
slovo
časopis gréckokatolíckej cirkvi · 46. ročník · číslo 6 · 16.03.2014

Slovensko za život!
Necháme si zničiť rodinu?



Bezpečnosť života
Ako sa máme, aká je naša životná úroveň 
a v akom svete žijeme? Na túto otázku nám 
dennodenne odpovedajú rôzne agentúry, 
štatistiky, politici, analytici, finančníci, 
novinári... Tých múdrych ľudí je veľa a každý 
z nich má iný uhol pohľadu a iné kritériá, 
ako hodnotiť našu životnú úroveň a sme-
rovanie moderného ľudstva i jednotlivca. 
Počúvame vyhlásenia, že finančná kríza 
je už na ústupe, máme primeranú mieru 
demokracie, sú chránené naše ľudské práva, 
je garantovaná sloboda slova, vierovyznania. 
Vedeli by sme toho vymenovať veľmi veľa. 
Osobne pre každého človeka mať sa dobre 
znamená niečo iné. Jeden si chráni zdravie, 
iný vzdelanie, prácu, bývanie... Mať sa dobre, 
niekedy aj za každú cenu, nech to stojí, čo 
to stojí.

Sv. Pavol varuje pred pohľadom na život 
cez ružové okuliare.V Druhom liste Timo-
tejovi píše: „Vedz, že v posledných dňoch 
nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú 
sebeckí, chamtiví, ...“ (2 Tim 3, 1n). Pavol 
menuje znaky nebezpečenstva. Je ich viac, 
ale prvé dva sú sebeckosť a chamtivosť. Iný 
preklad nazýva sebeckosť láskou k sebe. 
Chamtivosť prekladá ako lásku k peniazom. 
Môžeme iba súhlasiť, lebo diagnóza prob-
lémov dnešnej spoločnosti je v chamtivosti 
– v láske k peniazom a sebeckosti – v láske 
k sebe samému. Teda nebezpečné časy už 
žijeme. Aj prieskumy hovoria, že peniaze sú 
ako hodnota v rebríčku hodnôt dnešného 
človeka stále vyššie a vyššie. Následkom 
týchto nezdravých spôsobov života je taká 
spoločnosť, akú ju vnímame. Následky 
tejto diagnózy sú viditeľné v našom okolí 
a v našich rodinách. Ľudí, aj tých najbližších, 
rozdeľuje sebaláska a honba za tým, aby som 
sa mal dobre. Sme ochotní urobiť všetko pre 
svoje dobro, pohodlie, pokoj... Nepozeráme 
na to, či je to morálne, spravodlivé, slušné 
voči iným. Zabúdame sa pýtať, či je to v sú-

lade s morálkou, vierou, Božím slovom. Sme 
nevšímaví k ľuďom okolo nás. Pre svoje dob-
ro nevidím manžela, manželku, deti, kolegu, 
suseda. Sebaláska a chamtivosť spôsobuje 
slepotu a necitlivosť človeka. Následky sú 
v rozvodovosti, v neúcte k inštitúcii rodiny, 
v negácii morálky, v relativizovaní pravdy, 
v odkresťančovaní spoločnosti, v prekrúcaní 
hodnôt.

Diagnóza je stanovená, ale aké lieky 
zaberú na túto chorobu? Ako byť v bezpe-
čí v týchto nebezpečných časoch? Jeden 
múdry človek povedal, že liekom je Kristus 
a žité a živé kresťanské posolstvo lásky. Ježiš 
objavil a ponúka liek na ľudskú slepotu 
a bezcitnosť. Prežívame pôst, blížime sa 
k nedeli, keď sa budeme klaňať Ježišovmu 
krížu a spievať: „Tvojmu krížu klaniame sa, 
Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme“. 
Tu sa ponúka liek. Lebo na kríži je Ježiš, kto-
rý miluje svojho Otca nadovšetko, celým srd-
com, celou dušou, mysľou a zo všetkej sily. 
Ježiš miluje človeka v jeho sebeckom dobre 
a chce ho priviesť k pravému dobru. Na ne-
bezpečenstvo sebectva a chamtivosti ponúka 
lásku a obetu. „Veď poznáte milosť nášho 
Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa 
pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chu-
dobou obohatili. “ (2 Kor 8, 9) Ježiš ponúka 
bezpečnosť v týchto nebezpečných časoch. 
Často oslovuje ľudí: „Poďte ku mne. Nasle-
dujte ma. Učte sa odo mňa, počúvajte moje 
slovo a zachovávajte ho.“ Tu je pre nás cesta, 
ako liečiť sebeckosť a chamtivosť. Prajem 
všetkým nám, aby sme v týchto dňoch pôstu, 
modlitby, stíšenia jasnejšie počuli Ježišovo 
pozvanie a prijali jeho recept na šťastný 
a bezpečný život v jeho spoločenstve.

Mgr. Jozef Miňo, JCLic., košický protopresbyter

Hlahol

Miešaný spevácky zbor 
Hlahol pôsobí na pre-
šovskom Sídlisku 3 

a združuje veriacich, ktorým je 
blízka duchovná hudba byzant-
ského obradu.

História
Zbor vznikol vo februári 2004, 
iba niekoľko mesiacov po vy-
budovaní chrámu a následnom 
vzniku Farnosti blahoslaveného 
hieromučeníka Pavla Petra Goj-
diča na Sídlisku 3 v Prešove.

Pri jeho vzniku bol vtedaj-
ší farár otec Marek Kolesár, 
dirigentka Tatiana Kanišáková 
(teraz Švajková) a šestnásť 
nadšencov oboch katolíckych 
obradov. Prvé vystúpenie zboru 
sa uskutočnilo v domovskom 
chráme na sviatok Kristovho 
vzkriesenia, najväčšieho kres-
ťanského sviatku.

Zbor má v súčasnosti viac ako 
dvadsať kmeňových speváčok 
a spevákov, od roku 2010 ho 
vedie Tibor Krenický.

Začiatky boli pre viacerých 
ťažké, pretože prispôsobiť sa 
zborovému spevu nie je pre lai-
ka zvyknutého na istý štýl spevu 
jednoduché. Kvôli hlasovým 
limitom spevákov treba skladby 
neraz citlivo upraviť, aby boli 
zvládnuteľné amatérskymi 
nadšencami.

Repertoár
Počas desiatich rokov svojho 
účinkovania zbor nacvičil 
množstvo liturgických a ná-
boženských skladieb v cirkev-
noslovanskom jazyku od kla-
sických (prevažne ruských) 
autorov, ktoré sú doplnené 
viacerými gréckymi hymnami 
a akatistami v slovenčine. Vý-
znamnú časť repertoáru tvoria 
viachlasné úpravy tradičných 
prostopinijových nápevov podľa 
Štefana Ladižinského, ktoré 
všetkých prítomných veria-
cich pozývajú k zapojeniu sa 
do spevu.

Koncerty, prehliadky, 
vystúpenia
Odmenou za intenzívne 
nácviky je pre spevákov popri 
liturgických aktivitách príleži-
tostná účasť na prezentáciách 
duchovnej tvorby na festiva-
loch, koncertoch i v rozhlaso-
vom vysielaní. Z nich možno 
vybrať regionálnu prehliadku 
speváckych zborov DO.RE.
MI.FA., koncert zborov vo Svid-
níku, vystúpenie v rámci osláv 
Panny Márie Škapuliarskej vo 
Veľkom Šariši, prehliadku v Sni-
ne, stropkovský Memoriál bl. 
mučeníka M. D. Trčku, Festival 
duchovných piesní byzantského 
obradu v Prešove, vranovský 

Mariánsky festival, Spišské 
zborové dni, Cyrilo-metodské 
slávenie v Konkatedrále sv. 
Mikuláša v Prešove, prehliadky 
a vianočný koncert duchovných 
piesní v Chráme Povýšenia sv. 
Kríža na sídlisku Sekčov v Pre-
šove, zbor prezentoval liturgic-
ký spev aj v rámci Noci kostolov. 
Vianočným pásmom kolied 
spestruje sviatky farníkom, ale 
aj obyvateľom domovov sociál-
nych služieb.

Výjazdové vystúpenia zboru 
mávajú formu púte, čo utužuje 
ľudské a modlitbové spoločen-
stvo. V roku 2008 takto členovia 
zboru navštívili vtedajšie 
pôsobisko otca Petra Krenické-
ho na zakarpatskej Ukrajine, 
odkiaľ si priniesli nezabudnu-
teľné spomienky.

Stretnutia
Počtom neveľké teleso žije ako 
jedna veľká rodina. Usiluje sa 
vyprosovať duchovné ovocie 
spoločnými modlitbami za svo-
jich členov, ktorí to najviac 
potrebujú. Spestrením života 
zboru sú výročné posedenia, 
oslavy životných jubileí či 
opekačky. Najväčšiu radosť však 
spevákom aj ostatným farní-
kom prináša liturgický spev, 
ktorým sa zbor usiluje obohatiť 
a prehĺbiť duchovnú atmosfé-
ru, a tak naplniť svoje hlavné 
poslanie. Veľmi potešujúca je aj 
rozširujúca sa spolupráca medzi 
prešovskými chrámovými zbor-
mi v rámci spoločných nácvikov 
a vystúpení, ale aj duchovných 
cvičení.

Približne hodinové nácviky 
skladieb prebiehajú jedenkrát 
v týždni v chráme po večernej 

svätej liturgii a každý poslucháč 
alebo záujemca o spev je vítaný. 
Deň nácviku je spravidla vyhlá-
sený v nedeľných oznamoch, 
prispôsobuje sa čo najlepšej 
účasti spevákov, zvyčajne je to 
streda. Systém nacvičovania 
skladieb je založený na nahráv-
kach pre jednotlivé hlasy, ktoré 
si zboristi osvojujú napočúva-
ním. Takýto prístup umožňuje 
využívať čas spoločného nácvi-
ku na ďalšiu prácu so skladbou.

Zbor v chráme vystupuje 
okrem veľkých sviatkov pre-
važne na cirkevnoslovanských 
svätých liturgiách jeden až 
dvakrát mesačne, s výnimkou 
každoročnej prestávky v čase 
letných dovoleniek. n

Tibor Krenický 
Darina Štefeňáková
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�� Zaľúbené páry putovali 14. – 16. 
februára k Sedembolestnej Panne 
Márii do Šaštína. Viac ako tristo 
mladých ľudí sa stretlo na siedmom 
ročníku Púte zaľúbených – víkendo-
vej akcii pre všetkých, ktorí spolu 
chodia, sú zasnúbení alebo manželia. 
Mottom ročníka boli slová: Stvorení 
pre Lásku. Program púte ukončila 
nedeľná slávnostná svätá omša, 
ktorú celebroval vladyka Milan Lach, 
prešovský pomocný biskup. Silným 
momentom bolo predsavzatie žiť 
čistý vzťah, kde si mladí (chlapec 
dievčaťu a dievča chlapcovi) verejne 
predsavzali žiť čisto do manželstva 
a venovať svoje úsilie do prípravy 
na manželstvo. Svoj manželský sľub 
si následne obnovili aj prítomní 
manželia.

��Matica slovenská ponúka kurzy 
hlaholiky. Záujemcovia, ktorí by sa 
chceli naučiť základy hlaholiky a do-
zvedieť sa viac o jej histórii, sa môžu 
prihlásiť na kurzy a prednášky v rám-
ci Hlaholskej akadémie Domu Matice 
slovenskej v Bratislave. Slávnostne 
ju otvorili 16. februára v Kostole sv. 
Kríža v Devíne. Poslaním akadémie je 
podľa vyhlásenia pestovať hlaholskú 
gramotnosť Slovákov. Akadémia je 
otvorená pre všetkých bez ohľadu 
na ich svetonázor. Matica slovenská 
pozýva aj umelcov, učiteľov, ale 
hlavne mládež. Prihlášky na kurz 
hlaholiky možno zasielať na adresu: 
Hlaholská akadémia Domu Matice 
slovenskej, Grösslingova 23, 812 51 
Bratislava alebo e-mailom na dms.
bratislava@matica.sk a do predmetu 
uviesť Hlaholská akadémia.

�� Evanjelizácia v Božej moci je 
názov ďalšieho zo série formačných 
víkendov v réžii Petra Liptáka a otca 
Slavomíra Palfiho, ktorý sa uskutočnil 
21. – 23. februára v Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli. Kurz je určený tým, 
ktorí túžia iným ohlasovať radostnú 
zvesť o spáse skrze Ježiša Krista. 
V piatok si účastníci vypočuli úvodnú 
katechézu s názvom Slovo kríža je 
Božou mocou a pozreli si film Otec 
svetiel. Sobota sa niesla v zname-
ní série prednášok o samotnom 
spôsobe a princípoch evanjelizácie: 
ako zdieľať svedectvo, ako ohlásiť 
evanjelium a čo je najdôležitejšie – 
mať Elizeove srdce a byť vystrojený 
Božou mocou. Sobotňajší večer patril 
chválam a modlitbám za vystrojenie 

Výzva Rady hierarchov k modlitbám  
a pôstu za pokoj na Ukrajine
Aj keď Rada hierarchov Grécko-
katolíckej cirkvi sui iuris na Slo-
vensku už pred časom reagovala 
svojím vyhlásením na situáciu 
na Ukrajine, teraz, keď sa 
udalosti v tejto našej susednej 
krajine vážne vyhrocujú, opäť 
nemôžeme mlčať. Žiadame 
kompetentných na Ukrajine, 
aby pristupovali k požiadav-

kám ukrajinského ľudu s úctou 
a v pravde, zastavili krviprelie-
vanie a rešpektovali dôstojnosť 
každého človeka a jeho právo 
na vyjadrenie svojho názoru 
a postoja k verejnému životu 
a smerovaniu krajiny.

Vyzývame preto veria-
cich Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, ako aj všetkých 

ľudí dobrej vôle k modlitbám 
a vhodnej forme pôstu za pokoj-
né vyriešenie situácie na Ukra-
jine, za rešpektovanie Božích 
zákonov a ľudských práv.

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup  

metropolita a predseda  
Rady hierarchov

Gymnazisti sa zúčastnili na liturgii v košickej katedrále
Na sviatok sv. Konštantína Filo-
zofa 14. februára sa košická gréc-
kokatolícka katedrála zaplnila 
mladými do posledného miesta. 
Študenti Cirkevného gymnázia 
sv. T. Akvinského v Košiciach sa 
so svojimi profesormi zapojili 
do liturgie, ktorú pre nich slávil 
vladyka Milan Chautur, ko-
šický eparcha. Vo svojej kázni 
vladyka poukázal na slovo láska, 

o ktorom veľa počuť v súvislosti 
so sviatkom sv. Valentína. „Ľudia 
však už tomuto slovu nerozume-
jú. Ak vynechajú prameň lásky 
– Boha, tak zažívajú sklamanie 
vo vzťahoch. Lebo Boh povolal 
človeka k láske a vložil lásku 
do vzťahu medzi mužom a že-
nou, aby sa z lásky rodil nový 
život.“ Vladyka pripomenul, že 
ničiteľom lásky je egoizmus, 

prejavujúci sa chcením dobra 
iba pre seba. Život bez lásky však 
nie je pravým životom. Mladým 
pripomenul, aby v láske obja-
vovali zmysel života a strážili si 
prítomnosť Boha v srdci.

Za slávenie liturgie sa poďa-
kovala ctihodná sestra Adriána, 
riaditeľka školy. Spevom ju 
obohatil aj mládežnícky zbor 
študentov. (Michal Hospodár)

Spolok sv. Cyrila a Metoda rozširuje spoluprácu
Vo farskom chráme v Koši-
ciach-Terase sa 16. februára 
uskutočnila liturgická slávnosť 
na počesť 1 145. výročia blažené-
ho skonu Konštantína-Cyrila Fi-
lozofa. Svätú liturgiu celebroval 
otec Michal Hospodár, predse-
da Spolku sv. Cyrila a Metoda, 
a spevom ju sprevádzal kated-
rálny zbor z Košíc. V homílii sa 
otec Ľubomír Petrík z Prešova 
zameral na zvestovanie ničím 
nepodmienenej Božej lásky, 
ako to vyplýva z podoben-
stva o márnotratnom synovi. 
Veľkosť Božej lásky dokumen-
toval aj osobnou skúsenosťou 
pri evanjelizácii. „Aj úspešnosť 
cyrilo-metodskej misie na-
šim predkom bola založená 
na nadšenom ohlasovaní Božej 

lásky,“ dodal. Po svätej liturgii 
nasledoval podpis dohody 
o spolupráci medzi Spolkom 
sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach a Múzeom a kultúrnym 
centrom južného Zemplína 

v Trebišove, ktoré zastupovala 
riaditeľka Beáta Kereštanová. 
Na slávnosti sa zúčastnili aj 
predstavitelia spoločenských 
organizácií a akademickej obce. 
(Michal Hospodár)

Rómske rodiny sa stretli na biblickej súťaži v Soli a v Čičave
Čítať v rodine Božie slovo, stre-
távať sa na spoločnej modlitbe, 
ísť proti prúdu v dnešnej dobe 
nie je bežné, preto cieľom nie-
koľkomesačnej prípravy róm-
skych rodín na biblickú súťaž, 
ktorá sa uskutočnila 21. februára 
v Soli a 22. februára v Čičave, 

bolo, aby sa rodičia modlili 
spolu s deťmi. Organizátorom 
súťaže bolo Gréckokatolícke 
formačné centrum pre Rómov 
v Čičave. Súťaž je odpoveďou 
na vyhlásený Rok rodiny v Pre-
šovskej archieparchii. Obsahom 
štúdia bolo Evanjelium podľa 

sv. Jána. Organizátori výher-
com blahoželajú a všetkých 
povzbudzujú Božím slovom: 
„Len buď silný a udatný! Nech 
kniha tohto zákona sa nevzďa-
ľuje od tvojich úst“ (Joz 1, 7 – 8). 
(Igor Čikoš)

�� Národná rada kresťanských cirkví 
si v Egypte pripomenula prvé výro-
čie pôsobenia. Pri tejto príležitosti sa 
18. februára na zasadnutí v koptskej 
pravoslávnej Katedrále sv. Marka 
v Káhire zišli predstavitelia kresťan-
ských denominácií Egypta. Národnú 
radu kresťanských cirkví, ktorá bola 
založená 18. februára 2013, tvorí päť 
zložiek: koptskí pravoslávni, koptskí 
katolíci, grécky pravoslávni, anglikáni 
a protestanti.

�� Svätý Otec František potvrdil 19. 
februára vo funkcii prefekta Kongre-
gácie pre východné cirkvi kardinála 
Leonarda Sandriho, ako aj sekretára 
arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ. Zároveň 
potvrdil doterajších členov kongregá-
cie, vrátane prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ. (www.
grkatba.sk)

��Mimoriadne konzistórium kardi-
nálov zamerané na rodinu sa začalo 
20. februára v Synodálnej aule vo 
Vatikáne. Jeho súčasťou bolo 22. 
februára aj kreovanie devätnástich 
nových kardinálov Svätým Otcom.

�� List adresovaný katolíckym rodi-
nám na celom svete bol publikovaný 
25. februára. Svätý Otec František 
v ňom prosí rodiny o modlitbu za bis-
kupskú synodu, ktorá sa uskutoční 
v jeseni. Napísal ho 2. februára, 
na sviatok Obetovania Pána.

�� Svätý Otec František sa otvo-
reným listom obrátil na katolícke 
rodiny, aby konkrétnymi návrhmi 
prispievali k chystanej biskupskej 
synode o pastorácii rodín, požiadal aj 
o modlitbu za toto jesenné zhro-
maždenie biskupov a tiež za Svetové 
stretnutie rodín v septembri 2015 
v americkej Filadelfii. (www.proglas.
cz)

�� Vyše 300 predstaviteľov kato-
líckych médií z piatich kontinentov 
sa zišlo od 25. februára do 1. marca 
na Svetovom kongrese SIGNIS 
v Ríme. Téma kongresu znela Médiá 
pre kultúru pokoja: vizuálna tvorba 
v spojení s novou generáciou.

�� Vatikán vydá pri príležitosti 
svätorečenia Jána Pavla II. poštovú 
známku v hodnote 0,85 eur, na ktorej 
je zobrazený žehnajúci pápež. Rovna-
ký motív bude vydaný aj so širokým 
okrajom v hodnote 1,90 eur, ako aj 
jednofarebné grafické prevedenie 
na dva a pol eurovej známke.

Laické a apoštolské hnutia putovali do Ríma
Piatu púť hnutí a združení 
k hrobu sv. Konštantína Cyrila 
v Ríme viedol 10. – 17. febru-
ára vladyka Peter Rusnák ako 
predseda Rady KBS pre laické 
a apoštolské hnutia. Organi-
zovala ju Rada KBS pre laické 
a apoštolské hnutia a Fórum 
kresťanských inštitúcií a bola 
spojená s návštevou českých 
pútnikov a biskupov u Svätého 
Otca ad limina apostolorum.

Program púte sa začal 
slávnostnou svätou omšou 
v Bazilike sv. Petra. Predsedal 
jej kardinál Dominik Duka 
s biskupmi z Čiech a Moravy. 
Svätú omšu koncelebroval aj 
predseda Rady KBS pre laické 
apoštolské hnutia vladyka Peter 
Rusnák.

Program pokračoval 12. feb-
ruára na generálnej audiencii 

Svätého Otca Františka na Ná-
mestí sv. Petra. Vo večerných 
hodinách navštívili pútnici 
Veľvyslanectvo Slovenskej 
republiky pri Svätej stolici. 
Svojimi príhovormi povzbudil 
Slovákov vladyka Peter Rus-
nák, veľvyslanec Slovenska 
pri Svätej stolici Peter Sopko 
aj emeritný prefekt Kongregá-
cie pre evanjelizáciu národov 
kardinál Jozef Tomko. Počas 
nasledujúceho dňa absolvovali 
pútnici stretnutie s kardinálom 
Stanislavom Rylkom, predse-
dom Pápežskej rady pre laikov. 
Súčasťou slovenskej púte bola aj 
duchovná obnova s arcibisku-
pom Cyrilom Vasiľom, sekretá-
rom Kongregácie pre východné 
cirkvi, počas ktorej povzbudil 
pútnikov k čnostnému živo-
tu. Záver púte patril nedeľnej 

modlitbe Anjel Pána so Svätým 
Otcom Františkom na Námestí 
sv. Petra a záverečnej liturgii vo 
východnom obrade v kostole 
San Girolamo della Carità s ko-
munitou Slovenskej katolíckej 
misie, kam Slováci prichádzajú 
každú nedeľu, aby spoločne slá-
vili liturgiu pod vedením kňaza 
Ľubomíra Majtána. Tentoraz jej 
predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ 
a vladyka Peter Rusnák.

Na slovenskej púti tvorili spo-
ločenstvo zástupcovia hnutia 
Fokoláre, františkánskeho svet-
ského rádu, Neokatechumenát-
nej cesty, Spolku sv. Vincenta de 
Paul, Združenia kresťanských 
spoločenstiev mládeže, hnutia 
eRko a Gréckokatolíckeho 
formačného centra pre Rómov 
v Čičave. (www.grkatba.sk)

Vladyka Ladislav Hučko sa stretol so Svätým Otcom Františkom
Apoštolský exarcha pre ka-
tolíkov byzantského obradu 
v Českej republike vladyka 
Ladislav Hučko sa spolu s bis-
kupmi Čiech a Moravy zúčast-
nil 11. – 17. februára na návšteve 
ad limina apostolorum. Počas 
osobitnej audiencie 14. februára 
Svätý Otec odovzdal pätnástim 
českým a moravským bisku-
pom text prejavu, v ktorom 
dal Cirkvi v Čechách niekoľko 
odporúčaní. Tie sa týkajú pas-
torácie, dialógu s neveriacimi, 
poslania biskupa či ekonomic-
kých záležitostí. Večer slávili 
českí a moravskí biskupi svätú 
omšu v Bazilike sv. Klimenta, 

na ktorej sa tradične zúčastňujú 
zástupcovia mnohých slovan-
ských národov. (Stano Gábor, 

www.exarchat.cz, snímka: 
L´OR)

Svjatoslav Ševčuk zriadil nový Krymský arcibiskupský exarchát
Vladyka Svjatoslav Ševčuk, ky-
jevsko-haličský vyšší arcibiskup, 
ustanovil 13. februára Krymský 
arcibiskupský exarchát, ktorého 
teritórium bolo vydelené zo 
súčasného Odesko-krymského 
exarchátu. Doterajší odesko-
-krymský exarcha vladyka 
Vasiľ Ivasjuk bol vymenovaný 

za eparchiálneho biskupa 
eparchie Kolomyja-Černivci. 
Jeho intronizácia do úradu sa 
uskutoční 22. marca v Katedrále 
Premenenia Pána v Kolomyji.

Za nového odeského exarchu 
bol vymenovaný predstavený 
kláštora redemptoristov z Iva-
no-Frankivska a farár Farnosti 

Matky ustavičnej pomoci Mi-
chal Bubnij CSsR, ktorého bis-
kupská chirotónia sa uskutoční 
7. apríla v Sobore Kristovho 
vzkriesenia v Kyjeve. Introni-
zácia exarchu sa uskutoční 12. 
apríla v Chráme sv. apoštola An-
dreja Prvopovolaného v Odese. 
(www.grkatba.sk)

www.facebook.com/grkatslovo
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tendencie vnútri Cirkvi i mimo nej 
a ponúknuť pomoc pre adekvátnu 
pastoračnú starostlivosť, ako aj pre 
fyzické a psychické dobro týchto 
osôb,“ píše v liste kardinál Joseph 
Ratzinger, vtedajší prefekt Kongregá-
cie pre náuku viery a neskorší pápež 
Benedikt XVI.

�� Vznikol internetový portál pre 
kresťanské umenie – krestum.sk. 
Bol spustený na podnet profesio-
nálnych kresťanských výtvarníkov. 
Jeho cieľom je prezentovať umelcov, 
hlavne výtvarníkov, ktorí sa venujú 
tvorbe originálnych umeleckých 
diel s kresťanskou či sakrálnou 
tematikou. Tieto originálne diela sa 
výrazne odlišujú od sériovo vyrába-
ných devocionálií. Podľa slov autora 
portálu a výtvarníka v jednej osobe 
Ľuba Michalka „na internete je dnes 
veľmi ťažko nájsť kvalitné výtvarné 
umenie. A práve na tento nedostatok 
reaguje aj projekt krestum.sk.“ Portál 
zatiaľ predstavuje diela štrnástich 
výtvarných umelcov zo Slovenska, 
medzi nimi napr. známeho ilustrátora 
Martina Kellenbergera či výtvarníčky 
Dariny Gladišovej. Podľa Michalka 
je projekt krestum.sk otvorený pre 
všetkých profesionálnych kresťan-
ských výtvarníkov, ktorí majú záujem 
o takúto formu prezentácie a šírenia 
kresťanských hodnôt prostredníc-
tvom svojho umenia. Kontaktná 
adresa je: krestum@krestum.sk. 
(Stanislav Gábor)

�� Slovenská katolícka charita 
(SKCH) vyčlenila 3 000 eur z krízo-
vého fondu na pomoc Ukrajine. 
Pripojila sa tak k ďalším organizá-
ciám v rámci siete Caritas Europa, 
ktoré sa mobilizujú na pomoc 
Ukrajine. Nemecká charita DCV 
prisľúbila 50 000 eur, česká charita 
7 000 eur a prispeje aj Španielska 
katolícka charita. Finančná pomoc je 
určená najmä na nákup zdravotníc-
keho materiálu a zriadenie mobil-
ných nemocníc. „Situáciu neustále 
sledujeme a sme v kontakte s našimi 
partnermi z organizácie Caritas 
Ukrajina. V prípade, že sa situácia 
zhorší, vyhlásime zbierku. Charita 
nerieši politické záležitosti, naším 
jediným kritériom je pomoc ľuďom 
v núdzi bez rozdielu politického 
zmýšľania či iných kritérií,“ uviedol 
v tejto súvislosti generálny sekretár 
SKCH Radovan Gumulák.

��

V Topoľovke posvätili nové ikony
V nedeľu 23. februára posvätil 
Mons. Ján Babjak SJ, prešov-
ský arcibiskup metropolita, 
v Topoľovke nástenné ikony 
a zároveň slávil archijerejskú 
svätú liturgiu za účasti kňazov 
Vranovského protopresbyte-
rátu a kňazov, ktorí vo farnosti 
pôsobili. Vladyka Ján v homílii 
povzbudil veriacich k obráteniu 
a vzájomnému porozumeniu. 
Spomenul časy, keď sa ľudia 
každodenne stretávali, viac 
spolu komunikovali a vážili 
si jeden druhého. Slávnosť 
svojím spevom sprevádzal zbor 
Chryzostomos z Vranova nad 
Topľou. (Ondrej Hricuta)

V michalovskej bazilike oslávili Katedru sv. Petra
V bazilike minor v Michalov-
ciach sa po prvýkrát od jej 
povýšenia slávil v sobotu 22. 
februára sviatok Katedry sv. 
Petra. Tento prastarý cirkevný 
sviatok vyjadruje spätosť každej 
baziliky s rímskym pápežom 
a jeho učiteľským úradom 
(katedrou). Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický epar-
cha, spolu s protoigumenom 
otcov redemptoristov otcom 
Jaroslavom Štelbaským CSsR 
a kňazmi kúrie. V kázni vladyka 
vyzdvihol význam tohto od-
pustu v tom, že nás utvrdzuje 
v jednote s viditeľnou hlavou 

Cirkvi. Svedkom tejto jednoty 
je aj bl. Metod D. Trčka CSsR, 
očakávajúci slávne vzkriesenie 
v tejto bazilike. Vladyka vyjadril 
radosť z toho, že po rokoch 
násilnej likvidácie (1950 – 1968) 
a následného okupovania sa 
nanovo rozprúdil duchovný 
život v tomto centrálnom chrá-
me dolného Zemplína. Vyzval 
prítomných modliť sa za Svä-
tého Otca Františka a počúvať 
jeho myšlienkový odkaz v palete 
homílií, príhovorov a textov. 
Na konci zaspievali veriaci so 
Zborom sv. Jozefa hymnickú 
pieseň V sedmobrežnom kruhu 
Ríma. (Michal Hospodár)

Prežime pôst so Svätým Otcom Františkom
Jedinečnú možnosť ponúka 
počas tohtoročného pôstneho 
obdobia Konferencia biskupov 
Slovenska. Od 4. marca (deň 
pred Popolcovou stredou) do 21. 
apríla (Veľkonočný pondelok) 
ponúka všetkým ľuďom dobrej 
vôle možnosť prijať denne na e-
-mail zamyslenie Svätého Otca. 
Ide o myšlienky, ktoré povedal 
v čase, keď pôsobil v Buenos 
Aires a ako Svätý Otec. Myš-
lienky sú z oficiálnych zdrojov 
v španielskom a talianskom 

jazyku (z internetovej stránky 
arcidiecézy v Buenos Aires 
a Svätej stolice). Do slovenčiny 
ich pri tejto príležitosti preložili 
dobrovoľníci projektu. Cieľom 
tejto aktivity je pomôcť duchov-
ne sa pripraviť na vzkriesenie 
Krista. Myšlienky, ktorých 
bude viac než  štyridsať, sa dajú 
odoberať po on-line registrácii 
na stránke post.kbs.sk (pôst.
kbs.sk). Tí, čo nemajú možnosť 
dostávať zamyslenia na e-mail, 
ich môžu nájsť na spomínanej 

stránke (časť: Myšlienky). Tí, 
čo nemajú prístup na internet, 
môžu projekt podporiť svo-
jou modlitbou, pôstom alebo 
inými skutkami milosrdnej 
lásky. Projekt bude dostupný aj 
na sociálnych sieťach. Grafickú 
realizáciu projektu na sociál-
nych sieťach zastrešuje vyves-
ka.sk. Jedným z mediálnych 
partnerov projektu je aj časopis 
Slovo. (Michal Lipiak)

mocou Svätého Ducha do služby 
ohlasovania. Kurz bol zakončený 
slávením eucharistie  a vzdávaním 
vďaky za prijaté dobrodenia. (Erich 
Eštvan)

�� Duchovnej obnovy sa pred 
začiatkom letného semestra 5. 
februára zúčastnili zamestnanci 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
PU v Prešove. Viedol ju prešovský 
pomocný biskup Milan Lach SJ, 
ktorý vo svojej prednáške ponúkol 
tri kľúčové slová: hĺbka – kvalita, 
kreativita – tvorivosť a život v Duchu 
– spiritualita. Tieto termíny majú 
charakterizovať poslanie teologickej 
fakulty. Hovoril o tom, že dnes je veľ-
kým nebezpečenstvom povrchnosť. 
Preto potrebujeme hĺbku v duchov-
nom živote a v štúdiu, veľa čítať 
a neustále sa vzdelávať, ale aj viesť 
odborné debaty s kolegami. Okrem 
iného vladyka zdôraznil aj to, „aby 
študenti na fakulte cítili, že sú prijatí, 
musíme ich preto vedieť duchovne 
objať“ a že „doménou katolíckeho 
myslenia má byť otvorenosť pre 
otázky, pre hľadanie“. Čo sa týka spi-
rituality, je dôležité položiť si otázku, 
ako všetko to, čo robíme, duchovne 
naplniť. „Naším problémom je, že 
sekundárnym veciam venujeme viac 
pozornosti ako primárnym skutoč-
nostiam,“ povedal vladyka Milan. 
Pracovníci fakulty využili duchov-
nú obnovu aj na prijatie sviatosti 
zmierenia a pokánia. Bezprostredná 
príprava na letný semester pokračo-
vala 6. februára pedagogickou pora-
dou, na ktorej bolo najviac priestoru 
venovaného komplexnej akreditácii. 
(Ľubomír Petrík)

�� KBS vydala koncom februára 
preklad dokumentu o pastorácii 
homosexuálnych osôb. Rozlíšiť 
medzi správnym a nesprávnym 
spôsobom pastoračnej starostlivosti 
o homosexuálne osoby je jedným 
zo zámerov listu Kongregácie pre 
náuku viery Pastoračná starostlivosť 
o homosexuálne osoby (Homosexu-
alis problema). Odborný dokument 
zároveň ponúka biskupom niekoľko 
smerníc na pastoračnú starostli-
vosť o homosexuálne osoby. „List 
Homosexualis problema nemá za cieľ 
vyčerpávajúcim spôsobom opísať 
tému pastoračnej starostlivosti 
o homosexuálne osoby, ale pripo-
menúť neustále platnú náuku Cirkvi 
v tejto oblasti, odmietnuť negatívne 

Študenti, pedagógovia a priaznivci sa stretli na plese GTF PU
V jedálni vysokoškolského in-
ternátu v Prešove sa 14. februára 
uskutočnil 5. ples Gréckokato-
líckej teologickej fakulty Pre-
šovskej univerzity, na ktorom 
sa zišlo 194 účastníkov, medzi 
ktorými nechýbali pedagógo-
via, nepedagogickí zamest-
nanci, študenti, ale ani hostia. 
K príjemnej atmosfére prispela 
hudobná skupina Dual Relax zo 
Svidníka. V kultúrnom progra-

me vystúpila známa speváčka 
náboženských a ľudových pies-
ní Anna Servická, ktorá účast-
níkom zaspievala aj do tanca, 
a skupina Zboru sv. Romana 
Sladkopevca z Gréckokatolíc-
keho kňazského seminára bl. 
biskupa Pavla Petra Gojdiča. 
Krátkym príhovorom a modlit-
bou ples otvoril vladyka Milan 
Lach SJ, pomocný prešovský 
biskup, prípitok predniesol 

dekan fakulty prof. Peter Štu-
rák. V tombole boli rôzne ceny, 
napr. poznávací zájazd do Pa-
ríža, olejomaľba dreveného 
chrámu, ikony, knihy, praktické 
veci do domácnosti a viaceré iné 
zaujímavé ceny. Organizátori 
zároveň vyjadrujú poďakovanie 
všetkým, ktorí pomáhali ples 
pripraviť, dobrodincom, vystu-
pujúcim a účastníkom plesu. 
(Ľubomír Petrík)

V Prešove sa konala konferencia o rodine
Pri príležitosti Roka rodiny 
v Prešovskej archieparchii uspo-
riadali 20. februára Katedra fi-
lozofie a religionistiky a Katedra 
systematickej teológie Grécko-
katolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove 
vedeckú konferenciu na tému 
Rodina – základ spoločnosti. Zá-
štitu nad konferenciou prevzal 
prešovský arcibiskup metro-
polita Mons. Ján Babjak SJ, 
veľký kancelár Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove.

Konferenciu otvoril dekan fa-
kulty prof. Peter Šturák. V prvej 
prednáške prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak ob-
jasnil aktuálne dôvody, ktoré ho 
viedli k vyhláseniu Roka rodiny. 
Prof. Jozef Mikloško sa venoval 
problematike vplyvu rodiny 
na rané detstvo a doc. František 
Čitbaj analyzoval postavenie 
inštitúcie manželstva v súčas-
nej európskej kultúre. Potom 
nasledovala bohatá diskusia. 
Po prestávke prof. Pavol Dancák 
ozrejmil význam voľného času 

pre rodinu a výchovu z histo-
ricko-filozofického pohľadu. 
Michal Onderko predstavil 
manželstvo v tradícii gréckoka-
tolíckeho duchovenstva a Peter 
Jakub v kritickej reflexii tole-
rancie poukázal na výzvy, ktoré 
stoja pred rodinami dnešnej 
doby.

Po diskusii účastníci konfe-
rencie prijali vyhlásenie, v kto-
rom podporili pohľad na man-
želstvo a prirodzenú rodinu ako 
trvalý zväzok jedného muža 
a jednej ženy, ktorý vytvára op-

timálne prostredie pre počatie, 
zdravý vývin a výchovu detí. 
Zároveň apelovali na svedomie 
a prirodzený rozum zákono-
darcov a všetkých ľudí dobrej 
vôle, u veriacich ľudí aj na ich 
vieru, aby slušnou, nenásilnou 
formou slobodne vyjadrili svoj 
kladný postoj k prirodzenému 
manželstvu medzi mužom 
a ženou, k prirodzenej rodine 
a k ochrane života od počatia 
po prirodzenú smrť. (Pavol 
Dancák)

Košický eparcha Milan Chautur prijal rektora katolíckeho 
kolégia z Eichstättu
Mons. Milan Chautur CSsR, ko-
šický eparcha, prijal v pondelok 
24. februára rektora medziná-
rodného katolíckeho kolégia 
z Eichstättu Pavla Schmidta. 
V Košiciach, kde sa stretli, bol 
otec rektor so svojím sprievo-
dom v rámci svojej okružnej 
cesty po eparchiách, z ktorých 
pochádzajú bohoslovci štu-
dujúci na Collegium orientale 

v Eichstätte v Nemecku.
Rektor informoval vladyku 

Milana o aktuálnej situácii 
v kolégiu. Súčasne využil príle-
žitosť na to, aby pozval vladyku 
na oslavu 15. výročia vzniku 
kolégia, ktorá bude 29. júna. 
V srdečnom rozhovore vladyka 
Milan poukázal na situáciu 
v miestnej cirkvi, v ktorej je 
mnoho mladých kňazov ako 

výhodný potenciál na jej rozvoj.
Z Košickej eparchie študuje 

na medzinárodnom katolíc-
kom kolégiu bohoslovec Juraj 
Moščák. V minulosti z neho 
vyšli už viacerí kňazi, ktorí pô-
sobia v Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Zo zahraničia sú 
v kolégiu aj študenti z Ukrajiny 
a Maďarska. (Michal Hospodár)

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?  
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.

slovo   6 | 2014slovo   6 | 2014   | 76 | 



Slovensko 
za život!
25. marec je od roku 2000 na Slovensku známy  
ako Deň počatého dieťaťa.

Deň počatého dieťaťa je pravidelná 
celoslovenská kampaň všetkých 
mimovládnych organizácií združe-

ných vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu 
ku každému počatému, ešte nenarodené-
mu dieťaťu. V období okolo 25. marca sa 
uskutočňujú rôzne aktivity, ako sú pochody 
za život, semináre, konferencie, prednášky, 
diskusie poukazujúce na potrebu chrániť 
ľudský život od počatia.

V tomto roku si organizátori zvolili 
za svoje hlavné motto krátku vetu: Sloven-
sko za život. Je odzrkadlením samotnej 
povahy tohto dňa – šíriť úctu k ľudskému 
životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas 
na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť 
nemôžu a mobilizovať spoločnosť k pod-
pore a pomoci pre deti a celé rodiny. „Tento 
rok sme vybrali hlavnú myšlienku kampa-
ne tak, aby nadväzovala na minuloročný 
septembrový Národný pochod za život 
v Košiciach. Aby sme dali najavo, že účasť 
desiatok tisíc ľudí na tejto krásnej mani-
festácii života nebola iba sezónnou záleži-
tosťou, ale stále trvá a naberá na intenzite 
v celospoločenskom meradle,“ vysvetľuje 
predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová 
a poukazuje v tejto súvislosti na nebez-
pečné snahy rôznych lobistických skupín 
priznať špeciálne práva LGBTI osobám a re-
definovať rodinu založenú na prirodzenom 
zväzku muža a ženy.

Vo všetkých krajských mestách sú počas 
marca a apríla naplánované verejné zhro-
maždenia. Pozvaní sú všetci, ktorým nie je 
ľahostajná otázka ochrany ľudského života 
od počatia. „Na zhromaždeniach a počas 
týždňa predchádzajúceho 25. marcu – Dňu 
počatého dieťaťa budú aj v iných mestách 
a obciach dobrovoľníci rozdávať biele stuž-
ky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti. 
Každý, kto si takúto stužku pripne na odev, 
dá najavo, že sa hlási k rešpektovaniu práva 
na život a ľudskej dôstojnosti,“ uvádza Ele-
na Miškovičová, koordinátorka kampane.

Deň počatého dieťaťa má tento rok dva 
rozmery – celonárodný mobilizačný v zmys-
le motta Slovensko za život, aj veľmi osobný, 
predstavujúci to najintímnejšie ľudské 

puto medzi matkou a jej dieťaťom. „Keďže 
jedným z nosných programov Fóra života 
sú projekty konkrétnej pomoci tehotným 
ženám a matkám v núdzi, rozhodli sme sa 
ponúknuť v rámci vizuálu kampane skutoč-
ný príbeh dvojročnej Viktórie, ktorej mama 
uvažovala o potrate. Vďaka tomu, že vyhľa-
dala našu pomoc, sa podaril malý zázrak 
a dnes sa spolu tešia zo života plného lásky,“ 
vysvetľuje Zuzana Stohlová Kiňová, koor-
dinátorka projektov konkrétnej pomoci. 
„Život mojej dcérky závisel od mojej voľby... 
a dnes si vôbec nedokážem predstaviť, že 
by som sa pred dvoma rokmi rozhodla pre 
potrat,“ hovorí šťastná mama malej Viki.

Kampaň bude sprevádzať množstvo 
zaujímavých akcií a podujatí. Jedným 
z kľúčových bude 16. ročník medzinárod-
nej konferencie Vyber si život, ktorý sa 
v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti 
bude niesť v znamení témy Rodina a ľudské 
práva. Uskutoční sa 21. – 22. marca v Rajec-
kých Tepliciach a okrem zaujímavých hostí 
sa účastníci môžu tešiť aj na odovzdávanie 
Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. 
V spolupráci s Karmelitánskym nakladateľ-
stvom Fórum života pripravuje fotografickú 
súťaž o najzaujímavejšiu fotku kampane 
a priaznivci ochrany života si budú môcť 
kúpiť svoj vlastný billboard s vizuálom 
Dňa počatého dieťaťa. „Počas minulých 
ročníkov kampane táto možnosť vyvolala 
po celom Slovensku vlnu záujmu a veríme, 
že ani tento rok to nebude inak,“ hovorí 
Elena Miškovičová a pozvanie adresuje aj 
dobrovoľníkom, ktorí majú chuť pomôcť 
pri distribúcii propagačných materiálov 
a rozdávaní stužiek, aby sa ozvali e-mailom 
na adresu: ela@forumzivota.sk alebo telefo-
nicky na číslo 0904 738 411.

Podrobnosti o podujatiach, aktivitách 
a možnostiach zapojiť sa do kampane 
25. marec – Deň počatého dieťaťa budú 
priebežne zverejňované na stránke projektu 
www.25marec.sk, na internetovej stránke 
Fóra života www.forumzivota.sk aj na soci-
álnych sieťach. Kampaň možno podporiť aj 
finančne na čísle účtu 0422874576/0900. n

Fórum života

10. – 17. februára viedol 
bratislavský eparcha Mons. 
Peter Rusnák ako predseda 
Rady KBS pre laické a apoš-
tolské hnutia piatu púť 
hnutí a združení k hrobu 
sv. Cyrila do Ríma. 

V čom spočíva význam tejto 
púte a čím bola tohtoročná 
púť špecifická?
Povedal by som to v troch 
bodoch. Po prvé, na púti sú vždy iní ľudia, 
čiže sa to neopakuje. Vždy je to nové 
spoločenstvo a pre pútnikov nová skúse-
nosť. Po druhé, na hrob sv. Cyrila chodíme 
ďakovať za jeho evanjelizačnú horlivosť, 
silu a lásku k Slovanom, za obetu, ktorú 
priniesol pre evanjelizáciu, pre nás a tiež 
modliť sa – samozrejme, za seba, za svoju 
vieru, za našu krajinu, za náš národ, za našu 
Cirkev. Po tretie, azda len Svätá zem sa dá 
porovnať s Rímom, pretože na svete ne-
jestvuje podobné kultúrno-cirkevné mesto. 
Atmosféra tohto mesta je neopakovateľná. 
A to, že je to sídlo viditeľnej hlavy Cirkvi, mu 
dodáva úžasné čaro. Ľudia sú tam vždy veľmi 
nadšení a takisto aj pre mňa to bola zasa 
nová skúsenosť.
Okrem toho – na podnet pani Kataríny 
Hulmanovej – sme našu púť obohatili aj 
duchovnou obnovou, ktorú pre nás ochotne 
viedol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Mal ju 
na tému čností. Hovoril o potrebe pestovať 
a žiť základné morálne čnosti (rozvážnosť, 
spravodlivosť, mravnú silu a miernosť) 
a o tom, ako tieto čnosti dávajú esenciu 
kresťanskému životu.

V Ríme ste sa stretli aj s kardinálom Rył-
kom, predsedom Pápežskej rady pre laikov. 
Ako prebehlo toto stretnutie?
Kardinál Ryłko skutočne prejavil radosť z toh-
to stretnutia, potešil sa, keď tam videl veľa 
mladých ľudí a zastúpenie rôznych združení 
a hnutí. Každý z pútnikov sa mu predstavil. 
Kardinál potom v príhovore povzbudil členov 
laických hnutí k novej evanjelizácii a vyzdvi-
hol dôležitosť ich pôsobenia v Cirkvi, lebo 
sú „znakom nádeje“. Nakoniec odpovedal 
na naše otázky, napríklad o práci pápežskej 
rady, ktorej predsedá, alebo o tom, ako 
previazať politiku a kresťansky život.

Po generálnej audiencii ste sa streli aj so 
Svätým Otcom Františkom. Čo ste mu 
povedali?
Viete, pri takomto stretnutí nie je veľa času 
na veľké debaty, ale povedal som mu: „My 
gréckokatolíci vás milujeme, Svätý Otče!“ 
A on odpovedal: „Ďakujem vám!“

Stanislav Gábor
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Každý z nás máme otca i matku. Nie sme dielom náhody ani nehody a vážime si svojich rodi-
čov, ktorí nás splodili a dovolili nám narodiť sa.

Áno nech je áno
Dnes skoro na každom kroku vnímame 
rôzne útoky na rodinu. Často sú rafinovane 
zamaskované, skryté, inokedy zas priame 
a tvrdé, najmä v médiách a vo filmoch, 
taktiež sa vtláčajú do myslí ľudí aj cez rôzne 
správy zo sveta i z domova. Najmä však 
Európsky parlament predkladá vo svojej 
agende jasný frontálny útok na prirodzenú 
rodinu, ktorú chce rozbiť a nahradiť ju čím-
si nenormálnym až zvráteným. Skrýva ho 
za presadzovanie práv LGBTI. Ale aj náš štát 
sa správa nezodpovedne. Politici preberajú 
potichu názory a postoje EÚ, čím ubližujú 
svojej vlasti.

Nad tým, na čo sa dnes podujímajú ľudia 
(ktorí sú korunou tvorstva, lebo sú obda-
rení rozumom a slobodnou vôľou), sa zasta-
vuje zdravý rozum človeka. Každý z nás 
musí v tom vidieť veľkú zlobu diabla, ktorý 
sa cez týchto pomýlených a vykoľajených 
ľudí snaží rozvrátiť ľudskú spoločnosť. Žiaľ, 
dnes sa nájde dosť slabých ľudí, ktorí sa 
v mene bezhraničnej slobody správajú deš-
trukčne sami k sebe i k druhým. Ak tento 
trend necháme pokračovať takým smerom, 
aký mu udáva diabol, zničí celú ľudskú 
spoločnosť. Rozvráti ju a privolá katastrofu 
ľudstva. Verím však, že je ešte stále dosť 
zdravo zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa vedia 
a chcú postaviť proti zvrátenosti a vedia 
pomenovať veci také, aké v skutočnosti sú. 
O tom, čo je biele, stále musíme tvrdiť, že je 
biele, aj keby všetci hovorili, že je to čierne. 
Musíme byť pravdiví. V tom vidím cestu 
ľudstva do budúcnosti. Čnosť zostáva čnos-
ťou a hriech hriechom. Nedajme sa pomýliť 
tým, že si ktosi tieto pojmy zamieňa.

Pán Ježiš nás upozorňuje na pravdivosť 
našich skutkov, ale i našich slov, keď hovorí: 
„Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie. Čo 
je navyše, pochádza od zlého“ (Mt 5, 37). 
A apoštol Jakub vo svojom liste adreso-
vanom dvanástim kmeňom v diaspóre, 
t. j. kresťanom zo židovstva roztrúseným 
v grécko-rímskom svete, ako aj všetkým 
kresťanom bez rozdielu napísal: „Vaše áno 

nech je áno a nie nech je nie, aby ste nepre-
padli súdu“ (Jak 5, 12).

Nedávno som dostal e-mailom správu 
s týmto textom:

Smútočné oznámenie matkám a otcom. 
So zármutkom v srdci vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť všetkým matkám a otcom, 
ktorých jedinečné postavenie vo vzťahu 
k deťom a vlastnej rodine náš štát degrado-
val na bezpohlavné označenie rodič a rodič. 
Dôkazom je prihláška na vysokoškolské 
štúdium na portáli VŠ Ministerstva škol-
stva, vedy výskumu a športu SR.

Pýtam sa, aká je to hrubá arogantnosť 
niektorých ľudí z ministerstva školstva 
takto manipulovať našu spoločnosť? Pýtam 
sa, kto a kedy na Slovensku rozhodol 
nahradiť otca a matku slovom rodič. Tu 
nemôžeme mlčať, ale všetci by sme mali 
reagovať proti tejto hrubej arogancii priamo 
u ministra školstva. Naberme odvahu a žia-
dajme nápravu.

Pre budovanie rodiny
Vidiac všetko toto zlo, ktoré sa na ľudstvo 
valí najmä cez plánované a programované 
zničenie prirodzenej rodiny, tej najzáklad-
nejšej bunky ľudskej spoločnosti, rozhodol 
som sa ustanoviť tento rok v Prešovskom 
arcibiskupstve za Rok rodiny. Počas neho 
chcem spolu s kňazmi a laikmi všemožne 
aktivizovať a povzbudzovať naše rodiny 
k ich vnútornej obnove. Rodina musí cítiť 
podporu zo strany Cirkvi, osobne z mojej 
strany, ale aj zo strany všetkých našich 
kňazov, bohoslovcov i laikov.

Obnovu kresťanských rodín vidím cez 
putovanie ikony Svätej rodiny po našich 
rodinách, cez náš časopis Slovo, ktorý 
je tematický zameraný na rodinu, a cez 
mnohé prorodinné aktivity, ktoré pripravu-
jeme v tomto Roku rodiny. Tiež som vyzval 
zodpovedných za naše pútnické miesta 
v Ľutine a v Litmanovej, za formačné centrá 
v Juskovej Voli, v Čičave a na Sigorde, ale aj 
predstavených kňazského seminára a teolo-

gickej fakulty, aby v tomto roku všetko svoje 
úsilie zamerali na obnovu rodiny, a aby sme 
tak všetci prispeli k posilneniu, k upevne-
niu a k záchrane našich rodín.

Na úvod tohto Roka rodiny som vydal 
pastiersky list, kde som tiež jasne pomeno-
val nebezpečenstvá, ktoré hrozia dnešným 
rodinám. Musím povedať, že som sa stretol 
s viacerými pozitívnymi ohlasmi, ale dostal 
som aj jeden negatívny: „Treba prehodno-
tiť a zamyslieť sa nad absurdnosťou nútiť 
veriacich do modlitieb v domácom pros-
tredí v prítomnosti kňaza pred putujúcou 
ikonou.“ Podpis: Augustín. 

Odpovedal som mu takto:
„Vážený pane, nikto vás do ničoho ne-

núti. Jednoducho nepožiadajte o putujúcu 
ikonu a je to v poriadku. Či nevnímate, že 
mi záleží na vašom dobre? Tu ide bytostne 
o vás a vy zostaňte slobodný v rozhodovaní 
sa. Zo srdca vám žehnám.“

Aj Česká biskupská konferencia vyhlásila 
rok 2014 za Rok rodiny. Argumentuje tým, 
že v roku 2014 si pripomenieme 20. výročie 
Roka rodiny vyhláseného Organizáciou 
spojených národov. Českí biskupi chcú 
svoju pozornosť zamerať na rodinu, ktorá 
je dnes vystavená mnohým tlakom, ktoré ju 
ohrozujú. Upozorňujú, že rodina je zároveň 
miestom, kam chce Ježiš priniesť uzdrave-
nie a spásu.

Útok na pravdu
Emeritný pápež Benedikt XVI. napísal: 
„Útok na autentickú formu rodiny zloženej 
z otca, matky a dieťaťa, kto rému sme teraz 
vystavení, nadobúda čoraz väčšie rozmery.“

A kardinál Francis George z Chicaga 
napísal veľmi zrozumiteľné vyhlásenie: 
„Sexuálne vzťahy medzi mužom a ženou sú 
prirodzene a nevyhnutne odlišné od sexu-
álnych vzťahov medzi partnermi rovnakého 
pohlavia. Táto pravda je súčasťou zdravého 
rozumu ľudskej rasy. Bolo to pravdou pred 
existenciou akejkoľvek cirkvi alebo štátu, 
a bude to pravdou, aj keď tu nebude žiadny 

Necháme si  
zničiť rodinu?

štát Illinois alebo Spojené štáty 
americké. Návrh na zmenu tejto 
pravdy o manželstve v občianskom 
práve je menšou hrozbou pre ná-
boženstvo, ako je to urážkou ľud-
ského rozumu a spoločného dobra 
spoločnosti. Znamená to, že všetci 
máme predstierať niečo, o čom 
vieme, že je fyzicky nemožné. 
Legislatíva môže rovnako dobre 
zrušiť aj gravitačný zákon.“

Denis Prager tvrdí: „Rodina nie 
je len jednotkou danou prírodou; 
naopak, je dobrom, ktoré musí me 
kultivovať a neprestajne chrániť. 
Gréci útočili na rodinu v mene 
krásy a erosu. Marxisti útočili 
na rodinu v mene pokroku. A dnes 
na ňu útočí homo sexuálne hnutie 
v mene súcitu a rovnoprávnosti.“

Lenže nesmieme sa dať pomý-
liť. Ak nebudeme brániť rodinu, 
všetko sa nám začne rozpadať, až 
môže nastať skutočná anarchia 
v živote človeka i spoločnosti. 
Dnes už vidíme veľký posun 
k anarchii v školách, kde si žiaci 
začínajú veľa dovoľovať a sú priam 
nezvládnuteľní. Kde učiteľ už nie 
je vážený a prestal byť autoritou, 
kde zvládnuť deti, a to najmä 
z neúplných a rozvrátených rodín, 
je veľkým umením.

Jednoduchosť života
Porozumejme jasným slovám 
Svätého Otca Františka, ktorý 29. 
decembra na Námestí sv. Petra po-
vedal: „Dnes náš pohľad na Svätú 
rodinu upútava aj jednoduchosť 
života, aký vedie v Nazarete. Je to 
príklad pre naše rodiny a pomáha 
im stavať sa stále viac spoločen-
stvami lásky a zmierenia, v kto-
rých sa zakusujú: dobrotivosť, 
vzájomná pomoc a vzájomné 
odpúšťanie si. Spomeňme si 
na tri kľúčové slová pre pokojný 
a radostný život v rodine: prosím, 
ďakujem a prepáč. Chcel by som 
povzbudiť rodiny, aby si boli vedo-
mé dôležitosti, akú majú v Cirkvi 
a v spoločnosti.“

Povedzte, akú jednoduchú, 
ale hlbokú pravdu povedal Svätý 
Otec. Podčiarkol jednoduchosť 
života, ktorý si my tak veľmi kom-
plikujeme. Zároveň podčiarkol 
rozmer spoločenstva lásky a zmie-
renia v rodine. V takých rodinách 
sa skutočne zakusuje dobrotivosť, 

vzájomná pomoc a vzájomné 
odpúšťanie. 

Svätý Otec povedal tieto slová 
iste preto, lebo bez nich dochádza 
k rozpadu rodín. Tam, kde chýba 
láska, bujnie egoizmus a sebectvo. 
A keď dnešný moderný človek 
hovorí o láske, myslí často sebecky 
na egoizmus. Láska spočíva v dá-
vaní sa druhému, ale dnešný mo-
derný človek nepozerá na druhého 
a na jeho potreby. Je naučený iba 
brať. Preto, lebo je egoista.

Sme svedkami toho, že neod-
pustené urážky stoja manželom 
v ceste ako neprekonateľný 
balvan. Preto sa často rozhodnú 
ukončiť tento problematický 
manželský vzťah a vstupujú 
do iného, ktorý môže byť a často aj 
je ešte horší. Príčinu treba hľadať 
v srdci človeka. Srdce musí byť 
naplnené láskou a nie egoizmom. 
Vtedy človek obstojí a vie ponúkať 
lásku tomu druhému, vie budo-
vať vzťahy a vie byť verný. Preto 
kultivujme svoje srdce sviatosťami, 
aby sme v ňom prechovávali lásku 
a nie egoizmus, a tým prispejeme 
k upevneniu svojej vlastnej rodiny. 
Zároveň prispejeme obnovou 
rodín k obnove celej našej spoloč-
nosti.

Synoda o rodine
Svätý Otec František zveril Svätej 
rodine aj tohtoročnú mimoriadnu 
synodu o rodine, ktorá sa bude 
konať v októbri v Ríme. Podľa 
generálneho sekretára synody 
Lorenza Baldisseriho prebehne 
v dvoch častiach. Prvou je mimo-
riadne zasadnutie, ktoré sa usku-
toční v októbri tohto roka a kladie 
si za cieľ zhromaždiť informácie 
a svedectvá o súčasnej situácii 
rodín vo svete. Druhé zasadnutie 
je naplánované na rok 2015 a má 
stanoviť pracovné smernice pre 
pastoráciu rodín. Lenže aj keby 
obidve synody o rodine priniesli 
vynikajúce smernice, predsa bude 
závisieť len a len od každého 
z nás, ako sa nimi bude riadiť. 
Každý pre dobro vlastnej rodiny. n

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup 

metropolita
Snímka z národného Pochodu 

za život v Košiciach: M. Žarnayová
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Drahí bratia a sestry,
v tomto čísle Slova pouvažujme o úlohe 
detí v rodine. Na úvod si položme otázku, 
akú úlohu zohrávajú v rodine deti. Veď 
o tom, či sa narodia, alebo nenarodia, 
rozhodujú rodičia. Je to pravda. Rodičia 
rozhodujú o tom, či prijmú, alebo odmiet-
nu deti, či sa pre ne otvoria, či im dovolia 
narodiť sa, alebo zostanú zatvorení a pono-
rení do egoizmu.

Deti sú vždy prínosom pre manželov, sú 
Božím darom, ktorý Pán Boh chce darovať 
z lásky každej rodine. A práve tento Boží 
dar, jeho prijatie či neprijatie, zohráva 
podstatnú úlohu v živote rodiny. Deti sú 
znamením lásky manželov, rodičov. Cez 
nich manželia spoznávajú silu vzájomnej 
lásky a majú účasť na stvoriteľskom Božom 
diele. Aby manžel spoznal, čo znamená byť 
otcom, a aby manželka spoznala, čo zna-
mená byť matkou. Túto skúsenosť môžu 
manželia spoznať až vtedy, keď splodia deti 
a keď ich s láskou vychovávajú.

Aby sa aj v neplodných manželstvách 
rozvinuli tieto city – otcovský a materinský, 
je vhodné osvojiť si alebo prijať opustené 
deti. Prináša to so sebou riziko, že deti 
môžu byť zdravotne postihnuté či pozna-
čené zlou genetickou výbavou zdedenou 
po biologických rodičoch. Tu vo veľkej mie-
re platí, že s láskou, s odvahou a s Božou 
milosťou sa dajú prekonať aj veľké ťažkosti.

Deti sú, obrazne povedané, ako čistá 
váza, ktorá prijme také kvety, aké do nej 
vložíme. Sú formovateľné a otvorené prijať 
náš rukopis, najmä rukopis otca a matky. 
Rodičia ich začínajú formovať už počas 
rastu pod srdcom matky. Je vedecky do-
kázané, že ak matka prežíva toto obdobie 
v radostnom očakávaní spolu s otcom die-
ťaťa, veľmi pozitívne to formuje prenatálny 
vývoj dieťaťa. Už od malička deti vnímajú, 
ako rodičia žijú. Sledujú ich slová, tón hlasu 
i prejavy lásky či nelásky a obyčajne ich 
chcú napodobňovať.

Potom príde obdobie dozrievania, 
keď deti ukážu aj svoju vzdorovitosť 
a sebectvo. Ale nech nás to neprekvapí, 
všetci sme týmto obdobím museli prejsť. 
Rodičia, buďte v tom čase zvlášť pozornými 
a tichými sprievodcami a veľkými proseb-
níkmi pred Bohom. Tak pomôžete svojim 
deťom prekročiť hranicu medzi detstvom 
a dospelosťou. Dovoľte deťom, aby dozreli 
na dospelých ľudí a mohli raz vykročiť 
vlastnou životnou cestou. Ak ste im dali 
pevný základ viery a dobrú výchovu, hlavne 
svojím životným príkladom, nemusíte sa 
o nich v živote báť, nestratia sa. Stanú sa 
z nich charakterní a dobrí ľudia.

Mons. Ján Babjak SJ

Dekrét o pastierskom úrade biskupov v Cirkvi

Christus Dominus
Učenie dekrétu o biskupoch vychádza z vieroučnej konštitúcie Lumen gentium. Dekrét má tri 
kapitoly, v ktorých sa podrobnejšie rozpracovávajú postavenie a úlohy biskupov v Katolíc-
kej cirkvi. Biskupi sa označujú ako nástupcovia apoštolov a najvyšší pastieri duší vo svojich 
eparchiách.

Biskupský zbor
Každý, kto prijme biskupskú vysviacku, 
sa automaticky začleňuje do biskupského 
kolégia a spolu s ostatnými biskupmi po ce-
lom svete (asi 4 500) tvorí biskupský zbor. 
Biskupské kolégium pod vedením rím-
skeho pápeža je nositeľom najvyššej moci 
v Cirkvi. Zvláštnym orgánom na pomoc 
pápežovi je Biskupská synoda, tvorená z vy-
braných biskupov z rôznych krajín sveta. Jej 
členom je aj prešovský arcibiskup metro-
polita Mons. Ján Babjak SJ. Dekrét pripo-
mína, že každý biskup má pamätať nielen 
na jemu zverené stádo, ale aj na dobro celej 
Cirkvi. Vo svojich diecézach majú biskupi 
vlastnú, bezprostrednú a riadnu právomoc, 
potrebnú na vykonávanie pastierskej služby 
(CHD, 8). Okrem toho, mnoho biskupov 
pracuje aj v úradoch Rímskej kúrie, kde 
pomáhajú pápežovi pri správe Cirkvi.

Úlohy biskupa
Eparchiálni (diecézni) biskupi majú 
na prvom mieste povinnosť hlásať Kristovo 
evanjelium transformované do podmienok 
sveta, v ktorom žijú. Osobitne sa majú 
starať o chudobných a chorých, ako aj 
o neveriacich. Na splnenie poslania hlásať 
evanjelium majú biskupi využívať všetky 
dostupné prostriedky (tlač, rozhlas, tele-
víziu, internet). Biskupi sa majú starať aj 
o náboženské vyučovanie prostredníctvom 
katechézy.

Ďalšou vážnou úlohou biskupov je 
povinnosť posväcovať Boží ľud. Biskupi 
majú plnosť kňazskej moci, ktorú využívajú 
pri vysluhovaní sviatostí, najmä kňazskom 
svätení. Dekrét pripomína, že biskupi sami 
majú byť príkladom v láske, poníženosti 
a jednoduchosti života.

Treťou dôležitou úlohou biskupov je 
ich pastierska činnosť. Preto majú biskupi 
osobitnou láskou zahŕňať svojich najbliž-
ších spolupracovníkov – kňazov. Tiež majú 
poznať potreby svojich veriacich a náležite 
sa im venovať bez rozdielu veku, postave-
nia, národnosti atď.

Dekrét vymenováva aj povinnosti 
pomocných biskupov, kuriálnych kňazov, 
farárov a rehoľníkov. Pomocný biskup, kto-
rý má právo nástupníctva na biskupskom 
stolci, sa volá koadjútor. „Diecézna kúria 
nech sa tak usporiada, aby bola účelným 
nástrojom biskupa nielen v správe diecézy, 
ale aj pri vykonávaní apoštolskej činnosti.“ 
(CHD, 27) Dekrét vymenováva aj povinnos-
ti farárov a vyzýva ich k organickej pasto-
račnej činnosti vo zverených farnostiach.

Do eparchiálnej rodiny patria aj zasvä-
tené osoby, ktoré vykonávajú rôznorodý 
apoštolát. Všetci sa majú snažiť o svedec-
tvo vzájomnej lásky medzi sebou i medzi 
rehoľníkmi a diecéznym kňazstvom. 
Zachovávajúc vlastnú charizmu majú pod 
vedením biskupa spolupracovať na diele 
evanjelizácie a posväcovania duší.

Vzájomná spolupráca
V tretej kapitole sa hovorí o vzájomnej spo-
lupráci biskupov. Osvedčenými formami 

takejto spolupráce sú partikulárne synody 
a koncily. Dekrét popisuje aj štruktúru 
a kompetencie národných biskupských 
konferencií, ktoré sa po Druhom vatikán-
skom koncile rozšírili do celej Katolíckej 
cirkvi. Biskupom východných cirkví sa vrelo 
odporúča, aby popri rokovaní na vlastných  
synodách brali zreteľ aj na spoločné dobro 
celého územia, na ktorom jestvujú viaceré 
partikulárne cirkvi rozličných obradov 
(porov. CHD, 38).  Medzi všetkými bis-
kupmi má panovať bratské spoločenstvo 
a zhoda myslí v pastoračnej práci. Nakoniec 
je zmienka aj o potrebe zriadenia vojen-
ských vikariátov na čele s biskupom. Títo 
biskupi majú so svojimi kňazmi pastoračné 
poslanie v armáde a ostatných ochranných 
zložkách štátu. Dekrét nariaďuje vypra-
covať podrobnejšie rozpracovanie týchto 
zásad pre život a službu biskupov v ďalších 
dokumentoch Magistéria. n

Michal Hospodár
ilustračná snímka z Biskupskej synody 
o Božom slove v roku 2012: archív ABÚ

Požiadavka lásky
V nedeľu pred modlitbou Anjel Pána sa Svätý 
Otec František prihovoril veriacim slovami: 
„Ježiš ponúka tým, ktorí ho nasledujú, do-
konalosť lásky: lásky, ktorej jedinou mierou 
je, že je bez hraníc, ide za akúkoľvek vypočí-
tavosť. Láska k blížnemu je základný postoj, 
o ktorom Ježiš hovorí, že náš vzťah s Bohom 
nemôže byť úprimný, ak sa nechceme zmieriť 
s blížnym. Preto sme vyzývaní zmieriť sa s na-
šimi bratmi skôr, ako prejavíme našu vernosť 
Pánovi v modlitbe. Na dosiahnutie dobrého 
a čestného správania nepostačujú právne 
normy, ale je potrebná hlboká motivácia, 
prejav skrytej múdrosti, Božej múdrosti, kto-
rú môžeme prijať skrze Svätého Ducha. A my 
sa môžeme, skrze vieru v Krista, otvoriť pôso-
beniu Svätého Ducha, ktorý nám umožňuje 
prežívať Božiu lásku. Vo svetle tohto učenia 
sa každý predpis javí vo svojom plnom význa-
me ako požiadavka lásky, a všetky predpisy 
sa spájajú v najväčšom prikázaní: miluj Boha 
celým svojím srdcom a miluj svojho blížneho 
ako seba samého.“ (úryvok zamyslenia zo 16. 
februára 2014)

Kúpeľ milosrdenstva
Vo svojom cykle katechéz o sviatostiach 
Svätý Otec priblížil sviatosť pokánia a zmie-
renia: „Sviatosť zmierenia je sviatosťou 
uzdravenia. Keď sa idem spovedať, idem sa 
dať uzdraviť: dať si uzdraviť dušu, uzdraviť si 
srdce z niečoho, čo som vykonal, a čo nie je 
v poriadku. Ide predovšetkým o skutočnosť, 
že odpustenie hriechov nie je niečo, čo si 
môžeme dať sami od seba. Nemôžem pove-
dať: „Odpúšťam si hriechy.“ Odpustenie sa 
žiada, prosí sa od niekoho iného, a v spovedi 
si prosíme odpustenie od Ježiša. Odpustenie 
nie je ovocím našich snáh, ale je darom, 
darom Svätého Ducha, ktorý nás zaplavuje 
kúpeľom milosrdenstva a milosti, ktorá 
neprestajne prúdi z otvoreného srdca ukri-
žovaného a vzkrieseného Krista. Na druhom 

mieste nám pripomína, že iba vtedy, keď sa 
necháme zmieriť v Pánovi Ježišovi s Otcom 
a s bratmi, môžeme byť naozaj v pokoji. 
A toto sme už všetci v srdci pocítili: keď sa 
ideme spovedať, ideme s ťarchou v duši, s is-
tou dávkou smútku. A keď prijmeme Ježišovo 
odpustenie, sme v pokoji, s tým nádherným 
pokojom duše, ktorý môže dať iba Ježiš...“ 
(úryvok katechézy z 19. februára 2014)

Boh zachraňuje
Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudo-
bou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9). To je citát, 
z ktorého Svätý Otec František vychádza 
v posolstve na pôstne obdobie. Okrem 
iného v ňom spomína: „Duchovnú biedu 
zakusujeme, keď sa odvraciame od Boha 
a odmietame jeho lásku. Ak si myslíme, že 
nepotrebujeme Boha, ktorý k nám prichádza 
skrze Ježiša Krista, pretože sme presvedčení, 
že si vystačíme sami, smerujeme k pádu. Iba 
Boh nás môže naozaj zachrániť a oslobodiť. 
Skutočným protijedom proti duchovnej 
biede je evanjelium: kamkoľvek ideme, 
máme ako kresťania hlásať oslobodzujúcu 
zvesť, že odpustenie spáchaných hriechov je 
možné, že Boh je väčší ako naša hriešnosť, že 
nás vždy bezvýhradne miluje a že sme boli 
stvorení pre spoločenstvo a večný život. Pán 
nás žiada, aby sme boli radostnými hlásateľ-
mi tohto posolstva milosrdenstva a nádeje! 
Je vzrušujúce zakúšať radosť z toho, že šírime 
dobrú zvesť, delíme sa o zverený poklad, 
utešujeme zlomené srdcia a ponúkame nádej 
našim bratom a sestrám, ktorí žijú v tme.“ 
(úryvok posolstva Svätého Otca na pôstne 
obdobie 2014)

„Pane Ježišu, urob nás schopnými milovať tak 
ako ty.“ (Twitter Svätého Otca Františka z 20. 
februára 2014)

podľa www.radiovaticana.org pripravil 
Marek Baran50
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inštitúcie je prevažne zo štátneho rozpočtu 
(z daní obyvateľov). Súkromné mediálne 
inštitúcie odrážajú príslušnosť k rôznym 
spoločenským vrstvám, finančným či lobis-
tickým skupinám. Ich financovanie tvorí vo 
väčšine prípadoch kapitál majiteľov, zisky 
z reklamy a sponzorské príspevky. Nemô-
žeme sa teda čudovať, že v prípade komerč-
ných médií platí stará zásada: Kam vietor, 
tam plášť! V oblasti politickej reklamy to 
platí analogicky.

Dá sa nejakým jednoduchým spôsobom 
odhaliť manipulácia cez médiá? Čo by 
si mal človek všímať, aby nebol vmani-
pulovaný do niečoho, čo vlastne vôbec 
nechcel?
Otázka manipulácie je veľmi chúlostivá, 
pretože formy a spôsoby manipulácie 
prostredníctvom médií sú veľmi pozorne 
prepracované a vychádzajú zo súčasného 
postavenia človeka v spoločnosti. Psycholo-
gické a sociologické výskumy vedia presne, 
po čom komunita, resp. istá spoločenská 
vrstva túži, čo potrebuje... Preto je manipu-
lácia prepracovaná a šitá na mieru konkrét-
nych ľudí. Takýto mediálny produkt (infor-
mácia, správa, reklama, diskusná relácia...) 
vie presne, na ktoré miesto treba pritlačiť 
a kam príjemcu nasmerovať. Ako odhaliť 
manipuláciu? Je to veľmi ťažké, pretože 
obyčajne človek na to príde až po osobnej 
skúsenosti. A to je vo väčšine prípadov už 
neskoro. Existuje niekoľko možností, ako 
odhaliť rafinované spôsoby komunikácie. 
Asi najjednoduchší je hľadať informácie 
o jednotlivých produktoch (informáciách, 
názoroch, správach, reklamách...) aj v iných 
médiách či na iných miestach a vytvárať 
si kritický pohľad. A to je úloha mediálnej 
výchovy, ktorej cieľom je vychovať mediál-
ne gramotného človeka, ktorý bude vedieť 
kriticky posúdiť hodnotu jednotlivých 
mediálnych produktov. Mediálna gramot-
nosť človeka neznamená len vedieť zapnúť 
či vypnúť televízor, nájsť na internete 
informácie, poslať e-mail, vytvoriť konto 
a používať Facebook. Mediálne gramotný 
človek je ten, ktorý vie nájsť rozdiel medzi 
kvalitným mediálnym produktom a bra-
kom, resp. gýčom.

Aby sme nehovorili len o negatívach, 
skúsme sa pozrieť na pozitívnu silu 
médií. V čom sú nápomocné dnešnému 
človeku a spoločnosti?
Samozrejme, že nemôžeme médiá len 
démonizovať, pretože ich pozitívny vplyv 
je neodškriepiteľný. Médiá a ich výstupy sú 
také, v akých rukách sa nachádzajú. Medzi 
pozitívne účinky, ktoré sa médiám pripi-
sujú, patrí napríklad poskytnutie základne 

na sociálnu interakciu človeka, ktorý hľadá 
svoje miesto v spoločnosti, ďalej sem patrí 
získavanie informácií a vedomostí o svete, 
o kultúrach, ekonomike, politike, športe... 
V ďalšom prípade to sú osvetové účinky 
v prípade prevencie (drogy, závislosti, zdra-
vie...), ako aj pomoc pri formovaní identity 
človeka, spoločenského postoja a v po-
zitívnom smere ovplyvňujú aj kreativitu 
jednotlivcov.

Nemali by sme sa vyhnúť ani téme Cirkev 
a médiá. Majú v živote Cirkvi dostatočný 
priestor?
Osobne si myslím, že majú taký priestor, 
ako je ich Cirkev ochotná využívať na svoje 
dobro a dobro jej zvereného ľudu. Cirkev sa 
už na Druhom vatikánskom koncile v 60-
tych rokoch minulého storočia v dekréte 
Inter mirifica vyjadrila pozitívne v prospech 
médií v živote Cirkvi, aj keď v jej prístu-
poch cítiť opatrnosť. Nemám tým na mysli 
využitie cirkevných médií (TV Lux a Rádio 
Lumen), ale interakciu Cirkvi s verejnopráv-
nymi médiami, najmä komerčnými, ktoré 
prvoplánovo nemajú o Cirkev záujem. Iba 
v ojedinelých prípadoch, keď ide o senzá-
cie, kauzy a vnútrocirkevné problémy, ktoré 
na Slovensku komerčné médiá využívajú 
v naviazaní diváka na ich médium. Týka 
sa to najmä predajnosti, resp. sledovanosti 
reklamného bloku.

Cirkev využíva aj vlastné médiá. V čom 
zaostávajú za ostatnými?
Som presvedčený, že v oblasti personál-
neho vybavenia (obsadenia) na Slovensku 
nemáme núdzu o odborníkov, ktorí by boli 
schopní profesionálne vybudovať imidž 
cirkevného média. Vnímam však, že sme 
v mnohých prípadoch strnulí, chýba nám 
náboj, kreativita, chuť urobiť veci nanovo, 
iným, zaujímavým spôsobom. Mám pocit, 
že často robíme dobré veci zle, kým tí druhí 
robia zlé veci dobre v tom zmysle, že ich 
robia kvalitne, pôsobivo a vynaliezavo. Ve-
dia dať veciam dobrý dizajn a realizovať ich 
s príslušným psychologickým prehľadom. 
Napadne vám určite aj finančná otázka. 
Osobne som však presvedčený, že to nie je 
otázka financií, ale prístupu. Som veľmi 
rád, že v oblasti printových cirkevných 
médií sme na veľmi dobrej ceste. Samotné 
Slovo sa každým rokom zlepšuje a dnes ho 
môžeme s určitosťou radiť medzi najlepšie 
katolícke periodiká na Slovensku. Iným 
problémom je jeho náklad, resp. jeho od-
ber. Ale to je už otázka na tých, ktorí majú 
kompetencie na jeho pozitívnu reklamu 
(napríklad aj kňazov vo farnostiach).

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

O médiách sa hovorí aj ako o štvrtej  
veľmoci – po zákonodarnej, výkonnej 
a súdnej. To odráža len to, že v sebe 
skrývajú silu. V čom všetkom sa môže 
prejaviť ich vplyv?
Médiá prinášajú v súčasnosti množstvo 
informácií nepredstaviteľnou rýchlosťou, 
ba v niektorých prípadoch umožňujú člo-
veku byť prostredníctvom audiovizuálnych 
technológií priamo na mieste „činu“. Médiá 
nás zabávajú, vzdelávajú, informujú, ale 
často aj (de)formujú. Ich silu je veľmi ťažké 
vopred odhadnúť, ale musíme konštatovať, 
že sa dotýkajú každého z nás. Reklamným 
letákom, billboardom, svetelným reklamám 
sa nevyhne nikto. Súčasný technológia-
mi presiaknutý svet je zahltený veľkým 
množstvom informácií. Kvantita spojená 
s rýchlosťou informácií vytvára neprehľad-
nosť až zmätok. Človek zmietaný v takomto 
informačnom hurikáne nie je schopný trie-
diť informácie a ostáva len na ich povrchu. 
Berie do úvahy ich faktografickú povahu, 
ale nezamýšľa sa nad ich pravdivosťou. 
Nemá čas skúmať podrobnosti, keďže jedna 
informácia strieda ďalšiu. Treba si všimnúť, 
ako nás médiá postupne opantávajú. Po-
maly rozhodujú o tom, čo si kúpime, ako sa 
budeme obliekať, akú destináciu na dovo-
lenku si vyberieme, aké auto si kúpime, až 
postupne updatujú (menia) naše hodnoto-
vé rebríčky a nastoľujú spoločenské témy, 
ktorými sa máme zaoberať.

Čo všetko sa považuje za médiá a prečo?
Všetko, čo má schopnosť prenášať informá-
cie, sa v širšom zmysle slova dá nazvať mé-
diom. Od tých klasických, ku ktorým patria 
noviny, rozhlas a televízia, až po interaktív-
ne, ako je internet a ďalšie jeho technológie. 
Dnes už môžeme samostatným médiom 
nazvať aj sociálne siete. Medzi najznámej-
šie patrí iste Facebook, ktorý si vytvoril 
takpovediac vlastný vesmír s vlastnými 
pravidlami, príťažlivosťou, hierarchiou 
vzťahov i (ne)etickým kódexom. Treba 
zdôrazniť, že tak ako sa každá technológia 
dá zneužiť, aj sociálne siete disponujú touto 
možnosťou. Ale Facebook možno použiť aj 
na ušľachtilé ciele, na šírenie dobra, pokoja 
i „dobrej zvesti“.

Médiá často využívajú poznatky z psy-
chológie človeka. V tejto súvislosti sa 
hovorí aj o mediálnej (alebo skôr novi-
nárskej) etike.
Dnešná veda je sofistikovaná v takmer všet-
kých oblastiach. Poznatky z iných vedných 
oblastí sú navzájom prepojené a dopĺňajú 
sa. V masmediálnej komunikácii sa využí-
vajú poznatky nielen zo psychológie, ale aj 
z filozofie, pedagogiky, ekonomiky, práva, 
marketingu, manažmentu a iných. Tým, 
že médiá majú vplyv takmer na každého 
človeka, po(d)súvajú mu rôzne hodnoto-
vé polia. Majú moc ovplyvňovať verejnú 
mienku. Záleží na tom, či takto posúvané 
informácie majú pravdivú alebo nepravdi-
vú hodnotu. Či slúžia dobru, alebo zlu, či 
roznecujú neprávosť, alebo budujú pravdu 
a spravodlivosť, či zasahujú, alebo nezasa-
hujú súkromie človeka, na ktoré má každý 
právo. V mnohých prípadoch sa človek ocitá 
vo víre mediálnych vplyvov bez vlastného 
pričinenia. Ale vo veľmi veľkej miere sa 
človek sám odhaľuje pred svetom, ponúka 
fotografie a informácie zo svojho súkromia.

Samostatnou kapitolou je reklama 
a jej vplyv. Markantný súvis psychológie 
s reklamným priemyslom môžeme badať 
na každom kroku.

Zaujímavým v oblasti manipulácie je aj 
fakt využívania „minikauzičiek“ v médiách 
na prekrytie iných, dôležitejších celospo-
ločenských problémov, na ktoré akože už 
nezostáva vysielací čas. Uvediem zopár 
vecných argumentov. Slovenské televízne 
stanice odvysielali v roku 2013 viac ako 
883-tisíc spotov v celkovej dĺžke 5 532 ho-
dín. Ak by si ich mal slovenský divák všetky 
pozrieť, trvalo by mu to 233 a pol dňa (o 16 
percent viac času ako rok predtým). Podľa 
monitoringu TNS Slovakia preinvestovali 
zadávatelia v televíziách v roku 2013 viac 
ako 709 mil. eur. Objem reklamných výdav-
kov sa tak medziročne zvýšil o 12 percent. 
Tento údaj vychádza z oficiálnych cien a ne-
zohľadňuje žiadne zľavy, bartre či bonusy. 
A to môžeme povedať, že v čase pred tzv. 
ekonomickou krízou bol pomer výdavkov 
na reklamu v jednotlivých druhoch médií 
v roku 2008 v celkovej sume 1 685 522 675 
eur. Ak by sme začali uvažovať v tejto chvíli 

sociálne, mohli by sme sa opýtať: O koľ-
ko by bol krajší, ľahší a pokojnejší svet 
na Slovensku, keby sa z tejto viac ako 1 a pol 
miliardovej sumy eur „iba“ 10 percent veno-
valo zdravotníctvu, školstvu, sociálnej sfére 
a podobne? Nech nás ale táto skutočnosť 
neodrádza. Nech nás to, naopak, motivuje 
hľadať s Božou pomocou cesty, ako pomôcť 
pri zlepšení mediálnej gramotnosti súčas-
nej generácie.

Akým spôsobom využívajú politici 
a politické strany vplyv médií na verejnú 
mienku vo svoj prospech?
Všetko súvisí s vlastníctvom jednotlivých 
médií a ich sympatiami k jednotlivým 
politickým subjektom. Keďže v mediálnom 
priemysle pôsobia verejnoprávne a súk-
romné inštitúcie, povaha ich informova-
nosti verejnosti by mala odrážať ich status. 
Verejnoprávne médiá by mali dať priestor 
všetkým rovnako, mali by byť objektívne 
a odrážať status politicky nezávislého mé-
dia. Financovanie verejnoprávnej mediálnej 

V priestore médií

Informácie a s nimi spoje-
né médiá sú pre dnešného 
človeka veľmi dôležité. 
Zasahujú do takmer každej 
oblasti ľudského života. 
O ich využívaní sme sa 
porozprávali s vysokoškol-
ským učiteľom, prodeka-
nom a vedúcim Katedry 
aplikovanej edukológie 
na Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulte Prešovskej 
univerzity doc. Gabrielom 
Paľom, PhD.

Naša cesta: 
Chorvátsko
Ak sa spýtate hociktorého Slováka, kde máme 
more, odpovie, že v Chorvátsku. Každý rok 
sa do tejto krajiny vyberie vyše tristotisíc 
Slovákov na dovolenku. S Chorvátmi máme 
veľa spoločného. Od najstarších čias, keď si 
boli naše kmene veľmi blízke (Chorváti prišli 
k Jadranu spoza Tatier), cez spoločnú históriu 
v Uhorsku, krátku epizódu samostatnosti 
počas druhej svetovej vojny, federatívnu 
skúsenosť či hľadanie vlastnej cesty v období 
dnešnej demokracie.

Okrem toho sa tak Chorváti, ako aj Slováci 
považujú za kresťanský, ba priam katolícky 
národ. A tak ako na jeseň minulého roka sa 
na Slovensku konečne naplno ozvala snaha 
Slovákov o ochranu rodiny, podobne to bolo 
i v Chorvátsku. Kým my sme mali Národný po-
chod za život, Chorváti to urobili po svojom – 
usporiadali referendum, ktoré je v ich krajine 
na rozdiel od našej právne záväzné, a presadili 
priamo do ústavy definíciu manželstva ako 
zväzku muža a ženy. Toto rozhodnutie prijalo 
vyše 65 % voličov v referende. Chorvátsko sa 
tak pripojilo k piatim krajinám EÚ, ktoré majú 
v ústave jasnú definíciu o heterosexuálnej 
povahe manželstva: Lotyšsku, Litve, Poľsku, 
Maďarsku a Bulharsku.

Na Slovensku sa začalo rozprávať o tom 
istom. Kresťansky orientované strany pripra-
vujú návrh na zmenu ústavy, kde by zakotvili 
definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. 
Tak v Chorvátsku, ako i na Slovensku sa hneď 
proti tomu postavili rôzne hnutia podporujú-
ce práva menšín, najmä sexuálnych. Zástan-
covia tradičného manželstva v Chorvátsku 
museli v kampani čeliť otvorenému tlaku zo 
strany vlády a prezidenta, ako aj ignorovaniu 
hlavnými médiami. Ak si spomeniete, tak 
ani situácia u nás nebola iná. Masovej akcii 
80-tisíc veriacich i neveriacich sa dal v médi-
ách menší priestor než niekoľkým stovkám 
hlasnejšie kričiacich občanov presadzujúcich 
práva sexuálnych menšín.

Na Slovensku sa z tejto otázky niektorí 
politici snažia vytĺcť politický kapitál pred 
prezidentskými voľbami. Nejde im o hodnoty, 
ale o prospech. O svoj prospech. Právo EÚ 
nie je proti nám. Nie je proti tradičnej rodine 
a jej zakotveniu v ústave. Aj keď sa socialisti 
v europarlamente (členom je i náš Smer) opa-
kovane pokúšajú zneužiť Európsky parlament 
na ideologický nátlak na jednotlivé členské 
štáty s úmyslom presadiť svoju víziu – socia-
lizmus, je na jednotlivých štátoch a odvahe 
alebo strachu ich obyvateľov, ako sa rozhod-
nú. A ako sa rozhodneme my?

Juraj Gradoš
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Manželstvo 
a rodina
 
Rozhodnutie uzavrieť manželský zväzok považujeme za pre-
jav lásky medzi dvoma ľuďmi. Manželský sľub vyjadruje od-
hodlanie snúbencov milovať sa navzájom až do smrti a starať 
sa jeden o druhého bez ohľadu na ostatné okolnosti.

A hoci dnes môžu manželstvo 
uzavrieť len muž a žena, rozšírené 
chápanie rodovej rovnosti otvorilo 

už aj na Slovensku verejnú diskusiu o zme-
ne definície manželstva tak, aby ho mohli 
uzavrieť ktorékoľvek dve dospelé osoby. 
Jedinou podmienkou by mal byť slobod-
ný súhlas s uzavretím zväzku a vzájomná 
láska. Štát, ktorý je nezávislý od cirkví 
a náboženstiev, by sa mal správať rovnako 
ku všetkým svojim občanom a poskytovať 
im rovnaké práva, vrátane práva uzavrieť 
manželstvo s tým, koho človek miluje.

Čo hovorí zákon
Lenže v skutočnosti náš štát garantuje prá-
vo uzavrieť manželstvo každému mužovi 
aj žene. Zároveň však presne definuje, čo 
za manželstvo považuje. Slovenský zákon 
o rodine (č. 36/2005 Z. z.) v článku 1 hovorí: 
„Manželstvo je zväzkom muža a ženy.“ Štát 
pritom nezaujíma vzájomná náklonnosť či 
iné dôvody, ktoré dvoch ľudí viedli k roz-
hodnutiu uzavrieť manželstvo.

To, čo štát zaujíma, je rodina založe-
ná manželstvom. Zákon ju definuje ako 
harmonické a trvalé životné spoločenstvo, 
ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Ta-
káto rodina je hlavným cieľom manželstva, 
dôvodom, pre ktorý spoločnosť preferuje 
tento druh spolužitia.

Harmonická rodina
Zďaleka nie všetky rodiny napĺňajú ideál 
harmonického či trvalého vzťahu. Mnohé 
manželstvá sa rozpadajú, pretože manželia 
nezvládajú svoje úlohy. Mnohí rodičia zane-
dbávajú výchovu svojich detí. To však nie je 
argument na to, aby sme sa vzdali predstavy 
fungujúcej rodiny založenej manželstvom 
jedného muža a jednej ženy. Pretože práve 
takáto rodina dokáže priviesť na svet deti, 
chrániť ich a odovzdať im hodnoty potrebné 
na život v spoločenstve. Harmonická rodina 
učí deti láske, solidarite, zodpovednosti, 
úcte k druhým aj k samému sebe. To všetko 
sú hodnoty, o ktorých hovorí zákonodarca, 
keď spomína „riadnu výchovu detí“.

Definícia rodiny a zákon
Možno zmeniť definíciu rodiny v zákone? 
Áno, a je to pomerne jednoduché – stačí, 
aby jeden poslanec podal návrh, ktorý by 
podporila väčšina v parlamente. No každý, 
kto by chcel nanovo definovať rodinu, by 
mal starostlivo zvážiť, či jeho návrh ešte 
spĺňa nároky potrebné na vznik harmo-
nického a trvalého spoločenstva, ktoré je 
schopné poskytnúť ďalšej generácii riadnu 
výchovu. Súčasťou zdravého prostredia 
na dozrievanie ľudskej osobnosti sú vzory, 
ktoré stelesňuje otec a matka, muž a žena. 
Ak jeden z týchto vzorov chýba, bude to 
mať na dieťa negatívny vplyv. A hoci život 
prináša aj takéto situácie, považujeme ich 
za výnimky a tak k nim aj pristupujeme – 
stratu otca alebo matky sa snažíme dieťaťu 
kompenzovať, hľadáme preň iné mužské 
alebo ženské vzory v jeho najbližšom okolí. 
Často sa takýmto vzorom stávajú starí rodi-
čia či iní členovia rodiny. 

Ľahkovážna zmena definície rodiny by 
však mala za následok to, že absenciu otca 
alebo matky, ktorú by dieťa prirodzene 
vnímalo, by sme začali popierať. A pod 
týmto spoločenským tlakom by z mnohých 
detí vyrástli dospelí ľudia, ktorí nedokážu 
dôverovať svojmu prežívaniu a svojim poci-
tom. Pretože ľudská prirodzenosť sa nedá 
zakázať, len na čas potlačiť.

Spochybnenie ideálu rodiny
Radikálna požiadavka predstaviteľov rodo-
vej rovnosti, aby štát umožnil uzavrieť man-
želstvo aj dvom mužom alebo dvom ženám, 
nie je len požiadavkou na zmenu definí-
cie manželstva. Je spochybnením našej 
ideálnej predstavy o harmonickej a trvalej 
rodine schopnej priviesť na svet a riadne 
vychovať deti. Nahrádza ju obrazom rodiny 
ako zväzku dvoch dospelých osôb, ktorý 
rezignuje na snahu o prirodzenú harmóniu 
mužského a ženského. Takýto zväzok má 
ďaleko od mnohorozmerného kresťan-
ského ideálu rodiny opierajúcej sa o lásku, 
ktorá jej členov zároveň spája aj presahu-
je. Jediným účelom takéhoto zväzku je 
sebauspokojenie. No zachovanie živého 
a fungujúceho spoločenstva založeného 
na vzájomnej solidarite, ktorá je  skutočná, 
a nie len vynucovaná, si niekedy vyžaduje 
aj obetu, vzdanie sa vlastných nárokov pre 
dosiahnutie spoločného dobra. Tieto spo-
ločenské cnosti sa rodia len v prirodzenej 
rodine, a práve preto si zaslúži mimoriadnu 
ochranu. n

Anna Záborská
ilustr. snímka: www.flickr.com

Formy okultizmu
Amulety a talizmany. Svätý Augustín píše, že 
duchovia sú priťahovaní skrze znaky, ktoré 
im zodpovedajú. Cirkevní otcovia nepochy-
bovali o tom, že týmito duchmi sú démoni, 
ktorých možno pritiahnuť skrz používanie 
rôznych typov amuletov a talizmanov.

Amulety a talizmany sú predmety, ktoré 
svojim nositeľom údajne poskytujú moc, 
ochranu, pomoc a energiu. Taktiež majú 
človeku zabezpečiť šťastie, zdravie, úspech, 
lásku a bohatstvo. Základný rozdiel v rozlí-
šení medzi talizmanom a amuletom spočíva 
v tom, že talizman slúži na konkrétny účel, 
zatiaľ čo amulet je zameraný všeobecnejšie.

Amulety majú ochrániť svojho majiteľa 
pred nebezpečenstvom, nešťastím a cho-
robami. Amulety pôvodne predstavovali 
predmety nájdené v prírode ako napríklad: 
štvorlístok, zajačia labka, zvieracie zuby, 
polodrahokamy. Neskôr sa objavili aj umelo 
vytvorené amulety vo forme ozdôb.

Talizmany môžu byť vyrobené z akéhokoľ-
vek materiálu. Najčastejšie sa stretávame 
s talizmanmi vo forme príveskov, odznakov 
a symbolov vyrobených z kovu či kameňa. 
Talizman môže byť vyrobený aj z papiera, 
na ktorom sú znázornené obrazce alebo 
napísané slová. Najmocnejšie by mali 
byť talizmany, ktoré si človek vyrobí sám. 
V prípade talizmanov ide o magické pred-
mety, ktorým treba dodať moc. Deje sa to 
prostredníctvom rôznych okultných rituálov, 
počas ktorých sa talizman nabíja ochrannou 
energiou.

Viera v moc amuletov a talizmanov je 
modlárstvom, teda hriechom proti prvému 
Božiemu prikázaniu. Osoba, ktorá používa 
amulety a talizmany, sa vzďaľuje od Božej 
milosti a otvára sa na pôsobenie zlého 
ducha. Nosenie amuletov a talizmanov 
nerieši žiadne problémy, ale môže ich ešte 
viac zhoršiť. Zlý duch môže vytvoriť dojem 
pozitívneho účinku, ide však o klamný efekt, 
ktorého následkom môže byť depresívna 
nálada, ťažkosti pri modlitbe či prijímaní 
sviatostí.

Kresťan nepotrebuje žiadne predmety 
„pre šťastie“. Amulety a talizmany treba zni-
čiť – spáliť. Namiesto poverčivej viery v ich 
moc a ochranu nanovo odovzdajme svoje 
životy Bohu. Prijmime znak kríža do našich 
domácností a modlime sa pri ňom. Krátkou 
modlitbou každé ráno prosme o pomoc 
a požehnanie Boha. Zverme sa pod ochranný 
plášť Presvätej Bohorodičky a nezabúdajme 
ani na anjela strážcu, ktorého sme dostali 
pri krste.

Antónia Rabatínová
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ť Vyhlásenie Rady hierarchov k prijatiu správy 
Lunacek Európskym parlamentom v Štrasburgu
Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku s veľkým znepokojením 
prijala skutočnosť, že Európsky parlament 4. februára 2014 schválil správu poslankyne 
Ulrike Lunacekovej proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie 
a rodovej identity.

„Boha treba viac počúvať ako ľudí.“ (porov. Sk 4, 18) Aj v kontexte tohto Božieho slova 
vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nielen zamysleli, ale aj pozdvihli svoj hlas 
proti tomu, čo nám Európsky parlament odporúča. Ide o skutočnosti, ktoré sú proti 
Božím zákonom, proti ľudskej prirodzenosti a urážkou ľudského rozumu.

Nedajme sa oklamať nepravdou, pretože Ježiš Kristus jasne hovorí, že „pravda vás 
vyslobodí“ (Jn 8, 32).

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita a predseda Rady hierarchov

Vyhlásenie Rady hierarchov k prijatiu zákona 
o eutanázii detí v Belgicku
Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku vyjadrila veľké znepoko-
jenie nad prijatím zákona o eutanázii detí v Belgickom kráľovstve, ktorý bol prijatý ich 
parlamentom 13. februára 2014. Týmto rozhodnutím dochádza k veľmi nebezpečnému 
etickému a právnemu precedensu v Európe.

Učenie Katolíckej cirkvi je v tejto oblasti v článku 2 277 Katechizmu Katolíckej cirkvi 
nekompromisné: „Priama eutanázia – nech by na ňu boli akékoľvek dôvody a použili sa 
akékoľvek prostriedky – spočíva v usmrtení telesne alebo mentálne postihnutých, chorých, 
alebo umierajúcich. Je morálne neprijateľná.“ Amorálnosť tohto zákona je podčiarknutá 
tým, že ide o nevinné a bezbranné deti. Kto má právo rozhodnúť za nich o ukončení ich 
života?

Rada hierarchov v tejto súvislosti vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle k ochrane života 
od počatia po prirodzenú smrť.

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita a predseda Rady hierarchov

Vyhlásenie účastníkov konferencie  
Rodina – základ spoločnosti
My, účastníci vedeckej konferencie na tému Rodina – základ spoločnosti, ktorá sa usku-
točnila 20. februára 2014 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove, vyhlasujeme, že sa úplne stotožňujeme s pohľadom na manželstvo a priro-
dzenú rodinu ako na trvalý zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorý vytvára optimálne 
prostredie na počatie, zdravý vývin a výchovu detí. Zároveň vyhlasujeme svoju podporu 
ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Sme proti otvoreným i skrytým krokom, 
ktoré relativizujú prirodzené manželstvo, rodinu a život. Odsudzujeme nahradzovanie 
pojmov otec a matka bezpohlavným označením rodič a rodič, ktoré je použité napr. 
na prihláške na vysokoškolské štúdium.

V tomto kontexte využívame túto príležitosť aj na podporu dvoch vyhlásení Rady 
hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku vydaných 14. februára 2014 
k prijatiu správy Lunacek Európskym parlamentom v Štrasburgu a k prijatiu zákona 
o eutanázii detí v Belgicku. Úplne sa stotožňujeme s obsahom vyhlásení, čím vyjadruje-
me veľké znepokojenie a náš protest proti tomu, čo nám Európsky parlament podsúva 
ako odporúčanie proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodo-
vej identity. Zároveň vyhlasujeme, že sme proti eutanázii.

Apelujeme preto na svedomie a prirodzený rozum zákonodarcov a všetkých ľudí 
dobrej vôle, u veriacich ľudí aj na ich vieru. Všetkých vyzývame, aby slušnou, nenásilnou 
formou slobodne vyjadrili svoj kladný postoj k prirodzenému manželstvu medzi mužom 
a ženou, k prirodzenej rodine a k ochrane života od počatia po prirodzenú smrť.

v Prešove 20. februára 2014
podpísaní účastníci vedeckej konferencie Rodina – základ spoločnosti

(135 podpisov; hárky s podpismi sú na dekanáte GTF PU v Prešove)
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 Dotkol sa sveta
Sion Izaiáš Blick sa narodil 11. januára 

2014 s Edwardsovým syndrómom. 
A jeho príbeh sa dotkol sveta, aj keď 

žil iba 10 dní. Jeho otec Josh Blick povedal 
o svojom synovi na videu, ktoré uverejnil 
na webovej stránke Vimeo: „Chcem, aby si 
vedel, že nemusíš byť veľký a vysoký, ani 
hlučný, aby sme si ťa všimli. Nemusíš stáť 
za katedrou alebo napísať knihu, aby si 
získal našu pozornosť. Ty si to už urobil.“

Josh, pastor pre mládež, ktorý pôso-
bí v mimodenominačnom zbore Alpine 
Chapel v Lake Zurich v americkom štáte 
Illinois, a jeho žena Robbin uverejnili 
obrázky na Instagrame a vytvorili video, aby 
si zvečnili Sionov krátky život medzi nimi 
a ich štyrmi ďalšími synmi. Vo videu sa 
Robbin zamýšľa: „Môj sladký, drahý Sion, si 
mojím darom. Každý tvoj nádych a výdych 

bol momentom, keď som vdychovala do-
konalosť Božej krásy. Každý tvoj úder srdca 
bol vyjadrením lásky.“

Tridsaťdvaročná Robbin sa prvýkrát do-
zvedela o Sionovej chorobe, keď bola v 20. 
týždni tehotenstva. Edwardsov syndróm 
alebo trizómia E je porucha chromozómu, 
ktorá spôsobuje abnormality v rozličných 
častiach tela. Ona ani jej manžel nemali 
žiadne pochybnosti, že si vyberú pre svojho 
syna život.

Keď doktori zistili, že má chybu na srdci, 
nepredpokladali, že Sion sa dožije konca 
tehotenstva alebo pôrodu. Povedali, že jeho 
stav je „nezlučiteľný so životom,“ píše The 
Blaze. Keď sa nakoniec narodil, povedali, že 
bude žiť iba niekoľko hodín alebo minút. 
Ale on bol bojovník a dokázal im, že sa 
mýlili.

Po tom, čo oslávili jeho narodenie, si Blic-
kovci svojho drahého syna priniesli domov. 
Mal iba dve kilá. Boli požehnaní mnohými 
priateľmi a rodinou, ktorí im boli ochotní 
pomôcť. Robbin povedala, že to „im umož-
nilo sa ho nadýchať“. „Po celý čas som ho 
nepustila z náručia. Bol v náručí, milovaný 
a pestovaný každú minútu počas tých 
desiatich dní.“

Každým dňom však Sion dýchal s naras-
tajúcimi ťažkosťami. Koncom deviateho 
dňa stratil záujem o jedlo. Josh ho raz mu-
sel chytiť a masírovať mu chrbát, keď zrazu 
začal lapať po dychu a zmodrel. Robbin 
povedala: „To sa predtým nestalo... V srdci 
som vedela, že sa schyľuje ku koncu.“

Nasledujúci deň, 21. január, bol pre Siona 
ešte horší. Rodina sa bezmocne pozerala, 
ako sa jeho dýchanie stáva stále ťažším. Po-
tom zomrel, „pokojný a dokonalý“. Rodina 
hodiny držala jeho malé bezmocné telo 
v náručí, vpisujúc si do pamäti posledné 
chvíle s ním.

V ich smútku rodinu povzbudzuje vedo-
mie, že Sion je teraz v nebi, bezpečne v ru-
kách Ježiša. Lipnú na všetkom, čo sa naučili 
tým, že ho spoznali. Josh povedal: „Ty si 
za desať dní na zemi zvládol viac, ako som 
kedy mohol dúfať. Toto je tá najťažšia vec, 
akú som kedy musel urobiť. Ale chcem, aby 
si vedel, že som na teba veľmi hrdý.“

Pro-life publicistka Susan B. Anthonyová 
vo svojom článku Sionova skúška zdôraz-
ňuje, že rozhodnutie Blickovcov nechať ich 
syna nažive v našej potratovej kultúre nie je 
normou. Napísala: „Tieto odvážne rodiny nás 
učia, že aj tvárou v tvár nepredstaviteľným 
skúškam si každý život zaslúži, aby bol žitý, 
a každá osoba má schopnosť zmeniť svet.“ n

zdroj: LifeSiteNews
ilustr. snímka: mindletters.com

Dušechvat
Päť rokov nato, ako vstúpil do monastiera, bol 
Jozafát Kuncevič vysvätený za kňaza. Odte-
raz to, čím sám žil, mohol ako kazateľ hlásať 
i ostatným. Kázal so zápalom a presvedčivo. 
Nie div, že Chrám Presvätej Trojice sa naplnil. 
Ľudia, hladní po Božom slove, s radosťou prijí-
mali jeho náuku. V nezjednotených chrámoch 
nič také nemali. Úroveň duchovenstva bola 
úbohá, svätú liturgiu slúžili len raz do týždňa 
alebo vôbec, o kázaní ani nehovoriac. Ľudia 
našli v osobe Jozafáta kňaza, ktorému zále-
žalo na nich, na spáse ich duší, ale aj na ich 
materiálnom dobre. Keďže nezjednotení 
kňazi videli v Jozafátovom počínaní hrozbu 
a „konkurenciu“, zakazovali veriacim, aby 

sa s ním vôbec púšťali do reči. Všemožne sa 
usilovali oslabiť jeho vplyv. Jedného dňa sa 
v istej cerkvi nezjednotených objavil na stene 
obraz. Boli na ňom znázornení metropolita 
a Rutský v biskupských rúchach, pod ich 
nohami bol Jozafát znázornený ako čert so 
škaredou tvárou a rohami na hlave, ako dlhým 
hákom sťahuje k sebe ľudské duše. Pri hlave 
mal označenie Dušechvat. Keď sa Jozafát 
dozvedel o tomto obraze, iba sa zasmial 
a povedal: „Dal by Boh, aby som mohol všetky 
duše pritiahnuť k Bohu!“ Ale nie všetci sa 
stavali k Jozafátovi takto nepriateľsky. V roku 
1610 sa u kráľa Žigmunda ohlásil moskovský 
patriarcha Ignác spolu s mladým Grékom 

z cisárskej rodiny Paleológovcov, Emanuelom 
Kantakuzenom, a prosili o súhlas, aby mohli 
istý čas bývať vo svätotrojickom monastieri. 
Vidiac Jozafátov čnostný život a po vzácnych 
rozhovoroch s Rutským sa patriarcha zriekol 
schizmy a šesť rokov prežil v monastieri. Ema-
nuel Kantakuzen urobil podobne a tak priľnul 
k Jozafátovi, že stál po jeho boku až do smrti. 
Jozafát bol i naďalej k sebe strohý, nepoľavil 
v umŕtvovaní tela, vstával medzi prvými, budil 
bratov na modlitbu, sám spieval v chóre, bol 
pomocníkom Rutského, ekonómom, právni-
kom, spovedníkom a duchovným vodcom, 
skrátka všetkým všetko.

Marko Durlák

Moja misia v Afrike
Keď ľudia počujú slovo 

Afrika, zvyčajne im 
v mysli zarezonuje 

divočina, choroba, hlad, vojna, 
bieda. Naozaj, treba mať riadnu 
dávku odvahy, ak sa človek 
chce vybrať na takéto miesto. 
No ja som sa napriek všetkým 
možným výstrahám priateľov 
a známych rozhodla počas os-
tatného leta cestovať do Afriky. 
Moja túžba bola taká veľká, že 
prekonala všetok strach. A bol 
to nezabudnuteľný čas. Počas 
siedmich týždňov som nezažila 
ani jeden okamih, keď by som 
svoje rozhodnutie oľutovala.

Na misiu do Kene som sa 
dostala cez študentskú organi-
záciu AIESEC. Pracovala som v  
Eldorete ako učiteľka a ani-
mátorka pri deťoch v projekte 
Tumaini Children´s Home. Toto 
miesto som si vybrala preto, 
lebo ma veľmi oslovila myšlien-
ka, že aj v dnešnej materialis-
tickej dobe sa našli manželia 
Horace a Phyllis Leisterovci, 
ktorí pocítili Božie volanie 
a túžbu zanechať svoj pohodlný 
život v Amerike a ísť niekam 
do neznáma, do divočiny zvanej 
Afrika. V mestečku Eldoret sa 
rozhodli stráviť spoločne so svo-
jimi deťmi zvyšok svojho života 
v službe opusteným africkým 
deťom, ktoré prijali za svoje 
vlastné. Ako rodičia ôsmich detí 

a starí rodičia štrnástich vnúčat 
si neváhali adoptovať ďalších 
dvadsaťštyri afrických, ktoré 
boli veľmi ťažko choré a mnohé 
z nich by neboli prežili.

V dnešnej dobe by mnohí 
vnímali ako bláznovstvo zobrať 
celú rodinu na miesto, kde 
môžu dennodenne trpieť nedo-
statkom a kedykoľvek zomrieť. 
No napriek všetkému Horace 
a Phyllis vykročili vo viere 
ako Abrahám, ktorého si Boh 
povolal, a prijali Afriku za svoju 
zasľúbenú krajinu. V priebehu 
šiestich rokov si postavili dom 
a zriadili triedu, v ktorej som 
mala možnosť učiť. Celá rodina 
je zdravá a šťastná.

Som vďačná Bohu za to, že aj 
v tento čas, keď je rodina taká 
ohrozovaná zo všetkých strán 
a mnohí rodičia majú strach 
mať viac detí alebo si adoptovať 
ďalšie, sa nájdu ľudia, ktorí ne-
váhajú byť nástrojom v Božích 
rukách, rodičia, ktorí neváhajú 
prijať cudzie dieťa za svoje aj 
s vedomím toho, že nevedia, čo 
z neho vyrastie.

Počas svojej misie som mala 
možnosť vidieť nádherný man-
želský pár plný energie, chute 
do práce, nápadov a zapálenosti 
pre Krista a pre službu svojim 
deťom. Ich neustálou túžbou 
bolo a je ukazovať deťom, ktoré 
prijali za svoje, že Boh Otec ich 

nekonečne miluje, má nádher-
ný plán pre ich životy a že majú 
hodnotu Božích detí. Zároveň 
im vštepovať do srdca to, akú 
hodnotu má rodina a uistiť ich 
v tom, že hoci ich skutoční 
rodičia opustili, oni sú tu pre 
ne ako mamka a ocko a že je 
tu v prvom rade nebeský Otec, 
ktorý ich bezpodmienečne 
miluje.

Napriek tomu, že ľudia v Af-
rike bežne umierajú na maláriu 
či iné choroby a chudoba nie 
je nič nezvyčajné, počas svojej 
misie som bola svedkom toho, 
ako Boh koná, keď mu človek 
odovzdá svoj život. Nikdy som 
netrpela nedostatkom a Boh 
sa o mňa úžasne staral. Každý 
deň, ktorý som strávila s touto 
rodinou, či už ako učiteľka, 
alebo animátorka, bol pre 
mňa veľkým dobrodružstvom, 
navzájom sme sa obohacovali 
a tešili sa z každej maličkosti. 
V očiach detí bolo vidieť pravú 
Božiu radosť a lásku, túžbu po-
znávať nové veci a hlbokú túžbu 
poznávať Boha a Božie slovo.

Títo ľudia, ako aj mnohí 
iní v Afrike, majú možnosť 
dostať vzdelanie a žiť zdravý 
a plnohodnotný život aj vďaka 
našim modlitbám a finančnej 
pomoci. Keďže rodičia Phyllis 
a Horace nie sú schopní pokryť 
všetky výdavky na svoje deti, 

sú tu sponzori – ochotní ľudia 
z rôznych krajín, ktorí sa ich 
rozhodli finančne podporovať. 
Mnohé deti však ešte nemajú 
svojho sponzora. Mama Phyllis 
sa však nevzdáva a bojuje, v srd-
ci má veľkú túžbu adoptovať si 
s pomocou ďalších manželov 
ďalšie deti a postaviť nové 
domy. Verí v Božie slovo, ktoré 
hovorí: „Lebo Bohu nič nie je 
nemožné“ (Lk 1, 37).

Afrika ma veľmi očarila a pre-
výšila všetky moje očakávania. 
Naučila som sa, že človek doká-
že byť šťastný všade, kde môže 
robiť to, čo ho napĺňa, a kde 
žije s ľuďmi, ktorí ho majú radi 
a ktorých stredobodom života 
je Boh. To, že človek neprijíma 
jedlo desaťkrát za deň, nemá 
doma televízor či sprchu, alebo 
iné vymoženosti, či vlastné 
schopnosti, nie je prekážkou 
toho, aby si ho Boh použil 
na svoj plán. 

„Všetko môžem v tom, ktorý 
ma posilňuje.“ (Flp 4, 13) 

Pavol hovorí, že môžem robiť 
hocičo, k čomu ma Boh povolal, 
pretože s každou jeho úlohou 
prichádza aj jeho pomoc. n

Janka

Pre tých, ktorí pocítili túžbu 
občas alebo aj každý mesiac 
finančne podporovať deti 
v Tumaini Children´s Home, je 
tu internetový odkaz: http://
tchkenya.com/, kde sa môžu 
dozvedieť o tomto projekte viac.
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Vopred 
posvätené dary
V týchto dňoch intenzívnejšie prežívame 
svoju nedokonalosť, veď práve pôst nás má 
akosi hlbšie o nej poučiť, aby sme sa mohli 
vrúcnejšie pripútať k Božiemu životu. 

Keďže je to obdobie sĺz nad našimi hriechmi, Cirkev nám 
v tieto dni ponúka aj duchovný život odlišný od toho bež-
ného v roku. Azda najplnšie to vyjadruje liturgia vopred 

posvätených darov. Ako už jej názov vyjadruje, predkladajú sa 
na nej dary na prijímanie pre veriacich posvätené vopred. Z toh-
to dôvodu na liturgii vopred posvätených darov nebýva prináša-
nie darov (proskomídia) a posvätenie darov (eucharistia).

Liturgia vopred posvätených darov sa koná v dňoch Veľkého 
pôstu, konkrétne v stredu a piatok, resp. aj inokedy, ak na ne 
pripadne nejaký sviatok, ako to uvádza Laodicejský a Trull-
ský snem. Podľa K. Nikoľského sa v Kyjevsko-pečerskej lavre 
liturgia vopred posvätených darov koná vo všetky dni počas 
pôstu okrem pondelka a utorka prvého týždňa. Táto skutočnosť 
je zrejmá najmä v súvislosti s otázkou prinášania darov v zmys-
le, ako to bolo chápané v staroveku, lebo eucharistia – teda 
posvätenie darov sa nedá spojiť so strohosťou pôstu. Skutočný 
kresťan, ktorý sa zúčastňuje na posvätení darov alebo kona-
ní tajomstva eucharistie, je naplnený pocitom veľkej radosti 
z Ježiša Krista. Liturgiu, na ktorej sa konalo posvätenie darov, 
nazývali prvotní kresťania Paschou, a to z toho dôvodu, že pri 
tajomstve eucharistie boli naplnení takou radosťou a veselosťou 
ako v samotný deň Kristovho vzkriesenia. No je ťažké zlúčiť 
tieto skutočnosti s postojom poníženosti, skrúšenosti, starosti 
nad svojimi hriechmi v čase pôstu. Preto je ustanovené, aby sa 
v presne určené dni Veľkého pôstu nekonala eucharistia – teda 
posvätenie darov. No jednako sa liturgia nemôže úplne vysunúť 
zo života kresťana v dňoch pôstu práve preto, že pri námahách 
v pôste potrebuje posilu tela a krvi Ježiša Krista. Práve to je dô-
vod, prečo sa v tieto dni koná liturgia vopred posvätených darov.

V tejto súvislosti možno veriacemu človeku napadne otázka, 
prečo sa táto liturgia nenazýva liturgiou vopred premenených 
darov. Na túto otázku možno odpovedať jednoducho rôznosťou 
teologických pohľadov východných a západnej cirkvi na eucha-
ristiu. Zatiaľ čo latinská cirkev si vytvorila presne vymedzené 
teologické termíny, najmä však v období scholastiky, východné 
cirkvi zotrvali na svojich pozíciách, že niektoré skutočnosti 
nemožno ohraničiť teologickými pojmami. Práve preto sa vo 
východných cirkvách až do novoveku prakticky nepoužívalo 
(alebo len veľmi neochotne) slovo premenenie (z lat. transub-
stantiatio) v súvislosti s eucharistiou. Na východe sa skôr pou-
kazovalo na zostúpenie Svätého Ducha počas eucharistie a to 
bežne otcovia nazývali posvätením chleba a vína, stali sa teda 
svätými, božskými, posvätenými, a tak aj liturgia nesie názov 
vopred posvätených darov. Aj keď je niekedy túžba prispôsobiť 
našu liturgiu západným teologickým pojmom, nikdy to nemôže 
priniesť žiadaný výsledok – naša liturgia bez východnej teológie 
sa totiž potom stáva liturgiou bez duše – a to by azda nikto z nás 
nechcel. n

Michal Bučko

Modlitba 
spravodlivého,
ktorého potupujú
Príslovie o kopaní jamy a padnutí do nej 
nie je vôbec ľudové, ako to mnohí tvrdia. 
Čitatelia Biblie vedia, že túto múdrosť náj-
deme v siedmom žalme.

„Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč, napne luk 
a namieri. ... Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý 
je zlobou a plodí zločin. Jamu vykopal a prehĺbil, 

lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.“ (Ž 7, 12 – 15) Zákon 
odplaty riešilo už dávne súdnictvo. Starozákonné „oko za oko, 
zub za zub“ sa dnes tlmočí ako kruté a nemilosrdné. V skutoč-
nosti bolo radikálnym pozitívnym posunom oproti pohanským 
zákonom, ktoré trestali vyššou sadzbou, ako bola spôsobená 
ujma. Boh v Zákone svojmu ľudu kázal, aby zachovával mieru 
a trestal len v takom rozsahu, v akom utrpel škodu.

Ak si pozriete súčasné filmy (a nielen akčné), zbadáte, že 
väčšina zápletiek je založená na pomste, odplate. Písmo na nie-
koľkých miestach hovorí, že máme nechať odplatu na Božie 
riadenie. Kresťania vedia, že pomsta patrí Bohu. Hoci by sme 
najradšej vzali všetko do vlastných rúk, vieme sa toho vzdať. 
Ale očakávame, že Boh sa odplatí za nás. My si zachováme čistý 
štít a čakáme, že špinavú robotu vezme na seba on. Ak ľudia, 
ktorí sú podľa nášho úsudku zlí, nie sú potrestaní a darí sa im, 
považujeme to za nespravodlivé a Bohu to zazlievame.

Ak si v srdci zachovávame túžbu po tom, aby bol potrestaný 
ten, kto ublížil nám, v skutočnosti je pre nás pomsta dôležitá. 
Pre Boha je však dôležité niečo iné. Preto jedni kopáči jám 
padajú a iní sa jamám zručne vyhýbajú. Prečo je to tak? Citát zo 
žalmu, ktorý spomíname, hovorí o obrátení hriešnika. Neobrá-
tené srdce kope jamy a padá do nich. Obrátené srdce je kajúce. 
Obrátenie je niečo, čo mení kvalitu srdca.

Boh totiž netúži po pomste ani po odplate, túži po obrátení. 
Ba presnejšie – túži po spáse každého človeka, lebo každý člo-
vek má preňho cenu obety Ježiša Krista. Písmo hovorí, že Boh 
chce, aby boli všetci spasení. Všetci – teda kopáči jám aj ich 
obete. Boh nevidí rozdiel. A čokoľvek robí, robí to s múdrosťou, 
ktorá vedie k spáse konkrétneho človeka. Ak je pre niekoho 
dobré, aby pocítil dôsledky svojho konania, bude sa musieť 
s nimi vysporiadať. Ak je pre iného dobré, aby zažil milosrden-
stvo a odpustenie bez dôsledkov, zažije takéto Božie konanie.

Človek nemá dostatok múdrosti, aby to vedel rozlíšiť. Preto 
v Písme nemáme inštrukcie na „výchovu“ iného človeka. Nepri-
náleží nám to. Zato je Biblia plná výrokov o tom, ako si vzájom-
ne prejaviť lásku. Spravodlivosť nie je v tom, aby bolo ľudské 
konanie odplatené podľa spôsobenej škody. Ale v tom, aby 
človek, ktorý má cenu krvi Ježiša Krista, bol spasený a mohol 
sa vo večnosti tešiť z Božej dobroty. Naše správanie má zrkadliť 
Božie srdce. To netúži po pomste. Ale po dobre pre každého 
človeka. Ak teda budeme k sebe dobrí za každú cenu, určite sa 
nezmýlime. n

Valéria Juríčková

Starý príbeh
Zvuky sa predierali spomedzi kríkov. 

Keď som sa priblížil, odrazu na mňa 
zaútočil nejaký chlap.

„Pomóc! Pomóc!“
„Ticho!“ zakryl mi ústa rukou. Otec. Krv 

mu tiekla po tvári. Keď uznal za vhodné 
a boli sme v bezpečí, dal mi ruku z úst dole. 
Vycivene som sa naňho pozeral.

„Čo sa deje?“ zašepkal som pritlmeným 
hlasom. No odrazu sa rozsvietilo a zo stanu 
vyšla mama.

„Ach, čo sa vám stalo?“
Odbehla po misku s vodou a utierala 

otcovi tvár.
„Boli sa mi vyhrážať. Chcú nové truhlice 

na chrámové zlato a, samozrejme, za zvý-
hodnenú cenu. Takú zvýhodnenú, že by 
nám to nepokrylo náklady ani na polovicu.“

„Čo si im povedal?“
„No veď vidíš! Nesúhlasil som a takto to 

dopadlo. Ďakujem ti, synu, že si sa tam ob-
javil. Vyrušil si ich. Možno by ma boli aj...“

„To nehovor, otec, Pán je s nami, on ťa 
zachránil.“

No ale to som asi nemal povedať. Nahodil 
som vystrašený výraz a čakal, že dostanem 
po hlave ako zvyčajne, keď som spomenul 
Pána. Ale zrazu nič. Otec sa na mňa pozrel 
a sklonil hlavu.

„Otec?“
„Áno.“
„Môžem sa niečo spýtať?“
„Môžeš, syn môj.“
To slovo ma zasiahlo až do srdca – nikdy 

ma takto nenazval.
„Ako to, že si iný?“
„Ako to myslíš, Jafe?“ spýtala sa mama 

s vystrašeným pohľadom. „Iný? To si na-
mýšľaš,“ zahriakla ma.

„To on.“
„Čo?“
„To on.“
„Kto on?“
Nechápal som, čo hovorí.
„Ten, o ktorom rozprával Ján. Volá sa 

Ježiš.“
„Ježiš? Ale ktorý Ježiš?“
Poznal som vo svojom okolí asi dvadsať 

Ježišov.
„Nepoznáme ho, ani ja som ho nespo-

znal.“
„Nespoznal?“
„Je to zložitejšie... ale na vysvetľovanie je 

už priveľa hodín. Poďme spať.“
„Nie!“ vykríkol som prudko. Sám som 

z toho ostal prekvapený. V srdci sa mi za-
pálil oheň a túžba počuť o tom človeku mi 

nedovolila dýchať. Čo je to za človeka, pri 
ktorom zmäklo aj srdce môjho otca, ktoré 
dlhé roky žilo zo dňa na deň bez zmyslu 
a nádeje? Zo stola spadli poháre aj krčah. 
Pomaly som si sadol späť.

„Povedz mi o ňom.“
„Keď prišla tvoja mama z trhu bez teba, 

bez šiat a peňazí, nahneval som sa ako 
nikdy predtým. Zobral som bič a išiel som 
ťa hľadať...“

Dve slzy padli na poctivo ohobľované 
drevo stola, ktorý otec urobil mame ako dar.

„Ja... hm... ,“ odkašľal si, „chcel som ti dať 
príučku za to, že nedokážeš vykonať ani 
len jednoduchú ženskú prácu, kúpiť šaty 
a vrátiť sa späť.“

Nastalo mlčanie. Mama stála blízko stanu 
a počúvala nás. Myslela si, že ju nevidím. 
Cez roztrhnutú záplatu stanu som videl 
jej krásne dlhé vlasy a šatku, ktorú si sama 
ozdobila. Uprene som sa zahľadel na otca. 
Videl som, že nemá síl pokračovať – bolo 
mu ľúto.

„No a ako som ťa nahnevaný hľadal, 
stretol som ho.“

Otec sa na mňa pozrel. V očiach mu ho-
rel plameň dojatia. Neviem to ani opísať.

„Opýtal sa ma: ,Jasie ben Mošu, kam sa 
tak ponáhľaš?‘ ,Čo teba do toho? ‘ ,Ideš 
za Jánom?‘ ,Jánom? Nie! Hľadám syna. Pre-
páč mi moju nezdvorilosť, ale ešte musím 
vyrobiť veľa truhlíc... ‘ ,Si stolár?‘ ,Áno. ‘ ,Aj 
ja. ‘ A ja som zrazu zabudol na svoj hnev. 
Zhovárali sme sa o stolárstve. Hovoril mi 
o svojom otcovi, že ho sem poslal, že ho 
miluje a že je jeho jediný syn... a že urobí 
všetko, aby boli navždy spolu a s nimi aj 
ostatní. Chytil ma za plecia a povedal: 
,Jasie, poslal ma za tebou. To, že si dlhé roky 
nemal syna, bolo preto, aby som oslávil 
svoje meno v tvojom živote. Aby si videl, 
že mne nie je nič nemožné. Ja som cesta 
k pravému životu. Boh ti odpúšťa hriechy. 
Vráť sa ku mne, vráť sa k nemu. ‘ Jeho láska 
ma prenikla. Rozumieš?“ 

Chytil ma za plece a triasol mnou od ra-
dosti, ktorá mu naplnila srdce.

„Poznal moje meno, vedel o mne. Padol 
som na zem. No keď odišiel, prepadol ma 
strach. Čo keď sa ti niečo stalo a na vine 
som ja? Nikdy by som si neodpustil, že som 
ti nepovedal, že mi je všetko ľúto... a že ťa 
ľúbim.“ n

Monika Frišničová
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Zachránila ho Biblia
Neuveriteľné šťastie mal koncom februára vodič autobusu v americkom Ohiu. Keď sa 
Ricky Wagoner snažil opraviť zaseknuté dvere na svojom autobuse, obkľúčili ho traja muži 
a začali dobiedzať. Konflikt sa vyhrotil, jeden z mužov poranil Wagonerovi rameno nožom, 
druhý dokonca vytiahol pištoľ. Najprv ho postrelil do nohy a nasledovali aj ďalšie výstrely.

Vodič sa však nakoniec ubránil, vytrhol mužovi pištoľ z ruky a zahnal ich preč. Okrem 
toho jedného bodol perom, ktoré mal poruke.

„Cítil som veľkú bolesť v hrudníku. Pripadalo mi to, akoby ma tam niekto udrel kladi-
vom,“ povedal vyšetrovateľom šokovaný vodič.

V náprsnom vrecku mal Bibliu a keď ju vybral, zistil, že sú v nej zaryté dva náboje! Čo bolo 
najdôležitejšie, kniha im zabránila v prieniku do jeho tela a zrejme mu tak zachránila život.

„Celý tento prípad je neuveriteľný. Akoby toho muža naozaj niekto ochránil tam zhora. 
Mal vo vrecku kópiu Nového zákona, ktorý začal nosiť so sebou len minulý týždeň,“ vyjadril 
sa k prípadu, ktorý obletel celý svet, miestny seržant Michael Pauley.
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Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami 
ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami 
nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom 
nechápali a neobrátili sa, aby som ich 
nemohol uzdraviť. (Mt 13, 15)

V reklame na istý liek na nachladnutie vy-
stupuje Sherlock Holmes. Je chorý a takmer 
pod nosom má sekeru. Pýta sa, kde je 
vražedná zbraň. Záver: nachladnutie otupí 
aj geniálnu myseľ. Nielen myseľ, ale aj srdce 
kresťana môže byť otupené, keď sa pozerá 
na blížneho, a nevidí v ňom Krista. Nečakaj-
me na chvíľu, keď budeme stáť pred Ježišom, 
pretože to už môže byť neskoro.

Liturgia: Antifóny predobrazujúce a bla-
ženstvá. Menlivé časti z predprazdenstva 
(HS: 367; PZ: 345; HP: 361)

UTOROK 25. marec
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke

Čítania: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Ex 3, 2 – 8 
a Prís 8, 22 – 30. Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 
1, 24 – 38, zač. 3

Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova. (Lk 1, 38)

Prichádzajú mi na um slová Ježiša: „Kto chce 
byť prvý, nech sa stane sluhom ostatných.“ 
Jozef bol povýšený za najvyššieho po faraóno-
vi. Ale najprv sa stal otrokom a bol vo väzení. 
Mária sa stala veľkou u Boha preto, lebo sa 
stala jeho služobnicou a zanechala svoju 
vôľu. Máš dnes nejaké plány? Vzdaj sa ich, 
lebo Boh má dnes s tebou iný plán.

Večiereň s Liturgiou sv. Jána Zlatoúste-
ho: Na Pane, ja volám 11 stichír: 5 samohlas-
ných dňa a 3 sviatku a 3 archanjelovi, Sláva, 
I teraz, sviatku. Namiesto Dôstojné je sa 
spie va velebenie a 9. irmos kánona utierne 
sviatku. (HS: 367; PZ: 346; HP: 362)

STREDA 26. marec
Zakončenie sviatku Zvestovania Pre-
svätej Bohorodičke. Zbor ar chanjela 
Gabriela

Čítania: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13, 9

I uvidel Cham, Kanaánov otec, nahotu 
svojho otca, a vonku to hovoril svojim 
bratom. (Gn 9, 22)

Sú veci, o ktorých si myslíme, že sú hrieš-
ne, a nie sú hriechom. Dokonca sú Božím 
darom. Jednou z nich je i nahota. Zlí ľudia 
nesprávnym používaním tohto daru uvádza-
jú mnohých do omylu. Nahota = intimita, 
ktorá má byť zakrytá. Nech sú nám Sem 
a Jafet príkladom. Zakryli otcovu nahotu bez 
toho, aby sa pozerali, a získali požehnanie.

Liturgia vopred posvätených darov: Menl.  
časti zo stredy 4. týždňa Veľkého pôstu a pre- 
podobnej. Zdržanlivosť od mäsa (MM 22, 56)

ŠTVRTOK 27. marec
Prepodobná Matróna

Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 
30, zač. 105

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus... 
(Gal 2, 20)

Keď som bol školák, mali sme rôzne vzory. 
Športové, herecké... Mnohí moji rovesníci 
sa podľa nich aj správali. Obliekali sa ako 
oni, správali ako oni, účesy mali ako oni. 
Nemusíme sa obliekať ako Ježiš, ani účes 
nemusíme mať ako on, ale to, čo musíme 
mať ako Ježiš, je milujúce srdce.

Liturgia: Všetko ako 17. marca

PIATOK 28. marec
Prepodobní Hilarion Nový a Štefan 
Divotvorca

Čítania: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26

Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbu-
zenstva a zo svojho otcovského domu 
do krajiny, ktorú ti ukážem. (Gn 12, 1)

Je úžasné, ako sedemdesiatpäťročný Abra-
hám dôveruje Bohu. Vzdáva sa istôt, ktoré si 
celý život buduje. To je znak, že jedinou jeho 
istotou je Boh. Všetkého je ochotný sa vzdať, 
aby nestratil Boha. Či sme starí a či mladí, 
ako ťažko sa vzdávame svojich predstáv 
o svojom živote. Naša budúcnosť bude vyze-
rať podľa toho, ako Bohu uveríme.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatka 4. týždňa Veľkého 
pôstu, mučeníkom z 3. hlasu a prepodob-
ným. Sláva stichira za zosnulých, I teraz, 
bohorodičník – dogmat 3. hlasu. Zdržanli-
vosť od mäsa (MM 23, 40, 52)

SOBOTA 29. marec
Štvrtá zádušná sobota. Prepodobný bis-
kup Marek a Cyril, diakon a spoločníci

Čítania: Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 – 
37, zač. 31; 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 
– 30, zač. 16

Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol 
a povedal mu: „Effeta“, čo znamená 
„Otvor sa“! (Mk 7, 34)

Ak máme otvoriť niekomu dvere domu, vždy 
ideme do rizika. Odkrývame intimitu svojho 
súkromia. Ešte viac máme byť opatrní, ak 
odrývame svoje vnútro. Komu alebo čomu 

otváram svoje vnútro? Ak je to Boh, potom 
sa na nás môžu vzťahovať slová, ktoré pove-
dal Abrahámovi: „Požehnám ťa a preslávim 
tvoje meno, a ty budeš požehnaním.“

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo služby za zosnulých. Panychída 
(HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 30. marec
Štvrtá pôstna nedeľa – pamiatka pre-
podobného Jána, autora spisu Rebrík. 
Prepodobný Nikita

Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 
31, zač. 40 (rad.); Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 
4, 25 – 5, 12, zač. 10 (prep.)

On im povedal: „Tento druh nemožno 
vyhnať ničím, iba modlitbou.“ (Mk 9, 29)

Neviem, či si my kresťania v plnosti uvedo-
mujeme, aký veľký dar sme dostali od Boha, 
keď sa mu môžeme prihovárať ako otcovi. 
A naše modlitby môžu mať takú silu, aké boli 
modlitby Ježiša, keď sa prihováral svojmu 
Otcovi. Ježiš v evanjeliu pripúšťa, že apoštoli 
mohli chorému chlapcovi pomôcť, ale nepo-
mohli. Vyčíta im, že majú malú vieru.

Boh dáva šancu človeku, aby prostredníc-
tvom modlitby dokázal robiť obdivuhodné 
veci. Na internete som našiel svedectvo 
jednej zdravotnej sestry: „Mala som na od-
delení pacientku po úplnom operačnom 
odstránení žalúdka pre nádor, ktorá už mala 
ísť domov. Na druhý deň som sa dozvedela, 
že je na umelej ventilácii, v kóme v septic-
kom stave. Zašla som za ňou a modlila som 
sa potichu a šeptom, ako ma viedol Pánov 
Duch. Na druhý deň som sa dozvedela, 
že jej klesla teplota (predtým mala 40 °C) 
a na ďalší deň sedela na stoličke pri vedomí. 
Keď som stretla kňaza, oznámil mi, že pani 
sa dala pokrstiť. Navštívil ju a zistil, že nie 
je pokrstená, ale že sa chce dať pokrstiť. 
Z nemocnice odišla uzdravená, mohla nor-
málne jesť a okrem uzdravenia tela odišla aj 
uzdravená na duši, pokrstená. Bolo to pre 
mňa poučenie, že modlitba k nášmu Pánovi 
je liekom, ktorý by sme mali užívať, a že 
jeho uzdravenie prichádza v plnosti pre telo 
aj ducha. Pre mňa to bolo jasné svedec-
tvo a dôkaz Božej vernosti, že nás počuje 
a s nami súcití.“ 

Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 4. Pre-
dobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten z hlasu. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Z teba, Milostiplná. (HS: 147, 212; PZ: 100, 
175; HP: 101, 174)

Dušan Cipka

PONDELOK 17. marec
Prepodobný Alexej

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 
48, zač. 15

Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech 
nezapadá nad vaším hnevom... (Ef 4, 26)

Evanjelisti pri opise udalosti vyhnania 
kupcov z chrámu nám ponúkajú obraz, ako 
sa Ježiš hnevá. Ježiš sám svojím ráznym ko-
naním dosiahol to, čo oddiel vojakov. Vyhnal 
kupcov z chrámu. Bol ohnivo presvedčivý. 
A predsa hneď nato zasadol a začal učiť. 
Kto sa vie sväto a spravodlivo hnevať, posilní 
značne svoju autoritu.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo služby za odpustenie hriechov (HS: 
164; PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 18. marec
Arcibiskup Cyril

Čítania: Flp 2, 12 – 16, zač. 241; Mt 10, 32 – 
11, 1, zač. 38

Nemyslite si, že som priniesol pokoj 
na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. 
(Mt 10, 34)

Ak čítame Božie slovo, nemôžeme ostať 
v pokoji. Toto slovo je zrkadlo a ukáže nám 
pravdu o nás. Vždy v nás vyvolá nejakú 
reakciu. Ježiš je ustanovený na povstanie 
alebo pád pre mnohých. Je na nás, na ktorú 
stranu sa postavíme, či na stranu víťaza 
Ježiša, alebo na stranu porazeného diabla. 
Boh túži, aby sme si vybrali správne.

Liturgia: Všetko ako 17. marca

STREDA 19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária

Čítania: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18

I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho 
žena a ženy jeho synov pred zátopou 
vody do korába. (Gn 7, 7)

Čas je vzácny dar od Boha. Nemali by sme 
ním mrhať, ale využívať ho na konanie dob-
rých skutkov a na pokánie. Ľudia za Noema 
si mysleli, že majú dostatok času, no nemali. 
Vek nie je prekážkou, aby si nás Pán povolal 
do večnosti. Ježiš nás učí, aby sme boli bdelí, 
lebo nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy si 
nás povolá. Buďme múdri.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti zo stredy 3. týždňa Veľkého 
pôstu a prepodobným mučeníkom. Zdržan-
livosť od mäsa (MM 20, 54)

ŠTVRTOK 20. marec
Prepodobní mučeníci z Kláštora sv. Sávu

Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 
4, zač. 24

Neluhajte si navzájom vy, čo ste si 
vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 
a obliekli ste si nového... (Kol 3, 9 – 10)

Nie nadarmo sa hovorí, že šaty robia 
človeka. Šaty hneď padnú do oka, keď sa 
na človeka pozrieme, a veľa prezradia o jeho 
charaktere. Apoštol Pavol o tom vie, preto 
prirovnáva šaty k skutkom človeka. Špina-
vé, staré rúcho = hriech. Svadobné, nové 
rúcho = milosť posväcujúca. Ukážme Bohu 
i ľuďom, že sa chceme odieť do posväcujúcej 
milosti.

Liturgia: Všetko ako 17. marca

PIATOK 21. marec
Biskup vyznávač Jakub

Čítania: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12

Už nikdy viac neprekľajem zem pre člove- 
ka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od  
mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím 
všetko živé, ako som to urobil. (Gn 8, 21)

Tu vzniká otázka, prečo je zmýšľanie ľudské-
ho srdca také zlé. Či srdce človeka nestvoril 
Boh? Odpoveďou môže byť výrok prof. T. 
Špidlíka: „Človek si však navykol na zlo. 
Návyk je druhá prirodzenosť. Nečisté srdce 
je teda skutočne hniezdo,... tam sa usídlil 
satan.“ Zvyknime si konať dobro pri každej 
príležitosti a neostaneme bez Božej pomoci.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatka 3. týždňa Veľkého 
pôstu, mučeníkom z 2. hlasu a hieromuče-
níkovi. Sláva, stichira za zosnulých, I teraz, 
bohorodičník – dogmat 2. hlasu. Zdržanli-
vosť od mäsa (MM 21, 39, 49).

SOBOTA 22. marec
Tretia zádušná sobota 
Hieromučeník Bazil

Čítania: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 
14 – 17, zač. 8; 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 
24 – 30, zač. 16

Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za sto-
lom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj 
mnohí mýtnici a hriešnici... (Mk 2, 15)

Aké prekvapujúce bolo pre mýtnikov a hrieš-
nikov sedieť za jedným stolom s Ježišom. 
Ježiš neurobil toto prekvapujúce gesto preto, 
že súhlasil s ich hriechmi, ale preto, aby si 
ich získal. Zdržal sa súdu nad nimi, pretože 
videl perspektívu ich obrátenia. Urobme aj 

my dnes niečo neočakávané, aby sme nieko-
mu darovali nebo.

Liturgia: Každ. antifóny. Menl. časti zo služby 
za zosn. Panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 23. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná

Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8, 34 
– 9, 1, zač. 37

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34)

Kristov kríž je ľudským rozumom taká 
nepochopiteľná vec, že náš rozum musí 
kapitulovať. Narodenie Krista v Betleheme 
nebolo záležitosťou „rozumu“ Boha Otca, 
ale záležitosťou jeho lásky k ľuďom. Keď 
Kristus povedal, že sa narodil preto, aby 
zomrel na kríži za hriešnikov, nebol to výrok 
jeho rozumu, ale výrok jeho milujúceho 
srdca. Kristus o kríži nielen hovoril, ale ho 
aj prijal, vyniesol na Golgotu, nechal sa 
naň pribiť a na ňom aj zomrel. Kríž nie je 
iba znakom Kristovho utrpenia, ale je aj 
synonymom nášho utrpenia. Ešte stále sme 
nepochopili, prečo trpíme? Ani nepochopí-
me! Prijmime kríž srdcom, nie rozumom. 
Srdce je symbolom lásky. 
Sv. Ján Mária Vianney je presvedčený, že kríž 
prináša pokoj do našich sŕdc. Všetka naša 
bieda je v tom, že ho neprijímame. Ďalej 
hovorí: „Trpieť s láskou, to znamená prestať 
trpieť. Utekať pred krížom naopak znamená, 
že ním človek bude privalený. Treba si prosiť 
lásku ku krížu. Vtedy sa stane sladkým. Ja 
som to skúsil za štyri alebo päť rokov. Oso-
čovali ma a protivili sa mi. Mal som kríže, 
mal som ich viac, ako som ich mohol uniesť. 
Začal som prosiť lásku ku krížom a bol som 
šťastný.“ Je známe, že tento svätec dokázal 
dlhé hodiny kľačať v chráme. Tam ho Kris-
tus učil láske ku krížu. Ani úžasné myšlien-
ky, ani úžasné príklady ľudí nespôsobia, že 
si zamilujeme kríž, ale iba sám Boh.

Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 3. Pre-
dobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z tretieho hlasu a Krížu, Sláva, I teraz, kon-
dák triódy. Ostatné z triódy. Namiesto Svä-
tý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná.
(HS: 145, 211; PZ: 99, 174; HP: 100, 172)

PONDELOK 24. marec
Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej 
Bohorodičke. Prepodobný Zachariáš. 
Biskup Artémon

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 
23, zač. 51
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Neopodstatnenosť 
zobrazenia Boha 
Otca
Svoje miesto mala otázka o zobrazení 

Boha Otca aj na Siedmom všeobec-
nom sneme, kde názory prezentované 

najmä sv. Jánom Damaským, sv. patriarchom 
Nikeforom a sv. 
Teodorom Stu-
ditom, veľkými 
zástancami úcty 
svätých ikon, 
odmietali zobra-
zenie Boha Otca. 
Sv. Ján Damaský 
patrí nepochyb-
ne k najvýznam-
nejším teológom, 
zástancom 
uctievania ikon, 
ktorý ako prvý 
vypracoval sku-
točnú syntézu 
teológie ikony 
a jeho vplyv je 
nepochybne vý-

znamný. Túto syntézu rozpracoval v troch spi-
soch označovaných ako Obrana svätých ikon 
a namierených proti ikonoborcom. Okrem 
nosnej tézy, ktorou je odmietnutie výčitiek 
modloslužby, sa zaoberá aj charakteristikou 
samotného pojmu ikony ako obrazu, pričom 
rozlišuje šesť kategórií obrazov, dotýkajúc sa 
aj samotnej úcty. Tým kladie počiatky kres-
ťanskej ikonodulie (uctievania ikon).

V súvislosti s nastolenou témou nás zaují-
ma hneď prvá kategória obrazov, v ktorej Ján 
poukazuje na prirodzený obraz, v ktorom je 
Syn obrazom Otca: „... obraz je vo všetkom 
podobný svojmu prvotnému obrazu... Syn je 
živým, prirodzeným a vo všetkom podobným 
obrazom neviditeľného Otca, nosiac v sebe 
akoby pečať Otca... Lebo Boha nikto nikdy 
nevidel (Jn 1, 18).“ Môžeme zobrazovať iba to, 
čo je postihnuteľné zmyslami, čo má formu 
a podobu, čo veľmi jasne a zreteľne objasňo-
val vo svojom druhom i treťom obrannom 
spise sv. Ján: „Ak by sme zobrazovali nevi-
diteľného Boha, v takom prípade by sme sa 
skutočne prehrešovali, pretože nie je možné, 
aby bolo zobrazené to, čo nemá telo, to, čo je 
neopísateľné, nemajúce podobu ani formu... 

Iba božská prirodzenosť je neopísateľná 
a úplne zbavená podoby, nemajúca formu 
a nepochopiteľná. Aj napriek tomu, že Sväté 
písmo odieva Boha formami, ktoré sa nám 
zdajú telesné, tak, že môžu byť viditeľné aj 
ako postavy, predsa však sami o sebe sú tieto 
formy netelesné. Lebo tak proroci, ako aj tí, 
komu sa zjavovali, neboli na jednej strane 
videní všetkými a na druhej strane, ak ich 
aj videli, videli ich duchovnými očami, nie 
telesnými. Jednoducho povedané, môžeme 
zobrazovať postavy všetkých tých, ktorých 
vidíme...“ Až udalosť Božieho vtelenia v osobe 
Ježiša Krista dáva možnosť zobraziť Boha, 
čo Ján objasňuje týmito slovami: „V dávnych 
časoch sa Boh, ktorý nemal telo ani formu, 
vôbec nezobrazoval na obrazoch. Teraz, keď 
sa Boh stal viditeľným v tele a chodil pomedzi 
ľudí, mám možnosť ukázať viditeľný obraz 
Boha... ... ale keď uvidíš beztelesného, ktorý 
sa kvôli tebe stal človekom, vtedy zobrazuj 
jeho ľudskú podobu. Keď sa neviditeľný za-
odel telom, stal sa viditeľným, vtedy zobrazuj 
podobu toho, ktorý sa zjavil v tele.“ Na zvý-
raznenie povedaného pokračuje: „ ,(Kristus), 
hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal 
sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa 
seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal 
sa podobným ľuďom a podľa vonkajšieho 
zjavu bol pokladaný za človeka‘ (Flp 1, 6 – 7), 
prostredníctvom toho sa stal ohraničiteľným 
vo vzťahu ku kvantite a veľkosti, a zaodel sa 
telesnou podobou.“ Od chvíle, keď sa Boh 
stal viditeľným v tele, „zobrazuj na doskách 
a predkladaj k nazeraniu jeho zostúpenie 
na zem, narodenie z Panny; krst v Jordáne, 
premenenie na Tábore; utrpenie... zázraky 
uskutočňované prostredníctvom tela, kto-
rými dokazoval svoju božskú prirodzenosť, 
spásonosné pochovanie Vykupiteľa, vystúpe-
nie na nebesia, to všetko zobrazuj tak slovom, 
ako aj farbami, na doskách i v knihách.“ Ako 
správne poznamenáva Ch. Schönborn, Jánovi 
Damaskému vďačíme za to, že kult ikony zís-
kal spoľahlivý teologický základ, na ktorom 
mohli ďalší teológovia postupne stavať. n

Milan Gábor
snímka: oca.org

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Na spolok darovali:
Michalovce: Ing. František Džuppa – 8 
eur; Zuzana Labačová – 7 eur; Alžbeta 
Čabinová – 2 eurá; Alfréd Michal Bala – 2 
eurá; Matej Hlohin – 2 eurá; Mária Klo-
čanková – 2 eurá; Ing. Emília Lattová – 2 
eurá; Irena Molnárová – 2 eurá; Vladimír 
Pastorčák – 2 eurá; Jozefína Poľakovská – 
2 eurá; Alžbeta Rofarová – 2 eurá; Mária 
Žebrová – 2 eurá; Anna Kunčová – 1 euro; 
Gabriel Paulína – 1 euro
Košíce-Terasa: Alžbeta Vyžinkárová – 17 
eur; Helena Mikitová – 10 eur; Alžbeta 
Bodnárová – 7 eur; Ján Čverčko – 7 eur; 
MUDr. Kornélia Tormová – 7 eur; Peter 
Hospodár – 2 eurá; Tatiana Knapíková – 2 
eurá; Katarína Kováčová – 2 eurá; Zuzana 
Kráľová – 2 eurá

 KOINONIA SV. JáN KRSTITEľ
Stretnutie pre mladých
13.03. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.30 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
09.03. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
02.04. Sabinov, kostol (18.30 h)
04.04. Levoča, cerkev (17.00 h) 
06.04. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Biblický večer
20.03. Záborské – Obecný dom (18.00 h)
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
27.03. Stará Ľubovňa, cirkevná základná 
škola (17.00 h)

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

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

 BLAHOžELáME
21. marca sa dožíva naša mamka, babka, 
prababka a čitateľka Slova Helena Kočer-
hová 80 rokov života. Pri tejto príležitosti 
by sme sa vám chceli poďakovať za všet-
ko, čo ste nám do života dali. Ďakujeme, 
mamka, za modlitby. Vyprosujeme vám 
veľa Božích milostí a ochranu Božej Mat-
ky. Mnoho rokov, šťastných rokov!
To vám prajú deti, vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná rodina.

Dôstojný otec ľuboš Kovaľ, pri príležitosti 
sviatku vašich 35. narodenín dovoľte, aby 
sme vám poďakovali za vašu obetavosť, 
trpezlivosť, modlitby a za všetko, čo pre 
našu farnosť robíte. Vyprosujeme vám 
veľa Božích milostí, ochranu Presvätej 
Bohorodičky, dary Svätého Ducha, pevné 
zdravie vám aj celej vašej rodine. Ďaku-
jeme, otče!

veriaci z farnosti Porostov

 OZNAMy

Najlepšia fotografia z kampane Dňa 
počatého dieťaťa
Po úspešnom prvom ročníku fotogra-
fickej súťaže o najzaujímavejšiu fotku 
z kampane Deň počatého dieťaťa Fó-
rum života spolu s Karmelitánskym na-
kladateľstvom v Bratislave vyhlasujú jej 
druhý ročník. Na dvoch výhercov čakajú 
bohaté kolekcie kníh nielen zaujímavej 
duchovnej literatúry. Stačí mať otvorené 
oči a zachytiť ten správny okamih, či už to 
bude momentka z verejných zhromažde-
ní a akcií ku Dňu počatého dieťaťa, alebo 
nejaký pohľad do súkromia. Fotografie 
s krátkym komentárom treba poslať 
do 15. apríla 2014 na adresu: danka@
forumzivota.sk. Hodnotiť bude porota 
„závislá od ochrany života“ z radov Fóra 
života. Výber fotografií bude na interne-
tovej stránke www.25marec.sk.

Fórum života
Víkend pre bezdetné manželské páry
Pozývame páry, ktoré sú zosobášené už 
niekoľko rokov, a nemajú dieťa, na víkend 
s bohatým programom.
Termín: 2. máj (16.00 h) – 4. máj (13.30 
h)
Miesto konania: Penzión Zornička, Do-
novaly

Témy: Adopcia ako riešenie – kedy áno, 
kedy nie?; Mužská neplodnosť – príčiny 
a možnosti riešenia; Poslanie bezdetné-
ho manželstva; Teológia tela Jána Pavla II.
Hostia: Mgr. Oľga Šuláková – psychologič-
ka, Detský domov Studienka, Bratislava; 
MUDr. Juraj Lexmann – psychiater, Cen-
trum duševného zdravia, Bánovce n. B.; 
MUDr. Martin Šmehil – urológ, UroCare, 
Praha; páter MUDr. Peter Zahoránsky SJ 
– jezuita, Exercičný dom Piešťany; Marek 
Iskra, ThLic. – riaditeľ Centra pre rodinu 
Banskobystrickej diecézy
Cena pobytu: 90 eur/pár/víkend (ubyto-
vanie v dvojlôžkových izbách, plná pen-
zia)
Finančné dôvody by nemali zabrániť 
účasti na tejto obnove. Kontaktujte nás.
Bližšie informácie: www.rodinabb.sk/
bezdetni-manzelia
Kontakt: katka@rodinabb.sk

 OPRAVA
V čísle 05/2014 bol pri Zamysleniach 
na každý deň chybne uvedený autor 
zamyslení. Autorom zamyslení je Ján 
Čižmár. Za chybu sa autorovi ospravedl-
ňujeme.
redakcia

 INZERCIA

35/175 slobodný, veriaci muž bez záväz-
kov si hľadá priateľku na vážne zoznáme-
nie. Kontakt: 0915 301 754
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí 
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Cit-
ricidal grapefruitové kvapky, masti 
na reumu a bolestivé kĺby a iné pro-
dukty tradičného ľudového liečiteľ-
stva. www.liecivemasti.com

 CENNÍK INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 

Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.

Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481

viac na slovo.grkatpo.sk
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Rok rodiny
V Európe sa stretávame so zaujímavým 
paradoxom. Kým na jednej strane 
sa dvíhajú hlasy na ochranu „margi-
nálnych skupín spoločnosti“ (predo-
všetkým homosexuálov a lesbičiek), 
na druhej strane neexistujú progra-
my verejných inštitúcií na podporu 
manželstiev a rodín. Z Európskeho 
parlamentu sa tak pravidelne ozývajú 
hlasy podporujúce manželstvá homo-
sexuálov, ale doteraz sme sa nestretli 
so žiadnym sociálnym programom, 
a neexistujú ani žiadne eurofondy, 
ktoré by mladým manželom pomohli 
na začiatku života aspoň so strechou 
nad hlavou. Tento paradox sa ešte 
výraznejšie prejavuje v tom, že kým sa 
bedáka nad ťažkou situáciou margi-
nálnych skupín, zároveň sa konštatu-
je, že Európa vymiera. Rodí sa stále 
menej detí, pretože mladí rodičia, 
ktorí sa pri zabezpečovaní bývania 
musia na desaťročia zadlžiť úvermi, 
sa boja mať viacero detí, pretože 
vstupujú do neistej sociálnej situácie. 
Pri pohľade na situáciu homosexuálov 
a iných ľudí s poškodenou sexuálnou 
orientáciou nemožno povedať, že by 
boli v našej spoločnosti osobitným 
spôsobom prenasledovaní alebo 
zaznávaní. Možno by bolo dobre 
odpovedať na otázku, komu celá tá 
rozbehnutá hysterická mašinéria 
slúži. To je ale asi na iné fórum. Skôr 
si všimnime, že Cirkev na Slovensku, 
do ktorej patríme, nie je k tomuto 
problému ľahostajná. Má programy 
aj pre katolíkov, ktorí majú problémy 
so svojou sexuálnou orientáciou, ale 
predovšetkým sa zasadzuje za podpo-
ru manželstiev a rodín, bez ktorých si 
nevieme predstaviť  budúcnosť národa 
ani Cirkvi. Arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ pružne reagoval na tieto 
problémy. Aj z tohto dôvodu vyhlásil 
na území Prešovskej archieparchie Rok 
rodiny. V Ríme sa pripravuje biskupská 
synoda, ktorá sa má zaoberať problé-
mami rodiny. Sú to aktivity, ktoré majú 
zaktivizovať nás veriacich k tomu, aby 
sme sa problematikou rodiny zaoberali 
predovšetkým v našich manželstvách, 
rodinách, domácnostiach. Podporme 
tieto aktivity predovšetkým svojimi 
modlitbami, ale aj tým, že sa budeme 
usilovať o dobrý život v našich manžel-
stvách a rodinách. 

František Čitbaj 

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. Vyhodnote-
nie 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, 

v predmete uveďte: Fotografická súťaž 2014 + tema-
tický 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.
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Pomôcky: 
Alpel, Aore, 
Arad, Kán

Mestský 
kynologický 

klub, skr.
Náčelníci 
kozákov

Pracovník 
na kolotoči Príkro Voltampér, 

skratka slovo Anglická 
spojka

Metropola 
Švajčiarska

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Lanko Eduard, 

po domácky
EČV Starej 
Ľubovne Oní

Slovenská 
obec 

na Kysuciach
Značka 

kozmetiky

Najlepší, 
po anglicky

Sopečný 
kráter

1. časť 
tajničky

2. časť 
tajničky

Česká 
speváčka

Chladno, 
po nemecky

Nie choro
3. časť 

tajničky Druh motýľa
Slovenský 
spisovateľ

slovo
Samica 
moriaka Predložka Kód  

Jordánska

Časť stromu Rumunské 
mesto Lietavica

Nútené práce 
v cárskom 

Rusku

Český 
kozmonaut

Rakúska hora

Súhlas Zvierací brloh
Tichá

Mesto vo 
Vanuatu

Nula
Plúžila Osteň

Elektrárne 
Nováky Česká norma

slovo Vysoká škola, 
skratka

Dvojhláska Odpočítanie
Starorímsky 

peniazJaponská  
míľa V poriadku

Mesto nad 
Topľou

Patriaca 
Ernovi

Nie úzka Francúzsky 
člen

Mačkovitá 
šelma
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legenda: ariel, astÁt, astma, banÁny, blato, celina, 
cementy, hnačKa, horeb, hrady, chrobÁK, KetÓny, 
Klady, KolÁč, Koleno, Kolotoč, KorÁby, Kryha, 
loKca, nÁmet, nÁvod, obilie, osKar, osoba, poKus, 
rasca, rizoto, slama, slina, spoloK, stanica, sto-
pÁr, svedoK, Šamot, tÁbor, taKtiKa, tréner, trovy, 
úloha, úvaha, vinica, vlasy, vÝbor, zÁKony, zÁvod, 
zenit, zohor.

tajničku osemsmerovky tvorí  41 nevyškrtaných písmen.

autor: marek pataky. 

Správne riešenia z  čísla 4. Krížovka: blažení tí, čo bývajú 
v tvojom dome. Osemsmerovka: cesta spravodlivých je úzka 
len na začiatku.

Výherca: michaela Ďurová z dlhého Klčova. riešenia zasie-
lajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo 
slovo1@grkatpo.sk.

tv
 lu

x lum
en

 17.03. (pondelok)  16.05 Univerzita tretie-
ho veku: Teológia cirkevných hnutí – autor: 
Jozef Kyselica 19.30 Kroky viery: Hriech (1) 
– televízne duchovné cvičenia 
 18.03. (utorok)  19.30 Kroky viery: Viera 
a obrátenie (2) – televízne duchovné cviče-
nia 20.30 Vnútorné uzdravenie (5) – záznam 
zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne 
 19.03. (streda)  19.30 Kroky viery: Duch Svä-
tý (3) – televízne duchovné cvičenia 20.25 
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
 20.03. (štvrtok)  11.45 Rehoľná abeceda: 
Sprevádzanie k naplneniu – sr. Barbora 
Kroftová DKL, Spoločnosť dcér kresťanskej 
lásky 19.30 Kroky viery: Cirkev ako spolo-
čenstvo (4) – televízne duchovné cvičenia 
21.00 Organ v nebi – dokumentárny film 
o učiteľovi, organistovi a spevákovi Fridri-
chovi Kolarovičovi
 21.03. (piatok)  14.30 Tajomstvo Veľkej noci: 
Môže sa môj život zmeniť? ⓬ – pohľadom 
na Petrovu a Judášovu zradu zistíme, že 
reakcia na hriech môže priniesť život alebo 
spôsobiť smrť 16.00 Krížová cesta – záznam 
krížovej cesty z Prešova 20.25 EFFETA (Jn 
4, 5 – 42) – zamyslenie nad nedeľným 
evanjeliom 21.55 October baby ⓬ – príbeh 
o vzťahu rodičov a ich nevlastnej dcéry, 
o udalostiach okolo narodenia Hannah, kto-
rá nebola plánovaná a chcená, o odpustení 

a o tom, ako sa kamarátstvo môže ľahko 
zmeniť na niečo oveľa hlbšie
 23.03. (nedeľa)  07.55 Klbko: Peter – relácia 
pre deti, ktorá pozýva na púť po stopách pr-
vých dvanástich apoštolov 08.15 Animova-
né biblické príbehy: Lazár žije (15) – príbeh, 
ktorý prináša nádej, potešenie a istotu, že 
Ježiš má moc aj nad smrťou 10.00 Gréc-
kokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove – 
priamy prenos 19.30 Spojení oceánom 
– publicistická relácia o živote slovenskej 
komunity v USA a Kanade 21.10 LAJF: Ako 
zažiť raj v kraji – dokument o misii sv. Jána 
v Barbertone v Juhoafrickej republike, kde 
pôsobia traja slovenskí dobrovoľníci
 24.03. (pondelok)  16.05 Univerzita tre-
tieho veku: Rozlišovanie duchov podľa sv. 
Ignáca – autor: Ladislav Csontos
 25.03. (utorok)  19.30 Majstrova šifra: 
Pozadie da Vinciho kódu (1) ⓬ – doku-
mentárny seriál o dramatickom pozadí 
k intelektuálnym argumentom Majstrovej 
šifry, ktorý ponúka svojský pohľad na otáz-
ky spojené s hľadaním pravdy 20.15 Vnú-
torné uzdravenie (6) – záznam zo seminára 
pátra Eliasa Vellu v Trenčíne 21.15 Rehoľná 
abeceda: V službe Kristovi – portrét sestry 
Viktórie Brachtýrovej, Kongregácia dcér 
svätého Františka Assiského 

 26.03. (streda)  19.30 L ako... – dokument 
o troch mariánskych pútnických miestach 
20.10 Prehľad katolíckych periodík na Slo-
vensku 
 27.03. (štvrtok)  19.30 Tajomstvo Veľkej 
noci: Chápe Boh moje utrpenie? ⓬ – 
cesta na Golgotu, ktorá bola poznačená 
zradou, ponížením, samotou a bolesťou. 
„A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol 
skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúša-
ní.“ (Heb 2, 18) 
 28.03. (piatok)  16.00 Krížová cesta – 
záznam krížovej cesty spoločenstva Viera 
a svetlo z Bratislavy 17.30 Prešiel som hra-
nicu ⓬ – príbeh o hľadaní pravdy a prekra-
čovaní vlastných schopností, o odkrývaní 
vnútorných túžob a o nevzdávaní nádeje 
20.25 EFFETA (Jn 9, 1 – 41) 21.55 Svätý 
Jozef Kupertínsky ⓬ – životopisný film
 30.03. (nedeľa)  07.55 Klbko: Ondrej – det-
ská relácia o tom, kto z apoštolov sa skrýva 
za tajomným nápisom, ktorý pripomína 
viac matematiku ako náboženstvo 08.15 
Animované biblické príbehy: Nebeské krá-
ľovstvo (16) – podobenstvo o rozsievačovi, 
pšenici a kúkoli a o desiatich pannách, kde 
Ježiš ukazuje, aké je a ako funguje nebeské 
kráľovstvo 10.30 Svätá omša – priamy 
prenos 19.30 Vlastná cesta – otec Gerhard 
Glazer-Opitz, ktorý pracuje v nemocnici

 13.03. (štvrtok)  20.30 Pontifikáty pápežov 
v 20. storočí; hosť: Prof. Peter Zubko
 14.03. (piatok)  20.30 Mýty o cukrovke; 
hosť: MUDr. Viera Doničová, PhD.
 15.03. (sobota)  10.00 Ako hovoriť s deťmi 
o sexualite (1) 20.30 Kresťan v dnešnej 
nemocnici – záznam konferencie
 16.03. (nedeľa)  14.00 Matka opustených 
– rozhlasová hra 20.30 Dedičstvo Dušana 
Jurkoviča na Morave – dokument
 17.03. (pondelok)  20.30 Víťazi celoslo-
venského kola študentskej súťaže Zenit; 
hostia: Roman Bubelíny, Matej Beňuš, 
Matúš Turošík
 18.03. (utorok)  20.30 Úloha modlitby 
v živote kresťana; hostia: Peter Staroštík, 
Štefan Fábry
 20.03. (štvrtok)  20.30 Tertullianova ma-
riológia; hosť: Miloš Lichner SJ
 21.03. (piatok)  20.30 Manželstvo – ako 
si ho udržať
 22.03. (sobota)  10.00 Ako hovoriť s deťmi 
o sexualite (2) 18.00 Emauzy – gréckokato-
lícka svätá liturgia z Prešova 20.30 Mesiac 
s pápežom Františkom
 23.03. (nedeľa)  14.00 Púšťou i pralesom 
– rozhlasová hra
 24.03. (pondelok)  20.30 Ľudská láska 
na začiatku a teraz – úvod do katechéz 
Jána Pavla II.
 25.03. (utorok)  20.30 O pôste
 26.03. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť sv. Víta, Veľké Kostoľany
 27.03. (štvrtok)  20.30 Životné osudy 
a mierové snahy cisára Karola I.
 29.03. (sobota)  10.00 Ako hovoriť s deťmi 
o sexualite (3) 20.30 Misionár dnešnej 
doby – misijný cyklus
 30.03. (nedeľa)  14.00 Hriech – rozhlasová 
hra 15.30 Konferencia Potravinovej banky 
Slovenska v Kláštore pod Znievom 20.30 
Alkoholizmus žien

DVOJKA
 13.03. (štvrtok)  19.35 Encyklopédia slo-
venských obcí – Mičiná
 14.03. (piatok)  19.35 Encyklopédia sloven-
ských obcí – Kokava nad Rimavicou
 15.03. (sobota)  19.35 Encyklopédia 
slovenských obcí – Markušovce 20.00 
Učiteľka verzus Hitler – dokument 20.50 
Žalm o spravodlivých – dokument 21.50 
Krvavá rozprávka – film
 16.03. (nedeľa)  12.55 Učiteľka verzus 
Hitler R 14.05 Orientácie 14.35 Slovo – don 
Jozef Luscoň 01.00 Slovo R
 17.03. (pondelok)  10.00 Bohom zabud-
nuté kúty: Spišský Jeruzalem – dokument
 18.03. (utorok)  15.00 Pôst ako cesta 15.30 
Orientácie R
 23.03. (nedeľa)  13.45 Orientácie 14.15 
Slovo – Emil Turiak, gréckokatolícky kňaz  
00.05 Slovo Rhu
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Ján lofaj: Ježiš maľovaný na Slovensku
V  minulom roku vyšla netradičná kniha Jána Lofaja Ježiš maľovaný na Slovensku, 
ktorá je prvou z trilógie Pod krížom. Ako v úvode napísal autor, venoval ju východo-
slovenským ženám, matkám i starým matkám, pre ktoré bol život zavše krížovou 
cestou a kríž útechou. Kniha fotografií rôznorodých byzantských krížov je doplne-
ná o básne a krátke textové vstupy. V jednom autor o krížoch, ktoré nafotil, píše: 
„Sú dielom človeka, teda dielom nedokonalým. Nemaľovali ich skúsení majstri 
umenia, ktorí dajú Kristovi dokonalú, božskú tvár a spodobnia duchovno, ale ľudia prostí, zemití... Tie naiv-
né diela sú však pôsobivé ako umenie chýrnych majstrov a sú blízke každému.“ (Dada Kolesárová)

Zlodejka kníh
Knihy znamenajú slová a život. Vojna znamená smrť. Vo filme Zlodejka kníh natoče-
nom podľa rovnomernej knihy je dievčatko Liesel, ktoré si počas druhej svetovej vojny 
adoptujú Hans a Rosa Hubermannovci, predstaviteľkou slov. Aj keď nevie čítať a v škole 
i doma je terčom posmechu, jej odhodlanie s pomocou dobrosrdečného otca túto situ-
áciu zmení. Dokonca zachránia život mladému Židovi Maxovi, ktorého ukrývali doma 
v pivnici. Podmanivý svet kníh si ju však získa a Liesel začne knihy kradnúť zo starostovej 
knižnice. No smrť ako rozprávač príbehu jemne pretkáva príbeh hlavnej hrdinky a reprezentuje vojnu, zlo, 
bolesť i stratu najbližších. (Valéria Horváthová)

Sion:  Vďaka tebe
Mladú gospelovú kapelu Sion pochádzajúcu zo Sniny možno prirovnať k púčiku kvetu 
pred rozkvitnutím. V decembri 2013 na svojom internetovom portáli zverejnila svoju 
novú skladbu Vďaka tebe z pripravovaného albumu Sila Ducha. Pieseň, vovádzajúca 
poslucháča do života plného vďaky Bohu za celý život, je odbleskom celého albumu 
a autentickým vyjadrením členov kapely o skutočnosti, že len vďaka Bohu vznikne nový album. Počúvanie 
skladby je veľmi príjemné pre človeka hľadajúceho kvalitnú hudbu s povzbudzujúcim posolstvom. Prajeme 
veľa úspechov a požehnania pri nahrávaní nového cédečka. (Miroslav Dargaj)

 24.03. (pondelok)  19.35 Encyklopédia 
slovenských obcí – Vyšné Ružbachy
 25.03. (utorok)  14.30 Orientácie 19.35 
Encyklopédia slovenských obcí – Tatranská 
Javorina
 26.03. (streda)  19.35 Encyklopédia sloven-
ských obcí – Poproč
 27.03. (štvrtok)  19.35 Encyklopédia slo-
venských obcí – Osturňa
 29.03. (sobota)  19.35 Encyklopédia slo-
venských obcí – Vrbov
 30.03. (nedeľa)  14.10 Orientácie 14.40 
Slovo 19.35 Encyklopédia slovenských 
obcí – Gánovce 00.40 Slovo R
 01.04. (utorok)  15.30 Orientácie R

RáDIO SLOVENSKO
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie 
na dnešný deň
Nedeľa 21.05 Cesty
 16.03. (nedeľa)  19.30 D. Mozolová: 
Encyklopédia spravodlivých – relácia o ľu-
ďoch, ktorí zachránili židov počas druhej 
svetovej vojny

RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 16.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje: Mons. 
Anton Fabián (Slovensko) / 09.00 Grécko-
katolícka svätá liturgia z Chrámu sv. Kozmu 
a Damiána v Lukove; slúži otec Juraj Danko 
ml. (Regina)
  06.04. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave
 23.03. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Iliašoviec; káže Erika Pospíšilová 
19.30 D. Mozolová: Encyklopédia spra-
vodlivých R

RáDIO REGINA
Utorok  20.00 Viera v živote R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 
Ekuména vo svete R
Nedeľa  05.00 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 07.50 Z duše 17.05 Viera v živote 
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
 22.03. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Juraj Danko ml., Lukov)
 23.03. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Myro
myro znamená svätý olej. ten sa 
používa v mnohých prípadoch, ale 
najčastejšie ním rozumieme olej 
používaný pri sviatosti myropoma-
zania. toto myro sa skladá z vody, 
oleja, vína, aromatických olejov a 33 
aromatických bylín. veľký počet 
zložiek symbolizuje bohatstvo 
a rôznorodosť darov milostí svätého 
ducha. príprava oleja a vína sa 
začína pridaním aromatických bylín 
a olejov v Krížupoklonnú nedeľu. 
v pondelok svätého týždňa sa 
začína slávnostné varenie myra. 
samotná konsekrácia myra sa robí 
vo veľký štvrtok.

n Predám včely. Zn: Aj jednotlivo.

n Z adrenalínových športov mám 
najradšej debaty so šéfom.

n Ak chcete zdvojnásobiť cenu 
svojho trabanta, natankujte 
doplna!

n Pacient: „Pán doktor, vždy, 
keď pijem čaj, cítim veľkú bolesť 
v oku.“ Lekár: „Skúste vybrať 
lyžičku z hrnčeka.“
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 GR.KAT. MLáDEžNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

21. – 23.03. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu 
Bardejov a Hrabské. Veková kategória účastníkov je 
od 9 do 30 rokov.
04. – 06.04. Zbav nás zlého – boj. Pokračovanie 
kurzu Zbav nás zlého. Ako účinne bojovať so zlým 
duchom. Veková kategória účastníkov je od 14 do 30 
rokov. (otec Jozef Maretta)
11. – 13.04. AŠAD

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

11. – 13.04. a 09. – 11.05. MMM Manželstvo Misia 
Možná. Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť 
si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a  porozume-
nie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho 
tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný 
Kubín. Príspevok je 80 eur na manželský pár.
25. – 27.04. Kurz Samuel Vám pomôže plnšie po-
rozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom 
na princípoch Božieho slova. 
15. – 18.05. a 26. – 29.06. Kurz prípravy na man-
želstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo 
o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu pred-
svadobných príprav, alebo sa okolo svadobných saló-
nov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú 
budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte va-
šej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú 
prípravu. Viac sa o kurze môžete dozvedieť na www.
domanzelstva.sk. Príspevok na osobu je 60 eur.

 PúTNICKé MIESTA

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

05.04. Fatimská sobota (10.00 h)

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

25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
05.04. Fatimská sobota (08.30 h)

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

25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.30 h)
29.03. Sviatosť pomazania chorých (10.30 h)
05.04. Fatimská sobota (10.30 h)

 GR.KAT. MLáDEž. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:  

Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com

Pondelok – 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá litur-
gia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa) 18.00 Stretnutia pri čaji (na vybranú 
tému a podľa dohodnutého termínu) 18.00 Projek-
cia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Modlitbo-
vé večery a katechézy (GTF PU) 
Štvrtok – 16.00 Očami dievčat... 17.30 Dom mod-
litby
18.03. Stretnutie pri čaji na tému Prečo dať životu 
šancu. Hosť: otec Štefan Vansáč (18.00 h)
25.03. Beseda k filmu October baby. Hosť: Zuzka 
Sarnecká (18.00 h)
01.04. Stretnutie pri čaji na tému Japonsko v GMPC. 
Hosť: Lukáš Varhoľ, ThLic. (18.00 h)

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

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

0915 951 081

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

GMC Bárka v Juskovej Voli vás srdečne pozýva na víkendovku

Zbav nás zlého – boj 
Nechceme robiť reklamu zlému, ale objaviť jeho taktiku boja. Poukázať 
na najčastejšie ponuky jeho kuchyne. Nazrieť na jeho päťstupňovú prevodovku 
motora, ktorý nás ma zapriahnuť na jazdu večnej smrti. A ponúknuť víťazstvo Ježiša 
Krista s jeho záchranou a sprevádzaním na ceste večnej radosti a pokoja. Je to voľné 
pokračovanie kurzu Zbav nás zlého, no tu sa budeme venovať konkrétnym metódam, 
ako účinne bojovať so zlým duchom. Dozviete sa aj množstvo dôležitých faktov, 
o ktorých ste doposiaľ ani netušili.

Veková kategória účastníkov: od 14 rokov
Prednášajúci: otec Jozef Maretta, exorcista Prešovskej archieparchie
Termín: 4. – 6. apríl
Cena: pre členov CVČ – 10 eur
 pre nečlenov – 14,60 eur

Ostatné informácie: www.gmcbarka.sk
Prihlásiť sa môžeš na skolacentrum@centrum.sk alebo na 057/4490290, 44902761

Tešíme sa na stretnutie.

LEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiána

Vaša noVÁ LEKÁREŇ na znÁmom miEstE

Hlavná 1, Prešov
oproti Hotelu Dukla

v budove arcibiskupského úradu

051 / 756 26 27
lekaren@grkatpo.sk

oTváraCIe HoDInY
Pondelok – Piatok:
8.00 – 18.00 hod.

PRomo aKciE
s darčekmi a špeciálnymi zľavami:

zĽaVa V DEŇ
aKciE 20%

©


