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Rodová rovnosť a adopcie
V znamení Sedembolestnej a rodiny
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Vydarený život

Gréckokatolícky chrámový zbor
bl. P. P. Gojdiča z Vranova
nad Topľou-Čemerného

S

pevácky zbor oslavuje
Pána a ďakuje za Božiu
milosť už 24 rokov –
v zmysle a podľa biskupského
hesla blahoslaveného patróna,
ktorého meno nosí: Boh je
láska, milujme ho.
Chrámový zbor bl. biskupa
Pavla Petra Gojdiča vo Vranove
nad Topľou-Čemernom vznikol
v roku 1990 z iniciatívy otca
Františka Puciho pri gréckokatolíckom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Po prvýkrát
verejne vystúpil začiatkom júla
1990 na celookresných oslavách
sviatku sv. Cyrila a Metoda
v amfiteátri vo Vranove nad
Topľou. Dnes už amfiteáter vo
Vranove nad Topľou neexistuje. Vtedy, zaplnený mnohými
veriacimi, bol svedkom jednoty
kresťanov a aj slzami dojatia
i radosti.
Zbor usilovne pracoval, počet
členov vzrástol z dvadsiatich

na súčasných 45. Viacerí odišli,
niektorí zomreli, ale všetci
zanechali aspoň malú tehličku
a s úctou si na nich spomíname.
Už v prvých rokoch zbor
začali dirigovať sestry Jana
Višňovská a Mária Višňovská.
Mária Višňovská-Šandorová
mala vtedy iba 18 rokov. Zbor
vedie, riadi a diriguje dodnes.
S radosťou a vďakou spomíname na začiatky i uplynulé
roky. Ďakujeme za všetky nádherné vystúpenia, sväté liturgie,
púte, koncerty, stretnutia
s otcom arcibiskupom, otcami
biskupmi, kňazmi a mnohými
veriacimi. Nedá sa zabudnúť
na Celonárodnú púť Slovákov
v Ríme v roku 2000, na audienciu u pápeža Jána Pavla II.,
na blahorečenie otca biskupa
Pavla Gojdiča a Dominika Trčku
v roku 2001. Spievať v Chráme
sv. Petra, Bazilike sv. Klementa
a Santa Maria Maggiore je Boží

dar, ktorý je pre zbor veľkým
posilnením a požehnaním
Svätého Ducha.
Zbor bol účastníkom viacerých speváckych súťaží. V Olomouci v roku 1999 v kategórii
duchovnej piesne získal striebornú medailu, v Hajnówke
Bialystoku (Poľsko) sa umiestnil v roku 2005 na 3. mieste
a v roku 2009 na 2. mieste.
Zbor bol niekoľkokrát účastníkom festivalov piesní byzantského obradu v Košiciach, Prešove, Snine, Telgárte a v Prahe.
Účinkoval v rozhlase, televízii
a na rôznych cirkevných podu
jatiach na Slovensku i v zahraničí: v Rakúsku, Nemecku,
Poľsku, Česku, Taliansku, Maďarsku i na Ukrajine. Celkový
počet vystúpení je viac ako 300.
Ceníme si všetky vystúpenia,
najmä stretnutia na pútnických
miestach v Ľutine, Litmanovej, Levoči, na archijerejských

svätých liturgiách a stretnutiach
s našimi veriacimi.
Osobitne ďakujeme Pánu
Bohu za účasť na slávení archijerejskej svätej liturgie na Prvej
národnej slávnosti gréckokatolíkov na Devíne, na púti a koncertoch v Poznani (Poľsko),
na archieparchiálnych odpustových slávnostiach v Litmanovej
a Ľutine a na ôsmom NAPS,
Medzinárodnom ekumenickom
koncerte sakrálnych spevov
v Košiciach, kde zbor reprezentoval Gréckokatolícku cirkev.
V repertoári zboru sú zaradené cirkevno-slovanské chorály,
liturgické a cirkevné piesne,
pobožnosti a duchovné akadémie s hovoreným slovom. Zbor
spieva slovenskú i cirkevnoslovanskú svätú liturgiu.
V roku 1996 vydal audionahrávku s názvom Chvalite
Hospoda, v roku 1997 Akatist
k Bohorodičke a v roku 2004 CD
Tebe pojem.
Za touto štatistikou sú desiatky hodín nácvikov, duchovných
stretnutí, modlitieb i odriekania, ale najmä nádherných
stretnutí s Božou láskou. n
Mária Šandorová
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„Čím chceš byť, keď vyrastieš?“ Túto otázku sme počúvali ako deti a dospievajúci
veľakrát. Ak mám príležitosť rozprávať sa
s mladým človekom, často ho oslovím touto
otázkou a odpovede dnešných mladých ma
ani veľmi neprekvapujú. Vyjadrujú približne
toto: „Chcem mať veľa peňazí! Ako? To je
v podstate jedno. Hlavne byť dobre zabezpečený, úspešný v získavaní peňazí, a potom by
som mal byť šťastný.“ Je to dosť deprimujúca
odpoveď od mladého človeka, ktorý má život
pred sebou a rozhoduje sa, ako ho prežije.
Mierou úspechu sú majetok, peniaze a pocit,
že som v tomto svete niekto. A tak sa ho
pýtam znova a naliehavejšie: „Počuj, dopraj
si čas a spomeň si na svoje detské roky, keď
si bol oslovený hrdinom v príbehu alebo
nadšený životom a skutkami niekoho, koho
všetci obdivovali. O čom si vtedy sníval?“ Tí,
ktorí majú záujem o tom ďalej rozmýšľať,
sa niekedy priznajú: „Áno, vtedy som mal
v sebe túžbu byť človekom s veľkým srdcom,
vykonať veľké skutky v prospech druhých,
bojovať za pravdu a spravodlivosť, obetovať
sa pre lásku... Dnes už som z toho vyrástol
a táto predstava je preč.“ Podobné komentáre sypú zo seba, aby si ospravedlnili svoje
zmýšľanie a spôsob života. Myslím si, že
sa to stalo viac-menej každému. Dostali sa
do nás nánosy tohto sveta, že je lepšie starať
sa o seba a myslieť si svoje.
V týchto dňoch počúvame podobenstvo
o márnotratnom synovi. Podstata je v tom,
že chceme ako ten mladší syn niekým byť
a niečo mať! Aj on rozmýšľal podobne.
Otcovi povedal: „Daj, čo mi patrí!“ Všimnime
si, že tieto kruté slová odzneli v poriadnej
rodine, kde bol otec naozaj úžasný a kde
sa aj obyčajným sluhom darilo žiť v pokoji
a hojnosti. Ako je možné, že sa to stalo
v takej rodine? To preto, že pred podobným
zmýšľaním nie je uchránený nikto. A tento
spôsob zmýšľania je vždy začiatkom konca.

Odchod z domu, premrhanie daru, pád
do hriechu, poníženie a strata zmyslu života.
Až tam pri sviniach si spomenul... A o to ide!
Aby sme si spomenuli. Otázka zo začiatku:
„Čím chceš byť?“ je provokatívna a zároveň
dáva novú možnosť. Odpoveď nám už dávno
vnukol sám Boh – som Božie dieťa. Treba si
spomenúť. A vrátiť sa do domu Otca.
Nejde ani tak o to, aby sme mali v živote
úspech podľa noriem sveta, ale o to, aby sa
nám „život podaril“. Boh nám vo svojej láske
„dopraje“ zakúsiť aj hriechy. Nepostrehli ste,
keď sa vám vaša práca, záľuba alebo životná
predstava, za ktorou idete hlava-nehlava,
stáva idolom až otroctvom?
Ak by nám Pán nevyšiel v ústrety, tak ako
otec z podobenstva vyšiel k svojim synom,
stratili by sme samých seba a blúdili by sme
až do konca. Preto na začiatku nášho života
prijímame sviatosť krstu, aby sme život
zvládli s Božou pomocou. Božie prikázania
sa často začínajú slovami: „Spomeň si, ľud
môj, spomeň si, Izrael, nezabudni... Ja som
ťa vyviedol z domu otroctva“. Vďaka tomuto
slovu si aj márnotratný syn spomenul na svoj
začiatok a vrátil sa. Vrátiť sa do domu Otca
je aj zmyslom tohto liturgického obdobia,
keď môžeme pochopiť oveľa viac o svojom
živote. Zakúsiť cez Božie slovo to, kým
naozaj sme pre Boha Otca, a čím sa staneme,
keď dozrejeme vo viere a láske. Poznanie, že
niet nič viac a nič väčšie ako Božia láska, je
veľkou múdrosťou.
„Synu, všetko, čo ja mám, je tvoje,“ povie
otec z podobenstva. Žiť v jeho dome a blízkosti je tým najväčším šťastím. Vtedy sa dá
život zvládnuť.
Nech sa vám s Božou pomocou váš život
podarí!

Mgr. Radovan Kuzmiak
hrabský protopresbyter
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RTVS obnovila zmluvu s Vatikánskym rozhlasom. Generálny
riaditeľ RTVS Václav Mika 14. januára na pôde Vatikánskeho rozhlasu
spečatil s riaditeľom Tlačového
strediska Svätej stolice P. Federicom
Lombardim spoluprácu na ďalšie dva roky. Dohoda sa uzatvára
na dobu od 1. januára 2014 do 31.
decembra 2015.

Tretie výročie Personálneho ordinariátu Našej Panej z Walsinghamu si pripomenuli vo Veľkej Británii
15. januára. Ordinariát bol zriadený
15. januára 2011 v súlade s normami Apoštolskej konštitúcie Anglicanorum coetibus, ktorú schválil pápež
Benedikt XVI. 4. novembra 2009.
Patria doň anglikánski pastori a veriaci, ktorí vyjadrili želanie vstúpiť
do úplného a viditeľného spoločenstva s Katolíckou cirkvou.

Nedeľa ako deň odpočinku
a dôstojná práca v Európskej únii
bola témou konferencie, ktorá
sa uskutočnila 21. januára v sídle
Európskeho parlamentu v Bruseli.
Pripravila ju komisia biskupských
konferencií Európskej únie v spolupráci s Európskou alianciou za nedeľu založenou v roku 2011 s cieľom
chrániť nedeľu ako deň pracovného
pokoja.

Pochod za život sa konal 22.
januára vo Washingtone. Išlo o 41.
ročník tradičného podujatia americkej Cirkvi pri príležitosti smutného
výročia rozsudku Najvyššieho súdu
Roe verzus Wade, ktorý v roku 1973
legalizoval potraty v krajine.

Britská univerzita Liverpool
Hope udelila 23. januára čestný
doktorát doctor honoris causa
jubilujúcemu kardinálovi Jánovi
Chryzostomovi Korcovi.

Odborný seminár Naprohelp,
úspešná cesta k vlastnému dieťaťu
sa konal 1. februára v Brne. Organizovalo ho Centrum nádeje a pomoci,
ktoré sa venuje riešeniu neplodnosti
bez umelého oplodnenia.

Asi 10-tisíc zástupcov Neokatechumenátnej cesty prijal Svätý Otec
1. februára na osobitnej audiencii
v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Vyše
400 rodín vyslal so slávnostným
požehnaním a osobitnou modlitbou
v rámci ich misie ad gentes do rôznych krajín sveta. (RV)
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Deň otvorených dverí v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

Viac než 200-tisíc veriacich si uctilo
Trojkráľovú relikviu v Moskve

Výstava tzv. Trojkráľových
relikvií sa konala od 7. januára
v moskovskej pravoslávnej
katedrále Krista Spasiteľa. Išlo
o relikviu Darov Troch kráľov,
ktorá bola zapožičaná z hory
Athos. „Viac než týždeň stál kilometrový rad ľudí, ktorí čakali
približne deväť hodín na to, aby
mohli vojsť do chrámu a krátko

si tu uctiť túto relikviu. Prišlo
viac než 200-tisíc veriacich,“
informoval z Moskvy Wojciech
Raiter. „Pre mnohých z nich to
bol dokonca prvý kontakt so
spoločenstvom viery. Niektorí
dokonca počas tejto príležitosti
požiadali o sviatosť krstu. Podľa
mienky, ktorú vyjadrili mnohí
pravoslávni duchovní, majú

V spolupráci s vedením Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo
Svidníku pripravila Rada rodičov 11. januára Deň otvorených
dverí. Otvorené dvere školy
v tento deň pozývali do svojich
priestorov návštevníkov z mesta
i širokého okolia nielen pozrieť
si priestory určené na vzdelávanie a voľný čas, ale aj zapojiť sa
do florbalového turnaja o Pohár
riaditeľky školy a do stolnotenisovej hry. Stretnutie rodičov,
učiteľov, žiakov a priateľov školy
sa začalo spoločnou modlitbou.
Potom prítomných privítala
riaditeľka Katarína Hrižová

podobné akcie pozitívny vplyv,
ale nemôžu zastúpiť systematickú katechézu, ktorá privádza
kresťanov k zrelému životu
viery.“ Relikvie sú vystavené
v Novodievčom monastieri
v Petrohrade.

Nový apoštolský exarchát pre maronitov
západnej a strednej Afriky
Mons. Basile Georges Casmoussa, emeritný arcibiskup Mossulu a zároveň biskup patriarchálnej sýrsko-katolíckej kúrie,
je novým apoštolským vizitátorom pre sýrskych veriacich
v západnej Európe. Svätý Otec
ho do funkcie vymenoval 13. januára a zriadil apoštolský exarchát pre maronitských veriacich

žijúcich v západnej a strednej
Afrike so sídlom v Ibadane
v Nigérii. Do úradu prvého
apoštolského exarchu vymenoval pátra Simona Faddoula,
doterajšieho predsedu libanonskej charity, ktorému zveril aj
funkciu apoštolského vizitátora
pre maronitských veriacich
v južnej Afrike. Svätý Otec

František tiež vymenoval Mons.
Georgesa Chihaneho, eparchiálneho biskupa Káhiry a Sudánu
pre maronitov, za apoštolského
vizitátora pre maronitských
veriacich v krajinách severnej
Afriky, nespadajúcich pod jeho
biskupské územie.

EÚ nemôže Španielsku brániť,
aby obmedzilo vykonávanie potratov
Európsky komisár Siim Kallas
16. januára v Európskom parlamente potvrdil, že EÚ nemôže
zasahovať do kompetencií
členských štátov v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, vrátane
problematiky interrupcií a tzv.
reprodukčného zdravia. Jeho
vyjadrenie odznelo na záver
rozpravy o zámere španielskej
vlády umožniť vykonať potrat
len v prípade znásilnenia alebo
vtedy, ak tehotenstvo vážne
ohrozuje psychické alebo fyzické zdravie matky.

„Socialisti sa dnes znova
pokúsili zneužiť Európsky
parlament na ideologický
nátlak na jeden z členských
štátov. Našťastie, parlament
k tomuto bodu neprijal žiadne
uznesenie. No práve takéto
snahy sú dôvodom na rastúcu
nespokojnosť občanov s fungovaním EÚ,“ uviedla po skončení
rozpravy europoslankyňa Anna
Záborská.
Slovenská europoslankyňa
zároveň upozornila na to, že
dnešná rozprava bola zaradená
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do programu schôdze parlamentu ako rozprava o „nediskriminácii v oblasti sexuálnych
a reprodukčných práv“.
„To vytvára priestor pre komisiu aj parlament, aby konali.
Snahy o presadenie potratu ako
ľudského práva tak vedú priamo
k obchádzaniu európskych
zmlúv a okliešťovaniu právomocí členských štátov. Aj preto
ich treba rozhodne odmietnuť,“
zdôraznila Záborská. (kancelária poslankyne Európskeho
parlamentu Anny Záborskej)

a predsedníčka RR pani Hanáková. Po privítaní nasledovali
športové súťaže. Školu v tento

deň navštívil aj primátor mesta
Ján Holodňák. (-czs)


Okrúhle životné jubileum – 100
rokov oslávila 12. januára na svätej liturgii uprostred svojej farskej
rodiny v gréckokatolíckej farnosti
v Sedliskách pani Mária Hajduková.
Celé farské spoločenstvo je povzbudené svedectvom jej života s manželom, horlivosťou pre chrám a úsmevom na tvári. Po skončení svätej
liturgie prijala blahoželania od kňaza
a členov farskej rady. (panti)

Prezident SR Ivan Gašparovič
na tradičnom novoročnom stretnutí
prijal členov diplomatického zboru
akreditovaných na Slovensku. 15.
januára sa poďakoval za ich súčinnosť
i aktívnu prácu na rozvoji vzájomne

Prezident SR prijal predstaviteľov cirkví
a náboženských spoločností
Prezident SR Ivan Gašparovič
s manželkou prijal 14. januára
predstaviteľov vyše dvadsiatich
cirkví a náboženských spoločností. Na tradičnom novoročnom stretnutí sa zúčastnili
i členovia Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) – bratislavský
arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský, nitriansky
biskup Mons. Viliam Judák,
spišský biskup Mons. Štefan

Sečka a bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák. Medzi
hosťami nechýbali ani apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana, minister kultúry Marek Maďarič
a riaditeľ cirkevného odboru
Ministerstva kultúry SR Ján
Juran. Predseda KBS Mons.
Stanislav Zvolenský hlavu
štátu ubezpečil, že Katolícka
cirkev na Slovensku je ochot-

ná a pripravená poskytovať
svoju duchovnú službu nielen
katolíkom, ale všetkým členom
spoločnosti, tak ako to robila
a robí na tomto území viac ako
jedenásť storočí. Prezidentovi
sa prihovorili i generálny biskup
Evanjelickej cirkvi a. v. Miloš
Klátik a predseda Ústredného
zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho
v Humennom
Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa 17.
januára konal Deň otvorených
dverí pre deviatakov základných
škôl, ich rodičov a učiteľov.
Zúčastnilo sa na ňom 62 deviatakov základných škôl z Humenného a Sniny. Účastníkov
privítala riaditeľka školy a žiaci
školy im krátkou prezentáciou
predstavili život v škole za os-

tatných päť rokov.
V piatich sekciách (Chemická
show, Teenage detectives, Jazyky
nám otvárajú brány do sveta – zoznámenie s nemeckým,
ruským a španielskym jazykom,
Matematika s Derive, Zaujímavosti z biológie) sa deviataci mali možnosť zoznámiť
so zaujímavosťami z predmetov
vyučovaných v škole. Svoju

umeleckú činnosť predstavili
žiaci ukážkou z dramatizácie
života sv. Františka z Assisi, hymnu školy a pár ďalších
pesničiek zaspieval spevácky
zbor pôsobiaci v škole. Na záver
deviatakov čakalo občerstvenie
a tombola. Každý zo zúčastnených si domov odniesol CD so
Svätým písmom a pero s logom
školy. (Jana Kontuľová)

V Prešove sa stretli slovenskí teológovia pôsobiaci v SSKT
Slovenská spoločnosť pre
katolícku teológiu (SSKT) zorganizovala 16. januára na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove interdisciplinárnu konferenciu na tému „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi

výhodných vzťahov so Slovenskou
republikou a zaželal im pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v novom
roku. Za prítomných diplomatov
sa hlave štátu poďakoval doyen
diplomatického zboru, apoštolský
nuncius na Slovensku Mons. Mario
Giordana. V mene všetkých krajín,
ktoré na stretnutí diplomati zastupovali, zaželal občanom SR a ich
predstaviteľom všetko najlepšie
v novom roku. Vyzdvihol ústretovosť
a aktívnu spoluprácu prezidenta SR
a najvyšších predstaviteľov Slovenska
pri výkone ich diplomatických misií.
Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi
osobitne poďakoval za úctu, ktorú
diplomatom vždy prejavoval.

Kurz prípravy na manželstvo sa
uskutočnil 16. – 19. januára v Centre
pre rodinu Prešovskej archieparchie
na Sigorde. Tento čas v príjemnom
prostredí strávilo 15 snúbeneckých
párov pod vedením otca Petra
Jakuba, riaditeľa centra, spolu
s tímom lektorov a animátorských
párov. Kurz prípravy na manželstvo
je zostavený z prednášok na témy
ako manželská láska, komunikácia,
mravnosť, rozdielnosť muža a ženy,
povolanie do manželstva a iných a je
tiež obohatený praktickými aktivi-
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tami a modlitbami. Metodika kurzu
je vypracovaná v rámci projektu
Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi
na Slovensku na roky 2007 – 2013
predloženého Konferenciou biskupov
Slovenska. (Jozef Greško)

Takmer 300 ľudí sa zúčastnilo
na festivale pre mladých Victory
2014, ktorý sa uskutočnil 18. januára
v Myslave pri Košiciach. Stretnutie
už jubilejný 10. rok zorganizovalo
katolícke spoločenstvo pre novú
evanjelizáciu Koinonia Ján Krstiteľ.
V programe vystúpila kapela K:music,
gréckokatolícky kňaz otec Anton
Pariľák, Tino Humeňanský, rímskokatolícky kňaz otec Milan Bednárik.

Prvý detský ples vo farnosti Jarabina sa uskutočnil 18. januára. Ples
zorganizoval gréckokatolícky farský
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Boh našich otcom“: Interdisciplinárne pohľady na komunikáciu
zjavenia. Konferencia bola
spojená so siedmym valným
zhromaždením SSKT, ktoré sa
uskutočnilo po konferencii.
V programe konferencie
vystúpil Jozef Jančovič, prof. Ladislav Csontos SJ a doc. Ľubomír Petrík. Po prednáškach

nasledovala diskusia. Po skončení prvej časti a po prestávke
zídení teológovia pokračovali vo
Valnom zhromaždení SSKT.
SSKT má v súčasnosti 33
členov, ktorí aktívne pôsobia
na slovenských teologických
fakultách. Slovenská spoločnosť
pre katolícku teológiu chce
byť nápomocná Konferencii

biskupov Slovenska pri príprave
a komunikácii teologických
tém v dnešnej spoločnosti. Pomáha aj vzájomnej spolupráci
medzi teologickými fakultami
na Slovensku a v zahraničí.
Súčasným predsedom SSKT je
prof. Cyril Hišem. (Miloš
Lichner)

V Bárke hovorili o novej evanjelizácii
Gréckokatolícke mládežnícke
centrum Bárka v Juskovej Voli
privítalo 17. – 19. januára otca
Jána Kruczynského, riaditeľa
Centra pre novú evanjelizáciu
v Poľsku. Počas víkendu sa
s 27 účastníkmi podelil o svoje
bohaté životné skúsenosti,

ktoré nadobudol pri spolupráci
s otcom Blachnickým, zakladateľom Hnutia Svetlo – Život,
a s pápežom bl. Jánom Pavlom
II. v čase, keď bol ešte biskupom v Poľsku. Jednotlivé témy
boli doplnené prácou v skupinkách, slávením liturgie, vyslu-

hovaním sviatosti zmierenia,
spoločnou modlitbou za novú
evanjelizáciu, panelovou diskusiou a spoločnými modlitbami
pred vystavenou Eucharistiou
za pomazanie a vyzbrojenie
do služby pre novú evanjelizáciu. (Slavomír Zahorjan)
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ktorý sa zameral na tému
tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov: Je
Kristus rozdelený? (1 Kor 1, 1 –
17). Konkrétne sa venoval téme
dňa: Spolu... sa usilujeme byť
jednomyseľní.
Spevom bohoslužbu sprevádzali bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča

v Prešove.
Vyvrcholením týždňa modlitieb v Prešove bola ekumenická
bohoslužba v nedeľu 26. januára v evanjelickom Chráme svätej
Trojice, na ktorej mal príhovor
pomocný biskup Prešovskej
archieparchie vladyka Milan
Lach SJ. Venoval sa téme dňa:
Spolu... ohlasujeme evanjelium.
Vychádzal z Božieho slova,

Ekumenická bohoslužba v Gelnici

Ekumenická bohoslužba v Sabinove

úrad v spolupráci s obecným úradom
a niesol sa v duchu hesla „Srdce
mi plesá v mojom Bohu“. Stretlo sa
na ňom viac ako 60 detí z Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi z obce Jarabina. Účastníkov
privítal starosta obce Mikuláš Kaňa.
Na plese vystúpila so svojím programom aj miestna hudobná skupina.
(Gabriela Demjanovičová)

S prednáškou o gender ideológii
zavítal 20. januára do prešovského
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove otec
Marek Iskra, rímskokatolícky kňaz,
ktorý je riaditeľom a duchovným
správcom Diecézneho pastoračného
centra pre rodinu Banskobystrickej
diecézy. Seminaristom predstavil

V rámci Týždňa za jednotu
kresťanov sa 24. januára zišli
veriaci a duchovní kresťanských
cirkví v Sabinove: z Gréckokatolíckej cirkvi, Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania, Apoštolskej cirkvi a Pravoslávnej
cirkvi na slávení ekumenickej
bohoslužby. Každá cirkev mala
možnosť sebe blízkym spôsobom prispieť k celkovej schéme
tejto bohoslužby. Z úst Marty
Ferjovej, farárky ECAV, zazneli
v rámci kázne silné slová o tom,
že každá kresťanská cirkev má
jeden základ, a tým je Ježiš
Kristus. Do programu sa zapojil
aj gréckokatolícky mládežnícky
zbor Zoe en Christo zo Sabinova pod vedením Vladimíry

Gréckokatolícka, Rímskokatolícka, Evanjelická, Pravoslávna

cirkev a Fraternita Jeruzalem
usporiadali 25. januára v Chrá-

me Nanebovzatia Panny Márie
v Gelnici ekumenickú bohoslužbu. Biblické texty z Kanady
doplnili modlitbou Otče náš
v deviatich jazykoch. V prosbách sa modlili aj za kresťanov
na Ukrajine a v Afrike, aby našli
cestu pokoja a zmierenia. Pripomenuli si aj 70 rokov od vypálenia židovskej synagógy v meste.
Na záver spoločnej modlitby
začala putovať ikona Svätej rodiny po domácnostiach a rodinách
mesta. (Monika Tóthová)

Učitelia cirkevných škôl Košickej eparchie
oslávili svoj sviatok

Palfiovej. Za mesto Sabinov
sa na bohoslužbe zúčastnili
primátor, prednosta primátora
a riaditeľka Mestského kul-

túrneho strediska v Sabinove.
(Slavomír Palfi)

Ekumenická bohoslužba v Prešove
V rámci Týždňa modlitieb
za jednotu kresťanov sa každý
večer stretávali prešovskí veriaci
v chrámoch jednotlivých cirkví,
aby sa spolu modlili. V piatok
večer 24. januára sa ekumenická
bohoslužba konala v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána
Krstiteľa. Jej náplňou bola
večiereň k liturgickej spomienke na sv. Gregora Naziánskeho.
Gréckokatolíci tak svojich
bratov a sestry z iných kresťanských cirkví pozvali modliť

ktoré zaznelo z úst Ježiša Krista
v nazaretskej synagóge: „Duch
Pána je nado mnou, lebo ma
pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným“. Prešov je
mesto, kde jednotlivé kresťanské cirkvi žijú vo vzájomnej
úcte, čo sa prejavilo aj hojnou
účasťou na ekumenických bohoslužbách. (Ľubomír Petrík)

sa typickú večernú modlitbu
v byzantskom obrade. Nakoľko
boli texty premietané na plátne, všetci sa pripojili k oslave
Krista, ktorý je pravým svetlom.
Vo večierni, ktorá má svoj čas
po západe slnka, oslavujeme
Slnko – Ježiša Krista, ktoré nikdy nezapadá, ale svieti na ceste
obrátenia, na ceste do nebeského kráľovstva.
V úvode bohoslužby všetkých
privítal farár gréckokatolíckej
farnosti Prešov a protopresbyter

Prešovského protopresbyterátu otec Daniel Galajda, ktorý
vysvetlil modlitbu večierne
a v krátkosti veriacich zoznámil
s osobou sv. Gregora Teológa. Na bohoslužbe sa popri
predstaviteľoch jednotlivých
cirkví z prešovských farností
a cirkevných zborov zúčastnil
aj pomocný biskup gréckokatolíckej Prešovskej archieparchie
vladyka Milan Lach SJ.
Príhovor predniesol kazateľ
Cirkvi bratskej Martin Jurčo,

Každoročná oslava Dňa učiteľov
cirkevných škôl a školských
zariadení Gréckokatolíckej
eparchie v Košiciach sa uskutočnila aj tento rok pri príležitosti sviatku ich patrónov,
Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého,
Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho 30. januára v Trebišove.
Všetkých pedagógov privítal
v gréckokatolíckom Chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky riaditeľ školského úradu
Peter Orenič. Slávnostnú svätú
liturgiu slúžil vladyka Milan
Chautur CSsR za prítomnosti

duchovných správcov cirkevných škôl. V homílii povzbudil
učiteľov k usilovnému a trpezlivému odovzdávaniu právd,
ktoré majú večnú platnosť.
Pripomenul im, aby sa neváhali
opierať o Boha vo svojej službe,
ako to robili učitelia Cirkvi.
Záver liturgie ukončila modlitba
na kolenách. V nej vladyka Milan zveril učiteľov a ich žiakov
Bohorodičke Spolutrpiteľke,
ktorej úcte je venovaný aktuálny
rok na Slovensku. Po presune
do priestorov Cirkevnej strednej
odbornej školy svätého Jozafáta
program pokračoval hudobnou

vsuvkou, o ktorú sa postarali
žiaci v spolupráci s pedagógmi
Základnej umeleckej školy sv.
Cecílie zo Sečoviec. Slávnostnými príhovormi zo strany
riaditeľa školského úradu a primátora mesta Trebišov Mariána
Kolesára bol ukončený oficiálny
program. Slávnostná recepcia
umožnila približne stovke
učiteľov vytvoriť atmosféru
bratského spoločenstva a zaslúženého oddychu po polročnej
práci v tomto školskom roku.
(Klára Zorvanová)

GTF PU v Prešove dosiahla v hodnotení ARRA výrazný úspech
Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove (GTF PU) sa v ostatnom hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej
agentúry (ARRA) z konca roku
2013 umiestnila na vynikajúcom
2. mieste zo siedmich teolo-

gických fakúlt na Slovensku,
pričom za prvou zaostala iba
o jednu desatinu bodu.
Nakoľko v roku 2012 bola
na 5. mieste, stala sa doslova
skokanom roka. Zo samotného
hodnotenia vyplýva, že pod
úspech sa popri iných kritéri-

ách najviac podpísala grantová
úspešnosť, a to predovšetkým
vďaka zahraničnému projektu. Zároveň je GTF PU prvá
medzi teologickými fakultami
aj v otázke záujmu o štúdium.
(Ľubomír Petrík)

postoj Katolíckej cirkvi ku gender
ideológii – ideológii rodovej rovnosti.
Vyzval seminaristov k štúdiu knihy
Jána Pavla II. Teológia tela a k tomu,
aby vynaložili vedomé úsilie o obnovu hodnoty a kultúry rodiny, aby táto
hodnota neprestávala byť nenahraditeľná pre náš život a spoločnosť.
Po prednáške si seminaristi pozreli
dokument nórskeho humoristu
Haralda Eia Vymývanie mozgov – Paradox rodovej rovnosti, ktorý humorným spôsobom poukázal na nezmyselnosť snahy hnutí podporujúcich
gender ideológiu. (Michal Vadrna)

Tradičnú ekumenickú bohoslužbu slova zorganizovali 22. januára
i v Košiciach, kde sa v historickej
radnici stretla Rímskokatolícka cirkev,
Gréckokatolícka cirkev, Evanjelická
cirkev a. v., Reformovaná kresťanská
cirkev, Pravoslávna cirkev, Cirkev
československá husitská, Apoštolská
cirkev, Bratská jednota baptistov,
Cirkev bratská, Židovská náboženská
obec a Teologická fakulta v Košiciach.

Na záver ekumenického týždňa
sa 27. januára stretli zástupcovia
cirkví v rímskokatolíckom farskom
kostole vo Zvolene. Okrem Rímskokatolíckej cirkvi sa na bohoslužbe slova
zúčastnili aj zástupcovia Gréckokatolíckej, Evanjelickej, Pravoslávnej
cirkvi, adventistov siedmeho dňa
a baptistov.

Jezuiti Slovenskej provincie sa
29. – 31. januára stretli na provinčnom stretnutí v exercičnom dome
v Prešove. Zúčastnilo sa na ňom
okolo 50 jezuitov na čele s viceprovinciálom P. Jozefom Šuppom SJ
a novovymenovaným provinciálom
P. Rudolfom Uherom SJ. Stretnutie sa
nieslo v znamení osláv jubilea 200.
výročia od obnovenia Spoločnosti
Ježišovej. Hlavným hosťom stretnutia
bol nemecký jezuita P. Willi Lambert
SJ, ktorý si pre slovenských jezuitov
pripravil duchovnú obnovu zameranú
na jubileum. Svätú omšu vo štvrtok
30. januára pre jezuitov celebroval
prešovský arcibiskup metropolita
Mons. Ján Babjak SJ. Provinčné
stretnutie vyvrcholilo v piatok 31. januára napoludnie spoločnou svätou
omšou, ktorú celebroval viceprovinciál P. Jozef Šuppa SJ. Slovenskí
jezuiti si pri nej spomenuli na svojho
nedávno zosnulého provinciála pátra
Petra Bujka SJ, ktorý začal s prípravou
tohto provinčného stretnutia.
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sme potrební: kňazi, rehoľníci i laici. Všetci
máme miesto v Cirkvi a navzájom sa všetci
potrebujeme. Preto prosme o väčšiu vieru
aj tú, ku ktorej sme sa tu dnes zišli, našu
Matku Mári.“
Po skončení archijerejskej svätej liturgie
vladyka Ján Babjak SJ udelil otcovi Vasiľovi
Feckaničovi titul protojereja za zásluhy
v jeho kňazskej službe, ktorú horlivo vykonáva. Potom nasledovala posviacka ikon
Svätej rodiny a liturgická pobožnosť pred
ikonou, tak ako bude prebiehať v jednotlivých rodinách vo farnostiach počas jej putovania. Posvätené ikony Svätej rodiny, ktoré budú putovať po našich rodinách zvlášť
v tomto Roku rodiny, si prevzali jednotliví
protopresbyteri. Vladyka Ján povzbudil
kňazov k tomu, aby cez odovzdávanie ikon
do rodín vo svojich farnostiach využili
možnosť viac spoznať svojich veriacich,
a tak pobudli s nimi pri spoločnej modlitbe
a osobnom stretnutí v ich domácnostiach.
Obidvaja vladykovia viedli aj samotný priebeh modlitby rodiny pred ikonou. V rámci

V znamení
Sedembolestnej
a rodiny
V sobotu 1. februára sa v bazilike minor v Ľutine uskutočnili okrem fatimskej soboty aj Púť
zasvätených osôb a Kňazský deň v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie a Roka rodiny.
Tieto tri významné udalosti sa niesli v duchu rodiny. Rok rodiny vyhlásil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ na sviatok Bohozjavenia Pána 6. januára 2014.

S

obotný duchovný program sa začal
modlitbou posvätného ruženca formou Mariánskeho večeradla pod vedením otca Miroslava Čajku CSsR. Slávnostnú
archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak
SJ spolu s prešovským pomocným biskupom vladykom Milanom Lachom SJ.
Archijerejskú svätú liturgiu koncelebrovalo
so svojimi pastiermi 182 kňazov Prešovskej
archieparchie. Na slávení božskej liturgie

sa zúčastnilo aj 57 rehoľníkov a rehoľníčok Prešovskej archieparchie, seminaristi
kňazského seminára z Prešova a množstvo
veriaceho ľudu. Vladyka Milan Lach SJ vo
svojej homílii, v ktorej vychádzal z evanjelia, upriamil pozornosť na vieru a odpúšťanie. Nie na vieru kvantitatívnu, ale kvalitatívnu. Povedal, že „aj toto stretnutie kňazov,
zasvätených osôb a veriacich je preto, aby
sme sa modlili a prosili o dar väčšej viery.
Lebo naša viera je malá a slabá. Práve to

môže byť príčina toho, že máme problém
s odpúšťaním. Dôsledkom neodpustenia je
naša mala viera“. Vladyka Milan preto všetkých prítomných vyzval k obráteniu sŕdc
a zdôraznil, že len ak obrátime svoje srdcia
k Pánovi, nájdeme správnu cestu nášho života. „Ak sa obrátime, budeme mať radosť.“
A ďalej pokračoval: „Ak na našich tvárach
nebude úsmev, radosť, a to, že patríme Ježišovi Kristovi, niekde je problém. Nemáme
vieru.“ V závere homílii povedal: „Všetci
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modlitby predniesol prešovský arcibiskup
metropolita aj prvú katechézu na tému
Rodina ako základ manželského vzťahu.
V závere pobožnosti vladyka Ján povzbudil
veriacich i kňazov k otvorenosti srdca i ducha na modlitbu v kruhu rodiny. Vyslovil
tak túžbu, aby sa cez putovanie ikony Svätej
nazaretskej rodiny upevnili vzťahy a budovala jednota v našich rodinách. Vladyka
taktiež upriamil pozornosť na špeciálnu
možnosť získania plnomocných odpustkov
v tomto Roku rodiny, a to na troch miestach
Prešovskej archieparchie (v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, v bazilike minor v Ľutine a na mariánskej hore Zvir
v Litmanovej).
Po pestrom duchovnom programe
nasledoval obed v Dome Mikuláša Klimčáka. Obedňajšiu prestávku mohli kňazi
využiť na spoločné rozhovory, zdieľania,
ale aj modlitbu v areáli pútnického centra
v Ľutine. Po obede nasledoval program

paralelne na troch miestach. Rehoľníci sa
stretli v Dome kultúry v Olejníkove, kde sa
im prihovoril vladyka Milan Lach SJ, ktorý
skrze slová Svätého Otca vyzdvihol potrebu
a miesto rehoľných povolaní v dnešnom
svete. V bazilike si mohli veriaci vypočuť
prednášku o gender ideológii (ideológii
rodovej rovnosti), ktorú predniesol riaditeľ
Centra pre rodinu na Sigorde otec Peter
Jakub. V prezentácii poukázal na ohrozenia
dnešnej rodiny, či už priame, alebo skryté,
ktoré vyplývajú z tejto ideológie. V Dome
Mikuláša Klimčáka sa vladyka Ján Babjak SJ
stretol s kňazmi Prešovskej archieparchie,
ktorým priblížil svoju víziu o priebehu Roka
rodiny v našich farnostiach. Na stretnutí
s kňazmi povedal, že vníma veľkú potrebu
bojovať za záchranu rodiny, ktorej v dnešnej
dobe hrozí veľké nebezpečenstvo. To ho
viedlo k tomu, aby v Prešovskej archieparchii vyhlásil Rok rodiny. Jeho veľkou
túžbou je duchovne obnoviť rodiny v tomto
milostivom čase. Najmä skrze modlitbu
pred ikonou nazaretskej rodiny a ďalšie

sprievodné aktivity, ktoré budú prebiehať
počas celého roka. „Duchovnou obnovou sa
naše rodiny môžu viac zjednotiť a upevniť
svoje rodinné vzťahy,“ povedal otec arcibiskup. Kňazov povzbudil k tomu, aby v tomto
Roku rodiny zameriavali všetky svoje farské
aktivity na tému rodiny. Taktiež sa s nimi
podelil o myšlienky Svätého Otca Františka,
ktorý vyzýva kňazov k úprimnému a dôvernému vzťahu s Ježišom Kristom. „Sila kňaza
je v jeho vzťahu s Kristom. Ak kňaz ide
za Kristom cez modlitbu a adoráciu, vtedy
je aj skrze svoje slabosti a hriešnosť dobrým
kňazom,“ povedal Svätý Otec v jednej zo
svojich homílii. Po skončení stretnutia sa
kňazi odobrali do baziliky minor, kde sa
na záver spoločne s veriacimi modlili nový
Akatist za požehnanie rodín, ktorý bol
vytvorený pri príležitosti Roka rodiny. n
Marek Baran
snímky: M. Kuzmiak

Rozhovor s kardinálom
Jánom Chryzostomom
Korcom, emeritným nitrianskym biskupom
Otec kardinál, ľudia
obdivujú vašu schopnosť
reagovať na aktuálne dianie
a prehľad v širokom spektre
otázok.
Vždy ma zaujímali otázky
človeka a ľudského sveta. Od detstva som bol tak trocha introvert,
zaujímali ma knihy o ľuďoch, povahy učiteľov
a žiakov, prostredie skautov vrátane skautských
táborov. Ako trinásťročný som sa so skupinou
skautov stretol v Ružomberku s Andrejom
Hlinkom, ktorý rok pred smrťou vyšiel na naše
skautské prosby z kostola, kde už pred šiestou
hodinou ráno sedel v spovednici. Jeho ochota
ma poznačila na celý život. Môj záujem o všetko ľudské sa potom rozširoval na život Slovenska v prítomnosti a časom aj v dejinách. Čítal
som knihy z dejín slovenskej a českej literatúry
i mnoho prekladov svetových autorov. Tým
sa moja orientácia neslýchane obohacovala
do šírky i do hĺbky.
Kde má človek hľadať motiváciu do neustáleho záujmu o človeka a ako si ju udržať?
Ako som hovoril, od detstva ma zaujímali
ľudia, učitelia, spolužiaci, priatelia zo skautingu
i mnohí známi. Vstupom k jezuitom v roku
1939 som objavil množstvo ďalších nových
dobrých, vzdelaných a duchovne žijúcich ľudí,
kňazov i nekňazov. Modlil som sa teda dopredu za všetkých, ktorí ma raz budú potrebovať,
hľadať a navštevovať vo svojich duchovných
potrebách. V tomto duchu som prijímal ľudí,
v tomto duchu som písal knihu za knihou a písomne riešil potreby ľudí v prenasledovaní.
Svätý Otec svetu pripomína chudobných
a vyzýva k súcitu a solidarite s biednymi.
Aký životný postoj si treba v dnešnom svete
udržať vzhľadom na materiálne veci?
Žil som v chudobnej robotníckej rodine. Náš
maličký byt bol však vždy čistý. Naša robotnícka kolónia pri veľkej továrni na kožu v Bošanoch bola tiež priam ukážkou chudoby. Nemal
som nikdy svoju izbu. Ani v Trnave, ani v Brne
na filozofii, ani neskôr na iných pôsobiskách.
Po barbarskej noci som žil niekoľko rokov
v civile v podnájme v malej kutičke, v izbičke
pre slúžku. Život v montérkach a v chudobe
bol mojím životom do šesťdesiatky. Netreba žiť
naduto a s veľkými nárokmi, a netreba žiť len
pre seba. Mojou radosťou bolo, keď ľudia, či už
z izbičky v Petržalke, alebo z Nitrianskeho hradu, odchádzali denne akoby na krídlach akosi
uľahčene, že som ich počúval a priateľsky sa
s nimi rozprával o veciach, ktoré mi predložili.
TK KBS / Martin Kramara (krátené)
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Predpôstne obdobie
U gréckokatolíkov praktizovaná prax predpôstneho obdobia je v latinskej Cirkvi neznáma, ale na Východe je tradícia
osobitnej prípravy na Veľký
pôst veľmi starobylá. Už veľkí
kazatelia a znalci duchovného
života 4. storočia, akými boli
sv. Bazil Veľký, sv. Ján Zlatoústy, Cyril Alexandrijský a iní,
nám zanechali svoje kázne
a slová, v ktorých poukazujú
na pôst, ktorý očakávame, nie
prežívame.

Nedeľa mýtnika a farizeja
(Lk 18, 10 – 14)

Nedeľa mýtnika a farizeja dostala svoje
pomenovanie podľa evanjelia, ktoré sa číta
na svätej liturgii a je centrálnou myšlienkou
nedele. Na tomto Ježišovom podobenstve
Cirkev poukazuje na dva typy ľudí, na dva

sa dôstojným veľkej milosti toho, kto vidí
do všetkých sŕdc. Pán otvorí aj jemu dvere
pokánia, vovedie ho do svätých a spasiteľných dní svätej Štyridsiatnice, pomôže mu
činiť pravé pokánie a získa úplné odpustenie a zmilovanie.

Nedeľa márnotratného syna
(Lk 15, 11 – 32)

V

štyroch nedeliach predpôstneho
obdobia nachádzame veľké témy,
ktoré poznačia priebeh Veľkej
Štyridsiatnice: pokora (Nedeľa mýtnika
a farizeja); návrat k milosrdnému Bohu
(Nedeľa márnotratného syna); posledný
súd (Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom
súde) a odpustenie (Syropôstna nedeľa –
o vyhnaní prarodičov z raja).
Z uvedených tém jednotlivých nedieľ
jasne vyplýva, že samotným cieľom predpôstneho obdobia je obnoviť vzťah človeka
k Bohu a takto mať čo najväčší duchovný
osoh z pôstu. Príkladmi zo Svätého písma,
ktoré Cirkev po tieto dni veriacim predkladá, sa má veriaci človek povzbudiť k pravej
modlitbe, kajúcnosti a hlbokej ľútosti nad
hriechmi. Ponúka cestu, ako nadobudnúť
správny postoj k Bohu, v ktorom má vidieť
milosrdného Otca, ale aj spravodlivého
sudcu. Všetko vedie človeka k tomu, aby zanechal pýchu a nadutosť farizeja, pokorne sa
modlil ako mýtnik, kajal sa ako márnotratný
syn, mal bázeň pred Božím súdom a oplakával svoje priestupky ako praotec Adam. Aby
prijal námahy pôstu počas Štyridsiatnice,
a tak nasledoval svojho Spasiteľa, ktorý sa
štyridsať dní postil v jordánskej púšti.

postoje, ktoré možno pred Bohom zaujať.
Buď človek prijme mýtnikovu pokoru a,
bijúc sa do pŕs, bude volať: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“, alebo uprednostní
správanie farizeja.
K mýtnikovej pokore pobádajú veriaceho človeka aj liturgické texty tejto nedele.
Napríklad v kondáku na svätej liturgii sa
spieva: „Chráňme sa pyšných rečí farizeja.
Od mýtnika sa naučme pokore. Pokorným
hlasom kajúcne volajme: ,Spasiteľ sveta,
očisť svojich služobníkov!‘ “
Prvou liturgickou zvláštnosťou predpôstneho obdobia je to, že sa na utierni po čítaní
evanjelia a 50. žalmu spievajú kajúce tropáre:
„Dvere pokánia otvor mi, Darca života,
lebo môj duch hneď zrána sa obracia k tvoj-

mu svätému chrámu...“
„Na cestu spasenia uveď ma, Bohorodička, lebo hriechmi som si poškvrnil
dušu a v nedbalosti o spásu prežil celý svoj
život...“
„Mysliac na množstvo zla, ktoré som
vykonal, bojím sa, ja ničomný, strašného
súdneho dňa, ale dúfam v milosť tvojho
zľutovania a ako Dávid volám k tebe: ,Zmiluj sa, Bože, nado mnou, pre svoje veľké
milosrdenstvo.‘“
Príprava na veľkopôstne obdobie sa teda
začína prosbou o pokoru, ktorá je začiatkom ozajstného pokánia. Ak sa človek bude
modliť podľa príkladu mýtnika so skľúčeným srdcom a pokorným duchom, stane
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Týždeň pred touto nedeľou sa volá sedmica
vsejadnaja alebo tzv. voľný týždeň (voľnica). Počas tohto týždňa v stredu a piatok
nie je pôst. Táto prax chce odlíšiť veriacich
byzantského obradu od Arménov (monofyzitov), ktorí sa po tieto dni postia. Ďalší dôvod pochádza z myšlienky predchádzajúcej
nedele. Pôst nemá robiť veriaceho nadutým
ako farizeja, ktorý sa chváli, že sa postí dva
razy do týždňa. Je to týždeň duchovnej radosti a potechy, akými sú aj všetky ostatné
„voľné“ týždne liturgického roka.
Ústrednou myšlienkou nedele je podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré sa
pokladá za jednu z najkrajších statí Svätého
písma. Odzrkadľuje najväčšie Božie milosrdenstvo a hlbokú kajúcnosť človeka.
Cirkev pripomína veriacemu človeku,
čo opustil a stratil. A počujúc jej hlas si má
spomenúť na to, čo sa spieva v kondáku
tohto dňa:
„Nerozumne som sa vzdialil od tvojej
otcovskej slávy a premrhal bohatstvo, ktoré
si mi daroval. Ale hlasom márnotratného
syna k tebe volám: ,Zhrešil som pred tebou,
štedrý otče, prijmi ma späť kajúceho sa,
prijmi ma ako jedného zo svojich sluhov.‘“
Liturgickou zvláštnosťou tejto nedele
aj dvoch nasledujúcich nedieľ je to, že
na utierni sa po slávnostných a radostných
žalmoch polyjeleja spieva smutný a nostalgický 137. žalm:
„Na brehu babylonských
riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali
na Sion. A tí, čo nás trápili,
žiadali veselosť. Zaspievajte
nám nejaké piesne sionské!
Akože môžeme spievať radostnú pieseň Pánovu v cudzej
krajine? Jeruzalem, keby som
zabudol na teba, nech mi
odumrie moja pravica. Nech sa
mi jazyk prilepí o ďasná, ak sa
nebudem rozpomínať na teba,

ak nevyvýšim Jeruzalem za vrchol svojej
radosti...“
Je to žalm vyhnanstva. Spievali ho Židia
počas babylonského zajatia, keď spomínali
na svoje sväté mesto Jeruzalem. Tento žalm
sa stal navždy piesňou človeka, ktorý si uvedomuje svoje oddelenie od Boha a uvedomujúc si túto skutočnosť stáva sa opäť človekom, ktorý sa nedokáže nikdy plne uspokojiť
ničím v tomto padlom svete, pretože svojou
prirodzenosťou a poslaním je pútnikom.
Žalm odhaľuje samotný Veľký pôst ako putovanie a pokánie, ako návrat k Bohu.

Mäsopôstna nedeľa
(Mt 25, 31 – 46)

V sobotu pred Mäsopôstnou nedeľou,
na ktorej si pripomíname posledný súd, sa
Cirkev modlí za zosnulých, aby aj oni stáli
pri poslednom súde na pravej strane. Táto
sobota sa preto nazýva zádušnou. V predvečer (už v piatok večer) Cirkev vyzýva k všeobecnej spomienke na všetkých zosnulých.
Pri hľadaní zmyslu spojenia medzi Veľkým
pôstom a modlitbou za zosnulých treba
pamätať na to, že kresťanstvo je náboženstvom lásky.
Samotný názov Mäsopôstnej nedele
vychádza z toho, že sa ňou začína zdržanlivosť od mäsa (mjasopustna – opúšťame
mäso) a druhý názov vychádza zo svätého
evanjelia, ktoré opisuje posledný súd.

Syropôstna nedeľa (Mt 6, 14 – 21)
V tento deň stojí veriaci na prahu začiatku
vlastného pôstneho obdobia. V sobotu pred
Syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína
svätých, rehoľníkov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali
pôstom. Pri bohoslužbách
sa čítajú ich mená. Prosíme
ich o pomoc a príhovor, aby
sa podľa ich príkladu aj pre
nás stal pôst posväcujúcim
prostriedkom.

Veľký pôst je oslobodením zo zotročenia
hriechom, z väzenia tohto sveta. A čítanie
z evanjelia uvádza podmienky oslobodenia.
Prvou je pôst a druhou odpustenie.
Syropôstna nedeľa sa nazýva aj Nedeľou
o vyhnaní z raja. Tento názov skutočne
sumarizuje celú prípravu na Veľký pôst.
Človek sa na jeho začiatku naozaj podobá Adamovi, ktorý sa zbavil hriechom
požehnaného života. Prostredníctvom
Veľkého pôstu sa začína cesta jeho návratu.
Vyvrcholí tým, že Ježiš Kristus víťazstvom
nad smrťou zostúpi do podsvetia a podá
mu svoju ruku, aby ho vyzdvihol zo smrti
a priviedol ho späť do raja, ktorý sa takmer
zosobňuje v modlitbe Cirkvi.
V nadväznosti na to sa na konci večierne
Syropôstnej nedele koná hlboký a dojímavý
obrad vzájomného odpustenia a zmierenia
medzi kňazom a veriacimi. Preto sa volá aj
Nedeľou odpustenia. Obrad pochádza zo
starobylej palestínskej mníšskej praxe, keď
mnísi odchádzali na celý pôst do púšte. Ich
odchod pripomínal aj vyhnanie z raja.
Na záver si všimnime tropár tretieho
týždňa predpôstneho obdobia:
„Keď sa postíš od jedál, duša moja, bez
toho, aby si sa očisťovala od vášní, nadarmo sa raduješ zo zdržanlivosti, pretože
ak sa tá nestane pre teba príležitosťou
na polepšenie, si v nenávisti u Boha ako
klamárka a stávaš sa podobnou vierolomným démonom, ktorí nikdy nejedia. Nerob
zbytočným pôst tým, že hrešíš, ale zostaň
neústupná voči nezriadeným hnutiam,
uvedomujúc si, že stojíš pri ukrižovanom
Spasiteľovi, alebo presnejšie, že si ukrižovaná spolu s tým, ktorý bol za teba ukrižovaný, volajúc k nemu: ,Spomeň si na mňa,
Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva!‘“
Tento tropár výstižným spôsobom
zhrňuje to, čím je pôstne obdobie v ktorejkoľvek kresťanskej tradícii: pôst a zdržanlivosť sú daromné, ak nekorešpondujú so
skutočným obrátením srdca.
Využime tento spásonosný čas v rámci
liturgického života, obráťme svoje srdcia
k Bohu a objavme cez nádherné
liturgické texty ponuku Božej
spásy. n
Miroslav Iľko
ilustr. snímky: www.saintandrewgoc.org; www.
omniallinfinitude.com

Radosť a nádej

Gaudium et spes
Posledná koncilová konštitúcia sa nazýva aj pastorálna, lebo pojednáva o vzťahu Cirkvi
k súčasnému svetu a ľudstvu.

K

onštitúcia zdôrazňuje, že svojou
náukou chce viesť dialóg so svetom
o najvážnejších otázkach, ktoré
trápia moderného človeka. Takto chce zo
stanoviska viery prispieť k ich riešeniu. Je
rozdelená na dve časti, ktoré tvoria jeden
celok.

Kto je človek?

Táto otázka je predmetom skúmania celých
ľudských dejín. V prvej kapitole nájdeme
vysvetlenie pochopu ľudskej osoby, jej
dôstojnosti, ako aj jej povolania k životu
s Bohom. Keďže mnohí súčasníci nepokladajú náboženské otázky vo svojom živote
za potrebné a aktuálne, odmietanie Boha
(ateizmus) sa podľa konštitúcie javí ako
najvážnejšia skutočnosť našich čias. Prototypom človeka je Bohočlovek Ježiš Kristus,
v ktorom nachádza každý človek vysvetlenie svojho vlastného tajomstva a dokonalý
vzor.
V druhej kapitole sa konštatuje spoločenský ráz ľudskej osoby. To znamená, že
človek realizuje svoj rozvoj v medziľudských vzťahoch, najmä v rodine, kde má
byť prostredie lásky. Láska k blížnemu tak
usmerňuje celý spoločenský život a dáva
mu záruku mravnosti na všetkých rovinách
života.
Ďalšia kapitola je zameraná na ľudskú
činnosť pri ovládaní sveta, ktorá je v súlade
so zámermi Stvoriteľa. Pritom treba očisťovať úmysel človeka, aby dosiahnutý vedecký
a technický pokrok nebol príčinou pyšnej
nezávislosti ľudí od Boha.
Štvrtá kapitola navodzuje vlastný zámer
konštitúcie: ako môže Cirkev z výkladu
evanjelia pomôcť človekovi a ľudstvu k vytváraniu spravodlivejšieho sveta. Na druhej
strane aj svetská spoločnosť svojou mnohorakou kultúrou, jazykom a inak obohacuje
tento vzájomný výmenný dialóg.

Život v spoločenstve

Druhá časť konštitúcie sa venuje niektorým
špecifickým oblastiam, ako sú rodina, kultúra, hospodársko-spoločenský a politický
život atď. Rodina je spoločným dobrom
celej ľudskej rodiny, je akýmsi barometrom

blaha celej spoločnosti. Kresťanská rodina
je charakterizovaná trvalým zväzkom muža
a ženy, ktorý čerpá silu k láske z milosti
vlastnej sviatosti. Manželstvo je svojou
povahou zamerané na plodenie a výchovu
detí. Konštitúcia vyzdvihuje tieto trvalé
úlohy rodiny a povzbudzuje ju k prekonávaniu rôznych ťažkostí. Neprestajný záujem
Cirkvi o rodinu dokumentuje aj najbližšia
biskupská synoda s témou o rodine, ktorá
sa uskutoční v októbri tohto roka.
So zmenami v modernej spoločnosti
súvisí aj stav kultúry, ktorej pôvodcom je
človek. Kristovo evanjelium neprestajne
obnovuje život a kultúru padlého človeka.
Očisťuje a povznáša mravy národov a zdokonaľuje hodnoty ducha a vlohy každého
národa (porov. GS, 58). Cirkev preto vždy
podporovala zdravú kultúru a napomáhala
aj rozvoj umenia.
Konštitúcia sa vyjadruje aj k hospodárskemu a spoločenskému životu a pripomína
mravné postuláty, potrebné na pokrok
a rozvoj celého ľudského spoločenstva. Bohatstvá zeme sú určené pre všetkých ľudí,
preto bohaté krajiny majú pamätať na po-

moc rozvojovým a chudobným krajinám.
V ďalšej kapitole sa uvádza, že Cirkev si
váži každé politické spoločenstvo, ktoré sa
snaží spravodlivo a pre všeobecné dobro
riadiť spoločnosť. Keď však verejná moc
prekročí svoje právomoci a núti svojich občanov k zachovávaniu zákonov, ktoré protirečia Božím alebo prirodzeným zákonom,
vtedy sa majú občania brániť. Dôležitá je aj
zásada, že politické spoločenstvo a Cirkev
sú na svojom poli pôsobnosti od seba navzájom nezávislé a autonómne (porov. GS,
76). To im však nebráni účinne spolupracovať podľa svojich možností a okolností.
Posledná kapitola konštitúcie sa venuje
budovaniu mieru. Pravý mier je viac ako
bezvojnový stav, je to ovocie spravodlivosti a najmä lásky. Na druhej strane každá
vojna je zlom, ktoré čoraz viac ohrozuje
nielen vojnové strany, ale aj ostatné národy.
Preto konštitúcia odsudzuje vojnu a vyzýva
kompetentné medzinárodné inštitúcie
na budovanie pokojného spolužitia ľudí
a národov. n
Michal Hospodár
ilustračná snímka: blogspot.com
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Sme spoločenstvom

Svätý Otec František v cykle stredajších
katechéz o sviatostiach povedal: „Boží ľud
je ľudom – učeníkom, pretože prijíma vieru,
a misionárom, pretože vieru odovzdáva.
Krst v nás spôsobuje darovanie milosti
a odovzdávanie viery. Prijatím viery a krstu
my kresťania prijímame pôsobenie Svätého
Ducha, ktorý nás vedie k vyznávaniu Ježiša
Krista ako Božieho Syna a k tomu, aby sme
Boha nazývali Abba, Otče. Všetci pokrstení
sme povolaní žiť a odovzdávať spoločenstvo
s Najsvätejšou Trojicou, pretože evanjelizácia
je výzvou mať účasť na trojičnom spoločenstve. Nikto sa nespasí sám. Sme spoločenstvom veriacich, sme Božím ľudom a v tomto
spoločenstve zažívame nádherné zdieľanie
skúsenosti lásky, ktorá nás všetkých predchádza, a zároveň od nás žiada, aby sme sa stali
kanálmi milostí jedni pre druhých napriek
našim limitom a hriechom. Komunitný
rozmer nie je iba akýmsi rámom, obrysom,
ale podstatnou časťou kresťanského života,
svedectva a evanjelizácie. Kresťanská viera sa
rodí a žije v Cirkvi.“ (úryvok katechézy z 15.
januára 2014)

Neostávajte na polceste

„Buďte v radosti a nenechajte si ukradnúť
nádej.“ To boli časté slová pri rozhovore
Svätého Otca s mladými jednej z rímskych
farností. Okrem iného povedal: „Opatrovať
nádej v najtemnejších hodinách, v ťažkých
chvíľach nie je jednoduché. Kto ťa okráda o nádej? Ten, kto ti hovorí: ,Ale choď,
nepozeraj tak dopredu, ber si teraz: vytvor
si šťastie teraz. Ďalej už nechoď, si unavený.‘
Toto je živá skúsenosť. Je to tak? Kráčame
životnou cestou, ale niekto nájde pekný
hotel, ostane v ňom po celý život a viac už
nekráča. Koľko ľudí ostáva na polceste. Preto,
keď vám hovorím: ,Nenechajte si ukradnúť
nádej‘, myslím tým: ,Neostávajte na polceste‘. Práve preto potom nachádzate šty-

ridsať či päťdesiatročných ľudí, ktorí majú
srdce lepšie pripravené ísť na pohreb než
na oslavu. Skutočne. Ale takýchto nenájdete
len medzi nimi, ale tiež medzi mladými, ktorí
majú svoje srdce pripravené skôr na pohreb než na slávnosť. Je to pokušenie, však?
Pokušenie, ktoré hovorí: ,Žiadne nádeje,
všetko je to zajedno. Vezmeme si, čo práve
potrebujeme a život ide ďalej.‘ To je to, čo
mám však na mysli, keď hovorím: ,Nenechajte si ukradnúť nádej‘. Keď sa vydávaš touto
cestou s nádejou, ktorá nikdy nesklame,
touto túžbou si rozširuješ srdce.“ (úryvok
príhovoru z 19. januára 2014)

Evanjelium ponúkať všetkým

V jednom z nedeľňajších príhovorov Svätý
Otec odpovedal na otázku, čo znamená pre
Cirkev dnes byť učeníkmi Ježiša – Božieho Baránka. „Znamená to postaviť na miesto zloby
nevinnosť, na miesto sily lásku, na miesto pýchy poníženosť, na miesto slávy službu. A to
dá poriadne zabrať! ... Byť učeníkmi Baránka
znamená nežiť ako nejaká zabarikádovaná
pevnosť, ale ako mesto postavené na návrší, otvorené, pohostinné a solidárne. To
znamená nezaujímať postoje uzatvárania sa,
ale ponúkať evanjelium všetkým, vydávajúc
svedectvo naším životom, že nasledovaním
Ježiša sa stávame slobodnejšími a radostnejšími.“ (úryvok príhovoru z 19. januára 2014)
„Ak prežívame vieru v každodennosti, aj
práca sa stáva príležitosťou na odovzdávanie
radosti z toho, že sme kresťania.“ (Twitter
Svätého Otca Františka z 21. januára 2014)
„Nestačí o sebe hovoriť, že sme kresťanmi,
treba žiť vieru nielen slovami, ale aj skutkami.“ (Twitter Svätého Otca Františka z 20.
januára 2014)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran

Drahí bratia a sestry,
cítim potrebu dotknúť sa úlohy otcov
v kresťanských rodinách. Úloha otca
v rodine je veľmi dôležitá. Obyčajne sa so
slovom otec spája materiálna úloha, čiže
finančné zabezpečenie rodiny. Otec sa má
postarať o to, aby mala rodina potrebné finančné prostriedky na slušný život,
o dôstojné bývanie pre rodinu. Žiaľ, dnes
je veľa otcov, ktorí stratili zamestnanie,
a túto úlohu nevedia splniť. Záchranou
je pre nich zamestnaná manželka. Lenže
otec to nesmie vzdávať, má využiť každú
pracovnú príležitosť a doniesť zarobené
peniaze domov. Má byť vynaliezavým. Ak
žije na dedine, mohol by prilepšiť rodine
napr. chovom domácich zvierat či pestovaním v záhrade.
Otec je zodpovedný za svoje deti, ktoré
v rodine prichádzajú na svet. Preto má mať
primeranú autoritu a spolu s manželkou
rozhoduje o smerovaní rodiny. Múdro sa
zamýšľa, ako rozdeliť finančné prostriedky.
Čo kúpiť a čo nie. Toto je jeho prvá úloha.
Hoci vieme, že je veľmi dôležitá, predsa
nie je najpodstatnejšia. Otec je hlavou
rodiny, má ju viesť a chrániť pred rôznymi
nebezpečenstvami. Všimnime si, ako túto
úlohu zvládol sv. Jozef. Dbal na zachovanie
zákona. Keď bolo sčítanie ľudu a platilo
nariadenie, aby sa každý išiel zapísať
do mesta, odkiaľ pochádzal jeho rod, Jozef
s Máriou putovali z Nazareta do Betlehema. Tu prechádzal od dverí k dverám
a prosil o nocľah pre Máriu. Aj keď bol všade odmietnutý, nevzdal to, a našiel miesto
v maštaľke za mestom (porov. Lk 2, 1 – 7).
A pozorujme, aký bol pohotový, keď
bolo dieťa v nebezpečenstve. Keď ho
anjel v noci vo sne napomenul, „vstal,
vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel
do Egypta“ (Mt 2, 13 – 14). Sv. Jozef veľa
nehovoril, svätopisci dokonca nezachytili
ani jedno jeho slovo, ale dostatočne jasne
zachytili jeho skutky. Bol usilovný a pracovitý, zodpovedný a poslušný Bohu.
Otec rodiny by si mal predovšetkým
uvedomovať svoju dôležitú úlohu pri
odovzdávaní živej viery deťom. Myslím
na viditeľný príklad otca v rodine. Ním je
spoločná modlitba s manželkou a s deťmi,
úcta a láska k manželke aj k deťom, milé
a láskavé slová. Mal by si nájsť čas na deti,
aby sa s nimi zahral, odpovedal na ich otázky, vysvetľoval život viery, najlepšie čítaním
Božieho slova, pravidelnou účasťou na bohoslužbách a pristupovaním k sviatostiam.
Otcovia, plňte svoju úlohu v rodine a budú
si vás vážiť manželky i deti!
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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Kedy ste sa stali šéfredaktorom Slova
a za akých okolností?

Na počiatku
bolo...
Ako si spomínate na začiatky oficiálneho
časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku?

V roku 1969 – s dátumom 14. február 1969 –
vyšlo prvé číslo gréckokatolíckeho časopisu Slovo. Bolo to k 1 100. výročiu úmrtia
svätého Cyrila. Vydal ho Gréckokatolícky
biskupský úrad so sídlom v Košiciach
s povolením Krajského národného výboru
v Košiciach. Tu treba spomenúť to, o čom
sa dnes málo hovorí alebo nechce hovoriť,
že veľkú zásluhu na tom, že časopisy Slovo
a Blahovistnik začali úradne vychádzať, má
nesporne otec Marián Potaš. Mal vychádzať ako dvojtýždenník, celkový náklad
Slova bol 19 800, Blahovistnika 4 900
výtlačkov.

Hneď po jeho vzniku ste aj vy na jeho
stránkach začali publikovať svoje príspevky. Spomínate si na svoj prvý príspevok
a na to, za akých okolností vznikol?

Mojím prvým príspevkom v časopise Slovo
bol článok s názvom Statočne s láskou.
Nebol to však môj úplne prvý príspevok.
Dovtedy som mal publikovaných už viac
ako 90 príspevkov v rôznych časopisoch.
Po tom, čo sa stal šéfredaktorom Slova otec
Štefan Papp, som do Slova prispieval pravidelne. Dnes ich mám viac ako tisíc.

Ako vyzerala prvá redakcia? Kto ju tvoril
a kde bolo jej sídlo?

Prvé číslo Slova zostavila redakčná rada,
ktorej členmi bolo kňazi a laici. Dnes ťažko
vymenovať všetkých. Administráciu viedol
otec Ján Ďurkáň CSsR, ktorý vtedy pôsobil
v Ďačove. Bolo to mimoriadne, nulté číslo.
Bol oň mimoriadny záujem.
Prvé číslo vyšlo s dátumom júl – august
1969. Redakcia už mala svoje sídlo na Moyzesovej ulici v Košiciach. Administrácia
však bola na Ulici Slovenskej republiky rád
8 (dnešná Hlavná 8) v Prešove. Slovo ako
diecézny časopis vydával Spolok sv. Vojtecha v Trnave, v Cirkevnom nakladateľstve
Bratislava. Šéfredaktorom bol otec Ladislav
Hučko.

V roku 1969 sa šéfredaktorom stal otec
ThDr. Emil Korba. Redakcia vtedy sídlila
na Šrobárovej 55 v Košiciach. Keďže otec
Korba pochádzal z Bardejova, často sme sa
stretávali a viedli dlhé rozhovory aj o našej
tlači. Neskoršie sa stal aj šéfredaktorom
Katolíckych novín v Bratislave (1976 – 1978).
27. októbra 1978 však náhle a nečakane
zomrel. Redigovanie časopisov prevzal otec
Štefan Papp. Sídlo redakcie bolo v jeho byte
na Bajkalskej ulici v Košiciach.

S akými problémami sa muselo Slovo vo
svojich začiatkoch boriť?

Podľa zamerania bolo Slovo populárno-výchovný časopis, ktorý „vychováva nielen
po stránke náboženskej, ale aj formuje
potrebné občianske čnosti, dobrý postoj
k práci, vlastenectvo, pranieruje spoločenské hriechy, ako je lajdáctvo, krádeže, zlý
vzťah k práci, alkoholizmus, zlé spolunažívanie a podobne“. Takto museli byť zamerané aj príspevky – tzv. angažované. Z radov
našich kňazov ich chcel písať málokto.
Po celé obdobie môjho pôsobenia príspevky
pravidelne písal redaktor Katolíckych novín
František Marko (pod zn. OF, om, šek a i.).
Boli to najmä úvodníky a hlavné články.
Témy príspevkov museli byť rok dopredu
schválené MK SSR v ideovo-tematickom
pláne.

Určite ste pri príprave a vydávaní časopisu zažili aj veľa kurióznych situácií.

Blahovistnik vychádzal najprv ako samostatný časopis. Istý čas ho redigoval otec
Ivan Ljavinec. Stalo sa, že v jednom čísle
(5/1969) bola na poslednej strane uverejnená karikatúra – obesený človek visí na semafore na železničnej trati. Ktosi to zle pochopil (vraj budeme vešať pravoslávnych),
a tak Blahovistnik nemohol tri mesiace
vychádzať. Dôsledkom toho bol odvtedy
Blahovistnik mutáciou Slova (obsahoval
tie isté články) a šéfredaktor Slova bol aj
šéfredaktorom Blahovistnika. Šéfredaktor
Blahovistnika otec Ivan Ljavinec, správca
farnosti Prešov, musel odísť do Prahy.

slovo 4 | 2014

Šéfredaktorom časopisu Slovo a Blahovistnik som sa stal 1. septembra 1984. Vtedajší
šéfredaktor otec Štefan Papp, dôchodca, sa
funkcie vzdal.
Jedného dňa si ma zavolal vtedajší prešovský ordinár Mons. Ján Hirka a s plnou
rozhodnosťou povedal: „Budeš šéfredaktorom našich časopisov.“ Po predchádzajúcom súhlase ministerstva kultúry som
bol Spolkom sv. Vojtecha (SSV) v Trnave
s platnosťou od 1. septembra 1984 vymenovaný za šéfredaktora časopisov Slovo a Bla-

Časopis Slovo si 14. februára pripomína 45 rokov
od svojho prvého vydania.
Pri tejto príležitosti sme
sa porozprávali s gréckokatolíckym kňazom,
publicistom, bývalým
šéfredaktorom a súčasným
predsedom redakčnej rady
časopisu Slovo otcom Františkom Dancákom. V tomto roku spolu so Slovom,
s ktorým je spätý od jeho
vzniku, oslavuje životné
jubileum – 75 rokov života.
Neskôr nastúpilo obdobie normalizácie.
Akým spôsobom to zasiahlo redakciu?

Toto obdobie naozaj nebolo ľahké. Doplatil
na to šéfredaktor Emil Korba. Odmietol
publikovať v Katolíckych novinách článok
generálneho tajomníka sekretariátu pre
veci cirkevné ministerstva kultúry. To ho
stálo miesto. Tu treba hľadať aj príčinu jeho
náhlej smrti.
S podobnou situáciou som sa stretol aj
ja. Do Slova prispievali nielen kňazi, ale aj
laici. Niektorí neboli akceptovaní štátnymi orgánmi. Najmä ak publikovali pod
pseudonymom alebo značkou. Jedného dňa
som od prešovského ordinára Mons. Jána
Hirku dostal list znenia: „Vzhľadom na to,
že časopis Slovo je náboženským časopisom gréckokatolíkov v ČSSR, žiadame vás,
aby v ňom neboli uverejňované články autorov laikov, a najmä nie s nenáboženskou
tematikou...“ Samozrejme to bol príkaz
štátnych orgánov.

hovistnik, ako aj neperiodických vydaní
pre gréckokatolíkov. Keďže naša tlač vtedy
vychádzala v SSV v Trnave, automaticky
som sa stal jeho zamestnancom. Kuriozitou
bolo najmä to, že vo svojej práci som nebol
riadený svojím ordinárom, ale pokynmi
riaditeľa SSV, ktorému som bol aj osobne
zodpovedný za jej vykonanie.
Od otca Pappa som prevzal mechanický
stroj značky Zeta. Nič viac. Miestom redakcie sa stal Kružlov (okres Bardejov), kde
som bol správcom farnosti.
Ak sa hovorí, že každý začiatok je ťažký,
ten môj bol obzvlášť ťažký. V tom čase som
bol okresným dekanom a spravoval som
štyri obce. K tomu písať články a redigovať
časopis... Bolo treba pripraviť hneď tri čísla
Slova a Blahovistnika. Materiály do čísla
museli byť pripravené tri mesiace vopred.
Jeden mesiac na preklad do ukrajinčiny (pre
Blahovistnik). Dva mesiace pred vyjdením
čísla museli byť rukopisy už v Duklianskych
tlačiarňach v Prešove. Materiály sa odovzdávali na redakčných hárkoch, mechanickým strojom asi na šesťdesiatich stranách
formátu A4. S nadmerným úsilím vyšlo 9.
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číslo Slova už v polovici septembra, o dva
týždne aj číslo 10.

Čím sa odlišovala vtedajšia príprava
jednotlivých čísel od tej dnešnej?

Za môjho pôsobenia vychádzalo Slovo ako
mesačník na dvadsiatich stranách. Rukopisy bolo treba najprv prečítať, posúdiť,
opraviť, prepísať mechanickým strojom
na redakčné hárky a s objednávkou osobne
zaniesť do tlačiarne. Po vytlačení (sádzalo
sa ešte do olova) bolo treba urobiť maketu
a korektúru. Po vytlačení nasledovala stránková subkorektúra. Prakticky to znamenalo

každý rukopis prečítať päťkrát. To isté bolo
treba urobiť aj s Blahovistnikom. A na všetko som bol sám.

Čo vám osobne dala pozícia šéfredaktora
Slova?

Lásku k písanému slovu a tlači som mal
už od detstva, rád som to robil a rád to
robím dodnes. Ale redigovať časopis, to nie
je sadnúť do vlaku a pokojne cestovať. Ak
človek nemá lásku k písanému slovu, bude
sa trápiť. Mons. Marián Gavenda sa raz
vyjadril, že „v redakcii sa dá narobiť, ale nie
zarobiť“. V dnešnej dobe to platí zvlášť.

Slovo má za sebou 45 rokov vydávania.
Kam sa za ten čas obsahovo aj graficky
posunulo?

Slovo z čias môjho pôsobenia sa nedá ani
porovnať s tým dnešným. Skláňam sa pred
pracovníkmi dnešnej redakcie. Ich prácu
vie oceniť iba ten, kto ju pozná. Dnešné
Slovo má vysokú úroveň. Želám im veľa
úspechov a dobrých nápadov!
za rozhovor ďakuje Tomáš Pecuch

Keď slepý
vedie...
Často nadávame na politikov, akí sú – panovační, skorumpovaní, mocichtiví, nestáli, prospechárski, sebeckí... A oni často a vo veľkej
miere takí naozaj sú. A to nás zlostí. Pred pár
dňami mi psychologička v Košiciach povedala
múdru myšlienku. Ľuďom najviac prekáža
na iných to, s čím majú problémy sami. Navyše títo naši politici vyšli z nás, z tohto národa,
my sme si ich vychovali na svoj obraz. Aj my
sme takí ako oni, hoci v menšom meradle,
na menšom piesočku. Nerozhodujeme v celoslovenskom či celoeurópskom meradle, ale
panujeme vo vlastnej rodine. Často skorumpovaní – stačí, aby nám niekto zalichotil...
Bijeme sa o moc nad deťmi s manželkou či
manželom. Nie sme stáli vo svojom slove,
všade sa snažíme nájsť nejaký prospech pre
seba a v podstate naše konanie často smeruje
k nám, k napĺňaniu našich potrieb a túžob.
A tak sme takými istými. Spoločenstvo ľudí
však takto v zle povýšenom na spoločenskú
úroveň, na normu spoločnosti nedokáže existovať dlho. Stačí sa pozrieť na východ od nás.
Ukrajina sa zmieta v nepokojoch. Médiá nám
to prezentujú skreslene, ako to vyhovuje istým
mocným v našej krajine či Európe. Pravda je
úplne prozaickejšia. Ľuďom došla trpezlivosť.
Krehká hladina spoločnosti založenej na klamstve, korupcii, moci sa začala rozpadávať a odkrývať nespokojnú hladinu ľudských životov.
Ale moc chutí a nik, kto ju ochutná, sa jej
nechce vzdať. A tak sa niet čomu čudovať, že
sa politická elita národa, národom zvolená,
postavila proti vlastnému národu. Aj proti
Cirkvi. Veď už na začiatku Euromajdanu
prišla Ukrajinská rada cirkví a náboženských
spoločností so solidárnou podporou mladých.
Niekedy bol tlak taký silný, že aj Cirkev zaváhala. Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi dokonca
hrozili zrušením registrácií a uzavretím, ak
neprestane podporovať obyčajných ľudí.
Oheň, ktorý sa rozhorel na Ukrajine, sa
nikdy nepodarí uhasiť. Ak ho utlmia, nájde si
miesto, kde sa rozhorí. A tak je iba otázkou
času, kedy pohltí nielen Ukrajinu, ale rozšíri
sa ďalej. Ľudia sú dnes nespokojní. Prestávajú veriť voleným politikom. Hľadajú iné
riešenia. A akýkoľvek človek spomedzi nás,
ktorým sa necháme viesť, bude rovnaký ako
my – panovačný, skorumpovaný... Jediné riešenie spočíva v pochopení slov Ježiša Krista:
„Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský
Otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú
slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie
slepého, obaja padnú do jamy“ (Mt 15, 13 –
14). Prosme teda, aby sme videli.
Juraj Gradoš
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Pre zaujímavosť a bližšiu predstavu uvádzame
niekoľko čísel, ktoré sa týkajú pestúnskej
starostlivosti alebo osvojenia.
Štatistiky za rok 2013
• Počet detí so súhlasom rodičov na osvojenie – 126
• Počet detí zanechaných vo verejnom inkubátore – 6
• Počet anonymných pôrodov – 44
• Počet detí, o ktoré sa rodičia nechcú starať – 156
• Počet nájdených opustených detí – 3
Štatistiky za rok 2012
• Počet evidovaných detí umiestnených na základe rozhodnutia o ústavnej starostlivosti
– 4 439
• Žiadatelia o pestúnsku starostlivosť, ktorých žiadosť nebola vybavená – 171
• Žiadatelia o osvojenie, ktorých žiadosť nebola vybavená – 586
• Osvojené deti právoplatným rozhodnutím súdu – 239
• Počet pestúnskych rodín – 1 618
• Počet detí v pestúnskej starostlivosti – 2 151
Štatistiky za rok 2010
• Počet detských domovov – 94
• Počet detí v detských domovoch – 4 423
• Počet detí zverených do jednotlivých foriem náhradných rodín – 1 850
• Počet osvojených detí – 295
• Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v detskom domove – 4,31 roka
V roku 2009 bolo do domovov umiestnených 1240, v roku 2012 to bolo už 1782 detí. Najviac detí v domovoch má jedenásť až pätnásť rokov.

Adopcie
Každý človek chce zažiť radosť z detí, milovať ich, starať sa
o ne, niečo po sebe zanechať. Táto túžba je prirodzená a nesúvisí so sexuálnou orientáciou. Tak, ako väčšina žien chce
raz otehotnieť a priviesť na svet dieťa, väčšina mužov chce
zakúsiť radosť z toho, keď z ich syna vyrastie muž alebo
z dcéry žena.

A

le deti nie sú trofeje. Nemajú slúžiť
na uspokojenie osobných potrieb.
Deti sú ľudské bytosti a ľudia nie
sú prostriedkom na dosiahnutie nejakého
cieľa, zasluhujú si lásku a rešpekt kvôli nim
samotným. Nikto preto nemá „právo“ mať
dieťa. Naopak, dieťa je ten človek, ktorý
má práva. Preto v situácii, keď dieťa stratí
jedného alebo obidvoch rodičov, spoločnosť
sa snaží vytvoriť preň také podmienky,
ktoré sa čo najviac približujú podmienkam
v rodine.
Aktivisti často tvrdia, že páry rovnakého
pohlavia „zachraňujú“ deti pred chudobou

alebo ťažkými podmienkami – nespôsobilými rodičmi, detskými domovmi a podobne.
Tento úmysel je určite chvályhodný, ale nijako nerieši skutočné problémy rodičovstva
párov rovnakého pohlavia, ktoré sú hlbšie
a trvalejšie než materiálny nedostatok.
Aj stabilné a dobre situované štandardné
manželské páry zložené z muža a ženy
musia čeliť mnohým prekážkam, ak si chcú
adoptovať dieťa. Podľa článku v augustovom vydaní časopisu Život čakajú manželské páry na Slovensku na osvojenie jeden až
päť rokov. Rozšírenie možnosti adopcie aj
na homosexuálne páry nedá domov väčšie-

mu počtu detí, ale zníži šancu na osvojenie
pre heterosexuálnych manželov, ktorí by si
ich inak adoptovali. V detských domovoch
je dnes umiestnených v priemere asi 3 500
detí ročne, pričom žiadostí o osvojenie je
približne 2 500. Nie všetky tieto deti sú
však voľné alebo vhodné na osvojenie a ich
celkový počet zahŕňa aj staršie a dospievajúce deti.
Pre páry rovnakého pohlavia existuje
vďaka medicíne ešte aj druhá možnosť. Tou
je umelé oplodnenie, prípadne v kombinácii s využitím tzv. náhradnej matky – ženy,
ktorá za odmenu plod vynosí a porodí.
Pri takto počatých a narodených deťoch
nemožno hovoriť o „záchrane“ – v skutočnosti sú zámerne splodené na to, aby
žili v podmienkach, ktoré nie sú pre dieťa
prirodzené. To je zneužívanie detí.
Navyše, ak priznávame rovnakú dôstojnosť každému ľudskému životu, potom
umelé oplodnenie viacerých vajíčok,
z ktorých len časť z nich je vložená do tela
ženy a zvyšné sú mnohokrát zničené alebo
zneužité pri pokusoch, je neetické a v rozpore so svedomím. Podobne problematické
je aj „prenajímanie maternice“, pri ktorom
okrem podozrenia z obchodovania s ľud-

Zdroj: Štatistiky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
TASR
ským telom vzniká aj množstvo právnych
problémov. Možno takto narodené dieťa
reklamovať alebo vrátiť rodičke, ak sa
narodí so zdravotnou chybou? Čo sa stane
s dieťaťom, ktorého jeho „rodičia“ po pôrode odmietnu? Aký bude jeho život, ako sa
vyrovná so svojou identitou, s tým, kto je,
kto sú jeho biologickí rodičia, kto všetko ho
odmietol, prečo je vlastne na svete?
Rodová ideológia od nás žiada, aby sme
zabudli na všetky rozdiely medzi mužmi
a ženami, aby sme oddelili od seba pohlavie a rolu, s ktorou sa stotožňujeme. Tým
spoločnosť stráca schopnosť pomenovať
najlepší záujem dieťaťa. Pretože ak „byť
otcom“, „byť matkou“ a „byť rodičom“ sú
len rodové roly, ktoré nijako nesúvisia
s mužským či ženským pohlavím, potom
neexistuje prekážka, ktorá by stála v ceste
manželstvu dvoch ľudí rovnakého pohlavia
a ich túžbe mať dieťa. Táto ideológia však
úplne ignoruje potreby dieťaťa. Každé dieťa
potrebuje v určitých fázach života aj matku,
aj otca. Ak jeden alebo obaja rodičia chýbajú alebo neplnia svoju funkciu, dieťaťu
to škodí. Ani dnes nikto nepopiera, že smrť

jedného z rodičov alebo rozvod je pre dieťa
trauma, s ktorou sa vyrovnáva po celý svoj
život. No zároveň je spoločnosti pod vplyvom rodovej ideológie podsúvaný názor, že
deti vychovávané dvomi matkami (teda bez
otca) alebo dvomi otcami (teda bez matky)
sú akýmsi novodobým symbolom pokroku,
dôkazom najvyššieho štandardu v dodržiavaní ľudských práv.
No bez ohľadu na to, koľko ľudí bude
vychvaľovať „rôznorodosť rodiny“, deti
vychované párom dvoch osôb rovnakého
pohlavia budú vždy vedieť, že mať dve
mamy alebo dvoch otcov nie je to isté, ako
mať otca a mamu. Ich prirodzené potreby
budú obetované na pseudooltár sociálneho
experimentu. Je smutné, že čím viac ich
budú takzvané kultúrne elity presviedčať,
že ich situácia je úplne normálna, tým
väčšiu vinu budú tieto deti cítiť za svoju
neistotu a nespokojnosť. Táto vina ich
nakoniec dovedie k záveru, že sú to ony, kto
nie je normálny. n
Anna Záborská
ilustr. snímka: sxc.hu

Formy okultizmu
Zariekavanie. Je jednou z foriem čarodejníctva, teda mágie. So zariekavaním máme
možnosť stretnúť sa každý deň, keďže
mnohé televízne stanice dávajú priestor
veštcom, jasnovidcom, mágom, liečiteľom,
ktorí prevádzajú rituály spojené so zariekavaním v priamom prenose. Neraz som sa
na svadbách stretla s tým, že niekto z hostí
pohotovo vybral zápalky a začal páliť uhlíky
za toho, komu prišlo zle, komu „sa stalo
z očí“. Taktiež nie je ničím nezvyčajným, že si
ľudia podávajú jednu „dobrú“ radu za druhou o tom, čo treba spraviť, ak niekoho
trápi lišaj, jačmeň na oku, bolesť zubov, ruža
na tvári či bradavice.
Je prirodzené, že ak niekto trpí a zakúša
bolesť, chce byť uzdravený. Mnohokrát
za každú cenu. Zabúdame sa pýtať Boha
na jeho vôľu. Hoci je duša oveľa dôležitejšia
než telo, človek je kvôli zdraviu tela ochotný
obetovať pokoj duše. Vieme, že „tým, čo
milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,
28). My ľudia však nie sme ochotní znášať
bolesť, aj keď by sme ju mohli obetovať
za nejakú situáciu v živote, ktorá nás sužuje;
za naše vzťahy; za tých, ktorí potrebujú zažiť
Božiu milosť. Možností je veľa, ale túžba
po rýchlom uzdravení odsúva modlitbu,
obetu, pokoru a trpezlivosť na vedľajšiu
koľaj. Bolesť zubov či hlavy musí zmiznúť sa
každú cenu, aj keď následky uzdravenia skrze
zariekavanie sú oveľa horšie.
Zariekavanie môže spôsobiť to, že človek
vo svojom živote nemôže nájsť pokoj, pociťuje strach, ťažko sa mu modlí, pochybuje
vo viere, má nepokojný spánok, záchvaty
zlosti, napadajú mu rúhavé myšlienky atď.
Následky zasahujú tak toho, kto zariekava
(začítava, porába), ako aj toho, kto takúto
„službu“ prijíma.
Súčasťou zariekavania je v mnohých
prípadoch rituál. Napríklad pálenie uhlíkov,
„spľúvanie“, pohyby rúk alebo krúženie
ružencom nad chorým miestom, prikladanie
rôznych predmetov na choré miesto. Existuje množstvo svedectiev o tom, že zariekavanie pôsobí. Nejde však o Božiu moc. Mocou
čarovania pôsobí diabol, ktorý sa maskuje
za odriekavané formulky vzývajúce Božie
meno, anjelov i svätých. Nezabúdajme, že
Bohu sa takéto konanie nepáči. „Nech niet
čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa
radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal
mŕtvych na pravdu.“ (Dt 18, 10 – 11) Zariekavaním zarmucujeme Boha, dopúšťame
sa ťažkého hriechu. Boh však otvára svoju
milosrdnú náruč a odpúšťa každý vyznaný
hriech.
Antónia Rabatínová
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Víkend o novej evanjelizácii v Juskovej Voli

Na koho sa podobám?
P
red pár dňami som
dočítala jednu z najlepších kníh, ktorej jadro
tvorilo odpustenie. Išlo o príbeh prostitútky, ktorú si vzal
Boží muž. Príbeh, v ktorom
ona neprestajne utekala a on
ju neprestajne pozýval, čakal
a napriek všetkému miloval. Bol
to príbeh o ľuďoch, ako sme my,

nej strane – môžete byť tým,
kto prosí o odpustenie, tým,
kto neprosí o odpustenie, alebo
tým, ktorému je odpustené.
Ja osobne som sa našla v prostitútke, ktorá okúsila rôzne veci,
a vôbec to nemusí byť žiadostivosť tela, smilstvo či iné hriechy,
ktoré považujeme za najhoršie
a najnebezpečnejšie. Našla som

„Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu!
A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa
vráti k tebe a povie: ,Ľutujem‘, odpusť mu!“ (Lk 17, 3 – 4)
„A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu,
aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše
hriechy. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí
vaše hriechy.“ (Mk 11, 25 – 26)
o ľuďoch, ktorí rovnako ako my
padajú a vstávajú, ktorí chcú
a môžu zažívať Božie riadenie
vo svojom živote. Viete, v tomto
príbehu sa môžete nájsť na rôz-

sa v postojoch tejto ženy, ktorá
neprestajne uteká od toho, čo
dostala (zadarmo), k tomu, čo
si vlastnou silou, šikovnosťou,
múdrosťou získala. Našla som

sa ako tá, ktorá je milovaná
Bohom, pozývaná do nových
veľkých vecí, posilňovaná
Svätým Duchom, ale zároveň
väznená a klamaná cez rôzne
skúsenosti a zranenia z minulosti. Som žena, ktorá uteká
od svojho dobrého Boha. A to
všetko preto, lebo je mi ťažko
uveriť tomu, že nič z toho, čo
som sama získala, nadobudla,
nezvýši u môjho Boha mienku
o mne. Nadovšetko som bola,
som a budem milovaná. Toto je
kľúč k milosti, k láske a k životu
s Bohom. Veriť a dôverovať mu
v každej situácii, v každom jeho
slove, ktoré nám dal, v moci Eucharistie, v prísľube, že s nami
bude do konca života, do konca
čias.
Druhý postoj, v ktorom som
sa našla, je odpustenie či neodpustenie. Rozhodujúce sú slová
– nie sedemkrát, ale sedemdesiat sedemkrát máme odpustiť.
Sama som blúdila v týchto

slovách a nevedela, či bude toto
vôbec niekedy v mojom živote
možné. Nakoniec ma Boh
priviedol k tomu, že jedine cez
to, že uverím, že on mi odpustil
všetky hriechy, kompromisy,
prefíkané stratégie, ako byť aj vo
svete, aj s ním, že iba ak uvidím
veľkosť jeho odpustenia voči
mne, budem vedieť odpúšťať aj
ja svojim vinníkom. Keď som to
v praxi svojho života vyskúšala,
nebolo to ľahké, nešlo to bez
reptania a sebaľútosti, ale Boh
mi dal milosť odpustiť ľuďom,
ktorí mi ublížili, a prepustiť ich
do slobody odpustenia.
A práve teraz som došla
k tomu, že jediný, komu sa
chcem podobať v láske a odpustení, je môj Boh, môj Ježiš,
ktorý vzal všetku moju špinu
a plný odpustenia a lásky ku
mne zomrel a vstal z mŕtvych,
aby som mala večný život v jeho
prítomnosti. n
Aneta Rabadová
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Anjel strážny
samovrahov
U
ž pred časom ma zaujalo svedectvo
života jedného človeka na opačnom konci sveta – u protinožcov.
Austráliu poznáme ako krajinu koál, kengúr
a v ostatnom čase aj veľkých požiarov. No
život tohto človeka nám možno priblíži
krajinu z inej strany.
Don Ritchie býval neďaleko útesu The
Gap. Miesto je známe tým, že tam prichádzajú zúfalci rozhodnutí skončiť so životom. V správach sa uvádza, že ročne tam

spácha samovraždu okolo 50 ľudí a bolo by
ich určite viac, keby v tých miestach nebýval Don Ritchie. Mnohí ho nenazvali inak
ako anjel strážny samovrahov. Oficiálne
správy uvádzajú, že za 45 rokov odhovoril
od úmyslu siahnuť si na život okolo 160
ľudí, no jeho najbližší tvrdia, že ich bolo
možno až okolo 500. Keď uvidel človeka,
ktorý bol potenciálnym samovrahom,
prihovoril sa mu slovami: „Je niečo, čo by
som mohol urobiť, aby som vám pomohol?“

Láskavé slovo a úsmev robili zázraky. „Raz
som zbadal na útese stáť ženu. Za plotom
nechala plecniak a topánky. Stáva sa to
pomerne často, pretože každý chce po sebe
niečo nechať. Buď je to nejaký list na rozlúčku, alebo len topánky. Prišiel som k nej
a pozval som ju na čaj. Išla so mnou k nám
domov. Manželka jej urobila raňajky. O tri
mesiace nás prišla navštíviť. Doniesla aj fľašu šampanského,“ rozprával jeden z príbehov, ktoré ho oslovili, Don Ritchie novinárom. Don sa do domu pri útese nasťahoval,
pretože miloval pohľad na more a na lode.
Neskôr, keď videl, koľko ľudí sa rozhodne
siahnuť si na život, začalo ho to trápiť.
Rozhodol sa im teda dobrovoľne a nezištne
pomáhať. V roku 2006 mu bol udelený Rad
Austrálie za službu komunite prostredníctvom programov na prevenciu samovrážd.
Don získal aj ďalšie ceny, ale hlavne si získal
úctu a rešpekt Austrálčanov. Austrálsky politik a člen Snemovne reprezentantov za obvod, v ktorom žil Don Ritchie, Malcolm
Turnbull, ho po smrti označil za „jedného
z najväčších Austrálčanov a ozajstného
hrdinu“. Don zomrel 12. mája 2012 vo veku
86 rokov prirodzenou smrťou.
Každý rok sa mu ozývali desiatky tých,
ktorých vľúdnym slovom a priateľským
úsmevom zachránil od toho, aby si siahli
na život. Hovoril o nich ako o úžasných
ľuďoch, ktorých mal možnosť spoznať.
Austrália sa teraz pýta, či sa objaví nový
anjel strážny, ktorému nebude ľahostajné, že sa chcú ľudia zabiť a že ich odvedie
od priepasti späť k životu.
Možno to nie je také zjavné, ale aj okolo
nás sú možno ľudia, ktorí stoja nad nejakou
priepasťou, a my sme blízko nich. n
spracovala D. Kolesárová
snímka: www.independent.co.uk

Nový život, nové meno
Keď mal Ivan dvadsaťštyri rokov, zabúchal
na bránu vilenského monastiera. Prijal ho
metropolita Hypatij Potij. Do jeho rúk zložil
Ivan mníšske sľuby. Prijal mníšsky odev a s ním
aj nové meno – Jozafát. Malo mu pripomínať,
že sa rozhodol pre iný spôsob života, než viedol doteraz. Pravidlá neumožňovali, aby novic
hneď pri vstupe do monastiera slávnostne
skladal sľuby, ale metropolita to dovolil. Tak
sa Jozafátovi splnila jeho veľká túžba. Odteraz
bude patriť iba Bohu a bude mu slúžiť z celého srdca. Koľko plánov, koľko radosti sa skrýva
v duši mladého človeka, ktorý sa rozhodne
pre takú cestu! Ale Jozafát nevstúpil do mo-

nastiera, ktorý by mu poskytoval všetko, čo
k takému životu patrí. V monastieri žili svetskí
ľudia, ktorí si vedľa neho budovali domy.
V monastieri teda nevládlo ticho. Človek mohol mať dojem, že miesto, ktoré je stvorené
na modlitbu, je v skutočnosti prechodným
dvorom. Ale ani spoločenstvo mníchov
nedosahovalo duchovné výšiny slovanských
mníchov Antona a Teodóza Pečerských.
Zanietenosť za svätú vec, horlivosť v modlitbe
a život podľa evanjeliových rád neboli prvou
doménou mníchov. Jozafát sa ocitol sám. Mal
však cieľ, ktorý mu nedovolil poľaviť v horlivosti. Podľa rady starých otcov púšte, ktorí

vravievali: „Ak chceš byť dobrým mníchom,
zatvor sa vo svojej kélii a ona ťa naučí všetkému“, si Jozafát vybral za svoju kéliu tú, čo bola
najúbohejšia, ale najbližšie k cerkvi. Vychádzal
minimálne, skôr z nutnosti, keď bolo treba ísť
na bohoslužby alebo do jedálne. Kélia mu bola
druhým chrámom, kde veľmi často opakoval
modlitbu: „Pane, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado
mnou hriešnym“. A pretože nemal ani duchovného vodcu, musel sa uspokojiť s knihami.
Viedol veľmi prísny život umŕtvovania. V mrazivej noci ho vídavali stáť na kameni, bičovať
sa a volať: „Pane, daj svätú jednotu!“
Marko Durlák
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Darovaná drobnosť

Č

lovek Malý si z dlhej chvíle kúpil
v potravinách anjela. Vynímal sa
na poličke so všetkými malými,
veľkými, tučnými, usmiatymi drobnosťami.
Pozeral sa naňho tak vrúcne, že sa nedalo
nič robiť. Hop… a už ležal na pulte pred
pokladnicou medzi mliekom a maslom.
„Musím dať pozor, nech si neumaže
krídla,“ pomyslel si človek Malý. Predavačka
Juditka zabalila anjela do svetloružového
papiera.
„Ten je z nich najkrajší,“ doložila s úsmevom.
Opatrne ho vložil do tašky a s úsmevom
kráčal k autu. Nedalo mu, ešte v aute ho
rozbalil. Iba tak si ho položil na sedadlo
spolujazdca. Naštartoval. Sem-tam sa pri
jazde na anjela pozrel a usmial sa.
„Budeš môj anjel,“ povedal.
Soška sa akoby na súhlas prekotúľala
na sedadle tak, aby ukázala usmievavú
tvár. Človek Malý venoval anjelovi veľkú
pozornosť a neuvedomil si, že snehová cesta
je nebezpečná a na štvorke sa do deväťdesiatstupňovej zákruty nešoféruje. Zrazu sa
cítil ako v spomalenom filme. Už nedržal
volant, iba sa ho pridržiaval. Na bielej
primrznutej ceste, kde snehové vločky tancovali tango, si kolesá zatancovali s nimi.

Cerkev bola zrazu na druhej
strane a Aničkin dom sa akosi
divne nakláňal. Stromy a potok
sa presunuli k autobusovej
zastávke a miešali sa po ceste
a chodníku. Všetky babky, ktoré kráčali z cerkvi a rozoberali
susedov, pána farára a vzory
na večne nedoštrikované svetre
pre vyrastené vnúčatá, ostali
v nemom úžase stáť. Čakali,
ako sa ten tanec skončí. Človek
Malý cítil pot. Srdce mu bilo
na poplach, držal sa volantu
iba ako záchranného lana.
Prestali hrať, tanec sa skončil… Babky si vydýchli a ďalej
pokračovali v debate o nepodarených susedoch a farárovej
kázni.
Človek Malý otvoril oči.
S novučičkým autom stál
rovno pred betónovým stĺpom.
Hlava mu padla na volant,
do očí sa tisli slzy. Ruky sa nevedeli pohnúť. Neprešli hodiny
ani minúty. Bola to sekundová
záležitosť, keď znova naštartoval auto a jednoducho šiel. Voľne sa nechal
unášať so slovami vďaky na perách. Až
v ďalšej dedine si uvedomil, že ide opačným
smerom. Otočil auto a za svitu pouličných
svetiel pomaly prišiel domov. Roztrasenými
rukami vyložil nákup, zamkol garáž a zo
sedadla spolujazdca zobral anjela.
Chlpatá mačka, ktorá vždy čakala nejakú
dobrotu, sa mu plietla pod nohami. Akoby
vycítila, že niečo nie je v poriadku, tichučko
vyskočila na okno a pozorovala padajúce
chumáče snehu. Človek Malý položil anjela
na poličku a pozeral sa naň. Ten sa nemo
usmieval.
„Jej, aký pekný anjel!“ ozval sa Verný
priateľ človeka Malého.

„Kúpil som ho v potravinách. Predstav
si, aj tam majú takéto veci.“ Nič na ňom
nebolo zvláštne, iba pohľad, ktorý priťahoval. Verný priateľ človeka Malého sa
zrazu k nemu otočil: „Nemôžeš mi ho dať?
Nemám darček pre jedného blízkeho.“
Človek Malý zauvažoval. Veď anjel s ním
tancoval na ľade, krídla mu žiarili medzi
snehovými vločkami. On ho vlastne zachránil. Ale nie… nezachránil, veď preň skoro
havaroval. Takto zvádzal človek Malý vnútorný boj. Nevedel sa s tou milou soškou
rozlúčiť. Bol si však istý, že človek Obdarovaný sa nesmierne poteší. Skôr, ako zabalil
anjela do papiera, zobral ho do rúk, akoby
si chcel zapamätať každý detail. Presviedčal
sa však, že tento anjel spraví určite radosť.
Pozrel sa anjelovi do drevených očí a jemne
zabalil sošku do bodkovaného papiera.
Ako mal vo zvyku, papier navoňal, aby bol
darček príjemný.
„Dúfam, že sa nezadusí, uškrnul sa priateľ Verný.“ Odniesli dar spolu a človek Malý
na anjela takmer zabudol.
Po nejakom čase mal telefonát.
„Prídeš na návštevu? Mám napečené
výborné škoricovníky a kapustníky.“
Človek Malý neváhal a zabalil do papierového vrecúška kúsok leta v sušenej materinej dúške. Keď mu teta Marienka otvorila,
privítali sa a už sa šinul do kuchyne na svoju
obľúbenú stoličku. Človek Malý mal rád
tieto chvíle a náležite si ich vychutnával.
„Mám pre teba niečo. Videla som to
v našom kvetinárstve a neodolala som,“ povedala teta Marienka a podávala mu malý,
úhľadný balíček. Otváral ho pri nadhryznutom škoricovníku a teplom čaji. Ruky
mu ostali vo vzduchu stáť a škoricovník sa
v hrdle ani nepohol. Z papiera sa na neho
dreveno usmieval jeho anjel. n
Katarína Kopnická
ilustračná snímka:
under-angel-wings.blogspot.com

V aute
Sedím v aute a šoférujem. Zrazu auto oproti mne zabliká. Rýchlo sa pozriem, či mi svietia
svetlá. Svietia. Hm? Asi sa mi to len zdalo a zablikal pri knísaní auta pri prejazde jamou
v ceste. O chvíľu však zase. Čo to má znamenať? „Prečo mi tí šoféri blikajú?“ zúfalo sa
pýtam manžela vedľa mňa. Usmeje sa. „To ti ukazujú, aby si dávala pozor, lebo cesta pred
tebou je nebezpečná. Tak spomaľ!“ Automaticky mi padne zrak na tachometer. OK, hneď
znižujem rýchlosť.
A vtedy mi napadne, aké je úžasné, keď jeden druhému navzájom pomáha a nedovolí
mu padnúť do problémov.
Mária Pihuličová
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Funkcia či služba?
Kňazstvo
V našom prostredí je azda najviditeľnejšou časťou služby v Cirkvi služba kňaza
(svjaščennika, jereja). Asi nie je dôležité
poukazovať na nejaké vonkajšie znaky. Tie
sú veriacim známe. Skôr treba poukázať
na vnútornú podstatu kňazstva. Táto služba
sa prejavuje najplnšie v liturgii ako vrchole
kresťanského života.

„D

ionýz nazýva kňaza vysluhovateľom, pretože vysluhuje sväté tajomstvá. No nemá dar ustanoviť iného
muža za kňaza.“ Teda prvoradou úlohou kňazskej
služby je odovzdávať veriacemu ľudu Krista vo svätých tajomstvách. Keďže ide o vážnu úlohu, kňaz by mal byť dostatočne zrelý, čo bolo voľakedy ohraničené vekom tridsať rokov. Preto sa kňaz
dodnes nazýva presbyterom – starším. Tiež to vyjadrovalo vek
Krista, keď začal pôsobiť. Okrem sviatostí kňaz ohlasuje Božie
slovo a zjavuje svojím životom Krista. Z toho je zrejmé, že kňaz by
mal viesť zverený ľud do Božieho kráľovstva – v Gréckokatolíckej
cirkvi je to zrejmé aj z postavenia kňaza počas bohoslužieb, keď
stojí obrátený k východu a predstavuje vodcu. Ako Mojžiš viedol
Izrael, tak aj kňaz vedie svoju miestnu cirkev. Vývojom Cirkvi sa
dospelo k dvojakej forme prejavu kňazského života – mníšsky
a „svetský“ – vo východnom prostredí boli výstižne nazývaní
ako černci (mnísi – v čiernom odeve) a biľci (kňazi – zvyčajne
chodievali oblečení ako bežní ľudia). Okrem služby medzi ľudom
mnohí kňazi pracovali aj na biskupskom dvore či v nejakej väčšej
jednotke než farnosť, alebo niekoho bolo jednoducho treba
odmeniť za jeho prácu. Z tohto dôvodu poznáme v našej cirkvi
rôzne služby samotných kňazov – protojerej (protopresbyter,
protopop) – prvý medzi viacerými kňazmi; synkel (tajomník
biskupa); skeuofylax (má na starosti rúcha, nádoby a podobne);
chartofylax (archivár, aktuár); bibliofylax (knihovník); scholiarch
(má na starosti vzdelanie) a mnohé iné, ktoré sa odlišovali podľa
obdobia a okolností. Tieto služby sa vždy vyjadrovali aj navonok
odevom – biskup odovzdával svoje insígnie kňazom, aby takto
vyjadrovali svoje postavenie. V mníšskom prostredí to bola služba
igumena (predstaveného kláštora) či archimandritu (vyššieho
predstaveného spravidla viacerých kláštorov), ktorí boli v kláštore
s insígniami biskupa, čo sa mohlo prejaviť aj v liturgickom živote
(archimandrita napr. slávi liturgiu ako biskup).
Je samozrejmé, že tieto skutočnosti pochádzajú z neskoršieho
obdobia formovania sa liturgického života, no predsa vyjadrujú nielen
danú dobu, ale aj prúdy a teologické pohľady východných cirkví
na službu kňaza. Stále však majú byť prejavom pokory a služby, a nikdy nie nejakého kariérneho rastu, ktorému by mali slúžiť iní. A veriaci
človek by nemal mať strach pred kňazom vo „vyššom“ postavení, ale
práve tam by mal hľadať odpovede na otázky duchovného života. n
Michal Bučko
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Ranná modlitba
o pomoc
Prosba o vypočutie je v modlitbe hádam
najčastejšia. Piaty žalm nám ukazuje, ako
sa vypočutia dožadoval muž, ktorého
srdce bolo Bohu milé.

V

úvodných veršoch Dávid prosí, aby ho Boh počúval
a vypočul. Hneď ale prejde k vyhlasovaniu toho,
kým Boh je. Nepáči sa mu neprávosť, naopak, miluje
spravodlivosť, čistotu a úprimnosť. Len ľudia s takým srdcom
obstoja pred jeho pohľadom. Kto pred Bohom „nemá šancu“?
Klamári, podvodníci, tí, ktorí majú záľubu vo všelijakom zle,
v ústach ktorých niet úprimnosti, ktorí sú schopní zrady,
líškania sa, manipulácie. V závere Dávid hovorí o tých, ktorí
sa spoliehajú na Božiu milosť, a preto budú požehnaní Božou
priazňou.
Čo myslíte? Modlil sa takto Dávid preto, že sa považoval
za lepšieho ako ostatní? Nie. Veď by sa nedožadoval Božej
milosti ako dôvodu na vypočutie. Naopak. Dávid dobre vie, že
jeho srdce je bez Pánovej milosti rovnako zvrátené ako srdcia
mnohých iných. Lenže pozná aj Božie srdce. Vie, že úprimné
vyznanie, za ktorým je nehraná ochota zmeniť sa, je Bohu
milé a priťahuje nielen Božie odpustenie, ale aj jeho pomoc
potrebnú na zmenu.
Ale na pochopenie žalmu potrebujeme pamätať na to, že sa
v ňom „rieši“ vypočutie modlitieb. Nie iné otázky. Nejde o to,
že nebudeme vypočutí pre svoju hriešnosť. Ale pre spôsob,
akým žijeme svoj vzťah k Bohu. To, akí sme, sa odráža aj
v spôsobe, akým pristupujeme k Bohu.
Ak máme vo zvyku manipulovať ľuďmi, aby sme niečo dostali, budeme sa snažiť manipulovať aj Bohom. Ak sa snažíme
kupovať si priazeň ľudí službičkami a výkonmi, budeme sa
snažiť kupovať si dobrými skutkami aj Pána Ježiša. Ak máme
strach byť samým sebou pred ľuďmi a neustále im zatajujeme
svoju pravú tvár, budeme ju skrývať aj pred Bohom. Ak nie
sme voči ľuďom čestní, priami a pravdiví, ak ľuďom zatajujeme veci a posúvame im len informácie, ktoré sa nám hodia,
budeme sa takto rozprávať aj s Bohom. Ak sa s človekom
kamarátime len účelovo a neváhame sa naňho vykašlať v prípade, že nám to tak vyhovuje, Boh nebude pre nás výnimkou.
„Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady; ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti,“
hovorí deviaty verš. Skús si doplniť vlastné meno: „Lebo
v ústach (meno) niet úprimnosti a hovorí Bohu to, ako to
(meno) práve vyhovuje. Srdce (meno) je plné zrady a spomenie si na Boha podľa výhod, ktoré z toho má. Hrtan (meno)
je ako otvorený hrob, plný prázdnych slov, hnijúcich súdov,
ohovárania, osočovania, nediskrétneho klebetenia. (Meno)
má na jazyku samé úlisnosti, keď sa snaží vymôcť vypočutie
modlitieb...“
Ak milujeme takýto životný štýl, budeme sa trápiť aj
v živote, aj vo vzťahu k Bohu. Človek zamilovaný do pravdy
a úprimnosti však bude aj uprostred vedomia vlastnej biedy
a hriešnosti požehnaný a plný priazne ľudí aj Boha. n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 17. február

ŠTVRTOK 20.február

Veľkomučeník Teodor Tirón

Prepodobný biskup Lev

Čítania: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 –
11, zač. 49

Čítania: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15,
1 – 15, zač. 66

Choďte do dediny... Odviažte... priveďte...

S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili
vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal
Barabáš. (Mk 15, 7)

(Mk 11, 2)

Počúvaš rád príkazy, usmernenia, rozumy
od iných? Je dôležité, od koho vychádzajú.
Ježiša volali aj učiteľom. Výstižné pre jeho
žiakov – každého, kto nepopiera Otca ani
Syna. On je v tom dokonalý. Od svojich detí
to tiež vyžadujeme, lebo chceme im dať
čo najviac dobrého do života. Myslíš si, že
Boh Otec to nechce? Apoštol Ján hovorí:
„Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa
neukázalo, čím budeme.“

Nebol som vo väzení ani na záchytke, ale
viem, čo znamená byť v zajatí hriechu.
Barabáš bol uväznený. Ježiš tiež. Spravodlivý
s nespravodlivým. Jeden dostáva milosť.
Ježiš je dnes s nami, aby sme mohli počuť,
že sme oslobodení z otroctva hriechu.
Nezomrieš pre svoj hriech, ak uveríš, že Boh
nám dal večný život. A tento život je v jeho
Synovi.

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

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

UTOROK 18. február

PIATOK 21. február

Rímsky pápež Lev

Prepodobný Timotej zo Symbolov. Arcibiskup Eustratios

Čítania: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 –
42, zač. 64

Všetci odpadnete, lebo je napísané:
„Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.“
(Mk 14, 26)

Ježiš cituje proroka Zachariáša, ktorý ďalej
hovorí, že časť ľudu, ktorá ostane, bude
vovedená do ohňa a pretavená ako pri čistení striebra. To čakalo apoštolov po zajatí
Ježiša. Nie sme vždy radi, keď sa cítime sami
alebo akoby v ohni skúšok, či bez svojich
najdrahších. Ježiš ďalej hovorí: „Ale vstanem z mŕtvych.“ Dnes maj túto istotu pred
očami, nie si sám.

Čítania: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25.
33 – 41, zač. 68

Heloi, heloi, lema sabakthani! (Mk 15, 34)
Sú to prvé slová 22. žalmu: v aramejčine
Elahi, v hebrejčine Elohim – Bože môj. Koľkokrát to vyjde aj z našich úst pri povzdychu, ťažkosti, v hneve alebo len tak. Ježiš
nahlas vyslovuje tieto slová, ktoré počujú
okolostojaci pod krížom, a stotník svedčí, že
to bol naozaj Boží Syn. Kiežby aj pri našom
vyslovení Božieho mena neveriaci povedali
to isté o nás.

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

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

STREDA 19.február

SOBOTA 22. február

Apoštol Archippos

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
sobota. Nájdenie ostatkov mučeníkov
v Eugeniu

Čítania: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 –
15, 1, zač. 65

Koho pobozkám, to je on. Chyťte ho
a obozretne odveďte! (Mk 14, 44)
V nedeľnom evanjeliu o márnotratnom
synovi bozkal otec syna po návrate na znak
lásky a prijatia. Dnes žiak bozká učiteľa
na znak zapretia. Ako bozkáš svojich blízkych ty? Koho odmietame, komu nevenujeme ani pohľad či vrelú myšlienku? Ježiš
sa pozrie s láskou na Judáša aj na Petra,
hoci ho zradil. Dnes Ježiš aj na teba pozerá
s láskou, lebo ťa miluje.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21,
8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105 (rad.); 1 Sol
4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16
(zosnulým)

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami
o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. (Lk 21, 34)
Dnes sa modlíme za našich zosnulých, a tak
ako dvojice slov: svetlo – tma, ihla – niť, muž  
– žena spolu súvisia, tak aj realita smrti je
spojená so zmŕtvychvstaním. Smrti sa všetci
bojíme, lebo sú s tým spojené mnohé otázky.

Jedna z nich je, čo s nami potom bude. Láska vyháňa strach. Kristova láska ničí smrť,
ktorej sme zapredaní hriechom. Láskou
k nemu nájdeš večný život.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zosnulým. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodička. Panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 23. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde
Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25,
31 – 46, zač. 106

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť...

176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (sv.)

ŠTVRTOK 27. február

Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.

Prepodobný vyznávač Prokop Dekapolita

V novinovom stánku je kopa rôznych časopisov, kde oslava Pána nemá žiadne miesto.
Reklamy na nás kričia: Toto je dôležité! Toto
kúp! Zadováž si! Sem príď! Byť v dnešnej
dobe verný Kristovi a oslavovať ho slovami,
piesňami, postojmi či živou láskou a odpúšťaním je mnohým proti srsti. A čo tebe?
Zakrič dnes pri modlitbe: „Aleluja, sláva ti,
Bože!“

Čítania: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a;
44 – 56, zač. 110

(Lk 19, 39)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 155; PZ:
109; HP: 358)

(Mt 25, 35)

V slovách Svätého Otca Františka v posolstve k Svetovému dňu pokoja sa píše: „Rodina je zdrojom každého bratstva, a preto je
aj základom pokoja a prvou cestou k nemu,
pretože je povolaná nakaziť svet svojou
láskou.“ Kto je ochotný dať jesť a piť chudobnému, pritúliť pocestného, zaodiať nahého,
navštíviť chorého či väzňa, ak v ňom nevidí
svojho brata či sestru? Ak nemá v sebe
lásku? Pre Ježiša sme my tí maličkí, komu
v prvom rade preukazuje svoju lásku. On
prišiel pre teba. Ježiš žije lásku vo svojom
vzťahu s Otcom a Svätým Duchom. Dáva
ti jesť a piť svoje telo a krv, krst a spoveď
na oslobodenie, manželstvo a kňazstvo,
aby si nekráčal sám, a Cirkev, v ktorej si
pozvaný dostávať a preukazovať jeho lásku.
V dnešnom podobenstve odkrýva, že pre
nás je pripravené aj kráľovstvo od stvorenia
sveta. Myslí na tvoju budúcnosť. Večný oheň
je zasa pripravený diablovi a jeho anjelom.
Komu sa chceš pripodobniť? Je ľahké skryť
sa za rozhodnutie rodičov s tvrdením „sme
kresťania“, lebo sme pokrstení. Prijali sme
ďalšie sviatosti. V našom živote nebolo všetko perfektné a nie sme schopní nič dať. Rozhliadni sa okolo seba, vyber jednu vec, pros
o lásku, a zanes ju tomu, kto ju potrebuje.
Alebo napíš list, zavolaj či vyjdi k susedovi.
Pri tom všetkom si buď vedomý toho, že
Ježiš prišiel z rodiny „nakaziť“ ťa láskou.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
triódy, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten z triódy (HS: 150, 203;
PZ: 104, 165; HP: 105, 163)

PONDELOK 24. február
Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40;
22, 7 – 39, zač. 96 (rad.) 2 Kor 4, 6 – 15, zač.
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UTOROK 25. február
Arcibiskup Taras
Čítania: Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 22, 39 – 42.
45b – 71.23,1, zač. 109

Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste
neprišli do pokušenia! (Lk 22, 46)
„Aby ste bojovali za vieru, ktorá bola raz
navždy zverená svätým.“ Aj tieto slová dnes
odznejú z Júdovho listu. Tebe je zverená
viera. Ako je to s tebou dnes? Spíš? Bojuješ?
Odpočívaš po boji? Sme v poslednom týždni
prípravy na veľkú Štyridsiatnicu, ktorá nie
je odpočívaním, ale bojom s vlastnými slabosťami. A o zbraniach hovorí apoštol Pavol
v Liste Efezanom (6, 14 – 17).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 26. február
Biskup Porfyrios
Čítania: Joel 2, 12 – 26; Joel 3, 12 – 21

Vráťte sa ku mne celým svojím srdcom,
postite sa, plačte a bite sa v prsia! (Joel
2, 12)

Príprava na pôst vrcholí. V evanjeliách tohto
týždňa počúvame o udalostiach zajatia,
súdu a smrti Ježiša Krista. To nás má
pohnúť k pokániu. Toto necháva Boží Syn
vykonať na svojom tele z lásky k človeku.
Je to pozvanie zanechať všetko, čo nevedie
k Bohu. Prorok Joel hovorí: „Prečo by sa
malo vravieť medzi národmi: Kde je ich
Boh?“ (Joel 2, 17)
Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny,
menlivé časti zo stredy. Čítania: Rim 14, 6 –
9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, zač. 109 (HS: 156;
PZ: 111; HP: 112)

Dcéry jeruzalemské, neplačte nado
mnou, ale plačte sami nad sebou a nad
svojimi deťmi. ... Lebo keď toto robia so
zeleným stromom, čo sa stane so suchým? (Lk 23, 28. 31)
Videli ste film plný hrôzy a tragédie, zvlášť,
keď bol natočený podľa skutočnej udalosti?
Privádza to k vážnemu zamysleniu sa nad
sebou a dejinami ľudstva. V správach toho
vidíme každý deň dosť. Zvykli sme si už aj
na to. Aj na Ježišovo mučenie a ukrižovanie.
Rozdiel je v tom, že Ježiš to podstupuje dobrovoľne, z lásky k tebe. On to vie. A ty?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 28. február
Prepodobný vyznávač Bazil
Čítania: Zach 8, 7 – 17; Zach 8, 19 – 23

Ako som sa rozhodol sužovať vás, keď
ma vaši otcovia hnevali a nezľutoval
som sa, tak som sa zasa rozhodol v tých
dňoch robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu
domu. Nebojte sa! (Zach 8, 14n)
V Starom zákone sú časy, keď nepriateľ
utláčal ľud, keď ľudia nedostávali mzdy
a nikto nemohol chodiť bezpečne za svojím
zamestnaním. Pripomína vám to niečo?
Prorok Zachariáš ďalej hovorí: „Ale vy robte
toto: Nech každý hovorí pravdu svojmu
blížnemu..., nesnujte zlé vo svojich srdciach
jeden proti druhému, neobľubujte si krivú
prísahu! Lebo všetko toto nenávidím.“ (Zach
8, 16n)
Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny,
menlivé časti z piatka. Čítania: Ef 5, 8b – 19,
zač. 229; Jn 19, 25 – 37, zač. 61. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 1. marca
Syropôstna sobota – spomienka úctyhodných pôstnikov
Čítania: Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 –
13, zač. 16 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt
11, 27 – 30, zač. 43 (pôstne)

Preto sa usilujte o to, čo slúži pre pokoj
a na vzájomné budovanie. (Rim 14, 19)
Dnes je pamiatka všetkých pôstnikov, ktorí
svoje dobré skutky konali v skrytosti. My to

zväčša robíme naopak, aby nás ľudia videli.
Tento postoj dnes zanechaj. Keď dávaš
almužnu, nech tvoja ľavá ruka nevie, čo robí
pravá. „Dobro radšej konaj okamžite, aby si
si to nerozmyslel. Zlo radšej odkladaj, lebo si
to ešte môžeš rozmyslieť.“ (M. Claudius)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Syropôstnej
soboty (HS: 204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA 2. marca
Syropôstna nedeľa – o vyhnaní Adama
z raja
Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6,
14 – 21, zač. 17

Oblečme si Pána Ježiša Krista; a o telo sa
nestarajme podľa jeho žiadostí. (Rim 13,

13n)

„Hodina velkého třesku se přiblížila.“ Poznáš
túto vetu? Pre niektorých žart, pre iných
vážna vec. Dnešná nedeľa má aj názov,
ktorý nás stavia do pozície vyhnancov.
Táto hodina pre Adama a Evu nastala,
keď odchádzajú z Božej blízkosti. Postoj
vyhnanstva či siroty je aj o tom, že som
niečo stratil. Ktosi ma odniekadiaľ vyhnal.
Sestra Serafína mi raz povedala, že sme
tu len pútnici. Pútnik či syn zasa vie, že je
na ceste, ktorá má cieľ. Hoci sa niekedy cítim sám a v nebezpečenstve, viem o Otcovej
náruči. Kým chceš byť ty? Človekom, ktorý
len prežíva na tejto zemi bezcieľne, vyhnancom s túžbou spríjemniť si chvíľky svojho
života radosťami tohto sveta? Či milovaným
synom, dcérou, ktorý pozná silu lásky a milosrdenstva Ježiša Krista? Ozajstné a úprimné priateľstvo, kde za teba niekto položí
život!? „Zahoďme teda skutky tmy...“ (Rim13,
12) Pôst je cestou odhadzovania všetkého,
čo nie je v súlade z Božím Duchom. A vďaka
Otcovi budeš pevne stáť, lebo Pán a Boh má
moc podržať ťa. Ako študent strednej školy
som videl reláciu Niké. Vyhrávali tam veľké
sumy peňazí. Modlil som sa a prosil, aby
som vyhral milión, keď si cestou do školy
kúpim žreb. A zaspával som s radosťou, že
sa to stane. Rozdeľoval som, komu koľko
dám. Ale nikde som žreb Niké nenašiel.
Zmokol som a smutný sa modlil. Prečo? On
mi odpovedal: „Dal som ti tisíce, aj ostatným. Dal som kvapky.“ A ja som pochopil.
Neprosil som o peniaze, ale o milión. Tešil
som sa, že Boh je verný.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
triódy, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten z triódy (HS: 152, 206;
PZ: 106, 168; HP: 107, 165)
Peter Calko

24 | ikona

slovo 4 | 2014

nohokrát a za rozličných okolností sa v Cirkvi vynárala otázka,
akým spôsobom sa má zobraziť
prvá osoba Svätej Trojice – Boh Otec a či
ikona Boha Otca má svoje miesto medzi
ostatnými ikonami. Názory spojené s touto
otázkou sú často rôznorodé a protikladné. A toto protirečenie, ako sa zdá, nie
je náhodné. Táto badateľná rozpoltenosť má svoj základ už v samotnej
existencii zobrazení Boha Otca.
Najstarším dodnes zachovaným zobrazením Boha Otca je miniatúra v rukopise sv. Jána Klimaka zo začiatku 11.
stor. Ikona sa v súčasnosti uchováva vo
Vatikánskej knižnici. Ikonografia tohto
námetu je už v tom čase plne ustálená
a kompletná a príliš sa nelíši od ikon zo
16. a 17. stor., ktoré boli umiestňované
na ikonostasoch. Najznámejšími a
najrozšírenejšími ikonami Boha Otca
sú ikony s názvom Sedenie po pravici
Otca a Novozákonná Trojica – Otcovstvo. Tento typ, ktorý svojou kompozíciou vychádzajúc zo západných vzorov
nemal nič spoločné s byzantskou
tradíciou, bol rozšírený v ukrajinskom
a bieloruskom maliarstve od druhej polovice 17. stor. Potvrdzuje to aj ikona Sedenie
po pravici Otca, pochádzajúca z dreveného
chrámu v Miliku z 18. stor. a premaľovaná
v 19. stor., ktorá je vyhotovená kombinovanou technikou tempery a oleja na dreve,
kde je tradične v pravej časti výjavu zobrazený Boh Otec ako starý sivý muž sediaci
na kopovitých oblakoch, oproti ktorému
sedí Boh Syn – Ježiš Kristus. Boží Syn je
obnažený a okolo bedier mu k mračnám,
na ktorých sedí, padá bohato nariasený
červený plášť. Nechýbajú výrazné znaky
po klincoch v boku a končatinách a, samozrejme, veľký drevený kríž a anjelské tváre
s krídlami. Uprostred vrchnej časti ikony sa
v obklopení hnedastých oblakov nachádza
Svätý Duch zobrazený v podobe holubice.
V ľudovom umení dochádzalo k stavom
nekontrolovateľnej iniciatívy ikonopiscov,
ktorých niektoré výtvory hraničili doslova
s herézou, ako napr. pri ikone z Boguszy

v Poľsku, na ktorej je Svätý Duch zobrazený v ľudskej podobe. Azda najznámejšou
a najrozšírenejšou ikonou novozákonnej
Trojice je novgorodská ikona pochádzajúca
zo 14. stor., vyhotovená na dreve technikou
vaječnej tempery, ktorá sa v súčasnosti

uchováva v Tretiakovskej galérii v Moskve.
Táto ikona zobrazuje Boha Otca sediaceho
na tróne ako starého muža s dlhou sivou
bradou a sivými vlasmi, odetého do dlhého
bieleho odevu. V ľavej ruke si pridržiava
otvorený zvitok a pravicou žehná. V jeho
lone sedí Boží Syn zobrazený ako mládenec, bez brady, odetý v dlhom červenom
odeve, v rukách drží kruhový nimbus,
uprostred ktorého je zobrazený Svätý Duch
v podobe holubice.
Treba podotknúť, že okrem spomínaných
najčastejších zobrazení Boha Otca, akými
sú Sedenie po pravici Otca a Novozákonná
Trojica – Otcovstvo, jestvuje ešte celý rad
zobrazení Boha Otca na rôznych ikonách,
ako napr. Anjel veľkého mlčania; Otec
sediaci na cherubínoch; Boh Savaot v sláve;
Kríž žehnaný Otcom v tieni krídel Ducha,
Korunovanie Bohorodičky a iné. n
Milan Gábor
snímka: kultprivet.ru

spolok
sv. cyrila a metoda

Môj chrám
Ako chlapec som bol s ujom v lese. „Pozri
sa na tú krásu,“ povedal. „Toto je najkrajší
Boží chrám.“ Bolo to vcelku logické konštatovanie. Pohľad na jarný les, čistú zeleň,
prírodu plnú kvetov celkom logicky evokuje
myšlienku na Boha a prírodu ako na jeho
najkrajší chrám, ktorý si na svoju oslavu
vybudoval sám. Človek sa však od svojho
počiatku snaží Bohu odovzdať svoju úctu
tým, že mu sám stavia chrámy ako diela
vlastného kumštu a ako obrazy krásy vlastnej duše. Z lásky človeka k Bohu vyrástli ako
ovocie ľudskej civilizácie tie najvzácnejšie
diela. Chrámy sa tak zásluhou géniov stali
miestom stretnutia Boha a človeka, miestami, na ktorých sa osobitným spôsobom
realizuje Cirkev. Tu sa stretávajú pokrstení, ktorí sa krstom sami stali chrámom
Svätého Ducha, na modlitbu a bohoslužbu.
Osobitosť chrámu vyžaduje, aby celá jeho
existencia prebiehala v osobitnom režime.
Z toho vyplýva, že chrámy nemožno stavať
bez súhlasu eparchiálneho biskupa. Chrámy
majú byť špeciálnym spôsobom posvätené biskupom, vyčlenené z akéhokoľvek
svetského užívania a vyhradené len pre Boží
kult. V chrámoch sa nemá konať nič, čo by
bolo v rozpore s jeho posvätnosťou. O posvätení chrámu má byť zhotovený pamätný
dokument a deň jeho posvätenia sa má
osobitným spôsobom pripomínať. Ak sa už
z nejakého dôvodu chrám nemôže využívať, môže byť odovzdaný na svetský účel,
nesmie to však byť účel nedôstojný alebo
v rozpore s ideálom Cirkvi. Chrámy sú však
vzácne najmä preto, že sú miestami modlitby. Spomínate si, aký máte zvláštny pocit,
keď prekročíte dvere starého chrámu?
Osobitnú hodnotu má chrám, v ktorom sme
prijali krst – narodenie pre Božie kráľovstvo
a chrám, ktorý bol duchovným domovom
generácií našich predkov. Práve preto je
chrám súčasťou života tak ako vlastný domov. Pre všetky tieto okolnosti sa v chráme
správame ináč ako na iných miestach.
Úctu prejavujeme tým, že zachovávame
posvätné ticho. Nie je to miesto na diskusiu,
jedine na diskusiu medzi Bohom a človekom. V chráme sa úctivo pokloníme pred
bohostánkom, pretože v ňom prebýva živý
Kristus. Pobozkáme ikonu, ktorá zobrazuje
sviatok chrámu alebo liturgické obdobie,
ktoré máme s Cirkvou prežívať. Počas bohoslužieb sa zapájame do spevov a modlitieb.
Pamätajme na to, že kto v chráme spieva,
dvakrát sa modlí.
František Čitbaj

Darujte 2% z daní
Spolok sv. Cyrila a Metoda je občianskym
združením a podľa zákona je zaregistrovaný ako príjemca 2% zo zaplatenej dane
fyzických i právnických osôb. Aj tento rok
vás chceme poprosiť o podporu pri darovaní 2% zo svojich daní.
Adresa: Spolok sv. Cyrila a Metoda, Hollého 4, Michalovce 071 01; IČO: 17078024
Poďakovanie
Výbor spolku ďakuje všetkým protopresbyterom a kňazom vo farnostiach za pomoc pri distribúcii knižného kalendára
a podielovej knihy na rok 2014.
Na spolok darovali:
MUDr. Mária Baránková, Komárno – 47
eur; Štefan Krajňak, Bratislava – 12 eur;
Mária Ihnátová, Jastrabie – 10 eur; Paulína Kočišová, Iňačovce – 10 eur; Miloš
Megis, Bánovce nad Ondavou – 10 eur;
Anna Paľovčíková, Trhovište – 5 eur;
Ing. Mikuláš Varga, Trhovište – 3 eurá;
Anna Gavaľová, Trhovište – 2 eurá; Ján
Kováč, Čaradice – 2 eurá; GKC Podhoroď
– 1 euro; GKC Zalužice – 1 euro; Miroslav
Jún, Sobrance – 1 euro; Anna Kapitulová,
Sobrance – 1 euro
 koinonia sv. ján krstiteľ
Komunitná svätá liturgia
16.02. Ľubotice, cerkev (10.00 h)

nové číslo účtu

Nové číslo účtu je: 3210206959/0200, KS: 0558, VS: 2014, ŠS: vaše PSČ.

Fotografická súťaž Slova 2014
Redakcia Slova vyhlásila na rok 2014 fotografickú súťaž. Súťaž trvá od 1. januára do konca roka 2014. Vyhodnotenie súťaže bude začiatkom roka 2015.
Podmienky súťaže:
1. Tematické okruhy:
1. Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia
v rozličných situáciách)
2. Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, zátišie,
detail)
3. Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie, liturgia,
liturgické predmety, sakrálne stavby)
2. Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej podobe.
3. Forma zasielania:
- Elektronická na adresu fotosutaz2014@gmail.com,
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

Stretnutie pre mladých
06.03. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.30 h)

 jubileá kňazov – OPRAVA
V Slove č. 03/2014 boli chybne uvedené
dátumy výročí kňazov: Mons. Ľubomír
Petrík oslávi 50 rokov života 19. februára
2015, František Dancák oslávil 75 rokov
života 9. februára 2014.
Za chybné údaje sa oslávencom ospravedlňujeme.

Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok,
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Staničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 h

 blahoželáme
Dôstojný otec Emil Turiak, pri príležitosti
vašich 55. narodenín dovoľte, aby sme
sa vám poďakovali za vašu prácu, ktorú
s veľkou láskou vykonávate v prospech
gréckokatolíkov žijúcich v Žiline a okolí.
Zároveň vám vyprosujeme veľa Božích
milostí, ochranu Presvätej Bohorodičky,
dary Svätého Ducha a pevné zdravie vám
i celej vašej rodine.

Biblický večer
20.02. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.00 h)

Prečo budem vo voľbách 15. marca 2014 voliť prezidenta kresťana?
Ja ako veriaci katolík som presvedčený, že len kresťanský prezident je schopný spoľahlivo brániť kresťanské normy a morálne
hodnoty v našej spoločnosti. Dnešná spoločnosť je polarizovaná
od liberálov až po konzervatívcov a objavujú sa v nej aj pochybné
názory na život človeka. Zvrátené a sebecké skupiny spoločnosti
sa dožadujú uzákoniť registrované partnerstvo – rodovú rovnosť,
manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia, poznávané ako rodič
1 a rodič 2, čím degradujú tradičné manželstvo muža a ženy, otca
a matky v rodine. Tým vylučujú reprodukciu takejto spoločnosti
a pripravujú jej zánik v mene ľudských práv.

listáreň

Novozákonná
Trojica –
Otcovstvo
M
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váš čitateľ Jozef z Košíc

v predmete uveďte: Fotografická súťaž 2014 + tematický okruh (napr. Ľudia).
- Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie
a meno autora fotografie (s diakritikou).
- Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
4. Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením
fotografie v periodikách a publikáciách neziskovej
organizácie Petra.
5. Počet fotografií je neobmedzený.
6. Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú sadu kníh
a balíček DVD a CD v hodnote 100, 50 a 30 eur.

Nech vás sprevádza Božia Matka, ktorej ste veľkým ctiteľom. Spievame vám
na mnohaja i blahaja lita.
vďační žilinskí veriaci
15. februára 2004 prijal z rúk vladyku
Milana Chautura v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme sviatosť Kristovho
kňazstva otec Martin Mihaľ. Večný Otče,
žehnaj nášho kňaza. Prosíme ťa, vypočuj
jeho dobré úmysly, za ktoré sa modlí. Daruj mu všetky milosti potrebné na jeho
svätosť. Prečistá Bohorodička, ochraňuj
ho a prihováraj sa zaňho aj za nás, ktorí
sa za neho modlíme, aby sme raz všetci
spolu oslavovali Najsvätejšiu Trojicu v nebeskej vlasti.
To mu vyprosujú rodičia, sestry s rodinami, teta Gita s celou rodinou a rodina
Mihaľovcov.
Živite ľudije na blaho svita našomu duchovnomu mnohaja lita!
20. februára oslávi krásnych 40 rokov života náš duchovný otec Rastislav Daňo.
Pri tejto príležitosti vám, otec Rastislav,
srdečne blahoželáme a ďakujeme za Božie slovo, ktoré zasievate do našich sŕdc.
Za modlitby, ktoré za nás stále obetujete,
a za všetko, čo robíte pre našu farnosť.
Do ďalších rokov vášho života vám vyprosujeme veľa Božích milostí, hojnosť darov
Svätého Ducha, radosť a lásku v kruhu
vlastnej i farskej rodiny. Nech dá Boh pevné zdravie vám i vašej rodine a nech vás
ochraňuje Presvätá Bohorodička.
veriaci z obce Rakovčík
inzercia
35/175 slobodný, veriaci muž bez záväzkov si hľadá priateľku na vážne zoznámenie. Kontakt: 0915 301 754

_________________________________
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Citricidal grapefruitové kvapky, masti
na reumu a bolestivé kĺby a iné produkty tradičného ľudového liečiteľstva. www.liecivemasti.com
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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17.02. (pondelok) 16.05 Večerná univerzita: Médiá – novodobé otrokárstvo v rodine
– autor: Pavol Tománek
18.02. (utorok) 19.30 Listy z osamelého
ostrova: List do Pergamonu ⓬ – dokumentárny seriál o Turecku a o ostrove
Patmos, ktorým boli určené najznámejšie
a najprekladanejšie listy 20.15 Vnútorné
uzdravenie (1) – záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne 21.15 Rehoľná
abeceda – premonštrát Martin Štrbák,
jasovský opát
19.02. (streda) 19.30 Tóny v tichu ⓬ – rekonštrukčný portrét významného dirigenta
Zdenka Bílka, ktorý sa za neoblomný postoj
k ľudským a kresťanským hodnotám ocitol
v komunistických väzeniach 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku
20.02. (štvrtok) 19.30 Na území Boha ⓬ –
dokument o občianskej vojne na africkom
Pobreží Slonoviny kamerou misionára
Zbigniewa Kłosa
21.02. (piatok) 17.30 Tasovický Mojžiš –
dokument o sv. Klementovi Hofbauerovi
⓬ 20.25 EFFETA (Mt 5, 38 – 48) – zamyslenie nad nedeľným evanjeliom 21.55
Filip Neri (1) ⓬ – životopisný film patróna
mládeže svätého Filipa Neriho
23.02. (nedeľa) 07.55 Klbko: Modlitba
Pána – relácia pre deti, ktorá priblíži modlitbu Otčenáš 08.15 Animované biblické
príbehy: Odpusť nám naše viny (11) – podobenstvo a slová o odpúšťaní, ktoré Ježiš
adresoval svojim učeníkom 10.30 Svätá
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omša z Vatikánu 19.30 Spojení oceánom
– publicistická relácia o živote slovenskej
komunity v USA a Kanade 21.10 LAJF
24.02. (pondelok) 16.05 Univerzita tretieho veku: Cirkev ako jednota Najsvätejšej
Trojice – autor: Zdenko Pupík
25.02. (utorok) 19.30 Listy z osamelého
ostrova: List do Tyatír ⓬ 20.15 Vnútorné
uzdravenie (2) – záznam zo seminára pátra
Eliasa Vellu v Trenčíne 21.15 Rehoľná abeceda – Vladimír Peklanský, pallotín
26.02. (streda) 19.30 Ako som mal začať
3. svetovú vojnu ⓬ – dok. portrét Karola
Noskoviča, politického väzňa, ktorý vo
svojej mladosti zažil trpké sklamanie 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
27.02. (štvrtok) 19.30 Zvláštna akcia ⓬ –
film o období, keď sa komunistický režim
rozhodol podniknúť rozhodnejšie akcie
zamerané proti integrite Cirkvi; na uskutočnenie svojho zámeru – odtrhnutia Cirkvi

od Svätého Otca a biskupov rafinovane
zneužil Katolícku akciu
28.02. (piatok) 17.30 Kardinál Jozef Tomko
⓬ – film plný hlbokých myšlienok, životných skúseností a vtipných poznámok
na turistike v Alpách, na Lomnickom štíte,
v chaose rímskej dopravy aj v súkromí domova 20.25 EFFETA (Mt 6, 24 – 34) 21.55
Filip Neri (2) ⓬
01.03. (sobota) 10.00 Svätá omša z Košíc
– priamy prenos z Dómu sv. Alžbety pri príležitosti životného jubilea kardinála Jozefa
Tomka a Mons. Alojza Tkáča
02.03. (nedeľa) 08.15 Anim. biblické príbehy: Poklady v nebi (12) – príbeh o kontraste
medzi dvoma mužmi, ktorí hľadajú v živote
čosi viac 10.30 Svätá omša z Košíc z Kostola
Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
21.10 Čaviareň: Jéééde, jééééde poštovní
panáček; hostia: Imrich Degro – chovateľ
holubov, Jozef Vaľko – riaditeľ SSOŠ pôšt
a telekomunikácií, Alexander Vaľko

Februárové

Moja televízia

7. 2. O bohoch a ľuďoch

FILMOVÉ
VEČERY
s Televíziou LUX
Premiéra Pi 21:55 | Repríza So 20:25

14. 2. Svätá Barbora

Právo na zmenu programu vyhradené.

21. 2. a 28. 2. Filip Neri 1, 2/2
Viac na www.tvlux.sk.

Viacdielna séria s názvom Ponechaní napospas (Ponecháni napospas) je vcelku úspešnou verziou na apokalyptickú tému, ktorá je určená pre tínedžerov. Ak máte doma deti
vo veku 12 – 18 rokov, môže ich tento druh literatúry zaujať nielen samotným príbehom
a dobrodružstvom, ale aj tým, že nastolí provokatívne otázky o živote. Samotné čítanie
teda nemusí zastať iba pri hltaní dobrodružstva, ale môže dostať aj pridanú hodnotu.
Dej príbehu sa odohráva v posledných časoch a hlavnými hrdinami sú štyria mladí ľudia
(v podstate ešte deti), ktoré po zmiznutí množstva ľudí na celej zemeguli zostali na svete sami bez rodičov.
(Dada Kolesárová)

Čistá duša

V roku 2001 sa na filmových plátnach objavil film Čistá duša (A Beautiful Mind) z dielne
režiséra Johna Howarda. Bol inšpirovaný skutočným životným príbehom nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Johna Forbesa Nasha ml., ktorého stvárnil vynikajúci Russel
Crowe. V príbehu sa zoznámite s mimoriadne talentovaným matematikom, ktorý žije
vo svojom vlastnom svete a je akoby „posadnutý“ túžbou objaviť originálnu myšlienku.
Svojou matematickou teóriou obráti naruby ekonomické tézy. Vďaka tomu získa postavenie, ožení sa a založí si rodinu. Čoraz väčšmi však upadá do izolácie a čudáctva. Až neskôr sa zistí, že ide
o psychickú chorobu. (Dada Kolesárová)

Slávka Tkáčová: Chcem veriť

Súťaž Gospel talent sa v roku 2013 uskutočnila už po tretíkrát. Víťazkou sa stala 17-ročná
slečna Slávka Tkáčová z Bardejova, ktorá prerazila piesňou Chcem veriť. Táto pieseň
v sebe nesie hlboký obsah túžby človeka po dôvernom vzťahu s Bohom. Skladba, ktorú
si máte možnosť vypočuť na www.igospel.sk, je konkrétnym výkrikom tejto vnútornej
túžby. Mladá študentka Pedagogickej akadémie v Prešove dodáva: „Veriť v Boha je jedna vec, ale dôverovať
a veriť Bohu v každodenných situáciách, to je niečo celkom iné.“ Skladba pôsobí pokojným dojmom, preto
veríme, že sa jej skladby budú hrať častejšie v slovenských rádiách, aby uponáhľaný svet našiel pokoj aj skrze
túto skladbu. Ostáva nám iba veriť. J (Miroslav Dargaj)

rtv:

Jerry B. Jenkins, Tim Lahaye: Ponechaní napospas

hudba film kniha

14.02. (piatok) 20.30 Zahraničné štipendijné pobyty slovenských študentov a vedcov
15.02. (sobota) 20.30 Dobrá novina a jej
zahraničné projekty pomoci
16.02. (nedeľa) 14.00 Osudová veštba
– rozhlasová hra 15.30 Sila solidarity –
hlavná téma 4. ročníka projektu Nenápadní
hrdinovia
17.02. (pondelok) 20.30 Teológia tela
ľudskou rečou
18.02. (utorok) 20.30 O pastoračnej spolupráci kňazov a laikov; hosť: Ondrej Šmidriak
19.02. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Hrušov
20.02. (štvrtok) 20.30 Pohľad Tomáša
Akvinského na vojnu
21.02. (piatok) 20.30 Hazard a jeho vplyvy
na ekonomiku, spoločnosť a rodinu
22.02. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30
Mesiac s pápežom Františkom
23.02. (nedeľa) 14.00 Sestry – pôvodná
hra zo súčasnosti
25.02. (utorok) 20.30 Slovom žalmu
k jubileu
26.02. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Veľká Paka
02.03. (nedeľa) 14.00 Maškarný bál –
príbeh

DVOJKA
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14.02. (piatok) 08.30 Beckov – na hrade
a v podhradí, dokument
15.02. (sobota) 21.50 Ježiš, ty vieš – dokument
17.02. (pondelok) 09.15 Reverend –
dokumentárny film o kňazovi Elemírovi
Mikušovi, ktorý po 50-ročnej emigrácii
prišiel dožiť svoj život na Slovensko 10.30
Reverend R 23.10 Veľké jubileum – Hymna
20.02. (štvrtok) 07.50 Zázračný ateliér
21.02. (piatok) 08.15 Mestá a tváre
rádio slovensko

Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie
na dnešný deň
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 06.14
Zamyslenie na dnešný deň 18.15 Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 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 Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje Mons. Ján Krajčík

23.02. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie zo Zemianskeho Podhradia
02.03. (nedeľa) 09.05 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa
P. P. Gojdiča; slávi Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita
09.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons.
Anton Fabián

Liturgické
pexeso
Myrovanie
Slovo myrovanie je odvodené
od svätého oleja, ktorý sa nazýva
myro. Je to pozostatok dvoch
odlišných zvykov, keď sa v cirkvi
konala celonočná vigília – bdenie
a zapaľovali sa olejové lampy
pred ikonou sviatku. Myrovanie sa
u nás deje na konci bohoslužieb.
Veriaci prichádzajú na uctenie
(pobozkanie) ikony sviatku, ktorá je
zvyčajne umiestnená na tetrapode.
Kňaz držiac nádobku so svätým
olejom maže ľudí štetcom v znaku
kríža na ich čelá. Pri pomazaní ich
pozdravuje slovami: Christos posredi
nas, na čo odpovedajú: Jest i budet.

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 neveriacich 08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená.
n Miláčik, nakŕmil si už vianočné
darčeky?
n Idú dve blondínky po ulici
a jedna hovorí:
„Vieš, že tento rok budú Vianoce
v piatok?“
Druhá na to:
„Dúfajme, že nie trinásteho!“
n Idem vám takto raz po prérii
a čo nevidím. Bizóna! Pozriem sa
poriadne... A fakt ho nevidím.
n Keď to vyhodíš do vzduchu, je
to nič. Keď to dopadne, je to tisícka. Čo je to? Neviem. Ale keby
som to vedel, robím to od rána
do večera!
n Predám šesťhlavové stereo
sovietskej výroby. Zn: Nechápem,
ako funguje!
n Otázka na rádio Jerevan: „Koľko je medveďov na Slovensku?“
Odpoveď: „Medveďov 1380,
hladina ustálená.“
n Idú dve paradajky po ceste
a jednu zrazu prejde auto. Druhá
sa otočí a pýta sa: „Tak čo, lečo,
ideme?“
n Prechádza vodič kontrolou
na colnici a colník sa ho pýta:
„Nejaké drogy, alkohol, cigarety?“
Vodič odpovie: „Nie, ďakujem,
mám svoje!“

Pomôcky:
Korb, Ters

Dal nabok

1. časť
tajničky

Vatry

Umelý jazyk

slovo

Nepodľahol

Výhra dvoch
čísel v lotérii

Rekontra

Autor:
Vladimír
Komanický

Silák

Milenec
Fatimy

10 x 10

Dlhý čas

4. časť
tajničky
Obyvateľ
Galície

Družstvo,
team

Local area
network,
skratka

2. časť
tajničky

Osud

Telocvičné
úkony

Popevok

Súhlas
Dvojzložková
tkanina
Tkanina
na vyšívanie

Oľutoval

Spojka

Peruánsky
Indián

Morský
sokolík

Ušľachtilý kôň

Dojnica

Značka kanc.
potrieb

Byť
zamilovaný,
prenesene

Nápor

Pastier
v Eurázii

Koralový
ostrov

Číselná lotéria
Farba
na vajcia
Veterán rádio
klub

Španielska Níl, po česky
vychováva
Hudobná
teľka
stupnica

Bývalé
talianske
platidlo

slovo

Na 100
spôsobov

Ruské mesto

Kôš,
po nemecky

EČV Vranova
nad Topľou

Patriaci
atamanovi
Toho roku,
skratka

Keď
Chem. zn.
argónu

3. časť
tajničky

Tri osoby

Popevok

Obtoč

K	A	A	I	O	P	L	M	E	R	A	P	I	R	N	R	N

Legenda: ALIBI, AUTOR, DAMASK, ETAPA, HLASY, HLINA,
CHOROBA, CHRUP, ISTIČ, ISTROCHEM, KAPITÁN, LEKÁR,
LIEK, MYDLO, NÁPAD, ODMENA, OCHRANA, OKOVY, ORECHY, ORLOV, OSADA, OSTRIEŽ, PERISKOP, PLÁNY, POCITY,
POKUTA, POLYP, PORIADOK, POŠTA, PREŠOV, PRETEKÁRI,
RASCA, RIASA, SALAŠ, SAMBA, SLANINA, STRACH, STREDA, TENISTA, TEPLO, TUREK, ULICA, ÚSPECHY, VARECHA,
VLEKY, ŽATVA.

	V	A	O	S	A	D	A	Z	O	O	Y	N	O	Č	Á	A	CH

Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných písmen.

	Č	T	I	 K	T	D	A	O	L	CH	S	CH	I	 K	T	R	A

Autor: Marek Pataky.

	V	C	H	L	A	S	Y	E	A	O	E	T	A	P	A	S	H
	T	O	A	T	Y	A	S	C	P	N	K	E	I	L	R	L	A
	P	V	Š	P	CH	L	S	O	Á	I	K	O	V	Á	I	D	A
	L	O	I	E	E	A	V	T	 Ý	S	S	O	V	N	CH	B	J
	P	E	R	R	R	Š	I	Ú	A	T	L	T	A	Y	O	Z	I

	A	U	T	O	R	R	O	P	D	E	S	T	E	N	U	S	B
	V	R	L	P	V	L	E	 K	Y	M	K	T	R	P	A	T	M
	T	E	N	I	S	T	A	D	M	L	E	Á	R	I	S	L	A

n Ide ťava po púšti a stretne
agenta 007. Agent sa slušne predstaví: „Bond, James Bond.“
Ťava odpovie: „Bloud, Velbloud.“

Infekčná
choroba

	A	K	P	O	C	I	T	Y	A	R	O	N	R	A	E	Ú	S
	Ž	K	O	CH	R	A	N	A	P	N	Á	P	A	D	CH	Ž	U

Správne riešenia z čísla 2. Krížovka: V Bohu je moja spása
i sláva. Boh je moja sila. Osemsmerovka: Tam, kde sa popiera
Boh, vládne nepokoj.
Výherca: Ivana Murdziková z Bukoviec. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

 gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290

PROGRAMY
PRE RODINY
v Centre pre rodinu na Sigorde pri Prešove

Prázdninový týždeň
pre rodiny s deťmi
4. – 7. marec 2014

Pozývame vás prežiť čas jarných prázdnin v spoločenstve ďalších rodín v Centre pre
rodinu na Sigorde. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre vás pripravili
program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami nielen pre deti.
Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery.
Príspevok na rodinu: 120 eur

MMM –
Manželstvo Misia Možná

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 živote, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie
informácií, ale ako hovorí Božie slovo v Rim 1, 16: „je
Božou mocou na spásu“, budeme sa modliť, aby ťa
Svätý Duch vystrojil mocou do tejto služby.
(Mgr. Peter Lipták & otec Slavomír Palfi)
28.02. – 02.03. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Vranov nad Topľou-Čemerné. Veková kategória
účastníkov je od 9 do 30 rokov.
28.02. – 02.03. Fórum služobníkov mladých. Formačný víkend pre mladých, ktorí slúžia mladým
(stretnutie animátorov z rôznych spoločenstiev). Fórum chce byť platformou stretnutia tých, ktorí v rôznych spoločenstvách v rámci Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku slúžia mladým. (otec Milan Zaleha)
07.  – 09.03. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
05.03. – 08.03. Prázdninový týždeň pre rodiny
s deťmi. Pozývame vás prežiť čas jarných prázdnin
v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa
sme pre vás pripravili program naplnený zábavou
a rôznymi voľnočasovými aktivitami nielen pre deti.
Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery. Príspevok na rodinu je
120 eur.
 pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
23.02. Katedra sv. Petra (10.00 h)
01.03. Fatimská sobota (10.00 h)
09.03. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
22.02. Katedra sv. Petra
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
01.03. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643

11. – 13. apríl 2014

01.03. Fatimská sobota (10.30 h)
02.03. Večiereň – začiatok Veľkého pôstu (17.00 h)
09.03. Malá púť (09.00 h)

Víkend pre manželské páry túžiace po obnove manželskej jednoty, vzájomnej lásky
a porozumenia a po uzdravení ich manželstva.
Víkend sa uskutoční pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo
novej evanjelizácie z Dolného Kubína.

 gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com

Príspevok na manželský pár: 80 eur

 škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

Centrum pre rodinu – Sigord

 pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081

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

evanjelizačná škola sv. mikuláša
www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

