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Rok dvoch pápežov
Vzájomná modlitba v rodine



Správne rozhodnutie
Dennodenne je človek postavený pred 
množstvo rozhodnutí, ktoré musí usku-
točniť. Mnohé z nich sú skutočne banálne, 
človek sa nad nimi ani nepozastavuje a robí 
ich automaticky. Sú však rozhodnutia, ktoré 
si vyžadujú  zvýšenú pozornosť a sústre-
denie. Asi málokto sa zamýšľa nad tým, že 
ráno treba vstať, vykonať rannú hygienu, 
obliecť sa a ísť do práce či do školy, urobiť 
nákup, natankovať benzín, poupratovať...  Je 
to samozrejmé.

Ale čo ak v takomto stereotype dňa nás za-
skočí situácia, v ktorej sa ocitneme? Trebárs 
cestou z práce nás osloví niekto s prosbou 
o jedlo alebo nejaký ten cent. Vtedy začne-
me rýchlo premýšľať, ako to vyriešiť. Mám 
mu dať, nemám mu dať? Mám naňho čas? 
Nemám? Zvažujeme za a proti a nasle-
duje rozhodnutie. Neskôr sa však k tomu 
vraciame. Príde nám na myseľ, ako sme to 
vyriešili. Vtedy sme možno spokojní, lebo 
sme pomohli, alebo máme výčitky svedomia, 
že sme ho odmietli výhovorkou: nemám čas, 
daj mi pokoj, pýtaj si od druhých. Takéto 
nesprávne rozhodnutie sa možno končí iba 
chvíľkovou výčitkou svedomia. No prídu 
iné, omnoho dôležitejšie, ktoré môžu vážne 
ohroziť existenciu manželstva, rodiny, naru-
šiť súrodenecké vzťahy alebo vzťah s Bohom, 
či dokonca ovplyvniť celospoločenskú situ-
áciu v krajine. Vtedy to už nie je iba o výčit-
kách svedomia, ale o zodpovednosti za seba 
a za iných.

Určite je u nás na Slovensku v ostatných 
dňoch udalosťou číslo jedna voľba prezi-
denta. Ako sme sa rozhodli hlasovať? Čo 

nás viedlo k takémuto rozhodnutiu? Boli 
sme zodpovední?  Veď zvolená hlava štátu 
môže veľmi pomôcť k tomu, aby sa u nás 
zachovali tradičné kresťanské hodnoty, aby 
manželstvo bolo zväzkom muža a ženy, aby 
sa chránila a podporovala rodina, aby deti 
vyrastali v rodine, kde je otec a matka, ale 
aj odmietnutie gender ideológie či LGBT... 
Všetky tu spomenuté, ale  aj mnohé iné súvi-
siace problémy sú veľmi vážne hrozby, pred 
ktorými stojíme, a je len na nás, aký postoj 
zaujmeme.

Ako sa správne rozhodnúť? Z vlastnej skú-
senosti a zo skúsenosti mnohých iných viem, 
že rozhodnutia, ktoré sa urobia s čistým 
srdcom, boli správne. Nejde tu o maximálny 
zisk, výhody, postavenie, prestíž, falošné 
pretvárky alebo zakrývanie vlastných chýb, 
ktoré sú často kritériom našich rozhodnutí. 
Ide tu o čisté srdce, ktoré je schopné vidieť 
Boha a jeho prítomnosť vo všetkom. Lebo 
ako povedal Ježiš: „Blažení  čistí srdcom,  
lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).

V čase Veľkého pôstu sústreďme svoju 
pozornosť na Ježiša, aby očistil naše srdcia. 
Lebo len čisté srdce je schopné vnímať Boha 
a nehľadieť pri svojich rozhodnutiach iba 
na vlastné výhody.

Nech nám dobrotivý Boh požehná tento 
svätý čas pôstu na radosť a spásu.

Mgr. Ján Blaško, medzilaborský protopresbyter

Stauros

S príchodom blížiacich 
sa vianočných sviatkov 
2008 sa účastníci kan-

torského kurzu, ktorý prebiehal 
už od septembra, rozhodli na-
cvičiť vianočné koledy. Týmito 
koledami obohatili sväté litur-
gie počas vianočných sviatkov 
vo farskom Chráme Povýšenia 
sv. Kríža na prešovskom sídlisku 
Sekčov a vo filiálnom chráme 
na Solivare.

Po tomto vystúpení sa začala 
vynárať otázka čo ďalej. Padli 
úvahy založiť vlastný chrámový 
zbor. A tak po dohode so správ-
com farnosti otcom Martinom 
Zlackým a kaplánom Milanom 
Kašperekom sa 18. januára 2009 
zišla v pastoračnom centre 
skupina nadšencov cirkevného 
spevu a položila základy nového 
chrámového zboru.

Jeho vedúcou a zároveň 
dirigentkou sa stala pani Eva 
Fuchsová, nadšená propagá-
torka a znalkyňa liturgického 
spevu, ktorá vedie zbor dodnes. 
Po čase sa k nej pridala aj pani 
Marianna Iľkovičová, ktorá jej 
pomáha, prípadne ju zastupuje. 
Manažérom sa stal pán Michal 
Hlivjak. Členmi sa stali mladší 
aj starší obyvatelia prešovského 
sídliska Sekčov a okolia, ktorí 
sa rozhodli zmysluplne vyu-
žívať svoj voľný čas a piesňou 

oslavovať Boha. Do repertoára 
zahrnuli piesne známych skla-
dateľov Čajkovského, Kedrova, 
Ladižinského, Bortňanského 
a iných upravovateľov liturgic-
kého spevu.

Nové umelecké teleso nesie 
názov Stauros, čo po grécky 
znamená kríž. Tento kríž však 
zakladajúci, ale aj jeho noví 
členovia nesú radi. To, že radi 
spievajú, dokazujú práve svojím 
zanietením, snahou a nad-
šením. Preto už za pomerne 
krátky čas existencie zboru mali 
množstvo vystúpení nielen 
doma, ale aj v zahraničí.

Zbor pravidelne účinkuje 
na liturgiách vo svojom domov-
skom chráme a svojím spevom 
obohacuje cirkevné slávnosti 
aj vo filiálke na Solivare. Už 
v prvom roku svojej existencie 
sa zúčastnil na slávení liturgie 
na levočskej púti, na Medzi-
národnom festivale duchovnej 
piesne Boh je láska vo Vranove 
nad Topľou, na stropkovskom 
Metodovom memoriáli a vyvr-
cholením celoročného snaženia 
bolo vystúpenie na podujatí 
V slovenskom betleheme v Tep-
ličke nad Váhom.

Z množstva vystúpení 
v ďalšom roku treba spomenúť 
vianočný koncert v Katedrál-
nom chráme, nahrávanie svätej 

liturgie pre Rádio Regina, čo 
bolo pre celý zbor nesmiernym 
povzbudením a veľkou poctou. 
V roku 2010 ich obohatili ďalšie 
nezabudnuteľné dojmy z účasti 
na Púti národov v ukrajin-
skom meste Ťačevo. Zborové 
piesne tam zneli počas liturgie 
v miestnom parku počas sa-
motnej púte, ale aj v amfiteátri 
pri svetle sviečok, kde vládla 
úžasná atmosféra. Zbor vystúpil 
aj na Vranovskom mariánskom 
festivale, na festivale Pod gotic-
kými klenbami v prešovskom 
Chráme sv. Mikuláša, na Festi-
vale duchovnej piesne v Chráme 
sv. Jána Krstiteľa. Nechýbali 
ani na ďalšom ročníku podu-
jatia V slovenskom betleheme 
v Košiciach.

Okrem pravidelného účin-
kovania na liturgiách a chrá-
mových podujatiach v Chráme 
Povýšenia sv. Kríža na Sekčove 
sa zbor aj v ďalšom roku zúčast-
nil na podujatiach, ktoré boli 
síce náročné na čas a energiu, 
ale duchovne veľmi povzná-
šajúce a obohacujúce. Takou 
bola aj návšteva medzi bratmi 
gréckokatolíkmi v srbskej 
Vojvodine v Ruskom Kerestúre, 
ktorú v novembri 2011 spolu 
s vedením zboru zorganizoval 
a viedol sekčovský farár otec 
Rastislav Baka. Tam spievali 

nielen na festivale, ale aj na svä-
tej liturgii v miestnom chráme. 
November 2011 bol pre zbor 
významný aj ďalšími aktivita-
mi, medzi ktoré patrila účasť 
na ďalšom ročníku festivalu 
Duchovnej piesne, ale hlavne 
slávenie svätej liturgie pre Rádio 
Lumen.

Mapovanie činnosti a du-
chovných podujatí, na ktorých 
sa zbor zúčastňuje, zahŕňa 
ďalšie podujatia, či je to účasť 
na slávení liturgií na hore Zvir, 
ktoré je už tradičné, na odpus-
tovej slávnosti v Rafajovciach, 
na Cyrilo-metodských slávnos-
tiach v Prešove a v Lipanoch, 
liturgie pre Rádio Lumen a TV 
Lux, ako aj podujatia, ktoré 
zbor sám organizuje a na ktoré 
dostáva pozvanie.

Pre upevnenie kolektívu a du-
chovné povzbudenie sa zbor 
zúčastnil aj na púti do Svätej 
zeme a Medžugoria, odkiaľ si 
tiež odniesol nezabudnuteľné 
zážitky.

Hoci je zbor Stauros pomerne 
mladý, kronika jeho aktivít je 
dostatočne zaplnená, obsa-
huje výsledky snaženia nielen 
vedenia, ale aj všetkých členov, 
ochotných obetavo pracovať 
a približovať krásu liturgického 
spevu každému, kto je ochotný 
počúvať hlavne srdcom. n

Anna Tabačáková
snímka: C. Dujava
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��Mons. prof. Peter Šturák, dekan 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove, 
ďakoval Bohu za 50 rokov života. 
Pri tejto príležitosti slávil 25. feb-
ruára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove archijerejskú svätú liturgiu 
prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ spolu s pomoc-
ným biskupom Milanom Lachom 
SJ, jubilantom a ostatnými kňazmi. 
Na konci slávnosti vladyka Ján poďa-
koval otcovi Petrovi za jeho kňazskú 
službu a za pôsobenie v službe 
dekana teologickej fakulty, ktorá pod 
jeho vedením dosahuje vynikajúce 
výsledky. Na liturgickej slávnosti sa 
zúčastnili aj seminaristi z Gréckoka-
tolíckeho kňazského seminára bl. 
biskupa Pavla Petra Gojdiča v Pre-
šove, ktorí slávnosť obohatili svojím 
spevom. (Ľubomír Petrík)

�� Eucharistia vo východnej liturgii 
bola 28. februára až 2. marca témou 
pre mladých a deti z dekanátov 
Vranov-Čemerné a Prešov. V Gréc-
kokatolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli sa účastníci 
pod vedením kňazov a animátorov 
snažili bližšie spoznať osobu Ježiša 
Krista ako ženícha. Pomocou kate-
chéz, dynamík, modlitieb, slávenia 
Eucharistie a hier bolo 62 účastníkov 
vedených k tomu, aby svoj vzťah 
k božskej liturgii postavili na osob-
nom vzťahu lásky k Ježišovi Kristovi. 
(Slavomír Zahorjan)

�� Fórum služobníkov mladých 
sa uskutočnilo počas víkendu 28. 
februára až 2. marca v Gréckokato-
líckom mládežníckom centre (GMC) 
Bárka v Juskovej Voli pre mladých, 
ktorí slúžia mladým. Hlavným ini-
ciátorom stretnutia bol otec Milan 
Zaleha CSsR. Na fóre sa zúčastnili: 
otec Milan Kmec, otec Lukáš Vojčík 
a Štefánia Čepová za Komisiu pre 
mládež Košickej eparchie, otec Ma-
túš Nastišin za Neokatechumenátnu 
cestu, bohoslovec Michal Fedin, 
otec Slavomír Zahorjan za Komisiu 
pre mládež Prešovskej archieparchie 
a otec Erich Eštvan za GMC Bárka. 
Program pozostával zo vzájomného 
spoznávania jednotlivých spoločen-
stiev, ich silných a slabých stránok 
a toho, čo im bráni vo vzájomnej 
spolupráci. (Slavomír Zahorjan) 

�� Fatimská sobota na hore Zvir sa 
uskutočnila 1. marca. Program sa za-

Delegácia z Collegia Orientale navštívila Prešov a Bratislavu
Do prešovskej gréckokatolíc-
kej arcibiskupskej rezidencie 
zavítala 24. februára návšteva 
z medzinárodného východné-
ho kolégia Collegium Orien-
tale, ktoré sídli v nemeckom 
Eichstätte. Delegáciu tvorili 
rektor kolégia Mons. Paul 
Schmidt, vicerektor protojerej 
Dr. Oleksandr Petrynko (pô-
vodom z ukrajinskej eparchie 
Sokaľ-Žovkva) a špirituál 
P. Maxentius Krah OFM. 
Na stretnutí s prešovským arci-
biskupom metropolitom Mons. 
Jánom Babjakom SJ sa dotkli aj 
aktuálnej situácie na Ukrajine, 
ktorú navštívili v predchádza-
júcich dňoch. Keďže kolégium 
v tomto roku oslávi 15. výročie 
svojho vzniku, pozvali vladyku 
Jána na slávnosť, ktorá sa pri 
tejto príležitosti uskutoční 29. 
júna.

Návštevu z Eichstättu prijal 
26. februára aj bratislavský 
eparcha Mons. Peter Rusnák.

Rektor Mons. Schmidt infor-
moval vladyku Petra o aktuál-
nom dianí v kolégiu a ponúkol 

ďalšiu spoluprácu pri formácii 
a štúdiu bohoslovcov. Biskup 
Rusnák oboznámil hostí so 
situáciou v Bratislavskej epar-
chii, ktorá pôsobí v diaspóre 
a je najmladším gréckokato-
líckym biskupstvom na Slo-
vensku. Návšteva v Bratislave 
bola ďalšou zastávkou vedenia 
kolégia v rámci okružnej cesty 
po eparchiách, z ktorých po-
chádzajú bohoslovci študu-
júci v tomto medzinárodnom 
kolégiu.

V súčasnosti pôsobia v Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku viacerí kňazi, ktorí prešli 
formáciou a štúdiom v kolégiu, 
šiesti sú aktuálne kňazmi 
v Prešovskej archieparchii 
a traja v Bratislavskej eparchii.

Collegium Orientale je 
katolíckym kolégiom určeným 
na formáciu kandidátov kňaz-
stva z rôznych východných 
cirkví a obradov. (Stano Gábor, 
Ľubomír Petrík, snímka: Peter 
Sabol)

Pútnici sa v Šaštíne stretli s vladykom Petrom Rusnákom
V rámci Roka Sedembolestnej 
sa v národnej svätyni v Šaští-
ne konala 1. marca fatimská 
sobota za účasti pútnikov 
z viacerých rímskokatolíckych 
farností, medzi inými naprí-
klad zo Zavaru, z filiálky Dolné 

Lovčice, z farnosti Križovany 
nad Dudváhom, z filiálok 
Vlčkovce a Brhlovce či z gréc-
kokatolíckej farnosti Brati-
slava-Staré Mesto. Miestna 
saleziánska komunita, ktorá 
spravuje baziliku, pozvala pri 

tejto príležitosti bratislavského 
eparchu Mons. Petra Rusná-
ka, aby slávil gréckokatolícku 
svätú liturgiu.

Program sa začal modlitbou 
posvätného ruženca, ktorú 
viedol dekan dekanátu Šaštín-
-Stráže Milan Čaniga spolu 
s donom Jánom Čverčkom 
SDB, ktorý je poverený pasto-
račnou starostlivosťou o pútni-
kov v národnej svätyni. Po ňom 
nasledovala gréckokatolícka 
svätá liturgia, ktorej predsedal 
bratislavský eparcha Mons. 
Peter Rusnák, koncelebrovali 
viacerí kňazi obidvoch obra-
dov. Krásu východnej boho-
služby svojím spevom umocnil 
katedrálny zbor Chryzostomos 
z Bratislavy pod vedením 
Ing. Petra Plška.

��Medzinárodný kongres Ko-
munity sv. Egídia Náboženstvá 
a násilie sa konal 19. februára 
v sídle komunity v Ríme. Zúčastnili 
sa na ňom osobnosti kresťanské-
ho, moslimského a židovského 
náboženstva spolu s diplomatmi 
viacerých európskych, ázijských 
a afrických krajín, ako aj krajín Blíz-
keho východu. Cieľom stretnutia 
bola snaha o vytvorenie „aliancie“ 
medzi náboženstvami, kultúrami 
a diplomaciou, zacielenej na vyko-
renenie násilia a vytvorenie pokoja 
vo svete.

�� Svätý Otec František potvrdil 
Slovenku Katarínu Hulmano-
vú v Pápežskej rade pre laikov. 
Vyplýva to z dekrétu z 21. januára 
2014. Členka predsedníctva Fóra 
kresťanských inštitúcií (FKI) ho 
dostala začiatkom marca. Platí päť 
rokov. V Pápežskej rade pre laikov 
predtým pôsobila po vymenovaní 
pápežom Benediktom XVI. (od 16. 
apríla 2008).

��Medzinárodná konferencia 
Edith Steinová a filozofická antro-
pológia sa uskutočnila 6. – 7. mar-
ca na pôde Pápežskej lateránskej 
univerzity v Ríme. Organizátorom 
konferencie bolo medzinárodné 
výskumné centrum Edith Steinová 
v súčasnej filozofii, ktoré pôsobí 
v rámci Lateránskej univerzity.

�� Svätý Otec František sa 7. 
marca stretol s členmi Svetovej 
rady cirkví, pod ktorú spadá 345 
členských cirkví, vrátane pravosláv-
nych, anglikánskych a protestant-
ských spoločenstiev vo viac než 
110 krajinách. Delegáciu viedol jej 
generálny sekretár rev. Olav Fykse 
Tveit, ktorý ocenil úsilie Katolíckej 
cirkvi na ceste k jednote. (RV)

�� Pravoslávne cirkvi sa po dva-
nástich storočiach zídu na kon-
cile. Patriarchovia 250 miliónov 
pravoslávnych kresťanov zakončili 
9. marca stretnutie v Istanbule, kto-
rého hlavným cieľom bola príprava 
panortodoxného koncilu plánova-
ného na rok 2016. Prebiehať by mal 
v byzantskom chráme Hagia Eirene 
v Carihrade. Snem bude prvý v mo-
derných dejinách. Pravoslávne kres-
ťanstvo spája 14 nezávislých cirkví 
pôsobiacich prevažne vo východnej 
Európe, v Rusku a na Strednom 
východe. (RV)

Eutanázia detí v Belgicku vošla do platnosti
Belgický parlament napriek 
spojenému protestu katolíkov, 
židovskej obce a moslimov 
schválil 13. februára kontroverz-
ný zákon o eutanázii malole-
tých v terminálnom štádiu cho-
roby bez vekového obmedzenia. 
Belgickí biskupi to označili 
za „zločin, ktorým sa otvára ces-
ta k ďalším atentátom na život“. 
K situácii sa pre Vatikánsky roz-
hlas vyjadril emeritný prefekt 
Pápežskej akadémie pre život 
kardinál Elio Sgreccia: „Myslím 
si, že dieťa sa stalo terčom via-
cerých útokov. Spomeňme si, že 
pred nejakým mesiacom prišli 
dvaja vedci s návrhom postna-
tálneho abortu, čiže s takým 
vysvetľovaním, že príčiny, ktoré 
v dnešnej spoločnosti prispie-
vajú k zdôvodneniu oprávne-
nosti legálneho abortu, musia 
podľa nich byť uplatnené aj 
na chorých a chybne vyvinutých 

deťoch po narodení. Táto ob-
ludnosť má dopadnúť na dieťa 
nielen pred narodením, ale aj 
po ňom. Teraz z Belgicka pri-
chádza rozšírenie eutanázie zo 
zomierajúcich starých a nevlád-
nych ľudí na deti a mladistvých 
bez vekového obmedzenia. 
Takže sa majú združiť potrat 
a eutanázia v detskom veku. Aj 
z hľadiska krutosti je otrasné 
čo i len pomyslieť na to, čo sa 
tu odohráva! Treba povedať, že 
vo svete chýba láska, pretože 
na zabránenie týmto veciam 
by stačila istá dávka zľutovania 
a ľudského súcitu.“

Zástancovia života vyzvali 
kráľa Filipa, aby zákon odmietol 
podpísať a prihlásil sa k postoju, 
aký pred štvrťstoročím zaujal 
jeho strýko kráľ Baudouin. Ten 
sa v roku 1990 vzoprel podpísa-
niu liberalizácie abortu za cenu 
vlastného odstúpenia z trónu. 

Kráľ Filip však 2. marca zákon 
o eutanázii pre deti a mladist-
vých podpísal pod tlakom obáv 
z konštitučnej krízy, ktorá by 
mohla viesť k rozdeleniu kraji-
ny, napriek tomu, že s novým 
rozhodnutím zákonodarcov 
osobne nesúhlasí.

Belgicko sa tak stáva prvou 
krajinou na svete, ktorá dovoľu-
je eutanáziu pre všetky vekové 
skupiny bez obmedzenia.

Biskupi strednej a východnej Európy sa stretli vo Varšave
Dvojdňové stretnutie biskupov 
strednej a východnej Európy sa 
konalo 6. – 7. marca vo vý-
chovnom a formačnom centre 
poľskej charity vo Varšave. 
Akciu zorganizovala Rada 
európskych biskupských kon-
ferencií (CCEE) a hostiteľom 
bol podpredseda tohto grémia 
a zároveň predseda poľského 
episkopátu arcibiskup Jozef 
Michalik. Konferenciu biskupov 
Slovenska zastupoval jej predse-
da Mons. Stanislav Zvolenský. 
Na stretnutí sa zišli kardináli, 
arcibiskupi a biskupi Maďarska, 
Chorvátska, Českej republiky, 
Slovenska, Ukrajiny, Litvy, Bie-
loruska a Poľska. Na stretnutí sa 
zúčastnil aj apoštolský nuncius 
v Poľsku.

Prvá časť stretnutia sa zao-
berala hlavnými výzvami pre 
rodinu v kontexte novej Synody 
biskupov. Účastníci predstavili 
situáciu rodín v jednotlivých 
krajinách. Predovšetkým pre 
silný posun k sekularizácii sa 
miestne cirkvi pokúsili hľadať 
rozličné adekvátne riešenia. 

Ďalšia téma sa týkala prípravy 
na manželstvo a rodinný život. 
Spomenutá bola aj úloha zmie-
renia, o ktorú sa Cirkev snaží 
tak na národnej, ako aj na me-
dzinárodnej úrovni. Biskupi 
mali príležitosť stretnúť sa aj 
s filmovým režisérom Krzyszto-
fom Zanussim.

Modlitby a pôst za zabitých misionárov
Agentúra Fides vydáva na za-
čiatku roka zoznam pastorač-
ných pracovníkov, ktorí boli 
násilne pripravení o život. Ich 
pamiatka sa v Katolíckej cirkvi 
pripomína 24. marca, ktorý je 
Dňom modlitby a pôstu za zabi-
tých misionárov. Počas roku 

2013 bolo po celom svete zavraž-
dených 22 pastoračných pracov-
níkov: 19 kňazov, 1 rehoľníčka 
a 2 laici. V Amerike 15 kňazov; 
v Afrike 1 kňaz, 1 rehoľníčka a 1 
laička; v Ázii 2 kňazi a 1 laik; 
v Európe bol zabitý 1 kňaz.

Predbežný zoznam každoroč-
ne zostavovaný agentúrou Fides 
je len časťou dlhého výpočtu 
ďalších neznámych ľudí, ktorí 
v mnohých kútoch sveta trpia 
alebo platia svojimi životmi 
za vieru v Krista. (TS ČBK) www.facebook.com/grkatslovo
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Bohorodičky a modlitbou Akatistu 
k Presvätej Bohorodičke. Po ňom na-
sledovala modlitba ruženca a svätá 
liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom 
bol otec Jozef Urvinitka, vicerektor 
Gréckokatolíckeho kňazského semi-
nára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove. Vo svojej homílii vyzdvi-
hol mužov viery z Listu Hebrejom, 
ktorých nám dáva Cirkev ako vzor 
s dôrazom na postavu kráľa Dávida. 
Po svätej liturgii sa pútnici spoločne 
pomodlili modlitbu Korunky k Bo-
žiemu milosrdenstvu. Program púte 
svojím spevom obohatil aj miešaný 
spevácky zbor veriacich z Litmano-
vej. (Pavol Vasiľ)

�� Vyšla nová kniha o apoštolskej 
činnosti kardinála Jozefa Tomka. 
K vzácnemu životnému jubileu 
kardinála Jozefa Tomka, ktorý oslávil 
90 rokov života, vydalo Vydavateľ-
stvo Michala Vaška v Prešove knihu 
s názvom Ut Ecclesia aedificetur, 
Apoštolská služba kardinála Jozefa 
Tomka. Autori knihy Peter Zub-
ko a Tomáš Haburaj predstavujú 
biografiu slovenského rodáka s jeho 
životným príbehom.

�� Na koledníckej zbierke Dobrá 
novina sa v 19. ročníku vyzbieralo 
907 139,68 eur. Tento rok sa do nej 
zapojilo 26 737 detí a dospelých, 
ktorí navštívili vyše 76-tisíc rodín 
po celom Slovensku. Výťažok pôjde 
na konkrétne projekty pomoci 
ľuďom v Keni, Južnom Sudáne, 
Ugande a Rwande. V tohtoročnom 
19. ročníku bude Dobrá novina 
zameraná opäť na pomoc deťom 
s postihnutím.

�� Stránka pre animátorov ani-
mator.sk prišla v marci s novým 
dizajnom. Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže (ZKSM) 
ponúka animátorom malých 
spoločenstiev metodické materiály 
na prácu s deťmi a mládežou pros-
tredníctvom stránky, ktoré zahŕňajú 
námety na tematické stretnutia, 
zábavné a podnetné aktivity, hry, 
otázky na diskusiu k zaujímavým 
knihám a filmom, ale aj tipy, ako 
zorganizovať koncert, živý betlehem, 
hranú krížovú cestu či iné poduja-
tia. Na stránke pribudli informácie 
o ubytovacích zariadeniach vhod-
ných na víkendové podujatia alebo 
letné tábory pre deti a mládež, 
databáza rečníkov a kresťanských 
hudobných skupín.

Prešovskí študenti putovali do Ľutiny
V stredu 5. marca sa prešovskí 
stredoškoláci a vysokoškoláci 
zúčastnili na púti študentov 
do Ľutiny, kde mohli prežiť 
čas v kruhu rovesníkov a takto 
sa nielen duchovne obnoviť, 
ale i bližšie spoznať. Spoločné 
putovanie vlakom, ale aj pešo 
sa konalo pod duchovným 
vedením otca Petra Tirpáka, 
duchovného správcu Grécko-
katolíckeho mládežníckeho 
pastoračného centra v Prešove. 
Študenti – pútnici sa po prí-
chode oboznámili s históriou 
pútnického miesta, ako aj so 
životopisom sv. Mikuláša, kto-
rý sa zjavil miestnej obyvateľke 
Zuzane Feketeovej. Súčasťou 
púte a jej programu bola aj 
animátorská aktivita, ktorú 
pripravila jedna zo študentiek, 
Viktória Žolnová. V pútnickom 
Dome Mikuláša Klimčáka 
si vypočuli katechézu otca 
Petra Tirpáka, v ktorej upriamil 
pozornosť na nebezpečenstvá 

tohto sveta a hľadanie Božej 
vôle. Ďalším duchovným pokr-
mom púte bolo slávenie svätej 
liturgie v ľutinskej bazilike, pri 
ktorej sa študentom prihovoril 
otec Patrik Maľarčík, kaplán 
pútnického miesta Ľutina. Zá-
verečná aktivita, ktorá umocni-
la myšlienku púte, bola spojená 
s konfrontáciou Božieho slova 

a osobného života vytváraním 
vymysleného životného prí-
behu, ktorý bol opretý o texty 
konkrétneho citátu Svätého 
písma. Zavŕšením dňa bola 
spoločná modlitba Korunky 
k Božiemu milosrdenstvu. 
(Maroš Sejka)

Reprezentatívna kniha Proglas s historickými textami 
v troch jazykoch
V bratislavskom V-klube sa 10. 
marca uskutočnila slávnostná 
prezentácia knihy Proglas pod 
názvom I slovo, i písmo. Repre-
zentatívna publikácia a prvá 
slovenská literárno-umelecká 
pamiatka od sv. Konštantína 
Filozofa vyšla koncom minu-
lého roka pri príležitosti 1150. 
výročia príchodu sv. Cyrila a sv. 
Metoda na Slovensko. „Pre 
mňa je to najkrajšia sloven-
ská kniha vydaná vlani. Naši 
ľudia majú veľké národné 
aj kresťanské cítenie. Odrá-
ža sa to aj v nehnuteľných 
pamiatkach Cyrila a Metoda, 
ktoré som vlani zmapoval 
po celom Slovensku. Máme 
17 ich monumentov, z toho 
je 14 z bronzu, čo nie je lacná 
záležitosť,“ povedal čestný 
predseda Spolku slovenských 
spisovateľov (SSS) Jaroslav 

Rezník. Veľvyslanec Macedón-
skej republiky na Slovensku 
Gjorgji Filipov vyjadril poteše-
nie, že Proglas je trojjazyčný – 
v pôvodnej cyrilike, v preklade 
do macedónčiny a v súčasnej 
slovenčine v pretlmočení Eu-

gena Paulinyho a v prebásnení 
Viliama Turčányho. 
„Proglas je veľkým svedec-
tvom duchovnej a kultúrnej 
výšky, ale aj vyspelosti národa, 
ktorému bol text venovaný. Je 
to aj naša hrdosť, máme sa o čo 
oprieť. Je to slovo večného živo-
ta,“ konštatoval gréckokatolíc-
ky vikár Vladimír Skyba. Podľa 
historika Martina Homzu táto 
kniha vojde do slovenských 
vydavateľských dejín. „Proglas 
je dôležitý text v slavistike 
a najviac sa udomácnil na Slo-
vensku. Kniha obsahuje aj 
eseje arcibiskupa Cyrila Vasiľa 
SJ, básnika Teodora Križku, 
historika Matúša Kučeru a jej 
zostavovateľa, macedónskeho 
slovakistu Stojana Lekoského,“ 
predstavil publikáciu Martin 
Homza. (TASR)

čal modlitbou rozjímavého ruženca, 
po ktorej nasledovala svätá liturgia. 
Veriacim sa v homílii prihovoril otec 
Marcel Pisio, duchovný správca hory 
Zvir. Po svätej liturgii nasledovala 
modlitba Korunky k Božiemu milo-
srdenstvu a modlitba zasvätenia sa 
fatimskej Panne Márii. (Pavol Vasiľ)

�� Slováci vďaka Pôstnej škatuľke 
pomáhajú v Ugande deťom s HIV. 
Slovenská katolícka charita (SKCH) 
spustila 5. marca celoslovenskú 
kampaň a verejnú zbierku Pôstna 
škatuľka na pomoc deťom v Ugande. 
Počas obdobia pôstu pred Veľkou 
nocou rozposlala SKCH do viac ako 
600 slovenských farností pôstne ška-
tuľky, ktoré slúžia ako pokladničky 
na pôstne dary a zároveň informujú 
o živote a problémoch v rozvojových 
krajinách.

�� Aliancia za rodinu spúšťa petíciu 
za vyhlásenie referenda o ochra-
ne rodiny. Novinárom to 6. marca 
oznámili jej zástupcovia. Predmetom 
referenda budú: ochrana manželstva 
ako zväzku jedného muža a jednej 
ženy; uprednostnenie najlepšieho 
záujmu dieťaťa pri osvojení, a to: 
právo vyrastať v rodine s otcom 
a mamou; ochrana výnimočnosti 
manželstva pred tým, aby boli 
iné formy spolužitia postavené 
na rovnakú úroveň ako manželstvo 
a ochrana detí pred nevhodnou 
výchovou v školách.

�� Archieparchiálna škola animáto-
ra dobrovoľníka (AŠAD) pokračovala 
7. – 9. marca v GMC Bárka v Jus-
kovej Voli víkendom, na ktorom sa 
zúčastnilo 38 účastníkov. V odbore 
Animátor skupinky sa účastníci 
venovali poznávaniu samých seba 
a princípom vedenia skupiniek pod 
vedením dvoch psychologičiek: 
Renáty Vojtekovej a Janky Lukačov-
skej z Hnutia Svetlo-Život. Kreatívny 
odbor viedlo divadelné zoskupenie 
Dik z Pastoračného centra pre Ró-
mov v Čičave. Hudobný odbor viedol 
Michal Brandys zo spoločenstva 
Maranatha. Súčasťou duchovnej for-
mácie boli spoločné modlitby, sláve-
nie eucharistie, sviatosť zmierenia, 
práca v skupinkách, rôzne aktivity, 
ako aj večerný zábavný program. 
(Slavomír Zahorjan)

��Marcová malá púť sa na hore 
Zvir uskutočnila 9. marca. Program 
sa začal uctením si ikony Presvätej 

Biskup Rusnák sa vo svojej 
homílii zamýšľal nad tým, 
v čom spočívala Máriina druhá 
bolesť – útek do Egypta. Mária 
tu trpela, lebo bola prenasle-
dovaná. „Namiesto pokojnej 
výchovy musí svoje dieťa 
zachraňovať útekom mimo 
domoviny. Musí s vlastnou 
rodinou zdieľať osud bezdo-
movcov, vyhnancov, emigran-
tov. Musí pretrhnúť domáce 
vzťahy a kontakty v záujme 
záchrany toho najvzácnejšieho 

kontaktu a vzťahu, a to vzťahu 
k synovi. Tiež to, že sa dozve-
dá o vyvraždení neviniatok, 
z ktorých jedným mal byť aj jej 
syn.“ Podľa vladyku Petra sa aj 
náš život môže podobať tejto 
udalosti, tejto Máriinej bolesti, 
keď napr. rodičom nevyjde 
predstava o živote ich detí, 
keď do života vstúpi nejaká 
udalosť, ťažkosť, utrpenie 
a kríž, ktorý tieto plány úplne 
zhatil. Alebo to, že sa narodí 
choré dieťa, že príde ku krachu 

zamestnania, úspor, majetku, 
príde k rozchodu medzi mi-
lovanými osobami, k zničeniu 
manželstva a podobne. Kazateľ 
zdôraznil, že Mária v Egypte 
nestráca vieru, nestráca vzťah 
k Bohu. Vladyka Peter na záver 
vyzval mariánskych ctiteľov, 
aby sa učili od Márie, aby ona 
bola ich učiteľkou v nasledovní 
Ježiša Krista. (Stanislav Gábor, 
snímka: Peter Plško)

Pracovné stretnutie na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho  
v Humennom
Vo štvrtok 27. februára sa 
uskutočnilo pracovné stretnu-
tie na Gymnáziu svätého Jána 
Zlatoústeho v Humennom 
s riaditeľkou školy Janou Kon-
tuľovou, pedagógmi a zástup-
cami zriaďovateľa. Pracovné 
stretnutie nadväzovalo na ra-
cionalizačné opatrenie, ktoré 
bolo škole nariadené zo strany 
zriaďovateľa školy začiatkom 
roku 2014 z dôvodu poklesu 
žiakov a pre zachovanie školy 
do budúcich rokov.

V úvode porady zaznelo 
poďakovanie vedeniu ško-
ly, všetkým zamestnancom 

školy za ich doterajšiu prácu aj 
všetkým, ktorí školu budo-
vali a formovali od počiatku. 
V ďalšom priebehu pracovné-
ho stretnutia boli objasnené 
kroky zo strany zriaďovateľa, 
ktoré boli urobené v prospech 
školy od roku 2011. Išlo hlavne 
o rokovanie s vedením mesta 
Humenné koncom roku 2011 
ohľadne havarijného stavu 
budovy školy, ktorá patrí 
mestu Humenné. Mesto 
Humenné po tomto rokovaní 
začalo po etapách s výmenou 
okien na budove školy, ktorá 
bude pokračovať aj v roku 

2014. Zo strany zriaďovateľa sa 
zvýšila informovanosť o všet-
kých našich školách na strán-
kach Arcibiskupského úradu 
v Prešove, v gréckokatolíckom 
časopise Slovo, v obežníkoch 
Prešovského arcibiskupstva. 
Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom bola poskytnutá 
koncom roku 2013 finančná 
pomoc z iných zdrojov, ktoré 
jej zabezpečil zriaďovateľ ško-
ly. Priebežne boli objasnené aj 
ďalšie otázky zo strany peda-
gógov adresované zástupcovi 
zriaďovateľa. (Anton Uhrin)

Federácia skautov Európy na Slovensku  
oslávila desiate výročie
Skauti, vodkyne, roveri, 
strážkyne a duchovní asistenti 
Združenia katolíckych skautov 
a vodkýň na Slovensku sa zišli 
1. marca na hore Zvir v Litma-
novej, aby slávili ďakovnú 
svätú liturgiu za požehnaných 
desať rokov svojho pôsobenia 
na Slovensku. Liturgiu slávil 
vladyka Milan Lach SJ, prešov-
ský pomocný biskup, a otec 
Daniel Galajda, prešovský 

protopresbyter, ktorý spolu 
s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ 
30. decembra 2003 založil prvý 
zbor Federácie skautov Európy 
(FSE) na Slovensku – Litma-
nová 1. Na liturgii sa zúčastnili 
aj ostatní duchovní asistenti. 
Vo svojej homílii vladyka 
Milan povzbudil zúčastne-
ných do práce na sebe samom. 
Po svätej liturgii sa uskutočnilo 
odovzdávanie tzv. drievok, 

čím sa rover alebo strážkyňa 
stáva garantom metodoló-
gie spôsobu výchovy vo FSE. 
Nasledoval galavečer, ktorý sa 
niesol v znamení skautských 
hier, spomienok aj tancovačky 
a ktorý svojou prítomnosťou 
poctil vladyka Cyril Vasiľ SJ, 
sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi, a prof. Marek 
Šmid, rektor Trnavskej univer-
zity. (Michal Vadrna)

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

Keď zvolenie prvého pápeža z Latinskej Ameriky ohlásil svetu pred rokom 13. marca  
biely dym vychádzajúci z komína vatikánskej Sixtínskej kaplnky a zvony na Bazilike sv. Petra, 

začala sa zaujímavá epocha v dejinách Cirkvi. Odvtedy žijú na Apeninskom polostrove  
dvaja muži v bielej sutane, bývalá aj súčasná hlava Katolíckej cirkvi  

Benedikt XVI. a František. 

Novozvolený pápež už v ten večer 
z balkóna Baziliky sv. Petra vyzval 
k modlitbe za emeritného pápeža 

Benedikta XVI. Ten sa v posledný febru-
árový deň minulého roka vzdal svojho 
úradu. Pontifikát ukončil po takmer ôsmich 
rokoch. Osemdesiatpäťročný Benedikt 
XVI. povedal, že cíti ťarchu staroby a že mu 
na riadne vykonanie úradu nezostávajú sily.

Svätý Otec František vstúpil do svojho 
pontifikátu s jemu vlastnou charizmou. 
Po svojom zvolení na prekvapenie mnohých 
zostal bývať v Dome sv. Marty v omnoho 
jednoduchšom príbytku, než je pápežský 
apartmán. Už o pár týždňov šokoval svet 
umývaním a pobozkaním nôh mladistvým 
vo väzení na Veľký štvrtok či návštevou 
Lampedusy, ktorá bola silným vyjadrením 
blízkosti zabudnutým a opusteným ľuďom 
a tým, ktorí prišli o život na ceste za náde-
jou v lepšiu budúcnosť. Pre mladých sa stali 

významnými Svetové dni mládeže v Riu de 
Janeiro.

Počas všetkých týchto udalostí bol 
pápež spontánny a jednoduchý. Nebál sa 
vykročiť z vopred naplánovanej cesty, aby 
podal ruku človeku stojacemu na jej kraji. 
Nemal problém venovať sa pred všetkými 
malému živému chlapcovi, ktorý sa dostal 
až k nemu. Svätý Otec  pokojne predniesol 
svoj prejav a chlapčeka ešte pohladil po hla-
ve. V novembri počas omše na Námestí sv. 
Petra vo Vatikáne pohladil a pobozkal muža 
posiateho nádormi a pripojil sa k jeho mod-
litbe. Duchovne pomáha chorým a slabším 
a nejeden bozk sa už ušiel väzňom, umiera-
júcim či deťom.

Toto všetko je živým obrazom, sprí-
tomnením slov tohto latinskoamerického 
pápeža zapísaných v apoštolskej exhortácii 
Evangelii gaudium (Radosť evanjelia), ktorú 
Federico Lombardi, riaditeľ Tlačového stre-

diska Svätej stolice, nazval jeho vlastným 
programovým dokumentom, v ktorom 
vidno srdce Svätého Otca. Podľa neho je 
napísaná veľmi jasne, veľmi obsažne, ako 
program jeho pontifikátu. 

Táto jednoduchosť a spontánnosť vyvo-
láva veľký záujem ľudí, a to nielen prakti-
zujúcich katolíkov, ale všetkých ľudí celého 
sveta – o tohto pápeža a o jeho posolstvo. 
Páter Lombardi povedal: „Je to niečo, čo – 
ako si myslím a dúfam – je veľmi hlboko 
zakorenené v srdciach ľudí, ktorí sa cítili 
byť zasiahnutí slovom lásky, pozornosti, 
milosrdenstva, blízkosti, v ktorom skrze 
človeka, pápeža, prichádza Božia láska.“

Svätý Otec má predstavu Cirkvi, ktorá 
vychádza zo seba v ústrety človeku. Hovorí 
o nevyhnutnej reforme. „Pápež dal veľký 
impulz a kráča s Cirkvou, ktorá hľadá Božiu 
vôľu, ktorá hľadá svoje poslanie v dnešnom 
svete pre dobro všetkých, idúc naozaj k pe-

rifériám, až po hranice sveta. Pápež často 
hovorí o pastieroch, ktorí sú vpredu pred 
stádom, uprostred neho a za stádom, aby 
mu pomohli nájsť svoju cestu. Myslím si, že 
on to naozaj robí takto a vyzýva celú Cirkev, 
aby bola na ceste,“ povedal páter Lombardi.

To, že sám na sebe ukazuje potrebu 
zmeny postoja, absolútneho prerodenia 
sa v evanjeliu, bolo vidno už na začiatku 
pontifikátu. Vybral sa cestou evanjelia, a to 
nie je cesta v prepychu, ale v chudobe srdca. 
Prvým prekvapením pre mnohých bolo, 
keď na balkóne Baziliky sv. Petra mal Svätý 
Otec oblečenú iba jednoduchú bielu sutanu 
so širokým hrdlom bez tradičnej honosnej 
červenej šerpy. Jeho hruď nezdobil zlatý 
kríž, ale iba jednoduchý z bieleho kovu. 
Aj červené topánky zostali niekde vnútri. 
Dokonca používa prsteň z pozláteného 
striebra vyrobený pre Pavla VI., ktorý ho 
nikdy nepoužíval. Toto všetko by boli iba 
prázdne gestá, ale tu ide o viac. Už vtedy 
zvolením si mena František ukázal smer, 
ktorým chce ísť. Smer, ktorým chce viesť 
Cirkev.

A tieto jeho jasné gestá, slová, skutky 
a postoje i plány tak, ako sú povzbudením 
pre mnohých, iných usvedčujú z klamstva, 
z rozporu skutkov a slov. Jeho jednodu-
chosť zasa vytvára priestor na manipulo-
vanie, prekrúcanie jeho slov najčastejšie 
senzáciechtivými novinármi. Ale každý, 
kto vníma Svätého Otca v plnosti, tomuto 
klamstvu nenaletí.

A aký rok prežil emeritný pápež Benedikt 
XVI.? Tento veľký muž sa v pokoji stiahol 
do ústrania, modlitby a meditácie. Aj to 
svedčí o jeho veľkom charaktere. Na prvý 
pohľad sa zdá, akoby jeho pôsobenie a te-
rajšie ticho boli v protiklade so skutkami 
Svätého Otca Františka. Opak je pravdou. 
Úžasne sa dopĺňajú. Jeden je plný sily, muž 

činu. Koná, lebo toto je dnes jeho cesta. 
Druhý, múdry starec, sa stáva mužom 
modlitby. Tak v sebe obaja napĺňajú známe 
benediktínske heslo Ora et labora (Modli sa 
a pracuj).

Súzvuk týchto dvoch mužov je viditeľný 
pri ich stretnutí. Ba čo viac, encykliku Lu-
men fidei (Svetlo viery) vydanú v lete totiž 
takmer celú napísal Benedikt XVI. ešte pred 
tým, ako vo februári odstúpil. Svätý Otec 
František ju však doplnil, a tak sa stala spo-
ločným dielom ostatných dvoch pápežov.

Mnohí v túžbe po senzáciách a vzruše-
ní vyhľadávajú rozdiely a rozpory medzi 
týmito dvomi mužmi viery. Osobný 
tajomník pápeža Benedikta, arcibiskup 
Georg Gänswein, však poskytol nemeckým 
médiám exkluzívny novoročný rozhovor, 
kde uviedol presný opak. Uviedol, že obaja 
pápeži dávajú „rôzny dôraz“, ale obsah je 
ten istý. „Cirkev je tu kvôli ľuďom, kvôli 
viere,“ vysvetlil Gänswein. „Pápež František 
nechce reformovať vieru, ale veriacich, a to 
je veľký rozdiel.“

Rok je na posúdenie vplyvov terajšieho 
Svätého Otca málo. Rovnako je to krát-
ky čas na to, aby sa posúdilo pôsobenie 
emeritného pápeža. Mnoho vecí, skutkov, 
modlitieb, rozhodnutí... zostáva a zostane 
skrytých pred ľuďmi, no Bohu nič nie je 
skryté. Každý muž na Petrovom stolci je 
iný, každý má svoju charizmu, no každého 
vedie ten istý Duch v napĺňaní Kristovho 
evanjelia. My môžeme urobiť pre oboch 
veľa – dôverovať im a modliť sa za nich. 
A naša dôvera a modlitba sa musí prejaviť 
do rovnakých skutkov, aké vidíme na týchto 
dvoch nasledovníkoch veľkého pápeža Jána 
Pavla II. n

Juraj Gradoš
snímky: static-secure.guim.co.uk;  

media.zenfs.com

Rozhovor s Ing. Dašou 
Fedorkovou, koordinátorkou 
Ekumenického svetového 
dňa modlitieb v Košiciach 

V marci sa koná Ekumenic-
ký svetový deň modlitieb. 
O aké podujatie ide?
Ide o najväčšie ekumenické 
laické hnutie. Myšlienka 
vznikla pred 127 rokmi 
v USA, keď veriace ženy 
v Missouri pozvali kresťanov na modlitby za pri-
sťahovalcov, ktorí žili v biede. Prvý svetový deň 
modlitieb sa slávil 4. marca 1927. Odvtedy sa 
hnutie rozšírilo do vyše 180 krajín sveta. Cieľom 
je nachádzať k sebe cestu napriek rozdielom 
vo vyznaniach, napriek rečovým a kultúrnym 
rozdielom, a zároveň pomoc chudobným ľuďom 
vo vzdialených krajinách. V Európe sa hnutie 
rozšírilo po druhej svetovej vojne. V roku 1968 
vznikol medzinárodný výbor, ktorý vyberá témy 
a krajiny na vypracovanie modlitebných textov. 
Cirkvi na Slovensku sa do Svetového dňa mod-
litieb po prvýkrát zapojili v roku 1987 a od roku 
1993 sa uskutočňujú aj v našom meste.

Kto sa zúčastnil na priebehu tohtoročného dňa 
modlitieb na území mesta Košíc? 
Tohtoročný Svetový deň modlitieb sa konal 
7. marca. V gréckokatolíckom Katedrálnom 
chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach sa veriaci modlili spolu s košickými 
koordinátorkami SDM z Apoštolskej cirkvi, Brat-
skej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, Českoslo-
venskej husitskej, Evanjelickej, Gréckokatolíckej, 
Reformovanej a Rímskokatolíckej cirkvi. Modlit-
by pripravili kresťanské ženy z Egypta na tému 
Pramene v púšti. Počas ekumenickej bohoslužby 
sa v kázni prihovoril otec Pavol Bardzák, gréc-
kokatolícky farár farnosti Košice-Staré Mesto. 
V prosbách sme Bohu predkladali modlitby 
nielen za Egypt, ale aj za pokojné vyriešenie 
situácie na Ukrajine. Na záver sa konala zbierka 
na podporu dvoch projektov – na vzdelávanie 
žien a dievčat v dedinách horného Egypta 
a na nemocnicu v Nagade.

Čo vás pri príprave alebo počas priebehu podu-
jatia najviac oslovilo?
Ekumenickej bohoslužbe predchádzajú 
prípravné stretnutia koordinátoriek, kde sa 
bližšie spoznávame. Každá sme z inej cirkvi, 
rozdielneho veku a vzdelania, ale máme jedno 
spoločné: vieru v Pána Ježiša Krista. Je to dobrá 
škola vzájomnej lásky a porozumenia, v ktorej 
sa vždy niečo naučím. Pre mňa to bola napríklad 
spoločná cesta vlakom na prípravný seminár 
do Bratislavy s jednou zo sestier z inej cirkvi. 
Desať hodín vo vlaku nebolo o móde, o počasí, 
ale o zdieľaní nášho života s Ježišom. Jej svedec-
tvá vo mne prehĺbili túžbu mať ešte hlbší vzťah 
s Ježišom v mojej cirkvi.

Dada Kolesárová
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Vzhľadom na prebiehajúcu krízu manželského či rodinného života sa aj v Cirkvi viac otvára-
me hľadaniu hodnoty, krásy, zmyslu, ale aj pomoci rodinám. Pritom sa ukazuje, že samotné 
zdôrazňovanie pravdy o manželstve podľa Božieho plánu je síce veľmi potrebné, ale nestačí. 
Ani psychologická pomoc a návody na šťastný rodinný život nemajú silu radikálne meniť stav 
rodiny v jej ťažkostiach.  

Skúsenosť života viery nás presviedča, 
že k týmto ľudským snaženiam je ešte 
potrebná duchovná pomoc Boha, aby 

sa manželstvo a rodina vydarili. Jedným 
z dôležitých prostriedkov duchovnej pomo-
ci je modlitba. Tento príspevok venujeme 
významu modlitby v rodinných vzťahoch.

Modlitba v živote viery
Jedným z najznámejších výrokov o mod-
litbe je, že modlitba je stretnutím, resp. 
dialógom s Bohom. Teologicky mimoriad-
ne obsažný pojem o modlitbe použil ce-
losvetový Katechizmus Katolíckej cirkvi. 
Prvej podkapitole o modlitbe dáva názov 

Modlitba ako Boží dar. V tomto netra-
dičnom označení modlitby je citeľný istý 
súzvuk s pojmom viery, ktorá je v teológii 
označovaná aj ako Boží dar a spolupráca 
človeka s týmto darom. Katechizmus ďalej 
o modlitbe hovorí: „Modlitba je povzne-
senie duše k Bohu alebo prosba k Bohu 

Vzájomná modlitba 
v rodine

o vhodné dobrá.“ (KKC, 2559) Podľa apoš-
tola Pavla je modlitba darom Ducha, ktorý 
otvára srdce Bohu a usmerňuje činnosť 
ľudského ducha, aby modlitba nebola 
iba prázdnym rečnením, ale vznešeným 
vzletom srdca. „Tak aj Duch prichádza 
na pomoc našej slabosti, lebo nevieme 
ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; 
a sám Duch sa prihovára za nás nevyslovi-
teľnými vzdychmi.“ (Rim 8, 26) Cirkevní 
otcovia patristiky nám na základe svojich 
duchovných skúseností zanechali nádher-
né výroky o modlitbe. Napr. podľa sv. Jána 
Zlatoústeho je modlitba prístavom v búr-
ke, kotvou stroskotancov, pokladom chu-
dobných...; útočiskom v nešťastiach, zdro-
jom horlivosti, príčinou radosti, matkou 
filozofie. Inde sa vyjadruje, že modlitba je 
azylom všetkých ľudských starostí. Jeden 
z najväčších ruských autorov duchovnej 
literatúry Teofan Zatvornik (1815 – 1894) 
odporúča rodičom, ktorí chcú, aby Boh 
chránil ich deti pred nebezpečenstvom, 
modliť sa za ne deň i noc (porov. Teofan 
Zatvornik: Спасение в семейной жизни).

Modlitba je široko rozvinutý nábo-
ženský fenomén s viacerými funkciami. 
Aspoň stručne vymenujeme tie najdôle-
žitejšie. Modlitba slúži na rozvoj vzťahu 
s Bohom, na uzdravenie duše, na vytvára-
nie jednoty spoločenstva, na oporu voči 
pokušeniam atď. V ďalšej časti si všim-
neme význam modlitby pri odovzdávaní 
viery v rodine. 

Napätie medzi digitálnym 
a spirituálnym 
Život súčasnej mladej generácie hlásiacej 
sa k viere prebieha v atmosfére prelína-
nia sa dvoch hlavných (proti)pólov. Prvý 
pól môžeme označiť ako digitálny, resp. 
technický, druhý ako spirituálny, resp. 
náboženský. Obidva naznačené póly sú 
autonómne, vzájomne vedľa seba ko-
existujú a v zameraní na človeka majú 
slúžiť jeho integrálnemu rozvoju. Určité 
permanentné napätie v jednotlivcovi 
vyvoláva obdobie osobného vnútorného 
zápasu pri dozrievaní pre správne životné 
rozhodnutia. Toto poznanie vlastnej ži-
votnej cesty je zaiste dôležité urobiť pred 
Bohom, to znamená vo viere a modlitbe. 
Vykonávanie náboženských praktík samo 
osebe tu nie je cieľom, ale prostriedkom 
na spoznanie svojho miesta a poslania 
v živote. V mnohých prípadoch, žiaľ, 
ľahostajnosť voči viere a jej primerané-
mu rozvoju je evidentná, až zarážajúca. 
Prečo? Kým vstup do digitálneho sveta 
(digitálna televízia, internet, telefón atď.) 
nevyžaduje okrem technickej zručnosti 

veľkú duševnú aktivitu, spirituálny svet 
sa bez namáhavého sústredenia nezao-
bíde. Ďalšou charakteristikou digitálne-
ho sveta je popri jeho pestrosti to, že je 
plytký. Ponúka síce zaujímavé a inovatívne 
možnosti vyžitia sa, súčasne však konzu-
mentovi majstrovským spôsobom natláča 
svoj projekt naplneného života, a navyše 
ho oberá o takmer celý voľný čas. Často 
nepodstatnými informáciami nasýtený 
konzument už „unavil“ svoje srdce a necíti 
potrebu pozdvihnúť ho k Bohu. 

Naproti tomu spirituálny svet (osobná 
modlitba, liturgia Cirkvi, čítanie Písma 
atď.) vyžaduje od človeka, aby sa odtrhol 
od vonkajších vnemov a svoje vnútro 
otvoril dialógu s Bohom, ktorý prebýva 
v tichu. Toto stíšenie a načúvanie má 
prenikať nielen modlitbou, ale podľa R. 
Guardiniho aj každodenným životom člo-
veka (porov. Guardini, R.: O živém Bohu). 
K tomu, aby človek „počul“ Boha, je nevy-
hnutný nielen vyhradený čas, ale aj ochota 
srdca, a najmä viera. Takýto autentický, so 
životom korelatívny vzťah s Bohom je aj 
u dospelých veriacich pomerne zriedkavý. 
Preto sa náboženské praktiky zdajú najmä 
mladej populácii často málo významné 
a nepríťažlivé, lebo nie sú konané v sú-
vislosti s vplyvom na kvalitu ich života. 
Snaha o premostenie obidvoch pólov, 
čiže vymedzenie im prislúchajúceho mies-
ta v praktickom každodennom živote jed-
notlivcov i rodín, stojí zatiaľ ako otvorená 
úloha každodennej rodinnej pastorácie. 

Modlitba za manželského 
partnera
Veľa svetla do účinnosti modlitby jedného 
manželského partnera za druhého prinies-
la vo svojich úspešných knihách laická 
autorka Stormie Omartianová. Zo svojej 
bohatej skúsenosti tvrdí, že k manželským 
tragédiám, ako sú rozvody, neprichádza 
preto, že ich chceme, ale preto, že neverí-
me v silu modlitieb. Je to práve modlitba, 
ktorá roznecuje v srdci Božie túžby, najmä 
lásku. Láska spôsobuje, obrazne poveda-
né, také teplo v srdci človeka ako plynový 
horák pri zváraní, ktorý dokáže roztaviť 
a spojiť aj dva hrubé kovy dokopy. Modlit-
ba pozýva Boha do manželského a ro-
dinného života a uvádza ho do správnej 
rovnováhy. Práve strata rovnováhy v osob-
nom, pracovnom i partnerskom živote je 
dnes príčinou mnohých vykoľajení. Mod-
litbou môžeme neustále vyprosovať Božie 
dary pre manželského partnera. Ide najmä 
o dar odpúšťajúcej lásky, nevyhnutnej 
na spoločný život. Odpustenie je nové vi-
denie spoločného manželského života cez 

prizmu pohľadu Božieho milosrdenstva. 
Je to víťazstvo Boha nad ľstivým nená-
vistníkom diablom v konkrétnom medzi-
ľudskom vzťahu. Modlitba je neviditeľné 
duchovné puto spájajúce manželov, aj keď 
sú od seba fyzicky vzdialení. Je to pevná 
obruč, ktorá spája manželov a rodinu du-
chovnými zväzkami. Silu modlitieb som 
mal možnosť viackrát zakúsiť na podujatí 
s názvom Manželské stretnutia, konanom 
každé leto v Banskej Bystrici. Stretáva sa 
tam v dvoch turnusoch okolo 250 man-
želských párov na obnovu svojho života. 
Po prednáškach a diskusiách, v ktorých sa 
rozoberajú základné témy manželského 
života, bývajú večer modlitby za uzdra-
venie zranení vo vzájomných vzťahoch. 
Je uchvacujúce, ako Boh v otvorených 
srdciach dokáže „chirurgicky“ odstraňovať 
nahromadené zlo a liečivo privádzať man-
želov k obnove vzájomnej úcty a lásky. Tu 
sa plasticky ukazuje, že modlitba v prvom 
rade mení mňa, nie partnera. A cez moje 
skutočné obrátenie prichádza aj celkové 
uzdravenie vzťahov.

Predstavme si, že by sme aspoň neja-
ký čas všetkých nedorozumení, hádok, 
hnevu a z toho vzniknutých tichých 
domácností venovali spoločnej modlitbe. 
Namiesto napätia by sa v našej domácnos-
ti šírila chvála a vďaka Bohu za spoločne 
prežitý deň. Alebo jednoduchá modlitba 
posvätného ruženca, do ktorej sa zapoja aj 
menšie deti. Keď však už vznikli napätia, 
obyčajne je neskoro. Preto je lepšie pre-
ventívne viesť pravidelný dialóg s Bohom 
i človekom a vyventilovať to, čo nás trápi, 
svoje ťažkosti a problémy.  V dôvernom 
dialógu sa obyčajne  ukážu možné rie-
šenia, a tak získame skúsenosť, že Boh 
nám dal za manželského partnera tohto 
človeka práve preto, že cez neho sa nám 
prihovára on sám.  

Záver
Starať sa o rodinu a jej vonkajšie zabezpe-
čenie je chvályhodná a záslužná činnosť. 
No treba sa v rodine aj modliť, aby Boh 
požehnával naše ľudské snaženia a vie-
dol naše srdcia k manželskej jednote. 
Takto prispejeme k zdravému životu celej 
rodiny, lebo aj deti cez vzájomnú lásku 
rodičov zakúsia Božiu lásku. Skúsme 
v týchto náročných časoch pozvať a za-
pojiť Boha do života našich rodín. Určite 
neoľutujeme. n

Michal Hospodár
ilustr. snímka: www.flickr.com
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Svätý Otec František 
o rodine
Počas návštevy rakúskych biskupov ad limina 
apostolorum v Ríme v januári tohto roka Svä-
tý Otec František okrem iného zdôraznil: „Vý-
znamnou oblasťou našej práce ako pastierov 
je rodina. Nachádza sa v samotnom srdci 
evanjelizujúcej Cirkvi. ,Kresťanská rodina je 
naozaj prvým spoločenstvom povolaným 
na to, aby hlásalo evanjelium človeku, ktorý 
sa rozvíja, a aby ho postupnou výchovou 
a katechézou priviedla k plnej ľudskej a kres-
ťanskej zrelosti’ (Familiaris consortio, 2).“ 

Úlohou kresťanských rodičov je slovom, 
ale najmä príkladom odovzdať živú vieru 
svojim deťom. Niektorí sa spoliehajú na ná-
boženskú výchovu v školách či na prípra-
vu v chráme pred prijatím sviatostí. Iba 
takéto odovzdávanie radostného posolstva 
evanjelia nestačí. Deti sa majú dozvedieť 
o Ježišovom posolstve už v rodine. Tieto 
nedostatky vidíme najmä teraz, keď nám 
vyrástla generácia, ktorá nedostala základy 
živej viery v dobe totality hlavne pre strach 
rodičov. Treba sa s trpezlivosťou venovať 
tejto generácii, aby nerobila tie isté chyby 
ako ich rodičia.

Svätý Otec dodal, že „rodina je privilego-
vaným miestom evanjelizácie a vitálneho 
odovzdávania viery“. Povzbudil biskupov, aby 
urobili všetko preto, aby sa v našich rodinách 
modlilo a aby sa viera prežívala a odovzdá-
vala ako neoddeliteľná súčasť každodenné-
ho života. „Starostlivosť Cirkvi o rodinu sa 
začína vhodnou prípravou a primeraným 
sprevádzaním mladomanželov, rovnako 
výkladom verného a jasného učenia Cirkvi 
o manželstve a rodine. Manželstvo ako svia-
tosť je Božím darom, a zároveň záväzkom. 
Láska dvoch manželov je posvätená Kristom 
a mladomanželia sú povolaní, aby svedčili 
a kultivovali túto svätosť skrze svoju vernosť 
jeden druhému.“

Základ, ako hovorí Svätý Otec, na ktorom 
sa môže rozvíjať harmonický rodinný život, 
predstavuje predovšetkým manželská ver-
nosť. Žiaľ, v dnešnej dobe vidíme, že rodina 
a manželstvo v krajinách západného sveta 
trpia hlbokou vnútornou krízou. „V prípade 
rodiny sa krehkosť väzieb stáva osobitne 
vážnou, pretože ide o základnú bunku spo-
ločnosti, miesto, kde sa učíme žiť s rozdielmi 
a patriť inému, a kde rodičia odovzdávajú 
vieru svojim deťom.“ (Evangelii gaudium, 66)

Drahí otcovia a drahé matky! Keď čítate 
tieto riadky, upozornite na ne svoje dcéry 
a svojich synov. Môžu pre nich znamenať 
veľa, lebo udávajú správny smer spoločnému 
manželskému životu v rodine, ktorá je dnes 
veľmi ohrozená.

Mons. Ján Babjak SJ

Dekrét o účinkovaní a živote kňazov

Presbyterorum ordinis
Kňazskému stavu venovali konciloví otcovia dva samostatné dekréty. Tým je naznačená 
dôležitá úloha kňazov pri koncilom vyslovenej želanej pastoračnej obnove Cirkvi. Dekrét je 
rozdelený na tri kapitoly a jeho učenie sa vzťahuje na všetkých kňazov v rozličných službách. 

Pastierska úloha
Obsahom prvej kapitoly dekrétu je vše-
obecný úvod o sviatostnom kňazstve. Kňazi 
sú tu nazvaní spolupracovníkmi biskupov 
pri plnení poslania, ktoré im zveril Kristus. 
Kňazská služba svojou povahou smeruje 
k prinášaniu eucharistickej obety. Aj keď 
sú kňazi prítomní vo svete, svedčia a vy-
sluhujú iný život, ako je ten pozemský. 
Stoja na čele stáda, do ktorého sú poslaní, 
a plnia pastiersku úlohu podľa vzoru Krista 
– Dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce 
a vedie ich.

Kňazská služba a spoločenstvo
Druhá kapitola podrobnejšie rozoberá 
konkrétne povinnosti kňazov. Jednou z pr-
vých je hlásanie Božieho slova svedectvom 
života, priamou kazateľskou činnosťou, 
katechézou alebo iným spôsobom. Ohlaso-
vaním Božieho slova sa vzbudzuje v poslu-

cháčoch viera ako predpoklad vysluhovania 
sviatostí. Vrcholom sviatostného života 
je slávenie eucharistie. Všetky sviatosti, 
cirkevné služby a apoštolské diela úzko 
súvisia so svätou eucharistiou a sú na ňu 
zamerané (porov. PO, 5). Kňazi však nie sú 
iba liturgmi, ale aj vychovávateľmi Božieho 
ľudu k jeho kresťanskej zrelosti. V zmysle 
tejto úlohy majú viesť veriacich k budo-
vaniu pravého cirkevného spoločenstva, 
v ktorom každý nachádza svoje miesto. 
Takto sa utvára tajomné Kristovo telo po-
spájané zväzkami lásky. Dekrét ďalej vyzý-
va na budovanie bratských vzťahov medzi 
biskupom a kňazmi. Biskupom pripomína, 
aby sa všemožne starali o formáciu a svätosť 
svojich kňazov. Kňazi v jednom biskupstve 
medzi sebou tvoria presbytérium. „I keď 
sa zaoberajú rozličnými úlohami, predsa 
konajú jedinú kňazskú službu v prospech 
ľudí.“ (PO, 8) Veľmi sa odporúča spoločné 

stretávanie sa kňazov, aby sa pestovalo 
kňazské spoločenstvo. Podľa rozličných 
osobných a pastoračných potrieb majú 
kňazi vytvárať vzájomné spoločenstvá, kde 
nájdu pookriatie, vzájomnú oporu a posilu. 
Voči laikom majú kňazi prejaviť ochotu 
spolupráce. Majú si vážiť miesto a poslanie 
laikov v Cirkvi a podporovať ich osobné 
dary a iniciatívy. Každý kňaz má pamätať 
na to, že začlenením sa do kňazského stavu 
berie na seba účasť na všeobecnom poslaní 
spásy „až po kraj zeme“ (Sk 1,8). Ku kňaz-
skému poslaniu patrí aj starostlivosť o nový 
kňazský dorast.

Život v dôvere
Tretia kapitola sa zaoberá samotným živo-
tom kňazov. Kňaz zastupuje Ježiša Krista, 
a preto je povolaný usilovať sa o osobnú 
kresťanskú dokonalosť. Cestou kňazskej 
svätosti je svedomité a neúnavné vykoná-
vanie kňazských povinností. Keďže kňaz 
koná v osobe Krista, vykonávaním svojich 
povinností sa sám posväcuje a obetuje Bohu 
celý svoj život. „Láska Dobrého pastiera 
podnecuje kňazov, aby ako správcovia 
a pastieri Božieho ľudu dali aj život za svoje 
ovce...“ (PO, 13) Aby kňazi pri mnohorakých 
povinnostiach nestratili harmóniu, majú sa 
vždy pýtať, čo je Pánova vôľa a ako naplniť 
pastoračnú lásku. To si vyžaduje ducha 
pokory a poslušnosti, čností, ktoré sú zvlášť 
teraz v pôste spomínané v modlitbách. 
Okrem toho pravdivosť kňazského života 
a činnosti je v úzkom spojení so slobod-
ným prijatím chudoby. Opačný postoj 
nezjavuje Kristovu tvár a je skôr odpudzujú-
ci. V západnej cirkvi viaže kňazov cirkevný 
zákon celibátu (bezženstva), ktorý je vo 
východných cirkvách dobrovoľný. Nakoniec 
dekrét uvádza prostriedky rozvíjajúce kňaz-
ský duchovný a intelektuálny život. Dekrét 
povzbudzuje kňazov, aby napriek ťažkos-
tiam nepodľahli nezdravému pesimizmu 
ani sekularizačnému tlaku, ale žili v dôvere 
v Pána, ktorý premohol svet (porov. Jn 16, 
33). n

Michal Hospodár
ilustračná snímka: Ján Marčák

Pomoc pre chorých
Na stredajšej generálnej audiencii Svätý Otec 
František priblížil veriacim význam sviatosti 
pomazania chorých takto: „Kňaz prichádza, 
aby chorému alebo starému pomohol. Preto 
je návšteva kňaza u chorého veľmi dôležitá. 
Pretože to prichádza Ježiš, aby mu uľavil, 
posilnil ho, dal mu nádej a aby mu pomohol. 
A aj preto, aby mu odpustil hriechy. A to je 
nádherné! Kňaz a tí, ktorí sú počas pomaza-
nia chorých prítomní, reprezentujú v skutoč-
nosti celé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa 
ako jedno telo spolu s Ježišom zhromažďuje 
okolo trpiaceho a jeho rodiny, živiac v nich 
vieru a nádej, a podporujúc ich modlitbou 
a bratskou blízkosťou. Najväčšia potecha 
však vychádza zo skutočnosti, že v tejto 
sviatosti je prítomný sám Pán Ježiš, ktorý nás 
berie za ruku, pohládza nás, ako to robieval 
chorým, a pripomína nám, že mu už patríme 
a že nič, ani zlo a smrť, nás nemôže od neho 
odlúčiť. Osvojme si teda tento zvyk zavolať 
kňaza, aby prišiel k našim chorým a starkým 
a udelil im túto sviatosť, túto útechu, túto 
Ježišovu silu ísť ďalej. (úryvok katechézy z 26. 
februára 2014)

Čas na zmenu kurzu
Svätý Otec František sa počas generálnej au-
diencie zamýšľal nad pôstnym obdobím. Vo 
svojej katechéze okrem iného vyzýva na zod-
povednejšie uvedenie krstu do života. Hovo-
rí: „Napĺňanie vlastného krstu do dôsledkov 
nás pozýva aj k tomu, aby sme si neprivykli 
na situácie úpadku a biedy, s ktorými sa 
stretávame na uliciach našich miest a dedín. 
Je tu nebezpečenstvo, že sa pasívne zmieri-
me s istými formami správania a nedotknú sa 
nás smutné skutočnosti, ktoré nás obklopujú. 
Privykneme si na násilie ako na akúsi každo-
dennú bežnú správu v novinách. Zvykneme si 
na bratov a sestry, ktorí spia na ulici a nema-
jú strechu nad hlavou. Zvykneme si žiť v spo-
ločnosti, ktorá sa tvári, že si vystačí bez Boha, 
v ktorej rodičia už neučia svoje deti modliť 
sa, ani len sa prežehnať. Pýtam sa vás: Vedia 
sa vaši synovia a dcéry, vaše deti prežehnať? 
Vedia vaši vnuci urobiť znak kríža? Naučili 

ste ich, ako sa to robí? Vedia sa modliť Otče 
náš? Zamyslite sa a odpovedzte vo svojom 
srdci. Toto podvoľovanie sa spôsobom, ktoré 
nie sú kresťanské a pripútanosť k pohodliu 
nám omamujú srdce! Pôstne obdobie k nám 
prichádza ako prozreteľnostný čas na zmenu 
kurzu, aby sme obnovili v sebe schopnosť 
reagovať na skutočnosť zla, ktorá je pre nás 
zakaždým výzvou.“ (úryvok katechézy z 5. 
marca 2014)

Cesta kresťana
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ 
(Lk 9, 23) Touto myšlienkou pápež František 
priblížil v jednej zo svojich homílií životný 
štýl kresťana. Povedal: „Toto je kresťanský 
štýl, touto cestou kráčal Ježiš ako prvý. Nie je 
mysliteľný kresťanský život mimo tejto cesty. 
Vždy je to cesta, ktorou prešiel ako prvý. Ces-
ta pokory, poníženia, sebazaprenia a zmŕt-
vychvstania. Toto je cesta kresťana. Kresťan-
ský štýl bez kríža nie je kresťanský, rovnako 
ako kríž, ktorý by bol bez Ježiša, nie je 
kresťanský. Kresťanský štýl prijíma kríž spolu 
s Ježišom, a takto kráča. Nie bez kríža, nie bez 
Ježiša. A tento štýl nás zachráni, prinesie nám 
radosť a urobí nás plodnými, pretože táto 
cesta sebazaprenia dáva život, je proti ceste 
sebectva, privlastňovania si všetkého len pre 
seba. Táto cesta je otvorená voči ostatným, 
pretože touto cestou išiel Ježiš, cestou seba-
zaprenia, darovania života. Kresťanský štýl je 
presne týmto štýlom poníženosti, miernosti, 
pokory.“ (úryvok katechézy zo 6. marca 2014)

Ako žiť šťastne v manželstve? V spojení s Pá-
nom, ktorý stále obnovuje lásku a dáva jej 
silu na prekonanie všetkých ťažkostí. (Twitter 
Svätého Otca Františka z 3. marca 2014)

V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa 
priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie. 
(Twitter Svätého Otca Františka zo 4. marca 
2014)

podľa www.radiovaticana.org pripravil 
Marek Baran

snímka: thedialog.org50
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Ako nás môže Boh zachrániť skrze man-
želstvo?
Manželstvo je sviatosťou a sviatosti 
skutočne a efektívne komunikujú, čo sa 
stalo na kríži. Sviatosti skutočne komuni-
kujú to, čo symbolizujú. A tak teda láska 
manžela a manželky nie je len prázdnym 
symbolom toho, že Kristus miluje Cirkev, 
ale skutočne komunikuje jeho lásku. Láska 
manžela a manželky je reálnou účasťou 
na tom, čo Kristus urobil na kríži, keď 
nás zachránil. Je to naozajstné vstúpenie 
do Ježišovej spasiteľnej lásky. Ján Pavol II. 
to povedal takýmto spôsobom: „Manželská 
láska je od svojej prirodzenosti vykupi-
teľskou láskou, pretože manželská láska 
nás privádza do tajomstva Kristovej lásky 
k Cirkvi.“ Aj ja napríklad zažívam, že láska 
mojej manželky ma zachraňuje pred mojou 
vlastnou pýchou. Jej láska a jej milosrden-
stvo mi dovoľujú, aby som otvoril svoje 
srdce Kristovi, aby doňho ešte hlbšie vstúpil 
a aby ma zachránil. To je príklad, že láska 
mojej manželky je vykupiteľská. Či už je to 
v manželstve, alebo mimo manželstva, je to 
stále láska, ktorá zachraňuje ľudské srdcia. 
Prečo potrebujeme byť zachránení? Pretože 
máme nedostatok lásky. Teda to, čo nás 
zachraňuje, je láska. Ale nemôžeme ju dať 
jeden druhému navzájom, ak ju najprv ne-
prijmeme od Krista. A sviatosť manželstva 
je príležitosťou pre manžela a manželku, 
aby sa otvorili prijatiu tejto lásky a aby ju 
mohli spolu zdieľať.

Aké svedectvo môžu priniesť autentické 
manželstvá svetu, v ktorom sa manžel-
stvá tak často rozpadajú?
Svedectvom je svedectvo vernej lásky. Takej 
lásky, ktorá nie je o sebauspokojovaní. 
Láska je o oddávaní (záväzku) samého 
seba pre dobro druhej osoby. A aj keď tento 
záväzok, toto dávanie sa mi spôsobuje 
bolesť a utrpenie, nezmenším jeho mieru 

ani ho neodvolám, ale zaviažem sa ešte 
viac. A manželstvo nevyhnutne spôsobuje 
utrpenie, pretože si beriete niekoho, kto 
má chyby, kto je zranený... A vy máte tiež 
chyby. Teda manželstvo je cestou, v ktorej 
sa vynášajú na svetlo všetky tieto oblasti, 
ktoré potrebujú byť uzdravené, kde sme 
zlomení a hriešni. Manželský zväzok 
nám ukazuje, že sme milovaní aj s našimi 
chybami. A aj keď mi ten druhý spôsobuje 
utrpenie a ťažkosti, zostávam verný záväzku 
a snažím sa mu byť ešte viac verný. A tak sa 
tento záväzok stáva svedectvom autentickej 
lásky pre celý svet.

A ešte posledná otázka. Aký je tvoj odkaz 
pre mladé manželské páry a pre tých, 
ktorí sa pripravujú na manželstvo?
Na myseľ mi prichádza verš, v ktorom 
Ježiš hovorí: „Na cestu si neberte nič: ani 
palicu...“ (Jn 9, 3). To pre mňa znamená, že 
to bude dlhá cesta, a my ju musíme prijať. 
Ale často si robíme veľké nádeje, že keď 
vstúpime do manželstva, konečne dosiah-
neme šťastie, po ktorom sme túžili celý náš 
život. Iste, je v tom určitá pravda, pretože 
manželstvo sa chápe ako predzvesť nášho 
konečného šťastia. A tak trocha v ňom aj 
zakúšame chuť nášho konečného šťastia. 
Ale ak považujeme manželský život za ko-
nečné šťastie, budeme veľmi rozčarovaní. 
Môžem na to použiť výraz: Nevešaj svoj 
klobúk na háčik, ktorý nemôže uniesť jeho 
váhu. Neprenášaj svoju túžbu po konečnom 
šťastí na manželstvo, pretože nedokáže 
uniesť tú ťarchu. Sme stvorení pre zjed-
notenie s Bohom. A účelom manželstva je 
pripraviť nás na zjednotenie s Bohom. A ak 
očakávame od manželstva konečné šťastie, 
budeme vo veľkej miere nespokojní.

za rozhovor ďakuje Alexander Duľa
snímky: Miroslav Klimek

V Dome umenia v Košiciach sa mnohí záujemcovia o teoló-
giu tela Jána Pavla II. mohli zúčastniť na umeleckom podu-
jatí s názvom Naplň tie srdcia – Boh, sex a univerzálna túžba, 
ktoré viedol známy popularizátor teológie tela Christopher 
West z USA. Christopher West spôsobom dotýkajúcim sa 
srdca uviedol témy z hlbokej a vždy aktuálnej práce Jána 
Pavla II. o zmysle ľudskej sexuality. Na druhý deň mal v aule 
TU v Košiciach odbornejšie ladenú konferenciu pre kňazov, 
rehoľníkov a teológov, pri ktorej vznikol aj tento rozhovor. 

Keď si vstúpil do manželstva, už si poznal 
a študoval teológiu tela. Aký bol teda 
tvoj hlavný dôvod vstúpiť do manžel-
stva?
Našiel som ženu, ktorá to chcela žiť so 
mnou. Našiel som ženu, ktorá skutočne 
vzala vážne povolanie lásky. Nechcela sa vy-
dať preto, aby urobila šťastnou seba, napr. 
v nejakom romantickom prežívaní. Bola 
pevne oddaná Ježišovi a vedela, že cesta 
manželského života bude dlhá a náročná. 
Chcela prijať tento záväzok a aj ja som ho 
chcel prijať. Stretol som svoju manželku 
na vysokej škole. Bol to prvý človek, ktorý 
ma pozval, aby som prednášal o teológii 

tela. Pozvala ma do internátu, kde som mal 
prednášku, a na jej konci mi dávala veľmi 
inteligentné otázky. A môžem povedať, že 
počas celej prednášky bola veľmi pozorná. 
A keď som ju videl takú zaujatú, tak som si 
pomyslel: „Hm, hm...“ (smiech)

Čo chce, podľa teba, Boh s nami vykonať, 
keď nás volá do manželstva?
Chce nás učiniť na svoj obraz. Keď nás 
volá do sviatosti manželstva, je to preto, 
aby sme mohli vstúpiť oveľa hlbšie do jeho 
lásky k Cirkvi a aby sme mohli byť pripra-
vení na Baránkovu svadbu, na manželstvo 
s Baránkom.

Takže môžeme povedať, že je to príprava 
na večný život?
Rozhodne áno. Vyjadril by som to takto: 
Pozemské manželstvo je v skutočnosti 
manželskou prípravou na nebeské manžel-
stvo, manželstvo s Baránkom. Manželstvo 
má jediný cieľ, a to urobiť nás schopnými 
a pripraviť naše srdcia na to, aby sme prijali 
manželstvo s Baránkom. Toto je konečný 
cieľ. Samozrejme, je tu aj prirodzený cieľ – 
priviesť na svet novú generáciu, ale je tu aj 
nadprirodzený cieľ, ktorým je spomenutá 
príprava na manželstvo s Baránkom.

Pripravuje nás 
na večnosť

Christopher West (44) je 
uznávaný učiteľ, úspešný 
autor kníh a teológ, ktorý 
momentálne pracuje aj ako 
výskumný pracovník a člen 
učiteľského zboru na In-
štitúte teológie tela vo 
Filadelfii. Momentálne je 
jedným z najvyhľadávanej-
ších cirkevných prednáša-
teľov. Prednášal na viace-
rých prestížnych fakultách, 
na kurzoch pre vysokoško-
lákov aj absolventov, ako 
napríklad na Teologickom 
seminári St. John Vianney 
v Denveri, na Inštitúte 
Jána Pavla II. v Melbourne 
v Austrálii aj na Univerzit-
nom inštitúte Creighton 
so zameraním na formáciu 
kňazov v Omahe.

Umenie možného
Britskí politici nazvali v 60. rokoch minulého 
storočia politiku umením možného. Dnešná 
politika by sa dala často charakterizovať 
úsmevným sloganom: Nik vám nemôže dať 
to, čo ja vám môžem sľúbiť. A politika sa stala 
zmesou sľubov, zvyčajne nesplnených, ba nie-
ktorých ani nesplniteľných, a dôvodov, prečo 
sa tieto sľuby nedali zrealizovať.

A práve tu je kameň úrazu – slovo politika 
prestalo byť takpovediac slovom chlapa, teda 
pevným záväzkom. V tomto kontexte aj snaha 
kresťanských politikov dostať do ústavy cha-
rakteristiku a ochranu manželstva ako muža 
a ženy môže byť iba sľubom, niečím iluzórnym. 
Ak sa prijmú také zákony, ktoré síce toto budú 
rešpektovať, no obídu zmysel tohto ústavného 
ustanovenia, táto veta bude iba ďalším vtipom 
na úkor kresťanov v tomto zákone zákonov.

Preto je dôležité, aby sa nielen v ústave, 
ale aj v zákonoch prijali také rozhodnutia, 
ktoré budú naozaj chrániť rodinu a dieťa. 
V opačnom prípade sa práva dieťaťa na ro-
dinu dostanú do konfliktu s právami rodičov 
na dieťa. A slovom rodičov tu nemyslím iba 
biologických rodičov či manželov – muža 
a ženu, ale akýkoľvek pár či inak definovanú 
skupinu, ktorej podľa zákonov patria rovnaké 
práva a povinnosti ako rodičom. A na druhej 
strane sa práva skutočných rodičov stanú iba 
zdrapom papiera, keďže budú v neustálom 
konflikte so všeobecným smerovaním spoloč-
nosti udávaným extrémistickými alebo menši-
novými názormi priebojnejších jednotlivcov.

Normálne fungujúca spoločnosť chráni 
dieťa, jeho fyzický a psychický vývoj pred 
experimentovaním, extrémizmom a agresi-
vitou rodičov a rovnako vytvára pre rodičov 
také prostredie, kde môžu slobodne, bez tlaku 
a prekážok vychovávať dieťa podľa svojho pre-
svedčenia pri rešpektovaní jeho práv. A jedno 
zo základných práv dieťaťa je právo na rodinu, 
na otca a mamu.

Politika je umením možného. Často zabúda-
me na možnosti, ktoré máme v rukách. Politi-
ka je vecou verejnou. Ak sa spoločnosť – teda 
my – postaví za ochranu prirodzenej tradičnej 
rodiny pred experimentovaním, extrémiz-
mom a agresivitou niektorých jednotlivcov, aj 
politici budú nútení rešpektovať tento názor. 
V opačnom prípade sa im nerešpektovanie 
názoru občanov tohto štátu vypomstí pri 
voľbách. Tento náš postoj môže mať formu 
otvorenej manifestácie či priamej podpory 
iniciatív zameraných na ochranu rodiny. 
Nakoniec zostáva nezodpovedaná otázka, či 
sme umelcami, tvorcami lepšej budúcnosti 
pre seba a svoje deti, alebo iba konzumentmi 
umenia iných ľudí.

Juraj Gradoš
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Rodová rovnosť 
a Európska únia
 
Počas ostatných mesiacov Európsky parlament postupne prerokoval štyri iniciatívne správy 
a jednu otázku adresovanú Európskej komisii. Pozornosť a protesty na Slovensku aj v ďalších 
členských štátoch vyvolali najmä predložené správy. Všetky mali za cieľ pripraviť pôdu pre 
ďalšie zmeny v európskej legislatíve vychádzajúce z rodovej ideológie. 

Estrela
Správa poslankyne E. Estrelovej o sexu-
álnom a reprodukčnom zdraví a právach 
žiadala obmedziť výlučné kompetencie 
členských štátov predovšetkým v otáz-
kach týkajúcich sa výchovy detí v rodine 
a  vykonávania potratov. Kontroverznú 
správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví 
a právach pritom Európsky parlament 
v októbri 2013 po búrlivej diskusii vrátil 
na prepracovanie naspäť do výboru. Spra-
vodajkyňa však urobila len nepatrné zmeny 
a následne Výbor pre práva žien a rodovú 
rovnosť posunul správu na decembrovú 
schôdzu parlamentu. Správa nebola prijatá, 
namiesto nej bolo schválené alternatívne 
uznesenie, ktoré potvrdilo, že právomoc 
v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostli-
vosti majú členské štáty.

Zámer španielskej vlády
Už na januárovej schôdzi parlamentu 
prebehla rozprava o zámere španielskej 
vlády umožniť vykonať potrat len v prípade 
znásilnenia alebo vtedy, ak tehotenstvo váž-
ne ohrozuje psychické alebo fyzické zdravie 
matky. Tento bod bol zaradený do progra-
mu schôdze parlamentu ako rozprava 
o „nediskriminácii v oblasti sexuálnych 
a reprodukčných práv“. Komisár Siim Kallas 
však v odpovedi na otázku španielskych so-
cialistických poslancov potvrdil, že EÚ ne-
môže zasahovať do kompetencií členských 
štátov v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, 
vrátane interrupcií a tzv. reprodukčného 
zdravia. Aj preto parlament nakoniec k to-
muto bodu neprijal žiadne uznesenie.

Lunacek
Nasledovala iniciatívna správa poslankyne 
U. Lunacekovej o pláne EÚ na boj proti 
homofóbii a diskriminácii na základe 
sexuálnej orientácie a rodovej identity. 
Túto správu Európsky parlament schválil 4. 
februára 2014. Ide o návod, ako postupne 
zavádzať na európskej úrovni opatrenia, 
ktoré budú zabraňovať diskriminácii LGBTI 
ľudí, hoci doteraz nikto jasne nepovedal, čo 
všetko vlastne táto diskriminácia zahŕňa. 
Hrozí, že rozširovaním definície takejto dis-
kriminácie sa bude rozširovať aj vplyv štátu 
na súkromie a rodinu. Zo sexuality sa stáva 
verejná záležitosť, ktorá preniká do všet-
kých oblastí verejnej politiky. Ide o ďalší 
krok smerujúci k presadeniu požiadaviek 
gender ideológie, ktorý môže v konečnom 
dôsledku výrazne ovplyvniť život každého 

občana, každej rodiny, každú súkromnú aj 
verejnú aktivitu. Ľudská sexualita pritom 
nepatrí do oblasti pôsobnosti štátu. Navyše, 
v európskej legislatíve je dostatok nástrojov 
na zabezpečenie rovnosti príležitostí pre 
všetkých občanov.

Správa Louisa Michela
Len tri týždne nato Európsky parlament 
schválil správu poslanca Louisa Michela 
o základných právach v EÚ za rok 2012. 
Tento typ správy schvaľuje parlament každý 
rok. V texte nájdeme podporu potratov, eu-
tanázie a zároveň návrh obmedziť kompe-
tencie členských štátov v oblasti vnútornej 
politiky. Charta základných práv EÚ v časti 
o ľudskej dôstojnosti hovorí, že každý má 
právo na život, a reprodukciu spomína len 
pri zákaze klonovania ľudských bytostí. 
Propagácia potratov pod zámienkou ochra-
ny ľudskej dôstojnosti je prejavom hrubého 
cynizmu. Správa tiež navrhuje zväčšiť 
kompetencie Európskej komisie a Agentúry 
pre základné práva, aby mohli vstupovať 
do vnútorných záležitostí členských štátov. 
Tým by sa narušil princíp subsidiarity, ktorý 
je jedným z hlavných pilierov európskeho 
projektu. 

Správa Ines Zuberovej
Zatiaľ posledným takýmto iniciatívnym 
návrhom bola správa poslankyne Ines 
Zuberovej o rovnosti medzi mužmi a že-
nami v EÚ za rok 2012. Táto správa chá-
pala rovnosť žien ako „rovnakosť“, pričom 
celkom ignorovala životné voľby mnohých 
žien matiek. Tvrdiť, že žena je menejcenná 
a diskriminovaná, ak sa rozhodne upred-
nostniť starostlivosť o deti pred kariérou, 
je urážkou každej ženy. Rovnaké príle-
žitosti pre ženy a mužov, ktoré odrážajú 
ich individuálne schopnosti, nemožno 
dosiahnuť kvótami ani povinným „gender 
tréningom“ detí v školách. A samostatnou 
kapitolou bola požiadavka na zabezpečenie 
„práva“ žien na ukončenie tehotenstva, 
ďalší z pokusov zaradiť potrat medzi ľudské 
práva. Našťastie, 11. marca 2014 Európsky 
parlament tesnou väčšinou 8 hlasov správu 
poslankyne Zuberovej neprijal.

Hoci Európsky parlament nemôže 
priamo navrhovať európsku legislatívu, má 
podľa čl. 225 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie právo požiadať komisiu, aby predložila 
konkrétny legislatívny návrh. Schvále-
né uznesenie k iniciatívnym správam sú 
takýmito žiadosťami adresovanými komisii. 
Komisia sa následne môže rozhodnúť, či 
návrh predloží, alebo nie. 

Nejasne vymedzené pojmy
V Zmluve o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), ktorá je primárnym zdrojom 
európskeho práva, sa hovorí len o rovno-
právnosti medzi mužmi a ženami. No ten, 
kto sa zaoberá európskymi alebo národ-
nými usmerneniami „rodovo orientovanej 
politiky“, veľmi rýchlo zistí, že tento termín 
je ťažko uchopiteľný. Často sa jednoducho 
stotožňuje s „rovnoprávnosťou“ mužov 
a žien, niekedy s lepším „zosúladením 
zamestnania a rodiny“ pre ženy. Obsah sa 
ľubovoľne mení podľa nálady verejnosti, 
ako napríklad „sociálna spravodlivosť“, 
„udržateľnosť“, reprodukčné a sexuálne 
práva a podobne. Sú to pojmy, ktoré môžu 
znamenať všetko alebo nič. 

Pri rodovej rovnosti ide o viac než len 
o „zrovnoprávnenie“. V pozadí je vždy 
položená otázka, možno skôr podozrenie, 
či nedochádza k nejakému „diskriminač-
nému“ správaniu, či sa nepostupuje podľa 
neodôvodnených, svojvoľných stereotypov. 
Politika gender mainstreamingu sa usiluje 
zrušiť rozdiely medzi mužmi a ženami, 
ktorých pôvod vidí ako kultúrny, založený 
na zvykoch a tradíciách.

V súvislosti s nedávnymi protestmi 
miliónov Francúzov proti manželstvu osôb 
rovnakého pohlavia Christiane Taubiro-
vá, francúzska ministerka spravodlivosti, 
vyhlásila, že takzvané „manželstvo pre všet-
kých“ bolo navrhnuté ako ozajstná zmena 
civilizácie. Vytvára sa alternatívny systém 
morálky, ktorý sa nazýva aj morálnym kon-
senzom, ktorý útočí na prirodzenú rodinu 
ako základný prvok sociálnej štruktúry.

Hovorme o tom nahlas
Našťastie aj nanešťastie je rodová politika 
na medzinárodnej aj európskej úrovni 
realizovaná takzvanou otvorenou metódou 
koordinácie. Výhodou tohto mechanizmu 
je jeho relatívna otvorenosť, ktorá umožňu-
je ľahšie angažovanie sa rôznym aktivistom 
a záujmovým združeniam. Dlho túto mož-
nosť využívali najmä aktivisti presadzujúci 
rodovú ideológiu. Treba si však uvedomiť, 
že rovnako do tohto mechanizmu môžu – 
a mali by – vstupovať aj ženské asociácie 
a rodinné združenia, ktorým ide o zachova-
nie prirodzeného chápania ľudskej iden-
tity, manželstva, rodiny a medziľudských 
vzťahov. Pri hľadaní konsenzu totiž platí, 
že ten, kto chce byť vypočutý, musí hovoriť 
nahlas. n

Anna Záborská
snímka z pro-life pochodu v Paríži  

v januári 2013: thetablet.org

Ochranné 
náramky
Červená šnúrka nachádza svoj pôvod 
v kabale (mystický smer vychádzajú-
ci z judaizmu, v rámci ktorého učenie 
zvané Kabbalah predstavuje bielu mágiu). 
Červený náramok je symbolom ochrany 
od negatívnej energie, zlých a uhrančivých 
pohľadov, tzv. diablových očí.

Rozšírením ezoteriky si kabala nachádza 
svoje miesto aj v nežidovských kruhoch, 
najmä v smere New Age (ide o duchovné 
hnutie, ktoré je do veľkej miery ovplyv-
nené učením východných náboženstiev). 
Podľa kabalistickej tradície uviazaním 
červenej šnúrky okolo ľavého zápästia 
získa nositeľ ochranu pred uhrančivým 
pohľadom, pred zlou energiou, predchá-
dza chorobám a iným nešťastiam. Šnúrka 
uviazaná okolo zápästia znázorňuje kruh, 
ktorý symbolizuje nesmrteľnosť. Červená 
farba je symbolom sprítomnenia životnej 
energie, zároveň je však aj farbou násilia 
a vojny. Červená šnúrka má na jednej 
strane posilniť vitalitu človeka, ktorý ju 
nosí, a na strane druhej môže odrážať zlú 
energiu.

So zvykom uväzovať na ruku červenú 
niť sa stretávame nielen v židovskom 
prostredí, kde mnohí rabíni tento zvyk 
odsudzujú ako pohanskú magickú praktiku 
a varujú, že červená šnúrka okolo zápästia 
predstavuje pre judaizmus a každého člo-
veka veľké nebezpečenstvo, pretože Boh 
zakazuje amulety a podobné veci. Podľa 
nich ide o protižidovský nápad kabalistov. 
Červené šnúrky nosia nielen kabalisti, ale 
ľudia po celom svete bez ohľadu na viero-
vyznanie.

Početné svedectvá o viazaní červenej 
šnúrky nachádzame v Indii, v Turecku, ale 
aj u Slovanov. V rôznych spoločnostiach 
a komunitách sa novorodencom dodnes 
uväzujú červené šnúrky hneď po pôrode. 
Dieťa, ktoré na ruke nosí červenú šnúr-
ku, má byť chránené pred zlými duchmi. 
Červenú šnúrku si na ruku uväzujú i dospelí 
jedinci, ktorým údajne pomáha vyhnúť 
sa trápeniam a zlým snom. Pre Rómov je 
viera v magickú moc červenej farby indoe-
urópskym dedičstvom. Ide o farbu šťastia, 
ktorá má ochranný charakter, ale zároveň 
je aj farbou krvi, a tak najlepšie symboli-
zuje cesty Rómov ako krvavé a strastiplné 
putovanie. Nosením červenej šnúrky 
a iných ochranných náramkov porušujeme 
prvé z Božích prikázaní a urážame Boha.

Antónia Rabatínová
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On ma premenil
Keď som mala desať rokov, zomrela 

mi babka. Pamätám si na to, akoby 
to bolo dnes. Keď sa moji rodičia 

pripravovali na pohreb, veľmi som plakala. 
Chcela som ísť s nimi, ale vonku bola veľká 
zima, napadalo veľa snehu. Rodičia ma 
nechceli zobrať so sebou, lebo sa báli, ale ja 
som veľmi chcela ísť. Vrieskala som, tak ma 
nakoniec zobrali. Keď sme prišli na cinto-
rín, nebolo tam ani jedno dieťa, iba ja. Keď 
sa skončili modlitby na cintoríne, išli sme 
do osady na posedenie. Cestou však naše 
auto dostalo šmyk a vtom do nás vrazilo 

druhé auto (išlo veľmi rýchlo). Po náraze 
sa naše auto trikrát prekotúľalo. Keď ostalo 
stáť, zjavil sa kamión, ktorý zastal len 
malý kúsok od nás. Keby pri nás nestáli 
Boží anjeli, tak by do nás vrazil aj kamión 
a na mieste by sme zomreli.

Otec mal zlomenú nohu a krk. Mama si 
zlomila nohu a keď zvrieskla, tak si zahryz-
la do jazyka. Ja som sa ocitla pod sedadlom 
otca, plech mi rozrezal tvár, mala som zlo-
menú nohu a trikrát som upadla do bezve-
domia. Z vozidla ma nemohli vybrať, preto 
rozrezali auto, a tak ma vybrali a odviezli 

rovno do nemocnice. Lekár povedal, že už 
nebudem žiť, že zomriem. V kóme som 
bola trinásť dní a nedávali mi žiadnu nádej 
na prežitie.

Keď to počul môj brat Miro, išiel do chrá-
mu a tam sa modlil. Prosil Pána, aby ma 
zachránil, aby som žila. Aj celá obec sa 
za mňa modlila. Prežila som, ale v mojom 
vnútri bola veľká prázdnota. Dosť ťažko 
som prijala fakt, že na tvári budem mať 
jazvu. Deti sa zo mňa smiali, preto som sa 
dosť izolovala.

Pred dvoma rokmi mi navyše zistili epi-
lepsiu. Nevedela som, čo mi je. Stále som 
sa bála a potrebovala som mať okolo seba 
niekoho, kto by pri mne stál a ochraňoval 
ma. Často som potrebovala, aby ma niekto 
objal. Lekár mi povedal, aby som si privykla 
na to, že mám epilepsiu, ale ja som to nech-
cela prijať. Potom sa stalo niečo, čo zmenilo 
môj život. A bol to Boh – Ježiš Kristus. On 
prišiel do môjho srdca a on ma premenil, 
uzdravil, oslobodil. Naučila som sa prijať sa 
takú, aká som, vďaka evanjelizáciám v našej 
osade a perfektným ľuďom, ktorých mám 
teraz okolo seba a ktorí mi dávajú pocítiť, že 
ma majú radi.

Odvtedy chodím do spoločenstva 
a na rozličné akcie. Uvedomila som si, že 
ja vlastne ani nemusím mať epilepsiu, lebo 
Ježiš je môj lekár. Tak som mu dala priestor. 
A viete, čo sa stalo? On ma uzdravil. 
Na poslednom vyšetrení mi lekár povedal, 
že nemám ani známku po epilepsii. Zmizla 
z môjho života, lebo Ježiš je živý a mocný 
Pán pre tých, ktorí mu odovzdali svoje 
životy.

Vďaka ti, Pane môj, za tú milosť. n

Helena 
ilustr. snímka: www.flickr.com

Dvojník či súper?
Keďže sa nezjednoteným nepodarilo získať 
Jozafáta Kunceviča na svoju stranu, hľadali 
niekoho, kto by sa mu vyrovnal v duchovnom 
živote i múdrosti, ale aby bol proti cirkevnej 
jednote. A našli. Jozafátovým protivníkom mal 
byť Meletij Smotrický. Na úlohu otvoreného 
bojovníka proti únii ho už dávnejšie pripravo-
val knieža Ostrozský, ktorý videl, že je veľmi 
nadaný. V Ostrozskej akadémii vyštudoval 
gréčtinu a latinčinu pod vedením Kyrila Lukari-
sa, ktorý sa neskôr stal carihradským patriar-
chom a do gréckej cirkvi vniesol myšlienky 
kalvinizmu. V akadémii otcov jezuitov vo Viľne 
študoval filozofiu, neskôr študoval v protes-
tantských školách v Lipsku a v Norimbergu. 

Vychovaný v schizme a formovaný protes-
tantskými profesormi sa stal neobyčajným 
nepriateľom cirkevnej jednoty. Nedá sa však 
povedať, že by bol o pravde, ktorú hlásali ne-
zjednotení, skalopevne presvedčený. Bol skôr 
človekom hľadajúcim pravdu. Nemalú úlohu 
uňho zohrali aj ambície a túžba vyniknúť.

Keď prišiel do Minska, podarilo sa mu získať 
ľud a vyhlásiť neposlušnosť metropolitovi. 
Vedel ako na ľudí, bol dobrým rečníkom. Zalo-
žil schizmatické bratstvo a vybudoval Cerkev 
sv. Petra a Pavla, ktorá mala byť baštou boja 
proti únii. Keď svoju misiu v Minsku vykonal, 
odobral sa do Viľna, kde spoznal stavropigiál-
ne bratstvo, s pomocou ktorého vydal knihu 

pod názvom Trenos – Plač ruskej Cirkvi. Medzi 
nezjednotenými sa kniha stala bestsellerom. 
Prechádzala z rúk do rúk ako drahocenný po-
klad. Kládli ju na prestol, dotýkali sa jej čelom 
a bozkávali ju ako druhé evanjelium, ľudia si 
žiadali byť s touto knihou aj pochovaní.

V asketickom živote a modlitbách Meletij 
za Jozafátom nezaostával. Predbehol Jozafáta 
vo vzdelanosti, keďže mal školy a ovládal jazy-
ky. Vedeckú hodnotu knihy Trenos ohodnotil 
sám jej autor, keď ju po svojom obrátení 
nazval zbierkou bludov a osočovania. Ale to 
prišlo až potom. Zatiaľ táto kniha urobila veľa 
zla v úsilí o jednotu.

Marko Durlák

Nestrácajte 
hlavu!
Bol nádherný slnečný 

júlový deň. So skupinkou 
mladých ľudí sme sa 

pokúšali zdolať symbol našej 
slovenskej hrdosti – Kriváň 
vo Vysokých Tatrách. Krásne 
letné počasie umocňovalo 
majestátnosť a nádheru prírody. 
Po dlhšom a náročnom dopo-
ludňajšom stúpaní sme už-už 
dosahovali úpätie hory.

Vtom z ničoho nič vrchol 
Kriváňa zahalili temné mračná 
a za krátky čas sa spustilo nad 
štítom blýskanie, hrmenie 
a neskutočný lejak. Tento 
stav umocňoval pocit strachu 
z veľkej nadmorskej výšky 
(2500 m n. m.) a nemožnosti 
sa ukryť medzi holými skala-
mi. Čo teraz? Vrátiť sa tesne 
pred vrcholom späť dolu alebo 
pokračovať ďalej? Táto otázka 
prebleskla v hlavách všetkých 
prítomných. Cesta dole však 
bude trvať niekoľko hodín 
a miesto, kde by sa dalo ukryť 
pred strašným lejakom, bolo 

v nedohľadne. Čo teraz? Rýchle 
rozhodnutie! Malá skupinka 
sa odhodlala pokračovať ďalej 
smerom k vrcholu, tá druhá, 
nepomerne väčšia, sa rozhodla 
vrátiť späť. Aké však bolo pre-
kvapujúce záverečné hodnote-
nie celej udalosti?! Všetci, ktorí 
sa rozhodli vrátiť, došli síce 
zdraví, ale úplne premočení. 
Tí, ktorí pokračovali na vrchol, 
prišli na miesto stretnutia úplne 
suchí! Prečo? Pretože na vrcho-
le Kriváňa boli nad mrakmi, 
nad dažďom. Pozerali sa na tú 
delostreleckú paľbu hrmenia 
a blýskania s nadhľadom. Pod 
nimi lialo, no oni ostali v suchu. 
Jednoducho, v krízovej situácii 
nestratili z očí cieľ výstupu, 
„nestratili hlavu“. Priznám sa, 
že ja osobne som, bohužiaľ, bol 
v skupinke, ktorá zmokla.

Cieľ
Príbeh z našich veľhôr nám 
pripomína aj rôzne situácie 

nášho všedného života. V búr-
kach, bleskoch a hrmote života 
mladý človek často robí tú istú 
chybu – stráca z očí cieľ svojho 
jestvovania. Mladosť je o váž-
nych a celoživotných rozhodnu-
tiach: správnom výbere školy, 
povolania, životného partnera. 
Mnohí mladí ľudia však akoby 
stratili z dohľadu svoje životné 
smerovanie. Volia si radšej krát-
kodobý pôžitok, unikajú pred 
vzniknutým problémom, boja 
sa prevziať zodpovednosť. Vo 
vzniknutých rodinných, priateľ-
ských, školských a pracovných 
problémoch „strácajú hlavu“, 
volia si cestu, ktorá nesmeruje 
k cieľu, strácajú sa vo vlastnej 
neistote a strachu.

Zo života
Rodina s dvoma „-násťročnými“ 
deťmi sa rozpadávala. V rodine 
zaznelo definitívne – rozvod! 
Otec svoje problémy riešil 
alkoholom a násilím. Matka 
s deťmi utekali z domu. Na-
koniec súd rozhodol a rozdelil 
rodinu. Najhoršie túto situáciu 
znášal starší syn. V škole sa mu 
výrazne zhoršil prospech aj 
správanie. Medzi kamarátmi si 
nachádzal priateľov, ktorí mu 
ako východisko z danej situácie 

najprv ponúkli alkohol a potom 
aj čosi tvrdšie – drogu. V danej 
situácii chlapec celkom stratil 
hlavu. Nevedel čo ďalej. Bol už 
na pokraji svojich duševných síl. 
Kládol si otázky, čo urobiť ďalej. 
Spáchať samovraždu? Život 
predsa nemá zmysel. Vtedy 
si spomenul! Kedysi predsa 
miništroval, chodil do chrámu... 
Rozpamätal sa, že život má aj 
inú hodnotu ako len drogy, sex, 
alkohol a rýchlo prchajúci pôži-
tok. Zazvonil na fare s prosbou: 
„Chcem sa vyspovedať, nemô-
žem ďalej takto žiť... Nemôžem 
ďalej takto blúdiť!“ Chlapec 
napokon znova našiel cieľ 
svojho života. V búrke života sa 
napokon rozhodol pokračovať 
na vrchol – k Bohu.

Životné búrky môžu v mladej 
a neskúsenej hlave vyvolať veľké 
blesky, je však dôležité, aby 
človek nestratil z očí cieľ svojho 
životného nasmerovania, aby 
sa nevracal späť, aj keď výstup 
k Bohu bude veľmi náročný. 
Nestratiť hlavu je v dnešnej 
rýchlej a pretechnizovanej dobe 
veľmi náročné. Božie slovo nám 
však vždy ponúka dobrú a jasnú 
odpoveď na vzniknuté otázni-
ky. n

Tomáš Haburaj

Účastníci tematického víkendu v Juskovej Voli  
z Čemernianskeho a Prešovského protopresbyterátu
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Kathizma
Neoddeliteľnou súčasťou každej 
bohoslužby sú bezpochyby žal-
my. V našich bohoslužbách sa vy-
skytujú neporovnateľne častejšie 
ako akékoľvek hymny a kánony. 
Ich používanie v kresťanskej 
liturgii bolo prakticky kontinuál-
ne so zanechaním židovstva a už 
v apoštolských listoch sa veľmi 
odporúča spievať „žalmy, hymny 
a duchovné piesne“.

Okrem žalmov, ktoré sú po celý rok stálou 
súčasťou bohoslužieb, sa v pôstnom 
období na obohatenie pôstnej boho-

služby k týmto stálym žalmom pridávajú ešte 
ďalšie. Samozrejme,  používajú sa po celý rok, ale 
v pôste je to omnoho evidentnejšie. Tieto skupiny 
žalmov sa v našej cirkvi nazývajú kathizma-
mi. Termín kathizma značí sedenie. Ak by sme 
vychádzali len z tohto pojmu, znamenalo by 
to logicky, že počas čítania žalmov by sa malo 
sedieť. No zo skúsenosti vieme, že to tak nie je – 
počas bohoslužieb (aj keď naša prax je iná) by sa 
počas žalmov sedieť nemalo. Státím sa prejavuje 
úcta k Božiemu slovu vo všeobecnosti, nielen 
k žalmom. Teda otázka znie, prečo sa nazývajú 
tieto žalmy či skupiny žalmov kathizmami. Podľa 
K. Nikoľského je to z toho dôvodu, že čítanie žal-
mov bolo vždy doplnené na konci poučením zo 
slov nejakého cirkevného otca, počas ktorého sa 
sedelo, a na základe toho dostal názov celý blok 
modlitieb, ktoré sa toho týkali. Druhým vysvet-
lením tohto teológa je skutočnosť, že v drvivej 
väčšine sa kathizmy končia cirkevnými hymnami 
nazývanými sedaleny, a práve vďaka nim dostali 
svoje označenie (sú napriek tomu aj výnim-
ky v sedalenoch, počas ktorých je v tipikone 
predpísané stáť, napr. bohorodičník nedeľného 
sedalenu 8. hlasu). Toto sedenie počas tropárov je 
vysvetľované jednak oddýchnutím si po dlhšom 
státí počas žalmov, ale aj symbolickým vyjadre-
ním toho, že Boha treba oslavovať posediačky aj 
postojačky.

V žaltári so 150 žalmami je 20 kathiziem, ktoré 
Cirkev rozdelila do približne rovnakých blokov 
nazývaných antifónami – z toho vidno, že sa ne-
recitovali, ale prednášali sa striedavo na dva chó-
ry, teda antifonálne. Každá kathizma sa spravidla 
začína zvolaním Pane, zmiluj sa a Sláva Otcu. 
Takto sa končia aj všetky antifóny kathiziem. 
Pri domácom čítaní je každá kathizma na záver 
doplnená tropármi a modlitbami. n

Michal Bučko

Velebnosť Boha 
a dôstojnosť človeka
Ôsmy žalm sa začína oslavou Božej veľkosti, nád-
hery a moci. Štvrtý až šiesty verš potom stavajú 
do protikladu ľudskú malosť i veľkosť Božieho pový-
šenia, ktoré dáva človeku z lásky.

„Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? 
Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho 
ovenčil...“ (Ž 8, 4 – 6). Je ľahké ostať pri neplodnom žasnutí. Ale to, 

či má človek skutočnú bázeň pred Bohom, vidno v prvom rade na jeho skut-
koch, najmä v ťažkých situáciách, kde sa postoj k Bohu „zahrať“ nedá.

Vidno to v živote Jóba. Aj na-
priek bolesti, ktorá sa vylieva z jeho 
srdca, neprestáva jasne vnímať, kto 
je Boh a kto je on. A keďže na Boha 
hľadí čistým srdcom, nepochybuje 
o ňom. Ani sa necíti urazený, nemá 
pocit krivdy. Alebo Bohorodička. 
Bola vyvolená. Viac ako iní. Všim-
nite si, ako reaguje po narodení 
Ježiša. Nenárokuje si na špeciálne 
zaobchádzanie. Ani od ľudí, ani 
od Boha. Nič si nezľahčuje a každý 
deň rutinne pracuje, slúži, miluje, 
plní Zákon. Hoci od Ježišovho 
počatia čelí veľkým ťažkostiam, 
nereptá. Nekalkuluje, čo dáva ona 
Bohu a čo on dáva jej. Nepochybuje 
o tom, že je k nej dobrý.

Istý komentár k tomuto žalmu ponúka pohľad z druhej strany. Hovorí, že 
aj diabol chce byť chválený a uctievaný. „Čím viac je chválený diabol, tým viac 
ľudia v spoločnosti reptajú. Čím viac ľudia chvália Pána, tým menej je repta-
nia.“ Niekedy zabúdame, že žijeme v jasne nastavenom duchovnom svete a ak 
v ňom nie sme schopní chváliť Boha, je to preto, že sme dezertérmi na území 
nepriateľa.

Chvála pritom nie je recitovanie fráz o tom, aký Boh je. Chvála je postojom 
tvojho srdca, ktorý je nemenný bez ohľadu na okolnosti. Ak zažívaš dobré 
veci, chváliš Boha za jeho dobrotu. Ak prechádzaš starosťami, nereptáš, nerúti 
sa ti svet. Necítiš sa zahorknutý a urazený, že sa zlé veci dejú práve tebe a pod-
ľa tvojho názoru neprávom, lebo pamätáš na to, čo Dávid vyjadril v tomto 
žalme. Vieš, že si ťa vyvolil, povýšil a bude sa o teba verne starať.

Je pravda, že sme privilegované Božie deti a patrí nám jeho požehnanie. Ale 
toto povýšenie, ktoré nám Boh dal, od nás vyžaduje postoj zodpovednosti. 
Žiť tak, aby svet videl, kto sme. Aby sme boli ukážkovým príkladom takého 
života, aký si Boh pre svoje stvorenie od počiatku predstavoval. Čo svet vidí? 
Žité Božie slovo a vytrvalý postoj vďaky a chvály? Alebo nepokoj, zastieranie 
pravdy, výhovorky, reptanie, výčitky? Boh nás požehnaním zahrňuje stále, či 
to vnímame, alebo nie. Či prejavy jeho milosti zodpovedajú našim predsta-
vám, alebo nie, ba aj keď nás tieto prejavy bolia.

Ľudská nepatrnosť oproti Božej vznešenosti, ľudská obmedzená schop-
nosť ľúbiť oproti Božej neobmedzenej láske ti musia zmeniť pohľad na život. 
Postoj malosti ti potom dovolí prebývať v Božej dlani v každej situácii. Tam ísť 
v prípade obáv aj v čase odpočinku. S bázňou a dôverou. n

Valéria Juríčková
ilustračná snímka: www.1.bp.blogspot.com

Starý príbeh
Objali sme sa a plakali. Ráno, keď 

sme vstali, deň už nebol ako ostat-
né. Boh vstúpil do nášho života. 

Boh? Áno, Boh. v Ježišovi. Hej, v Ježišovi. 
No, v Ježišovi.

„Chcel by som spoznať Ježiša.“
Rodičia sa na mňa zahľadeli, práve uväzo-

vali povolenú šnúrku na stane, keď sa zrazu 
šnúrka vyšmykla z otcových rúk a celý stan 
na nás spadol. Začali sme sa všetci smiať, 
kým otec nezavelil:

„Tak ho poďme nájsť!“
Nechali sme všetko tak a išli sme ho 

hľadať. Prešli sme celé mesto, vypytovali 
sme sa kade-tade. Až pokým sme nestretli 
jedného z Jánových učeníkov.

„Ježiš? Odišiel.“
„Kam odišiel? Ako to, že odišiel?“
„Odišiel na púšť. Chcel byť sám.“
„Čo bude robiť na púšti?“ 
„Postiť sa. Podrž mi to, prosím. Musím 

pozbierať tieto veci... čo tu nechali ľudia. 
Aby z toho nebol problém... s rímskymi 
vojakmi.“

„Postiť sa? Kedy sa vráti?“
„Neviem.“
„Nič ti nepovedal?“
„Počúvaj, keď sa vráti, istotne o ňom 

budeš počuť. On sa len tak nevyparí.“
„Ale čo ak tu už nebudeme? Otec, bude-

me ho čakať, však?“
„Nie, musíme sa pohnúť ďalej.“
„To nemôžeme, Jafe,“ utešovala ma 

mama. „Zbaľ si veci. Počul si, čo povedal 
otec. Keď sa vráti, určite o ňom budeme 
počuť. Prídeme za ním, sľubujem.“

Zobrali sme všetky veci, aj nepredané 
truhlice, a pobrali sme sa preč.

„Pôjdeme skratkou a dôjdeme do Naza-
reta skôr.“

„Ako povieš, otec.“
„Pozri sa na neho. Veľmi chcem, aby 

spoznal Ježiša. Ale čo mám robiť?“
„Našiel si teba, nájde si aj jeho!“ povedala 

mama a pritúlila sa bližšie k otcovi. Nájde si 
aj jeho... s týmito slovami som zaspal.

Zrazu som zacítil tupú bolesť v hlave. Čo 
to má znamenať? Nemohol som otvoriť oči.

„Nechaj ho.... Nechaj ho...“ počul som 
volať z diaľky. Postupne ten hlas utíchol a ja 
som pocítil, že ma niekto chytil a zodvihol 
na koňa. Prečo len nemôžem otvoriť oči? 
Ocko, ocko! Chcel som zakričať, ale nemo-
hol som. Pomaly som strácal vedomie.

Keď som sa zobudil, mal som na hlave 
vrece s malými dierkami, cez ktoré som 
ako-tak videl, kde som. Bol som v stane pri-

viazaný o nejaký kôl. Snažil som sa uvoľniť 
putá.

„Čo to robíš, maličký?“
Ten hlas  som poznal. Bol to muž, ktorý 

sa v noci vyhrážal môjmu otcovi.
„Hej! Prečo ste ma uniesli? Čo ste urobili 

s mojou rodinou?“
„To je pomsta, synáčik. Pomsta. Tvoj otec 

bol odrazu nejaký spravodlivý... Tak sme 
mu dali príučku, že sa to nevypláca.“

„Čo ste mu urobili?“
„Iba sme si zobrali to, čo je mu najmilšie, 

a ešte niečo navyše. Ha!“
„Pustite ma! Môj otec ma nájde. Môj otec 

ma nájde.“
„Tak keď ťa nájde, tak ťa nájde. Ak ťa 

nenájde, tak ťa nenájde!“
Nájde! Nájde ma. On si ma nájde. Náj-

de... Ježiš si nájde jeho aj mňa. Ježiš!
Ani neviem, koľko dní prešlo od tej chví-

le. Nedávali mi jesť, dostal som len trocha 
vody. Potom už ani to. Kdesi sa vytratili. Už 
som nemal síl.

„Haló, haló! je tu niekto?“
Halóóó! Nič. Nechali ma tu. Už som 

nemal síl ani plakať.
Odrazu bolo počuť dunenie. Zdvihla sa 

prudká víchrica. Otriaslo stanom, kto-
rý ma ešte ako-tak chránil pred páľavou 
a chladom. Nadvihlo ho a vytrhlo aj kôl, ku 
ktorému som bol pripútaný. Podarilo sa mi 
vyslobodiť sa. Horko-ťažko som si z hlavy 
strhol vrece. Nemohol som uveriť tomu, čo 
som uvidel. Za piesočnou dunou stál on. No 
on. Našiel ma. Ježiš si ma našiel. Jas jeho 
tváre bol silnejší ako jas slnka. A zozadu sa 
niekto k nemu namáhavo približoval. Žeby 
to bol jeden z tých, čo ma uniesli? 

Aj keď som bol vyčerpaný, predsa som 
sa nejako priplazil k najbližšej dune piesku 
a chcel som na Ježiša zavolať. 

No nešlo mi do hlavy, prečo sa títo dvaja 
stretávajú na púšti. Ale skôr, ako som stihol 

niečo povedať a odlepiť svoj jazyk od vy-
schnutého podnebia, muž prehovoril: 

„Ježiš, konečne som ťa našiel... Spomínaš 
si na mňa?“

„Iste, Jasie...“
Zachytil ho a pomaly si ho položil na ko-

lená, aby si neublížil, keď mu nevládne 
padol k nohám. Jasie sa rozplakal, keď si ho 
pritúlil ako malé dieťa.

„Je mi s tebou dobre,“ pevne objal jeho 
mohutné plecia a zahľadel sa mu do očí. 
Neboli to oči človeka, videl Boha.

„Môj syn, Ježiš,... môj syn...“
„Neboj sa o neho. Viem, kde je, veď je to 

aj môj syn. A vôbec nie je ďaleko.“
Presne vedel, kam sa má pozrieť. Zod-

vihol hlavu a zahľadel sa priamo na mňa. 
Usmial sa. Vedel som, že sa o nás postará. 
Z posledných síl som sa otočil na chrbát. 
Môj otec je v náručí Boha. Prekryl ma tieň, 
keď sa obaja postavili nado mňa. Ježiš mi 
podal ruku a zodvihol ma ako pierko. Do-
teraz neviem, odkiaľ zobral jedlo a vodu... 
Nabrali sme toľko síl, akoby sme celé dni 
ani neboli strávili na púšti.

Ježiš zmenil môjho otca. A zmenil aj môj 
život. n

Monika Frišničová
(dokončenie z predchádzajúcich čísel)

il. snímka: flickr.com

Slimák
Nedávno som pri jednom starom dome po dlhom čase nazbierala prázdne slimačie 
domčeky rôznej veľkosti. Zavoňali mi detstvom a pominuteľnosťou života. O dva dni 
neskôr som si písala s priateľkou a všimla som si, že pri svojom profile má fotku slimáka. 
Nezvyčajné. Opýtala som sa jej na to. Odpovedala jednoducho: „Lebo je vytrvalý, pomaly 
si lezie, aj keď sa všetci okolo neho rozčuľujú. On si ide svojím tempom, po svojich cestách 
a nevzdáva sa...“ A žiada sa mi doplniť, že všetko, čo potrebuje, si nesie na vlastnom chrb-
te. Možno ho ten domček po celý jeho slimačí život poriadne zaťažuje, no neraz mu práve 
on poslúži ako bezpečný úkryt. A to mi pripomenulo každého z nás. Niekedy nie je ľahké 
niesť Krista, ale jedine v ňom sme v bezpečí.

Dada Kolesárová
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Denne sa aj viackrát modlíme modlitbu 
Otče náš, ale pravdepodobne málo rozmýš-
ľame, čo v tejto modlitbe hovoríme. Máme si 
odpúšťať, ako i nám Pán odpúšťa. Odpustiť 
a zabudnúť na neprávosť. To je spôsob, ako 
sa podobať nášmu Otcovi, to je spôsob, ako 
sa dobre pomodliť modlitbu Otče náš.

Liturgia: Všetko ako 31. marca

UTOROK 8. apríl
Apoštoli Herodión a spol.

Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 
– 34, zač. 36

Bez prestania sa modlite. (1 Sol 5, 17)

Ak chcem slúžiť Bohu, v prvom rade si s ním 
musím vybudovať vzťah. Vzťah založený 
na viere a pokornej odovzdanosti do jeho 
svätej vôle. Toto môžeme dosiahnuť mod-
litbou. Ale nemýľme sa, modlitba, to nie sú 
len slová, je to stav, v ktorom sa spájam so 
svojím nebeským Otcom originálnym spôso-
bom. Neprežívajme čas modlitby ako niečo 
samozrejmé, ale ako niečo výnimočné.

Liturgia: Všetko ako 31. marca

STREDA 9. apríl
Mučeník Eupsychos

Čítania: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16; Prís 21, 
23 – 22, 4

Boháč a bedár patria dovedna, obidvaja 
sú dielom Pánovým. (Prís 22, 2)

Aj keď sú na svete bohatí a chudobní, aj keď 
je majetková nerovnosť skutočnosťou, pred 
Bohom sme si všetci rovní. Boháč i chudák. 
Boh sa nepozerá na výšku nášho bankového 
konta. Boh sa pozerá na naše srdce, či je 
ochotné pomôcť blížnemu, či je otvorené pre 
toho, kto má menej ako ja. Almužna má byť 
súčasťou nášho života, ak chceme zostať 
na ceste spásy.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti zo stredy 6. týždňa Veľkého 
pôstu a mučeníkom. Zdržanlivosť od mäsa 
(MM 30, 53)

ŠTVRTOK 10. apríl
Mučeníci Terencius, Pompejus a spol.

Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 
27, zač. 91

Predaj všetko, čo máš... Potom príď a na-
sleduj ma. (Lk 18, 22)

Začiatkom nasledovania Ježiša Krista je 
zbaviť sa všetkého, čo nás spútava. Povie-
me si: Mňa majetok nespútava, lebo nie je 

veľký. Ale sú tu veci, ktoré nás spútavajú 
iným spôsobom. Je to naša práca, náš voľný 
čas, naše koníčky... To všetko nám bráni ísť 
za Ježišom. Zanechajme to a nasledujme 
nášho Pána.

Liturgia: Všetko ako 31. marca

PIATOK 11. apríl
Hieromučeník Antipas

Čítania: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31

Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh 
to obrátil na dobro. (Gn 50, 20)

Človek je zo svojej prirodzenosti náchylný 
na konanie zla, ale Boh má moc všetko ob-
rátiť na dobré. Svätý Pavol hovorí: „Chcem 
konať dobro, ale blízko je mi zlo.“ Ak človek 
žije v Božej prítomnosti, Pán sa o neho 
stará a nedovolí ho skúšať nad jeho sily. Aj 
keď dopúšťa na človeka ťažkosti, nikdy ho 
neopustí, a nakoniec všetko obráti na veľké 
dobro. Stačí nestratiť vieru.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatka 6. týždňa Veľkého 
pôstu. Zdržanlivosť od mäsa (MM 31)

SOBOTA 12. apríl
Vzkriesenie spravodlivého Lazára

Čítania: Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11, 
1 – 45, zač. 39

Manželstvo nech majú všetci v úcte... 
(Hebr 13, 4)

Niekto si povie: Prečo v úcte? Pretože man-
želstvo je spoločenstvo muža a ženy podľa 
Božej vôle. Tak chcel Boh, keď Adamovi 
dal Evu za pomocnicu. Svätý Pavol vyzýva 
mužov: „Muži, milujte svoje manželky ako 
vlastné telá...“ Manželstvo nie je len nejaká 
inštitúcia, nejaký papier, je to život dvoch 
ľudí, muža a ženy podľa Božej vôle.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Lazárovej soboty. 
Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste 

v Krista pokrstení. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 215; 
PZ: 180; HP: 177)

NEDEĽA 13. apríl
Kvetná nedeľa

Čítania: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, 
zač. 41

Veď chudobných máte vždy medzi se-
bou... (Jn 12, 8)

Aj my pocítime z času na čas v sebe ochotu 
pomôcť blížnemu, pomôcť chudobnému. 
Ako? No zdá sa nám najlepšie na globálnej 
úrovni, a preto sa zapájame do rôznych 
zbierok pre Afriku či iné rozvojové krajiny 
a je to veľmi dobré a prospešné. Videl som 
stáť pred supermarketom jedného žobrajú-
ceho o kúsok jedla. Doslova o kúsok jedla. 
A ľudia prechádzali okolo neho nevšímavo. 
Až na jednu starenku, ktorá otvorila svoju 
malú peňaženku. Vybrala z nej niekoľko 
malých mincí a podala mu ich. 
Teraz v pôstnej dobe je čas na to, aby sa 
nám aj almužnou pre chudobných našej 
krajiny otvorili oči a aby sme videli chudob-
ných aj medzi sebou. Ježiš nám dnes hovorí, 
že chudobných máme vždy medzi sebou 
a aj tí potrebujú našu pomoc, no tých často 
prehliadame. Prečo? Lebo ich chudoba sa 
nás osobne týka a pomôcť im je už pre nás 
osobná záležitosť a my sme radi od takýchto 
vecí odosobnení. Anonymne pomôcť – to 
ešte áno, len nech sa nestretnem s chudobou 
na chodníku, pred obchodom, pred chrá-
mom... Je čas na zmenu našich sŕdc, je čas 
na osobnú pomoc chudobným, čas, aby sa 
ich chudoba stala našou záležitosťou, našou 
vecou.

Liturgia: Antifóny a ostatné menlivé časti 
z Kvetnej nedele. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. 
Myrovanie (HS: 217; PZ: 181; HP: 178)

František Barkóci

PONDELOK 31. marec
Prepodobný biskup Hypatios

Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36, 
zač. 26

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš 
Otec! (Lk 6, 36)

Poznáte to, chlapec sa chce stať tým, čím 
je jeho otec. Povieme si, je to prirodzené, 
deti túžia robiť to isté, čo ich rodičia. Náš 
nebeský Otec je milosrdný a my ako jeho 
deti máme robiť to, čo vidíme robiť jeho. 
Preto preukazujme milosrdenstvo svojim 
blížnym, aby sme sa dokonale podobali 
nášmu Otcovi.

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

UTOROK 1. apríl
Prepodobná Mária Egypská

Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Lk 6, 24 – 
30, zač. 25

Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: 
Milujte svojich nepriateľov... (Lk 6, 27)

Počúvame, čo Ježiš hovorí, a preto nám 
patria tieto slová. Výzva k láske, k milovaniu 
svojich nepriateľov. Je naozaj ľahké milovať 
ľudí, ktorí milujú nás. Ale začnime milovať 
aj tých, čo nás nenávidia, a vtedy naozaj 
spoznáme veľkosť lásky, ktorou nás Pán 
napĺňa. Naša láska už nebude iba povrch-
ná, zištná, ale spoznáme lásku, ktorou nás 
miluje sám Boh, aj keď sme nevďační a zlí.

Liturgia: Všetko ako 31. marca

STREDA 2. apríl
Prepodobný Títus Divotvorca

Čítania: Gn 17, 1 – 9: Prís 15, 20 – 16, 9

Ja som všemohúci Boh, chodievaj predo 
mnou a buď dokonalý. (Gn 17, 1)

Veľa ľudí sa dnes snaží o dokonalosť, ale, 
žiaľ, len o tú vonkajšiu. Podstupujú plastic-
ké operácie, vyhľadávajú súťaže krásy, aby 
sa tá ich vonkajšia dokonalosť aj patrične 
prezentovala a obdivovala. Pán však dnes 
hovorí Abramovi: Chodievaj predo mnou 
a buď dokonalý. Skutočná dokonalosť zna-
mená žiť s Bohom a podľa jeho prikázaní. 
Kráčaním po Božích cestách sa môžeme stať 
dokonalými.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti zo stredy 5. týždňa Veľkého 
pôstu a stichiry Andreja Krétskeho. Zdržan-
livosť od mäsa (MM 24)

ŠTVRTOK 3. apríl
Prepodobný vyznávač Nikita 
Deň Veľkého kajúceho kánona  
Andreja Krétskeho

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, 
zač. 70

Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší 
hriešnici ... ale ak nebudete robiť poká-
nie... (Lk 13, 2 – 3)

Z našej ľudskej prirodzenosti máme tenden-
ciu porovnávať sa namiesto toho, aby sme 
sa pozreli na seba naozaj kritickým okom. 
Aj keď zhrešíme... Namiesto toho, aby sme 
úprimne ľutovali hriech, porovnávame ho 
s hriechom blížneho a, samozrejme, sa nám 
nezdá taký ťažký ako jeho. A tu je nebez-
pečenstvo, že sa v pýche budeme pokladať 
nepravdivo za lepších, ako sú druhí.

Liturgia: Všetko ako 31. marca

PIATOK 4. apríl
Prepodobní Jozef Hymnograf a Juraj 
z Maley

Čítania: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5

Boh si už obstará baránka na zápalnú 
obetu, syn môj. (Gn 22, 8)

Slová Abraháma, ktorý vedie svojho syna 
na obetu, sú plné viery. Ten, ktorému Boh 
sľúbil, že bude otcom veľkého národa, nevá-
ha obetovať jediného syna. Príklad pre kaž-
dého z nás, príklad skutočnej viery a odo-
vzdanosti do Božej vôle. Kto z nás by dnes 
postupoval rovnako? Veď často nedokážeme 
Bohu obetovať nepomerne menšie veci – náš 
voľný čas, našu prácu, naše koníčky...

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatka 5. týždňa Veľkého 
pôstu. Zdržanlivosť od mäsa (MM 29)

SOBOTA 5. apríl
Akatistová sobota. Mučeníci Teodul, 
Agatopod a spol.

Čítania: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 
– 31, zač. 35 (radové); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; 
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohoro-
dičke)

Tá mala sestru Máriu, ktorá si sadla 
Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. 
(Lk 10, 39)

Sadnúť si Pánovi k nohám a počúvať. Toto 
robí Mária a Pán ju za to chváli. Nám je 
však ťažko predstaviť si seba na mieste 
Márie. Sme už nejako nastavení na neustálu 
činnosť ako Marta. A predsa je počúvanie 
dôležitejšie. Vo svojom živote máme toľko 

práce, že si nevieme nájsť čas na počúvanie 
Pánovho slova, a tak sami seba pripravuje-
me o spásu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Vchod: Poďte, pokloňme sa... 
na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti 
z Akatistovej soboty (HS: 213; PZ: 177; HP: 
175)

NEDEĽA 6. apríl
Piata pôstna nedeľa – pamiatka pre-
podobnej Márie Egyptskej. Odchod 
do večnosti svätého Metoda, učiteľa 
Slovanov

Čítania: Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 
32b – 45 zač. 47 (radové); Hebr 7, 26 – 8, 2, 
zač. 318; Jn 10, 9 – 16 zač. 36 (sv.)

Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami 
veľkým, bude vaším služobníkom. (Mk 
10, 43b)

Slúžiť iným? Pomôcť niekomu? Asi najväčší 
problém dnešnej doby. A to aj pre kresťana. 
Dnes si chce každý žiť svoj život pre seba. 
Pozeráme na viac na seba ako na blížneho. 
Kde sú tie časy, keď sme dokázali pomôcť 
starenke s nákupom, dokázali sprevádzať 
staršieho cez priechod pre chodcov či 
uvoľniť miesto v autobuse? Pokladáme to 
za prežitok. Ale kde je potom naša kres-
ťanská láska? Ježiš nás dnes učí, že stať sa 
veľkým znamená slúžiť blížnym. Mať srdce 
citlivé na pomoc núdznemu. Veď práve 
službou blížnym svedčíme o tom, že sme 
učeníkmi Ježiša Krista, veď ani on neprišiel 
na to, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. 
Nepočúvajme, čo nám hovorí dnešný svet, 
ktorý nás upriamuje na seba, na naše vlast-
né dobro, na náš vlastný prospech, ale podľa 
Ježišových slov sa stávajme veľkými službou 
blížnemu. Veď slúžiť znamená podobať sa 
nášmu Pánovi. A v neposlednom rade vydá-
vame svedectvo o našej viere, o našej láske 
k blížnemu. 

Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 5. Pre-
dobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
hlasu, tropár Metodovi, Sláva kondák Me-
todovi, I teraz kondák triódy. Ostatné z hla-
su a Metodovi. Na miesto Dôstojné je sa 
spieva Z teba milostiplná. (HS: 148,214,371; 
PZ: 101,178,350; HP: 102,176,366)

PONDELOK 7. apríl
Prepodobný biskup Juraj

Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 
41, zač. 60

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si... 
(Kol 3, 13)
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Svätý patriarcha Nikefor sa už ako 
laik stretáva s ikonoborectvom. 
Vtedy, keď sa ako zástupca impe-

rátora zúčastnil na sneme v Nicei v roku 
787. V čase, keď už bol patriarchom, 
sa odmietol podriadiť religiózno-poli-

tickým 
myšlien-
kam im-
perátora, 
začo 
v roku 
815 
odišiel 
podobne 
ako jeho 
pred-
chodca 
svätý 
patriar-
cha Ger-
manos 
do exilu. 
V exile 

svojimi polemickými spismi pokračoval 
v ustavičnom boji proti ikonoborcom, 
až do svojej smrti. Vo svojich polemic-
kých spisoch poukazoval na nepresnosť 
pojmu neopísateľnosť: „Niečo môže byť 
opísateľné podľa miesta, času, počiatku 
alebo podľa chápania. ... Opísateľné 
podľa chápania je to, čo možno postih-
núť rozumom alebo úsudkom. ... Neo-
písateľné je výlučne to, čo s tým nemá 
absolútne nič spoločné.“ Jednoznačne 
však tvrdí, že „ak niečo nemožno vidieť, 
nemožno to ani namaľovať“.

Týmto Nikefor iba potvrdzuje slová 
svojich predchodcov. Hovorí o tom, 
že všetko tvárne bytie je opísateľné, 
na rozdiel od Božej podstaty Otca, ktorý 
je neviditeľný, a preto neopísateľný.

Sv. Teodor Studita, igumen veľkého 
studitského monastiera v Konštantíno-
pole, svoju teológiu ikony opiera o slová: 
„... je to obrovský paradox, že neopísa-
teľný sa stal opísateľným, neviditeľný 
sa stal, nadčasový vstúpil do času, a to 
všetko sa udialo v obraze Krista, ktorý 
sa vtelil“. Teodor jasne rozlišuje medzi 

božskou prirodzenosťou, ktorá sa nedá 
zobraziť, a ľudskou, ktorá je viditeľná, 
a tým aj zobraziteľná: „Osoba Krista je 
opísateľná, ale nie podľa božskej priro-
dzenosti, ktorú nikto nikdy nevidel, ale 
podľa ľudskej prirodzenosti, ktorá sa 
stala viditeľnou v osobe Syna...“

Po ruskom sneme v roku 1551, zvanom 
Stohlavý, bola nanovo otvorená otázka 
zobrazení Boha Otca. Snemu v roku 
1553, ktorému predsedal metropolita 
Makarij, bol predložený na posúdenie 
list, napísaný diakonom Viskovatým, 
v ktorom spochybňuje zobrazenia Boha 
Otca. Tieto pochybnosti boli vyvolané 
maľbami novgorodských ikonopiscov 
v paláci cára Ivana Hrozného. Visko-
vatý predložil snemu zoznam ikon 
obsahujúcich zobrazenie Boha Otca 
a požadoval ich vyňatie z cirkevného 
zvyku, ale samotný spor okolo prijatia či 
neprijatia zobrazenia Boha Otca zostal 
nevyriešený.

Problém sa objavil nanovo, a to 
na Veľkom moskovskom sneme v roku 
1655. Tento snem v protiklade k Stohla-
vému snemu úplne zavrhuje zobrazenie 
Boha Otca, ale s výnimkou zobrazenia 
apokalypsy, kde sa pripúšťa zobrazenie 
Boha Otca pre tamojšie videnia „starca, 
starého dňami“ opísané v Zjavení sv. 
apoštola Jána.

Ak by sme sa pokúsili zobraziť samo-
statnú podobu prvej božskej osoby, bola 
by narušená tá miera zdržanlivosti vo 
vzťahu zobrazovať Boha Otca, ktorej sa 
po stáročia pridržiava Cirkev. A sku-
točne, Cirkev nepoznala a ani nepozná 
takúto samostatnú ikonu Boha Otca, 
podobne ako nie je zaužívané posvia-
cať chrám Bohu Otcovi alebo sviatku, 
v ktorom by sa slávenie vzťahovalo 
bezprostredne k Otcovi. A práve v tom-
to kontexte nemôže byť zobrazenie 
Boha Otca oddeleným, ale môže byť 
zobrazeným iba v spojitosti s druhou 
a treťou osobou Svätej Trojice, so Synom 
a Svätým Duchom. n

Milan Gábor
snímka: www.ank.in.ua

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Na spolok darovali:
Spolok ruženca, Slavkovce – 25 eur; Justí-
na Hospodárová, Bratislava – 17 eur; 
Ing. Peter Kasenčák, Kremná – 14 eur; 
MUDr. Silvia Dobrodenková, Marianka – 
12 eur; Ing. Lýdia Mrvová, Marianka – 11 
eur; PhDr. Mária Ďurišinová, Bratislava 
– 7 eur; JUDr. Andrej Huorka, Bratisla-
va – 7 eur; Mária Kapsamunová, Brati-
slava – 7 eur; Andrej Kasarda, Kováčová 
– 7 eur; Božena Nastišinová, Svidník – 7 
eur; Juraj Sigeti, Janova Lehota – 7 eur; 
Mária Volfová, Žiar nad Hronom – 7 eur; 
Mária Krafčiková, Červená Voda – 5 eur; 
Júlia Kamzíková, Šumiac – 4 eurá; Mária 
Cimbalová, Bratislava – 3 eurá; Ing. Ľubo-
mír Fedor, Žilina – 3 eurá; doc. Ing. Jozef 
Fejda, CSc., Bratislava – 3 eurá; Marta 
Karczubová, Bratislava – 2 eurá; Jozef 
Kendra, Zlaté Moravce – 2 eurá; Matej La-
buda, Hôrka nad Váhom – 2 eurá; Vladi-
mír Pančák, Oľka – 2 eurá; Mgr. Miroslav 
Deglovič, Bratislava – 1 euro; Igor Mahút, 
Kriváň – 1 euro

 KOINONIA SV. JáN KRSTITEľ
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
27.03. Stará Ľubovňa, cirkevná základná 
škola (17.00 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
30.03. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
02.04. Sabinov, kostol (18.30 h)
11.04. Levoča, cerkev (17.00 h)
Komunitná svätá liturgia
13.04. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Biblický večer
24.04. Záborské, obecný dom (18.00 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
Náš duchovný otec 
Radoslav Záhorský 
oslávi 21. apríla 39 
rokov života. Pri tej-
to príležitosti sa vám 
chceme poďakovať 
za výstižné a po-

vzbudivé kázne, za vašu ochotu, veselosť 
a trpezlivosť. Nech Svätý Duch riadi vaše 
kroky, nech sú naplnené láskou, poko-
jom, radosťou a pokorou. U nášho nebes-
kého Otca vám vyprosujeme veľa Božích 
milostí, pevné zdravie a ochranu Presvä-
tej Bohorodičky. V modlitbách vyprosujú 
vďační veriaci z Nacinej Vsi.

Na mnohaja i blahaja lita!

Duchovný otec Mi-
roslav Bartoš, pri 
príležitosti vašich 
45. narodenín sa 
vám chceme poďa-
kovať za otcovskú 
lásku, ktorou nás 

vediete bližšie k Bohu. Vyprosujeme vám 
aj vašej rodine veľa Božieho požehnania 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Praje-
me vám pevné zdravie a veľa radosti a tr-
pezlivosti v ďalšej službe Bohu. Mnohaja 
i blahaja lita!

veriaci z farnosti Poprad

Drahý otec Pavol Do-
linský, pri príležitosti 
vašich okrúhlych na-
rodenín vám vypro-
sujeme hojnosť Bo-
žích milostí.

 
veriaci z Ruskej Kajne a Pakostova

 JUBILEá KňAZOV
Ján Belejkanič, na odpočinku v Sabinove 
– 5. apríl – 70 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 na slovo darovali
Anna Vicianová, Hontianske Moravce – 5 
eur; vdp. Imrich Anderko, Veľký Šariš – 6 
eur; p. Tkáčová, Cigla – 6 eur; otec Anton 
Pariľák, Prešov – 22 eur; Jozef Polačko, 
Prešov – 6 eur; čitatelia časopisu Slovo, 
Sabinov – 35 eur; bohuznáma, Prešov 
– 12,50 eur; otec Jozef Mašlej, Šarišské 
Sokolovce – 16 eur; ružencové bratstvo, 
Slavkovce – 25 eur; ružencové bratstvo, 
Dvorianky – 20 eur; rodina Adamčákov-
cov, Abranovce – 10 eur; ružencové brat-
stvo, Jastrabie nad Topľou – 20 eur

Srdečne ďakujeme!

 OZNAMy

Seminár Duchovný odkaz otcov púšte
Pozývame vás na seminár pátra Eliasa 
Vellu. Tlmočenie seminárov bude strie-
davo do slovenčiny a češtiny.
Termín: 21. – 25. apríl 2014
Miesto konania: Vysoké Tatry, Tatranská 
Lomnica
Kontakt: +421 908 995 740
Seminár Vnútorné uzdravenie
Pozývame vás na seminár pátra Eliasa 
Vellu. Tlmočenie seminárov bude strie-
davo do slovenčiny a češtiny.

Termín: 1. – 5. máj 2014
Miesto konania: Vysoké Tatry, Tatranská 
Lomnica
Kontakt: +421 908 995 740
Elektronická verzia časopisu Slovo
Redakcia Slovo spúšťa skúšobný projekt 
elektronickej verzie časopisu. Ak máte 
niekoho v zahraničí, kto by mal záujem 
odoberať náš časopis v pdf formáte, stačí 
nám zaslať e-mailovú adresu a krajinu po-
bytu na e-mail: slovo5@grkatpo.sk. Táto 
ponuka je do konca roka za dobrovoľný 
príspevok (č. ú.: 321 020 69 59/0200, KS: 
0558, VS: 2014, do správy treba uviesť e-
-mailovú adresu odoberateľa). Vzhľadom 
na to, že ide o skúšobný projekt, kvalita 
fotografií bude znížená.

redakcia
Pešia púť do Compostely
„Ak chceš spoznať pápeža, choď do Ríma, 
ak Ježiša, choď do Jeruzalema, a ak chceš 
spoznať sám seba, poď do Santiaga.“ 
Táto myšlienka je mottom spoločnej 
púte gréckokatolíkov do Santiaga de 
Compostela. Púť sa uskutoční 3. – 14. 
augusta 2014. Cieľom púte je absolvovať 
päťdňovú 115 km pešiu púť k hrobu sv. 
apoštola Jakuba po tzv. portugalskej ces-
te. Okrem toho sa duchovne posilníme 
modlitbou a návštevou najvýznamnejších 
mariánskych pútnických miest vo Fatime 
a v Lurdoch. Všetky podrobné informácie 
sa dozviete na www.santiago.estranky.sk 
alebo na č. tel.: 0911 711 217.

Vladimír Varga
Celoslovenské večeradlo v Roku Se-
dembolestnej Panny Márie 
Srdečne vás pozývame na celoslovenské 
večeradlo, ktoré sa pre laikov uskutoční 
26. – 27. apríla v Kostole Nanebovzatia 
Panny Márie v Topoľčanoch. Celosloven-
ské večeradlo bude v nedeľu 27. apríla 
prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky 
duchovne spojené so svätorečením Jána 
Pavla II. v Ríme. 

Program pre laikov
Sobota 26. apríla

08.00 Registrácia účastníkov
09.30 Radostný ruženec
10.15 1. prednáška
11.30 Adorácia
12.15 Obed, voľno (presun do internátu)
14.30 Bolestný ruženec
15.00 2. prednáška – meditácie
15.45 Fraternita (diskusia, svedectvá)
16.30 Rozhovory v diecéznych skupinách
17.35 Ruženec k Sedembolestnej Panne 
Márii
18.30 Svätá omša
19.30 Sviečkový sprievod

Nedeľa 27. apríla
07.30 Svätá omša
08.30 Príspevok mladých, Ruženec svetla, 
prenos svätorečenia z Ríma
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva

Pokračuje program pre kňazov.

Organizačné pokyny: Registrácia účast-
níkov pri vchode do kostola. Nocľah 
a obedy si treba vopred objednať naj-
neskôr do 12. apríla poukážkou na ad-
resu: Drahomíra Krošiaková, Streďanská 
2617/35, Topoľčany, 95503. V poznámke 
rozpísať dni a počty. Cena za obed: 3, 80 
eur, nocľah: 7 eur. Pre mládež od piatka 
turistický nocľah v škole v prinesenom 
spacáku. Bližšie informácie na tel. čísle 
038 532 12 16, mobil: 0907 891 419. 
Je vhodné priniesť si pútnickú stoličku 
a sviečku.
Poznámka: Pre veriacich z okolia Prešova 
organizujeme autobusovú púť. Kontakt: 
0904 738 048.

 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

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. 
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Manželstvo ako 
regulovaný vzťah 
muža a ženy
Pre naše priateľstvá zákon nestanovuje pod-
mienky ani nám neumožňuje podať žalobu 
za ich zanedbávanie. Neexistujú civilné obrady 
pri slávení priateľstva či právne prekážky 
na jeho ukončenie. Prečo je manželstvo iné? 
Odpoveď znie, že priateľstvo neovplyvňuje 
spoločné dobro štruktúrovaným spôsobom, 
ktorý si vyžaduje právne uznanie a reguláciu, 
no manželstvo áno. Štát, ktorý nebude podpo-
rovať manželstvo, je ako lekár, ktorý neodpo-
rúča zdravú stravu a šport. Obaja prehliadajú 
to, čo je základné a prvoradé, v pomýlenom 
nadšení pre náhrady a lieky. Tieto slová napí-
sali  profesori z amerických univerzít. Ich slová 
však len interpretujú  skúsenosť a prax celého 
ľudstva. Delíme sa totiž na národy a rasy. Žije-
me roztrúsení po všetkých kútoch Zeme, sme 
deti rozličných kultúr a náboženstiev, ale všetci 
hľadáme svoj protipól a uzatvárame manžel-
stvo podľa kritérií, ktoré sú akoby mimo nás, 
pretože ich ustanovuje spoločenstvo, v ktorom 
žijeme.  Je to preto, lebo naše priateľstvá 
a obchodné vzťahy, ich vznik a zánik, nemá pre 
spoločnosť vážne dôsledky. Vzťah muža  a ženy 
však áno, preto sa vyžaduje, aby sa stal man-
želstvom. To sa prirodzene mení na rodinu, čím 
sa stáva kolískou budúcnosti nielen štátu, ale aj 
Cirkvi. Bez dobre vychovanej mladej generácie 
je štát aj Cirkev bez budúcnosti. Preto obidve 
inštitúcie v záujme spoločného dobra regulujú 
vzťahy medzi mužom a ženou zákonmi v in-
štitúcii manželstva, ktorá jediná zabezpečuje 
adekvátne naplnenie týchto zámerov. Cirkev 
okrem toho manželstvo právne reguluje aj 
preto, že ho vysluhuje ako jednu zo siedmich 
sviatostí, ktorých je strážkyňou. Pre katolíkov 
je uzavretie manželstva cirkevným spôsobom 
také dôležité, že ak by ho uzavreli len podľa 
civilných zákonov alebo pred inou cirkvou, 
uzatvárajú ho neplatne. Jedinou výnimkou 
je uzavretie manželstva katolíka s pravosláv-
nou stránkou pred legitímnym pravoslávnym 
vysluhovateľom, pričom je manželstvo platné, 
ale nedovolené. Pre platnosť manželstva pred 
nekatolíckym vysluhovateľom môže katolík 
požiadať Apoštolskú stolicu (Kongregáciu pre 
východné cirkvi) o dišpenz od formy uzatvára-
nia manželstva. Je to však výnimka a katolícka 
disciplína aj naďalej naliehavo odporúča, aby 
katolíci aj v prípade miešaných párov uzatvárali 
manželstvo pred vlastným, katolíckym vyslu-
hovateľom.

František Čitbaj

Neopodstatnenosť 
zobrazenia Boha 
Otca
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Pomôcky: 
Alona, Ilok, 

Ravér

Značka 
ruských 
lietadiel 
Antonov

Metresa Očistenie
Chemická 

značka 
radónu slovo Matka 

zakladateľov 
Ríma

Príbuzní Otravy krvi
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Nikto Otravné látky, 
skratka

2. časť 
tajničky

3. časť 
tajničky

Rímsky boh 
lásky

Slovan
Končatina

Dietlova 
hrdinka

1. časť 
tajničky

Chorvátske 
mesto

Leňochod

slovo
Rímske 
číslo 51 Naruby Umelý jazyk

Cela v chráme Duša v Egypte Anglický  
herec

Druh kávy Dáva do rámu
Taliansky 

súhlas
Umelecká 

škola
Kód angličtiny

Obmedzil Palác 
dalajlámu

Predĺženie 
bočných 

stien

Slovenský 
básnik

Vzťahujúce sa 
na psa

Obyvateľ 
Nemecka

Predajný 
produkt

Ruská rieka
Jediný Onen

Hromada Čínske ženské 
meno

Zvratné 
zámeno

Predavači 
novín

Druhé
Egyptská 
arabská 

republika, 
skratkaZnoj

slovo Slovenská 
republika

4. časť 
tajničky

Ono

Pokyn 
na zastavenie

Just Ice, 
skratka

Perloočka, 
odborne

Vojenská 
jednotka

Španielsky 
člen Klopa
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legenda: aFéra, balada, bežec, celta, epocha, ester, 
etanol, etapa, etyl, Farba, FĽaŠa, FreGata, GraF, 
hlasy, hrady, chlapi, chren, indol, Kalich, Kandela, 
Kladivo, Kmene, Koleso, Ľadovec, lÁsKa, nÁvod, no-
sidlo, oKovy, opora, peKÁri, platina, rasca, rovina, 
rysy, salaŠ, savana, sinaj, strach, strely, Šanca, 
volant, vÝťah, zajace, zÁliv.    

tajničku osemsmerovky tvorí  46 nevyškrtaných písmen.

autor: marek pataky. 

Správne riešenia z čísla 5. Krížovka: pôst tela je pokrm pre 
dušu. Osemsmerovka: v kríži je božia láska, ktorá človeka 
poznačí.

Výherca: miroslav Šabák z jasenova. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slo-
vo1@grkatpo.sk.
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 31.03. (pondelok)  16.05 Univerzita tre-
tieho veku: Zatiahni na hlbinu – autor: 
Ján Ďurica
 01.04. (utorok)  19.30 Majstrova šifra: 
Pôvod Biblie (2) ⓬ – dokumentárny seriál 
o dramatickom pozadí k intelektuálnym ar-
gumentom Majstrovej šifry, ktorý ponúka 
svojský pohľad na otázky spojené s hľa-
daním pravdy 20.15 Vnútorné uzdravenie 
(7) – záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu 
v Trenčíne 21.15 Rehoľná abeceda – no-
vicka sr. Gabriela Boszková, Kongregácia 
sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
 02.04. (streda)  19.30 S Božou pomocou 
na jeho chválu – dokument o stavbe 
sabinovského organu 20.10 Prehľad kato-
líckych periodík na Slovensku 20.20 Fun-
damenty – diskusná relácia, ktorá rozoberá 
Katechizmus Katolíckej cirkvi
 03.04. (štvrtok)  19.30 Tajomstvo Veľkej 
noci: Má Boh plán s mojím životom? 
⓬ – relácia, ktorá poodhalí tajomstvo 
Veľkej noci
 04.04. (piatok)  16.00 Krížová cesta: 
Boží bojovníci – záznam z krížovej cesty 
z farnosti Nitra-Kalvária 17.30 Kresťanská 
solidárnosť ⓬ – dokument, ktorý prináša 
pohľad skupiny mladých ľudí na rozvojo-
vú pomoc 20.25 EFFETA (Jn 11, 1 – 45) 
– zamyslenie nad nedeľným evanjeliom 
21.55 Edita Steinová: Siedma komnata 
⓬ – filmový portrét života židovky, ktorá 
konvertovala na katolícku vieru, vstúpila 
do karmelitánskeho kláštora, stala sa mu-

čeníčkou a v roku 1998 ju pápež Ján Pavol 
II. vyhlásil za svätú
 06.04. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Znamenia časov (17) – Ježišove 
podobenstvá o kráľovskej svadbe a o zlo-
dejovi v noci, ktoré pripomínajú dôležitosť 
pokory, ľútosti a pripravenosti na deň, keď 
znova príde 10.00 Svätá omša z Prešova 
– priamy prenos 19.30 Spojení oceánom 
– publicistická relácia o živote slovenskej 
komunity v USA a Kanade 20.25 Medzi 
nebom a zemou: Ľubomír Feldek – relá-
cia, kde sa Marián Gavenda stretáva so 
spisovateľom, básnikom a prekladateľom 
Ľubomírom Feldekom, ktorý význam 
slovenskej literatúry vníma v estetickej 
hodnote diel opretej o morálnu hodnotu 
autorov 21.10 LAJF: Misia alebo návrat 
do Afriky – speváci, tanečníci Benedicat 
a predseda eRka

 07.04. (pondelok)  16.05 Univerzita tre-
tieho veku: Povolanie k svätosti – autor: 
Ján Ďurica
 08.04. (utorok)  19.30 Majstrova šifra: 
Ježišovo božstvo (3) ⓬ 20.15 Vnútorné 
uzdravenie (8) – záznam zo seminára pát-
ra Eliasa Vellu v Trenčíne 21.15 Rehoľná 
abeceda – sr. Edita Rigasová Rímska, únia 
Rádu sv. Uršule
 09.04. (streda)  19.30 Príbehy anjelov 
20.10 Prehľad kat˝. periodík na Slovensku
 10.04. (štvrtok)  19.30 Tajomstvo Veľkej 
noci: Mám prísľub večného života ⓬ – 
rozhovor medzi Ježišom a lotrom na kríži 
odhaľuje naše miesto v Ježišovom pláne 
spásy
 11.04. (piatok)  16.00 Krížová cesta: Slová 
našich dní – pripravili mladí z farnosti Brez-
no 17.30 Vladyka ⓬ – dokument, ktorý 

predstavuje košického eparchu Mons. 
Milana Chautura 20.25 EFFETA (Mt 21, 
1 – 11) 21.55 Ján XXIII.: Láskavý pápež ⓬ 
– filmový príbeh celoživotného priateľstva 
troch mužov; jeden z nich bude kardiná-
lom, druhý je exkomunikovaný a tretí sa 
stane pápežom 10.10 Vladyka ⓬  R
 13.04. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Mesiáš prichádza (18) – príbeh, 
v ktorom sa učeníci snažia pochopiť, aké 
poslanie má Ježiš na zemi 09.30 Svätá omša 
z Vatikánu – priamy prenos 15.50 Vladyka 
⓬ – dokument, ktorý predstavuje košic-
kého eparchu Mons. Milana Chautura R 
19.30 Vlastná cesta: Mons. Cyril Vasiľ (1) – 
hosťom Zuzany Chanasovej je Mons. Cyril 
Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme a profesor na viacerých uni-
verzitách; počas totality musel emigrovať, 
aby mohol ako jeden z mála gréckokatolíc-
kych kňazov študovať v Ríme

 26.03. (streda)  11.00 Z rozprávky do roz-
právky (2); hosť: prof. Brigita Šimonová 
20.30 Rímskokatolícka farnosť sv. Víta, 
Veľké Kostoľany 22.00 Výber z tvorby mar-
cových skladateľských jubilantov
 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)  13.00 Juraj Kuniak, sloven-
ský básnik a prozaik 14.00 Hriech – rozhla-
sová hra 15.30 Konferencia Potravinovej 
banky Slovenska v Kláštore pod Znievom 
20.30 Alkoholizmus žien 23.00 Evanjelium 
v živote dnešného človeka; hosť: Mons. 
Marián Gavenda
 03.04. (štvrtok)  18.00 Svätá omša pri 
príležitosti otvorenia duchovných cvičení 
s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ 20.30 Po-
božnosť krížovej cesty
 04.04. (piatok)  17.00 Krížová cesta 18.00 
Svätá omša 19.35 Modlitba posvätného 
ruženca s úmyslom 20.00 Modlitba vešpier 
20.30 Eucharistická adorácia 21.30 Úvahy 
na tému duchovných cvičení 22.30 Kontakt 
s poslucháčmi cez mail, sms a facebook
 05.04. (sobota)  18.00 Svätá omša 19.00 
Modlitba ruženca s úmyslom 20.00 Mod-
litba vešpier 20.30 Eucharistická adorácia 
21.30 Úvahy na tému duchovných cvičení 
22.30 Kontakt s poslucháčmi cez mail, sms hu
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Pane Ježišu, nauč ma modliť sa
Gréckokatolícka modlitebná kniha pre staršie deti a mládež ponúka základné liturgické 
a osobné modlitby. Pri tropároch a kondákoch veľkých sviatkov sú aj ilustrácie ikon. 
V poslednej časti knihy sú osobné modlitby rozdelené podľa tém: ranné a večerné mod-
litby, príležitostné modlitby, modlitby k Svätému Duchu, modlitby príhovoru, modlitby 
k Panne Márii, modlitby za zosnulých a iné. Sú to modlitby skôr rozjímavého charakte-
ru. Ide o výber modlitieb rôznych svätcov a iných duchovných osobností kresťanského 
života. Je to veľmi dobrá pomôcka na ceste osobnej modlitby nielen pre deti a mládež. (Metod Lukačik) 

Nordwand (Severná stena)
Dvaja priatelia (v predvojnovom Nemecku) sa pokúsia pokoriť severnú stenu Eigeru 
v Alpách. Stála už život mnohých horolezcov, preto ju nazývajú aj Mordwand (Hora 
smrti). Tonimu a Andreasovi nechýba odvaha, láska k horám i túžba po dobrodružstve. 
K nemeckým horolezcom sa pridáva rakúske družstvo, ktoré svojou nerozvážnosťou 
a tvrdohlavosťou prinúti obe družstvá k zostupu. K slovu sa dostáva hora. Prináša napätie 
a dramatickosť, neubránime sa dojatiu, extrémne podmienky a tlak na psychiku konfron-
tujú horolezcov s existenciálnou túžbou prežiť. Výstupové scény, kostýmy, dobové vybavenie sú realisticky 
stvárnené. Súčasťou celého diania je aj romantická vsuvka, ktorá vás však neruší. (Valeria Horvátová)

Timothy: Jediný
Jedna z najpopulárnejších a najúspešnejších gospelových kapiel na Slovensku dokázala 
aj dnes prekvapiť svojou tvorbou. Koncom roku 2013 vydala kapela Timothy netradičný 
DVD nosič s názvom Jediný. Obsahom DVD nosiča je niekoľko piesní v akustickej verzii 
natočených netradične – nie na pódiu, čo vytvára rodinnú atmosféru plnú uctievania 
a zvelebovania Božieho mena. Video bonus o kapele Timothy obohatilo toto DVD o svedectvo života s Bo-
hom, čo je veľkým plusom pre dnešných ľudí. (Miroslav Dargaj)

a facebook 24.00 Ukončenie rozhlasových 
duchovných cvičení s požehnaním
 12.04. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Chrámu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach (slávi 
otec Róbert Jáger)

DVOJKA
 26.03. (streda)  20.00 Banícky chlebíček 
– dokument o zašlej sláve jednej dediny
 28.03. (piatok)  12.40 Čepenie nevesty – 
dokument o zvykoch na dedine
 30.03. (nedeľa)  14.10 Orientácie – ná-
boženský magazín, kde ukážeme, ako 
prežívajú pôstne obdobie gréckokatolíci, 
nahliadneme do Bratislavskej eparchie, 
kde pôsobí kňaz Rastislav Čižik, navštívi-
me výstavu ikon Bulharskí svätci, ktorých 
predstaví Andrej Škoviera, ThLic., PhD., 
predstavíme Hlaholskú akadémiu, ktorá 
chce vyučovať záujemcov o písmo sv. Kon-
štantína a Metoda. V úvahe sa zamyslíme 
nad zločincami ukrižovanými spolu s Kris-
tom a prinesieme reportáž z výstavy o sv. 
Cyrilovi a Metodovi na Bratislavskom hrade 
14.40 Slovo – zamyslenie evanjelického 
farára Jána Rumana 00.55 Slovo R
 01.04. (utorok)  12.50 Piesne z Klenovca 
14.40 Orientácie R
 02.04. (streda)  12.40 A pri tom speve
 06.04. (nedeľa)  12.00 Orientácie 12.25 
Slovo – príhovor Mons. Jána Krajčíka, 
katolíckeho kňaza 00.25 Slovo R

RáDIO SLOVENSKO
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie 
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých 21.05 Cesty
RáDIO SLOVENSKO A REgINA
 30.03. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Cirkvi 
bratskej zo Žiliny
 06.04. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave

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
RáDIO DEVÍN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Koruny
v 4. storočí sa začali v obradoch 
sviatosti manželstva po prvýkrát 
objavovať sobášne vence, ktoré 
sa kládli na hlavy sobášiacich sa. 
spočiatku to boli vence z kvetov, 
neskôr ich začali zhotovovať 
z kovu vo forme kráľovskej koruny. 
znamenajú víťazstvo nad vášňami 
a pripomínajú kráľovskú dôstojnosť 
prvej ľudskej dvojice adama a evy, 
ktorým dal boh do vlastníctva 
všetko pozemské stvorenstvo 
(porov.  Gn 1, 28).

n Ktoré zviera sa po smrti otočí 
ešte stokrát? Kuriatko.

n Cintorín po maďarsky: Lehároš 
camping.

n Čo majú spoločné slovenskí 
hokejisti s Titanicom? Všetko 
je v pohode, kým nenabehnú 
na ľad.

n Príde kamarát ku kamarátovi 
a pýta sa ho: „Čo si dostal na Via-
noce?“

Požehnaný čas pôstu a veľkonočných sviatkov Vám praje Televízia LUX!

„Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele 
na drevo, aby sme zomreli hriechu 

a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.“  
1 Pt 2, 24

ý č ô t ľk č ý h i tk Vá j

Tajomstvo 
Veľkej noci

Štvrtok 19:30 h | 13. 3. - 17. 4. 2014
Moja televízia

www.tvlux.sk

slovo   7 | 2014 relax | 2726 | proGram



 gR.KAT. MLáDEžNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

11. – 13.04. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
01.05. Archieparchiálny športovo-turistický deň
02. – 04.05. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život skôr 
len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povin-
nosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom 
a svojím Spasiteľom. Príď a pokojne pozvi aj svojich 
neveriacich kamarátov! Veková kategória účastníkov 
je 14 a viac rokov. (Peter Lipták & tím)
10.05. Stretnutie mládeže s prešovským arcibis-
kupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ 
v Prešove (10.00 h)

 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. 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, dajte vašej vysnívanej 
svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac 
sa o kurze môžete dozvedieť na www.domanzelstva.
sk. Príspevok na osobu je 60 eur.
23. – 25.05. Kurz Rút

 PÚTNICKé MIESTA

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

05.04. Fatimská sobota (10.00 h)
06.04. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
27.04. Nedeľa Božieho milosrdenstva (10.00 h)

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

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

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

05.04. Fatimská sobota (10.30 h)
06.04. Malá púť (09.00 h)
18.04. Veľký piatok – krížová cesta (10.30 h)
20.04. Nedeľa Paschy (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
11. – 13.04. Študentská víkendovka. Miesto: kláš-
tor sr. redemptoristiek v Lomnici. Počet: max. 15 
osôb. Nahlásiť sa môžete na čísle 0903 982 509 ale-
bo na adrese gmpc@grkatpo.sk do 1. apríla.

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

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

0915 951 081

PáPEžsKé misijNé DiELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrih-
núť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou. 

NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať (napr. aj spoloč-
ne cez farský úrad) alebo doručiť do redakcie časopisu Slovo 

na adresu: Slovo – PMD, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam i desiatkam 
jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok. Často tí najväčší 

dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. 
Práve túto skrytosť však Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám 
poďakovali touto formou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba 
môžem povedať, že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na litur-

Kvetná  
      nedela ˇ 10:00    

                  Archijerejská svätá    
             liturgia  s vladykom  
             Milanom 
11:30   
               Malé pohostenie  
              v pastoračných  
              priestoroch 
13:00      
               Program stretnutia  
               s vladykom Milanom  
               v  Dome kultúry  
               v  Spišskej Novej Vsi 

13
.0

4.
20

14
  

Komisia pre mládež Košickej eparchie a protopresbyterát 
Spišská Nová Ves ťa v mene vladyku Milana pozývajú  

na Kvetný víkend 2014. 

11.–13.04.2014 

Internát Hotelovej akadémie  
v Spišskej Novej Vsi 

15 a viac rokov 
(max. počet: 70) 

26 €  

do 06.04.2014  

Bližšie info.: otec Marek Horňák, 0911 711 215 
                      

Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  
(Mt 5, 3) 


