom. Preto nech každý 
muž a každá žena vstupujú do manželstva 
s veľkou vzájomnou dôverou a neskazia si ju 
hriechom nečistoty. Prosme Svätú rodinu, aby 
vyprosila našim rodinám pevnosť a stálosť.

Mons. Ján Babjak SJ

O POSväTnej liTurgii

Sacrosanctum concilium
Konštitúcia O posvätnej liturgii bola slávnostne schválená 4. decembra 1963 ako prvý z kon-
cilových dokumentov. v strede záujmu tejto konštitúcie je liturgický život Cirkvi, objasnenie 
jeho podstaty, významu a liturgická reforma (v rímskom obrade). Tu obsiahnuté učenie je 
prirodzeným zavŕšením liturgického vývoja ostatných desaťročí.

V úvode sa konštatuje, že liturgiou 
sa „uskutočňuje dielo nášho vy-
kúpenia“, ktoré prispieva k tomu, 

aby veriaci svojím životom vyjadrovali 
a odhaľovali Kristovo tajomstvo. Princí-
py a pravidlá obsiahnuté v konštitúcii sa 
týkajú všetkých obradov Katolíckej cirkvi, 
praktické pravidlá sa týkajú iba rímskeho 
obradu. Čo je dôležité, všetky obrady majú 
rovnaké práva a dôstojnosť, a Cirkev si želá 
ich zachovanie.

Vrchol a prameň
Kristovo vykupiteľské dielo, uskutočnené 
vo veľkonočnom tajomstve jeho smrti 
a vzkriesenia, je pre ľudstvo základom no-
vého života a kultu. V tomto diele vykúpe-
nia pokračuje Cirkev, keď slávi eucharistiu 
a ostatné sviatosti. Konštitúcia učí, že sám 
Kristus je prítomný v liturgii Cirkvi pätora-
kým spôsobom:
• v osobe vysväteného služobníka,
• v eucharistických spôsoboch,
• vo sviatostiach,
• v Božom slove,
• v spoločenstve veriacich (porov. Mt 18, 20).

Samotná liturgia je vrcholom a prame-
ňom kresťanského života. Vrcholom, lebo je 
stretnutím so živým Pánom. A prameňom, 
lebo z liturgie prúdi všetka sila na uskutoč-
ňovanie lásky. Okrem verejnej liturgickej 
modlitby má každý kresťan praktizovať aj 
osobnú modlitbu.

Konštitúcia pripomína, že plný účinok 
z liturgie obsiahnu tí veriaci, ktorí k nej 
pristúpia vedome a aktívne. Preto vyzýva 
k náležitej liturgickej formácii kňazov 
i laikov. Prelomovou zmenou je zavedenie 
domáceho jazyka do liturgie, čo v byzant-
skom obrade pre našich predkov urobili 
sv. Cyril a Metod už v 9. storočí. Liturgické 
slávenia nie sú súkromné úkony (aktivity), 
ale slávenia Cirkvi, ktorá má prostredníc-
tvom svojich orgánov najvyšší dohľad nad 
liturgickým životom. Preto má Cirkev právo 
určovať aj prípadné zmeny a stanovovať zá-
väzné normy v liturgii, ktoré sa v detailoch 
netýkajú byzantského obradu.

V druhej kapitole sa spresňujú viaceré 
normy ohľadom eucharistickej liturgie. 
Znova je tu výzva na aktívnu účasť prítom-
ných a na poúčanie veriacich o záväznej 
účasti na celej bohoslužbe, najmä v nedele 
a prikázané sviatky.

Tretia kapitola sa venuje ostatným 
sviatostiam a sväteninám. Sviatosti sú 
vonkajšie znaky, ktorými sa Boh dotýka 
človeka a posväcuje ho. Súčasne tieto 
znaky majú za úlohu aj poučovať vo viere 
a vieru živiť. Sväteniny sú posvätné znaky, 
ktoré naznačujú a na orodovanie Cirkvi 
aj sprostredkujú najmä duchovné účinky. 
Sviatosti a sväteniny sú rozložené tak, aby 
posväcovali celý život človeka od narodenia 
po smrť. V konštitúcii sa vyslovuje potreba 
obnovy katechumenátu dospelých počas 
niekoľkých rokov.

Modlitba a umenie
O posvätnom ofíciu (poriadku liturgickej 
modlitby celého dňa) hovorí štvrtá kapi-
tola konštitúcie. Vyzdvihuje starobylosť 
a vážnosť tejto modlitby, ktorou sa Cirkev 
prihovára svojmu Ženíchovi. Pre Grécko-
katolícku cirkev je popri utierni a večierni 

pozitívnym znamením zaradenie tzv. ho-
diniek do modlitebnej knižky Hore srdcia. 
Tým sa veriacim umožnilo zapojenie sa 
do vlastného modlitbového pravidla počas 
dňa.

Piata kapitola vysvetľuje zmysel a poria-
dok liturgického roka, v ktorom má cen-
trálne miesto Kristova Pascha. Preto je zák-
ladom liturgického roka nedeľa. Šiesta ka-
pitola priznáva sakrálnej hudbe jej miesto 
v liturgii. Cirkevná hudba je pokladom 
neoceniteľnej hodnoty, ktorý vyniká nad 
ostatné umelecké prejavy najmä spätosťou 
s bohoslužbou. V praxi ide najmä o kvalitu 
a rozvoj speváckych zborov a formáciu kan-
torov. Siedma kapitola sa venuje sakrálne-
mu umeniu. Je to také umenie, ktoré dvíha 
ľudského ducha k Bohu a sprostredkuje mu 
ozajstnú duchovnú i estetickú krásu. Cirkev 
sa neviaže na žiaden umelecký štýl, predsa 
však na Východe je sakrálne umenie domi-
nantne prítomné predovšetkým v ikonách. 
Konštitúcia zdôrazňuje, že umenie má slú-
žiť posvätným priestorom a obradom, nie 
čírej pompéznosti. n

Michal Hospodár
ilustračná snímka: Ľ. Lehotský

Krstom zaštepený do Krista
Pápež František otvoril na prahu roku 2014 
sériu katechéz o sviatostiach. V prvej sa 
venoval sviatosti krstu: „Ak sa nám darí na-
sledovať Ježiša a ostávame v Cirkvi i s našimi 
obmedzeniami, krehkosťou a hriechmi, je to 
práve vďaka krstu, v ktorom sme sa stali no-
vým stvorením a obliekli sme si Krista. Práve 
v sile krstu, oslobodení od dedičného hrie-
chu, sme zaštepení do vzťahu Ježiša s Bohom 
Otcom, sme nositeľmi novej nádeje, pretože 
krst nám dáva túto novú nádej. Nádej kráčať 
po ceste spásy po celý život. Nik a nič ju 
nemôže uhasiť, pretože nádej nesklame. 
Dobre si túto pravdu zapamätajme. Pánova 
nádej nikdy nesklame. Vďaka krstu sme 
schopní odpúšťať a milovať aj toho, kto nás 
uráža a ubližuje nám, a dokážeme rozpoznať 
v posledných a chudobných tvár Pána, ktorý 
nás navštevuje a je nablízku.“  

(úryvok z katechézy, 8. január 2014)

Bdieť nad svojím srdcom
Svätý Otec František vo svojej homílii, v kto-
rej sa zameral na rozlišovanie duchov, pove-
dal: „Kresťan bdie nad svojím srdcom, aby 
rozlišovalo to, čo je od Boha, od toho, čo po-
chádza od falošných prorokov. Ježišova cesta 
je cestou služby a pokory, a všetci kresťania 
sú pozvaní nasledovať ho na tejto ceste. Je 
nutné vedieť rozlišovať duchov, rozoznať, či 
nám daná vec dovoľuje zotrvať pri Pánovi, 
alebo nás od neho vzďaľuje. Ak ťa nejaká 

myšlienka či túžba privádza 
na cestu pokory a poníženia, 
služby druhým, je od Ježi-
ša. Ale ak ťa vedie na cestu 
sebestačnosti, márnivosti, 
pýchy, na cestu abstraktného 
uvažovania, nie je od Ježiša. 
... Skúmajme a vždy si voľme 
tie veci, ktoré pochádzajú 
od Boha. Slovo prišlo v tele: je 
to Ježiš Kristus! Ježiš Kristus, 
ktorý sa stal človekom, Boh 
sa stal človekom, uponížil sa, 
ponížil z lásky, aby slúžil nám 
všetkým.“

(úryvok z homílie, 7. január 
2014)

Kráčať vo svetle
Na sviatok Bohozjavenia Pána 
Svätý Otec vo svojej homílii 
povedal: „Hviezda, ktorá sa 
zjavila na nebi, zažíha v mysli 
a v srdci mudrcov svetlo, ktoré 
ich pohýna k hľadaniu veľkého 
Kristovho svetla. Mudrci verne 
nasledujú toto svetlo, ktoré 
ich vnútorne preniká, a stre-
távajú sa s Pánom. Táto cesta 

mudrcov z Východu symbolicky vyjadruje 
údel každého z nás: v našom živote kráčame, 
v osvietení svetlami rozjasňujúcimi cestu, 
aby sme našli plnosť pravdy a lásky, ktorú 
my kresťania vidíme v Ježišovi, Svetle sveta. 
A každý človek má tak ako mudrci k dispozícii 
dve veľké knihy, z ktorých čerpáme znamenia 
pre našu orientáciu v putovaní: knihu stvo-
renia a knihu Svätého písma. Dôležité je byť 
pozornými, bdieť, počúvať Boha, ktorý k nám 
hovorí. Stále k nám hovorí. Ako sa vyjadruje 
žalm, keď hovorí o Pánovom zákone: ,Tvoje 
slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň 
na mojich chodníkoch‘ (Ž 119, 105).“

(úryvok z homílie, 6. január 2014)

„Boh sa nezjavuje v sile alebo moci, ale 
v slabosti a zraniteľnosti novorodeniatka.“ 
(Twitter Svätého Otca Františka z 2. januára 
2014)

„Dieťa Ježiš nám zjavuje nežnosť nesmiernej 
lásky, ktorou Boh zahŕňa každého z nás.“ 
(Twitter Svätého Otca Františka z 3. januára 
2014)

„Milí mladí priatelia, Ježiš chce byť vaším 
priateľom a chce, aby ste radosť z tohto 
priateľstva zaniesli do celého sveta.“ (Twitter 
Svätého Otca Františka zo 4. januára 2014)

podľa www.radiovaticana.org pripravil 
Marek Baran50
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(manželstvo), stále otvorené vzájomnému 
dobru a prijatiu daru života.

Ak to budeme chcieť zmeniť, ak z toh-
to obrazu zoberieme hociktorú zložku 
– muža, ženu či Boha, rodina sa stane 
neschopnou naplniť svoje pôvodné ciele. 
Chlapec potrebuje otca – muža, dievča 
matku – ženu. Vnímajú ich ako svoj proto-
typ – obraz, ktorému sa chcú podobať. Ale 
potrebujú aj toho druhého – chlapec matku 
a dcéra otca, aby dokázali fungovať v spo-
ločnosti, vnímať plnosť stvorenia Božieho 
obrazu. A všetci potrebujeme Boha, lebo 
nie sme dokonalí, a tam, kde zlyháva naša 
ľudskosť, nastupuje jeho sila a milosrden-
stvo.

Čím môže Cirkev pomôcť dnešnej rodi-
ne?
Myslím si, že v dnešnej dobe je najdôleži-
tejšia identita. Práve Cirkev môže rodinám, 
manželom, rodičom, deťom nájsť vlastnú 
identitu, ktorú dáva Boh.

Často pod označením Cirkev myslíme 
inštitúciu. Je to však spoločenstvo ľudí. 
Môžete v tomto kontexte načrtnúť 
konkrétne možnosti pomoci veriacich 
rodine?
V prvom rade najbližšou pomocou pre 
samotnú rodinu sú jej rodinní príbuz-
ní a farské spoločenstvo, v ktorom žijú. 
Každá farnosť by mala vytvárať podmienky 
na vznik spoločenstiev rodín, kde by sa 
mohli rodiny spoločne modliť, vzdávať 
Bohu chválu, povzbudiť sa a deliť sa o kaž-
dodenné radosti a starosti. V chráme sa mi 
to zdá často veľmi anonymné, mnohokrát 
ľudia nevedia a ani nechcú vedieť, kto je 
vedľa nich.

Potom sú to inštitúcie. Osobitnú sta-
rostlivosť venujú deťom a mládeži v našom 
centre a v Juskovej Voli. V Centre pre rodinu 
na Sigorde sa venujeme rodinám s deťmi 
(prázdninové aktivity, kde chceme, aby 
rodiny trávili čas spolu – rodičia so svo-
jimi deťmi), mladým ľuďom ponúkame 
prípravu na manželstvo. Osobitnú starost-
livosť venujeme manželským párom, ktoré 
si u nás môžu obnoviť svoje manželstvo 
a obohatiť sa o skúsenosti s výchovou detí. 
Keďže človek prechádza rôznymi, nieke-
dy veľmi zložitými životnými situáciami, 
venujeme sa aj ľuďom, ktorí sa rozviedli, 
respektíve momentálne žijú v nesviatost-
nom zväzku.

Akú výhodu majú ľudia, ktorí absolvujú 
takéto kurzy? 
Asi najjednoduchšie je povedať, že získajú 
radosť. Ako hovorí Ježiš Kristus, „chcem, 
aby mali radosť a aby bola úplná“. Tak 

takúto radosť mám na mysli. Spoznaním 
Božieho plánu pre náš život a prijatím tohto 
plánu získame práve túto plnosť života. 

Hovorili ste aj o veriacich po rozvode, 
resp. žijúcich v nesviatostnom manžel-
stve. Ako sa dnes Cirkev pozerá na ta-
kýchto ľudí? Sú jej súčasťou?
 V prvom rade je dôležité, ako sa na týchto 
ľudí pozerá Boh. Pán Ježiš nám ukázal 
krásny príklad, keď nasmeroval svoju cestu 
do Samárie, aby sa stretol so ženou, ktorá, 
ako hovorí Božie slovo, „nemala muža“, 
keďže muž, s ktorým žila, nebol jej muž. 
Ježiš ju ako osobu neodsúdil, ba skôr jej 
venoval svoju pozornosť. Vedie s ňou roz-
hovor. Postupne ju privedie až k poznaniu, 
že iba on jej môže dať živú vodu. Slovami 
„to si povedala pravdu“ jasne ukazuje postoj 
k hriechu, ktorého sa žena dopustila. Preto 
aj dnes môžem povedať, že Cirkev miluje 
človeka, a odsudzuje hriech. Každý človek 
je súčasťou Cirkvi – Božieho ľudu. Ježiš 
prišiel a zomrel pre hriešnikov, a všetci 
sme hriešni. A tak každý z nás, aj rozvede-
ní či žijúci v nesviatostnom manželstve, 
potrebujú Krista, jeho lásku, milosrden-
stvo a odpustenie. A to im potrebujeme 
sprostredkovať.

V jeseni minulého roka bol v Košiciach 
Národný pochod za život. Každý rok zasa 
spoluorganizujete Deň rodiny. Môžu 
tieto masové akcie niečím pomôcť oby-
čajnej rodine?
Národný pochod za život bola celosloven-
ská akcia, ktorá poukázala na jasný postoj 
ľudí v tejto otázke – sme za život. Takáto 
veľká akcia je určená najmä smerom von – 
k spoločnosti, aby poukázala na existenciu 
spoločenských problémov, ktoré trápia 
slovenskú rodinu. Zároveň je miestom, 
kde ten, kto sa nebojí ozvať a nemá strach 
vyjadriť svoj názor, naberie ešte väčšiu 
odvahu, lebo zistí, že nie je sám.

Deň rodiny je skôr miestna aktivita 
v rôznych mestách Slovenska. Na túto akciu 
prichádza niekoľko tisíc ľudí z okolitých 
oblastí. Pomoc, ktorej sa im na tejto akcii 
dostane, je skôr určená dovnútra – rodine: 
povzbudenie, pomocná ruka, láskavé slovo, 
usmernenie, poradenstvo, modlitba a spo-
ločne prežitý deň.

Obidve akcie sú dôležité a navzájom sa 
dopĺňajú. Môžu pomôcť rodine žiť a zá-
roveň vytvoriť podmienky na jej život. 
Pomáhajú jej na ceste napĺňania skutočnej 
úlohy rodiny a dodávajú jej silu nestratiť 
pravú tvár.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Otec Peter, prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ vyhlásil 
rok 2014 v Prešovskej archieparchii 
za Rok rodiny. Ako vnímate toto jeho 
rozhodnutie?
Osobne to vnímam ako prorocké gesto 
a veľmi múdre rozhodnutie. Verím, že práve 
tento rok sa uskutočnia veľmi dôležité 
rozhodnutia, ktoré ovplyvnia život rodín 
na Slovensku. Chceme pomôcť tomu, aby 
sa v rodine na Slovensku žilo a vychovávalo 
dobre a zodpovedne.

Aké rozhodnutia máte na mysli?
V prvom rade ide o rozhodnutie každého 
z nás, či budeme pozerať na seba navzájom 
len podľa vzájomných sympatií, financií, 
zisku, alebo budeme oceňovať skutočné 
hodnoty, ktoré ako jednotlivci môžeme 
zastávať: rodinu, manželstvo, slobodnú vý-
chovu detí podľa svojho svedomia, slobodu 
pre vieru... Podľa toho, akým hodnotám 
dáme prednosť, takým smerom sa bude 
Slovensko a my s ním uberať. Toto rozhod-

nutie robíme každý deň. Ale tento rok nás 
čakajú aj rozhodnutia na celospoločenskej 
či európskej rovine, kde nimi môžeme udať 
smer vývoja spoločnosti. Buď to bude cesta 
za život, alebo proti nemu.

Prečo je podľa vás takáto aktivita potreb-
ná?
Stáť na strane rodiny je vždy potrebné. 
V dnešnej dobe ju treba neustále chrániť 
a zachovať jej pravý obraz. Ak to neurobí-
me, rodina prestane fungovať – pokazí sa. 
Deti vyrastajúce v pokazenej rodine nebudú 
už niesť obraz správnej rodiny, a tak sa bude 
rovnako ako rodina aj svet okolo nás kaziť. 
Na druhej strane je zdravá rodina jadrom 
zdravej spoločnosti. To je naším cieľom.

Aký je podľa vás pravý obraz rodiny 
a v čom spočíva nebezpečenstvo jeho 
„pokrivenia“?
Pravý obraz rodiny môžeme nájsť v prvej 
knihe Starého zákona – Genezis. „Boh 
stvoril človeka na svoj obraz... muža a ženu 

ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: 
,Ploďte a množte sa, a naplňte zem! Pod-
maňte si ju...‘“ (Gn 1, 27 – 28) Obraz rodiny 
vnímam ako celoživotné spoločenstvo 
muža a ženy (zmluvu), požehnané Bohom 

Nájsť identitu 
rodiny

rok 2014 prešovský ar-
cibiskup metropolita ján 
Babjak Sj vyhlásil v Pre-
šovskej archieparchii 
za rok rodiny. Pri tejto 
príležitosti sme položili 
niekoľko otázok riaditeľovi 
Centra pre rodinu na Sigor-
de otcovi Petrovi jakubovi.

Petícia za ochranu 
mravnosti detí 
a mládeže 
vo verejnom 
priestore
My občania Slovenskej republiky sme zne-
pokojení tým, že v našej krajine dlhodobo 
dochádza k hrubému zaobchádzaniu s me-
diálnym priestorom, čo má podľa nás veľmi 
negatívny vplyv na spoločenské prostredie, 
v ktorom žijeme.

Médiami sme priam bezbreho zaplavovaní 
nesprávnym a poškodzujúcim zobrazovaním 
ľudskej nahoty. Dochádza k dehonestovaniu 
obrazu ženy propagovaním perverzity, k vy-
prázdňovaniu pohľadu na hodnotu ľudskej 
intimity, a to až do takej miery, že neváhame 
hovoriť o sexualizácii verejného priestoru 
a ohrozovaní mravnosti najzraniteľnejších 
obyvateľov Slovenska – detí a mládeže.

Vyjadrujeme svoju vôľu, aby v bežne 
dostupnej dennej tlači a periodikách ne-
dochádzalo k nesprávnemu, obscénnemu, 
neúctivému zobrazovaniu ľudského tela, 
k vulgarizovaniu a nemravnostiam.

Svojím podpisom podporujeme prijatie 
novely zákona Národnej rady SR, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon 445/1990 Zb. a ktorým 
sa upravujú podmienky predaja a rozširovania 
tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mrav-
nosť v znení zákona 102/2010 Z.z.

Naším zámerom nie je cenzúra. Ale tak, 
ako je regulovaný predaj alkoholu a cigariet 
deťom a mládeži do 18 rokov, navrhujeme 
upraviť pravidlá na zobrazovanie sexuálneho 
obsahu v bežne dostupnej periodickej tlači, 
pretože tento obsah môže mať negatívny 
vplyv na ich zdravý sexuálny vývoj.

Cieľom návrhu zákona nie je obmedzovať 
vydavateľov, resp. dodávateľov tlače, ale 
stanoviť podmienky predaja a rozširovania 
takejto tlače. Táto úprava ukladá vydavateľom 
tlače, ktorá uverejňuje explicitné sexuálne 
obsahy, povinnosť takúto tlač označiť slovom 
„erotický“. Potom tieto tlačoviny nebudú 
môcť byť predajcom v zmysle platných usta-
novení zákona o ochrane mravnosti vystavo-
vané vo výkladoch a verejne propagované 
a v súlade s návrhom zákona ani predávané 
osobám mladším ako 18 rokov.

Petíciu môžete podporiť na stránke http://
www.peticie.com/peticia_za_ochranu_mrav-
nosti_deti_a_mladeze_vo_verejnom_priesto-
re

peticie.com

 

NárodNý Týždeň MaNželSTVa
Termín: 10. – 16. február 2014

MANŽELSTVO – VIAC AKO PAPIER!
Na Slovensku sa už po štvrtýkrát pripravuje kampaň Národný týždeň manželstva (NTM), ktorej cieľom je poukázať na hodnotu manželstva ako 

cieľavedome budovaného harmonického vzťahu muža a ženy. Pozývame vás, aby ste sa ako jednotlivci, manželské páry, celé rodiny, spoločenstvá, 
farnosti alebo obce zapojili do tejto celonárodnej akcie, ktorá obohatí vás samých aj tých, ktorí žijú vedľa vás.

Iniciátori kampane pozývajú všetkých, aby vo svojom okolí akýmkoľvek spôsobom podporili aktivity zamerané na podporu manželstva alebo ich 
sami iniciovali a organizovali.

Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva a medzinárodne rešpektovaná kampaň, ktorej značku využívajú mnohé 
obchodné spoločnosti, cirkvi, komunity, podnikatelia, pretože zapojenie sa do NTM a jeho podpora patrí k pozitívnemu obrazu subjektu.

Náplňou kampane NTM je podporiť manželstvo akýmkoľvek kreatívnym a originálnym spôsobom, súkromne alebo verejne. Jedným z cieľov je 
motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a po-
trebu starať sa oň.

Ďalšie informácie nájdete na www.ntm.sk.
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rovnosť 
a rovnakosť
 
Ľudia sú si rovní vo svojej dôstojnosti. Boh miluje každého 
človeka rovnako, takého, aký je. Túto pravdu nám zjavilo 
evanjelium pred takmer dvetisíc rokmi a dnes sa nám zdá 
samozrejmá. História nám však ukazuje, že išlo o naozaj re-
volučnú myšlienku a trvalo celé veky, kým bola prijatá bez 
výhrad v celej západnej civilizácii.

Ešte pred dvesto rokmi vlastnili aj 
bohabojní kresťania otrokov. Pred 
necelými sto rokmi nemali ženy vo 

väčšine krajín sveta volebné právo. Pritom 
evanjelium tu bolo po celý čas, len mnohí 
mu nechceli rozumieť.

Volebné právo
Kontrast medzi hlásanou a vyznávanou 
pravdou o človeku na jednej strane a sku-
točným postavením žien na strane druhej 
viedol k vzniku feministického hnutia. Jeho 
prvou požiadavkou bolo volebné právo, 
pretože len zákony mohli zmeniť nerov-
né zaobchádzanie so ženami v množstve 
každodenných situácií, od zamestnania 
a odmeny za prácu cez prístup k vzdelaniu 
až po dedičské práva. A hoci sa tieto zákony 
zmenili už dávno, dodnes v praxi pretrváva 
napríklad rozdielne odmeňovanie mužov 
a žien za tú istú prácu.

rovnosť v dôstojnosti
Prirodzená rovnosť v dôstojnosti je zdrojom 
rovnosti v občianskych právach. Popierať, 
že muži a ženy majú mať rovnaké práva ako 
občania štátu, znamená popierať ľudskú 
prirodzenosť aj zjavenú pravdu. No zároveň 
platí aj to, že každý človek má od narodenia 
konkrétne pohlavie, mužské alebo ženské. 
Je to biologický fakt. Tento fakt sa postupne 
počas detstva a dospievania stáva súčasťou 
osobnosti každého z nás. Podieľa sa na for-
movaní našej identity, toho, kým sme.

Povedať, že muž a žena sú dve odliš-
né ľudské bytosti, neznamená popierať 
univerzálny charakter ľudskej dôstojnosti, 
tá prináleží rovnako ženám ako mužom. 
V dôstojnosti sme si rovní, hoci nie sme 
rovnakí. Rovnakosť nie je predpokladom 
rovnosti ani jej podmienkou.

Muži a ženy
Odlišnosť mužov a žien sa prejavuje 
v mnohých oblastiach. Na jednej strane sú 
to biologické znaky, s ktorými sa rodíme 
a ktoré definujú našu úlohu pri zrode 
nového ľudského života. Len žena môže 
vynosiť plod a stať sa matkou; len muž sa 
môže stať otcom. Z medicínskeho hľadiska 
je týchto rozdielov viac a ovplyvňujú naprí-
klad fungovanie mozgu a nervovej sústavy, 
čo dokazujú najnovšie výskumy v odbore 
neurológie.

Radikálny rodový feminizmus tieto roz-
diely popiera. Od prvotného ušľachtilého 
zámeru oslobodiť ženy z nerovnoprávneho 
spoločenského postavenia podriadenosti 

prešiel dlhú cestu až k snahe zotrieť všetky 
rozdiely medzi mužmi a ženami. Zatiaľ čo 
prvé americké feministky striktne odmietali 
potraty, pretože podľa nich oberajú ženy 
o dôstojnosť, dnešné radikálne feministky 
považujú interrupciu za nástroj sexuálnej 
slobody a kontroly nad vlastným telom. 
Ich rodová ideológia považuje v zhode 
s marxizmom mužov a ženy za spoločenské 
triedy, ktoré medzi sebou navzájom bojujú 
o moc. Rodina založená manželstvom 
muža a ženy je podľa tohto chápania spo-
ločenstvom,  ktoré je samotným zdrojom 
triedneho boja. Slobodná je len tá spoloč-
nosť, v ktorej neexistuje triedny konflikt; 
odstránenie rozdielov medzi mužmi 
a ženami a rozloženie prirodzenej rodiny 
je preto podľa radikálnych feministiek 
nevyhnutné.

Nový pojem
Ani zástancovia tohto radikálneho pohľa-
du na človeka a spoločnosť však nemôžu 
celkom ignorovať fakt, že žiaden človek sa 
nerodí bez pohlavia. Jediným spôsobom, 
ako túto evidentnú skutočnosť obísť, je 
predstierať, že nie je dôležitá, že je ne-
podstatná. Ako to však vysvetliť, keď už 
aj letmý pohľad na ulicu ukáže, že po nej 
chodia jasne odlíšiteľní príslušníci oboch 
pohlaví? Jednoducho – vynájdením celkom 
nového termínu, pojmu rod.

Slovo rod sa spočiatku používalo ako ele-
gantnejší výraz pre slovo pohlavie, ktoré má 
napríklad v angličtine dva významy (sex). 
Postupnú zmenu jeho významu si mno-
ho ľudí nevšimlo dodnes – svedčia o tom 
napríklad aj mnohé príspevky na sociálnych 

sieťach, ktoré kritikov ideológie rodo-
vej rovnosti obviňujú z toho, že sú proti 
rovnoprávnosti žien v spoločnosti. Podľa 
rodových ideológov je mužskosť a ženskosť 
sociálnou konštrukciou, ktorá s pohlavím 
nijako nesúvisí. Každý môže byť mužom 
alebo ženou, stačí, ak sa bude správať ako 
muž alebo žena. A spoločnosť by to mala 
akceptovať.

Ak by sa to stalo, rovnosť ľudí v ich 
dôstojnosti by bola nahradená rovnakos-
ťou. Prerušenie či ignorovanie biologickej 
prirodzenosti by zároveň malo za následok 
stratu identity. Povinné vzdelávacie progra-
my v mnohých európskych štátoch už dnes 
vedú deti k tomu, aby svoju sexualitu vní-
mali ako vec rozhodnutia, a tým im výrazne 
sťažujú proces dospievania a hľadania seba 
samého.

Tlaky na zmeny
Snaha popierať realitu zákonom sa premie-
ta aj do tlakov na zmenu definície man-
želstva a rodiny. Naďalej zostáva faktom, 
že dieťa sa môže zrodiť len zo splynutia 
spermie a vajíčka a len biologická žena ho 
môže porodiť. No „očistenie“ spoločenskej 
definície muža a ženy o biologické danosti 
zákonite vedie k tomu, že definícia man-
želstva a rodiny sa stáva otázkou ľubovôle 
zákonodarcu. Ak akceptujeme ideológiu 
rodu, podľa ktorej je mužskosť a ženskosť 
len otázkou spoločenskej dohody, potom 
nie je dôvod brániť komukoľvek, aby uzav-
rel manželstvo s kýmkoľvek a vytvoril novú 
„rodinu“. n

Anna Záborská
ilustr. snímky: www.humintell.com,  

wordpress.com

Formy okultizmu
Povera. Svet je presýtený poverami spájajú-
cimi sa s čiernou mačkou, piatkom trináste-
ho, rozbitým zrkadlom, črepmi prinášajúcimi 
šťastie, nájdením štvorlístka, poklopaním 
po dreve, ale aj poverami súvisiacimi s urči-
tými dňami v roku (Ondrej, Lucia, Vianoce, 
Veľká noc a iné). Hoci sú rôzne druhy povier 
a poverčivých skutkov v rozpore s kresťan-
skou vierou, nachádzajú si miesto v živote 
mnohých kresťanov.

Povera je falošná a prevrátená viera, ktorá 
pripisuje takmer magickú dôležitosť určitým 
praktikám. Človek sa snaží nakloniť si nevy-
svetliteľné sily prostredníctvom magických 
úkonov. Pod termínom povera rozumieme 
neopodstatnené obavy z náhodných udalos-
tí alebo iné naivné úkony, ktorými sa človek 
snaží chrániť pred nešťastím a zlými silami. 

Rozlišujeme dva druhy povier:
• Povera prehnaného kultu. Úkony 

sa rátajú na čísla, na počet sviečok, 
na rituálne umývanie. Dôraz sa 
kladie na čas, v ktorom treba niečo 
vykonať alebo sa modliť, na miesto, 
na spôsob modlitby.

• Povera falošného kultu. Ide o kult 
pravého Boha, ale falošným spôso-
bom. Patria sem rôzne formy ľudovej 
nábožnosti. Propagujú sa rôzne 
posolstvá viac ako Sväté písmo, sú-
kromné prejavy duchovného života 
sa uprednostňujú pred oficiálnym 
usmernením Cirkvi, šíria sa rôzne 
neschválené modlitby a pobožnosti. 
Do tejto oblasti môžeme zaradiť aj ší-
renie reťazových modlitieb, ktoré sa 
v súčasnosti najviac šíria e-mailovou 
komunikáciou a majú priniesť šťastie, 
ak sa pošlú ďalej určitému počtu ľudí 
do stanoveného termínu.

Povera kradne človeku slobodu, dáva mu 
pečať otroctva. Ohraničuje ho a zväzuje. Člo-
vek, ktorý aplikuje povery vo svojom živote, 
porušuje prvé Božie prikázanie, pretože si 
vytvára modlu, ktorú si ctí, spolieha sa na jej 
moc a ochranu. Poverčivý človek verí, že 
jeho šťastie a osobný úspech závisia od toho, 
ako dobre sa mu podarí chrániť pred zlými 
silami. Nepomyslí na to, že ťažkosti a utr-
penia môžu byť prostriedkom, prostred-
níctvom ktorého má možnosť uvedomiť si 
svoje slabosti, obrátiť sa k starostlivému 
Bohu, ktorý čaká a vždy vystiera pomocnú 
ruku. Živá viera človeka oslobodí, pretože ho 
obracia k niekomu oveľa vyššiemu, než je on 
sám, k milujúcemu Bohu.

Antónia Rabatínová
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Nemusela žiť
V internetovom svete sa novinky 

šíria veľmi rýchlo. A nielen tie zlé. 
Nájde sa aj množstvo dobrých správ 

a oslovujúcich príbehov. Jedným z nich je aj 
príbeh Sami.

John Elefante, hudobník, skladateľ 
a producent, bývalý člen skupiny Kansas, 
je autorom piesne This time, ktorú zložil 
z vďačnosti za život svojej adoptívnej dcéry 
Sami. Jej biologická matka, ktorá otehot-
nela veľmi mladá, sa rozhodovala medzi 
životom a smrťou, medzi tým, či Sami bude 
žiť, alebo nie. Nakoniec si to rozmyslela. 
Pieseň rozpráva skutočný príbeh dvoch 
veľmi mladých ľudí, ktorí riešia nechcené 
tehotenstvo. On ho odmieta, ona počatý 
život nechce ukončiť. Nakoniec predsa 
podľahne tlaku a ide na potratovú kliniku. 
Stále však vnútri bojuje. Modlí sa. V istej 
chvíli odolá upokojovaniu zdravotníckeho 
personálu. Naplno si uvedomí, čo sa deje, 
a utečie. Pieseň sprevádza aj emotívny vi-
deoklip prekvapivo valcujúci sociálne siete. 
Pozrelo si ho viac ako 400 000 návštevníkov 
stránky You Tube.

Autor sa piesňou chcel poďakovať 
Saminej skutočnej matke za jej rozhodnu-
tie, nečakal však, že videoklip vzbudí taký 
rozruch. Prekvapilo ho množstvo správ 
od žien, ktoré sa ocitli v podobnej situácii. 
Mnohé z nich sa vyjadrili, že im pieseň 
pomohla pri vlastnom rozhodovaní. Iné 
ju poslali ďalej tým, o ktorých vedeli, že sa 
ich to týka. Elefante k tomu dodáva: „To, čo 

sa deje, je neuveriteľné!“ Spevák a gitarista 
dúfa, že pieseň osloví i ďalšie ženy, najmä 
mladé, ktoré zo zákona môžu o osude svo-
jich detí rozhodovať úplne samy. „Neviem si 
predstaviť žiť bez mojej dcéry Sami a láme 
mi srdce, že mladé tehotné ženy, podobne 
ako jej biologická mama, si môžu miesto 
toho, aby si vybrali pre svoje dieťa život, 
vybrať možnosť, aby sa nenarodili.“

Tentoraz
Sedela premrznutá v čakárni. 
Vystrašená a úplne sama. 
Sledovala, ako hodiny odpočítavajú čas. 
Vedela, že jej dieťa bude čoskoro preč. 
So zvesenou hlavou, zahanbená. 
Mala trinásť. 
Vnútri cítila kopkanie ako pripomienku 
života, ktorý nemohla ukázať. 
Potom počula vnútorný hlas: „Uteč! 
Bola to chyba, ale nezahadzuj svoje dieťa!“

Potom zaspala ľahkým spánkom, 
snívalo sa jej o malom dievčatku. 
Videla narodeninovú tortu s tromi svieč-
kami. 
Žila v inom svete. 
Videla, ako sa malé dievčatko stalo ženou 
a žilo v šťastnom domove. 
Potom sa zrazu prebudila 
na hlas, ktorý volal jej meno. 
Povedali: „Netráp sa, budeš v poriadku. 
Si ešte mladá, s tým sa stretávame stále.“

Práve vtedy prehovoril Pán: 
„Túto nevezmete! Je moja! 
Vyrastie a bude hľadať moje meno. 
Nevezmete ju! Je moja! 
Tentoraz ju nevezmete. 
Nie, tentoraz ju nevezmete.“

Ľahla si na stôl. 
Spýtala sa: „Prosím, môžem s niekým 
hovoriť?“ 
Ale uponáhľaná žena s prázdnym pohľa-
dom 
povedala: „Musíme si s tým pohnúť.“ 
Vtedy zvolala: „Pane, prosím, pomôž mi! 
Musím sa dostať k telefónu! 
Potrebujem zavolať svojej mame, 
aby našla môjmu dieťaťu domov!“ 
Povedali: „Netráp sa, budeš v poriadku. 
Si ešte mladá, s tým sa stretávame stále.“

Práve vtedy prehovoril Pán: 
„Túto nevezmete! Je moja! 
Vyrastie a bude hľadať moje meno. 
Tentoraz ju nevezmete. 
Rozhodol som sa predtým, než začal plynúť 
čas. 
Jej meno je zapísané v knihe. 
Nemali moc vziať jej život. 
Nevezmú ju – je moja! 
Tentoraz ju nevezmete. 
Nie, tentoraz ju nevezmete.“

Tentoraz nie. 
Nie, tentoraz ju nevezmete. 
Nie, tentoraz ju nevezmete. n

z rozličných zdrojov spracovala  
Dada Kolesárová

Kde hľadať pravdu?
Ako v každej rodine, v ktorej rodičom záleží 
na tom, aby ich deti nadobudli vzdelanie 
alebo sa vyučili nejakému remeslu, aj Ivana 
rodičia zverili majetnému kupcovi Jakinto-
vi Popovičovi. Tak sa mladý Ivan ocitol vo 
Viľne, hlavnom meste Litvy. Akoby sa ocitol 
v Babylone. Množstvo myšlienkových prúdov 
z každej strany sveta, nemálo siekt, nábožen-
ské rozdiely, polemické dišputy, neviazaný 
život mladých ľudí, to všetko vplývalo na dušu 
mladého chlapca a vyvolávalo v nej zmätok 
i množstvo otáznikov. A aby to nebolo málo, 
v tom čase hierarchovia Kyjevskej metropolie 
uzavreli jednotu s Rímom, ktorá je známa 
v histórii pod názvom Brest-litovská únia 
z roku 1596. Úniu prijala väčšina hierarchov, 

ale celá záležitosť narazila na veľký odpor 
kniežaťa Ostrozského, ktorý bol kedysi veľkým 
zástancom myšlienky únie, ale predstavoval 
si ju po svojom. Keď sa dozvedel, že bisku-
pi prijali úniu bez neho, stal sa otvoreným 
nepriateľom cirkevnej jednoty. S pomocou 
svojich prívržencov po celej krajine buntoval 
šľachtu, ľud i duchovenstvo proti únii. Násilím 
odoberali zjednoteným cerkvi, rabovali ma-
jetky a nútili ich prijať schizmu. V celom Viľne 
ponechali zjednoteným iba jednu – Cerkev 
Svätej Trojice, malú a zanedbanú. Šestnásť-
ročný Ivan bol svedkom týchto pohnutých 
udalostí a nevedel, na čej strane je pravda. 
Nemal nikoho, kto by mu mohol dať uspo-
kojivú odpoveď. Miloval obrad v celej jeho 

veľkoleposti, nádherný spev a ceremónie. 
Toto všetko mu ponúkali aj chrámy nezjedno-
tených, ale necítil sa tam doma. Svätotrojická 
cerkev bola biedna, nenavštevovali ju davy 
ľudí, neozýval sa z nej nádherný chórový spev. 
A predsa napriek veľkému citu pre krásu obra-
du sa mladý Ivan cítil istejšie v tomto jedinom 
chráme zjednotených. Pomáhal spievať pri 
bohoslužbách, prisluhoval kňazom pri službe, 
keď bolo treba – zvonil. Aj vo svojom voľnom 
čase v obchode u kupca Popoviča sa venoval 
čítaniu nábožných kníh, zvlášť životopisom 
svätých. Nakoniec v ňom dozrela myšlienka, že 
bude mníchom.

Marko Durlák

Byť či nebyť?  
na facebooku...
Minule som sa stretol 

s jedným známym, 
ktorého som nevidel 

už pekných pár rokov. Bola to 
klasická konverzácia, až kým 
nepadla otázka, ako ma nájde 
na facebooku. Moja stručná od-
poveď ho nepríjemne zaskočila: 
„Čoo!? Ty nie si na facebooku? 
To si robíš srandu!“ Sprvu som 
nechápal jeho reakciu, ale po-
stupom času, ako som sledoval 
svoje okolie a známych, som to 
pochopil. Ak dnes nie je človek 
na facebooku, vlastne neexistu-
je. Prečo?

Aby ste ma nepochopili zle, 
bol som na facebooku dlhý čas, 
ale veľmi rýchlo som pochopil, 
o čom to všetko je. Keď som bol 
dieťa, nebol internet a svet mo-
bilov bol ešte len v plienkach. 
Chodili sme na futbal, do lesa, 
korčuľovali sa a aj komunikácia 
vyzerala úplne ináč. Prečo sa to 
všetko zmenilo? Rozmýšľam, či 
je chyba naozaj v internete a fa-

cebooku, alebo je to o niečom 
inom...

Napadajú mi v tejto súvislosti 
dva príklady. Jeden chalan, mla-
dý a plný energie, príde domov 
zo školy, hodí školskú tašku 
niekam do kúta, prezlečie sa 
a letí so spolužiakmi na ihrisko 
hrať futbal. Poriadne sa vybehá, 
nasmeje a takto unavený sa vra-
cia domov. Sadne si za počítač 
a začne robiť úlohy. Sem-tam 
hodí očkom na facebook, či tam 
náhodou nenájde nejakého spo-
lužiaka, ktorý by mu pomohol 
s príkladom z matematiky. Keď 
sa doučí, ešte chvíľku strávi čas 
na nete, zistí, čo je nové, potom 
vypne počítač, zoberie si nejakú 
knihu a číta až do neskorého 
večera. Takto jeho život plynie, 
nájde si peknú manželku a ďalej 
to už poznáte J. Priam ideálny 
život. Druhý prípad môže byť 
podobný, a predsa iný. Chlapec 
príde domov znudený, tašku 
hodí na posteľ, zapne počítač, 

prihlási sa na facebook a tam 
unudený, bez nálady strávi 
celé popoludnie a večer. A toto 
sa opakuje každý deň. Keď sa 
zamiluje, tak jediné, na čo sa 
zmôže, je „lol“.

Nie je to, samozrejme, 
pravidlo, ale v praxi sa s tým 
v dnešnej dobe stretáva-
me často. Na druhej strane, 
na facebooku sa človek môže 
aj zasmiať. Mne sa napríklad 
stalo, že ma oslovilo dievča 
s otázkou, kedy mám koncert. 
Na moje prekvapenie reagovalo 
výsmechom, vraj vie, kto som, 
a že som sa dobre zamaskoval. 
Po následnej výmene názo-
rov sme zistili, že ma podľa 
fotky pokladala za Riša Müllera 
v mladosti. Pritom sa naňho vô-
bec nepodobám, len facebook 
ma na neho akosi premenil.

Myslím si, že facebook nie 
je zlá, nepotrebná vec. Nao-
pak, dokáže pomôcť, prináša 
množstvo informácií potreb-

ných na život. Napríklad moja 
manželka vďaka nemu cez 
stovky priateľov vybaví za deň 
asi milión vecí. Ide len o celkový 
prístup. Človek, ktorý to všetko 
využíva na svoj prospech, 
na pomoc, je na tom podstatne 
lepšie ako ten, ktorý na ňom 
doslova visí, nevie si rozkázať 
a povedať dosť, ktorý dokáže 
stráviť niekoľko hodín denne 
bezcieľnym blúdením po pro-
filoch a stránkach. Každý, kto 
chce používať facebook, by 
sa mal najprv sám seba pýtať: 
„Bude slúžiť on mne alebo ja 
jemu?“ Je to ako s ohňom. Dob-
rý sluha, ale zlý pán.

Hoci ho momentálne nevyu-
žívam, nepokladám ho za nutné 
zlo. Možno len fenomén doby. 
Ako boli platne, kazety, potom 
CD. Podstatné je vedieť ho 
využívať a nenechať sa ním 
zneužívať.

A to, že nie som na face-
booku, nepokladám za tra-
gédiu. Radšej si pôjdem vo 
voľnom čase niekam posedieť či 
zašportovať. Aby som priateľom 
ukázal, že hoci nie som na face-
booku, predsa existujem.  n

Pavol Pihulič

Zimný tábor v Juskovej Voli
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Funkcia či služba?
všetky skutočnosti, ktoré sme doteraz spomína-
li – či už išlo o liturgické texty, predmety, alebo 
časti chrámu – úzko súvisia s istými službami, 
ktoré naša cirkev pozná a využíva na rast du-
chovného života veriacich. Mohli by sme ich 
rozdeliť do dvoch kategórií – laické a kňazské. 
ide teda o služby, ktoré buď vykonávajú veriaci 
laici, alebo služby kňazských stupňov. 

My sa teraz vo väčšej miere zameriame na kňazské služby, ktoré 
sú viditeľné, no často im málo rozumieme a prirovnávame ich 
k nejakým „funkciám“ v civilnom živote. V prípade Cirkvi však 

v žiadnom prípade nemožno hovoriť o nejakej funkcii či kariérnom 
raste, pretože Cirkev ako rodina nemá vládcu, ministrov a poddaných, 
ale má otca, matku a deti.

Prvou zo služieb v Cirkvi je služba čteca, speváka a svieconosiča – ide 
o prvý stupeň kňazstva, ktorý po modlitbe biskupa dovoľuje mužo-
vi (chlapcovi) čítať zo Starej zmluvy a apoštolských listov, viesť spev 
počas bohoslužieb, a nakoniec, ako to vyplýva z názvu, nosiť sviecu pri 
bohoslužbe – podľa starobylého zvyku však táto služba ešte nezname-
nala, že takýto muž mohol vchádzať do oltárnej časti. Počas vysviacky 
dostáva tzv. malý felón (pelerínu) a potom ho oblečú do tzv. sticharió-
na – dlhého rúcha, ktoré poukazuje na skutočnosť, že daný človek má 
službu v Cirkvi, a tým je odlíšený od ostatných laických a kňazských 
služieb. Keď ustanovenému čtecovi svätiteľ strihá vlasy, vyjadruje sa 
tým skutočnosť zrieknutia sa krásy a pôžitkov tohto sveta a zaľúbenie si 
„krásy Božieho domu“. V našom prostredí túto službu vykonávajú tzv. 
miništranti, preto sú odetí do toho istého rúcha ako svieconosiči.

Na druhom stupni služby, ktorá už podľa starobylých zvykov dovo-
ľuje, aby muž vstupoval do oltárnej časti chrámu, je služba poddiakona 
(v našom prostredí často chybne nazývaná subdiakonát). Táto služba je 
využívaná na starostlivosť o čistotu chrámu, najmä však oltárnej časti. 
Poddiakon zapaľuje sviece v oltárnej časti (na prestole a žertveníku), 
umýva ruky kňazovi, pripravuje nádoby na bohoslužby a stará sa o ich 
čistotu, taktiež ich umýva a odkladá po bohoslužbe. Táto skutočnosť 
sa pri ustanovení poddiakona vyjadruje orárom (dlhým pásom látky) 
prepásaným do tvaru kríža a tiež obradom, keď sa poddiakonovi pri 
vysviacke kladie biele plátno (uterák) na hlavu a takto sa vovedie do ol-
tárnej časti chrámu, čo vyjadruje fakt, že odteraz bude bližšie hľadieť 
na nevýslovné a neviditeľné tajomstvá viery. Umývanie rúk svätiteľovi 
počas jeho ustanovenia vyjadruje pokoru potrebnú na jeho službu. 
V minulosti sa veľmi často stotožňovala služba spomínaných miniš-
trantov práve so službou poddiakona, preto bolo bežné, že miništranti 
nosili oráre prepásané do tvaru kríža – azda z toho dôvodu, že prakticky 
stáli v oltárnej časti a tam posluhovali.

Diakonská služba je tretím stupňom. Dovoľuje mužovi vstupovať aktív- 
ne do bohoslužieb a za prítomnosti kňaza ich viesť. Diakon prednáša po-
čas bohoslužieb ekténie, číta evanjelium (nie vždy), upozorňuje na dôle-
žité časti liturgie, večierne alebo utierne – nikdy však nemôže vykonávať 
svoju službu bez prítomnosti kňaza. Služba diakona sa navonok vyjadruje 
stichariónom (ako pri iných službách) a orárom, ktorý už nie je prepása-
ný na spôsob kríža ako v prípade poddiakona, ale je pripevnený na ľavé 
rameno. Práve zdvihnutý orár, ktorý drží diakon počas bohoslužieb v pra-
vej ruke, symbolizuje anjela povzbudzujúceho veriacich k modlitbe. n

Michal Bučko
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Dobrota srdca
vo štvrtom žalme nachádzame Dávi-
da, ktorého ľudia súdia a prenasle-
dujú rôznymi spôsobmi. Svoju nádej 
s istotou nachádza v Bohu.

Dávid v ňom dáva do súvisu životný štýl „záľuby 
v márnosti“ a tvrdosť srdca, ktoré súdi a poni-
žuje iných. Ako protiklad vyznieva Dávidovo 

srdce, ktoré bolo podobné Božiemu. Vyznáva, že Pán 
preňho robí zázraky a stále ho počuje. Cíti sa v bezpe-
čí, ak sa nad ním rozprestiera svetlo Božej tváre. Túži 
len po spočinutí v Božej prítomnosti, v jeho dobrote. 
Napriek vedomiu vlastných hriechov sa cíti komfortne 
pri vedomí, že Boh vidí do všetkých skrytých kútov 
v jeho vnútri. 

Dobrota srdca môže byť príznačná pre ľudí veriacich 
i neveriacich. A predsa sa preukázané dobro môže 
líšiť. Pretože aj tvrdé srdcia sú schopné lásky a dobrých 
skutkov. Tretí verš hovorí o ľuďoch, ktorí majú záľubu 
v počúvaní márností a klamstiev, analyzovaní životov 
iných. Tých, ktorých poznáme, aj celkom cudzích. Preto 
čítame bulvár a pozeráme množstvo televíznych relácií 
plných noviniek. Ak je srdce sústavne kŕmené hrie-
chom, tvrdne. Ale ak je vystavené Božej milosti, stáva sa 
poddajným, použiteľným. Písmo hovorí, že „múdrosť 
zasvieti človeku na tvári a tvrdosť jeho tváre sa zmení“ 
(Kaz 8, 1). To, čo mení ľudské srdce, je múdrosť zhora, 
ktorá je „cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierli-
vá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujú-
ca a bez pretvárky“ (Jak 3, 17).

V čom sa teda líši dobro tvrdého srdca a srdca pod-
dajného Bohu? Tvrdé srdce je skostnatené v názoroch. 
Súdi iných. Hodnotí, čo je podľa neho správne a čo nie. 
Má pevnú predstavu o tom, čo chce a čo nie. Čo spraví 
a čo nie. Iní ľudia sa do týchto pevných štruktúr vmestiť 
môžu i nemusia. Ak človek v núdzi vyhovie kritériám, 
dostane sa mu pomoci. Ak nevyhovie, nedostane nič. 
Ak má tvrdé srdce čas, pomôže. Ak by muselo zmeniť 
plány, pomoc zvažuje a dáva to pocítiť. Ak by si tvrdé 
srdce pomocou život skomplikovalo či bolo stratové, 
nepomôže. Ak je prosiaci človek vyhodnotený ako 
hodný pomoci, uspeje. Ale ak pôsobí jeho správanie ne-
vhodne, má smolu. Človek s tvrdým srdcom splní svoje 
povinnosti, strávi čas podľa vlastnej chuti a zvyšok dňa 
je ochotný rozdeliť medzi iných. Ak niet medzi koho, 
zapĺňa ho márnosťou a prázdnymi rečami. 

Ako pomáha „srdce z mäsa“? Jednoducho. Presne ako 
treba. Nesúdi nikoho, lebo pozná ľudskú krehkosť. Má 
súcit. Ale aj nadhľad nad trápením človeka, ktorému 
slúži. Má takt a nezraní, lebo má k človeku úctu. Ale aj 
odvahu pomenovať to, čo má byť pomenované. „Srdce 
z mäsa“ je poddajné a nedramatizuje zmeny plánov. 
Ani si nenárokuje na svoje predstavy. Nemá ich. A tak 
čokoľvek, čo pošle Pán Ježiš, prijíma s rovnakou vďakou 
a spokojnosťou. Preto aj uprostred trápenia s Dávidom 
vyznáva, že môže odpočívať v bezpečí (Ž 4, 8). n

Valéria Juríčková

Stará obyčaj
Lenka sedela vo svojom jednoizbovom 

byte v Bratislave, ale myšlienkami 
bola stovky kilometrov na východ. Jej 

neter a zároveň jediná krstná dcéra, ktorú 
milovala ako vlastnú, bola chorá. Lekári 
predpokladali leukémiu. Isté to nebolo. 
Práve v tomto čase Lenkina sestra Danka 
s manželom i rodičmi očakávali verdikt 
lekárov. Lenka nemohla byť s nimi, šéf ju 
nechcel pustiť z práce. A ani jej podpísať 
dovolenku. Potreboval ju tu.

Lenka nepatrila medzi stále návštev-
níčky chrámu. Chodila sporadicky, najmä 
na veľké sviatky a keď mohla, tak v nede-
ľu. A najmä, keď sa jej chcelo alebo mala 
návštevu z „pobožného“ východu, ako jej 
rodine hovorievala suseda v bytovke.

Mama to tušila, a preto stále, keď prišla, 
doniesla svätenú vodu, inokedy bahniatka 
či hromničku. Lenka jej dary prijala a od-
ložila do skrine. Niekedy mama vykropila 
Lenkin byt svätenou vodou sama. Stále 
verila, že sa jej dcéra znova vráti k Bohu. 
Veď to bolo poctivé a veriace dievča. Len tá 
Bratislava – tá ju zmenila.

Vonku bola búrka. Blesk udrel celou 
svojou silou a svetlo v izbe zhaslo. Byt sa 
ponoril do rastúceho šera. Nemala rada 
tmu. V tom zhone si zabudla kúpiť ďalšiu 
voňavú sviečku – tá stará nedávno vyhorela. 
Vtedy si spomenula na tie sviece od mamy. 
Zašla do skrine a vybrala hromničku. 
Rukami v kuchyni našla zápalky a... bolo 
svetlo. Malý plameň starej niekoľkoročnej 
hromničky osvietil kuchyňu. Prešla do izby 
a vyhľadala akýsi stojanček, do ktorého 
sviečku založila. Jej pohľad upútal jej pla-
meň. Bol dravý, silný, jasný. Spaľoval sviecu 
bezo zvyšku, nie ako tie voňavé sviečky, kde 
oheň vyhĺbi v strede akýsi kráter a svetlo len 
tak blikoce cez steny sviece.

Nevedela, čo robiť. Očami zbehla na mo-
bil. Bojovala v sebe. Chcela ho zdvihnúť 
a zavolať, no len by ich vyrušila. Znova sa 
zahľadela do plameňa. Keby tak v tom ohni 
chcela zhorieť každá choroba, každá bolesť, 
každé trápenie – pomyslela si. Zahľadela 
sa znova na sviecu a spomenula si na fotky 
z prvého svätého prijímania. Aj vtedy mala 
podobnú sviecu. Mama jej spomínala, ako 
sa tešila, keď jej ju v cerkvi zapálili. A ako 
nevidela nič iné, iba plameň pred svojimi 
očami. Vtedy bola iba decko, malé pocha-
bé dievča. No vtedy bola šťastná. Nemali 
toho veľa, ale stačilo. Ako, to dnes nevedela 
pochopiť. Zablúdila myšlienkami k mame. 
Predstavila si ju v čakárni. Sedela a rukami 

žmolila ten starý ruženec. 
A Danka sa isto modlila s ňou.

Plameň sa rozkmital. Akoby 
ožil alebo sa jej chcel prihovo-
riť. No nerozumela mu. Alebo 
áno? Aj keď neverila v silu 
modlitby, začala sa modliť 
Raduj sa. Akosi chcela byť 
silnejšie s mamou a Dan-
kou. Pomaly opakovala túto 
modlitbu hľadiac do plameňa 
hromničky. Z pamäti sa jej 
vydrali spomienky, ako mama 
pálila túto sviecu vždy, keď 
bolo zlé počasie, či sa bolo 
treba modliť za niekoho. 
Teraz to urobila ona. Jej tvár 
osviežil malý úsmev. Bola ako 
jej mama.

Cez všetky myšlienky sa ako 
niť tiahla starosť o malú neter. 
Veď mala iba 6 rokov a to, čo 
ju čakalo, jej nikdy nepria-
la. Skôr naopak. Zamyslela 
sa nad silou modlitby. Veď 
mama sa isto modlila, a čo to 
osožilo? Teraz jej vnučke hrozí 
ťažká choroba. Mobil zazvonil 
a na displeji sa ukázalo meno 
sestry.

„No?“ dvihla s napätým hlasom.
„Je to leukémia,“  povedala uplakaná 

Danka.
„Neboj sa, to zvládneme. Lekári pomôžu. 

Boh pomôže. Len treba veriť,“ hovorila, no 
sama nechápala, čo za slová jej vychádzajú 
z úst. Treba veriť? Veď ona neverí ako jej 
mama!

„Musíme sa viac modliť,“ povedala Dan-
ka.

„Áno,“ zaznelo z Lenkiných úst.
„Končím, ešte musím zavolať svokrov-

com. Mysli na nás,“ ukončila rozhovor 
Danka.

„Budem!“
Telefón zhasol. Lenka sa znova zahľadela 

do plameňa a začala ešte vrúcnejšie opako-
vať modlitbu, ktorú ani po toľkých rokoch 
nezabudla: „Raduj sa, Bohorodička...“ n

Jeremy
ilustračná snímka: sxc.hu

Hmla
Chodiť v hmle je niekedy oveľa ťažšie ako v tme. Tma je jednoznačná, hmla neistá. Každý 
šofér má skúsenosti s oboma. Keď zasvietite jasným svetlom do tmy, ukáže sa okolie v po-
merne jasných kontúrach. Čím je svetlo silnejšie, tým viac tmy odchádza.

Nedávno som cestovala autom v poriadnej mliečnej hmle. Tento prírodný úkaz ma často 
sprevádza na ceste domov. Uvedomila som si, že nemá veľký zmysel rozsvecovať diaľkové 
svetlá. V hmle nepomôžu, lebo svetelné lúče akoby narážali na bielu stenu a vracali sa späť 
k zdroju. Zapla som len prízemné hmlové svetlá, ktoré aspoň trocha naznačili okraj a stred 
cesty. Keď sa však z cesty stratilo aj vodorovné dopravné značenie, nepomohli ani tie. 
Musela som úplne spomaliť, aby sa nestalo nešťastie.

Aj život človeka môže mať viacero podôb. Môže byť svetlom ako vo dne alebo plný 
hriechu a temnoty. No môžeme žiť aj hmle ľahostajnosti, strachu a neistoty, ktoré odrážajú 
každé svetlo. A to je najhoršia verzia. Takýto život Boh vypľúva z úst. 

Dada Kolesárová

slovo   3 | 2014slovo   3 | 2014 Katechézy | 2120 | príbeh



prenasledovaných, mučených, vyhnaných 
zo svojej vlasti alebo zavraždených? Ako sa 
zachovám, keď prenasledovanie nastane aj 
medzi nami? Som ochotný trpieť pre meno 
Syna človeka alebo sa v strachu zrieknem 
viery? Prosím, Bože, o pevnú vieru v to, že 
kto vytrvá do konca, bude spasený.

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

UTOROK 11. február
Biskup Blažej

Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 
23, zač. 60

Všetko som vám povedal vopred. (Mk 13, 
23)

Pri počúvaní Kristových slov o konci 
Jeruzalema a veľkom súžení behajú ľuďom 
po chrbte zimomriavky a natíska sa otázka: 
Čo len s nami bude? Jednu odpoveď nám 
ponúka Pascal, ktorý povedal: „Človek musí 
zomierať sám. Tak musí človek aj žiť. To 
znamená, že v dôležitých chvíľach je človek 
vždy sám, teda nie s ľuďmi, ale s Bohom“. 
„Vy sa však majte na pozore!“

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

STREDA 12.február
Arcibiskup Meletios

Čítania: 2 Pt 3, 1 – 13, zač. 68; Mk 13, 24 – 
31, zač. 61

Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to 
všetko nestane. (Mk 13, 30)

Ktoré pokolenie zažije druhý príchod Krista? 
Pokolenie ľudstva. A kedy sa to stane? 
Odpoveď dáva kardinál Špidlík: „Všetko 
prichádza, keď sa ,naplnil čas’ (porov. Lk 1, 
20). Tým viac to platí o živote človeka. Zdá 
sa, že mnoho úmrtí je náhodných, nepredví-
daných. Vyzerajú, akoby nečakane prekazili 
splnenie úlohy. Ale to je ľudská ilúzia. Úlohy 
Božie a ľudské sa neprekrývajú. Boh nikoho 
k sebe nevolá ,predčasne’, ale až keď sa 
,stane všetko’, čo patrí k jeho životu.“

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

ŠTVRTOK 13. február
Prepodobný Martinián

Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 
14, 2, zač. 62

Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán 
domu... (Mk 13, 35)

Tešíme sa na stretnutie s priateľmi, ktorých 
sme dávno nevideli a snažíme sa im pripra-
viť milé privítanie aj nejaké prekvapenie. 
Každého z nás čaká osobné stretnutie s Bo-
hom a od nás závisí, ako to celé dopadne. 
Boh sa nemení, nepodlieha náladám tak 
ako človek, lebo je rovnaký ku všetkým. Ale 
človek vníma Boha po svojom, lebo jeden ho 
vníma ako kontrolóra, druhý ako nemilo-
srdného sudcu, tretí ako policajta a iný ako 
svojho nebeského Otca. Dnešné evanjelium 
nastavuje zrkadlo pravdy môjmu osobnému 
vzťahu k Pánovi, ktorý prichádza.

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

PIATOK 14. február
Odchod do večnosti sv. Konštantína 
Filozofa

Čítania: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, 
zač. 63 (rad.) Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Jn 10, 
9 – 16, zač. 36 (sv. Cyrilovi)

Nechajte ju! Prečo ju trápite? (Mk 14, 6)

S akou ľahkosťou dokážeme posudzovať 
skutky iných ľudí: Prečo to tak urobil? Prečo 
si nedal poradiť? Prečo ma neposlúchol? 
Ale do srdca človeka vidí len Boh a len Boh 
pozná zámer každého z nás. Nie som povin-
ný všetkým všetko vysvetľovať a takisto mi 
neprináleží posudzovať životy iných. Svoj 
život chcem prežiť v zodpovednosti pred 
Kristovým pohľadom, lebo iba on za mňa 

zomrel na kríži a má právo ma súdiť. Bože, 
buď milostivý mne hriešnemu!

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

SOBOTA 15. február
Apoštol Onezim

Čítania: 2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45 – 
21, 4, zač. 103

Takých postihne prísnejší súd. (Lk 20, 47)

Biskupi, kňazi, rehoľníci chodia v dlhom 
rúchu a poúčajú ľud o Božích prikázaniach, 
pozdravujú ich na uliciach a majú popredné 
miesta na hostinách. A tak si ľahko poviem: 
to oni budú prísnejšie súdení a nie ja. Ale aj 
Ježiš Kristus kázal o prikázaniach a prijímal 
pozvania na hostiny, kde sa stretával s ľuď-
mi, ktorým hovoril to isté, čo dnes hovoríme 
každému jednému z nás: „Učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorným srdcom“.

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

NEDEĽA 16. február
Nedeľa márnotratného syna

Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 – 
32, zač. 79

I vstal a šiel k svojmu otcovi. (Lk 15, 20)

Čo má človek robiť, keď je nešťastný? Sťa-
žovať sa na toho alebo iného človeka, na tie 
alebo iné okolnosti? Zaplniť svet obvinenia-
mi a výčitkami? Samozrejme, že nie. Všetci 
hlásatelia morálky radia nikoho neobviňo-
vať. Iba ak seba samého. Život je neustále 
prežívanie vzťahu s Bohom a blížnym, smrť 
je koniec vzťahov. Až keď niekoho alebo 
niečo stratím, pochopím, aké dobro som 
mal pri sebe. Márnotratný syn v ďalekom 
kraji pochopil, ako mu bolo v otcovom dome 
dobre a bezpečne. Sám na sebe vidím, ako 
ma hriech ničí a vytvára okolo mňa stenu, 
oddeľuje ma od Boha a ľudí. Boh ma miluje, 
čo dokázal na Veľký piatok smrťou svojho 
jediného Syna. Diabol ma nenávidí. Tak 
komu chcem slúžiť vo svojom živote? 
Počul som, že kresťan je ten, ktorý jedenkrát 
viac vstal, ako padol. Nikde nebudem večne 
spokojný tak ako v Otcovom dome, preto 
vstanem a vrátim sa do Otcovho domu.

Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z triódy, I teraz, bohorodičník podľa pred-
pisu. Ostatné z hlasu (HS: 149, 202; PZ: 103, 
165; HP: 104, 161)

Štefan Ančočik

PONDELOK 3. február
Svätý a spravodlivý Simeon Bohoprí-
jemca a prorokyňa Anna

Čítania: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 
– 17 , zač. 54 (rad.); Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; 
Lk 2, 25 – 38, zač. 8 (sv.)

Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je 
Božie, Bohu. (Mk 12, 17)

Komu patrí tento svet? Všetko, čo vidím 
okolo seba, patrí Bohu! Preto veriaci kresťan 
je človek, ktorý v každej situácii žije v súlade 
s evanjeliom a Božími prikázaniami. Nech 
sa momentálne nachádzam v práci, na ulici, 
v čakárni, za volantom, v chráme, sám vo 
svojom byte, pri počítači, s priateľmi...

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

UTOROK 4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský

Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 
27, zač. 55

Bolo sedem bratov. (Mk 12, 20)

Saduceji povedali Ježišovi Kristovi vymysle-
ný príbeh, ktorým ho chceli zahanbiť pred 
prítomným zástupom. Oveľa väčšiu silu 
majú pre nás príbehy, ktoré sú prerozpráva-
né podľa reálnej udalosti konkrétnych ľudí. 
Ale skutočnosť je taká, že po smrti sa pred 
Bohom zodpoviem len a len zo svojho živo-
ta, preto sa snažme byť zodpovední za svoj 
život, ktorý momentálne prežívame.

Liturgia: Menlivé časti ako 3. februára

STREDA 5. február
Mučenica Agáta

Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, 
zač. 56

Milovať budeš Pána, svojho Boha... (Mk 
12, 30)

Nemáme radi príkazy, zákazy, obmedzenia, 
lebo si myslíme, že obmedzujú našu slobo-
du. Boh nás pozýva do vzťahu lásky. Milovať 
budeš Pána a blížneho. A pre toho, kto mi-
luje a je milovaný, nie je problém poslúchať 
a chrániť si vzájomný vzťah, na ktorom mu 
záleží. Otvorme svoju dušu a srdce Bohu, 
ktorý nás miloval už pri stvorení sveta. 
Potom dokážeme zachovať aj najväčšie 
prikázanie lásky.

Liturgia: Menlivé časti ako 3. februára

ŠTVRTOK 6. február
Biskup Bukol

Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 
44, zač. 57

... a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze 
do pokladnice. (Mk 12, 41)

Svoj mesačný príjem rozdeľujem: inkaso, 
potraviny, lieky, poplatky, faktúry, zábava, 
cestovné, vreckové... Na oferu v chráme mi 
ostanú len drobné mince alebo nič. Zabú-
dam na pravdu, že všetko, čo mám, som 
dostal od Boha, a Boh sa pozerá, koľko som 
ochotný „investovať“ do farského spolo-
čenstva, kde som členom rodiny veriacich. 
Neboj sa uveriť, že Boh ti tvoj štedrý dar 
stonásobne vráti.

Liturgia: Menlivé časti ako 3. februára

PIATOK 7. február
Biskup Partenios

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

Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 
(Mk 13, 5)

Raz za čas si vypočujeme „zaručené“ pred-
povede o konci sveta a ľudia špekulujú, kedy 
sa to stane. Pravda je taká, že keď zomriem, 
Boh so mnou nebude rozoberať, aký bol môj 
prezident, premiér, biskup, starosta, farár 
alebo susedia. Boh to vie! Ale dostanem 
priamu otázku: „Čo si urobil s časom, ktorý 
som ti na tomto svete daroval?“ Preto si daj-
te pozor, aby vás niekto nezviedol a pamä-
tajte na to najdôležitejšie vo svojom živote 
– na spásu nesmrteľnej duše! Nič cennejšie 
ako svoju nesmrteľnú dušu nemáme.

Liturgia: Menlivé časti ako 3. februára. 
Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilat 
Prorok Zachariáš

Čítania: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 
8a, zač. 88

A Boh neobráni svojich vyvolených, čo 
k nemu volajú dňom i nocou, a bude 
k nim nevšímavý? (Lk 18, 7)

Denne nám médiá ukazujú rôzne kauzy 
a krivdy, ktoré sa dejú, a človek je utvrdzova-
ný v myšlienke, že spravodlivosti na tomto 
svete niet. Aj Ježiš Kristus, ktorý zobral 
na seba ľudské telo, bol nám podobný vo 
všetkom okrem hriechu, bol nespravodlivo 
odsúdený na smrť. Preto s nádejou a vo viere 
očakávajme druhý príchod Pána na tento 

svet, aby sa uskutočnilo naplnenie nádeje, 
že „tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre 
život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení 
pre odsúdenie“. (Jn 5, 29)

Liturgia: Menlivé časti ako 3. februára

NEDEĽA 9. február
Nedeľa mýtnika a farizeja 
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána

Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 
10 – 14, zač. 89

Tým, čo si namýšľajú, že sú spravodliví, 
a ostatnými pohŕdali, povedal toto podo-
benstvo. (Lk 18, 9)

Zo života sv. Antona, pustovníka, je známa 
udalosť, keď mu Boh ukázal všetky poku-
šenia, ktoré pripravil diabol pre človeka 
na tomto svete. Vyzeralo to ako veľká pavu-
čina, ktorá je roztiahnutá po celom svete. 
Vtedy sa sv. Anton spýtal Boha, kto má vlast-
ne nádej obstáť, dobre prežiť život a nepod-
ľahnúť pokušeniam zlého. Boh mu odpove-
dal, že jedine pokorný človek môže svoj život 
prežiť dobre a vyhnúť sa nástrahám zlého. 
Čo je vlastne pokora? Pravda o sebe, Bohu 
a ľuďoch. Pravda je, že som hriešny človek, 
ktorý dennodenne prestupuje Božie priká-
zania a potrebuje pokánie do konca svojho 
života. Pravda o Bohu je, že „tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život“ (Jn 3, 16). Pravda o ľuďoch je, že 
Bohu nemôžem nič priamo darovať, nakoľko 
mám všetko od Boha. Preto Boh vedľa mňa 
postavil blížneho, cez ktorého môžem slúžiť 
samotnému Kristovi, „lebo čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto najmenších, mne 
ste urobili“ (Mt 25, 40). V prítomnosti živého 
Boha vyhasne každá ľudská pýcha, sebaisto-
ta a namyslenosť, jediné, čo ostane, je láska 
vychádzajúca z pokory.

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá. Tropár z hlasu a sviatku, 
Sláva, kondák z triódy, I teraz, zo sviatku. 
Ostatné z hlasu a sviatku. Namiesto Dôs-
tojné sa spieva Panenská Bohorodička a 9. 
irmos z utierne sviatku. (HS: 148, 360, 202; 
PZ: 101, 338, 164; HP: 102, 352, 160)

PONDELOK 10.február
Mučeník Charalampés

Čítania: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 9 – 
13, zač. 59

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 
(Mk 13, 13)

Uvažoval si niekedy o tom, koľko kresťanov 
vo svete je dennodenne pre vieru v Krista 
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Symbolický výklad  
rublevovej ikony

Čaša s baránkom
Nachádza sa v strede ikony, začína sa pod 
oltárom a po zakrivených líniách anjelov 
vľavo a vpravo vedie do stredu ich hláv. 
Tieto dve zakrivené línie sa spájajú s tre-
ťou, ktorá vedie cez hlavu Syna, a všetko 
sa stáva veľkolepou čašou. Takto všetky tri 
osoby majú účasť na čaši. Zdá sa, akoby 
ich čaša ovládla, stala sa centrom celej 
ikony neviditeľným a tajomným spôso-
bom. Čaša je umiestnená v strede ikony, 
uprostred ktorej sa nachádza Kristus – an-
jel v strede, ako aj v centre ľudských dejín.

Kruh
Na ikone zahŕňa všetky tri osoby a spája 
ich. Sme ponorení do tajomstva jednoty 
osôb. Boh je jeden. Kruh nie je statický, je 
to prúdenie života. V centre samotného 
bytia je Boh – neustály život. Centrálnym 
bodom tohto kruhu je Kristova ruka. 
To nás uvádza do trojičného tajomstva 
novým spôsobom. Kristova ruka v strede 
kruhu poukazuje na Veľkňaza – Vykupi-
teľa, ale taktiež nás chce voviesť do tajom-
stva troch osôb, ktoré sa darujú.

Trojuholník
Ten nás nabáda premýšľať o vzťahoch me-
dzi božskými osobami a každým jedným 
z nás. Umožňuje nám lepšie pochopiť 
obdivuhodný vzťah medzi Bohom a jeho 
deťmi. Na trojuholník sa budeme najprv 
dívať zhora až po obdĺžnik v prestole. Je to 

Boh, ktorý k nám zostupuje, aby obnovil 
zmluvu lásky narušenej prvotným hrie-
chom. Všetko spolu sa uskutočňuje v deň 
nášho krstu. Ak uprieme náš pohľad zdola 
nahor, stretneme každú z týchto osôb. 
Stretnutie s Bohom je základným stretnu-
tím nášho života, je to stretnutie, ktoré 
dáva životu zmysel. Východná teológia nás 
vyzýva uprieť pohľad najskôr na osobu 
vpravo – Svätého Ducha. Zmyslom života 
je získať Svätého Ducha, lebo nám umož-
ní žiť naše vzťahy s božskými osobami. 
Najpodstatnejším poslaním Svätého Du-
cha je spojiť nás najskôr s Ježišom, Synom 
živého Boha, a darovať nám život v ňom, 
skrze neho a pre neho. Táto skutočnosť 
nás nabáda uprieť pohľad na postavu 
v strede – na Krista, ktorý ponúka svoj 
život pre spásu sveta. On je Cesta, Pravda 
a Život. Cesta k Otcovi, lebo nám po-
stupne umožňuje včleniť sa do trojičného 
života. A nakoniec Boh Otec je zavŕše-
ním každej ikony, na neho sa nakoniec 
upriami pohľad kontemplácie a poklony. 
On nás miloval prvý a povedal: „Ty si moje 
milované dieťa, v ktorom mám zaľúbenie.“ 
Vedomie toho, že sme adoptívnymi synmi, 
zahŕňaní Otcovou láskou a starostlivos-
ťou, je milosť, ktorá osvecuje náš život 
uprostred temnoty tohto sveta.

Z Rublevovej ikony Trojice sála posol-
stvo lásky, pokoja a jednoty. Podstata toh-
to diela spočíva v tom, že nebolo napísané 
preto, aby ho budúce generácie obdivovali 
ako majstrovské dielo, ale pre Trojicko-
-sergejevský monastier v Moskve, kde sa 
mnísi schádzali na každodennú modlitbu. 
Ikona bola umiestnená v monastierskej 
cerkvi, aby si každý mních, ktorý vstúpil 
do cerkvi s úmyslom modliť sa, uvedomil, 
že má žiť v jednote bratského spoločen-
stva, v jednote milujúcich osôb podľa 
obrazu Najsvätejšej Trojice.

A tak každý človek, ktorý hľadá pravdu, 
skúmaním tejto ikony objaví blízku 
prítomnosť Boha, ktorý stvoril človeka 
na svoj obraz a vyzýva ho k prežívaniu 
života na zemi uprostred celého tvorstva 
v dokonalej harmónii jednoty a lásky. n

Milan Gábor
snímka: www.belygorod.ru

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Na spolok darovali:
PhDr. Viera Michalková – 1 500 eur; 
Transservis, a.s., Košice – 1 000 eur; 
prof. MUDr. Ján Murín – 500 eur; bo-
huznámy – 200 eur; Helena Wágnerová, 
Košice – 50 eur; otec Vojtech Rosík, Brati-
slava – 7 eur; Ing. Ivan Želinský, Bratislava 
– 7 eur; Anna Baková, Valaliky – 2 eurá; 
otec Petr Helísek, Valtice (ČR) – 2 eurá; 
PaedDr. Emil Turiak, Žilina – 2 eurá; Mária 
Kašajová, Choňkovce – 2 eurá; Ján Vasiľko 
st., Choňkovce – 2 eurá

 KOINONIA SV. JáN KRSTITEĽ
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)
Komunitná svätá liturgia
16.02. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Biblický večer
20.02. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.00 h)

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

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

 JUBILEá KňAZOV
Michal Vasiľ, farár farnosti Červená Voda 
– 1. február – 55 rokov života; Kamil Dráb 
CSsR, duchovný rehoľného rádu v mo-
nastieri v Stropkove – 3. február – 45 
rokov života; František Kecskés, farár 
farnosti Poľany – 6. február – 45 rokov 
života; Stanislav Diheneščík, výpomoc-
ný duchovný v Bratislave – 14. február 
1959 – 55 rokov života; Mons. Ľubomír 
Petrík, hovorca Prešovskej archieparchie, 
docent na GTF PU v Prešove – 19. febru-
ár – 50 rokov života; Mons. Jozef Tóth, 
na odpočinku v Košiciach – 23. február 
– 45 rokov kňazstva; František Dancák, 
stavroforný protojerej, titulárny kanonik, 
výpomocný duchovný v Bardejove – 25. 

február – 75 rokov; Mons. Peter Šturák, 
titulárny arcidekan, protojerej s právom 
nosiť nábederník, protopresbyter Perso-
nálneho protopresbyterátu pre GTF PU, 
dekan a profesor na GTF PU v Prešove – 
25. február – 50 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOŽELáME
„Žehnaj, Pane, kňa-
za, ktorý nám tvoje 
slovo hlása, učí nás 
v láske žiť, v Krista 
veriť, nezradiť!“
Drahý náš duchov-
ný otec Miroslav 

Pohár, 11. februára oslávite svoje 41. 
narodeniny. Pri tejto príležitosti vám pra-
jeme silnú vieru, ktorá dáva životu zmy-
sel, nádej, ktorá posúva vpred, a lásku, 
ktorá je zavŕšením všetkého. Za všetko 
vám vyprosujeme u trojjediného Boha 
veľa duchovných a telesných síl. Nech vás 
presvätá Bohorodička ochraňuje na vašej 
ďalšej životnej a pastoračnej ceste.

Na mnohaja i blahaja lita!
mladí, miništranti, rehoľné sestry  

a veriaci z farnosti Sečovce

 OZNAMy

Prosba o podporu stavby chrámu
Milí čitatelia časopisu Slovo.
Touto formou sa na vás obraciame s pros-
bou o pomoc pri výstavbe nového chrámu 
v Kamenici nad Cirochou, ktorý bude za-
svätený bl. hieromučeníkovi P. P. Gojdičo-
vi OSBM. V septembri 2011 sme zakúpili 
pozemok blízko centra obce. S výstavbou 
nového chrámu sme začali v máji 2012 

a v súčasnosti máme postavenú hrubú 
stavbu z betónových prefabrikovaných 
dielov. Všetky bohoslužby sa v súčasnos-
ti slúžia na obecnom úrade, kde sme si 
svojpomocne upravili priestory na kapln-
ku. Aby sme mohli dokončiť nový chrám, 
potrebujeme aj vašu pomoc. Za každého 
darcu, ktorý sa rozhodne prispieť na ten-
to bohumilý cieľ, sa budú v tomto chrá-
me veriaci modliť a prosiť Boha za jeho 
zdravie a spásu. Vopred vám zo srdca 
ďakujeme za akúkoľvek finančnú i nefi-
nančnú pomoc a zahŕňame vás do našich 
modlitieb.
Číslo účtu: 0463719927/0900
IBAN: SK12 0900 0000 0004 6371 9927

veriaci z Kamenice nad Cirochou
Púť zaľúbených Stvorení pre Lásku
14. – 16. február 2014
Miesto konania: Šaštín-Stráže, národná 
svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny 
Márie
Hostia: vladyka Milan Lach SJ, páter Ján 
Štefanec SVD, Jenos brothers, Richard 
Rikkon a ďalší
Registrácia na www.zalubeni.sk
Duchovné cvičenia KOČ 
 7. až 9. marca 2014 sa uskutočnia  du-
chovné cvičenia Kruciaty oslobodenia 
človeka (KOČ), ktoré  budú vo farnosti  
Smižany, v rekolekčnom dome otcov 
palotínov. 
Témou duchovných cvičení je Radosť 
evanjelia. Pozvaní sú členovia, kandidáti 
a sympatizanti KOČ. Na toto podujatie sa 
možno prihlasovať u Margity Kočišovej 
(0944/546014 alebo 053/44 34 311, e-
-mail: margitakocisova@gmail.com) naj-
neskôr do 28. februára 2014.
Podrobne informácie sú na www.krucia-
ta.sk.

Jozef Heske
Prednáška v Centre spirituality
Centrum spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka vás pozýva na prednášku 
doc. Petry Stankovskej na tému Česká 
hlaholská biblia: poznámky k nedávno 
nájdenému pergamenovému fragmentu 

v Košiciach, ktorá sa uskutoční 5. febru-
ára o 17.00 hod. v Dome Božského Srdca 
v Košiciach (Komenského 14). Viac infor-
mácii o aktivitách centre je možné nájsť 
na internetovej stránke www.csvzml.org.

Šimon Marinčák

 na slovo darovali
Vincent Jakub, Košice – 8 eur; Mária Pet-
riľáková, Giraltovce – 6 eur; Mária Klo-
čanková, Michalovce  – 6 eur; Marta Slo-
bodníková, Levoča – 6 eur; Peter Holečko, 
Spišské Tomášovce – 6 eur; Lýdia Mrvová, 
Marianka – 6 eur; Jolana Jakubčáková, 
Poprad – 6 eur; Ján Štefaník, Fijaš – 6 eur; 
Helena Dadová, Humenné – 6 eur

Srdečne ďakujeme!

 INZERCIA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________

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. 
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Cirkevný pohreb
Cirkev má na tomto svete úlohu posväcovať 
ľudský život od narodenia po prirodzenú 
smrť. Deje sa to predovšetkým vysluhovaním 
Božieho slova a svätých sviatostí. Jedným 
z posledných úkonov, na ktoré má každý 
pokrstený na tomto svete od Cirkvi právo, 
je cirkevný pohreb jeho telesných ostatkov. 
Pohreb nie je len obyčajnou rozlúčkou s tými, 
ktorí odchádzajú z tohto sveta. Vy, ktorí 
poznáte cirkevný pohreb tak, ako sa vysluhuje 
u nás, viete, že je to predovšetkým hlboká 
modlitba za zosnulých. Zároveň sa pohreb-
nou liturgiou odovzdáva úcta ich telám, 
ktoré boli príbytkom nesmrteľnej duše, a pre 
pozostalých je útechou a prejavom nádeje 
na nové stretnutie. Na cirkevný pohreb majú 
právo všetci pokrstení. Odoprieť sa môže 
len vtedy, ak nebohý ešte za života výslovne 
prejavil vôľu, že si cirkevný pohreb nepraje, 
alebo ak dokázateľne viedol život, ktorý je 
v ťažkom rozpore s kresťanským spôsobom 
života a ani na konci neprejavil ľútosť alebo 
nápravu. V každom prípade nesmie vyslúže-
nie cirkevného pohrebu vyvolať pohoršenie 
u dobromyseľných veriacich alebo zdanie, že 
je jedno, akým spôsobom človek žije. Cirkev-
ný pohreb má byť udelený aj tým, ktorí sa 
rozhodli pre kremáciu svojho tela. Odopretý 
im môže byť len vtedy, ak sa pre kremáciu 
rozhodli z dôvodov smerujúcich proti viere 
a kresťanskému presvedčeniu o pokračovaní 
ľudského života vo večnosti i po telesnej smr-
ti. Treba však zároveň povedať, že Cirkev pred 
kremáciou uprednostňuje pochovávanie tiel 
do zeme. Kresťanský pohreb sa má na žiadosť 
rodičov udeliť aj deťom, ktoré ešte nestihli 
prijať krst. Tak ako sa krst malých detí opiera 
o vieru rodičov, tak je aj ich pohreb opretý 
o vieru tých, ktorí sú na tomto svete ich 
zákonitými zástupcami. Na cirkevný pohreb 
majú právo aj katechumeni, teda tí, ktorí sa 
chystali prijať krst, ale ho prijať nestihli, lebo 
predtým zomreli. Je tu aj problém pochováva-
nia samovrahov. V minulosti takéto pohreby 
Cirkev odmietala z dôvodu, aby odrádzala ľudí 
od takéhoto spôsobu odchodu z tohto sveta. 
Dnes s rozvojom psychologickej a psychiat-
rickej vedy prevláda presvedčenie, že človek, 
ktorý si sám iniciatívne siahne na život, a tým 
poprie najsilnejší z ľudských pudov, pud 
sebazáchovy, nemôže byť v riadnej dušev-
nej kondícii. Preto sa v zásade neodmieta 
cirkevný pohreb ani takto zosnulým. Nakoniec 
pripomeňme, že telá mŕtvych majú byť ulo-
žené na požehnaných cintorínoch alebo majú 
byť požehnané aspoň hroby, v ktorých majú 
spočinúť telá pokrstených.

František Čitbaj

Plánované konferencie na GTF PU  
v letnom semestri 2013/2014

21. – 22.02.  Inštitúcia rodiny: jej totožnosť, suverenita a spoločenský 
rozmer – k 20. výročiu Apoštolského listu rodinám Jána Pavla II. Gratis-
simam Sane
05.03. Cirkev v dejinách kresťanstva na Slovensku
11. – 12.03. Možnosti animátora (Aktuálne formy a možnosti animátora 
voľného času v praxi)
17.03. Gaudium et spes a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
25.03. Liturgia hodín ako prostriedok novej evanjelizácie
04.04. Európa ako kontinent rizika v perspektíve nových výziev nesko-
rej modernity
29.04. Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie II.
05.04. Aktuálnosť a perspektívy sakrálneho umenia

www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta
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legenda: adresa, astana, astma, balada, bieda, 
breza, cesta, clona, činidlo, črieda, deKan, donor, 
drÁma, enter, entita, etapy, charta, Kahan, Kolo-
beh, Korupcia, Kotva, matematiKa, melasa, milena, 
miXér, nÁvod, neKovy, obrazy, octan, osadníci, 
platina, plusy, polom, prach, rebro, rodÁK, ruleta, 
slama, strop, sútoK, Šanca,tanKer, tetiva, tÓra, 
vetva, zmena, zmesi, zranenie.

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

Správne riešenia z čísla 1. Krížovka: blízky je pán všetkým, 
čo ho vzývajú. Osemsmerovka: boh je zárukou veľkosti ľudskej 
osoby.

Výherca: eva sabolová z Gelnice. riešenia zasielajte na ad-
resu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.
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 03.02. (pondelok)  09.30 Festrom ⓬ – 
dokument o konferencii pre tých, ktorí 
slúžia alebo chcú slúžiť Rómom, ktorú 
organizovalo Gréckokatolícke formačné 
centrum pre Rómov v Čičave R
 04.02. (utorok)  19.30 Listy z osamelého 
ostrova: List do Efezu ⓬ – dokumentár-
ny seriál o Turecku a o ostrove Patmos, 
ktorým boli určené najznámejšie a najpre-
kladanejšie listy 20.15 O pôsobení diabla 
(12) – záznam zo seminára pátra Eliasa 
Vellu v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: Kľúč 
k šťastnému manželstvu: Ako budeme 
vychovávať naše deti? (12) – dokument 
adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť 
manželstvo v Katolíckej cirkvi, ale aj man-
želom, ktorí chcú v tomto zväzku vytrvať 
celý život
 05.02. (streda)  19.30 869 dní – dokumen-
tárny film o výstavbe univerzitnej knižnice 
v Ružomberku 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 20.20 Katechizmus: 
Čo je Katechizmus Katolíckej cirkvi? – dis-
kusná relácia
 06.02. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Misia 
Honduras ⓬ – dokument o misijnom 
pôsobení troch slovenských misionárov – 
vincentínov v Hondurase
 07.02. (piatok)  17.30 František: Zmena 
na Petrovom stolci – dokument o posled-
ných dňoch pontifikátu pápeža Benedikta 
XVI., zachytáva atmosféru konkláve a prvé 
okamihy po zvolení pápeža Františka 20.25 
EFFETA (Mt 5, 13 – 16) – zamyslenie nad 

evanjeliom 21.55 O bohoch a ľuďoch – film 
inšpirovaný skutočným príbehom komu-
nity cisterciánskych mníchov v alžírskom 
mestečku Tibhirine, ktorí museli čeliť 
teroristickej hrozbe
 08.02. (sobota)  10.00 Svätá omša z Trs-
tenej – priamy prenos pri príležitosti 
100. výročia kňazstva pátra Jozefa Libora 
Mattošku OFM
 09.02. (nedeľa)  07.55 Klbko: Aké dary tešia 
Boha? – relácia pre deti, ktorá vysvetľuje, 
aké obetné dary prinášame Bohu pri boho-
službe 08.15 Animované biblické príbehy: 
Milosrdný Samaritán (9) – animovaný 
príbeh, ktorý nás učí nielen zbavovať sa 
predsudkov, ktorými sme často zviazaní, 
ale aj milovať sa navzájom a pomáhať jeden 
druhému 10.30 Svätá omša z Trstenej – 
priamy prenos 19.30 Spojení oceánom 
– publicistická relácia o živote slovenskej 
komunity v USA a Kanade 20.25 Medzi 
nebom a zemou: Patrik Daniška – relácia, 
ktorá predstaví bojovníka za ľudské práva 
a kultúru života, predsedu Inštitútu pre 
ľudské práva a rodinnú politiku 21.10 LAJF: 
Buď ticho! – relácia o nepočujúcich, ktorá 
napovie, čo všetko sa dá povedať bez slov 
a čo všetko dokáže ľudská ruka
 10.02. (pondelok)  16.05 Večerná univer-
zita: Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme – autor: Marek Haratim
 11.02. (utorok)  19.30 Listy z osamelého 
ostrova: List do Smyrny ⓬ – dokumen-
tárny seriál o Turecku a o ostrove Patmos, 

ktorým boli určené najznámejšie a najpre-
kladanejšie listy 20.15 O pôsobení diabla 
(13) 21.15 Rehoľná abeceda: Aby vnímali, 
že Boh je pri nich – relácia o Alžbete Gal-
góciovej z Rehole sv. Alžbety
 12.02. (streda)  19.30 Junáci z prachu ⓬ 
– dokumentárny film o prenasledovaní 
skautského hnutia počas totalitného reži-
mu na Slovensku 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku
 13.02. (štvrtok)  19.30 Slovenský ostrov 
v Ríme – dokumentárny film o vzniku, 
cieľoch a úlohách Slovenského ústavu sv. 
Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý zohral dôle-
žitú úlohu najmä v rokoch 1968 až 1989; 
film vznikol pri príležitosti 50-teho výročia 
založenia ústavu
 14.02. (piatok)  17.30 22 hláv ⓬ – doku-
ment, ktorý približuje osudy príslušníkov 
Štátnej bezpečnosti Bernarda Jaška a Pavla 
Kalinaja 20.25 EFFETA (Mt 5, 17 – 37) 21.55 
Svätá Barbora ⓬ – životopisný film
 16.02. (nedeľa)  07.55 Klbko: Premenenie – 
relácia pre deti, ktorá priblíži najväčší a naj-
vzácnejší zázrak v živote kresťana 08.15 
Animované biblické príbehy: Spravodlivý 
sudca (10) – animovaný príbeh, ktorý učí 
o láske, súcite a odpustení 10.30 Svätá 
omša zo Šaštína – priamy prenos z Púte 
zaľúbených 21.10 Čaviareň: Na Slovensku 
ako doma – publicistická relácia o ľuďoch, 
ktorí tu pracujú, priženili sa tu, žijú tu, ale 
slovenčinu ešte stále tak trocha lúskajú

  30.01. (štvrtok)  20.30 Cirkevná osobnosť 
– ThDr. Ján Murín
 02.02. (nedeľa)  14.00 Údel matky – roz-
hlasová hra
 08.02. (sobota)  10.00 Ako žiť denne 
z Božieho slova (3) 18.00 Emauzy – gréc-
kokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
z Košíc (slávi otec Marko Rozkoš)
 09.02. (nedeľa)  14.00 Pieseň o Bernadete 
– rozhlasová hra
 16.02. (nedeľa)  14.00 Osudová veštba – 
dramatizácia hry
 23.02. (nedeľa)  14.00 Sestry – pôvodná 
hra zo súčasnosti

DVOJKA
 01.02. (sobota)  08.55 Najväčšia jaskyňa 
na svete 18.20 Na ceste II. – dokument 
20.00 Vynálezy, ktoré zmenili svet
 02.02. (nedeľa)  09.30 Na ceste po Azer-
bajdžane – dokument 10.00 Svätá omša 
z Vatikánu na sviatok Obetovania Pána – 
priamy prenos z Baziliky sv. Petra vo Vatiká-
ne 12.10 Orientácie 12.40 Slovo – príhovor 
Anny Balogovej, biskupskej kaplánky 20.00 
Vietor do plachiet – záznam z tretieho roč-
níka benefičného galavečera občianskeho 
združenia Plaváček 00.30 Slovo R
 04.02. (utorok)  12.30 Zahrajte mi takúto 
13.10 Remeslá pod Tatrami – dokument 
15.30 Orientácie R 20.00 Zvonky šťastia 
– dokument o Rómoch a ich živote na vý-
chodnom Slovensku

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
 02.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave; celebruje Mons. 
Vladimír Thurzo
 09.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons. 
Bernard Bober, košický arcibiskup
 16.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici; celebruje Mons. Ján Krajčík

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
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Viera Michalková: Kniha zanietených príkladov
Publikáciu, ktorú autorka zostavila z bohatej pozostalosti svojho otca ThDr. Jána Murína, 
priekopníka cyrilo-metodského hnutia slovenských gréckokatolíkov, horlivého kňaza, 
pedagóga, zakladateľa Jednoty sv. Cyrila a Metoda, trpiteľa za vieru, vydalo vydavateľstvo 
Spolku sv. Cyrila a Metoda ako členskú knihu na rok 2014 za redakcie doc. Michala Hos-
podára. Kniha je svedectvom zásahu druhej svetovej vojny a násilnej likvidácie Gréckoka-
tolíckej cirkvi do osudov ľudí. Je obrazom neochvejného hrdinstva, nezlomnosti vo viere 
a vernosti pápežovi. Pozostáva z korešpondencie, fotografií, osobných zápiskov, časti memoárov a vlastných 
i úradných dokumentov. (E. Ochman)

Vlčie hory
Spoločnosť Arolla Film vydala zaujímavý dokument o slovenskej prírode. Filmár divokej 
prírody Erik Baláž spolu s Karolom Kaliským a Jozefom Fialom putovali tri roky horami 
východných Karpát na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Prenikli do jedného z najza-
chovalejších európskych ekosystémov. Táto lokalita bola v minulosti známa pod názvom 
Vlčie hory. Nadšenci sa rozhodli odhaliť svet vlkov a iných výnimočných zvierat, ktoré 
spoločne žijú na tomto území pri panenskej rieke San, ktoré je takmer nedotknuté ľuď-
mi. Filmové zábery si vás získajú jednoduchosťou a priezračnosťou.  Možno budete žasnúť nad tým, že toto 
všetko sa nachádza možno iba niekoľko desiatok kilometrov od vášho bydliska. (Dada Kolesárová)

rieka života: Smiem
Najnovšie DVD misijného spoločenstva Rieka života s názvom Smiem uzrelo svetlo sveta 
v minulom roku. Vzniklo ako živá nahrávka modlitby zvelebenia spoločenstva v kláštore 
redemptoristov v Podolínci. Obrazový záznam z tejto modlitby sa nachádza na prilože-
nom DVD. Na ňom nájdete aj klipy k vybraným piesňam a film o spoločenstve, ktorým 
sa zakončuje DVD séria o zvelebení z dielne Rieky Života. Album Smiem obsahuje 13 piesní a jednu bonu-
sovú pre deti. K DVD vyšiel aj spevník, ktorý obsahuje klavírnu a gitarovú časť, v praktickej špirálovej väzbe 
s tvrdými laminovanými doskami, aby vydržal čo najdlhšie. (Kumran)

Liturgicképexeso
Nádoba na tymián
táto uzavretá nádoba slúži pri 
obrade prípravy kadidla. z nej kňaz 
alebo diakon vyberá tymian určený 
na spálenie v kadidelnici. zvyčajne 
sa tak deje buď lyžičkou, alebo 
nástrojom podobným pinzete. 
v západnom obrade sa nazýva 
pre svoj najtypickejší tvar loďka – 
navicula.

n „Kam pôjdeš na Silvestra?“
„Ale, manželka rozhodla, že sa mi 
bude páčiť doma pri televízii.“

n Policajt sa rozhodol, že si uloví 
vianočného kapra. Zobral náradie 
a začal sekať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán 
a kričí:
„Okamžite prestaňte sekať 
do toho ľadu!“
„Akým právom mi to zakazuje-
te!?“
„Právom správcu zimného šta-
dióna!“

n Ministerstvo vnútra oznamuje:
„Kriminalita silne poklesla. Podľa 
dostupných informácií sa v máji 
nevyskytol ani jeden prípad krá-
deže vianočného stromčeka!“

n „Mama, cítiš to? Vôňu vanilky, 
čerstvo vyrúbanej jedličky, via-
nočného pečiva...“
„Cítim, cítim. Tí susedia sa ale 
majú!“

n „Predstavte si, po prvýkrát sa 
u nás zišiel na štedrovečernej 
večeri párny počet ľudí!“
„Ako to, veď ste boli traja!“
„Hej, ale potom prišlo sedemnásť 
hasičov!“

n Dva kapry plávajú vo vani a je-
den sa pýta druhého:
„Ešte stále si myslíš, že nás chcú 
iba okúpať?“

n Viete, čo je úplná zima? Keď 
ty hovoríš „voda“ a druhý počuje 
„ľad“.

n Ahoj, ako si na tom s časom 
cez Vianoce? Súrne potrebujem 
zohnať somára do betlehemu.

n Viete, ako chodí Ježiško do pa-
nelákov? No predsa radiátorom!

n „Sranda musí byť,“ povedal 
Mikuláš a nerozdal darčeky.

n Nápis v škótskom kníhkupectve:
„Kupujte knihy už teraz, aby ste 
si ich mohli v pokoji prečítať 
skôr, ako ich venujete ako darček 
na Vianoce.“

n Aký je rozdiel medzi traktorom 
a mrazom? Ak vám po chrbte 
prejde mráz, dá sa to vydržať! 
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 GR.KAT. MLáDEŽNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

31.01. – 02.02. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxač-
né podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu 
Vranov nad Topľou-mesto a Hanušovce. Veková ka-
tegória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
07. – 09.02. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
07. – 09.02. Zbav nás zlého. Boj. Pokračovanie kur-
zu Zbav nás zlého. Ako účinne bojovať so zlým du-
chom. Vedie otec Jozef Maretta. Veková kategória 
účastníkov je od 14 do 30 rokov.
21. – 23.02. Evanjelizácia v Božej moci. Ak túžiš, aby 
ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása 
ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom, ako Ježiša 
ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živo-
te, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie 
informácií, ale ako hovorí Božie slovo v Rim 1, 16: 
„evanjelium je Božou mocou na spásu“, budeme sa 
modliť, aby ťa Svätý Duch vystrojil mocou do tejto 
služby. (Peter Lipták & otec Slavomír Palfi)

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

31.01. – 02.02. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oži-
viť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom po-
znania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťan-
ské 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 uzdravenia (10.00 h)
23.02. Katedra sv. Petra (10.00 h)

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

01.02. Fatimská sobota (08.30 h.)
22.02. Katedra sv. Petra
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

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

01.02. Fatimská sobota (10.30 h)
09.02. Malá púť (9.00 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
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PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Gréckokatolícka teologická fakulta

Bakalárske študijné programy:

Animácia voľnočasových aktivít

Katechetika

Multikultúrne európske štúdiá

Religionistika

Učiteľstvo náboženskej výchovy  
(katolíckej) v kombinácii

Magisterské študijné programy:

Katolícka teológia

Probačná a mediačná práca

Religionistika

Učiteľstvo náboženskej výchovy  
(katolíckej) v kombinácii

Termín zasielania prihlášok:
31. marec 2014

Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
tel.: 00421 51 77 25 166, 0904 738 416, 0905 388 824
web: www.unipo.sk/gtf, e-mail: gtfpu@unipo.sk


