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Boh prichádza v tichu
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8 Stretnutie katolíckych biskupov
východného obradu v Ľvove

Čemerniansky
protopresbyterát
História Čemernianskeho dekanátu siaha až do 16. storočia, keď už
existoval Vranovský okres. Konkrétnejšie sa o ňom zmieňuje bula
Relata semper z roku 1818, ktorá zaradila Vranovský dekanát do novovzniknutého Prešovského biskupstva. Je ťažké vypátrať, kto bol
jeho prvým protopresbyterom, prvý doložený dekan je Jozef Durčák,
ktorý pôsobil vo farnosti Vyšná Olšava v rokoch 1806 – 1838. Terajším protopresbyterom je od roku 2011 Peter Gavaľa.
Územie

Protopresbyterát do roku 2003
pozostával z 22 farností, preto
v tomto roku došlo k rozdeleniu
dekanátu a vznikli dva celky:
protopresbyterát Vranov nad
Topľou-mesto a protepresbyterát Vranov nad Topľou-Čemerné. Delidlom sa stala rieka
Topľa. V roku 2012 sa z praktic-
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kých dôvodov z Čemernianskeho protopresbyterátu odčlenil
nový Hanušovský dekanát.
V dnešnej dobe patria do protopresbyterátu farnosti: Vranov
nad Topľou-Čemerné, Banské,
Cabov, Davidov, Dlhé Klčovo,
Juskova Voľa, Sečovská Polianka, Sačurov a Zámutov.

Štatistika
Gréckokatolíkov: 7 785
Farností: 9		
Filiálok: 4
Chrámov: 12		
Kaplnka: 1
Najstarší chrám: Sv. Petra a Pavla, Banské (1678)
Najnovší chrám: Sv. proroka Eliáša, Sečovská Polianka (2000)
Prvý doložený kňaz: Ján Staurovský v Sačurove (1708)
zdroj: Schematizmus 2014

Zaujímavosti

Prvou zaujímavosťou je čemerniansky chrám. Neďaleko
kedysi stála drevená cerkev,
ktorá bola v roku 1903 z neznámych príčin zbúraná. Dnes je
dominantou farnosti murovaný Chrám Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, v ktorom sa
nachádza veľký nástenný obraz
chrámového sviatku z roku
1842 pochádzajúci z predošlého
dreveného chrámu.
Ďalšou zaujímavosťou je
mestská časť Lomnica, najstaršia obývaná časť okresu Vranov
nad Topľou. Na tomto mieste sa
nachádza kláštor Rádu Najsvätejšieho Vykupiteľa – sestier
redemptoristiek. Prešovský
arcibiskup metropolita Ján

10 Úloha otca v rodine
Kristov odkaz manželom
12 Christi Matri
Babjak SJ 5. mája 2008 kláštor
s kaplnkou posvätil pre potreby
rehoľníčok, ktoré sa rozhodli
žiť kontemplatívno-klauzúrnym štýlom života. V komunite
žije päť sestier, ktoré sa venujú
písaniu ikon, šitiu habitov
a liturgických rúch, prekladateľskej činnosti a organizovaniu
duchovných cvičení. Kláštor
v Lomnici je miestom na stíšenie sa, naplnenie Bohom,
na oživenie svojho vzťahu
s Bohom. Je to pre každého
možnosť stať sa živým obrazom
Krista Vykupiteľa (vo východnej
terminológii prepodobným).
Vo farnosti Sečovská Polianka
sa každoročne koná odpustová
slávnosť na počesť Panny Márie
Karmelskej a svätého proroka Eliáša. V rámci duchovnej
obnovy farnosti pred odpustovou slávnosťou (vždy okolo
20. júla) sa možno v miestnom
Chráme svätého proroka Eliáša
stať členom Arcibratstva sv.
škapuliara. Za zmienku stoja aj
nádherné fresky sv. slovanských
apoštolov Cyrila a Metoda, bl.
hieromučeníkov P. P. Gojdiča
a V. Hopka nachádzajúce sa
vnútri chrámu. n
Peter Gavaľa, Jozef Petričko
snímka: M. Žarnayová

14 Povzbudenie pre rodinu
rozhovor s metropolitom J. Babjakom SJ
16 Charakteristika ruských
ikonopiseckých škôl
18 Čo z toho budeme mať?
20 Po stopách Byzancie v Taliansku
22 Za Matkou na bicykloch
23 S Máriou vo večeradle
24 Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku v r. 1918 – 1939
25 Východní kresťania v ranom Uhorsku
26 Ako múdro míňať peniaze?
Biblia a peniaze
28 Výzor a hudba
katechéza mladým
29 Uzdravoval moje vnútro
30 Proroci
32 Duša mušketiera
33 Ranné modlitby
liturgická katechéza (2)
33 Utrpenie a nádej spravodlivého
40 Mariánska ikonografia
zamyslenie nad ikonou (4)

Pätnástym novembrom sme vstúpili do pôstneho obdobia Filipovky, ktoré má byť časom
našej prípravy na príchod Božieho Syna.
V ostatných rokoch sa Vianoce stávajú sviatkami nákupov a darčekov. Obchodné reťazce
nás zaplavujú všelijakým tovarom, lákajú nás
kreatívnymi reklamami. Pozorujeme, aké
ťažké je odolávať a nepodľahnúť len vonkajšej príprave. To najdôležitejšie je preniknúť
do hĺbky svojho srdca a uvedomiť si, že Boh
nám dáva ten najvzácnejší dar – svojho Syna.
On je láskou a pokojom.
Preto je tu pôst ako príprava na radostné
očakávanie príchodu Boha na svet. Uvedomme si, že Boha nemôžeme nájsť ani
počuť v hluku tohto sveta. Ticho a mlčanie
sú jedným zo základných znakov pôstu.
Apoštolka Božieho milosrdenstva sv. Faustína píše: „Mlčanie je mečom v duchovnom
boji. Mnohovravná duša nikdy nedosiahne
svätosť. Ten meč mlčania odtne všetko, čo by
sa chcelo prichytiť duše. Sme citliví na slová
a dotknutí chceme hneď odpovedať. Neberieme do úvahy, či je to Božia vôľa, aby sme
hovorili. Duša, ktorá mlčí, je silná. Nijaké
protivenstvá jej neuškodia, ak vytrvá v mlčaní. Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho
zjednotenia s Bohom. Žije temer vždy pod
vnuknutiami Svätého Ducha. Boh v mlčiacej
duši pôsobí bez prekážok.“ Potrebujeme si
nájsť čas nazrieť do svojho vnútra a stíšiť sa.
Lebo Boh prichádza v tichu.
Katechizmus nás učí, že v „hlbinách
svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on
sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať.
Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval
a konal dobro, a vyhýbal sa zlu, a keď treba,
zaznieva mu v hĺbke srdca... Lebo človek má
v srdci Bohom vpísaný zákon... Svedomie
je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka,

kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva
v jeho vnútri“. Tento dar Božej prítomnosti
máme objavovať a načúvať mu.
Vianoce sú krásne sviatky, ktoré svojou výzdobou dokážu zasiahnuť ľudské srdce, ale
keď sa skončia, cítime sa vnútorne nenaplnení a ostávame sami so svojimi povinnosťami a starosťami. Koreňom tohto stavu je, že
mnohí si nechávajú na to najdôležitejšie najmenej času, ba vôbec sa nepripravia. Ide tu
o postoj srdca, ktoré je zaťažené hriechom,
ktorý nám bráni prežívať Božiu lásku a oberá
nás o milosť Božej pomoci. Zanecháva v nás
pocit viny, ktorý nikto neodstráni, iba Ježiš
Kristus vo sviatosti zmierenia.
Ako pripraviť svoje srdce? Ježiš nás vyzýva
k tomu, aby sme zásadnou zmenou nášho
života vo svetle Božieho slova robili pokánie.
Mnohí si myslíme, že pokánie je iba spoveď,
ale spoveď je vyvrcholením nášho obrátenia,
je sviatosťou. Je dotykom Boha, ktorý prichádza, aby zaplavil dušu človeka nepochopiteľným šťastím. Ale to, čo musíme urobiť, je postaviť sa do tichého vánku Božej prítomnosti
ako Eliáš na vrchu Horeb (porov. 1 Kr 19, 11
– 13), aby sme ho jasne vnímali a počuli. Boh
je láska. Prichádza k človekovi a dáva sa mu
ticho a bez násilia. Jeho prítomnosť prináša
pokoj, radosť a šťastie.
Prajem všetkým, aby ste v tomto pôstnom
čase našli odvahu vyjsť z hluku tohto sveta
a v tichu svojho srdca zakúsili láskavé slovo
nášho Pána.

Mgr. Peter Gavaľa
čemerniansky protopresbyter
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Zástupcovia Jakubských ciest
krajín a regiónov Európy sa stretli
19. – 21. októbra vo francúzskom
Vezelay. Zhodnotili 25 rokov rozvoja
pútnických Jakubských ciest po páde
Berlínskeho múru a načrtli hlavné
možnosti prehlbujúcej sa spolupráce Jakubských ciest v Európe i jej
význam pre vzťah človeka k prírode
a novú evanjelizáciu. (Matúš Trojan)

Oslavy 50. výročia vyhlásenia sv.
Benedikta za patróna Európy pápežom Pavlom VI. sa začali 24. októbra
v katedrále v Montecassine. Dopoludnia na tomto pútnickom mieste,
na ktorom v roku 529 založil sv.
Benedikt z Nursie prvé benediktínske
opátstvo, koncelebrovali svätú omšu
benediktínski opáti Európy. Oslavy
pokračovali procesiou a požehnaním
mesta, diecézy a Európy relikviou sv.
Benedikta.

Sestru Assuntu Marchettiovú,
ktorá pôsobila ako misionárka
v Brazílii, 25. októbra 2014 blahorečili v katedrále v brazílskom meste
Sao Paulo.

O pomoc trpiacim a prenasledovaným kresťanom vo svete, na Blízkom východe, v Afrike či na Ukrajine
prosili biskupi ČR pastierskym listom,
ktorý sa čítal na bohoslužbách 26. októbra. Biskupi ČR vyhlásili 31. októbra
Deň pôstu za mier na Blízkom východe, v afrických krajinách a na Ukrajine. Veriaci sa mali možnosť zúčastniť
na pobožnostiach či zapojiť sa do vyhlásenej zbierky na podporu aktivít
charity v tejto oblasti.

Medzinárodná asociácia exorcistov sa po prvýkrát od svojho vzniku
zišla koncom októbra. Na stretnutí
sa zúčastnilo 300 exorcistov z celého
sveta. Diskutovali najmä o šírení
a dôsledkoch okultizmu, satanizmu
a ezoterizmu. (RV)

Patriarcha Kirill, predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi, a Tawadros
II., predstaviteľ Koptskej pravoslávnej cirkvi, sa stretli 29. októbra
v sídle Moskovského patriarchátu,
počas historickej návštevy Tawadrosa II. v Ruskej federácii. Výsledkom
stretnutia bola aj dohoda o vytvorení osobitnej komisie na podporu
vzájomnej spolupráce týchto dvoch
pravoslávnych cirkví v duchovnej aj
pastoračnej oblasti.
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Zomrel vladyka Sofron Múdry OSBM

Vladyka Sofron Múdry OSBM,
emeritný biskup Ivano-franskovskej archieparchie, ktorý
prežil väčšinu života v emigrácii
v USA a v Ríme, odišiel v noci
z 30. na 31. októbra v 91. roku
života do večnosti. V Chráme
Kristovho narodenia v meste
Ivano-Frankovsk sa 31. októbra
konala zádušná svätá liturgia,
panychída a mníšsky parastas.
1. novembra bolo telo zosnulého
prenesené z Chrámu Kristovho
narodenia do Katedrálneho

chrámu Kristovho vzkriesenia,
kde sa večer konal archijerejský
parastas, ktorý viedol Sviatoslav Ševčuk, vyšší arcibiskup
Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi. Pohrebnú svätú liturgiu a pohrebné obrady viedol
2. novembra v katedrále Volodymyr Vijtišin, ivano-frankovský
arcibiskup metropolita.
Biskup Sofron, rodným menom Štefan Múdry, sa narodil
27. novembra 1923 v meste
Zoločiv v Ľvovskej oblasti, kde
navštevoval základnú a strednú školu. Elektroinžinierstvo
následne študoval v nemeckom
Augsburgu. Po vojne odišiel
z Nemecka do USA a usadil sa
v Dawsone v štáte Pennsylvánia,
kde v roku 1949 vstúpil do monastiera otcov baziliánov.
V rokoch 1951 – 1955 absolvoval filozofické a teologické
štúdiá. 14. januára 1955 zložil
doživotné sľuby v Ráde sv. Bazila Veľkého a zvolil si rehoľné
meno Sofron. 25. decembra 1958
prijal v Ríme sviatosť kňazstva
z rúk arcibiskupa Ivana Bučka

Trnavskí gréckokatolíci slávili odpust so svojím biskupom
a potom pokračoval v štúdiách
rímskeho a kánonického práva
východných cirkví. Neskôr sa
stal profesorom na Pápežskom
východnom inštitúte a bol členom komisie, ktorá pripravovala Kódex kánonov východných
cirkví (CCEO).
V rokoch 1960 – 1994 pôsobil
ako vicerektor a rektor Ukrajinského pápežského kolégia sv.
Jozafáta v Ríme a bol aj stálym
spolupracovníkom ukrajinskej
redakcie Vatikánskeho rozhlasu. V októbri 1994 sa vrátil
do Ivano-Frankovska. Synoda
biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi ho 24. novembra
1995 kánonicky zvolila za biskupa koadjútora pre Ivano-frankovskú eparchiu.
Ako 72-ročný prijal 12. mája
1996 biskupskú chirotóniu
v Katedrálnom chráme Kristovho vzkriesenia v meste Ivano-Frankovsk. Intronizovaný bol
7. novembra 1997. Eparchiu
viedol až do 2. júna 2005. (www.
ugcc.ua/Stano Gábor)

V Parme v USA sa konala
biskupská chirotónia
Biskupská chirotónia a intronizácia nového eparchiálneho
biskupa Mons. Bohdana Danyla
sa uskutočnila v Katedrále sv.
Jozafáta Parmskej eparchie
v štáte Ohio v USA 3. – 4.
novembra.
Večiereň spojená s obradom
vymenovania za archijereja sa
konala 3. novembra. Archijerejská božská liturgia spojená s obradom biskupskej konsekrácie
a intronizácie sa uskutočnila 4.

novembra, na sviatok prepodobného Joannika Veľkého.
Hlavným svätiteľom novozvoleného eparchu bol Sviatoslav Ševčuk, vyšší arcibiskup
Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi, spolusvätiteľmi Mons.
John Bura, apoštolský administrátor Parmskej eparchie sv. Jozafáta, a Mons. Paul Chomnycky OSBM, stamfordský eparcha.
(www.stjosaphateparchy.com/
Stano Gábor)

médiá. Budúce scenáre cirkevnej komunikácie, sa zúčastnilo
okolo 200 účastníkov pracujúcich v oblasti médií. Paralelne
s kongresom boli večer udeľované ceny pre katolícke médiá.
Na kongrese sa debatovalo aj
o vplyve sociálnych médií ako

V gréckokatolíckej Farnosti sv.
apoštola a evanjelistu Lukáša
v Trnave sa 12. októbra konala
odpustová slávnosť na počesť

patróna farnosti, ktorej predchádzala trojdňová duchovná
obnova. Pozvaní kazatelia
otec Branislav Popelka a otec

Rudolf Galgóci sa venovali téme
rodiny v súvislosti s modlitbou
a potrebou žiť z Eucharistie.
V nedeľu medzi veriacich
zavítal vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparcha, ktorý
predsedal archijerejskej božskej
liturgii. Pred svätou liturgiou
posvätil nové oltárne plachty.
Biskup Rusnák v homílii vyzval
všetkých k tomu, aby boli verní
Božiemu učeniu a Svätému
Otcovi. Po svätej liturgii sa
farské spoločenstvo zišlo pri
slávnostnom agapé v priestoroch farského centra. Poobede
program pokračoval športovým
popoludním pre rodiny. (František Fedorišin; snímka: Marcela
Fedorišinová)

V drevenom chráme v Brežanoch
sa veriaci stretli na odpustovej slávnosti
19. októbra sa v Brežanoch,
filiálnej obci farnosti Klenov,
konala odpustová slávnosť sv.
evanjelistu Lukáša. Slávnostnú
svätú liturgiu, ktorú slúžil otec
Patrik Palčo, spevom sprevádzal

zbor z Klenova pod vedením kantorky Márie Múdrej.
Miništrovali chlapci Adamovci
z Miklušoviec. Slávnosť bola
ukončená pápežskou hymnou,
mnoholitstvijem a myrovaním.

V 287-ročnej histórii tamojšieho dreveného chrámu bola odpustová liturgia takto slávnostne konaná po prvýkrát. (-sg)

Zomrela sr. Jozafata Hámorská OSBM

V Bonne sa diskutovalo o vedúcich trendoch
kresťanských médií
Budúcnosť kresťanských médií
a náboženskej komunikácie stála v centre prvého katolíckeho
mediálneho kongresu, ktorý 27.
októbra otvorili v Katolíckom
dome médií v Bonne. Na dvojdňovom podujatí, ktorého
hlavná téma mala názov Misia
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Youtube na televízne vysielanie,
o emocionalizácii a škandalizácii žurnalistiky, o ďalšom
rozvoji náboženského jazyka
a o vedúcich trendoch v oblasti
katolíckych médií.

1. novembra vo veku nedožitých
93 rokov a 77 rokov rehoľného
života zomrela rehoľná sestra
z Rádu sv. Bazila Veľkého (Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda) v Sečovciach sr. Jozafata
Hámorská OSBM. Pohrebná
svätá liturgia a pohrebné obrady, ktorým predsedal košický
eparcha vladyka Milan Chautur,
sa uskutočnili 4. novembra
v gréckokatolíckom farskom
chráme v Sečovciach. Telesné
ostatky boli uložené na mestskom cintoríne v Sečovciach.
Sr. Jozafáta Anna Hámorská
sa narodila 6. novembra 1921
v Porube pod Vihorlatom. Už
ako štrnásťročnú ju rodičia
odviedli do kláštora sestier
baziliánok v Užhorode. Rodičia
ju v jej rozhodnutí povzbudzovali k vytrvalosti až do konca.
Po maturite bola preložená

do Prešova. V roku 1945 odišla
s ďalšími dvoma sestrami
do Sečoviec medzi po slovensky
hovoriacich gréckokatolíkov,
kde vyučovala v meštianskej
škole slovenský jazyk, ruský
jazyk a dejepis. Jej apoštolát sa
v tomto meste ukončil v roku
1950, keď boli sestry z kláštora
násilne vyvezené. Sr. Jozafáta bola vyvezená do Čiech,
kde pracovala na viacerých
miestach.
Po páde totalitného režimu
bola medzi sestrami, ktoré sa
na Slovensko vrátili ako prvé.
Na pozvanie miestneho správcu
otca Milana Tomáša prišla 30.
mája 1990 spolu so sestrami
do Trebišova, kde sa aktívne
podieľala na práci v školskej
a farskej katechéze a na službe
v chráme. V rokoch 2001 – 2003
pôsobila v Bratislave. Od roku

2005 v materskom dome
v Sečovciach v tichu a modlitbe
prežívala obdobie svojej staroby.
Kríž bezmocnosti a úplnej
závislosti niesla odovzdane a trpezlivo. Sestry často prichádzali
k jej lôžku prosiť o modlitbu
a načerpať pokoj.
Večná jej pamiatka!
(Gorazda Jakubčáková OSBM)


Stretnutie kňazov Sninského protopresbyterátu sa uskutočnilo 6. októbra v Pčolinom. Pracovné stretnutie bolo tentoraz spojené s milou
oslavou. Otec Alexej Janočko oslávil
v kruhu svojich spolubratov 85. narodeniny. Po svätej liturgii v Chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky sa
kňazi presunuli do domu kultúry, kde
oslávencovi v mene všetkých zablahoželal otec protopresbyter Maroš
Prejsa. Po pracovnej časti nasledoval
obed a priateľské posedenie bolo
zakončené modlitbou. (Pavol Burda)

Stretnutie kresťanských lekárnikov a farmaceutov s vladykom
Milanom Lachom SJ sa uskutočnilo
9. októbra v Prešove. Hlavnou témou
bolo stanovisko subkomisie pre
bioetiku teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k predaju
a výdaju prípravkov hormonálnej
antikoncepcie a iných prípravkov
zameraných proti ľudskému životu
v lekárňach. Stretnutie sa nieslo
v príjemnej atmosfére. Výsledkom
stretnutia bol aj vznik e-mailovej
adresy pro-lifelekaren@centrum.
sk. Ďalšie stretnutie je naplánované
na január 2015. (Martina Komišaková)

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove (GTF PU) sa 16. októbra
konalo piate kolokvium o Druhom
vatikánskom koncile na tému Dekrét
Orientalium Ecclesiarum a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Podujatie
otvoril pomocný prešovský biskup
Milan Lach SJ, ktorý zdôraznil závažnosť dekrétu o východných katolíckych cirkvách. Bohatá diskusia, ktorá
nasledovala po skončení prednášok,
potvrdila stálu aktuálnosť dekrétu
a jeho význam, ktorý siaha do konkrétnych situácií, v ktorých sa ocitá
Cirkev aj na našom území. Z kolokvia
bude vydaná publikácia. (Ľubomír
Petrík)

Prvý víkend na tému Medziľudské vzťahy ako obraz Božej Trojice sa
uskutočnil 17. – 19. októbra v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli. 72 účastníkov

6|
z protopresbyterátov Stropkov
a Giraltovce uvažovalo o dôležitosti
budovania vzťahov v živote človeka.
Dôležitým slovom pre starších bola
katechéza o sebaprijatí a hodnote.
Mladší spoznávali, že v prikázaní ctiť
si rodičov Boh dáva prísľub šťastného a dlhovekého života. Nechýbala
ani téma o partnerských vzťahoch.
(Patrik Maľarčík)

Dobročinná akcia Misijný koláč sa
uskutočnila 20. októbra v priestoroch
Cirkevnej základnej škole sv. Juraja
v Svidníku s pomocou rodičov žiakov.
Žiaci spolu s mamkami prinášali
do školskej jedálne upečené koláče,
zákusky a rôzne sladkosti. Tieto produkty boli potom ocenené symbolickou cenou a ponúkali sa ostatným.
Vyzbieraná suma za predané koláče
bola poukázaná na Pápežské misijné
diela detí. (Katarína Hrižová)

Krásy drevených chrámov
na Ukrajine predstavili na miniveľtrhu pútnických miest v Košiciach 21.
októbra. Chrámy osobne prezentoval
biskup Mukačevskej eparchie vladyka
Milan Šášik CM. Na podujatí, ktoré sa
uskutočnilo v priestoroch teologickej
fakulty, sa zúčastnili zástupcovia slovenských, maďarských, moravských
a ukrajinských pútnických miest.
Vladyka Milan Šášik pozval Slovákov,
ktorí sa vyberú za nákupmi na Ukrajinu, aby sa prišli pozrieť aj do nádhernej užhorodskej katedrály, množstva
kláštorov, ktoré sú na Zakarpatí,
alebo aby vošli do niektorého
z drevených chrámov, ktoré sa usilujú
zachrániť pre ďalšie generácie. Žiaci
Strednej odbornej školy sv. Jozafáta
v Trebišove pripravili pre každého
návštevníka púte posúch sv. Krištofa, ktorý je považovaný za patróna
pútnikov.

Pastorácia rodín vo farnosti
dominovala na konferencii v seminári v Badíne, ktorá sa uskutočnila
29. októbra pri príležitosti 20. výročia
Medzinárodného roka rodiny OSN
pod záštitou Mons. Milana Chautura
CSsR, košického eparchu a predsedu
rady KBS pre rodinu. Viac ako 200
účastníkov, ktorými boli diecézni
otcovia biskupi, kňazi a laici, sa
zaoberalo oblasťami a aspektmi pastorácie rodiny vo farnosti s cieľom aktualizovať pastoračné a evanjelizačné
postupy a programy pre farnosti
na základe učenia Cirkvi a súčasnej
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V Prešove zaznel Koncert za rodiny
Humanitná spoločnosť Humanita pre život Spišské Vlachy
a Gréckokatolícky arcibiskupský a metropolitný úrad
v Prešove zorganizovali 21.
októbra v rámci cyklu Modlitba
za Slovensko hudobno-poetické
pásmo s názvom Koncert za rodiny k Roku rodiny v Prešovskej
archieparchii. Uskutočnil sa
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove po svätej
liturgii, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup

metropolita Mons. Ján Babjak
SJ, ktorý nad podujatím prevzal
záštitu.
V dvojhodinovom pásme,
ktoré uviedol Jozef Janikov,
vystúpili sólista Opery SND
v Bratislave Ján Babjak, hudobný skladateľ Igor Bázlik, spevák,
moderátor a recitátor Vladimír
Dobrík, husľový virtuóz Miroslav Dudík, študentka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča
v Prešove Mária Viazanková
a Zbor sv. Romana Sladkopevca

z Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Študenti
týchto vzdelávacích a formačných inštitúcií, ako aj študenti
Strednej zdravotníckej školy
sv. Bazila Veľkého v Prešove sa
podieľajú ako dobrovoľníci pri
zbierkach na dobročinné účely
Humanity pre život. Dobrovoľné vstupné z koncertu bolo
určené viacdetným rodinám
v Prešovskej archieparchii.
(Ľubomír Petrík)
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synovec otca Michala Mašleja
gréckokatolícky kňaz Jozef
Mašlej a kňazi z arcibiskupskej

kúrie z Prešova, z Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove,

Do Poráča na odpust zavítal vladyka Peter Rusnák

V Trebišove zasvätili prvákov cirkevných škôl Božej Matke
Požehnanie a zasvätenie
prvákov Cirkevnej základnej
školy sv. Juraja a Cirkevného
gymnázia v Trebišove Božej
Matke sa uskutočnilo pri svätej
liturgii 29. októbra. Dopoludňajší program pre najmladších
členov školy pripravili spolužiaci z prvého stupňa. Nasledovala pasovačka so skutočným
rytierom. Prváčikovia svojím
odtlačkom prsta potvrdili, že
budú dodržiavať pravidlá školy,
vzorne ju reprezentovať a že
sa stanú príkladnými Božími
dietkami. Potom nasledovala
slávnostná imatrikulačná svätá
liturgia vo farskom gréckokatolíckom chráme v Trebišove, na ktorej sa zúčastnili aj
prváci cirkevného gymnázia.
Po úvodných slovách duchovného správcu a riaditeľov škôl
nasledovalo predstavenie

V nedeľu 26. októbra navštívil
farnosť Poráč bratislavský eparcha Peter Rusnák, ktorý spo-

ločne s protosynkelom otcom
Vladimírom Skybom, miestnym
kňazom Milanom Gáborom

a veriacimi slávili odpustovú
slávnosť k sviatku sv. veľkomučeníka Demetra Solúnskeho.
Vladyka Peter prijal s veľkou
radosťou pozvanie Poráčanov
na slávenie odpustu, keďže tu
v rokoch 1931 – 1946 pôsobil jeho
otec Dr. Pavel Rusnák, ktorého
podobizeň je zachytená v insitnej maľbe nachádzajúcej sa
v chrámovej lodi. Vladyka v príhovore poukázal na skutočnosť,
že život a skutky nášho života
sa majú stať pre svet ľúbeznou
Kristovou vôňou – myrom,
podobne ako myro, ktoré vyteká
z ostatkov sv. Demetra. (-ver)

Fatimská sobota v Michalovciach za duše zosnulých

a liturgické požehnanie prvákov
a zasvätenie, slávnostná svätá
liturgia, ktorú spoločne s duchovným správcom škôl slávil
aj protopresbyter otec Dušan
Seman a kaplán otec Dominik
Rebjak. Nakoniec boli prvákom
odovzdané pamätné listy. Odpoludňajší program pokračoval

imatrikulačným večierkom
na cirkevnom gymnáziu, ktorý
pripravili študenti tretieho
ročníka. Pre cirkevnú základnú
školu to bola prvá imatrikulácia, pretože škola vznikla
transformáciou zo štátnej
v tomto školskom roku. (Tomáš
Haburaj)

V Oľšavici sa uskutočnila premiéra filmu o záchrane Židov
V Dome kultúry v Oľšavici sa
28. októbra konala premiéra
dokumentárneho filmu Oľšavica – ostrov nádeje, ktorého
producentkou je Eva Kratochvílová a režisérom Michal Spišák.
Film, ktorý je hodnotnou
výpoveďou o záchrane viac ako
sto židovských spoluobčanov
gréckokatolíckym kňazom Michalom Mašlejom a gréckokatolíckymi veriacimi tejto obce,
prináša posolstvo ľudskosti
a viery. Ich kresťanská viera
a odvaha, ako aj obdivuhodne
silná osobnosť ich duchovného

domáci duchovný otec a mnoho
obyvateľov Oľšavice. (Ľubomír
Petrík)

otca privádza diváka k úprimnému dojatiu. Film je postavený
na autentických výpovediach
záchrancov, resp. ich detí,
a na výpovediach zachránených, z ktorých sa niektorí
zúčastnili na premiére. Na premiére sa zúčastnil aj prešovský
arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak SJ, ktorý vyjadril
obdiv nad tým, čo sa vo farnosti
udialo, nad skromnosťou, odvahou i dôverou v Boha veriacich
z Oľšavice počas druhej svetovej
vojny i nad vierou a horlivosťou
otca Michala Mašleja, ktorý

bol v roku 1997 in memoriam
ocenený najvyšším izraelským
vyznamenaním Spravodlivý
medzi národmi. Poďakoval
sa tvorcom filmu a starostovi
obce Mikulášovi Demočkovi
odovzdal pre celú obec Medailu
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča ako prejav vďačnosti tým,
ktorí zachránili toľko ľudských
životov. Starosta sa vyjadril, že
je to veľká pocta pre ich obec
a že medaila s dekrétom bude
vystavená na čestnom mieste
na obecnom úrade. Na slávnostnej premiére sa zúčastnil aj

Fatimská sobota 1. novembra
v Bazilike Svätého Ducha
v Michalovciach bola zameraná
na duchovnú spomienku na zosnulých. Modlitbu tretej hodinky viedol protosynkel Košickej
eparchie otec Vladimír Tomko.
V prednáške otec Matúš Marcin
poukázal na Pannu Máriu ako

vzor odovzdávania viery v rodinách. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, a spolu s kňazmi
ju obetoval za duše zosnulých.
V kázni vychádzal z dogmatickej definície Máriinho zosnutia,
ktorá nám neustále pripomína,
kde je cieľ ľudského života.

Vladyka povzbudil prítomných
k nádeji na večný život a vyzval
ich k „spriateleniu sa“ so smrťou
počas dušičkových dní. V závere oznámil, že blížiaci sa Rok
zasväteného života bude otvorený na decembrovej fatimskej
sobote. (Michal Hospodár)

Biskupi nesúhlasia s návrhom Stratégie rodovej rovnosti
Biskupi Slovenska vyjadrili
nesúhlas s návrhom Stratégie
rodovej rovnosti na roky 2014 –
2019 a na ňu nadväzujúci Akčný
plán, ktoré do pripomienkového
konania predložilo Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. Reakcia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) prichádza
po tom, ako neuspela s viacerými argumentmi na rozporovom
konaní s ministerstvom Renáta
Ocilková, zástupkyňa KBS
na rokovaniach k dokumentu.
„Z Akčného plánu vyplýva,
že rodová ideológia sa bude
presadzovať formou vzdelávania, investícií do vzdelávacích
programov, študijných odborov,
učebníc, brožúrok, akčných plánov a metodických príručiek,
ako aj obmedzením uplatňovania výhrady vo svedomí
s cieľom poskytovania služieb

tzv. sexuálneho a reprodukčného zdravia a zavedením novej
doložky v legislatíve – doložky
vplyvu na rodovú rovnosť.
Toto považujeme za skutočnú
diskrimináciu voči skutočne
znevýhodneným skupinám
(matky, zdravotne postihnutí)
a za neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov
z hľadiska pomoci ženám
v núdzi a ohrozeným skupinám,“ uvádza v liste ministrovi
práce Jánovi Richterovi Mons.
Stanislav Zvolenský, predseda
KBS, ktorá návrh odmieta.
„Hlavnou myšlienkou návrhu
Stratégie rodovej rovnosti v SR
na roky 2014 – 2019 je zdôrazňovanie rovností pohlaví,
resp. rodu – teda nie rovnakej
dôstojnosti a práv mužov a žien.
Takmer vždy sa vyskytuje termín ,pohlavie, resp. rod‘, pričom

v definícii rodu sa hovorí o rodovej identite, čo otvára úplne
inú dimenziu chápania rodu,
nezaloženého na biologickej
sexuálnej identite mužskej či
ženskej,“ píše v liste arcibiskup Zvolenský. Zdôrazňuje,
že v stratégii je „rodina a život
v manželstve predkladaný v negatívnom svetle“. Nie ako „dobrovoľné vytvorenie spoločenstva
na základe vzájomnej lásky,
ale ako partnerstvo rivalov“.
V dokumente je tiež „znevážené
postavenie ženy – matky a jej
slobodného výberu povolania.
Deti sú vnímané ako prekážka
plného pracovného úväzku“.
Návrh celoštátnej Stratégie
rodovej rovnosti v SR na roky
2014 – 2019 spolu s Akčným
plánom rodovej rovnosti na roky
2014 – 2019 je k dispozícii
na portáli právnych predpisov.

situácie manželstva a rodiny. S dôrazom na spoluprácu kňazov a laikov
vo farnosti a v diecéze. Na konferencii vystúpili s posolstvom zo synody
o rodine aj arcibiskupi Mons. Ján
Babjak SJ a Mons. Stanislav Zvolenský, podpredseda NR SR Ján Figeľ,
ktorý hovoril o vplyve ústavnej definície manželstva na rodiny na Slovensku, a ďalší. Prednášky z konferencie budú dostupné aj na webovej
stránke rady KBS pre rodinu.

Portál Moja komunita ponúka
svojim užívateľom novú službu
s názvom Knižnica dokumentov,
ktorá poskytuje množstvo materiálov
rôzneho obsahu a formátu a šetrí
drahocenný čas, a novú aplikáciu
Informátor (Wall – najnovšie),
ktorá zobrazuje prioritné informácie
na úrovni farnosti, dekanátu a diecézy, do ktorej patria. Vytvorenie
týchto noviniek sa uskutočnilo s využitím finančných zdrojov mediálneho
grantu KBS a donora portálu Moja
komunita Róberta Kretta. Knižnica
dokumentov na jednom mieste zhromažďuje textové dokumenty (pdf,
doc, xls), powerpointové prezentácie
a blogové príspevky, čím vytvára
bohatú databázu kvalitného kresťanského obsahu.

Informáciu od popredných expertov z medicínskej, akademickej
a vedeckej obce na tému rodovej
ideológie dostalo v októbri vyše
4 300 riaditeľov škôl na Slovensku.
Poukazuje sa v nej na riziká, ktoré
predstavuje rodová ideológia pre
duševný a psychosexuálny vývin
detí a mládeže. Zdôrazňuje sa, že
„ide o sociálny experiment metódou
pokus – omyl, kde až budúcnosť
môže ukázať, že išlo o omyl tragický... Z odborného, medicínskeho
i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom
dieťaťa neprípustné“. Riaditelia
spolu s výzvou dostali aj zoznam 290
vedeckých a medicínskych expertov,
ktorí výzvu podporili.

Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin zaslal
podpredsedovi Národnej rady SR
Jánovi Figeľovi ďakovný list, ktorým
reaguje na nedávne ukotvenie definície a ochrany manželstva v Ústave
SR. V liste uvádza, že o tejto dôležitej
ústavnej zmene bol informovaný aj
Svätý Otec František.
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Stretnutie
katolíckych biskupov
východného obradu
v Ľvove
Stretnutie katolíckych biskupov východného obradu
sa na pozvanie vladyku Sviatoslava Ševčuka, kyjevsko-haličského vyššieho arcibiskupa,
konalo v ukrajinskom Ľvove 23. – 26. októbra na tému Úloha východných katolíckych
cirkví pri hľadaní ciest znovuobnovenia jednoty kresťanov v exercičnom dome
Ľvovskej archieparchie v Briuchovičiach.

N

a podujatí venovanom 25. výročiu
vyjdenia z katakomb a prinavrátenia slobody Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi sa zúčastnilo 45 východných
hierarchov, vrátane štyroch gréckokatolíckych biskupov zo Slovenska – arcibiskupa
metropolitu Jána Babjaka SJ, vladykov
Milana Chautura CSsR, košického eparchu,
Petra Rusnáka, bratislavského eparchu,
a Milana Lacha SJ, prešovského pomocného
biskupa. Na stretnutí, ktoré sa konalo pod
záštitou Rady európskych biskupských
konferencií (CCEE), sa zúčastnili aj Mons.
Thomas Edward Gullickson, apoštolský
nuncius na Ukrajine, Mons. Cyril Vasiľ,
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi,
Mons. Mieczyslav Mokrzycki, ľvovský
arcibiskup latinského obradu, a Michel
Remery, zástupca generálneho sekretára
CCEE.
Počas stretnutia v Ľvove sa biskupi zamýšľali nad identitou a poslaním východných katolíckych cirkví v ekumenickom
hnutí a v Európskej spoločnosti. Počas
pracovného zasadnutia odzneli prednášky apoštolského exarchu pre katolíkov
východného obradu v Grécku vladyku Dimitria Salachasa, vladyku Virgila Berceua,
biskupa eparchie Oradea-Mare z Rumunska, a vladyku Borisa Gudziaka, biskupa
Eparchie sv. Vladimíra Veľkého v Paríži pre
Ukrajincov byzantského obradu vo Francúzsku, v krajinách Beneluxu a vo Švajčiarsku, ktorý predstavil úvahu o úlohe cirkví

v ukrajinskej spoločnosti v období od legalizácie tamojšej Gréckokatolíckej cirkvi
v roku 1993 až po „Revolúciu dôstojnosti“,

ktorá sa začala pred rokom udalosťami
na Majdane.
Účastníci navštívili aj Ukrajinskú katolícku univerzitu a vypočuli si priame svedectvá niektorých protagonistov „Revolúcie
dôstojnosti“.
V piatok 24. októbra predstavitelia východných katolíckych cirkví z dvadsiatich
krajín Európy slávili božskú liturgiu, ktorej
predsedal ľvovský arcibiskup metropolita
Mons. Igor Vozniak. V homílii sa prihovoril
Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi.

V príhovore zdôraznil, že prebiehajúce
stretnutie je príkladom toho, že špecifické
hľadanie zmyslu života a Boha nemožno

prežívať len ako vnútornú skúsenosť osoby,
bez rozmeru spoločenstva. Preto prežívanie
a zdieľanie osobnej viery prispieva k budovaniu Božieho kráľovstva na tomto svete.
V sobotu 25. októbra účastníkov prijal
primátor Ľvova Andrij Sadovyj. Večer sa
zúčastnili na slávnostnom ceremoniáli
v Ľvovskom opernom divadle, ktorým si
pripomenuli výročie legalizácie Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi. Počas ceremoniálu
bola udelená Cena bl. mučeníka Omeliana
Kovča, ktorý zahynul v koncentračnom
tábore Majdanek, a bol tiež otvorený jubi-
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lejný Rok metropolitu Andreja Šeptického,
ľvovského arcibiskupa v rokoch 1900 – 1944.
Stretnutie bolo zavŕšené slávením božskej liturgie v Katedrále sv. Juraja v Ľvove.
Budúcoročné stretnutie východných
hierarchov sa na pozvanie Mons. Ladislava
Hučka, apoštolského exarchu pre katolíkov
byzantského obradu, uskutoční 4. – 7. júna
2015 v Prahe.
Biskupi počas zasadnutia vydali tri
vyhlásenia: o úlohe a prínose východných
katolíckych biskupov na ceste ekumenizmu; k situácii na Blízkom východe a k 25.
výročiu legalizácie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Posolstvo východných
katolíckych biskupov

Ľvov (Ukrajina) 26. októbra 2014
My biskupi, predstavitelia rôznych cirkví
sui iuris v Európe, sme sa 23. – 26. októbra
2014 zišli v Ľvove na Ukrajine, aby sme sa
zamýšľali a diskutovali o poslaní východných katolíckych cirkví po päťdesiatich
rokoch od promulgácie koncilových dekrétov Orientalium Ecclesiarum a Unitatis Redintegratio, ako aj pri príležitosti 25. výročia
legalizácie Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi. Na záver nášho stretnutia sa chceme
podeliť o našu reflexiu.
Úloha a prínos východných katolíckych cirkví v ekumenickom hnutí
Na základe koncilového tvrdenia, ktoré
vyjadruje starostlivosť Katolíckej cirkvi
o východné cirkvi a ktoré vyzýva k tomu,
aby tieto cirkvi prekvitali a s obnovenou
apoštolskou húževnatosťou plnili im zverené poslanie (porov. Orientalium Ecclesiarum, 1), vyhlasujeme toto:
– znova potvrdzujeme s plným vedomím naše právo a povinnosť vykonávať
pastoračnú starostlivosť o našich veriacich
všade tam, kde sa nachádzajú, ako aj právo
ohlasovať evanjelium tým, ktorí ho ešte
nepoznajú;
– vyjadrujeme naše bratské pozdravy
aj pravoslávnym cirkvám, keďže aj ony
vykonávajú v pravde a láske poslanie, ktoré
im zveril Boh;
– zároveň uznávame, že pravoslávne
cirkvi majú právo vykonávať svoju pastoračnú starostlivosť o svojich veriacich vo svete
všade tam, kde sa nachádzajú, bez akéhokoľvek antagonizmu a pri rešpektovaní
práva na náboženskú slobodu;
– potvrdzujeme, že rozdelenie jedinej Kristovej cirkvi je ekleziologickou anomáliou,
ktorú nemožno považovať za normu pre
život a poslanie Cirkvi;
– zdieľame s pravoslávnymi cirkvami to
isté znepokojenie nad kultúrnymi a spolo-

čenskými trendmi, ktoré privádzajú k postupnému odkresťančovaniu a sekularizácii
v Európe;
– sme presvedčení, že sme povolaní
k hlbšiemu úsiliu, pretože výzva k jednote
Kristovej Cirkvi predstavuje jednu z nevyhnutných, prioritných a nezvratných
rozmerov identity východných katolíckych
cirkví, a to i napriek ťažkostiam a námahám
na ceste ekumenizmu;
– potvrdzujeme, že východné katolícke
cirkvi chcú byť aktívne zapojené do dialógu
lásky a pravdy, ktorý Katolícka cirkev vedie
s pravoslávnymi cirkvami.
Situácia na Blízkom východe
Dramatická situácia, ktorú prežívajú
na Blízkom východe kresťania, ako aj iné
náboženské a etnické menšiny, ktoré trpia
z dôvodu násilia, ktoré vyčíňa v regióne, bola predmetnom nášho uvažovania
a modlitieb. Uisťujeme miestnych pastierov
a ich veriacich o našej duchovnej blízkosti a solidarite a pripomíname, že pokoj
a zmierenie na Blízkom východe nemožno
dosiahnuť iným spôsobom, ako prostredníctvom jasného a rozhodného zásahu
medzinárodného spoločenstva v prospech
všetkých zúčastnených strán, ktoré bude
tiež smerovať k podpore náboženskej
slobody a slobody svedomia, a tiež veľkou
intervenciou v oblasti vzdelania a výchovy
pre formovanie nových generácií schopných viesť medzi sebou dialóg.
25. výročie legalizácie Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi
Prišli sme sem na Ukrajinu aj preto, aby
sme oslávili 25. výročie legalizácie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Jej znovuzrodenie je dielom Božej prozreteľnosti, ktorá
dnes podnecuje celú Cirkev k pozornému
rozlišovaniu a k novému misionárskemu
zápalu pri ohlasovaní evanjelia a k väčšiemu úsiliu, osobitne zoči-voči novým pastoračným výzvam, ktoré prináša aktuálna
situácia v krajine. Celému ukrajinskému
národu vyjadrujeme uistenie o modlitbe,
duchovnej blízkosti a solidarite vzhľadom
na pretrvávajúci vojenský konflikt vo východnej časti krajiny, sprevádzaný cudzou
agresiou, ktorá spôsobuje toľké utrpenie,
zvlášť civilnému obyvateľstvu. Vyzývame všetkých, aby bez meškania vykročili
na cestu pokoja a zmierenia.
Výročie sme si pripomenuli aj slávením
liturgie, počas ktorej sme vyprosovali Božie
požehnanie a ochranu Bohorodičky, Božej
Matky a Matky Cirkvi. n
Zdroj: CCEE
Preklad: Stanislav Gábor

Rozhovor s kardinálom Petrom Erdöom, generálnym
relátorom na mimoriadnej
synode o rodine, ktorá sa
uskutočnila v Ríme.

Máme (od synody) očakávať konkrétne
odpovede?
Isteže nie! Funkciou tohto zasadnutia synody
nie je dať konkrétne odpovede, ale predložiť
otázky a zhrnúť argumenty a návrhy. No ešte
nie odpovede…Vo svetle tohto všetkého sa
pripraví nasledujúca synoda. Budúca synoda
schváli aj nejaký text, to však ešte nie je text
Učiteľského úradu. Môže sa ním stať, ak ho
Svätý Otec schváli alebo ak vydá svoj dokument na základe všetkých týchto správ.
Svätý Otec dobre pozná všetky tieto príspevky a všetko, čo sa deje počas synody…
Či vie všetko, čo sa deje, to neviem; ale všetky
príspevky pozná: všetko počul a všetko videl,
aj tón, v akom sa diskutuje, ktorý je stále veľmi
úctivý. Všeobecný dojem je ten, že všetci chcú
dobro Cirkvi. Chceme plniť poslanie, ktoré sme
prijali od Pána: odovzdávať posolstvo Ježiša
Krista, nie vymýšľať iné posolstvo. On musí byť
v centre a poznanie jeho pravého učenia musí
byť rozhodujúcim hľadiskom.
Čo sa očakáva od budúcej synody?
Veľké povzbudenie pre manželstvo a rodinu.
Povzbudenie, ktoré môže mocou viery vyzdvihnúť pravdu, krásu, dôležitosť rodiny v živote
ľudstva: to potrebujeme! Aj keď je život dnes
veľmi bláznivý, aj keď existujú mocné tendencie, ktoré podporujú izoláciu, individualizmus,
my sme povolaní žiť v spoločenstve: ľudské
spoločenstvo bez rodín nie je skutočne ľudské!
Toto posolstvo musí dôjsť do našich farností.
Existujú spoločenstvá zložené z veriacich rodín,
z rodín aj s početným potomstvom, ktoré
sa dnes zdajú byť značnou silou vo všetkých
častiach sveta: ako pomôcť vytvoreniu nových
kresťanských rodín prostredníctvom týchto
komunít? Prostredníctvom ich svedectva,
ich účasti na formácii, ale aj prostredníctvom kultúry priateľstva: spoločnej modlitby,
spoločného čítania Biblie a vzájomnej pomoci
v konkrétnych problémoch života, ako je nezamestnanosť, choroba alebo manželská kríza...
Už konkrétne vidíme, aký má táto sila nový
a rozhodný hlas. Dúfam, že budúca synoda
ešte môže vyzdvihnúť tento základný aspekt.
podľa RV, krátené
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pretože vyžadoval absolútnu podriadenosť. Lámal ich svedomie, keď ich nútil
zrieknuť sa ich vlastných názorov a viery.
Mnohí otcovia a muži vyviazli z komunistického obdobia so zlomenou psychikou a upadnutou morálkou. A to sa stalo
prameňom hlbokého zranenia pre ich deti
a synov.
Najhlbšou príčinou krízy otcovstva je
spochybnenie náboženskej a duchovnej
skúsenosti. Toto spochybňovanie siaha
až do čias osvietenstva, ktoré bolo veľmi
nepriateľské kresťanskej tradícii. (Osvietenstvo – filozofický smer v Európe v 16. až
18. storočí, ktorý odmietal všetky hodnoty
stojace na kresťanstve a opieral sa len
o vlastný rozum a poznanie.) Osvietenstvo
zavrhlo Boha ako prameň života a toto zasiahlo všetky ľudské oblasti – manželské,
rodinné, otcovské a materské putá. Bez
skúsenosti s Bohom ako milujúcim Otcom
sa deformujú vzťahy a život človeka. A tak
sa generácie otcov snažili svoju výchovu
a otcovstvo v rodine riadiť podľa seba
a svojich predstáv. Boh bol predsa mŕtvy,
a preto nepotrebný. A tak chýbal vzor,
príklad pre otcov.

Výzva objavovať

Úloha otca v rodine
V Božom pláne pre rodinu je otec nanajvýš dôležitou postavou, ale napriek tomu
pozorujeme v dnešnej spoločnosti, kresťanské rodiny nevynímajúc, krízu otcovstva.
Zmätená identita

Úloha otca bola zredukovaná na finančné zabezpečenie rodiny. Autoritou pre
dieťa je od jeho narodenia takmer do jeho
dospelosti matka. Príležitostne sú v živote
dieťaťa okamihy, keď sa tam objaví otec,
ale väčšinou bez veľkého vplyvu na dieťa.
A tak je dieťa od útleho veku obklopené
ženami – v domácnosti mama, v škole
učiteľky, u lekára sestričky, v obchode
predavačky... Je to žena, ktorá dieťa učí poriadku, ako jednať, riešiť problémy, ako sa
vhodne obliecť. Je normálne, že je to žena,
ktorá sa s deťmi modlí a hovorí im o Bohu,
je to žena, ktorá spravuje rodinný rozpočet, platí účty a robí dôležité rozhodnutia.
A tak je logické, že dnešný mladý muž sa
zo všetkých síl usiluje, aby bol pravým
mužom a otcom – akým je mamka. Preto
sú dnes u mužov módne dlhé vlasy, jemné

hodvábne košele s veľkým výstrihom,
náramky a náušnice... Ženy dnes, naopak,
nosia krátke vlasy, nohavice a často aj obleky s kravatami...
Muži ani ženy dnes nevedia, kým presne
sú a aké sú ich úlohy, preto sú zmätení
a zmietaní úzkosťami, lebo im počas
dospievania chýbala jasná postava otca ako
hlavy rodiny.

Kríza otcovstva

Jednou z príčin krízy otcovstva, na ktorú sa
dnes poukazuje, je nepochybne civilizačný
a technický vývoj. Kedysi žili rodiny v prostredí gazdovstva alebo remeselnej činnosti, kde bola dôležitým a hybným faktorom
v rodinnom živote a vo výchove dieťaťa
práve osobnosť otca. Keďže jeho práca bola
sústredená v dome a okolo neho, mal väčší

kontakt s deťmi. Pracovali spolu s ním.
Dnes sa situácia zmenila. Málo otcov
pracuje doma a za prácou väčšinou ďaleko
odchádzajú. Deťom tak chýba prítomnosť
otca a väzby v rodinách, najmä s deťmi, sa
značne oslabili.
Ďalšou príčinou je medzigeneračná
nedôvera, ktorá je následkom otcovej pracovnej zaneprázdnenosti a neprítomnosti.
Ak má dieťa len slabý kontakt s otcom
a nevidí jeho každodennú prácu, ale len
jeho frustráciu a nespokojnosť, rodí sa
v ňom nedôvera voči otcovi. Táto nedôvera
je príčinou mnohých konfliktov a vzájomnej rivality v období dospievania dieťaťa.
Veľký vplyv na otcovstvo v našich
podmienkach mal komunistický systém.
Komunizmus bol postavený na tvrdom,
agresívnom mužskom správaní. Mužov
udržiaval v ustavičnom pocite ohrozenia,
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Ale celá táto situácia a jej korene nemá byť
pre nás miestom zúfania a straty nádeje.
Dnešné časy a kríza otcovstva, ktorou prechádzame, sa má stať pre nás výzvou objaviť Boží plán pre postavenie a úlohu otca
v rodine. Sme v časoch, ktoré sa môžu pre
nás stať zvláštnou príležitosťou na dozretie
otcovstva v nás. Pozrime sa do Biblie, kde
môžeme objaviť Božie otcovstvo:
„Preto zohýnam kolená pred Otcom,
od ktorého má meno každé otcovstvo
na nebi i na zemi...“ (Ef 3,14)
V Biblii je pojem Božieho otcovstva jasne odlíšený od fyzického otcovstva. Človek
bol stvorený, nie splodený na Boží obraz.
Byť Božím synom nie je niečo prirodzené. Je to vec milosti. Boh je Otec, pretože
počal a porodil vyvolený národ a riadil
dejinné udalosti, ktoré ho utvárali a formovali (porov. Num 11, 12).
Prorok Izaiáš hovorí:
„Teraz však, Pane, ty si náš otec, my sme
len hlina, a ty si náš tvorca, všetci sme
dielom tvojich rúk.“ (Iz 64, 7)
Boh prevyšuje naše ľudské otcovstvo,
splodil národ tým, že ho stvoril, a toto
dáva jeho otcovstvu najvyššiu hodnotu.
On vychováva národ a pomáha mu, aby
rástol. Na jeho otcovstve nie je nič studené
ani vzdialené. Naopak. Prejavuje sa veľkou
starostlivosťou a jemnocitnou láskou:
„Keď bol Izrael mladý, miloval som ho...

a ja som vodil Efraima, vzal som si ich
na ramená... povrazmi ľudskosti som ich
tiahol, lanami lásky. Bol som im ako otec,
čo dvíha dieťatko k svojim lícam. Nakláňal
som sa k nemu, dával mu jesť.“ (Oz 11, 1.
3 – 4)
Boh ako Otec odpúšťa chyby svojmu
ľudu a neprestáva byť otcom tých, ktorí sa
vzdialili. Človek tak môže vzývať svojho
Boha a mať istotu, že v ňom našiel otca,
ktorý ho chce zachrániť.
Ježiš opisuje Božie otcovstvo najdojemnejšie v podobenstve o márnotratnom synovi, kde je krásne vyjadrená otcova láska
a milosrdenstvo. Po tom, čo syn opustí svoj
domov, je otcom stále trpezlivo čakaný.
A keď nastane okamih jeho návratu, otec
mu nevyčíta to, čo urobil, ale vracia mu
jeho synovskú dôstojnosť a raduje sa, lebo
jeho stratený syn sa našiel.
Ježiš tu ukazuje, ako ďaleko ide otcova
láska a pochopenie voči synovi, ktorý zblúdil a vracia sa späť. V otcovi je len dobrota.
Vrhne sa k tomu, ktorého neprestal milovať a ktorého stále považuje za svoje dieťa.
Nehanbí sa dať najavo svoju túžbu po jeho
nájdení. Netvári sa chladne a neukazuje
synovi, aké zavrhnutiahodné bolo jeho
správanie. Jednoducho sa nechá strhnúť
súcitom, chce zakryť úbohosť toho, kto
zablúdil. Na synovo vyznanie viny neodpovie žiadnou výčitkou. Všetko je v okamihu
odpustené.
Objaviť obraz Boha ako Otca je pre
každého muža – otca tým najdôležitejším, na čom môže stavať svoje povolanie
v manželstve a rodine. Aby bol muž
dobrým otcom, musí v sebe objaviť Božie
otcovstvo, otvoriť sa mu a učiť sa o ňom.
Mať skúsenosť s Božou otcovskou láskou
voči sebe samému. Zakúšať synovstvo vo
vzťahu muž – Boh je kľúčovým pre možnosť stať sa dobrým otcom pre svoje deti.
Telesný otec vždy vo svojej rodine reprezentuje Boha, je jeho obrazom pre svoje
deti a manželku. Dieťa si utvára prvú predstavu o Bohu podľa svojho otca. A preto je
to jedna z najzodpovednejších úloh, ktoré
Boh dal mužovi – otcovi. Reprezentovať
jeho samého druhým.

Ako môže otec reprezentovať
Boha?

• Otec miluje svoje deti
Láska je tou najdôležitejšou potrebou
každej ľudskej bytosti. Sú štyri spôsoby,
ako prejaviť lásku. Skrze milujúci dotyk – otcovia si musia uvedomiť, že dieťa
potrebuje fyzický kontakt nielen s matkou,
ale aj s otcom (pritúlenie, držanie na kolenách, objatie otcovských ramien, bozk).

Očný kontakt – dieťa vidí v očiach otca, či
je milované, alebo nie. Slová otca – dieťa
pozorne sleduje tón hlasu a emócie za tým
skryté. Sústredená pozornosť – mnoho
tínedžerov vie, že ak chcú zaujať pozornosť otca, musia urobiť niečo zlé. Ak chcú
deti niečo povedať, otec to nesmie brať ako
vyrušovanie, obťažovanie či stratu času.
• Otec je prítomný
Otec, ktorý je doma prítomný a aktívny,
poskytuje pre celú rodinu pokoj a istotu.
Preto je nevyhnutné, aby otec vytváral čas
a priestor na túto svoju prítomnosť (spoločné stolovanie, hry s deťmi, pomáhanie
pri učení...)
• Otec svedčí deťom o Kristovi
Každý muž je vo svojej rodine kňazom.
Reprezentuje Boha a umožňuje dieťaťu
mať účasť na svojej vlastnej, osobnej skúsenosti s Bohom. Deje sa to spontánne (pri
stolovaní, spoločných modlitbách rodiny,
cestou do chrámu...) Otec sa prirodzene
delí o to, čo je mu vzácne a napĺňa jeho
život.
• Otec miluje svoju manželku, matku
svojich detí
Muž nemôže dať deťom väčší dar ako
to, že miluje svoju manželku. Táto láska
vytvára atmosféru istoty a bezpečia. Syn sa
v prvom rade učí od otca, čo znamená byť
mužom a ako sa správať k žene. Dcéra získava sebaúctu a váži si svoju ženskosť, keď
počuje od otca, ako ju miluje a váži si ju.
• Otec si váži deti
Tu je rozhodujúce, ako otec s deťmi hovorí a jedná. Dieťa začne byť presvedčené
o tom, že je vzácne, úžasné a dobré, alebo
že je len bezcenný odpad. A to pre slová,
ktoré počuje od svojho otca. Deti potrebujú uznanie a ocenenie, aby si vytvorili
dobrý pocit vlastnej hodnoty.
• Otec má pochopenie
Pochopenie znamená, že otec odloží to,
čo práve robí, na tak dlho, aby mohol vstúpiť do sveta svojich detí. Musí byť ochotný
prejsť neistotami svojich detí, načúva im
a povzbudzuje ich. Deti, ktoré cítia záujem
otca, vyrastú ako tvoriví, priebojní a úspešní ľudia.
A tak odpoveďou každého muža na jeho
povolanie a úlohu otca v dnešných časoch
je prijať zodpovednosť za svoju rodinu
a výchovu deti. Je to rozhodnutie otca byť
zodpovedným za všetko, čo sa deje v rodine. Každý otec si môže byť istý Božou
láskou a Božím synovstvom, ktoré má
v Bohu, a je pre neho pevným miestom,
na ktorom môže stáť. n
Anton Pariľák
ilustračná snímka:
commons.wikimedia.org

Kristova Matka

Christi Matri
Krátko po koncile si dnes už blahoslavený pápež Pavol VI. želal hovoriť o najsvätejšej Panne.
V encyklike Christi Matri (15. september 1966) a potom v apoštolských exhortáciách Signum
magnum a Marialis cultus vysvetlil základy a kritériá tejto jedinečnej úcty, ktorej sa Kristovej
Matke dostáva v Cirkvi, ako aj rozličné formy mariánskej zbožnosti – liturgickej, ľudovej
i súkromnej, ktoré zodpovedajú duchu viery.
Za pokoj

Christi Matri je štvrtou encyklikou, ktorá
bola zverejnená takmer rok po návšteve bl.
pápeža Pavla VI. v Organizácii Spojených
národov (4. október 1965).
Napätá situácia vo svete, dokonca až
hrozba novej vojny vedú pápeža k tomu,
aby vyzval ľud k modlitbe za pokoj. Píše:
„Sme znepokojení tým, čo sa deje vo svete.
Vojna vo východnej Ázii, rastúce preteky
v jadrovom zbrojení, extrémny nacionalizmus, rasizmus, zločinné sprisahania,
zabíjanie nevinných ľudí, všetky tieto
nástroje otvárajú priestor pre čo najväčšiu
tragédiu.... Cítime, že musíme urobiť to, čo
môžeme – chrániť mier.“ (CHM 1)
Pápež spomína, že už od samotného začiatku svojej apoštolskej služby nevynechal
žiadne úsilie na presadzovanie mieru vo
svete prostredníctvom modlitieb, prosieb
a napomenutí. „Teraz opäť ,silným hlasom
a slzami‘ naliehavo prosíme tých, ktorí vládnu nad národmi, aby urobili všetko preto,
aby tento šíriaci sa požiar bol uhasený.
Nepochybujeme, že všetci ľudia, ktorí chcú
to, čo je správne a čestné, bez ohľadu na ich
rasu, farbu pleti, náboženské vyznanie
a sociálne postavenie, cítia rovnako ako my.“
(CHM 4)

Matka Cirkvi

Po opise zla a výzvy k mieru a spravodlivosti
(CHM 3 – 9) pápež povzbudzuje biskupov a všetkých veriacich, aby sa obrátili
v modlitbe k Márii. V odseku 9 pápež prosí
biskupov: „Ctihodní bratia, chceme, aby
ste naliehavo povzbudzovali ľudí, aby sa
vrúcne modlili ruženec k našej Matke Márii
... v priebehu mesiaca októbra...“ (CHM 9)
Dejiny Cirkvi jasne dokazujú, že modlitba
ruženca je účinná nielen na odvracanie zla
a na ochranu pred nešťastím, ale je tiež

silným prostriedkom na posilnenie kresťanského života.
Márii bolo v histórii Cirkvi priradených mnoho titulov, vrátane titulu Matka
Cirkvi. Bl. pápež Pavol VI. uvádza, že titul
Matka Cirkvi prijali otcovia na Druhom
vatikánskom koncile veľkým potleskom
a je uznávaný v celom katolíckom svete. 18.
novembra 1964 v Bazilike svätého Petra pápež oznámil, že zasadnutie koncilu sa končí
„radostným priznaním titulu Matka Cirkvi
Panne Márii, ktorý jej právom patrí“. Mária
bola takto nazývaná aj pápežom Levom
XIII. Aj z týchto dôvodov blahoslavený pápež vkladá dôveru do Márie uprostred tejto
ťažkej chvíle. Uvádza, že v prípade zvýšenia
zla by sa mala zvyšovať aj dôvera Božieho
ľudu v Boha.
Keďže koncil vyzdvihol úlohu Márie
v dejinách spásy, pápež Pavol VI. v encyklike Christi Matri píše: „Chceme, aby sa 4.
októbra, na výročie návštevy Organizácie

Spojených národov, kam sme išli v záujme
mieru, po celom katolíckom svete v tom
roku slávil deň modlitieb za mier... V ten
deň sami pôjdeme do Baziliky sv. Petra,
k hrobu kniežaťa apoštolov predniesť modlitby k Panne Márii, ochrankyni kresťanov
a prostredníčke za mier.“ (CHM 11 a 12)
V závere svojej encykliky sa pápež obracia
k Márii: „Pozri s materskou láskou, najsvätejšia Panna, na všetky svoje deti. Zváž
starosť biskupov, ktorí sa obávajú, že ich
stáda budú sužované búrkou zla. Zhliadni na bolesť toľkých ľudí, otcov a matiek
rodín, ktorí sú sužovaní útrapami a starosťami o svoju budúcnosť. Upokoj mysle tých,
ktorí sú vo vojne, a posilni ich myšlienkou
na mier. Vďaka tvojmu príhovoru Boh, ktorý je tvorcom pokoja, svojou láskou všetko
obráti na dobro...“ n
Miroslav Dancák
ilustračná snímka: www.gopixpic.com

www.facebook.com/grkatslovo
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Mimoriadna
biskupská synoda o rodine

Cirkev – Kristovo telo

Pápež František sa vo svojej pravidelnej
stredajšej katechéze zameral na vysvetlenie Cirkvi ako Kristovho tela. Okrem iného
povedal: „Cirkev je umeleckým dielom,
majstrovským dielom Ducha, ktorý každému
vlieva nový život Zmŕtvychvstalého a stavia
nás vedľa seba, aby sme si vzájomne slúžili
a podporovali sa, a tak z nás všetkých tvorí
jedno telo, ktoré sa buduje v spoločenstve
a láske. Cirkev však nie je iba telo vystavané
v Duchu; Cirkev je Kristovo telo! A nie je to
iba tak jednoducho povedané: sme ním skutočne! Je to veľký dar, ktorý dostávame v deň
nášho krstu! Vo sviatosti krstu nás Kristus
naozaj robí svojimi, prijímajúc nás do srdca
tajomstva kríža, vrcholného tajomstva jeho
lásky k nám, aby nám potom umožnil vstať
z mŕtvych spolu s ním, ako nové stvorenia.
Nuž, hľa: takto sa rodí Cirkev a takto sa Cirkev rozpoznáva ako Kristovo telo! Krst predstavuje ozajstné znovuzrodenie, znovuzrodzuje nás v Kristovi, začleňuje nás do neho,
navzájom nás intímne zjednocuje ako údy
toho istého tela, ktorého je hlavou. Sme
jeho telo, to telo, ktoré nikto a nič nemôže
od neho odtrhnúť a ktoré on zahaľuje celým
svojím utrpením a svojou láskou práve tak
ako ženích svoju nevestu. Táto myšlienka má
však v nás vzbudiť túžbu dať Pánovi odpoveď
a deliť sa o jeho lásku medzi nami ako živými
členmi jeho tela.“ (úryvok katechézy z 22.
októbra 2014)

Nádej kresťana

Svätý Otec František vo svojej rannej homílii
upriamil pozornosť na kresťanov ako tých,
ktorí očakávajú Krista. Povedal: „Z ľudí ulice,
ľudí, ktorí neboli ani len hosťami, urobil
spoluobčanov svätých a príslušníkov Božej
rodiny. Toto je to, čo svojím príchodom urobil
Ježiš. Ale s akou podmienkou? Čakať ho!
Očakávať Ježiša. Ten, kto na Ježiša nečaká,
zatvára mu dvere, nenecháva ho vykonať
toto dielo pokoja, spoločenstva, občianstva
či viac – mena. Dáva nám meno. Robí nás
Božími deťmi. Toto je postoj očakávania
Ježiša, ktorý sa nachádza vnútri kresťanskej
nádeje. Kresťan je človekom nádeje. Vie, že

Pán príde. Naozaj príde? Nepoznáme hodinu
ako títo z evanjelia. Nevieme hodinu, no on
príde. Príde k nám, no nie preto, aby nás našiel izolovaných, nepriateľov, to nie, ale aby
nás našiel takých, akých nás urobil svojou
službou: blízkych priateľov, žijúcich v pokoji.
Kresťan je takým mužom či ženou, čo vie očakávať Ježiša, a preto je mužom či ženou nádeje.“ (úryvok homílie z 21. októbra 2014)

Božia novosť

Pápež František vo svojej homílii počas
slávnosti blahorečenia pápeža Pavla VI. povedal aj tieto slová: „Iba Boh sám je Pánom
človeka a nik iný. Toto je neustála novosť,
ktorú máme denne objavovať, prekonávajúc
obavu, s ktorou sa často stretávame, keď sa
ocitáme pred Božími prekvapeniami. Obnovuje nás; teda neprestajne nás robí novými.
Kresťan, ktorý prežíva evanjelium, je Božou
novosťou v Cirkvi i vo svete. A Boh veľmi
miluje túto novosť. Dať Bohu to, čo je Božie,
znamená otvoriť sa jeho vôli, odovzdať mu
náš život a spolupracovať na jeho kráľovstve
milosrdenstva, lásky a pokoja. Tu spočíva
naša naozajstná sila, kvas, ktorý ju prekvasí,
a soľ, ktorá dáva chuť každej ľudskej snahe
pri prekonávaní pesimizmu, ktorý nám predkladá svet. Tu prebýva naša nádej, pretože
nádej v Bohu nie je vôbec únikom z reality,
nie je alibi: je usilovným prinavracaním
Bohu toho, čo mu patrí. Preto kresťan hľadí
na budúcu realitu, na tú Božiu, aby prežíval
život naplno – s nohami pevne postavenými
na zemi – a odpovedal s odvahou na nespočetné nové výzvy.“ (úryvok homílie z 19.
októbra 2014)
Aby bola viera zdravá a silná, musí byť neustále živená Božím slovom. (Twitter Svätého
Otca Františka z 21. októbra 2014)
Rodina je miesto, kde sa formujeme ako
osoby. Každá rodina je tehličkou v budove
spoločnosti. (Twitter Svätého Otca Františka
z 23. októbra 2014)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: flicr.com

Mimoriadna biskupská synoda o rodine,
ktorá sa konala 5. – 19. októbra vo Vatikáne,
bola prvou fázou riadnej biskupskej synody
o rodine, ktorá sa uskutoční 4. – 27. októbra
2015. Zaoberala sa mapovaním dnešnej situácie rodín a poukázala na krízové situácie,
v ktorých sa ocitá veľa dnešných rodín. Bolo
zaujímavé vnímať radosti, ale najmä ťažkosti,
s ktorými manželstvá na všetkých piatich
kontinentoch sveta zápasia. Rýchlo sa meniaci svet, nedostatok práce, vojnové udalosti,
emigrácia či mnoho iných sociálnych faktorov menia stabilitu tradičnej rodiny, ktorá tak
musí čeliť mnohým nepriaznivým vplyvom.
Je to aj konzumný spôsob života, pôžitkárstvo, sekularizmus či gender ideológia, ktorá
stavia Boží poriadok na hlavu.
Človek, ktorý ako koruna tvorstva dostal
do daru rozum a slobodnú vôľu, aby múdro
prežil svoj život na tejto zemi a rozhodol sa
pre šťastnú večnosť, sa niekedy zrieka týchto
darov. No každý raz spozná, čo mu bolo
na osoh a čo na škodu. Žiaľ, pre niektorých
ľudí to bude už veľmi neskoro. Prichádza
mi na myseľ plač starej ženy na smrteľnej
posteli. Neustále opakovala: „Bože, Bože,
prečo som bola celý život slepá, prečo si
mi otvoril oči až teraz, keď už je neskoro?“
Nebola slepá, plakala nad svojou duchovnou
slepotou, nad tým, že zle a v hriechoch prežila svoj pozemský život.
Už od apoštolských čias vznikali rôzne
prúdy v Cirkvi. Dokonca boli hlásané bludy,
ale Cirkev sa s tým vždy vysporiadala, lebo
nie je ľudskou, ale Božou ustanovizňou. Má
hierarchickú štruktúru a je vedená Svätým
Duchom. On bol a stále zostáva pevnou zárukou, že Cirkev aj dnes zostane verná svojmu
zakladateľovi Ježišovi Kristovi vo všetkom, aj
vo sviatosti manželstva.
Aj keď na synode zazneli nejaké protirečivé, ba až nesúhlasné stanoviská s Magistériom ohľadom rodiny, neboli prijaté.
Som presvedčený, že Cirkev aj v budúcnosti
zostane verná učeniu Ježiša Krista. Médiá
očakávali senzáciu, ktorá sa nekonala.
Posolstvo zo synody je pekné. Záverečný
dokument je tiež celkom prepracovaný a iný
než pracovný materiál, ktorý tak „potešil“
novinárov v polovici synody. Je to jasným
znakom toho, že Svätý Duch ochraňuje a vedie svoju Cirkev. V pokračovaniach sa budeme venovať práve záverečnému dokumentu
tejto mimoriadnej synody.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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Povzbudenie
pre rodinu
Sme na konci biskupskej synody o rodine,
ktorá je však iba prvou časťou, pretože
na budúci rok sa bude konať riadna synoda
o rodine, takže nejaké veľké očakávania
od tejto mimoriadnej synody ani neboli. Je
to prípravná fáza na budúcoročnú synodu.
Samozrejme, že sa očakávali určité názorové strety. Vnímali sme univerzálnosť
Katolíckej cirkvi, pretože z každého kúta
sveta zaznievali veci, ktoré sa týkajú rodiny
a toho, ako dnes rodina žije. Viacerí synodálni otcovia kládli dôraz na život rodín
podľa viery, lebo všetky rodinné problémy
vznikajú, keď viera slabne, keď sa nežije
autenticky podľa viery. Potom prichádzajú
problémy, pokušenia, slabosti. Niektorí
synodálni otcovia sa dotýkali extrémnych
situácií, či už druhého manželstva po rozpade prvého, alebo homosexuálnych zväzkov... Mnohí synodálni otcovia podčiarkli
to, že treba vyzdvihnúť rodinu, ktorá žije
podľa svojej charizmy, podľa Božej vôle
a že máme povzbudiť predovšetkým tieto
prirodzené rodinné zväzky a upevniť dobro
v kresťanských rodinách. Samozrejme, že
Cirkev má otvorenú náruč pre všetkých, aj
pre tých, ktorí padli, ktorí zhrešili, ktorým
sa rozpadli manželstvá. Má otvorenú náruč
podľa slov sv. Augustína, že hriech treba
odsúdiť, ale hriešnika milovať.

Gréckokatolícka cirkev je výnimočná
tým, že aj kňazi majú svoje rodiny. Ako
vnímate situáciu rodín vo vašej archieparchii?

Čo môže prvá časť synody naznačiť pre
ďalšiu časť, ktorá bude na budúci rok?

Spoznanie ťažkej situácie dnešných rodín
môže byť dobrým odrazovým mostíkom
k hľadaniu uzdravenia rodín, ale aj ku
kvalitnejšej príprave snúbencov. Synodálni otcovia konštatovali, že od Druhého
vatikánskeho koncilu vyšlo dosť materiálov
Magistéria Cirkvi, ktoré sa týkajú rodiny,
a boli odporúčané, aby sa znova čítali,
študovali, aby sa im venovali biskupi, kňazi
a veriaci v jednotlivých diecézach.

Čoho ste sa dotkli vo vašom príspevku?

V Prešovskej archieparchii sme prežívali
a stále prežívame celý tento rok ako Rok
rodiny. Tak som chcel trocha povzbudiť
synodálnych otcov a podeliť sa s tým, ako
ho prežívame. Na začiatku som vydal
pastiersky list, posvätil som ikonu Svätej
rodiny a jej 360 kópií sa rozišlo po jednotlivých farnostiach (máme 166 farností),
aby mohli prejsť našimi rodinami. Povedal
som o jednej veci, ktorá je jasným plodom prežívania Roku rodiny – o Akatiste
požehnania rodín, ktorý je plodom jednej
kňazskej rodiny a laičky. Zo Svätého písma
vybrali príbehy rodín v rozličných životných
situáciách a k nim vytvorili prosby, ktoré
usporiadali do formy akatistu. Dal som
dovolenie na jeho vytlačenie. Akatist vyšiel

V rámci rubriky pre gréckokatolíkov priniesol v nedeľu 19. októbra Vatikánsky
rozhlas rozhovor s prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom
Babjakom SJ, ktorý na 3.
mimoriadnom generálnom
zhromaždení Synody biskupov zastupoval Gréckokatolícku cirkev sui iuris
na Slovensku.
aj v rusínskom jazyku a vytlačili sme aj tisíc
kusov v talianskom jazyku, ktoré som rozdal na synode, podaroval Svätému Otcovi
a všetkým synodálnym otcom.
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Viacerí synodálni otcovia sa ma osobne
pýtali, či povolenie, ktoré sa tak akosi
v budúcnosti očakáva (že by aj Katolícka
cirkev západného obradu mala dovolenie svätiť ženatých mužov na kňazov),
vyrieši problém. Povedal som, že asi nie
celkom, pretože sa tu prelínajú dve povolania – povolanie ku kňazstvu a povolanie
k manželstvu. Na kňazoch vidím, že ich to
stojí nemalé úsilie. Najmä keď sú v slabších
farnostiach, zápasia s tým, aby uživili svoju
rodinu, aby jej dali všetko, čo ako otcovia
rodín majú dať, a na druhej strane, aby
slúžili aj veriacim naplno, tak ako treba. Nie
je to jednoduché, ale dá sa to skĺbiť. Ukrajinský vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk
zdôraznil, že my gréckokatolíci môžeme
z praxe povedať aj o tom, ako prežívajú naše
kňazské rodiny charizmu rodinného života.
Je to veľmi široká, komplikovaná otázka.
Musím povedať, že sa v našej archieparchii,
žiaľ, dve kňazské rodiny rozpadli. Veľmi ma
to bolí a trápi. To, čo sa dnes tlačí na rodinu
zvonka, sa dotýka aj kňazských rodín. Obstáť v tom a vyvážene žiť si vyžaduje veľké
úsilie a veľkú námahu. A, samozrejme, aj
veľkú disponovanosť zo strany manželky,
ktorá musí naplno chápať obetu kňaza, a to,
že on je tu pre všetkých, nielen pre vlastnú
rodinu.

Aké očakávania alebo nádeje vkladáte
do Roka rodiny? Čo by bolo najlepším
výsledkom?

Mám veľkú túžbu, aby sa v našich rodinách
začalo znova spoločne modliť. Rodičia
spolu s deťmi. V rodine, v ktorej som
vyrastal, sme sa spoločne modlili. Pre mňa
osobne to bol veľmi dobrý príklad. Keď sme
začínali nejakú prácu na poli, najprv sme
sa pomodlili a otec požehnal pole. Keď sme
z poľa odchádzali, tiež sme sa pomodlili.
Bolo to niečo silné, boli sme duchovne prepojení s každodenným životom. Myslím si,
že ťažkosti, ktoré dnes doliehajú na rodiny,
sa dajú riešiť iba na základe Božieho požehnania a pevnej, silnej viery. Je nevyhnutné
meditovať a prosiť o to, aby sme dostali
dostatok svetla a sily riešiť jednotlivé záležitosti, problémy v každej rodine. Teda spoločná večerná modlitba v rodine, spoločné
čítanie Svätého písma, modlitba vlastnými
slovami... Toto očakávam od Roka rodiny,
ktorý v Prešovskej archieparchii práve
prežívame.

Niektorí hovoria, že by sa dalo pomôcť
rodinám, ktoré sa ocitli v situácii kolapsu,

zjednodušením, zrýchlením právneho
procesu, ktorý by dokázal neplatnosť
manželstiev. Ako to vyzerá vo vašej
archieparchii?

Myslím si, že v každom biskupstve je s tým
dosť problémov, pretože to vyžaduje dôsledné preštudovanie platnosti či neplatnosti
manželstva. Máme na to dosť málo kvalifikovaných ľudí, ale, samozrejme, robíme
všetko pre to, aby boli. Poviem vám úprimne, som niekedy trocha rozčarovaný tým, že
podpisujem dosť veľa anulácií manželstiev.
Mám s tým akýsi vnútorný problém. Predsa
čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ale
iste, keď boli zanedbané či neodstránené
niektoré prekážky, lebo neboli objavené
na začiatku a sú zneplatňujúcimi, tak potom
treba takéto zväzky uvoľniť a dovoliť stránke,
ktorá je v takejto situácii nevinne, aby mohla
uzatvoriť platné manželstvo. No nie je to
jednoduchá záležitosť. Bojím sa toho. Keby
to malo byť iba na mne, na mojom rozhodnutí, asi by som nerobil nič iné, len študoval
kauzy. Iste, môže prísť k určitému zjednodušeniu procesu, ale je to taká delikátna
záležitosť, že tu ani nepredpokladám, že by
sa v tomto smere udiali nejaké veľké veci,
nejaké veľké zjednodušenia. Nebolo by to zo
strany Cirkvi asi správne.

Záver, vyvrcholenie bude predstavovať
slávnosť na Námestí sv. Petra blahorečením pápeža Pavla VI.

V prvom rade budem ďakovať Pánu Bohu
za synodu a za to, že pápež Pavol VI. bude
blahorečený, pretože som ho vnímal ako
pápeža, ktorý veľa trpel, najmä po koncile, keď sa určité veci nie celkom správne
pochopili a interpretovali, keď bol – dá sa
povedať – dosť veľký úbytok kňazov. Prežíval to ťažko a bolestne. Som teda vďačný, že
Cirkev ho dvíha na oltár. Som vďačný Pánu
Bohu za túto biskupskú synodu, pretože
prináša určité svetlo do problematiky rodiny, aj keď sa neočakávajú nijaké finálne dokumenty. Očakáva sa určité usmernenie pre
biskupov, pre kňazov, ale aj pre veriacich,
ako by počas roka do riadnej synody mali
meditovať alebo postupovať, študovať, viesť
svojich veriacich. Urobil som si aj sám vlastné závery a chcem ich aplikovať po svojom
návrate do Prešova. Som vďačný Pánu Bohu
za stretnutia a za to všetko, čo som počul
na synode, čo vyšlo na povrch. Som vďačný
za všetkých tých, ktorí sa modlili za nás
synodálnych otcov, pretože viem, že celé
Slovensko, ale nielen Slovensko, celý svet
bol zjednotený v modlitbách. Je pekné, že
sa ľudia zjednocujú v dobrom. Vďaka Bohu
za všetky modlitby, vďaka aj tým, ktorí nás
sprevádzali svojimi obetami.
RV

Sporím, sporíš,
míňame
Od malička sme si zvykli sporiť. Prv to bolo
to klasické hlinené prasiatko, neskôr rôzne
iné druhy pokladničiek. Odkladali sme si
tam ako deti korunku ku korunke, haliere
k halierom. Výdavok v obchode, nájdenú
mincu či darček od starých rodičov. Mali
sme tak „svoje“ peniaze. Neskôr prasiatko
nahradila vkladná knižka či iný bankový
produkt. Odjakživa sme boli teda sporivým
národom. Mysleli sme na budúcnosť, lebo
sme vedeli, aké je to trieť núdzu, vedeli
sme, že raz sa nasporené korunky zídu.
Dospelí sporili na auto, deti na bicykel.
Dnes je doba iná. Dnešná generácia
mladých ľudí nepozná núdzu, a tak nie
je nútená sporiť sama od seba, i z toho
mála, čo má. Napriek tomu patria Slováci
k najviac sporeniachtivým národom
Európy a nejako sme si ešte stále nezvykli
žiť na dlh. Podobnú situáciu nájdeme
v okolitých krajinách – v Česku, Rakúsku
a Nemecku. Všade sú ľudia viac ochotní
sporiť, než si požičiavať.
Viac ako 70 % Slovákov si pravidelne
sporí. Zvyčajne to nie sú veľké sumy,
odkladáme z mála, čo máme. Každý štvrtý
sporiaci si totiž nedokáže odložiť ani 20 eur.
Na druhej strane, ďalšia štvrtina si odkladá
viac ako 100 eur mesačne. Výsledok?
Priemerný Slovák si mesačne odloží 96
eur. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre
Slovenskú sporiteľňu uskutočnila firma
IMAS International v septembri tohto roka.
O čom to svedčí? O zdravom rozume
obyčajných Slovákov k vlastnej peňaženke.
Sme národ, ktorý sa drží pri zemi
a nevyskakuje do výšky, ak na to nemá, ba
čo viac, radšej si vytvára matrac z úspor pre
prípad tvrdého dopadu. Ale tento trend
pomaly klesá a my si začíname čím ďalej
tým viac požičiavať na bežnú prevádzku
domácností. Radšej si požičiame, ako by
sme sa uskromnili. Dokonca aj niektorí
bezdomovci už nepovažujú chlieb za jedlo,
ale chcú normálne jedlo v reštaurácii či
bufete. Prečo by mali jesť iba chlieb a piť
vodu? Prečo by sa mali uskromniť? Veď
sa nájdu takí, ktorí im to doprajú. A prečo
by sme to mali robiť my, keď nám banky
a nebankovky ponúkajú tisíce eur za pár
eur mesačne? Ešte šťastie, že mnohí
máme vlastný rozum a radšej šetríme, než
prejedáme budúcnosť. No možno nám
neponúkli dosť lákavú ponuku.
Juraj Gradoš
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Charakteristika
ruských
ikonopiseckých škôl
Novgorod

Mesto bolo jedným z centier
vedy a umenia, maliarstva
a architektúry stredovekej
Rusi a jeho ikonopisecká škola
bola známa svojimi ikonami.
Vytvorila tradíciu prekvitajúcu v priebehu piatich storočí.
Množstvo novgorodských ikon
sa v súčasnosti nachádza v múzeu v Petrohrade, v Tretiakovskej galérii v Moskve, v múzeu
v Novgorode, v Národnej galérii
v Štokholme a Osle a i.

Hagia Sofia

V období 10. a 11. storočia bol
Novgorod súčasťou Kyjevskej
Rusi. Počas vlády kniežaťa
Jaroslava dal jeho syn Vladimír
vybudovať v roku 1045 v Novgorode Chrám sv. Sofie – Sofijský
sobor, ktorý bol v roku 1050
slávnostne posvätený. Archi-

tektonickým prevedením sa
novgorodský sobor, ktorý bol
postavený domácimi staviteľmi
z miestneho kameňa, podstatne
líši od kyjevského. Je postavený
na krížovom pôdoryse s piatimi
kupolami, pre ktorý je charakteristická jednoduchosť foriem.

Prvá perióda

Ako uvádza S. Alexejev, v rozvoji novgorodskej ikonopiseckej
školy rozoznávame dve základné periódy. Prvá sa vzťahuje
k obdobiu 12. – 13. storočia,
keď Novgorodčania, ktorí mali
v tom čase nepretržité obchodné kontakty so Západom, mohli
vytvoriť svoj vlastný umelecký štýl. Aj napriek tomu, že
vznikol pod určitým vplyvom
v tom čase v Európe prevládajúcich románskych foriem, získal
neopakovateľnú individuálnosť.

Gospodin Velikyj Novgorod (Pán
Veľký Novgorod) – takto sa
nazývalo toto veľkolepé mesto,
ktorého sila spočívala v mocnej
feudálnej aristokracii a vrstve
obchodníkov. Je pozoruhodné,
že ani Benátky či Janov nemali
v tom čase také rozsiahle a ďaleké obchodné cesty a kontakty
ako práve Novgorod, ktorý mal
strategickú polohu, pretože
sa nachádzal na križovatke
obchodných ciest. Obchodná
cesta spájala rozsiahlu oblasť
Baltického mora so starými
kultúrnymi centrami Stredozemného mora. Samotné
veľké mesto stredovekej Európy
– Konštantínopol bol v úzkom spojení s Novgorodom.
V Konštantínopole pracovali
Novgorodčania ako prekladatelia a prepisovatelia rukopisných
pamiatok.

Druhá perióda

Spája sa s obdobím 13. a 14.
storočia, keď sa v Novgorode
začína aktívna činnosť byzantských maliarov – zografov.
Novgorodské maliarstvo, zvlášť
nástenné maľby boli úzko späté s umením Byzancie obdobia
dynastie Paleológovcov, pričom
Novgorodčania používali tak
byzantské, ako aj balkánske
vzory, ktoré interpretovali
podľa seba. Zo starých kroník sa dozvedáme o Grékovi
Izaiášovi, ktorý s ďalšími
maliarmi realizoval v roku
1338 nástenné maľby chrámu
zasväteného sviatku Vstupu
Krista do Jeruzalema. Medzi
byzantskými zografmi nechýba
sám veľký majster Teofan Grék,
ktorý v Novgorode pracoval
v roku 1378, pričom jeho fresky
(čiastočne zachované) dodnes
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zdobia steny Chrámu Premenenia Pána v Iljinke.
Práve v tomto období sa
vytvorili všetky základné črty
novgorodskej ikonopiseckej
školy. Novgorodský štýl bol
vo svojej estetike ľudský, ale nie
bez určitej prostoty s prísnou,
majestátnou silou, vznešenosťou a monumentálnosťou, zároveň však úprimnou a pravdivou.
V kompozícii kresby je charakteristická túžba po podrobnostiach a detailoch. Novgorodskí
maliari ovládali polychrómiu.
Popri základných červených,
modrých a žltých odtieňoch používali aj doplnkové farby. Táto
kombinácia farieb dodávala
ikonám určitý pokoj a duchovnú krásu, čo malo neskôr vplyv
aj na mnohé iné ikonopisecké
školy. Ako uvádza V. N. Lazarev,
maliari z Novgorodu nemali
v obľube zložité námety, zostala
im cudzou ťažko pochopiteľná
symbolika na rozdiel od byzantských teológov či západoeurópskych scholastikov. Pre novgorodské ikony je charakteristická
jednoduchosť a istá sloboda
v zobrazovaní uctievaných
miestnych svätých, ako napr.
Flora a Laura, Eliáša, Anastázie,
Paraskevy Piatnice a iných,
od ktorých ľud očakáva priamu
pomoc pri svojich dedinských
prácach.
V období 12. – 14. storočia
vzniká mnoho kamenných
chrámov a monastierov.
Z konca 12. storočia pochádzajú
preslávené skupiny fresiek zo
Soboru sv. Juraja v Starej Ladoge, Chrámu Spasiteľa na Neredici a Zvestovania na Miačine
(v dedine Arkaži). Chrámy
sa zväčša stavali na základe
objednávok jednotlivcov či korporácií kupcov a remeselníkov,
a boli zasväcované tým svätým,
ktorých považovali za ochrancov jednotlivých remesiel,
obchodníkov a rôznorodej
hospodárskej činnosti. A práve
preto v Novgorode súbežne
s veľkolepými sobormi vznikajú
nové typy chrámov – neveľké,
s jednou kupolou, postavené
so zreteľnými konštruktívnymi
formami a jemnou dekoráciou.

Najstaršie zachované
ikony

Nezachovalo sa veľa prenosných
ikon písaných na dreve a presne
určiť ich príslušnosť k novgorodskému ikonopisectvu je
vo väčšine prípadov neľahké,
keďže najstaršie ikony z obdobia 11. – 12. storočia odzrkadľujú
vplyvy pochádzajúce z Byzancie. Keďže v tomto období
v Novgorode žili a tvorili mnohí
grécki umelci, nachádzalo sa
tu aj veľa byzantských ikon.
Na kultúru a umenie Novgorodu do značnej miery vplývala
Kyjevská Rus.

11. storočie

Najstaršou zachovanou pamiatkou novgorodského ikonopisectva je monumentálna
ikona sv. Petra a Pavla, datovaná
do obdobia polovice 11. storočia,
vyhotovená technikou vaječnej
tempery na dreve. Pochádza zo
Soboru sv. Sofie, pričom vyvstáva otázka, kto bol jej autorom.
Grécky majster, umelec z Kyjeva
povolaný do Novgorodu alebo
miestny ikonopisec? Podobne
ako všetky rané ikony Novgorodu, aj táto sa radí do okruhu
diel byzantských prenosných
ikon, ale od ikon tohto okruhu
sa na grécke pomery líši veľkými rozmermi (2,36 m x 1,47 m).
Už len táto okolnosť poukazuje
na fakt, že ikona nebola dovezená, ale vyhotovená v Novgorode
a zdobila Sofijský sobor, ktorý
bol dlhú dobu bez malieb (okolo šesťdesiat rokov: 1050 – 1109).
Podľa všetkého bola táto ikona
„nástlpnou“ spoločne s freskami namaľovanými na stĺpoch
soboru.

12. storočie

Spomedzi ikon pochádzajúcich
z 12. storočia sú najstaršími dve
ikony sv. Juraja: jedna zobrazuje
vojaka v celej postave a pochádza zo Soboru sv. Juraja v Novgorode a druhá zobrazuje svätca
po pás, ktorá bola z tohto soboru privezená do Moskvy. Ikona
sv. Juraja zobrazeného v celej
postave, datovaná do obdobia
30. – 40. rokov 12. storočia, je
vyhotovená technikou vaječnej
tempery na dreve a bola prav-

depodobne chrámovou ikonou
patriacou medzi „nástlpné“
obrazy. V prospech hovoria aj
jej veľké rozmery (2,30 m x 1,42
m). V pravej ruke drží dlhú
kopiju a ľavú, v ktorej drží meč,
má zdvihnutú nad hlavu. Spoza
ľavého pleca vojaka čiastočne
vytŕča okrúhly štít. Druhá ikona
sv. Juraja z Uspenského soboru
v Moskve je vyhotovená technikou vaječnej tempery na dreve
a podľa tvrdenia V. N. Lazareva
pochádza z obdobia začiatku
70. rokov 12. storočia. Ikona
zobrazuje svätca po pás. Postava
takmer úplne zapĺňa pole ikony,
ruky sa takmer dotýkajú jej
rámu. V pravej ruke priloženej
k hrudi drží dlhú kopiju a v ľavej meč.
Osobitnú štylistickú skupinu tvoria tri ikony vzájomne
blízke spôsobom vyhotovenia,
z ktorých dve pochádzajú
z Novgorodu. Prvou z nich je
tzv. Usťjužské blahoviščenije.
Táto ikona, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Tretiakovskej
galérii v Moskve, bola na príkaz
cára Ivana Hrozného vyvezená z Jurijevského monastiera
v Novgorode do Moskvy.
Sporným ostáva, ako uvádza V.
N. Lazarev, aj datovanie ikony.
Ikona mohla byť napísaná krátko po ukončení výstavby soboru
(v roku 1130 alebo 1140) alebo aj
neskôr. Tento námet je zriedkavý svojím ikonografickým
prevedením. Na hrudi Bohorodičky je zobrazené obnažené
Božie Dieťa – Kristus podobne,
ako to vidíme pri samostatných
zobrazeniach Bohorodičky v celej postave s pozdvihnutými rukami s Dieťaťom Kristom v lone
(tzv. veľká panagija). Uprostred
vrchnej časti ikony je v modrom
polkruhu symbolicky zobrazený Boh Otec ako Starý dňami
obklopený cherubínmi. Od jeho
ruky zostupuje lúč priamo
k lonu Panny. Autor ikony tým
poukázal na skutočnosť, že
počatie Krista v lone Panny sa
uskutočnilo z vôle Najvyššieho.
V monumentálnych postavách
archanjela Gabriela a Bohorodičky je badateľné, že autor
ovládal vtedajšie predlohy
byzantského maliarstva.

Spôsobom prevedenia má
k Usťjužskému blahoviščeniju
veľmi blízko pozoruhodná
obojstranná ikona rukou nevytvorenému obrazu Spasiteľa
(po gr. mandylion) a z druhej
strany ikona oslavy Kríža.
Ikona je vyhotovená technikou
vaječnej tempery na dreve
a v súčasnosti sa nachádza
v Tretiakovskej galérii v Moskve.
Datovanie ikony spadá do obdobia polovice 12. storočia.
Na prvý pohľad je badateľný
rozdiel v štýle medzi zobrazeniami oboch výjavov rubu a líca
ikony. Napísali ich rozdielni
autori a zrejme aj v iných obdobiach. Ikonopisec položil dôraz
na veľké oči naplnené silným
výrazom. Vo výbere farieb bol
príliš zdržanlivý a lakonický.
Farebná škála sa obmedzila
na odtiene žltej a olivovej, bielu
a nakoniec tmavohnedú farbu
vlasov, brady, očí a bŕv. Nádhera
Kristovej tváre z Novgorodu je
svedectvom toho, že ikonopisec
mal pred očami dobré byzantské vzory alebo prešiel výučbou
u byzantského majstra.
Osobitný význam majú
zachované pamiatky novgorodského výtvarného umenia
a architektúry, vďaka ktorej
je mesto Novgorod zapísané
na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. n
Milan Gábor
snímka Chrámu sv. Sofie
v Novgorode a ikona Usťjužské
blahoviščenije: wikimedia.org
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Čo z toho teda
budeme mať?
„Choďte, učte a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (porov. Mt 28, 19 – 20)
Asi tak môžeme charakterizovať misie Cirkvi. Proces, ktorý pokračuje bdelosťou Matky Cirkvi,
aby sa zachovalo to, čo sme sa naučili.
Misia

Začnime od začiatku. Výraz misia je odvodený z latinského slova missio, čo znamená
poslanie. Misiu môžeme charakterizovať
ako zachraňujúce dielo Boha Otca, Syna
a Svätého Ducha. Je to tiež Boží mandát
pre Boží ľud, aby sa zúčastňoval na tomto
zachraňujúcom diele, ktoré vyžaduje ďalší
proces.

Môžeme hovoriť o misiách už
v Starom zákone?

Skutočnosť misií vnímame hlavne u prorokov, ktorých Boh poveroval odovzdaním
určitého posolstva pre duchovné dobro
jeho ľudu. Prorok je ohlasovateľ a vykladač
Božieho zjavenia: „Choď a povedz tomuto
ľudu“ (Iz 6, 9) alebo: „Hľa, vložil som svoje
slová do tvojich úst!“ (Jer 1, 9) Darom proroctva boli obdarené aj ženy. Svoje posolstvo Boh odovzdáva svojmu ľudu viac cez
človeka ako cez svojich anjelov.

Misie v Novom zákone

Ján Krstiteľ pripravuje cestu Pánovi. Misijnú úlohu plnili aj rodičia Božej Matky, keď
boli ako pravoverní Hebreji vyslaní z Jeruzalema do Nazareta, aby tamojšie židovské
rodiny povzbudzovali vo viere.
Hlavnú misijnú úlohu plní Pán Ježiš –
svojím verejným účinkovaním, smrťou
na kríži a zmŕtvychvstaním. Synoptici nám
zapísali aj jeho známy misijný príkaz interpretujúc ho odlišným spôsobom (Mt 19,
20; Mk 16, 15 – 18; Lk 24, 47). Misijnú úlohu
zveruje Kristus Cirkvi a prvými misionármi
sú apoštoli.

Misia svätých

„Boh poslal Cirkev k národom, aby bola
všeobecnou sviatosťou spásy.“ (KKC 849)
Lebo „svätosť Cirkvi je tajomným prameňom a spoľahlivým kritériom jej apoštolskej činnosti a jej misionárskeho zápalu“
(KKC 825).
Tento misijný zápal dávali Cirkvi svätci,
ktorí boli vždy prameňom a počiatkom obnovy. Svetlým príkladom sú pre nás aj naši

vierozvestovia sv. Cyril a Metod a aktuálnosť ich učenia aj po tisíc rokoch. Hlavným
činiteľom misijného poslania je Svätý Duch
skrze veriacich, ktorí sú následkom krstu
povinní vyznávať vieru a zúčastňovať sa
na apoštolskej a misijnej činnosti Božieho
ľudu.

Misie v Katolíckej cirkvi

Vo svojej dvetisícročnej tradícii má Cirkev
dobre rozvinuté misijné štruktúry. Ich
cieľom je ohlasovanie evanjelia pre tých,
ktorí Krista ešte nepoznajú, pomoc mladým
cirkvám, podpora študentov teológie,
katolíckeho školstva, nemocníc a každá
iná duchovná a materiálna pomoc doma
a vo svete, hlavne chudobným.
Dôležitosť misií pre Katolícku cirkev vidíme aj v tom, že sa tejto téme často venujú
pápeži a stretávame sa s ňou v rôznych cirkevných dokumentoch. Druhý vatikánsky
koncil umiestnil dokument o misiách Ad
gentes ako prvý a o danej téme hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi. Úlohu misijnej
činnosti má plniť episkopát na čele s Petrovým nástupcom, sprevádzaný modlitbami
a spoluprácou celej Cirkvi (AG 1).

Pápežské misijné diela

Na Slovensku sú rozvinuté rôzne aktivity
na podporu misijnej činnosti Cirkvi. Azda
najviac známa je zbierka na misie v poslednú októbrovú nedeľu a ďalšie aktivity, ktoré
organizujú Pápežské misijné diela.
Ako sa to začínalo?
V ostatných časoch sa rýchlo a plodne šírili misie na iné svetadiely. V Cirkvi
sa objavili kňazi, zakladatelia misijných
rehoľných spoločenstiev, ale aj laici, ktorí
dokázali zorganizovať a vniesť misijné nadšenie a oduševnenie do Božieho ľudu. Toto
sa rozšírilo do celého katolíckeho sveta.
Zrodenie Pápežských misijných diel (PMD)
je dôkazom moderných Turíc – zostúpenia
Svätého Ducha, ktorý svojimi darmi obdaril
prorokov a nadšencov pre misie – jednoduché ženy, biskupa a kňaza, ktorí sa stali
charizmatickými zakladateľmi najväčšie-

ho laického hnutia misijnej spolupráce
v Cirkvi.
Úsilie starobylých cirkví podporovať
misijné dielo Cirkvi medzi nekresťanskými národmi vyústilo do vzniku Pápežský
misijných diel (PMD). Titul „pápežské“ im
udelil Pius XI. dokumentom Motu Proprio,
Remanorum Pontificium 3. mája 1922. PMD
sú oficiálna inštitúcia Cirkvi, ktorá pomáha
Svätému Otcovi plniť dve základné úlohy:
oživovať misijné nadšenie a misijné povedomie, a organizovať materiálnu pomoc
pre misijnú činnosť Cirkvi. V roku 1926
sa začalo so slávením Misijnej nedele. Ich
prvotným a hlavným cieľom je podporovať
univerzálneho misijného ducha uprostred
Božieho ľudu. Tento cieľ PMD vykonávajú
animáciou a napomáhaním misijného
povedomia, podporou misijných povolaní,
organizovaním zbierok pre mladé cirkvi
v misiách v snahe pomáhať spoločenstvu
s Cirkvou touto výmenou dobier a vzájomnou pomocou. Značná časť zbierky putuje
aj pre potreby Kongregácie pre východné
cirkvi.
S požehnaním a pod vedením arcibiskupa Karla Kmeťka sa činnosť PMD na Slovensku začala v roku 1926. V rokoch 1945 –
1992 bola oficiálna činnosť prerušená. Počas
komunizmu asi 21 zainteresovaných skupín
posielalo ročne 6 – 10-tisíc balíkov v hodnote približne 10 – 14 miliónov Kčs do Ázie,
Afriky a Latinskej Ameriky.
Kardinál Jozef Tomko, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, inicioval
oživenie misijného diela s odporúčaním ísť
do farností. Na svojom zasadnutí 28. marca
1992 Konferencia biskupov Slovenska (KBS)
zriadila misijnú komisiu a za jej predsedu
vymenovala Mons. Alojza Tkáča, košického
biskupa. Akceptovali vymenovanie P. Juraja
Vojenčiaka SVD za národného riaditeľa
Pápežských misijných diel na Slovensku
a každý biskup vymenoval riaditeľa PMD
pre svoju diecézu.
Takto sa činnosť PMD na Slovensku
obnovila a široko rozvetvila pri plnení
svojho poslania: informovať, oduševňovať,

pomáhať duchovne a hmotne pri šírení
evanjelia, aby ľudia na celom svete mohli
poznať Krista a zamilovať si ho. Ako to dobre vyjadril veľký nadšenec za misie Vladimír
Krčméry: „Je jedno, či nám posielajú tisíce
eur, alebo jeden Otčenáš. Podstatné je, že
cítia solidaritu s druhými.“

Čo z toho budeme mať?

Nevdojak, ticho alebo nahlas vyslovujeme
myšlienku: „A čo za to?“ Aj sv. Peter ju
vyslovil. Dostal odpoveď: „Dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“
(Mt 19, 29) A odmenu za akýkoľvek dobrý
skutok nám potvrdzuje Božie slovo pri
každej príležitosti.
Prinášanie obety je staré ako ľudstvo
samo. Možno aj odev Adama a Evy bol zhotovený z obetovaných zvierat. Po prvýkrát
sa však spomína obeta Ábela ako chovateľa dobytka a Kaina ako roľníka. V Knihe
Tobiáš sa hovorí o jeho otcovi Tóbim, ktorý
kráčal po ceste pravdy, konal spravodlivé
skutky a preukazoval veľké milosrdenstvo
bratom z jeho kmeňa, ktorí boli s ním
v asýrskej krajine ako zajatci. Iba on sám
chodil do Jeruzalema na sviatky a prinášal
prvotiny úrody a dobytku ako desiatok.
Druhý desiatok predával a peniaze rozdával
vdovám, sirotám a prisťahovalcom. Tóbi
prešiel veľkými skúškami – oslepol a prišiel

o majetok. Čoskoro sa mu majetok aj zrak
vrátili, preto na konci života môže konštatovať: „Vidíte teda, deti moje, aký účinok
má milosrdenstvo a kam vedie neprávosť:
že ona zabíja“ (Tob 14, 11). Aj Kniha Sirachovcova nás nabáda mať úctu k chudobnému a hovorí: „Nedráždi ho, neodmietaj,
neukracuj živobytie, neodkladaj s darom,
nedovoľ, aby ťa prosebníci preklínali, lebo
vyslyšaná býva ich prosba. Maj milosrdenstvo, lebo tak budeš poslušným synom
Najvyššieho.“ (Sir 4, 1 – 11)
Kristus nás vyzýva, aby sme si už počas
života zhromažďovali poklady v nebi,
lebo tam bude aj naše srdce. To buduje
našu vieru a rozmnožuje dôveru. „Preto
vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj
život, lebo váš nebeský Otec predsa vie, že
toto všetko potrebujete. A kto by dal piť
jednému z týchto maličkých čo len za pohár
studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím
vám: Nepríde o svoju odmenu.“ (Mt 10, 42)
Božie slovo dáva dostatočnú odpoveď
nielen na otázku apoštola Petra, ale aj
na našu otázku.
Obdarovávanie blížneho súvisí s naším
duchovným životom. Sv. Makarij Egyptský
hovorí: „Preto je každý povinný namáhať
sa a cvičiť v čnosti, veriť a prosiť Pána, aby
sa vnútorný človek už teraz stál účastným
na tejto sláve a aby duša bola schopná

komunikovať s Bohom. Lebo po tom, ako
sa človek odklonil od príkazu a vystavil sa
napospas hnevu, hriech si ho vzal do svojho
područia v podobe prefíkanej a hlbokej
priepasti trpkosti. Prenikol do vnútra,
do najhlbších zákutí a ovládol vlastnosti
duše.“
Almužna lieči predovšetkým naše lakomstvo. Lakomstvo – koreň všetkého zla,
lebo sa z neho rodí nenávisť, zločinnosť,
nepriateľstvo, nedorozumenie (chaos), spomienka na zlo, tvrdosť srdca, vraždy. Sv. Ján
Zlatoústy vyzýva: „Nech sa vo vašom dome
nezhromažďuje zlato, ale to, čo je drahšie
od všetkého bohatstva – milosrdenstvo
a láska k človeku.“
Pomoc blížnemu je aj dobrá investícia
nielen pre moju osobu, ale aj pre mojich
blízkych. Je dobré mať okrem biologických
detí aj duchovné, lebo duch musí mať
prvenstvo nad telom v každom prípade,
pripomína sv. Bazil. A duchovné deti sa
rodia hlavne cez naše modlitby, finančnú
podporu a akúkoľvek pomoc. Potom pre
naše deti získame požehnanie a nebudeme mať zbytočné výdavky spôsobené ich
nerozumnosťou. Pozrime sa okolo seba
duchovnými očami na materiálne veci v našom byte, skrini, chladničke. Veci, ktoré
vlastním, majú miesto aj v mojom srdci,
preto sa ich tak ťažko zriekame bez ohľadu
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na to, či ich potrebujeme, alebo nie. Naše
obetovanie v tichu a modlitbe nám pomôže
nájsť pomoc pre tých, ktorí nemajú ani to
najnevyhnutnejšie. A čo dar nášho zdravia,
inteligencie, možnosť študovať, pracovné
príležitosti, rodinné zázemie, ktoré iní
nemajú? A preto potrebujú našu pomoc.

vytesaný románsky kostol zasvätený
Božej Matke nám ponúkol svoje zákutia
na slávenie svätej liturgie za prítomnosti
miestneho diecézneho arcibiskupa. Po nej
nás „bosí“ rehoľníci žijúci podľa východnej tradície uhostili pri bohato prestretom
stole. Priateľská atmosféra bola pre nich
aj pre nás povzbudením. Po ceste späť
do San Giovanni Rotonda sme sa zastavili
vo svätyni Monte Sant´Angelo na vrchu
Gargano. Podľa legendy sa tam už v 5.
storočí zjavil miestnemu biskupovi sv.
Michal. Túto svätyňu navštívilo odvtedy
množstvo pútnikov, medzi nimi veľa pápežov, panovníkov, ba aj svätcov.

Zo skúseností

Nedávno som na Ukrajine stretla chudobného človeka, bohatého duchom, otca
piatich detí. Za opravu našej pračky žiadal
10 hrivien. V servise som za túto službu
zaplatila 100 hrivien. Na moje prekvapenie
odpovedal: „Ja za tie peniaze môžem kúpiť
chlieb pre svoje deti.“
Iného bohatého, ale chudobného duchom som stretla na Slovensku. Keď som
mu ponúkla časopis Svetové misie, pretože
vyzeral, že je solventný, odfotil si číslo
banky a odovzdal mi časopis so slovami:
„Podajte ďalej, ušetrí sa.“
Otec Ricardo, zakladateľ Koinonie Ján
Krstiteľ, povedal: „Cirkev začala upadať
po Francúzskej revolúcii, keď sa upustilo
od desiatkov.“ Bez finančných príspevkov
Cirkev nemôže plniť svoje poslanie tak,
akoby sa žiadalo. Vzorom a dôkazom je
nám prvé kresťanské spoločenstvo.
„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.“ (Sk 2, 42)
Druhou charakteristikou spoločenstva
bolo to, že „všetci, čo uverili, boli pospolu
a všetko mali spoločné. Predávali pozemky
a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa
toho, ako kto potreboval“ (Sk. 2, 44 – 45).
Prvotní kresťania okrem toho aj vydávali
svedectvo, lebo chválili Boha, boli milí
všetkému ľudu, radostní a úprimného
srdca. „A Pán každý deň rozmnožoval tých,
čo mali byť spasení.“ To povzbudzuje aj nás
mať veľkú lásku k Cirkvi a horlivosť, aby
Cirkev rástla v kvalite aj kvantite.
Život prvých kresťanov je pre nás výzvou
a záväzkom. Boh potrebuje aj nás, aby
sme s veľkou horlivosťou získavali tých, čo
majú byť spasení. Kristus priniesol takú
veľkú obetu, že za nás zomrel na kríži. Sme
vykúpení jeho drahocennou krvou. Spása
je naša. Preto treba neustále pracovať,
aby spásonosné vykúpenie Krista nebolo
daromné.
Záver mojej úvahy najlepšie vyjadrujú
slová Svätého Otca: „Keď sa neklaniame
Bohu, klaniame sa niečomu inému. Peniaze
a moc sú idolmi, ktoré často zaujímajú
miesto Boha.“ (Twitter Svätého Otca Františka z 2. augusta 2014) n
-sbilustr. snímka: propfaith.blogspot.com
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Po stopách
Byzancie
v Taliansku
Dlho očakávaná púť Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda
v Košiciach, ktorý oslavuje 30. výročie založenia, sa začala
v jedno októbrové piatkové ráno, keď sme nastúpili
v Košiciach do skvele vybaveného autobusu. Plánovaný
program naznačoval hľadanie stôp Byzancie po Taliansku.
Terst

Vo večerných hodinách nás privítalo prístavné mesto Terst. Prechádzka smerujúca
z hlavného Námestia zjednotenia Talianska až po Katedrálu sv. Justa pri hrade
na vŕšku nad mestom ponúkla tým menej
unaveným, ktorí sa vybrali ešte večer
prejsť, úžasnú scenériu. Historické fakty
a zaujímavosti o byzantských dejinách
nám s prehľadom sprostredkovával počas
cesty otec Martin Mráz.
Na druhý deň sa v Taliansku spomínal
sviatok patróna krajiny – sv. Františka,
preto sme pri rannej liturgii mohli prosiť
aj o jeho ochranu. Slávil ju v Chráme sv.
Antona Paduánskeho hlavný organizátor
púte otec Vladimír Varga z farnosti Košice-Nad Jazerom. Po raňajkách a znamenitej rannej káve sme sa pri odchode z Terstu krátko pomodlili v srbskom pravoslávnom Chráme sv. Spiridiona z 19. storočia.
Z okien autobusu sme obdivovali mesto

a jeho pamiatky, medzi nimi i zámok
Miramar – letné sídlo Habsburgovcov.

San Giovanni Rotondo

Smerujúc do San Giovanni Rotonda
sme pookriali pri filme o Pátrovi Piovi.
Po pôsobisku svätca nás sprevádzala
tam žijúca pani Ivetka zo Serede, ktorá
nám ukázala sanktuárium, ako aj pôvodný chrám, v ktorom svätý kapucín rád
spovedal a dostal stigmy. V nasledujúci
deň sme po večernej svätej omši dostali
priestor na krátky koncert a pomodlili
sme sa s ostatnými pútnikmi tradičný
nedeľný ruženec v kaplnke pri ostatkoch
Pátra Pia. Počas tejto nedele sme mohli
hľadať byzantské stopy v oblasti Foggia,
v neďalekom Pulsane, kde sa nachádza
kláštorný komplex zo 6. storočia. Z tohto
miesta „na konci sveta“ bol úžasný výhľad
na more a záliv Manfredonia. V skale

Bari

Pondelok patril návšteve mesta Bari,
známeho tým, že sú tam uložené ostatky
sv. Mikuláša z Myry. Dodnes z nich vyteká
vonné myro. Počas modlitby akatistu
k svätcovi sme si uvedomovali vzor jeho
života a nielen jeho popularitu – v katedrálnom zbore toto meno nesú až traja
členovia. V krypte s ostatkami slávil svätú
liturgiu otec Jozef Miňo, farár košickej farnosti na sídlisku Terasa, ktorý povzbudil
všetkých k úprimnému vzťahu s Bohom.
Pútnici potom využili čas na prehliadku
prístavného mesta so zámkom a starobylými uličkami.

Rím

Príchod do Ríma v neskorých večerných
hodinách sme už všetci netrpezlivo očakávali, a tak sme si čas krátili radostným
spevom ľudových piesní. Tri dni prežité vo
Večnom meste boli naplnené vynikajúcim
programom. Počnúc obhliadkou starovekých pamiatok, pokračujúc návštevou
bazilík – Lateránskej baziliky i Baziliky
sv. Klimenta, kde sme si mohli pozrieť aj
podzemné priestory s hrobom sv. Cyrila,
patróna zboru, pokračujúc obhliadkou
mesta a napokon svätou liturgiou v bazilike Santa Maria Maggiore. Hlavným
celebrantom mal byť vladyka Ján Babjak
arcibiskup metropolita, no ospravedlnil
sa pre účasť na synode o rodine. Milo
nás prekvapilo, keď s nami prišli vzdávať
vďaky naši kňazi momentálne študujúci
v Ríme – otec Jaroslav Lajčiak a studita
otec Jonáš (Jozef) Maxim. Ten nám ukázal
kolégium Russicum, ktoré poskytuje
ubytovanie a vzdelanie pre katolíckych aj
ortodoxných študentov, a kaplnku, kde sa
nachádzajú ostatky sv. Terezky.
Cestou na miesto ubytovania sme ešte
navštívili Baziliku sv. Praxedy, v ktorej
umrel sv. Cyril a v ktorej je vystavený stĺp,

pri ktorom bol údajne bičovaný Ježiš Kristus. Večiereň sme sa pomodlili v Chráme
Božej múdrosti plnom mozaík, kde sa
nám venoval rektor tamojšej ukrajinskej
katolíckej univerzity. Pri modlitbe v tomto
nádhernom chráme sa mnohí z nás cítili
ako v nebi.
Vrcholný deň púte, keď sme sa zúčastnili na generálnej audiencii so Svätým
Otcom Františkom, bol zaliaty slnkom.
Očakávajúc príchod pápeža sme s pomocou pani radkyne slovenského veľvyslanca
v Ríme obsadili svoje pozície v sektore
na Námestí sv. Petra a zaspievali niekoľko
zborových skladieb. Pápež prešiel popri
našom sektore až trikrát. Pri pozdravovaní
a žehnaní pútnikov sme verili, že zachytil
aj náš spev Mnohaja lita. Slová o jedno-

te, ktoré pápež venoval prítomným, sme
mohli prežívať aj v popoludňajších hodinách pri návšteve studitského Kláštora sv.
Nila v Grotaferrate. Tam nás potešil svojou
prítomnosťou arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý
slávil archijerejskú svätú liturgiu a strávil
s nami krátky čas v neformálnej atmosfére
pri večeri s chutnou porchettou v reštaurácii na brehu jazera Albano.
Možnosť prežiť ešte jeden deň vo
Vatikáne každý s radosťou uvítal. Či už
išlo o modlitbu v Bazilike sv. Petra pri
ostatkoch svätých pápežov Jána Pavla II.,
Jána XXIII., sv. Jozafáta, alebo prehliadku
krypty pod chrámom, prípadne vyhliadku z kupoly chrámu. Mnohí sa vybrali aj
do ulíc mesta pozrieť kultúrne pamiatky
či nakupovať suveníry. Rozlúčku s Rímom
sme mali v Bazilike sv. Pavla za hradbami.
Tento deň sme zakončili večernou prechádzkou pri mori, v hladine ktorého sa
odrážal mesiac v splne. Bolo to neďaleko
Eurocampu v Cesenaticu, blízko Ravenny.
Posledné spoločné ráno nás zobudil
nádherný východ slnka a niektorí odvážlivci sa v mori aj vykúpali. Bonusom púte
bola prehliadka byzantského skvostu
– mesta Ravenna. Nádherné mozaiky a architektúra v chrámoch, múzeu či baptistériu v nás zanechali hlboký dojem. Svätou
liturgiou v novom Chráme sv. Apollinaira
sme Bohu ďakovali za vynikajúcu púť,
ktorá prebehla v pokojnom a ničím nerušenom duchu a príjemnej atmosfére.
Modlitbové zázemie bolo citeľné a iste
ho podporil aj s nami putujúci kňaz Valér
Čonka a veríme, že aj tí členovia zboru,
ktorí s nami z rôznych príčin nemohli
vycestovať. Púť sa mohla uskutočniť vďaka
organizátorom, sprievodcom, všetkým
zúčastneným sympatizantom i členom
zboru pod vedením Lucie Lovašovej. n
Klára Zorvanová
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Pobyt v Máriapócsi

Za Matkou
na bicykloch

Srdečné prijatie v máriapócsskom pútnickom dome vynikajúcou maďarskou
slivovicou, povestnými zemplínskymi
holúbkami a bohatou dupľou prišlo ako dar
z nebies. A už v nás rezonoval duchovný
zážitok. Zanedlho sme boli v máriapócsskej
bazilike minor účastníkmi na maďarskej
gréckokatolíckej bohoslužbe, na ktorej nás
prekvapil náš duchovný otec Peter Fedor
a absolvent bohoslovia Michal Vadrna.
Obaja ukázali, že najkrajším zbližovaním
národov je spoločné prednášanie prosieb
v oboch jazykoch. Maďarské kantorské
spevy a spevy baziliánov boli nezabudnuteľným duchovným zážitkom. Azda aj preto
nasledujúca spoločná ranná bohoslužba,
prehliadka baziliky a poklona zázračnej
ikone plačúcej Bohorodičky boli o to
duchovnejšie. Tu sme si vyprosovali milosti nielen pre seba, ale i pre svoje rodiny,
známych, živých i zosnulých. Veď sme boli
v jednom z najvýznamnejších pútnických
miest bývalého Uhorska, kde od 4. do 8.
novembra 1696 slzila ikona Bohorodičky.
Ikonu dal cisár Leopold I. previezť do známeho svätoštefanského chrámu vo Viedni.
Jej kópiu namaľovali počas prevozu prvej
ikony do Viedne. Ale aj kópia sa stala v roku
1715 a 1905 medzi veriacimi v okolitých
krajinách všeobecne uctievanou. Množstvo
zázrakov je znázornené ďakovnými pamätnými tabuľami na múre za bazilikou.

Kto by nešiel za svojou matkou hoci aj na kraj sveta? A najmä
ten, kto pozná silu a moc čo len jednej jej slzy. V časoch
mojej mladosti sa mi toto čudné slovo uchovalo v pamäti ako Cyklopúť do Klokočova
Ráno sa vyčasilo a oddýchnutí sme vyrazili
synonymum veľkej vzdialenosti. Preto som spolu s ďalšími
s chuťou na Slovensko, do Klokočova. Celá
12 účastníkmi rád prijal pozvanie duchovného otca Petra
cesta akoby bola vyšperkovaná radostným
Fedora z gréckokatolíckej farnosti v Ľubici a Kežmarku
ružencom v krátkych zástavkách a vrúcnym spevom našich kantoriek Janky a Hena cyklopúť do Máriapócsa a Klokočova 21. – 24. augusta.
Cyklopúť do Máriapócsa

Vďaka vynikajúcej organizačnej príprave duchovného otca sme sa vlakmi bez
veľkých problémov dostali k maďarským
hraniciam a postupne presúvali na bicykloch až do Máriapócsa. Už prvý deň
tohto výcviku ľudskosti mi pripadal ako let
sťahovavých žeriavov. Azda po dvadsiatich
kilometroch sme si podelili ťažký náklad
Helenky. Ako často nevieme odhadnúť svoj
životný náklad, nosíme v ňom zbytočnosti
a plytváme svoju životnú energiu na nepodstatné veci. Ale vedomie, že robíme dobrý
skutok, nám dodáva síl. Čakanie a pomoc
pomalším alebo tým, ktorí stratili nevedomky orientáciu, v nás začínalo budovať
pocit spolupatričnosti a dobrej vôle.
Dokonca sa nám stávali aj malé zázraky.
Marián pred odchodom zaspal a nestihol

vlak. Miro, jeho priateľ, už s nami z Popradu
neodcestoval. Ale v polovici našej cyklopúte
obaja okolo nás prefrčali, akoby sa nič neudialo. Počas cyklopúte krúžili okolo nás ako
strážni anjeli a dbali o to, aby sme nebodaj
nezablúdili. Vlado nás názorne učil zákonom kolektívneho letu sťahovavých vtákov.
Aj vy povzbudzujte prvého, ktorý sa odváži
k ťažkému rozrážaniu vzduchu pri lete! Lebo
potom letíte s o päťdesiat percent menšou
námahou. Nenechajte ho, aby sa vyčerpal.
Ako by nám pred príchodom do Máriapócsa z neba po kvapkách dažďa dodávala
rady nebeská Matka: „Rozložte si sily. Stále
sa v živote učte! Potom budete môcť komunikovať aj tam, kde sú jazykové, národnostné či iné problémy. Počúvajte hlas môjho
srdca, lebo len cez srdce sa dostanete oveľa
bližšie k cieľu.“

lenky počas jazdy. Mali sme šťastie, lebo
sme prišli na začiatok svadobného obradu
a po ňom sme si mohli prezrieť chrám
a kópiu slziacej ikony Bohorodičky z roku
1670. Nasledujúci deň púte sme mali ešte
možnosť byť na archijerejskej bohoslužbe
v Bazilike Svätého Ducha v Michalovciach.
V rukách máme prívesok na kľúče
obidvoch plačúcich ikon Bohorodičky so
siedmimi ohnivkami spájajúcej retiazky,
ktorý sme dostali ako dar od kňazov v Máriapócsi. Toto číslo plnosti sa však stane pre
nás reálnym až vtedy, keď nájdeme originál
klokočovskej Bohorodičky vo Viedni, kde sa
údajne nachádza. A to je podnet na ďalšiu
cyklopúť za našou Matkou. Veď cena čo len
jednej slzy vie robiť zázraky nielen v nás, ale
aj v našich rodinách. n
Milan Choma a účastníci cyklopúte
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S Máriou vo večeradle
„Volám dnes všetkých synov Cirkvi, aby sa spojili v jednom neustálom večeradle modlitby so
mnou, svojou nebeskou Matkou.“ (14. máj 1989, Modrá kniha)
mať vplyv na všetky udalosti vášho času.
Pokračujte v jeho modlitbe, rozmnožte vaše
večeradlá modlitby.“ (7. októbra 1979)
V prednáške zaznelo svedectvo o sile
spoločnej modlitby, o sile zasvätenia,
keď vďaka večeradlám a zasväteniu došlo
k obráteniu, k uzdraveniu, ale aj k záchrane
života pred istou telesnou smrťou.

Večeradlá v byzantskom obrade

Prvé večeradlo

Je to už (alebo iba) 20 rokov, čo aj nás
Panna Mária Fatimská zjednotila na prvom,
vtedy ešte nesmelom večeradle konanom
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove 2. júna 1994 pred jej milostivou
sochou, ktorá v tom čase putovala po Slovensku. Tých dvadsať rokov je milostivý
čas, keď sa vo večeradle počas pravidelných
fatimských sobôt, večeradiel obetovaných
za kňazov, rodinných večeradiel, duchovných cvičení formou večeradla a archieparchiálnych večeradiel modlíme a zasväcujeme jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Zasvätenie v Ľutine

Už náš blahoslavený biskup P. P. Gojdič vo
vojnových časoch pochopil význam posolstiev z Fatimy a 14. októbra 1944 vyhlásil
pastierskym listom Mariánsky rok v Prešovskej eparchii a pobádal k úcte k Nepoškvrnenému Srdcu a k dennej modlitbe ruženca.
Prišiel koniec vojny a 28. augusta 1945 zasvätil počas hlavnej odpustovej slávnosti v Ľutine Prešovskú eparchiu a celý národ Nepoškvrnenému Srdcu. Verím, že aj vďaka tomu
zostali naši biskupi, kňazi a veriaci počas
prenasledovania komunizmu verní Bohu,
Cirkvi aj Svätému Otcovi. Vďaka Bohu, že aj
pre ich vernosť a obetavosť sme už v slobode
mali 26. októbra 2013 v Ľutine celodenné archieparchiálne večeradlo, na ktorom nás zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján

Babjak SJ za prítomnosti kňazov a veriacich.
Bolo to posledné archieparchiálne večeradlo,
ktoré viedol aj náš dovtedy najvernejší kňaz
večeradiel MKH v byzantskom obrade otec
Oto Gábor, ktorému sme tam blahoželali
k 85. narodeninám. Priamo na Vianoce 25.
decembra 2013 si ho milostivý Pán povolal
k sebe. Domov. Pri pohrebných obradoch
otec arcibiskup vyzdvihol jeho vernosť Bohu,
lásku k Presvätej Bohorodičke a vytrvalosť
v konaní večeradiel. Vyzval kňazov, aby ho
zastúpili a konali večeradlá.

Večeradlo v Prešove

13. septembra tohto roka sa uskutočnilo
v Chráme Povýšenia sv. Kríža v Prešove
archieparchiálne večeradlo, na ktorom
slávil archijerejskú svätú liturgiu prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ. Po jej
skončení slávnostne zasvätil svoje kňazstvo
spolu s prítomnými kňazmi Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V jeho prítomnosti
aj veriaci zasvätili svoje rodiny modlitbou
zasvätenia rodín Nepoškvrnenému Srdcu. Počas modlitby troch ružencov, svätej
liturgie a adorácie sme sa modlili aj za pokoj
vo svete a požehnanie rodín. Nádej pre nás
všetkých v týchto ťažkých časoch zaznela
v prvej prednáške cez slová z knihy Kňazom, najmilším synom Panny Márie: „Celý
ruženec, ktorý sa vo večeradlách modlíte
na naliehavú žiadosť vašej nebeskej Matky, je
ako nesmierna reťaz lásky a záchrany, ktorou
môžete ovinúť osoby a situácie, a dokonca

Vďaka otcovi arcibiskupovi Jánovi, ktorý
udelil imprimatur novej brožúrke Večeradlo modlitby s Pannou Máriou, máme
jedinečnú možnosť šíriť a konať večeradlá
v byzantskom obrade. V tejto brožúrke je
celý priebeh modlitby večeradla a ruženca
s celými modlitbami. Obsahuje aj podrobné
vysvetlenie, čo sú večeradlá. A tak má každý
možnosť modliť sa toto večeradlo.
Na archieparchiálnom večeradle mal
vladyka Milan Lach SJ počas diskusie aj
nádherné svedectvo o Panne Márii ako
o svojej Matke, ale z jeho úst odzneli aj vážne slová a výzva k modlitbe za pokoj v Sýrii
a na Ukrajine.
Za zmienku stojí aj detské večeradlo,
ktoré sa konalo 18. októbra v Prešove. Deti
viedli toto detské večeradlo a spoločne sa
modlili ruženec. Nielenže si vypočuli, ale
aj naplnili skutkom modlitby slová z Modrej knihy: „Keď vy, moje deti , trpíte so
mnou a modlíte sa, darí sa vám privádzať
denne mnoho duší na cestu, ktorá vedie
do neba. Preto vy, moje dietky, ktoré ste
zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu,
buďte dnes nástrojmi môjho materského milosrdenstva. Koľko duší prichádza
do pekla, pretože nemajú nikoho, kto by sa
za nich modlil a obetoval! – povedala som
Hyacinte, Františkovi a Lucii vo Fatime.
Dnes hovorím vám: Koľko duší môžete
zachrániť pred ohňom zatratenia a voviesť
ich do neba, ak sa so mnou denne modlíte
za ne a obetujete sa!“ (13. august 1982)
Chceme vás poprosiť o vašu modlitbu
za šírenie večeradiel medzi gréckokatolíkmi
a ak vás Panna Mária osloví, staňte sa aj vy
apoštolmi večeradiel. Po dohode s vaším
kňazom sme ochotní prísť k vám a uskutočniť prvé večeradlo. Kontakt: 0904 738 048
„Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce
zvíťazí!“ (Fatima 1917) n
Jaroslav Dvorščák
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Jaroslav Coranič

Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku v rokoch 1918 – 1939
Autor monografie PhDr. Jaroslav Coranič, PhD., predstavil predmetnú problematiku – Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1939 v rozvinutej polohe v ôsmich
kapitolách.
jaroslav_coranic_print.pdf

V

prvej kapitole Spoločensko-náboženská situácia v ČSR 1918 – 1939
analyzuje komplikovaný, anticirkevný vývoj mladého štátu, prenášanie
protináboženskej averzie z českých zemí
na religióznejšie Slovensko.
Negatívnu úlohu tu zohrali pridelení
českí úradníci (zvlášť v Mukačevskom biskupstve na Podkarpatskej Rusi). Hľadanie
modu vivendi so Svätou stolicou sa skončilo
až v r. 1937, keď boli bulou upravené vonkajšie hranice biskupstiev.
Druhá kapitola s názvom Gréckokatolícka
cirkev na Slovensku 1918 – 1939 je opisom
činnosti biskupov Dr. Nováka, generálneho vikára Dr. Mikuláša Rusnáka a biskupa
Njaradiho, ich náboženských i administratívnych riešení. Biskupovi Gojdičovi je
venovaná osobitná kapitola s detailnou
analýzou jeho činnosti v rokoch 1927 – 1940.
Teritórium Prešovskej a Mukačevskej
eparchie (mala na Slovensku 86 z 320 farností; eparchiu oddeľovala od Slovenska len
krajinská hranica) opisuje autor v kapitole
Územno-správna organizácia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v r. 1938 – 1939.
Zároveň prezentuje vývoj počtu veriacich
v oboch eparchiách a v dekanátoch podľa
štátneho sčítania obyvateľstva.
V kapitole Národnostné vzťahy v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 1918 – 1939
je detailne prepracovaná veľmi zložitá
problematika troch národností: slovenskej,
maďarskej a rusínskej a ich vzájomných
vzťahov. Rusínska (Ruthéni) sa členila na tri
frakcie: rusínsku, veľkoruskú a maloruskú.
Najvypuklejšie sa tento stav prejavoval v základnom školstve. V roku 1931 bolo v biskupstve 102 škôl (7 229 žiakov) so slovenským vyučovacím jazykom, 100 škôl (9 639
žiakov) s rusínskym (rusským) vyučovacím
jazykom a 13 škôl (1 364) s rusínsko-slovenským vyučovacím jazykom. Ďalšie problémy boli s meštianskou školou, gymnáziom,
učiteľskou akadémiou, bohosloveckou akadémiou či slovenským gymnáziom. V roku
1940 to viedlo k ustanoveniu generálneho
vikára pre slovenských gréckokatolíkov.
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Vzájomné vzťahy slovenských a rusínskych gréckokatolíkov ilustruje autor
na prípade dp. Pavla Spišiaka, farára vo
Vernári a potom v Toryskách (1938).
Kapitola Konfesionálne vzťahy medzi
Gréckokatolíckou cirkvou a Pravoslávnou
cirkvou v rokoch 1918 – 1939 otvára ešte
zložitejšiu a háklivejšiu problematiku:
formovanie Pravoslávnej cirkvi v ČSR
(v roku 1870 bolo evidovaných v Prešovskom biskupstve pri sčítaní 55 pravoslávnych). Po skončení prvej svetovej vojny
prichádzali do ČSR pravoslávni emigranti
z Ruska a zajatci, ktorí sa v Rusku stretli
s pravoslávím. Československé orgány
boli liberálne, gréckokatolícki veriaci sa
búrili proti kobline a rokovine (naturálnym a pracovným povinnostiam svojim
kňazom), ktoré pravoslávni rušili. Centrom pravoslávia v Prešovskom gréckokatolíckom biskupstve sa stala Ladomirová
a hlavným propagátorom senátor Juraj
Lažo.
Teritórium Prešovského biskupstva patrilo v ČSR k najchudobnejším, jeho severná
časť bola v roku 1915 obsadená ruskou
armádou a v bojoch zničená, celé dediny
vypálené. Takto opisuje autor situáciu
v kapitole Hospodárska a sociálna situácia
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v r.
1918 – 1939. Otázka vyplácania kongruy
gréckokatolíckemu duchovenstvu sa odkladala, zostalo bez príjmov, čo komplikovalo
aj odmietanie platenia kobliny a rokoviny.
Aj keď ju zákon z roku 1920 zrušil, problém
to nevyriešilo, učitelia ju vyžadovali ešte
v roku 1938.
V duchovnej obnove biskupstva zohrali
pozitívnu úlohu štyri rehoľné spoločenstvá
na jeho území, dve mužské – Rád sv. Bazila
Veľkého a Kongregácia Najsvätejšieho
Vykupiteľa (redemptoristi) a dve ženské
spoločenstvá – Rád sv. Bazila Veľkého
a Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Opis vzniku kláštorov,
sídiel a činnosti sa nachádza v kapitole
Rehoľné spoločenstvá pôsobiace na území
Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva.

Kunsthistorická kapitola Vývoj sakrálnej
architektúry gréckokatolíckych chrámov
na Slovensku 1918 – 1939, ktorá opisuje
vznik stavieb, sloh chrámov a stavebné
detaily, je sprevádzaná farebnými fotografiami.
Dr. Coranič predkladá na vydanie dôkladnú prácu, ktorá je ako vyšívaná. Dôkladná heuristika archívnych dokumentov
a literatúry je dôsledkom tvrdého štúdia.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku prešla
vlastnou kalváriou, je to skúšaná a trpiaca
Cirkev. Jej zbedačené chudobné teritórium
sa v rokoch 1918 – 1938 predsa len pozviechalo, hoci za krutých a tvrdých podmienok, o čom svedčí aj posledná kapitola
s fotografiami pekných nových chrámov,
za ktorými je obrovská obetavosť jej veriacich i kňazov. Neskoršie obdobie po roku
1950 pripravilo pre túto Cirkev ukrižovanie.
Práca Dr. Coraniča je epopeja i hymnus
na obdobie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Je objavná
a prínosná. n
Jozef Šimončič

Východní
kresťania v ranom
Uhorsku
V

íťazstvo budúceho cisára Svätej rímskej ríše Otta I. nad Maďarmi v roku
955 pri rieke Lech prinieslo zásadný
zlom v rozháraných pomeroch panujúcich
na území obývanom Slovanmi v strednej
Európe. Zdrvujúca prehra prinútila maďarské kmene k zotrvaniu na jednom mieste
v priestore Karpatskej kotliny a nasmerovala ich s pomocou kultúrne vyspelejšieho
miestneho slovanského obyvateľstva k prechodu z kočovného na usadlý poľnohospodársky spôsob života. Koncom 10. a v 11.
storočí prebiehalo formovanie Uhorska ako
nového štátneho útvaru. Začiatkom 11. storočia bol so súhlasom cisára Otta III. korunovaný za uhorského kráľa Štefan I., ktorý
prijatím kráľovskej koruny od rímskeho
pápeža Silvestra II. deklaroval odhodlanie
vstúpiť do latinsko-kresťanského kultúrneho okruhu. Uhorsko sa totiž nachádzalo
medzi Svätou rímskou ríšou a Byzantskou
ríšou, dvoma veľmocami vtedajšieho sveta.
Pritom Maďari mali s Byzanciou neblahú
skúsenosť ešte z 9. storočia, a preto volili
dôsledné politické a kultúrne začlenenie
do sféry vplyvu Svätej rímskej ríše, aby predišli istému klientskemu vzťahu. Nebol to
však jednoduchý proces, keďže schopnosť
Byzancie diplomaticky pôsobiť na národy
v tesnej blízkosti svojich hraníc zohrávala
kľúčovú úlohu v jej zahraničnej politike.
Východní kresťania sa ako ovocie
byzantskej misie solúnskych bratov a ich
žiakov v tomto zložitom období spočiatku
tešili obľube, ale neskôr dochádzalo k ich
vytláčaniu na perifériu nového kráľovstva. Spôsobila to obradová a náboženská

latinizácia sprevádzaná latinčinou, ktorá
nadobudla výsadné postavenie nielen ako
liturgický, ale aj ako administratívny a neskoršie aj literárny jazyk. Dochádzalo tak
k jednoznačnému príklonu krajiny k Svätej
rímskej ríši na západe, a tým aj k postupnému presadzovaniu západného obradu, ako
aj právnych predpisov.
V roku 1947 na seba po prvýkrát upútal pozornosť mladý vedec, neskôr jeden
z najvýznamnejších slovenských historikov
prof. Ondrej R. Halaga publikovaným dielom Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci, v ktorom predstavil
a písomnými prameňmi podoprel hypotézu
o oddanom postavení východných kresťanov k Rímu a cyrilo-metodskom dedičstve
uchovávanom v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Poukázal v ňom
na symbiózu gréckeho a latinského obradu
v arpádovskom Uhorsku, keď napísal: „Veď
často bola spravovaná i jednotnou hierarchiou a príslušníci i mnísi oboch obradov
žili vedľa seba.“ Dôležitú úlohu pri zachovaní východného obradu v Uhorsku totiž zohrali dobrovoľní, či skôr nedobrovoľní kolonisti z územia Kyjevskej Rusi, kde uhorskí
králi v rozmedzí od 11. storočia do 30. rokov
13. storočia uskutočnili 29 vojenských
výprav. Podľa jedného z našich najvýznamnejších odborníkov na stredovek historika
Ferdinanda Uličného sa v danom období
do severovýchodnej časti Uhorska presťahovalo v 11. – 12. storočí niekoľko rodín,
ktoré sa usadili pod južnými karpatskými
svahmi a v Karpatoch plnili najmä strážne
funkcie, ako bola ochrana priľahlých častí

krajinských ciest. Prisťahovalci si zakladali
vlastné osady, a tie dostali v slovenskom
prostredí výrečné názvy typu Ruská (Ves),
Ruskov. Nepochybne napr. založili Veľký
Ruskov na Zemplíne, o ktorom je priamy
a spoľahlivý doklad z roku 1308.
Jazykovedec Peter Žeňuch v monografii
Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku považuje za dôležité
poznamenať, že počas valašskej kolonizácie
prišlo na naše územie obyvateľstvo z religiózne východných (ruských) častí slovanského sveta a malo aj svoju rusku viru. Uvádza, že od 11. storočia patrilo obyvateľstvo
na tomto území pod právomoc jágerského
biskupa a ortodoxné obyvateľstvo, ktoré je
v tejto oblasti písomne doložené až od 14.
storočia najmä v súvislosti s valašskou
kolonizáciou, patrilo pod správu predstaveného kláštora, neskôr biskupa v Mukačeve.
Nevylučuje, že v novom prostredí sa kolonizátori nemuseli prispôsobiť miestnym
náboženským pomerom. Stráženie hraníc

a krajinských ciest bolo zodpovednou
úlohou, preto panovníci často poskytovali
obyvateľstvu v strážnych osadách nadštandardné privilégia, ktoré sa dotýkali aj
náboženských obradov a viery.
Posilnenie východného kresťanstva počas
viacerých etáp valašskej kolonizácie spôsobilo pozitívny nárast veriacich, ale zároveň
ich príslušnosť k ortodoxii si v budúcnosti
vyžiadala hľadanie ciest k zjednoteniu s Katolíckou cirkvou reprezentovanou nástupcom apoštola Petra v Ríme. n
Peter Borza
snímky Chrámu sv. Juraja v Kostoľanoch
pod Tribečom z prvej polovice 11. storočia:
sk.wikipedia.org

Biblia a peniaze
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Ako múdro míňať
peniaze?
V predošlých článkoch sme si ozrejmili, že sme len správcovia Božích darov. Za vlastníctvo
teda nesieme zodpovednosť. Pán od nás očakáva vernosť, lebo to je typické pre človeka,
ktorý miluje Boha.

S

právca, manažér míňa peniaze podľa
pokynov a cieľov svojho pána, vlastníka firmy, nie podľa svojich predstáv
a túžob. Gazduje s peniazmi po predchádzajúcom rozhovore s gazdom. To je základ
ich dobrého vzťahu – debata. Aj my by sme
prv než začneme míňať, mali „debatovať“
s Pánom. Pod jeho vedením budeme iste
úspešní.
Tu je niekoľko biblických zásad, ktoré by
mali ovplyvniť naše výdavky.

Naučte sa byť spokojní

Slovo spokojnosť sa v Písme spomína
sedemkrát a z toho šesťkrát v súvislosti
s peniazmi. Pavol napísal:
„Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade
a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko
môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4,
11 – 13)

Pavol sa naučil byť spokojný. Spokojní sa
nerodíme, spokojnosti sa učíme. Musíme
sa naučiť radovať na ekonomickej úrovni,
do ktorej nás Pán dal. Biblická spokojnosť je
vnútorný pokoj, ktorý akceptuje to, čo Boh
vybral pre našu súčasnú prácu a finančnú
situáciu.
„Vaše správanie nech je bez lakomstva;
buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám
povedal: ,Nezanechám ťa ani neopustím.‘“
(Hebr 13, 5)

Ak neviete, koľko míňate, sledujte sa aspoň dva mesiace zbieraním bločkov. Na konci mesiaca bločky vysypte z obálky, roztrieďte ich podľa
kategórií (jedlo, oblečenie, kultúra...) na kôpky a spisujte jednotlivé sumy pod seba. Potom ich zrátajte a vpíšte do tabuľky. To isté urobte aj
druhý mesiac. Sumy si môžete porovnať. Ak chcete mať seriózny prehľad o výdavkoch, robte si ho minimálne pol roka. Zistíte priemernú sumu,
koľko potrebujete na jednotlivé kategórie.
Ak kupujete nevyhnutné a potrebné veci, tak si môžete stanoviť horný strop míňania v každej kategórii, následne na to určiť, koľko potrebujete na danú položku v jednom mesiaci, a zaumieniť si, že viac neminiete. Tento systém nazývajú mnohí obálkový systém plánovania výdavkov.
Zásadou je, že najprv zaplatíte to, čo musíte, tzv. zmluvné alebo fixné výdavky, a až potom míňate peniaze na ostatné potreby. Nie však bezhlavo do nuly, ale plánovane a kontrolovane. To znamená, že sa obmedzujete – nemíňate podľa nálady a túžob, ale zodpovedne a verne.
Ak si niekto myslí, že je to náročné, tak ho vyvediem z omylu. Počas siedmich rokov, čo som si takéto tabuľky zaviedla, mi táto správa financií
trvá hodinu mesačne. Zbierať bločky nie je žiadna veda – z peňaženky ich presúvam do obálky a na konci mesiaca to za hodinu pri káve spíšem
na jednu A4. Výsledné sumy zapíšem do tabuľky a hotovo. Dokonca ma to začalo baviť. Je to poriadne zrkadlo správcovstva. Nebojte sa! To
zvládnete! J
Mesačný plán výdavkov
hypotekárny úver, pôžička
inkaso
internet, televízia
telefón (manžel)
telefón (manželka) + deti
škola
škôlka
obedy
SAD/vlak
MHD
pohonné hmoty
auto
pošta
daň z nehnuteľnosti (dom, byt)
poplatok za odpad
životná poistka
sporenie
potraviny
drogéria

eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur

zdravot. starostlivosť
domáce hospodárstvo
oblečenie
káva, pivo
dary, oslavy

do domácnosti
služby (čistiareň...)
noviny a časopisy
knihy, CD, DVD
bižutéria, suveníry
kultúrne podujatia
hobby
duchovná obnova
eur výlet
eur dovolenka
eur iné
eur
desiatok
eur
eur SÚČET VÝDAKOV

Mesačný príjem
eur
eur
eur
eur
eur

manžel
manželka
iné

eur
eur
eur

Súčet príjmov

eur

eur Rozdiel
eur
eur Vnímate, že Pán by chcel,
eur aby ste zmenili vaše míňanie?
eur Ak áno, tak ako?
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur

eur
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Všetko, čo máme, každý dobrý údel,
každý dokonalý dar je zhora, zostupuje
od Otca svetiel. Prisľúbil, že naplní každú
našu potrebu – nie však všetko, čo chceme.
„Môj Boh však ukojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista
Ježiša.“ (Flp 4, 19)
Čo vám bráni v tom, aby ste boli spokojní? Rodinné predsudky, prostredie, životný
štýl, žiadostivosť či iné hriechy? Zamyslite
sa nad tým, či musíte mať každý deň mäso,
sladkosti. Musí mať vaše dieťa telefón?
Musíte používať pri každej príležitosti
auto?

Naučte sa vyhýbať žiadostivosti,
učte sa nezávidieť

Závisť v tomto prípade znamená túžbu
po majetku druhého, a Písmo to zakazuje.
Posledné z Desiatich Božích prikázaní
hovorí:
„Nepožiadaš dom svojho blížneho ani
nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani
jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani
osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!“ (Ex
20, 17)
Inými slovami, máme príkaz nedychtiť
po ničom, čo patrí niekomu inému!

Pri míňaní sa neporovnávajte
s inými

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste
vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je
dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12, 2)
Neurčujte, koľko budete míňať podľa
susedov. Čo ak kupujú na dlh? Čo ak majú
iné príjmy alebo potreby? Naozaj potrebujete mať to, čo majú ľudia okolo?

Uvedomte si vplyv reklamy

Mnohí z nás sú vystavovaní účinnej
reklame, ktorá v nás vytvára pocit nespokojnosti s tým, čo máme. Reklama často
komunikuje klamlivý odkaz, že keď si
niečo kúpime, budeme šťastní a spokojní.
Nezabúdajte, že účelom reklamy je to,
aby sme míňali peniaze. Keď sa rozhodujete míňať, hľadajte usmernenie u Pána
a zbožnú radu. Ak si myslíte, že kúpa
nejakej veci by nepotešila Boha, nekupujte
ju. Televízia, internet, časopisy, katalógy
a iné reklamy sú plné žiadostivosti. Majte
kontrolu nad týmito lákadlami. Naozaj
potrebujete ôsmu čiapku, lebo ružovú ešte
nemáte, a tá by pasovala k fialovej vetrovke
viac ako biela? Naozaj je dvojročný dotykový telefón starý a potrebujete nový?

Žite jednoducho

Niektoré majetky môžu vyžadovať tak veľa
času a peňazí, že môžu ublížiť vzťahu s Pá-

nom a najbližšími. Písmo nás povzbudzuje
žiť pokojným a jednoduchým životom.
„Usilujte sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme
vám prikázali; aby ste sa počestne správali
voči tým, čo sú mimo, a aby ste nemuseli
od nikoho nič žiadať.“ (1 Sol 4, 11 – 12)

Ak máte osobité ekonomické
potreby, mali by ste ich predložiť
Kristovmu telu

Raná cirkev bola modelom napĺňania potrieb. „Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo
a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. Teraz
váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby
zasa ich prebytok pomohol v nedostatku
vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané:
,Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto
málo, nemal nedostatok.‘“ (2 Kor 8, 13 – 15)
Vieme si predstaviť, že naša dedina, naše
mesto, naša farnosť, naše biskupstvo by
sa stalo takouto „ranou cirkvou“ v oblasti
financií?

Vytvor, rozvíjaj a používaj plán
na kontrolu výdavkov

V Prísloviach 27 sme povzbudzovaní veľmi
dbať o to, ako to vyzerá v rodinnej pokladničke.
„Dbaj veľmi na vzhľad svojho dobytka
(rozumej majetku) a venuj (svojim) stádam
pozornosť!“ Používanie plánu na kontrolu
výdavkov je praktický spôsob, ako môžete
múdro kontrolovať svoje výdavky. Keď už
budete mať vyhotovený plán výdajov, je dôležité, aby ste mali niekoho, komu môžete
dôverovať, že vám pomôže ostať vernými
v jeho dodržiavaní. V Kazateľovi 4, 9 – 10
sa píše:
„Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek:
za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého.
Beda však samému, keď padne! Nemá pri
sebe druha, čo by ho zdvihol.“
Keď sa máme za niečo zodpovedať, zvyčajne míňame rozumnejšie. Máte odvahu
opýtať sa niekoho zbožného, či ako rodina
múdro gazdujete? Máte odvahu manžel
pred manželkou otvoriť otázku míňania? Máte odvahu zbierať si bločky, začať
dbať o majetok a začať sa venovať svojim
„stádam“? Myslíte to vážne? Ak áno, prosím
Pána, aby vám dal vytrvalosť a vernosť.
Tu je jeden praktický návod, ako si kontrolovať výdavky. n
Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a peniaze Crown Financial Ministries v preklade
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša
v Prešove)

Homeopatia
Homeopatia je dnes najrozšírenejšou
metódou alternatívnej medicíny. Jej
preparáty – homeopatiká – sú považované
za účinné lieky a v mnohých štátoch je
homeopatia akceptovaná ako seriózna
metóda vedeckej medicíny.
Homeopatia je dielom Samuela
Hahnemanna (1755 – 1843), ktorý
znovuobjavil odveké magické pravidlo:
princíp liečenia podobného podobným.
Tento princíp znamená, že počas
homeopatickej liečby je pacientovi
podávaná látka, ktorá spôsobuje rovnaké
príznaky ako liečená choroba. Vo vedeckej
medicíne poznáme zásadu liečby opačného
opačným, čo znamená, že sa vždy hľadá
prostriedok proti chorobe, pričom sú liečené
nielen príznaky ochorenia, ale hľadá sa aj
príčina danej choroby. Princíp podobnosti
nachádzame už v písomnostiach starých
tibetských, čínskych i arabských kultúr. Ide
o učenie, ktoré bolo prevzaté z pohanských
náboženstiev. Tento princíp sa tiež vyskytuje
v okultných a magických knihách z obdobia
stredoveku.
Homeopatia vychádza zo svetonázoru,
že ľudské telo riadi životná liečivá sila.
Homeopatické liečivá musia byť riedené
a súčasne pretrepávané, pretože spomínaná
liečivá sila je podľa homeopatov viazaná
na akúsi duchovnú zložku, ktorej účinnosť je
prekrytá hmotou. Odstránením hmoty táto
duchovná sila preparátu uvoľní liečivú silu
organizmu. Riedenie je nutné sprevádzať
rituálnym trepaním alebo klepaním
o podložku, čo má dodávať energiu.
Existenciu bioenergie, na ktorú sa niektorí
homeopati odvolávajú, sa nepodarilo nikdy
preukázať.
Keď homeopat vytvára homeopatický liek,
vždy vychádza zo základnej tinktúry (napr.
alkoholový extrakt pokrájanej pŕhľavy).
Následne vezme jeden dielik základnej
tinktúry a riedi ho deviatimi rovnakými
dielikmi rozpúšťadla, potom tento roztok
dôkladne pretrepáva v sklenenej nádobe.
Čím väčšie riedenie roztoku, tým menej
účinnej látky v ňom ostáva, a zároveň tým
viac má byť roztok účinný. Ide o paradox,
ktorý nie jej vysvetliteľný žiadnym známym
prírodným zákonom.
Mnohí ľudia veria, že homeopatické
lieky navodzujú v ich organizme harmóniu
a poriadok. Tým sa však väčšmi vystavujú
nebezpečenstvu pôsobenia zlého ducha
a vzďaľujú sa od Boha.
Antónia Rabatínová
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Misijný koláč v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

Výzor a hudba
Aktuálne pojmy, ktoré sa veľmi často spájajú s mladou generáciou. Zaujímavé je, že aj sv. Bazil Veľký, ktorý sa zaraďuje medzi najväčších teológov kresťanstva, vo svojej dobe pred vyše
1 600 rokmi riešil vo svojom Povzbudení mladým, aby využívali hodnoty svetskej literatúry aj
problém kultu tela a výberu správnej hudby. Možno to aj vás zaujme.

„N

iekto azda povie:
,A čo teda máme
robiť?‘ Nič iné, iba
dbať o svoju dušu a vôbec sa
nedať znepokojovať ostatnými
vecami. Netreba teda slúžiť telu
– okrem vyloženej nutnosti.
Naproti tomu duši treba zabezpečiť to najlepšie a uvoľňovať ju
pomocou lásky k múdrosti z jej
spoločných väzieb na vášne tela
celkom ako z väzenia, a zároveň
telo robiť čoraz odolnejším voči
vášňam. To znamená, bruchu
poskytovať iba to najnutnejšie,
nie tie najväčšie lahôdky, ako si
nad nimi lámu hlavu napríklad
zostavovatelia jedálnych lístkov
a hlavní kuchári, ktorí presnoria
celú zem i more, len aby pozháňali ,dane‘ pre svojho náročného pána; takíto sú naozaj hodní
súcitu vo svojom zaneprázdnení, lebo znášajú útrapy, ktoré
nie sú o nič neznesiteľnejšie než
trýzne trestancov v podsvetnej
ríši, ktorí tam musia ustavične
šľahať oheň alebo nosiť vodu
v riečici, prípadne ju nalievať
do deravého suda, takže ich
námahy nemajú konca-kraja.

Starať sa o svoj účes a o šaty
vyše miery je podľa Diogenovho
výroku príznačné buď pre ľudí,
ktorí sa cítia nešťastní, alebo pre
tých, čo páchajú bezprávie. Preto hovorím, že mládenci, ako
ste vy, majú byť presvedčení, že
fintiť sa ako fičúr alebo mať takú
povesť je rovnako hanebné, ako
oddať sa prostitúcii alebo rozbíjať druhým manželstvo. Veď čo
môže záležať na tom – aspoň
tomu, kto má rozum –, či sa
niekto oblieka do jemne tkanej
dlhej tuniky, alebo či nosí
hocaký chatrný plášť. Hlavne,
že nepotrebuje nič viac na zahnanie zimy ani proti horúčave.
Pravdaže, rovnako to platí aj
pre ostatné veci toho druhu,
že si ich netreba zadovažovať
viac, než je nutné, a ani telu
venovať väčšiu starostlivosť, než
si vyžaduje prednostné dobro
duše. Pre muža – aspoň takého,
ktorý si skutočne zasluhuje
označenie muž – oddávať sa
parádeniu a mať záľubu v pestovaní tela nie je o nič menšou
potupou, než slabošsky otročiť
hociktorej inej vášni. Venovať

totiž všetku svoju energiu, aby
telo malo čo najväčší blahobyt,
je príznačné pre človeka, ktorý
sa nevyzná a ktorý ani nechápe
tú múdru zásadu, že človek nie
je to, čo vidno navonok, ale že
je nevyhnutná plnšia múdrosť,
vďaka ktorej každý z nás raz
spozná sám seba. Toto však
je pre tých, ktorí si neočistili
myseľ, ešte menej splniteľné,
než pre karpavého zahľadieť sa
na slnko. Očistenie duše – aby
som sa vyjadril krátko a vám
primerane – znamená nestáť
o zmyslami vnímané pôžitky,
čiže očami sa nekochať v neprístojných vystúpeniach kaukliarov alebo v predvádzaní tiel,
ktoré podnecujú nízke chúťky,
ani ušami nevstrebávať do duše
nemravný popevok.
Z tohto žánru hudby totiž
spravidla a celkom prirodzene vznikajú vášne, ktoré sú
priamymi potomkami ľudskej neslobody a ponižovania
človeka. Naopak, musíme horliť
za inú hudbu, za tú ušľachtilejšiu a zušľachťujúcu, za tú,
ktorú používal aj Dávid, tvorca

svätých piesní, a vďaka ktorej
– ako sa píše – vymanil kráľa
zo šialenstva. Hovorí sa tiež, že
keď raz Pytagoras stretol rozjarenú družinu pijanov, prikázal
flautistovi, ktorý kráčal na čele
toho bujarého sprievodu, aby
zmenil ladenie a začal im pískať
v dórskej tónine. Pod účinkom
dórskeho nápevu sa jeho kamarátom vrátilo triezve uvažovanie, a tak si strhli z hlavy vence
a zahanbení sa vrátili domov.
Na druhej strane sú ľudia, ktorí
za zvukov píšťaly vyčíňajú ako
korybanti a bakchantky. Takýto
obrovský rozdiel je aj medzi
počúvaním zdravej melódie
a tým, keď sa naplno započúvame do melódie zvrátenej. Preto
pokiaľ ide o tú hudbu, ktorá
dnes prevláda, tej sa musíte
zriecť nie menej rozhodne, ako
sa treba zriecť tých vecí, ktoré
sú otvorene hanebné.“n
preložil Daniel Škoviera
(úryvok z knihy Sv. Bazil
Veľký: Povzbudenie mladým,
Listy I.)
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Uzdravoval moje vnútro
Ch
ystala som sa na trojdňové
duchovné cvičenia a zatúžila
som prežiť tento čas naplno,
tak ako to odo mňa Pán očakáva. Vo svojom
vnútri som cítila potrebu vnútorného
uzdravenia a vedená Svätým Duchom som
sa každý deň modlila za vnútorné uzdravenie. Odporúča sa modliť sa 60 – 90 dní.
Ja som začala 40 dní pred duchovnými
cvičeniami. Nadišiel dlho očakávaný deň.
Aj keď bol október, slnko nádherne svietilo
a scenéria Tatier, kde sa duchovné cvičenia
konali, mi vyrážala dych. Hry všetkých
farieb sa jagali v lúčoch slnka a v mojom
vnútri znela pieseň, v ktorej texte sú citované slová sv. Pavla: „Ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo, čo má Pán pripravené pre
nás...“
Duchovné cvičenia viedol redemptorista
otec František a sr. Clareta z Kongregácie
sestier Matky Božieho milosrdenstva.
Vedeli sme, že nás čaká silencium – mlčanie
a hneď v úvode sme s tým aj boli obozná-

mení. Sestra Clareta nám to veľmi stručne,
no krásne vysvetlila slovami: „Len Pán a ja.“
V tomto krátkom vyjadrení bolo povedané
všetko. Začal sa tak dlho očakávaný čas
milostí, pokoja, dôverných rozhovorov s milovaným Pánom. Večerná liturgia umocnila
tieto krásne okamihy a prijatím Najsvätejšej Eucharistie moja radosť ešte vzrástla.
V mysli a v celom mojom vnútri zneli slová:
„Milujem ťa, moja drahá.“ Vzápätí som si
uvedomila: Veď ja som tie slová dlhé roky
nepočula, skutočne mi ich už veľmi dlho
nikto nepovedal. Prečo práve v tejto chvíli
tak dôrazne a opakovane zneli v mojom
vnútri? Neviem to, no Pán to vie. Večer
sa konala krížová cesta, v ktorej sa každé
rozjímanie začínalo slovami: „Počúvaj, čo ti
hovorí Ježiš...“ V stíšení, ktoré sme prežívali v úžasnom zjednotení s Ježišom, malo
každé slovo nevysvetliteľnú silu. Boli to
slová láskavé aj bolestné, slová milujúceho
Boha, ktorý za mňa obetoval svoj život. Aj
s odstupom času sa mi niektoré vybavujú:

„Nehľadaj už žiadne znamenia, lebo ja som
Láska. Ak budeš milovať, tvoje srdce ma
spozná“ alebo z ďalšieho rozjímania: „Ak
miluješ, už tak veľmi netrpíš a tvoja bolesť
sa stáva vyznaním lásky ku mne, ktorý ťa
nesmierne miluje.“ Keď sa teraz nad tým
zamýšľam, neviem pochopiť, prečo práve
mne sa dostalo toľko milostí. Veď len v ten
jeden večer toho bolo tak veľa, a to ešte nebol koniec. Páter František po krížovej ceste
začal modlitby uzdravenia s kladením kríža
na srdce a hlavu každého jednotlivca. To, čo
sme vtedy zažívali, by musel povedať každý
za seba, no pre mňa to bolo akoby zavŕšenie
tohto úžasného dňa s Pánom Ježišom, ale
predovšetkým som nadobudla istotu, že
Pán prostredníctvom svojho služobníka
otca Františka zavŕšil dielo môjho vnútorného uzdravenia. n
Katarína
(dokončenie v nasledujúcom čísle)
ilustračná snímka: Juraj Gradoš

Osudy Jozafátových ostatkov
Keď stojíme nad hrobmi našich blízkych,
v modlitbe im želáme blažený pokoj, večné
odpočinutie. Túto túžbu mali mnohí, ktorí
Jozafáta Kunceviča milovali. Žiaľ, jeho telo
nenašlo tiché spočinutie. Mnohí v ňom videli
nepriateľa aj v čase, keď už nebol medzi živými. V časoch nepokoja, keď bola krajina ohrozovaná raz Švédmi, inokedy Rusmi, Jozafátov
nástupca biskup Gabriel Kolenda z obavy, aby
nedošlo k zničeniu ostatkov, prenášal Jozafátovo telo a ukrýval ho na viacerých miestach.
Tak rakva s ostatkami putovala po krajoch
Rusi, Litvy i Poľska. V r. 1696 Švédi i Rusi obsadili vojskami Litvu. Šírila sa poplašná správa, že
ruský cár Peter I. chce zničiť Jozafátovo telo.

Baziliáni nemeškali a Jozafátovo telo vyviezli
z Polocka preč. Správa sa potvrdila. Jedného
dňa vstúpil do polockej cerkvi opitý cár Peter
s vojakmi. Bola večiereň. Keďže mu nič nebolo sväté, sám si otvoril bohostánok, vybral
z neho Eucharistiu a rozsypal ju po zemi.
Jeden z otcov sa ihneď vrhol na zem a začal
ju zbierať, ale to už cár vytasil meč a baziliána
zabil. Od baziliánov sa dožadoval, aby mu
vydali Jozafátovo telo. Tí však neprezradili,
kde sa nachádza. Aj oni zaplatili životom. Celú
noc ich mučili a na druhý deň ich cár prikázal
obesiť. Krajina bola pohoršená. Veď cár Peter
sa dopustil ohavného zločinu v cudzej krajine,
mimo Ruska. Cár navonok prejavil ľútosť a vy-

hováral sa na to, že bol opitý. Ale v jeho ľútosti
žiadnej úprimnosti nebolo. Jozafátovo telo
medzitým odpočívalo zamurované v stene
zámku Radivilovcov. Neskôr bolo prevezené
do Bielej a pri príchode Rusov v r. 1764 opäť
tajne zamurované. Po Jozafátovi sa akoby
zľahla zem, takmer nikto o ňom nevedel.
A predsa pamiatka svätého nezhasla. Po viac
ako sto rokoch bolo telo znova objavené a v r.
1916 prevezené do Viedne. Uložili ho v gréckokatolíckom Chráme sv. Barbory v nádeji, že
tu nájde vytúžený pokoj. Ale ani toto nebola
jeho posledná zastávka.
Marko Durlák
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Proroci
„Vtedy zostúpil Pánov Duch...“ Tomu, kto aspoň trocha pozná Božie slovo Starého zákona,
je tento výrok dôverne známy. Prichádza na scénu biblických príbehov vo chvíli, keď sa má
dramatická situácia celého národa či jeho časti zmeniť. Úplne obrátiť. Boží Duch zostupuje
tak na tých, ktorí majú vyslobodiť mečom, ako aj na tých, ktorí zachraňujú pomocou slova.
Teda prorokov.

A

ko nástroj na odovzdanie Pánovho
posolstva môže byť použitý každý
človek (dokonca aj zviera, ako to
poznáme z príbehu o Balámovej oslici J).
Čosi iné je však byť povolaný do služby
proroka na „plný úväzok“. O životných
príbehoch a dielach najznámejších starozákonných prorokov sme sa mohli na týchto
stránkach dočítať v niekoľkých ostatných
ročníkoch nášho časopisu. Dnes uzatvárame sériu článkov o starozákonných prorokoch postavami, ktoré nemajú vo Svätom
písme samostatné knihy a o ich živote či
proroctve nájdeme len zopár veršov.

Ahiáš, Semeiáš, Oded, Micheáš,
Jehu, prorokyňa Holda

Týchto prorokov nájdeme v Prvej a Druhej
knihe kráľov a tiež v Prvej a Druhej knihe
kroník. Žili a účinkovali v ťažkých časoch
rozdeleného kráľovstva. Súčasne vedľa seba
kraľovali a často vo vzájomných rozporoch
a konfliktoch žili izraelský a judský kráľ.
Ahiáš vo svojom proroctve oznámil Jeroboamovi, že mu Pán dá do ruky desať z dvanástich kmeňov Šalamúnovho kráľovstva.
V starobe, keď už poriadne nevidel, poslal
k nemu kráľ svoju manželku v prestrojení,

aby sa spýtala na pomoc pre ich chorého
syna. Prorok však dostal poznanie o tej,
ktorá prišla, a povedal jej tvrdé posolstvo:
„Tvoj muž nenasledoval cestu Pánovho
služobníka Dávida. Narobil si modiel a mňa
odhodil za svoj chrbát, a preto aj ja odmetiem jeho a všetko jeho potomstvo. Len čo
tvoja noha vkročí do mesta, tvoj syn zomrie.
A len tento jediný z celého rodu sa dostane
do hrobu, lebo sa na ňom našlo čosi dobré.“
Semeiáš najprv napomína judského kráľa
Roboama, aby netiahol do bratovražedného
boja proti kráľovi Izraela. Potom napomína
izraelského kráľa Jeroboama, ktorý pálil
na oltári tymian, čo mu neprislúchalo,
a prorokuje o budúcom kráľovi, ktorý bude
na tomto oltári zabíjať modlárskych kňazov
výšin.
Po porážke, ktorú utrpel judský kráľ
od Aramejčanov, dostal sa aj do rúk izraelského kráľa, ktorý vzal veľké množstvo
Judovcov do zajatia. Vtedy prišiel v ústrety
izraelskému kráľovi prorok Oded s posolstvom, aby prepustili všetkých zajatých
bratov. Poslúchol. Všetkých nahých zaodiali
z koristi, obuli ich, nachovali a napojili,
a tých, čo nevládali ísť, odprevadili na svojich osloch.
Keď judský kráľ Jozafat prosil o pomoc
izraelského kráľa Achaba v boji proti
Aramejčanom, všetkých štyristo prorokov na dvore kráľa Achaba predpovedá
víťazstvo. Jozafat sa však opýta: „Nemáš tu
nejakého Pánovho proroka?“ Odpovedal:
„Mám, ale ja ho nenávidím, lebo ten mi
neprorokuje dobro, len zlo.“ Keď prorok
Micheáš prišiel, jeho proroctvo bolo úplne
opačné ako u ostatných prorokov. A nemýlil sa. Achab do boja vytiahol, ale živý sa
z neho nevrátil.
Jehu prorokoval proti izraelskému kráľovi
Básovi, lebo hoci ho Pán vyzdvihol z prachu
a postavil za knieža nad Izraelom, on kráčal
po ceste predchodcu kráľa Jeroboama
a zviedol na hriech ľud Izraela.

Holda žila za čias kráľa judského Joziáša. Bývala v Jeruzaleme a bola manželkou
Seluma, syna Tekuu, syna Araása, strážcu
šiat. Kráľ sa u nej dopytoval o osude národa
po tom, čo sa našla a čítala predtým ukrytá
Kniha zákona. A Holda odpovedala: „Všetko
to nešťastie, o ktorom si čítal v Knihe zákona, Pán privedie na tento ľud, lebo ho opustil. Ale preto, že zmäklo tvoje srdce, keď si
počul slová tejto knihy a pokoril si sa pred
Pánom, vezme ťa k tvojim otcom v pokoji.
Tvoje oči všetko toto nešťastie neuvidia.“
Život a prorocké pôsobenie prorokov
Nátana a Gada sú spojené so životom kráľa
Dávida. V Božom slove o ich účinkovaní
nájdeme o čosi viac informácií než o predchádzajúcich prorokoch. Možno mali aj
svoje samostatné spisy, pretože v závere
Prvej knihy kroník nájdeme narážku na to,
že o dejinách kráľa Dávida sa dá dozvedieť
aj z príbehov proroka Nátana a príbehov
vidca Gada.

Prorok Nátan

V Knihe Sirachovcovej, v časti, kde je opísaný život hrdinov a veľkých postáv izraelského národa, sa po predstavení postavy
proroka Samuela uvádza: „A po ňom povstal Nátan, prorok za Dávidovej vlády“ (Sir
47, 1). O jeho osobnom živote nič bližšie
nevieme. Jeho prvé vystúpenie prichádza vo
chvíli, keď sa kráľ Dávid po upevnení svojej
moci rozhodne postaviť Pánovi, svojmu
Bohu, príbytok – chrám. Nebolo to rozhodnutie z rozmaru či pýchy. Dávid veľmi
dobre vie, komu vďačí za to, že po toľkých
rokoch, odkedy olej pomazania stekal
po jeho hlave, po rokoch prenasledovania
prišiel čas pokoja. Žil v blahobyte a Pánova
archa bola stále v koženom stane. Prorokovi
Nátanovi sa zapáčila myšlienka, ktorú kráľ
Dávid dostal a o ktorej mu povedal. Ale ešte
v tú noc k Nátanovi prehovoril Pán a on
musel odovzdať kráľovi posolstvo, ktoré
stavbu Božieho príbytku posunie na jeho
potomka. A Dávid sa neprieči. Prijme Pánovo rozhodnutie. (porov. 2 Sam 7)
Nebudeš stavať. Viete si predstaviť, že
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by ste tie slová počuli vy? Máte všetko, čo
potrebujete, a ktosi vám povie: „Nie!“ Prenecháte to, čo ste nazbierali, inému? Ako
ľahko by sme za prejav Božej vôle považovali to, že nám Pán pomohol všetko potrebné
zabezpečiť. Niet však väčšej obety a daru
pre Pána, ako je poslušnosť jeho hlasu.
Azda najznámejším sa však stal prorok
Nátan cez podobenstvo, ktorým usvedčil
kráľa Dávida z hriechu cudzoložstva s Betsabe a z vraždy jej manžela Uriáša. Pred
Dávidom vykresľuje postavy dvoch mužov,
ktorí žili vedľa seba. Jeden bohatý, s množstvom dobytka a oviec, druhý chudobný
s jedinou ovečkou, ktorá mu bola ako dcéra.
Keď raz prišiel k bohatému mužovi pocestný, bolo mu ľúto vziať zo svojich oviec,
aby pohostil pocestného. A tak vzal ovečku
chudobného suseda a pripravil ju. Dávid sa
nad takou do neba volajúcou nespravodlivosťou veľmi rozhorčil. Hneď vyniesol
rozsudok: „Ako žije Pán, človek, ktorý to
urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradí
štvornásobne.“ Vtedy Nátan povedal Dávidovi: „Ty si ten muž!“ (porov. 2 Sam 12) To,
čo sa Dávid snažil ukryť pred ľuďmi, nedalo
sa ukryť pred Pánom. Dávidova mimoriadna osobnosť sa ukazuje nielen v tom, že
prijme cez Nátana usvedčenie z hriechu, ale
že prijme aj trest – smrť syna, ktorý sa mal
narodiť.
„Ty si ten muž!“ Často ma tieto Nátanove
slová, povedané priamo do očí kráľa, napádali. Hlavne vtedy, keď som videl okolo
seba nespravodlivosť v rôznych podobách.
Myslia si azda tí, čo sú na svietniku, ako
kedysi Dávid, že to, čo sa dá ukryť pred
ľuďmi, možno ukryť pred Pánom? A pýtal
som sa sám seba, prečo už dnes niet takého
proroka. Niekoho, kto sa postaví tak pred
predstaveného zo sveta, ako aj pred predstaveného v Cirkvi, aby mu povedal pravdu.
Ako Nátan: „Ty si ten muž!“ Ako Ján Krstiteľ: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“
Ako dieťa z rozprávky, ktoré nahlas povie
to, čo už aj tak všetci vidia: „Cisár je nahý“.
A raz som pochopil. Boh bol aj ku mne
milostivý a dal mi poznať pravdu. To všetko,
čo sa vo mne ozýva, je jednoducho súd.
Naplnenie všetkých sudcov, kráľov
i prorokov prišlo v Ježišovi Kristovi. Tu je
ten veľký rozdiel medzi prorokom Starej
a Novej zmluvy. Nikto nevie o človeku viac
ako Ježiš. A on neprišiel nikoho odsúdiť.
Nechce zmenu žiadneho človeka tým, že
mu vyhodí na oči jeho hriech. Prišiel, aby
do nášho hriechu priniesol svoju lásku. Aby
nás láskou prikryl, a tak nám otvoril oči.
Záverečné vystúpenie proroka Nátana
nájdeme v Prvej knihe kráľov. Na sklonku
Dávidovho života vidí Adoniáš, jeho syn,
príležitosť zmocniť sa trónu. Do všetkých

rozbehnutých príprav však vstúpi práve
prorok Nátan. Zájde za kráľovnou Betsabe
a potom aj za staručkým kráľom Dávidom,
aby sa na trón dostal ten, komu bol určený
– Šalamún.
Pripomenúť sľub (záväzok). To bola posledná Nátanova úloha, o ktorej sa v Božom
slove dočítame. Spomeňme si aj my na všetky záväzky či slová, ktoré sme dali Pánovi
a ľuďom okolo nás. Ak by nám nenapadol
žiadny, tak si spomeňme, k čomu všetkému
nás zaväzuje náš krst.

Prorok Gad

Aj Gadovo prorocké pôsobenie sa odohráva za čias kráľa Dávida. Príbeh, v ktorom
prorok vystupuje, nájdeme v Druhej knihe
Samuelovej, v 24. kapitole. Ktosi pokúšal kráľa Dávida, aby spočítal ľud Izraela
a Júdu. A aj keď sa našli takí ľudia, ktorí
kráľa od toho zámeru odrádzali, trval
na rozkaze. Po sčítaní, ako to po hriechu
často býva, „začalo biť“ Dávidovi srdce. Prichádza pred Pána, aby mu povedal: „Pane,
tým, čo som urobil, som veľmi zhrešil. Ale
teraz, Pane, odpusť hriech svojho sluhu,
lebo som konal veľmi hlúpo.“ Podobne ako
pri hriechu cudzoložstva, aj tu sa nádherne
ukazujú dve veci. Jednou je Božie odpustenie, ktoré prichádza stále, keď oň úprimne

prosíme. A druhá vec je následok, ktorý so
sebou každý hriech prináša a ktorý do nášho života vstupuje, aj keď je náš hriech odpustený. Pán poslal k nemu vidca a proroka
Gada s týmto slovom: „Pán ti predkladá tri
veci. Vyber si z nich jednu, ktorú na teba
dopustí. Má prísť na tvoju krajinu trojročný
hlad? Alebo chceš tri mesiace utekať pred
svojím nepriateľom, ktorý ťa bude prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine tri
dni mor?“ A Dávid si vyberie radšej padnúť
do rúk Pána, ako do rúk človeka, lebo Pánovo milosrdenstvo je veľké. Keď potom videl,
ako Pánov anjel hubil ľud, trpel možno
viac, ako keby nešťastie postihlo priamo
jeho.

Vyber si – milosrdenstvo

Možno viac než kedykoľvek predtým sa
v dnešných časoch hovorí o Božom milosrdenstve. Božie posolstvá adresované sv.
sestre Faustíne obleteli celý svet. Modlitba
k Božiemu milosrdenstvu zachránila a určite ešte zachráni mnohých hriešnikov. Ale je
dobré, keď vidíme aj to ostatné z príbehu.
Môj hriech, moje hlúpe rozhodnutia, moja
tvrdohlavosť privádza do nešťastia aj ostatných okolo mňa. n
Marek Kolesár
snímky: www.upload.wikimedia.org
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Utrpenie a nádej
spravodlivého
Ranné modlitby

Duša mušketiera
P
ri takmer vyschnutom potôčiku plával neveľký mesiac. Nebol vyschnutý
preto, že tam nebola voda. Ten potok
bol akýsi nezaujímavý. Možno... Každá vec,
každý človek má v sebe čosi zaujímavé. Niečo, čo sa nedá len tak nahradiť. Len škoda,
že sa to dá ľahko prehliadnuť.
V každom človeku, ktorého stretnem
hoci len na zlomok sekundy, sa snažím
hľadať niečo neobyčajné. To čaro. Tú pravú
myšlienku, prečo je tu, prečo som ho
stretla. Nie vždy je ľahké pochopiť zmysel
niektorých stretnutí. Niekedy trvá aj roky,
kým si človek uvedomí, čo vlastne má.
Každý z ľudí mi doniesol do života veľa
skúseností. A to človeka zmení. Človeka
môžu zmeniť peniaze, keď ich je dostatok
či nedostatok... Môže ho zmeniť postavenie v zamestnaní alebo akýkoľvek vplyv
prostredia.
Obraz mesiaca sa v potôčiku miesil s obrazom človeka – riaditeľa.
Bol oblečený do tmy, ktorá sa miesila
s pochopením a hanbou. Mal chladný dotyk, chladné dlane... Pripomínali studenú
zimu. Akoby sa z neho vytratilo všetko
teplo.
Ten človek v toku života nedosiahol mnoho duchovného, ale nosil v sebe obrovskú
dušu mušketiera. Odkiaľ to viem?
Raz spoznal jedno dieťa. Petra. Pekné,
veľké hnedé očká ladili s hustými tmavými
vlasmi. Keď riaditeľ jedného dňa sedel
vo svojej riaditeľskej kancelárii, vbehol
dovnútra.
„Mojím snom je dostať sa na mesiac.
Preskúmať jeho zloženie, povrch, vnútro...“ sypalo sa z neho. Riaditeľ zažmurkal.

Zamyslel sa.
„Mesiac môžeš pozorovať aj odtiaľ. Zo
zeme,“ podotkol.
„Pán riaditeľ, vy sa hádam nasýtite z pohľadu na jedlo?“
Zahľadeli sa na seba. Riaditeľ zostal
nemo sedieť na svojej drahej riaditeľskej
stoličke. Nezmohol sa ani na slovo. Zamyslene mlčal. Vždy sa pozastavím nad tým,
aký vie byť človek bezohľadný, sebecký...
Myslí len na seba. Ani riaditeľ nevedel
hľadať v chlapcových slovách tajomstvo.
Nedokázal sa vcítiť do jeho túžby splniť si
sen. Riaditeľovi neprišli v tom okamihu
na um jeho vlastné sny. Hľadel s prázdnou
mysľou na pracovný stôl a potom na chlapca. Nezbadal v jeho očiach túžbu po živote.
Tú iskrivosť. Uhol pohľadom a opäť sa
pozrel na stôl. Chlapec odbehol a už sa viac
nevrátil. V osudný deň riaditeľ zistil, že Peter bol ich pacient. Na onkológii... Svoj sen
si už nesplní. Nepoletí v rakete nikam.
Rodičom ostala fotka, spomienky a zopár
vecí. Aspoň náklady na liečbu im vrátili. V riaditeľovi sa prebudil človek, veď
nákladná liečba dala týmto ľuďom zabrať.
Z pohľadu na fotku sa predsa nenasýtia. No
prejavené dobro môže zasýtiť. Teda aspoň
sčasti. Že stretli človeka. Že ten človek pochopil hodnotu slov „byť“ a „mať“. Možno
riaditeľ stretol chlapca preto, aby pochopil
význam tých dvoch slov. Chlapca im ale nik
nevráti. Ten si už teraz splnil svoj sen. Už je
na mesiaci.
Človek postál ešte chvíľu pri vyschýnajúcom potoku, v ktorom mu spoločnosť robil
mesiac. Nikdy som si nezaslúžil post riaditeľa. Človek, ktorému chýba niečo dôležité,
by sa nikdy nemal stať riaditeľom. Skôr či

neskôr sa príde na to, čo ti chýba. To, čo mu
nikdy nechýbalo, mu chýbalo najviac. Ale
teraz pochopil, že chlapca mu zoslal Boh.
Cítil teplo, akoby ho niekto objal.
„Už nie si nahý! Si mušketier! Ochranca,“
šepkal mu nočný spoločník z vody.
Mesačný úsmev pri odchode za sebou
ťahal spomienky. Spomienky, ktoré netešili,
ale tiekli do budúcnosti. n
Bea Palenčíková
ilustr. snímka: flickr.com

Žriedlo
Výbežok lesa schádza
v rytme horských potokov.
Ak chceš nájsť žriedlo,
musíš ísť nahor, proti prúdu.
Predieraj sa, hľadaj, neustupuj,
vieš, že ono tu kdesi musí byť.
Kde si, žriedlo?
Kde si, žriedlo?!
Tíšina...
Prameň, lesný prameň,
odhaľ mi tajomstvo
svojho počiatku!
(Tíšina – prečo mlčíš?
Ako starostlivo si ukryl
tajomstvo svojho počiatku.)
Dovoľ mi ovlažiť si pery
vo vode z prameňa,
pocítiť sviežosť,
oživujúcu sviežosť.
(Ján Pavol II.: Rímsky triptych)

Hexapsalmos svojou povahou nedovoľuje
isté variácie modlitieb, keďže ide o ustálenú formu biblickej modlitby, preto veriaci
ľud, respektíve Cirkev, posiela k modlitbe
za seba kňaza, ktorý predstavuje nebeského prostredníka za nás pred Bohom, čiže
Ježiša Krista. On v čase čítania úvodných
šiestich žalmov, konkrétne v jeho druhej
časti, stojí pred svätými dverami s nepokrytou hlavou a prináša naše modlitby
v tajomnom mlčanlivom rozhovore s Bohom (ako to spomína M. Skaballanovič).

P

očet modlitieb na utierni je aj vzhľadom na dĺžku tejto
bohoslužby rozšírený oproti večierni, a to na dvanásť
(resp. v našich dnešných liturgických knihách jedenásť)
modlitieb. Počet modlitieb podľa niektorých autorov poukazuje na to, že chceme celú noc vyhradiť modlitbe k Bohu a je
aj odkazom na starobylú celonočnú modlitbu pred veľkými
sviatkami a nedeľou. Ranné modlitby alebo modlitby utierne
poukazujú na jej rôzne časti. Prvá modlitba je vstupným poďakovaním Bohu za prebudenie a prebiehajúcu možnosť modliť
sa, a prosbou o pomoc dôstojne modlitbu ukončiť. Tak ako
ostatné modlitby, aj táto je ukončená zvolaním, konkrétne prvá
modlitba zvolaním veľkej ekténie. Druhá a tretia modlitba sa
začínajú slovami z piesne proroka Izaiáša. Vyjadrujú prosbu konať všetko v spravodlivosti a svätosti s ohľadom na bázeň pred
Bohom, aby Boh vypočul modlitby kňaza a všetkého ľudu, ktorý sa v danej chvíli k nemu obracia, aby daroval pokoj celému
kresťanskému ľudu a podobne. V tretej modlitbe sa nachádza
poučenie žiť v Božej spravodlivosti skrze vnútorné osvietenie
(na rozdiel od predchádzajúcej modlitby), ochraňujúc v sebe
pečať Svätého Ducha. Štvrtá modlitba sa rozprestiera nielen
na prítomný ľud v chráme, ale aj na všetkých bratov a sestry
po celom svete. Piata modlitba je vyjadrením prosby, aby sa
modlitba stala akoby kadidlom, ktoré sa vznáša k Bohu, a zároveň táto modlitba končí zvyčajné doxológie a začína novú sériu
zvolaní. Šiesta modlitba je zasa vďakyvzdaním za už získané
milosti počas doterajšieho života a je v nej vyjadrená prosba,
aby nás Boh urobil hodnými modliť sa k nemu bez prestania –
čo by malo byť túžbou celého kresťanského života. n
Michal Bučko
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Pri štúdiu Biblie narazíme na pravdu, že
Starý zákon sa dokonale naplňuje v Novom. Pozorný čitateľ nájde množstvo
miest, ktoré dajú zmysel len v tejto súvzťažnosti.

P

ri čítaní 22. žalmu sa ocitáme nielen pri Dávidovi, ktorý
žalm napísal, ale myšlienky nás zanesú aj na Golgotu
k Ježišovi Kristovi. Pretože slová žalmu sú tie isté, ktoré
zazneli z jeho úst na kríži. Aj situácie opisované v žalme sa
podobajú na tie z Ježišových čias. Akoby to bolo zinscenované
s dokonalou presnosťou. Neviem si však predstaviť, žeby Ježiš
v tej najbolestnejšej chvíli myslel na to, že má napodobniť nejaký „scenár“. Naopak. Udalosti ukrižovania šli svojím prirodzeným sledom. A vyrieknuté slová boli reakciou na situácie.
Ak teda Dávid opisuje takmer tie isté situácie, je to len preto,
že niečo podobné prežil on sám. Nie v takej intenzite ako
Kristus, ale istý reálny základ tu byť musel. Ten sa potom stal
základom prorockých slov žalmu. Aj Dávid zažil opustenosť.
Bolesť, nepochopenie, závisť, hrubé zaobchádzanie a pod. Stal
sa predobrazom Krista.
V pozadí oboch udalostí stojí ešte jedna sympatická podobnosť. Po zvolaní „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
nasledujú ďalšie slová. Ani Dávid, ani Kristus sa neprestávajú
rozprávať s Bohom, Otcom. Nie je tu ani náznak nedôverčivej
urazenosti. Horkosti voči Bohu. Nepovažujú ho za vinníka.
Rozprávajú sa s ním ďalej. A následne sa akoby „prerozprávali“
k víťazstvu. K oslave Božej moci. K odovzdaniu ducha do jeho
rúk.
Žalm sa končí presvedčivým vyhlásením: „Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi... Toto urobil Pán“ (v ekumenickom preklade: „On to urobil“). Lebo on je ten, kto urobí
čokoľvek, čo je pre človeka dobré. Urobí čokoľvek dobré pre
toho, kto sa s ním neprestane rozprávať. Kto s ním neprestane
žiť. Kto bude v každej životnej situácii „konzultovať“ všetko
s Bohom po svojej pravici.
Niekedy začujem výčitku voči Cirkvi v zmysle spiatočníckeho poukazovania odmeny za utrpenie vo večnosti. Ľudia,
ktorí o Bohu a živote s ním veľa nevedia, povrchne vnímajú ako
naivné očakávať odmenu v nebi. A pritom smrť je skutočne len
prechodom. Ako keď je lúka oddelená potokom. Na jednom
aj druhom brehu je to stále tá istá lúka. Len treba prejsť cez
potok, aby ste mohli pokračovať v kráčaní na druhom brehu.
Smrť je ako potok, za ktorým pokračuje ten istý život. Človek
nemá dva životy – pred a po smrti. Má len jeden. A teda po prechode do večnosti budeme pokračovať v tom, čo sme pred ňou
začali. Už síce bez peňazí, domov, polí, kariéry a iných zbytočností. Ale s tou istou dušou. S tým istým vnútorným svetom.
Ak človek kráča s Bohom tu na zemi, ak sa s ním rozpráva
v každej situácii, prejde so všetkou normálnosťou aj cez smrť
tam, kde bude skutočne doma. Ide už len o to, aby sme vytrvali. V rozprávaní sa s Bohom. V kráčaní s ním. n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 24. november
Veľkomučenica Katarína
Veľkomučeník Merkúr
Čítania: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 –
15. 22 – 31, zač. 65

Nebuďte ustarostení o život, čo budete
jesť, ani o telo, čo si oblečiete. (Lk 12, 22)
Sú slová, ktoré sú podobné, ale ich význam
je odlišný. Výraz „správať sa starostlivo“
vystihuje človeka, ktorý je zodpovedný.
Zodpovedne a s dôverou v Boha koná tak,
aby zabezpečil dôstojný život pre seba a pre
tých, ktorí sú mu zverení. „Správať sa ustarostene“ znamená podliehať strachu. Takýto
človek vidí iba svoju biedu a nedôveruje
nebeskému Otcovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 25. november
Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej
Bohorodičky do chrámu
Čítania: 2 Sol 1, 10b – 2, 2, zač. 274b; Lk 12,
42 – 48, zač. 68

Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby
vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý
dobrý zámer a dielo viery. (2 Sol 1, 11)
Keby kresťania len zlomok času z toho, ako
sa sťažujú na život, na správanie sa svojich
detí, na spoločnosť, venovali modlitbe, život
by vyzeral inak. Mnohí si povedia: „Veď som
sa modlil, a nepomohlo to.“ Učme sa však
trpezlivosti. Pamätajme na dlhoročné modlitby sv. Moniky, na to, ako sa z jej ľahkovážneho syna napokon stal svätý biskup.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá, vchod: Poďte, pokloňme sa...
na príhovor Bohorodičky... Ostatné zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 308;
PZ: 283; HP: 298)

STREDA 26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
Čítania: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b
– 59, zač. 69
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nás nielen informujú, ale často aj zavádzajú.
Nedajme si vziať lásku ku Kristovi a jeho
Cirkvi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 27. november
Mučeník Jakub Perzský
Čítania: 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13,
1 – 9, zač. 70

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí chcú na seba upútať pozornosť. Preto urobia všetko a neštítia
sa prekrúcať ani pravdu. Nezastavia sa ani
pred svätými hodnotami, sú schopní prekrúcať aj evanjelium. Tak to bolo za čias sv.
Pavla, po ňom a tak je to i dnes. Kedysi však
nemali k dispozícii tlač, rozhlas, televíziu
ani internet. O to viac musíme byť opatrní.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa
učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či
naším listom. (2 Sol 2,15)

NEDEĽA 30. november

Aj my sme prijali učenie evanjelia tak, ako
ho prijali Solúnčania. Oni ho prijali od apoštola sv. Pavla. My sme ho prijali od Solúnčanov – svätých bratov Cyrila a Metoda.
Stojme pevne v učení evanjelia a držme sa
ho vo svojom živote. Keď sa budeme držať
evanjelia, nebudeme ako trstina klátená
vo vetre, ale ako pevný strom zakorenený
v Kristovi.

Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37,
zač. 53 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35
– 51, zač. 4 (Andrejovi)

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

PIATOK 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
Čítania: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 –
35, zač. 73

… ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo,
ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo
pracovali, aby sme nikomu z vás neboli
na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor,
aby ste nás napodobňovali. (2 Sol 3, 8 – 9)
Sv. Pavol po svojom obrátení veľmi miloval
Pána. Uveril mu a celý svoj život podriadil
Ježišovi. S námahou putoval po mestách
a hlásal evanjelium. Miloval svoje poslanie
a miloval aj svojich bratov a sestry až tak, že
nevyužíval svoje právo, len aby nebol na ťarchu, a radšej v noci ťažko pracoval. Učme sa
od neho veľkorysosti a napodobňujme ho.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé. (Lk 12, 57)

SOBOTA 29. november

Pán Ježiš nás vedie k zodpovednosti. Pripomína, ako človek vie využiť vedomosti
a postrehy zo života, aby sa vedel prakticky
zariadiť. Zároveň chce, aby sme aj v duchovných veciach boli múdri a vedeli, čo je dobré
a spravodlivé. Obklopujú nás médiá, ktoré

Čítania: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 –
43a, zač. 46

Mučeník Paramon. Mučeník Filumen

Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo
vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. (Gal 1, 7)

25. nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštol Andrej Prvopovolaný

Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich
hostinskému a povedal: „Staraj sa oň
a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď
sa budem vracať.“ (Lk 10, 35)
Medzi najčastejšie používané slová, ktoré
môžeme počuť v našich časoch, je investícia,
a to predovšetkým v spojení dobrá alebo zlá
investícia. Investovať znamená vložiť nejaké
hodnoty do niečoho, čo nám má vložené
hodnoty zväčšiť. Väčšinou myslíme na peniaze, ale investovať sa dajú aj iné hodnoty.
Hrdina dnešného Ježišovho príbehu, Samaritán, tiež investoval. Investoval do polomŕtveho, dobitého neznámeho človeka. Najskôr
investoval svoj čas, keď sa zastavil, aby
mohol nešťastníka ošetriť. Potom investoval svoj dopravný prostriedok – dobytča,
aby mohol ošetreného preniesť do hostinca. Nakoniec investoval aj svoje peniaze,
ktoré dal hostinskému, aby sa o raneného
postaral. Aká bola investícia milosrdného
Samaritána? Dobrá alebo zlá? Obchodníci
by povedali, že zlá. Veď čo svojím konaním
získal? Jednoznačne strácal.
Človek však nie je stvorený iba pre hodnoty
tohto sveta, ale predovšetkým pre nebeské kráľovstvo. A v nebeskom kráľovstve
vzrástol aj poklad milosrdného Samaritána.
A tam, kde má človek svoj poklad, má aj svoje srdce. Pre nebeské kráľovstvo však platí,
že ak má človek svoj poklad v ňom, tak kus
nebeského kráľovstva sa rodí aj v jeho srdci,
pretože nebeské kráľovstvo je o láske. Pravá
láska prináša radosť, pokoj v duši, zmysel
života. Pravá láska pramení z Boha – Lásky. Z tohto pohľadu Samaritán investoval
výborne.
Liturgia: Hlas 8. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a Andrejovi, kondák
z hlasu, Sláva, kondák Andrejovi, I teraz,
podľa predpisu. Ostatné z hlasu a Andrejovi (HS: 152, 309; PZ: 106, 284; HP: 107, 300)
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PONDELOK 1.december
Prorok Nahum
Čítania: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 –
15, zač. 75

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

ŠTVRTOK 4. december

Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia
a úprimnej viery, od čoho niektorí odbočili
a dali sa na prázdne reči. (1 Tim 1, 5 – 6)

Veľkomučenica Barbora
Prepodobný Ján Damaský

Pre ľudí je príznačné, že si musia občas pripomínať veci, ktoré nie sú pre nich nové. Prečo? Vlastná skúsenosť nám potvrdzuje, že sa
nám stráca alebo mení zmysel vecí, ktoré sme
kedysi spoznali a prijali. Aj niektorým v Efeze
prestalo byť samozrejmé, že cieľom prikázaní
je láska, a márnili čas prázdnymi rečami.
A čo my? Vieme, čo sa od nás očakáva?

A pán pochválil nepoctivého správcu, že
si opatrne počínal. Lebo synovia tohto
sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. (Lk 16, 8)

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

UTOROK 2. december
Prorok Habakuk
Čítania: 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 –
35, zač. 77

Soľ je dobrá. Ale ak aj soľ stratí chuť,
čím ju napravia? Nehodí sa ani do zeme,
ani do hnoja, ale vyhodia ju von. (Lk 14,
34 – 35)

Soľ dáva jedlu chuť. Štipka soli vie urobiť
nezáživnú polievku chutnou. Dávam dôraz
na slovo štipka, pretože my kresťania sme
v podobnej situácii. Máme skvalitňovať spoločnosť. Stávame sa menšinou a tých, ktorí to
myslia so svojím kresťanstvom vážne, je ešte
menej. Niektorí sa toho zľaknú a neprejavujú
sa už ako kresťania. Ale načo potom sú?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 3. december
Prorok Sofoniáš
Čítania: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač. 281;
Lk 15, 1 – 10, zač. 78

Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia
radosť nad jedným hriešnikom, ktorý
robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi
deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie
nepotrebujú. (Lk 15, 7)
Pán Ježiš hovorí o väčšej radosti nad
jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako
nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými,
ktorí pokánie nepotrebujú. Poburuje ťa to?
Radíš sa medzi spravodlivých? Spamätaj sa!
Tých skoro sto spravodlivých je len fiktívne
číslo, pretože pokánie potrebujeme všetci.
Pán Ježiš hovorí: „Nikto nie je bez hriechu!“

Čítania: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9,
zač. 80

Komu by nenapadla myšlienka, ako mohol Pán Ježiš dávať za príklad nepoctivého
správcu? Pán Ježiš chválil jeho vynaliezavosť.
Určite neschvaľoval jeho hriech. Ale chce, aby
ani tí, ktorí sa usilujú o duchovné hodnoty,
neboli naivné bytosti. Chce, aby aj jeho nasledovníci boli praktickí a predvídaví občania
tohto sveta, a to pri zachovávaní prikázaní.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 5. december
Prepodobný a bohonositeľný Sáva
Posvätený
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 –
30, zač. 43

Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6, 2)
Napodobenina sa na originál iba podobá.
Aj láska má mnohé napodobeniny. Žiaľ,
veľakrát ľudia po takejto napodobenine
siahajú. Keď prídu skúšky života, napodobenina lásky spľasne ako bublina. Pravá
láska je Boží dar so všetkými potrebnými
milosťami do praktického života. Dodáva
sily na vzájomné nesenie životných ťažkostí.
Ale neznáša hriech!
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Tropár, Sláva, kondák svätému, I teraz,
podľa predpisu. Ostatné svätému. Voľnica
(HS: 314; PZ: 289; HP: 301)

SOBOTA 6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia
nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi
seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše
meno pre Syna človeka. (Lk 6, 22)
Byť blahoslavený znamená byť naplnený
blahom – šťastím. Toto šťastie je však

v tomto prípade trvalé. Možno však byť
nenávidený, potupovaný, zavrhovaný, a zároveň šťastný? Pán Ježiš hovorí, že áno, ak
dôvodom toho všetkého je, že patríme jemu
aj za cenu utrpenia. Takýto človek si šťastie
prenáša aj na večnosť. Svedkami sú všetci
mučeníci za Krista.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Myrovanie
(HS: 315; PZ: 290; HP: 303)

NEDEĽA 7. december
26. nedeľa po Päťdesiatnici
Biskup Ambróz
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 12, 16 –
21, zač. 66

Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby
na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12,19)
Byť bohatý je pre človeka lákavá predstava.
Môžeme povedať, že je to ľudské. Ľudské
áno, ale nie všetko ľudské je aj dobré. Majetok znamená zodpovednosť. Zodpovednosť
voči samotnému majetku, ale aj voči Bohu –
Stvoriteľovi a majiteľovi všetkého. A do toho
všetkého patrí aj človek samotný. Aj my
patríme Bohu. Sme na zemi, ale nie večne.
Máme tu poslanie, za ktoré sa budeme pred
Pánom Bohom zodpovedať, pretože on
nám dal svoju dôveru. Mať Božiu dôveru je
najväčšie vyznamenanie, ktoré človek môže
dostať.
Boháč z evanjeliového príbehu bol zodpovedný k svojmu majetku, chcel ho dobre
uchovať, aby sa nezničil. Zabudol však
na zodpovednosť pred Bohom. Mal pocit,
že veľký majetok ho robí nesmrteľným. Svoj
život chcel zredukovať už len na hodovanie,
jedenie a pitie. Bol to však omyl, pretože
Boh, ktorý ho išiel povolať na večnosť, ho
nazval bláznom. Príbeh je jasný a poučiť sa
môže z neho naozaj každý bohatý človek.
Podobenstvo je však určené aj ľuďom, ktorí
nemusia byť majetkovo bohatí. Sú možno
chudobní, ale ich srdce je bohaté na závisť,
lakomstvo a iné s tým spojené necnosti. Aj
to je bláznovstvo, lebo sa viažu na majetok,
ktorý ani nemajú.
Ako sa z toho všetkého dostať von? Nie mať,
ale byť! Krátke heslo, ktoré nám hovorí, že
sa máme usilovať byť predovšetkým Božím
dieťaťom, ktoré chce žiť podľa predstáv
svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa.
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 143; PZ: 96;
HP: 97)
Ľubomír Matejovič
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PONDELOK 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou
Čítania: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16
– 21, zač. 36

On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi
bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo
a uskutočňujú ho.“ (Lk 8, 21)
Milovať každého bez rozdielu sa učíme
od Ježiša po celý život. A predsa sme
vystavení pokušeniu niekoho v našej láske
uprednostniť. Hľadáme a aj máme kritériá,
podľa ktorých akosi „viac milujeme“. Aká je
to láska? Dá sa to vôbec? Nebojme sa blížnym ukázať svoje vnútro, pocity a povahu.
Tak vybudujeme ten najužší vzťah lásky,
postavený na Kristovi a jeho slove. Každý
bude prvý.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, kondák, prokimen, Aleluja
a pričasten z Počatia. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. Myrovanie. Prikázaný sviatok
(HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

UTOROK 9. december
Prepodobný Patapios
Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26
– 37, zač. 87

Kto sa bude usilovať zachrániť si život,
stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. (Lk 17,

33)

V živote sú chvíle, v ktorých človek akoby
našiel sám seba. Momenty, keď sa zastavíme a pozrieme na svoj život. Vtedy vidíme
svoju odchýlku alebo správnu cestu. Túžim
po spáse? Kladiem si túto otázku často?
Treba sa pozrieť aj na prostriedky, ktoré
využívam.
Pane, daj mi obozretnosť, aby som vedel
rozpoznať klamstvo, a vždy prijal od teba to,
čo ma naplní.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)
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kúpime, veľmi rýchlo zistíme, že nám to
neprinieslo šťastie. Alebo len na malú chvíľku. Kristus sa nám ponúka ako naše pravé
šťastie. Povedzme mu dnes znova, že ho
chceme vlastniť, a budeme mať všetko.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 11. december
Prepodobný Daniel Stĺpnik
Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31
– 34, zač. 92

Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj,
nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej
do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý
nám hojne všetko dáva na užívanie. (1

Tim 6, 17)

Vieme si predstaviť, čo znamená byť bohatý.
Keby som ním bol len na malú chvíľku... To
je naša túžba a isto veľa by sme toho zariadili podľa našich predstáv. My sme bohatí.
Pozri sa do svojho života. Každé bohatstvo
(materiálne aj duchovné) znamená správny postoj k nemu, a hlavne zodpovednosť.
Pane, daj, aby som svoje bohatstvo, ktoré mi
dávaš, použil na dobré ciele.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca
Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2 . 8 – 18, zač. 290; Lk
19, 12 – 28, zač. 95

Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto
nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. (Lk

19, 26)

Čo znamená správne využiť? Povieme, že
je to vtedy, keď je vhodná príležitosť, keď
sa mi nič nemôže stať, keď mám istotu...
Možností je veľa. Narábame s tým alebo
zužitkujeme to, čo máme a o čo prosíme
Boha. Hľadajme Boží „materiál“ , aby sme
dostali ešte viac a mohli rozvíjať svoje dary,
a nič pritom nestratili.

Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

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

Čítania: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk 18,
15 – 17 . 26 – 30, zač. 90

SOBOTA 13. december

STREDA 10. december

Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si
ani nemôžeme odniesť. (1 Tim 6, 7)
Koľko vecí chceme vlastniť? Vymenujeme
ich veľmi rýchlo. Ľudský štandard je to, čo
vieme charakterizovať bez nejakého preháňania. Keď si aj niečo doprajeme, získame,

Mučeníci Eustratios, Auxencios, Eugen,
Mardarios a Orest
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19,
zač. 106 (mučeníkom); Gal 5, 22 – 6, 2, zač.
213; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b (rad.)

No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše
mená zapísané v nebi. (Lk 10, 20)

PONDELOK 15. december

Človek stále hľadá radosť v živote. Je lepšie
tešiť sa a byť pozitívne naladený, ako žiť
v strachu, smútku a neistote. Prežívame
jedno i druhé. Radosť sa strieda so smútkom
a opačne. Má to byť príprava na večnosť?
Prečo vo chvíľach, keď chýba radosť, zabudnem na Boha? Koľko posily a povzbudení
som zažil od Boha cez svojich blížnych?
Moje meno je zapísané v nebi. Boh so mnou
počíta.

Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19,
37 – 44, zač. 97

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučeníkom (HS:
320; PZ: 295; HP: 307)

NEDEĽA 14. december

Hieromučeník Eleuterios
Arcibiskup Štefan Vyznávač

Kiež by si aj v tento deň spoznalo, čo ti
prináša pokoj! (Lk 19, 42)
Ježiš plače nad Jeruzalemom, ale nie nad
stavbami, múrmi, jeho krásou, ale nad ľuďmi, ktorí tam žijú. Koľkokrát boli svedkami
zázrakov, uzdravení, vysvetľovania Božieho
slova? A pred tým všetkým si zavreli oči
a uši. Tak ako aj my v tejto dobe. Neplače Ježiš aj nad nami? Koľko liturgií, pobožností,
peších pútí máme za sebou, a čo sa v našom
živote zmenilo?
Pane, daj mi silnú vieru.

Nedeľa svätých praotcov

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

Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 –
24, zač. 76

UTOROK 16. december

Keď nadišla hodina večere, poslal svojho
sluhu, aby povedal pozvaným: „Poďte, už
je všetko pripravené.“ (Lk 14, 17)
Niekto povedal, že príprava spočíva v tom,
aby sa na nič nezabudlo a aby všetko išlo
podľa plánu. Je na tom kus pravdy. A čo
naša príprava na večnosť? Ako ju vylepšujeme? Na začiatku by malo byť, samozrejme,
naše rozhodnutie pre večný život. A to každý
deň. Krátkodobé pozemské ciele plníme
s Božou pomocou, s odriekaním, s láskou
odpúšťame a milosťami sa na tejto ceste
stávame múdrymi. Pred nami je veľký cieľ –
nebo. Nebojme sa tohto cieľa. Pochybujem
o svojej nehodnosti zaujať miesto v Božom
kráľovstve? Boh mi ponúka spásu a túto
ponuku nikdy neodvolá. Možno sa neraz
cítime usvedčení z duchovnej lenivosti,
cítime nehodnosť a neschopnosť pred Božou
tvárou, máme svoje sľuby, ktoré zostali
nesplnené pre našu vnútornú prázdnotu. Aj
nám hovorí Ježiš tieto slová: „Poďte, už je
všetko pripravené.“ Vkladajme svoju nádej
v nesmierne Božie milosrdenstvo. Urobme
všetko, čo je v našich silách, pre spásu duše.
Či nás k tomu neženie aj láska k nebeskému Otcovi? Pane, na tomto svete nemám
nijakú nádej pre moje skutky, okrem tvojho
milosrdenstva. Preto sa moja nádej spolieha
na tvoje milosrdenstvo, pre ktoré verím, že
budem spasený.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a praotcom,
Sláva, I teraz, kondák praotcom. Prokimen,
Aleluja a pričasten praotcom (HS: 144, 319;
PZ: 97, 294; HP: 98, 308)
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Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 18. december
Mučeník Sebastián a spol.
Čítania: Tit 1, 5 – 2, 10, zač. 300b; Lk 20,
9 – 18, zač. 100

Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im teda
urobí pán vinice? (Lk 20, 15)
Všetci sme pozvaní k budovaniu Božieho
kráľovstva už tu na zemi. Boh nám dáva
svoje požehnanie, milosti a múdrosť.
Stáva sa, že pri tomto poslaní zabúdame
na podstatu Ježišovho posolstva – na lásku
a odpustenie. O toto nás oberá diabol svojím
pokúšaním, aby sme sa stali zlými vinohradníkmi.
Pane, daj mi bdelosť, oddanosť pravde
a túžbu po raste Božieho kráľovstva medzi
nami.

Prorok Aggeus

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

Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 279; Lk 19,
45 – 48, zač. 98

PIATOK 19. december

Napísané je: Môj dom bude domom
modlitby. A vy ste z neho urobili lotrovský
pelech. (Lk 19, 46)

Mučeník Bonifác

V okolí svojho domu, tam, kde bývame,
chceme mať poriadok. Aj vnútri. A čo náš
chrám? Nielen cerkev, ale aj naša duša. Je
v nej poriadok, čistota? Telesne som v chráme
s Pánom, ale mysľou s kamarátom, s rozčítanou knihou, pri futbalovom zápase...
Pane, daj mi silu v tejto namáhavej práci
spasiť svoju dušu, aby som z nej odstránil všetko nepotrebné a zlé. Ty vieš, že ťa
milujem.

Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným
a neveriacim nie je nič čisté, ešte aj ich
myseľ a svedomie sú poškvrnené. (Tit 1, 15)

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

STREDA 17. december

Čítania: Tit 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 –
26, zač. 101

Postaviť sa proti prúdu tejto doby je nevyhnutné, ak si chceme zachovať vernosť Kristovi. Ponúka sa mi čisté za nečisté a opačne?
Aj v tom mi, Pane, pomôž, aby som vedel
rozlíšiť a usiloval sa o nápravu. Nech ma
každodenné spytovanie svedomia usvedčí zo
všetkého, čo je vo mne zlé a skazené. Nech
to bude pre mňa ako jedlo – bez neho zahyniem. Bez spytovania svedomia je pre mňa
akoby všetko čisté a diabol sa teší.

Prorok Daniel. Traja svätí mládenci
Ananiáš, Azariáš a Mízael

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

Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20,
1 – 8, zač. 99

SOBOTA 20. december

Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je ten, čo ti dal túto moc? (Lk 20, 2)
Ak hľadáme pravdu, mali by sme byť pripravení, že spoznaná pravda môže zasiahnuť
náš život, môže požadovať, aby sme sa jej
prispôsobili. Božia pravda práve toto robí
– zasiahne nás a my hneď vieme, akí sme.
Hľadáme v Božej pravde Božiu moc? Žijeme
tu na zemi, ale uvedomujeme si plnú pravdu,
čiže plný význam ľudského života? Pokračuje v nebi.

Obdobie pred sviatkom
Narodenia Ježiša Krista
Hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 –
29, zač. 72 (sob. pred narodením); Ef 1, 16 –
23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (rad.)

Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu
Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
(Lk 12, 32)

Koľko tam bolo ľudí? Koľkí si našli čas, aby
prišli? Tieto otázky počujeme často a podľa
odpovedí reagujeme, násobíme, ospravedlňujeme, nariekame... Je taký dôležitý počet
alebo to, čo mi títo ľudia dajú, ako prežijem
s nimi danú chvíľu? Veď stretnutie mi čosi
dáva, keď preukážem lásku, porozumenie,
sympatie. Tešme sa, že nie sme sami, ktorí
sa prišli uzdraviť a posilniť. Každý dostane
odmenu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z obdobia pred sviatkom. Prokimen, Aleluja
a pričasten zo soboty (HS: 160, 323; PZ: 115,
298; HP: 115, 311)

NEDEĽA 21. december
Nedeľa svätých otcov
Čítania: Hebr 11, 9 – 10 . 17 – 23 . 32 – 40,
zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho,
syna Abrahámovho. (Mt 1, 1)
Hľadáte aj vy svoj rodokmeň? Dnes je
v móde hľadať svojich predkov aj spred niekoľkých storočí. Pozrime sa na Ježišov presný rodokmeň. Na cestu, ktorú nám ponúka,
aby sme s ním zjednotení našli večný život.
Klamári si robili posmech z jednoduchého
sedliaka. Čo mu povedali, tomu on uveril
a urobil to. Raz mu povedali: „Na dne rieky
je perla, skoč po ňu a budeš bohatý.“ Sedliak
uveril a skočil. O chvíľu vyplával s perlou
v ruke. Klamári žasli. Prosili ho o odpustenie, že si z neho robili posmech. „Klamali
sme ťa, ale vidíme, že máš v sebe čosi. Ako
si to nadobudol?“ Sedliak hovorí: „Jednoducho som vám veril. Ale keďže ste si zo mňa
urobili posmech, viem, že moja viera je už
otrasená. Viac perlu nevylovím.“
Aj my máme v mladosti vieru. Skáčeme
do ohňa života pre svoju vieru i lásku, ale
keď sa z nás niekto vysmeje, strácame
chuť. Prídu pochybnosti a strácame perlu.
Rýchlejší spád to nadobudne, keď nás blížni
považujú za nič. Podľa nich nič nedokážeme, sme neschopní. Už nie sme bohatí, lebo
nemáme perlu. Kristus prichádza, aby nás
naučil správnej ceste. Cez poznávanie Krista
nájdime cestu k spáse. On je náš rodokmeň,
k nemu prichádzame zranení, ubolení
a prosiaci.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, otcom a z obdobia pred sviatkom. Sláva, kondák otcom,
I teraz, z obdobia pred sviatkom. Prokimen,
Aleluja a pričasten otcom (HS: 145, 321, 323;
PZ: 99, 296, 298; HP: 100, 309, 311)
Radoslav Tóth

božia lekáreň

Cesnak kuchynský (Allium sativum) nazývali aj
smradľavou ružou alebo
ruským penicilínom. Má
vysoký obsah vitamínov
A, B1, B2 a C. Zlúčeniny
síry (obsahuje ich až
tridsaťdva) majú unikátne účinky na zdravie.
V prvej svetovej vojne
britskí lekári používali
šťavu z cesnaku riedenú
vodou na rany, aby zabránili infekciám. Cesnak sa využíval aj pri liečbe pľúcnych chorôb
a omrzlín. Účinky proti zrážaniu krvi sú
spojené s obsahom síry, ktorá bráni krvným
doštičkám v zrážaní. Alicín, ktorý obsahuje,
potláča rast a bujnenie niektorých baktérií.
Citrónovo-cesnakový liek
Keďže sa blíži zima, vyskúšajte si jednoduchý liek na podporu imunity.
30 strúčikov cesnaku ošúpeme a pokrájame na drobno. 5 citrónov vydrhneme
kefkou pod horúcou vodou a pokrájame
na malé kúsky. Do zmesi vylejeme 1/2 l
studenej vody a rozmixujeme na kašu.
Dolejeme 1/2 l vody, necháme priviesť
k varu a vypneme. Precedíme do pohárov
a studené odložíme do chladničky. Užívame,
kým sa neminie, kúru môžeme po ôsmich
dňoch prerušenia opakovať.

existuje len málo látok, ktoré sa vo vode
nerozpúšťajú.

Pri prameni
Ak si uvedomíme, že 97,4 percent svetovej
vody nie je pitných (iba 2,6 percent predstavuje všetku pitnú vodu, ktorú máme k dispozícii,
a z toho množstva je ešte 86 percent zmrazených v ľadovcoch, menej ako 0,01 percenta
tvorí vodu v riekach, jazerách a prameňoch),
zákonite musíme ďakovať za všetky pitné pramene v našej domovine. Lebo najlepšia voda
je pri prameni. Tá, ktorá vyviera z hĺbky zeme
a prešla dlhodobým očistným procesom.
Možno stojí za to oprášiť vedomosti o vode
(aj spolu s deťmi) a nanovo si uvedomiť jej
hodnotu pre náš život.

Voda

Je to najrozšírenejšia látka na zemi. Svet sa
zo 75 percent skladá z vody.
• Aj ľudské telo tvorí z 50 – 72 percent voda,
telo novorodenca dokonca 91 percent.
• Je to hlavný prostriedok na transport živín,
vyplavuje z tela toxické látky, obmedzuje
možnosť nákazy a chorôb, reguluje teplotu
organizmu, zvyšuje energiu a posilňuje
stav bdelosti, priaznivo pôsobí na kĺby
a svalstvo, voda zmenšuje riziko infarktu, aj
2-percentná strata môže spôsobiť problém
s pamäťou.
• Pre mnohé živočíchy je priamo životným
prostredím.
• Ale aj pre človeka v prvých fázach jeho
vývoja v tele matky.
• Je 775-krát hustejšia ako vzduch.
• Voda je univerzálne rozpúšťadlo, obsahuje
všetky prvky, s ktorými sa po ceste stretne;

Na zamyslenie
• Na Slovensku je zaregistrovaných 32 riek
a stovky potokov a vodných tokov.
• Z niektorých prameňov vychádza voda
na povrch aj z 30-kilometrovej hĺbky.
• Pitnej vody je všade čoraz menej. Aj na Slovensku jej je iba toľko, koľko potrebujeme.
• Vodou sa nesmierne plytvá! V priemere
iba 4 litre vody spotrebujeme na varenie
a pitie, ale až 55 litrov vody sa použije v kúpeľni, 32 litrov na splachovanie, 25 litrov
na pranie a 8 litrov na umývanie riadov!
• Priemerná africká žena musí prejsť 6 kilometrov, aby sa dostala k vode. Vyše jedna
miliarda ľudí nemá prístup k pitnej vode.
V niektorých častiach Afriky ľudia prežívajú
aj s menej ako 10 litrami. V USA je priemer
300 litrov.
• Na vytvorenie papiera na jedny noviny sa
spotrebuje okolo 300 litrov vody.
Zaujímavou tradíciou je čistenie studničiek.
Patrilo medzi povinnosti mládencov. Tento
pohanský zvyk pochádza z predkresťanských
dôb. Na celom Slovensku bola rozšírená
povera, že kto vyčistí na jar niekoľko studničiek, aspoň sedem v chotári, bude po celý rok
zdravý. Vraj studnička, ktorú vyčistí vdova,
nikdy nevyschne, tak ako nevyschnú jej oči
od sĺz. Bez ohľadu na povery treba uznať, že
aj takto sa prejavoval vzťah predkov k prírode.
Uvedomovali si, že bez dobrej vody neprežijú.
Možno aj vy spolu s deťmi objavíte skryté
a zanedbané pramene vo vašom okolí. Na jar
ich môžete vyčistiť a pridať k tomu modlitbu
23. žalmu. A možno by ste dokázali vyrobiť
aj drevenú tabuľku s Božím slovom (napr.
„Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem,
more i pramene.“ Zjv 14, 7) a umiestniť blízko
prameňa.
Všetci sme zodpovední za vodu (učme to
aj deti) a len od nás závisí, ako bude vyzerať
budúcnosť. n

ETIKETA

Zvonenie telefónov sa dnes ozýva, kamkoľvek sa pohnete. V rodine, na ulici, v obchode,
na úrade... Nosíme si ich so sebou všade. Stalo sa pre nás samozrejmosťou, že prestávame
vnímať, že tým niekoho môžeme rušiť. Preto je dobré, ak sa hneď po predstavení opýtame,
či nerušíme. V prípade, že cítime rozpaky volaného, radšej navrhneme, že zavoláme neskôr.
Pri telefonovaní by sme mali byť čo najstručnejší . Niekedy je dobré pripraviť si aj poznámky,
aby sme jasne vedeli povedať, čo potrebujeme. V prípade, že sme v akejkoľvek spoločnosti,
mali by sme brať na ňu ohľad. Musíme si uvedomiť, že pri telefonickom rozhovore podvedome hlasnejšie rozprávame. Často stretávame hlavne mladých ľudí, ktorí nahlas bavia celé
osadenstvo autobusu vulgárne okorenenými historkami. Je úplne nevhodné a proti pravidlám slušnosti, ak zapneme na mobilnom telefóne reproduktor bez toho, aby volaný s tým
súhlasil. Robíme to iba vo výnimočných, vopred dohodnutých situáciách. Zvyknime si (a naučme to aj deti) vypínať mobil, ak sme v spoločnosti, v reštaurácii, u lekára, v kine, v divadle,
na svadbe, na pohrebe... všade, kde by mohli rušiť.
dvojstranu pripravili Dada Kolesárová a Helena Krenická
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RECEPT

Ženám sa občas prihodí, že už nevedia, čo
variť. Rozmýšľajú, listujú v kuchárskych knihách, na internete, pýtajú sa blízkych, čo by
radi zjedli. Niekedy je riešením veľa nešpekulovať a vrátiť sa k jednoduchým a overeným
receptom. Ponúkam vám opäť jeden z receptov pani Irenky, ktorý je veľmi ľahký, nenáročný na prípravu a rýchly. Možno ho pripraviť ako
slávnostný obed, ale aj ako ľahkú večeru.
KURACIE NA CIBULI
Suroviny: 8 ks kuracích stehien, 4 cibule, grilovacie korenie, soľ, maslo
Postup: Pekáč potrieme maslom, pridáme cibuľu nakrájanú na väčšie kusy. Na cibuľu poukladáme kuracie stehná, ktoré sme predtým osolili a obalili v grilovacom korení. Na každé
kuracie stehno položíme kúsok masla, podlejeme trochou vývaru a zakryté pečieme pri 200
stupňoch. Na konci pečenia odkryjeme a dopečieme. K upečenému mäsu môžeme podať
ako prílohu ryžu s kukuricou.
Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.

O vode...
Hodnotu mnohých vecí v živote si uvedomíme
až vo chvíli, keď o ne prídeme.
Nedávno som si hmatateľne uvedomil
dôležitosť vody. Pre poruchu na vodovodnom
potrubí bola na niekoľko dní prerušená dodávka vody. Voda, ktorá bola k dispozícii z náhradného zdroja a bolo ju treba donášať domov,
bola len na provizórne používanie a bolo treba
s ňou šetriť viac ako inokedy. Za ten krátky
čas sa nahromadili viaceré situácie: špinavé
riady v kuchyni, špinavá bielizeň, obmedzené
používanie toalety, nehovoriac o tom, že už
na druhý deň by bolo dobré sa osprchovať...
Aspoň deti. Taká maličkosť. Obyčajná voda,
a ako sme si zvykli na jej službu v našom
živote.
Jeden môj priateľ kňaz z Talianska mi
rozprával svoju skúsenosť z misií v Afrike. Ešte
ako mladý lekár pôsobil v poľnej nemocnici
v Etiópii, v jednej z najhorúcejších oblastí
na svete. Pramenitá voda tam má cenu zlata.
Po návrate domov, keď si v kúpeľni pustil vodu
a mohol si dopriať nielen pohár od smädu, ale
celý sa v nej okúpať, neubránil sa slzám a plakal ako malý chlapec. Boli to slzy šťastia, že má
domov s pitnou, dokonca teplou vodou. A slzy
súcitu s tými, ktorým pomáhal a dennodenne
potrebujú vynaložiť úsilie, aby si zabezpečili
pitnú vodu.
Aj Boží ľud Izrael mal podobnú skúsenosť
počas putovania púšťou do zasľúbenej zeme.

Zakúsil, že voda je nad zlato. Už po troch
dňoch putovania mali svoje nádoby prázdne.
Život si zachránili len vďaka Bohu, ktorý im
uprostred púšte pripravil oázu, kde načerpali
život skrze vodu.
V našej krajine, kde je vody dostatok, prší
zadarmo z neba, vyviera zo zeme takmer
všade a máme jej na rozdávanie, si to všetko
dostatočne neuvedomujeme. Zvykli sme si
brať to, čo je zadarmo alebo takmer zadarmo,
za bezcenné, samozrejmé a obyčajné. Až kým
o tento dar nejakým spôsobom neprídeme.
Ako napríklad naša rodina na pár dní. Voda
má aj v Písme bohatý symbolický význam:
zdroj života, miesto, kde vzniká život, ale aj
prívaly veľkých vôd, ktoré život ohrozujú.
Voda napája, osviežuje, zachraňuje, očisťuje,
zmýva...
Kedy si si naposledy uvedomil dar nebies
pre svoj život?
Boh nám daroval vodu a potrebujeme z nej
piť každý deň. A nielen zopár kvapiek. Pitný
režim! Toľko sa o ňom píše, ale aj tak to všetko
často podceňujeme. Ak je to takto s vodou pre
naše telo, ako potom čerpáme vodu života,
ktorú tiež pripravil Pán, aby uhasil smäd našej
duše? Vzbudiť si a uvedomiť smäd duše nie je
ľahké. Ale Pán nám pomáha. Dáva do nášho
života aj rozličné situácie... n
Radovan Kuzmiak
ilustr. snímky: flicr.com

Prežíva moja manželka v intímnych chvíľach, že je milovaná?
Nech je požehnaný tvoj prameň a teš sa
žene svojej mladosti! Je sťaby utešená laň
a srnka pôvabná; jej ňadrá nech ťa opájajú
v každý čas. (Prísl 5, 18 – 19)
Bozk pri príchode či odchode z domu.
Ocenenie jej práce a snaženia. Alebo to, ako
jej to pristane. Čo z toho som dnes využil?
Žena je bytosť, ktorá všetko prežíva srdcom.
Chvíle intímneho objatia sú pre ňu potvrdením neustálych prejavov lásky. Viem to?
• Prejavujem svojej manželke lásku, len keď
túžim po jej blízkosti?
• Viem jej dať najavo, že sa mi páči, a pochváliť, keď jej to pristane?
• Cíti sa pri mne isto?
Problémom nás mužov je, že sa v manželstve snažíme podstatne menej ako po zoznámení. Gavalierstvo ustúpilo pohodlnosti,
romantika všednosti. Málo lásky dávame,
a tak jej aj málo dostávame. Zabúdame, že
mužovi patrí úloha byť iniciatívny. Jedna
kytička, verš či drobný darček robí divy.
Záver: Žena vo svojej prirodzenosti odpovedá na mužovu snahu.
Pane, viem, že moja manželka dokáže
veľmi ľúbiť, ak sa cíti byť milovaná.
(Pies 4, 1 – 7)
Uvedomujem si, akým silným prejavom
lásky je pre môjho manžela moje intímne
objatie?
Žena nemá moc nad svojím telom, ale
muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. (1 Kor 7, 4)
Kto vymyslel sexualitu? Boh. To, že stvoril
človeka ako muža a ženu, bola najlepšia zo
všetkých možností. Ženu stvoril ako krajšiu,
jemnejšiu a slabšiu, muža ako silnejšieho.
Mal s tým nejaký zámer?
• Verím, že Boh je tvorcom sexuality?
• Nie som veľmi kritická k svojmu zovňajšku?
• Dbám o seba len vtedy, keď idem do spoločnosti?
Manžel istej ženy stratil prácu. Ostal
zlomený, s otraseným sebavedomím. Ona
sa upravila, pekne obliekla a potom sa dlho
objímali. Ešte v ten večer sa začal jej manžel
optimisticky pozerať na svoju budúcnosť.
Akú moc má objatie ženy! Boh nás stvoril
tak, aby sme sa jeden druhému mohli navzájom darovať.
Záver: Si Bohom dostatočne obdarovaná
na to, aby si mohla milovať a byť milovaná.
Pane, daj mi radosť z intímnych chvíľ
s mojím manželom.
(Pies 6, 1 – 3)

pre manželku

Vieme hovoriť svojim deťom o základných
pravdách viery? Tretí duchovný zákon hovorí
o tom, že spása je v Ježišovi Kristovi, ktorý
prišiel, aby nás vytrhol z hriechu. Štvrtý
zákon hovorí o tom, že Ježiša Krista potrebujeme prijať do svojho života.
Keď sa dieťa opýta: Čo znamená prijať
Krista a prečo to potrebujem urobiť?
Odpovedzme: Ak túžiš robiť to, čo sa páči
Bohu, potrebuješ dovoliť Ježišovi, aby on bol
Pánom, aby on sedel na tróne tvojho srdca.
Prijať ho do života znamená odvrátiť sa
od hriechu a obrátiť sa k Bohu. On potom
vstúpi do tvojho života a bude ťa viesť: „Hľa,
stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne
môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3, 20)
Ak mu chceš otvoriť dvere svojho srdca,
môžeš sa modliť: „Pane Ježišu Kriste, som
slabý a hriešny. Chcem, aby si vstúpil
do môjho života a očistil ma od hriechu.
Odovzdávam ti svoj život. Buď mojím Pánom
a Spasiteľom. Premieňaj ma, aby som bol
taký, ako chceš ty. Amen.“
Štvrtý duchovný zákon teda hovorí o tom,
že potrebujeme urobiť vedomé rozhodnutie
patriť iba Kristovi, aby náš život mohol viesť
a premieňať.
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Hodigitria

V ikonografii Božej Matky patrí privilegované miesto práve hodigitrii – vodkyni. Toto
zobrazenie bolo spoločným pre Východ aj
Západ. Ako uvádza E. Sendler, ikona hodigitrie sa objavuje v Konštantínopole počas
vlády cisára Justiniána na prahu byzantského umenia, vykazujúc od počiatku typické
prvky gréckeho štýlu. V súvislosti s ikonou
hodigitrie je dôležitý fakt, že jej pôvodný
typ pochádza z Orientu, pravdepodobne
zo Sýrie.

História ikony

Podľa svedectva byzantských historikov cisárovná Eudoxia, manželka cisára Teodózia
II. (408 – 450), poslala ikonu z Jeruzalema
do Konštantínopola svokre Pulchérii.
Okrem toho tradícia uvádza, že ikonu
napísal sv. evanjelista Lukáš a požehnala ju
samotná Bohorodička so slovami: „Na tejto ikone bude moja milosť“. Podľa iných
zdrojov ikonu poslal Teofil Antiochijský
a následne ju priniesli do Konštantínopola,
kde sa uchovávala v blachernskom chráme
(Blacherny tvorili jednu z mestských častí
Konštantínopola). V súvislosti s ikonou hodigitrie je istý jej pôvod, ktorý je v Oriente,
čím sa potvrdzuje dôležitosť pútí do Svätej
zeme pre byzantskú ikonografiu.
Možno predpokladať, že prvá ikona
hodigitrie bola prinesená z Palestíny alebo
z Egypta, ale napriek maximálnej vernosti starobylých ikon svojmu originálu
niektoré z početných kópií či už v Ríme,
Grécku, Atose, alebo v Rusku nenesú ani
najmenšie znaky originálu z 5. storočia.
Zaujímavosťou je, že existencia hodigitrie
v Konštantínopole bola potvrdená oveľa
neskôr a kronikári hovoria predovšetkým
o slávnom monastieri a svätyni hodigitrie,
ktorú dal postaviť cisár Michal III. (842 –
867), nazývajúc ho Chrám vodcov (gr. tón
Hodégón), pretože velitelia vojsk sa chodili
modliť pred odchodom na bojisko pred
ikonu, ktorá niesla meno svätyne.

Legenda, ktorá vysvetľuje názov pomocou divu, ktorý učinila Božia Matka,
pochádza z neskoršieho obdobia: v Konštantínopole sa Bohorodička zjavila dvom
slepcom, vzala ich za ruku a priviedla ich
do svätyne hodigitrie, kde im vrátila zrak.
Odvtedy slepí a trpiaci očnými chorobami
chodili k prameňu, ktorý vyvieral pred
chrámom, a umývali si oči, aby sa uzdravili. Práve táto legenda vytvorila z obrazu
hodigitrie prameň milosti pre tých, ktorí
hľadajú Boha. Okrem toho dáva pochopiť,
že Mária je tá, ktorá ukazuje cestu k Bohu –
hodigitria – tá, ktorá ukazuje cestu.

Základný popis ikony

V najstarších zachovaných zobrazeniach
predstavovala ikona Bohorodičku v rozličných postojoch (v sede, v stoji), ale všetky
zobrazenia majú spoločné detaily, ktoré sú
charakteristické pre tento typ zobrazenia
Božej Matky. Bohorodička drží Dieťa – Krista na jednej zo svojich rúk, buď na pravej,
alebo na ľavej. Kristus drží v ľavej ruke
zvitok, zatiaľ čo pravicou žehná. Bohorodička drží voľnú ruku otočenú smerom ku
Kristovi s gestom, ktoré ukazuje a prijíma. n
Milan Gábor

OBJEDNAJTE SI SLOVO NA ROK 2015
a vyhrajte knihu Ivana Bentcheva Ikony anjelov.
Žrebujeme po každom tisícom predplatiteľovi, tak neváhajte,
môžete sa dostať do žrebovania až šesťkrát.

V Cirkvi existujú rozličné služby, ktoré
pokrstení získavajú sväteniami. Sú to
úkony Cirkvi, ktorými biskup z Kristovho
poverenia prostredníctvom vkladania rúk
odovzdáva kandidátovi niektorý z posvätných stupňov. Tým sa stáva diakonom,
presbyterom alebo biskupom. Biskupské
svätenie dostáva presbyter na základe pápežského vymenovania. O ostatné svätenia
musí každý požiadať, pričom najprv musí
absolvovať potrebné štúdiá, duchovnú
prípravu a biskup ho musí uznať za súceho.
Tí, ktorí svätenia prijali, podliehajú osobitnej kánonickej disciplíne, ktorá sa dotýka
aj prijatia manželstva. V Rímskokatolíckej
cirkvi sú klerici, počnúc diakonátom, viazaní povinným celibátom – dobrovoľným
bezženstvom. Výnimkou je stály diakonát,
ktorý môžu prijať aj ženatí muži. V Gréckokatolíckej cirkvi sa táto prekážka dotýka
tých, ktorí vyšší stupeň svätenia prijali
v celibáte, a tých ženatých diakonov a presbyterov, ktorí po prijatí svätení diakonátu
a presbyterátu ovdoveli. Iných, ktorí prijali
svätenia, ktoré Gréckokatolícka cirkev
nazýva nižšími, nie sú touto prekážkou
viazaní. Týmito sväteniami sú v Gréckokatolíckej cirkvi subdiakonát a v obidvoch
spoločenstvách postavenie za čteca –
lektora a akolytát. Dobrovoľné bezženstvo
je stav, ktorý bol v Cirkvi vždy cenený.
Jeho cieľom u tých, ktorí ho prijímajú, je
totiž služba s nerozdeleným srdcom Bohu
a ľuďom. Celibát má teda hlboký duchovný charakter a jeho zmyslom je celkové
odovzdanie sa službe Božiemu kráľovstvu.
Stretávame sa s ním už v najstarších časoch
Cirkvi. Tí, ktorí spomínané svätenia prijali
v stave dobrovoľného bezženstva, sú následne viazaní cirkevnou prekážkou, ktorá
im zakazuje prijať manželstvo. Záväzok
celibátu je veľmi silný. Toho, kto ho prijal,
zaväzuje do konca života. V mimoriadnych
prípadoch možno od neho získať dišpenz,
ktorý udeľuje Apoštolská stolica. Keďže ide
o celoživotný záväzok, proces na udelenie
dišpenzu je pomerne dlhý a komplikovaný.
Aj nová vlastná situácia duchovných osôb,
ktorí sa dostali do takejto situácie, je zložitá
a ťažká. Preto je dôležité, aby každý, kto
prijíma niektorý z posvätných stupňov so
záväzkom celibátu, konal po dokonalom
zvážení a dlhom rozjímaní pred Pánom.
František Čitbaj

spolok
sv. cyrila a metoda
Jubilanti – december
50 rokov: Ján Rebjak, Bežovce
60 rokov: Mária Bodnárová, Kuzmice;
Olina Kačmárová, Nižný Hrabovec; Ján
Maxim, Spišská Nová Ves; Jozef Vasiľ, Kožuchov; Eva Zalomová, Priekopa
70 rokov: Mária Fedešová, Bukovce; Jozef
Mlynarič, Malcov; Mária Serafínová, Kamenná Poruba; Mária Šipulová, Šumiac;
Emília Vasilišinová, Sečovce; Johana Vasiľová, Stanča; Anna Viňanská, Sobrance
75 rokov: Anna Bartkovičová, Vyšná Olšava; Štefan Dubašák, Telgárt; Mária Ivanová, Vojčice; Mária Lazoriková, Fulianka;
Mária Sakalová, Hlinné
80 rokov: Ing. Pavol Kaščák, Vranov nad
Topľou; Andrej Sinčák, Trebišov; Bartolomej Tomaščin, Klenov
Všetkým jubilantom vyprosujeme
mnoho šťastných rokov!
koinonia sv. ján krstiteľ
Biblický večer
20.11. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
04.12. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Liturgia s modlitbami za manželstvá
07.12. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Biblický večer
18.12. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Komunitná svätá liturgia
28.12. Ľubotice, cerkev (10.00 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, Staničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk

poradňa

Mariánska
ikonografia

Prekážka prijatia posvätných
svätení
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odber časopisu na rok 2015
Príspevok na rok 2015 je vo výške 15 eur (pre počet odberateľov do 10 vrátane) alebo 13
eur (pre počet odberateľov 11 a viac do 20. novembra 2014). Príspevok okrem celoročného
zasielania časopisu zahŕňa aj nástenný kalendár na rok 2016, ktorý budeme expedovať v jeseni
2015. Cena kalendára navyše je 1,50 eura.					
redakcia; 051/7731 481; slovo5@grkatpo.sk

Fotografická súťaž Slova 2014
Súťaž trvá do konca roka 2014. Vyhodnotenie súťaže bude začiatkom roka 2015.
1. Tematické okruhy: 1. ľudia; 2. príroda; 3. Cirkev
a meno autora fotografie (s diakritikou). Do tela
2. Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej podobe. e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
3. Forma zasielania: Elektronická na adresu fotosu4. Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením
taz2014@gmail.com, v predmete uveďte: Fotografotografie v periodikách a publikáciách neziskovej
fická súťaž 2014 + tematický okruh (napr. Ľudia).
organizácie Petra.
Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie
5. Počet fotografií je neobmedzený.
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
jubileá kňazov
Jurij Popovič, protojerej, súdny vikár
Metropolitného tribunálu Prešovskej
metropolie – 16. december 1969 – 45
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
Kyticu vďaky uvitú z modlitieb posielame
nášmu duchovnému otcovi Markovi Kovaľovi, ktorý sa 4. decembra dožíva 40 rokov života. Z úprimného srdca ďakujeme
Bohu za nášho duchovného otca. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás veriacich
a pre našu farnosť vykonal. Nedá sa vymenovať všetko, no pohľad na dva naše
vynovené chrámy a farskú budovu hovorí
za všetko. Nech dobrotivý Boh odplatí
vašu námahu. V modlitbách za vás ďakujeme a vyprosujeme vám pevné zdravie,
dary Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky a ešte veľa rokov medzi
vašimi najbližšími aj v kruhu celej farskej
rodiny. Do ďalších rokov vašej ťažkej, ale

Sme šiesti súrodenci. Chcem sa opýtať, či si môže najstarší brat nárokovať právo na najlepší pozemok po rodičoch, ak ich dochoval k smrti.
Dobrý deň, právna úprava dedenia v Slovenskej republike
nepozná pojem zvýhodnený dedič z hľadiska skutočností,
ktoré ste uviedli. Z toho je zrejmé, že váš najstarší brat nemá
v zmysle legislatívy právo nárokovať si takýto pozemok, resp.
jeho časť a rozdelenie dedičstva je buď na dohode dedičov,
alebo o ňom rozhodne súd.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Slamka, advokát

krásnej práce zvolávame mnoho rokov,
šťastných rokov!
veriaci z Čeľoviec
14. novembra oslávil 60 rokov kňazstva
náš bývalý duchovný titulárny arcidekan
otec Michal Hulaj, pôsobiaci ako výpomocný duchovný vo Vranove-Čemernom. Drahý otče, hoci oneskorene, ale
o to úprimnejšie prijmite od nás srdečné
poďakovanie za vaše vyše tridsaťročné
pôsobenie v našej farnosti. Ďakujeme
nebeskému Otcovi za dar vášho života,
ale aj za dar kňazstva, v ktorom slúžite
už šesťdesiat rokov. Nech vás Svätý Duch
na každom kroku osvecuje, Ježiš Kristus
posilňuje a Božia Matka ochraňuje. Zanechali ste u nás kus duchovnej práce, za čo
vám vyprosujeme úprimné Pán Boh odmeň a požehnaj!
vďační veriaci z Rudlova
2. decembra oslávi náš duchovný otec Ján
Frandofer okrúhle 40. narodeniny. Drahý
náš otče, ďakujeme vám za Božie slovo,
ktoré zasievate do našich sŕdc, za modlitby, ktoré za nás obetujete, a za každé povzbudenie. Vyprosujeme vám veľa Božích
milostí, dary Svätého Ducha a ochranu
Presvätej Bohorodičky.
veriaci z farnosti
Humenné-Pod Sokolejom
inzercia
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Citricidal grapefruitové kvapky, masti
na reumu a bolestivé kĺby a iné produkty tradičného ľudového liečiteľstva. www.liecivemasti.com
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.

Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
viac na slovo.grkatpo.sk
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02.12. (utorok) 19.30 Viera v Rusku: Buď
vôľa tvoja ⓬ – príbeh o duchovnej sile
starého kňaza Michaila Truchanova, ktorý
strávil 16 rokov v gulagu
03.12. (streda) 19.30 Majstrova šifra: Ženy
v kresťanstve 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku
04.12. (štvrtok) 14.25 Áno, beriem: Kľúč
k šťastnému manželstvu: Môže láska
umrieť? (4) 19.30 Bez hraníc: Boh, peniaze
a znalosti: Steylská banka – dokument o jedinej banke v Sankt Augustine pri Bonne,
ktorú vlastní rehoľná spoločnosť
05.12. (piatok) 17.30 Kto je pápež František? – dokument s doposiaľ nevydanými
nahrávkami zo života kardinála Bergolia;
o udalostiach konkláve a prvom vystúpení
pápeža Františka 19.40 Stojí to za to! (1) –
svedectvá manželských párov 21.55 Svätá
Barbora ⓬ – príbeh o odvahe a schopnosti
položiť z lásky k Bohu vlastný život
07.12. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Mojžiš – príbeh o mužovi, ktorého
v detstve chránila Božia ruka, viedla ho cez
púšť a spravila z neho vysloboditeľa Izraela
08.30 Klbko – relácia pre deti o odvahe
08.12. (pondelok) 16.00 Slávnosť na Španielskom námestí – prenos z Ríma na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
09.12. (utorok) 19.30 Viera v Rusku: Boris
Rauschenbach, na radosť nemám dôvod
⓬ – film opisuje skvelého vedca, ktorého
deportovali do gulagu

10.12. (streda) 19.30 Majstrova šifra:
Kresťanský kód 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku
11.12. (štvrtok) 14.25 Áno, beriem: Kľúč
k šťastnému manželstvu: Načo sú nám sviatosti? (5) 19.30 Bez hraníc (Čína): Misionár
Josef Freinademetz – dokument
12.12. (piatok) 17.10 Jozef a jeho bratia ⓬
– životopisný príbeh Jozefa Bobalíka spájaný s odchodom rusínskeho obyvateľstva
na Ukrajinu 18.00 Svätá omša z Vatikánu
na sviatok Panny Márie Guadalupskej
21.55 Svätý Jozef Kupertínsky ⓬ – film
o svätcovi, ktorého viera bola taká veľká,
že sa počas modlitby dostával do stavu
mystickej extázy a levitoval
14.12. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Rút – príbeh lásky a vernosti 08.30
Klbko – relácia pre deti, ktorá na základe
príbehu o Samsonovi a Dalile rozpráva, aké
dôležité je uchovanie tajomstva druhého
človeka, ktorý nám dôveruje 10.00 Svätá
omša – priamy prenos 20.25 Medzi nebom
a zemou – hosť: Karol Kállay
16.12. (utorok) 17.30 20 rokov Dobrej
noviny – priamy prenos z koncertu 19.30
Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco
z Petrohradu ⓬ – kňaz, ktorý bojoval proti
úpadku morálnych hodnôt; počas sovietskeho režimu bol prenasledovaný, vyhnaný
a tajne vysvätený za biskupa
17.12. (streda) 19.30 Lurdy – dokument
o známom pútnickom mieste 20.10 Prehľad katolíckych periodík na Slovensku

hudba film kniha

Rice Broocks: Boh nie je mŕtvy
Kniha je výborným sprievodcom pre hľadajúcich a pripomína veriacim, že skutočná
viera nie je slepá – opiera sa o dôkazy, že život nie je náhoda, že všetko vo vesmíre má
svoj zmysel a zámer, že dobro a zlo nie sú iba ilúziou, že Boh sa nám zjavil v osobe Ježiša
Krista. Poznatky z filozofie, prírodných vied, histórie a teológie pomáhajú formulovať
presvedčivé dôkazy o existencii Boha. Kniha je apologetikou 21. storočia. Ponúka vysvetlenia kľúčových konceptov a kontroverzií. Neuveriteľne presné „vyladenie“ podmienok
na život vo vesmíre, jeho počiatky a historické dôkazy Kristovho zmŕtvychvstania možno najlepšie vysvetliť
práve existenciou inteligentného a nadprirodzeného Stvoriteľa. (Kumran)

Hovor (Speak)

Sú zážitky, na ktoré sa dá len ťažko zabudnúť. Ako sa s nimi vyrovnávame, závisí od našej osobnosti. Melinda navštevuje deviatu triedu a zdá sa, že je akási zvláštna. Aj jej
najlepšia kamarátka sa na ňu pozerá cez prsty. Je stále osamelejšia. Ani rodičia netušia,
že dôvodom jej uzavretosti a skľúčenosti je otrasný zážitok. Nevie na to zabudnúť, je
bezmocná voči vlastným spomienkam i nepochopeniu okolia. Hľadá oporu, ale márne.
Len ťažko nachádza silu komunikovať a vrátiť sa späť do sveta, v ktorom žije. Nikto
nepozná pravdu, ktorú v sebe ukrýva. Táto emocionálne silná dráma perfektne spracúva posttraumatické
správanie sa a vďaka Kristen Stewartovej je aj výborne zahraná. (Valéria Horvátová)

Simona Martausová: Na pravom poludní

Sima Martausová, speváčka a skladateľka, stihla popri koncertovaní, prezentovaní
double platinového CD Dobrý deň, to som ja a hraní v divadle napísať viac ako štyridsať
nových piesní. Časť z nich je súčasťou nového albumu, ktorý dokončila počas leta spolu
so svojimi „piatimi chlapmi v kapele“ a dvoma hosťami. Nahrávala ho opäť v štúdiu
Cobra Sound so zvukárom Maťom Čemom a pod producentským dohľadom Joža Šeba. Prvým singlom
z albumu, na ktorý si Sima napísala všetky pesničky sama, bola letná pieseň Karavan a do slovenských rádií
sa už dostal aj nový singel Buď mi doktorom. (Kumran)
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18.12. (štvrtok) 14.25 Áno, beriem: Kľúč
k šťastnému manželstvu: Svadba: viac než
len rodinná oslava? (6) 19.30 Bez hraníc:
Povolanie – dokument, v ktorom traja misionári rozprávajú o svojej ceste povolania
19.12. (piatok) 17.30 Stretko – dokument
o slovenských saleziánoch 19.40 Rehoľná
abeceda: Abrahámova cesta: Eliška Bielková 21.55 Ján XXIII.: Láskavý pápež ⓬
– filmový príbeh celoživotného priateľstva
troch mužov; jeden z nich bude kardinálom, druhý je exkomunikovaný a tretí sa
stane pápežom
21.12. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Samuel – príbeh, ktorý nás pozýva,
aby sme objavili radosť z vernej služby
Bohu 08.30 Klbko: Sviatočné dni – relácia
pre deti, ktorá poradí, ako si môžu čas
čakania na Vianoce skrátiť a užitočne využiť

lumen

24.11. (pondelok) 16.05 Univerzita tretieho veku: 4. – 6. prikázanie
25.11. (utorok) 10.35 Pápež František
na návšteve Európskeho parlamentu 12.05
Pápež František v Rade Európy 19.30 Viera
v Rusku: Svätý Serafim ⓬ – film
26.11. (streda) 19.30 Majstrova šifra: Ježišovo Božstvo – dokumentárny seriál 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
27.11. (štvrtok) 14.25 Áno, beriem: Kľúč
k šťastnému manželstvu: Manželstvo –
a načo? (3) – dokument 19.30 Bez hraníc:
Chudoba v Nemecku – relácia o podieľaní sa sestier služobníc Svätého Ducha
na projekte Stretnutia v kaplnke v obci
Mönchengladbach
28.11. (piatok) 17.30 František: Zmena
na Petrovom stolci – dokument o posledných dňoch pontifikátu pápeža Benedikta
XVI. 21.55 Svätý Peter (2) ⓬ – film o pôsobení svätého Petra v prvopočiatkoch Cirkvi
30.11. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Jozefovo stretnutie s bratmi – príbeh pre deti 08.30 Klbko – relácia pre deti,
ktorá na základe biblického príbehu kráľa
Šalamúna prináša zamyslenie nad múdrosťou 10.00 Svätá omša – priamy prenos
14.40 Aktuálne s kardinálom Tomkom:
100. výročie vypuknutia prvej svetovej
vojny 19.30 Spojení oceánom – dokument
o Radovi Lesayovi, ktorý sa po ukončení
štúdia informatiky na Slovensku rozhodol
odísť do USA, kde vyštudoval operný spev
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24.11. (pondelok) 20.30 Geocaching –
možnosť, ako spoznávať nové miesta
25.11. (utorok) 11.10 Ako môže vyžiť
mnohodetná rodina? 20.30 Okienko
do dogmatickej teológie – blahoslavený
pápež Pavol VI.
26.11. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Ivanka pri Dunaji 22.00 Frank
Martin – hudobný skladateľ
27.11. (štvrtok) 20.30 Jezuitské vzdelávanie v dobovom a súčasnom kontexte
28.11. (piatok) 20.30 Združenie pre rozvoj
rodiny
29.11. (sobota) 10.00 Čo nás čaká po smrti
(3); hosť: Igor Giboda 20.30 Misijné združenie Ducha Svätého na Slovensku
30.11. (nedeľa) 12.00 Ján Otruba – príhovor execitátora predvianočnej duchovnej
obnovy v Rádiu Lumen 14.00 Eugénia
Grandetová – rozhlasová hra 15.30 Rezbár
Juraj Mertuš – rozhovor
07.12. (nedeľa) 12.00 Ján Otruba – príhovor 13.00 10. ročník Jurinovej jesene 14.00
Červené ruže – rozhlasová hra
13.12. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Baziliky Svätého
Ducha v Michalovciach
14.12. (nedeľa) 12.00 Ján Otruba – príhovor 14.00 Choď za svetlom – rozhlasová
hra o svätej Lucii
19.12. (piatok) 18.00 Svätá omša pri príležitosti 6. predvianočnej duchovnej obnovy
s pátrom Jánom Otrubom 19.35 Modlitba
ruženca 20.30 Eucharistická adorácia z rozhlasovej kaplnky
20.12. (sobota) 18.00 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského 19.00 Ruženec
pre Slovensko 20.30 Eucharistická adorácia
z rozhlasovej kaplnky
21.12. (nedeľa) 12.00 Ján Otruba – príhovor 13.00 Poéziu a prózu Milana Rúfusa
recituje Jozef Šimonovič 14.00 Dar kňazstva – príbeh zo súčasnosti
27.12. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova

DVOJKA

22.11. (sobota) 10.30 Moja misia – Nairobi
11.40 Drevo s dušou – dokument o výrobcovi fujár, píšťal a gájd
23.11. (nedeľa) 09.00 Svätá omša na slávnosť Krista Kráľa z Nitry 10.15 Osturňa
– dokument 12.35 Orientácie 13.00 Slovo
01.45 Slovo R
24.11. (pondelok) 13.10 Hlas ticha – dokument o osobnosti slovenskej katolíckej
moderny Jankovi Silanovi
25.11. (utorok) 15.25 Orientácie R
29.11. (sobota) 11.55 Moja misia – dokument o dobrovoľníkoch na Haiti
30.11. (nedeľa) 09.30 Služby Božie v 1.
adventnú nedeľu z evanjelického kostola
v Sládkovičove 14.05 Orientácie 14.30
Slovo 01.10 Slovo R
02.12. (utorok) 15.30 Orientácie R
03.12. (streda) 20.00 Advent 2014 (každý
pracovný deň, reprízy od 08.12. doobedu
cca o 11.00)
04.12. (štvrtok) 18.45 Vianočné rozprávanie na sviatok svätej Barbory
06.12. (sobota) 18.45 Vianočné rozprávanie – svätý Mikuláš
07.12. (nedeľa) 13.10 Orientácie 13.50
Slovo 00.50 Slovo R
09.12. (utorok) 15.25 Orientácie R
13.12. (sobota) 10.55 Moja misia – Honduras 18.45 Vianočné rozprávanie o sv. Lucii
14.12. (nedeľa) 13.45 Orientácie 14.15
Slovo 00.45 Slovo R
16.12. (utorok) 15.30 Orientácie R
21.12. (nedeľa) 14.00 Orientácie 14.20
Slovo 01.50 Slovo R

Liturgické
pexeso
Enkolpion
Enkolpion s vyobrazením Presvätej
Bohorodičky sa nazýva podľa tohto
zobrazenia panagia a nosia ho všetci
východní biskupi. Pôvod enkolpionu
je v pohanských časoch. Často
boli enkolpiony používané aj ako
relikviáre. Na ich výrobu sa používali
rôzne materiály od skla až po zlato.
V roku 1571 bol nájdený zlatý
enkolpion v hroboch starovekého
vatikánskeho cintorína. Na jednej
strane bol vyrazený monogram
Krista medzi alfou a omegou
a na druhej strane holubica.

Pomôcky:
Adamo, Ana, Kód Omanu
Ata

Ťažil rudu

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 Vatikán 07.41 Z duše 17.05 Viera v živote
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
27.12. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Vladimír Pančák, Oľka)
28.12. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio devín
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená.

Mesto
na Považí

Ľudoop,
po česky

slovo

Vyzbrojila
brnením

Voltampér,
značka

Španielska
vychová
vateľka

Starý otec

Veľká mucha

Odrazil

Vedúci, líder

Belgický
spevák

Jednotka el.
napätia

Približne

Švédske auto

Snop

Riečny
kôrovec

Vytváral

Lekár liečiaci
alopaticky

Zhotov veniec

Nemec

Írska bohyňa
blahobytu

Karol,
po česky

Jedna i druhá
Odevná
tvorba
Obyvateľ
Španielska

Kurivo

Lesklý náter

Bodná zbraň

Nápor
Ministerstvo
slovo hospodárstva

Predložka

Minulý čas

Okresný
výbor,
skratka

Duša v Egypte

Pás ku kimonu

EČV Komárna

Značka
vysávačov

365 dní

Symetrála

Mesiac
Jupitera

3. časť
tajničky
Slávnostná
pocta

Odpočíval
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Činná sopka
Slovenská
poisťovňa
Pramatka
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2. časť
tajničky

Boh,
po hebrejsky
Počítačová
zbernica

1. časť
tajničky

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický
Zvratné
zámeno

Chemická
značka telúru

rádio slovensko a regina
22.11. (sobota) 09.05 Svätá omša z Katedrály v Banskej Bystrici
23.11. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Rimavskej Soboty
30.11. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby reformovanej cirkvi v Bratislave
07.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave
14.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Baziliky
sv. Emeráma v Nitre
21.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach

Nespal

I M A N L	Z	 E A U	Y	 R A C	Ť	Y	 I

O C O S A C S N L O	H	H	H	V A	Á	K
P	Á	D	Y	Ú	Y	A R	Ó	T A N A L	H	 I A

Rys, po srbsky

Legenda: ANANÁS, ANTIKA, BOJARI, BRÁNA, CIELE,
CITADELA, DOMAŠA, DRESY, DRUH, ENTITA, EPOCHA,
HRANICA, HRIECH, HROBY, HRUDA, IHLAN, JAHODA,
KAHANY, KALIKA, KNIHA, LIKAVA, LIMAN, NÁROD,
OBAVA, OBEDY, PÁDY, PLAZ, POLEVA, POŤAH, PRAHA,
PROLETÁRI, RODINA, RODY, SAHARA, SAVANA, SNAHA,
SNINA, STANICA, ŠANCA, TENIS, TÓRA, TOVÁREŇ, ÚNAVA,
ÚSMEV, ÚVAHA, VANÁD.
Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 22. Krížovka: aby sme mohli
z lásky umrieť, musíme z lásky žiť. Osemsmerovka: Viera je
náš štít a naše víťazstvo.
Výherca: Ružena Doležiová z Hažína nad Cirochou. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
alebo slovo1@grkatpo.sk.

Duchovné cvičenia
pre rozvedených
a nesviatostne zosobášených
28. – 30. november
Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť.
Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členmi Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú
bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie. Sú medzi nimi veľké rozdiely,
ako je veľký rozdiel medzi tým, kto sa opantaný hriechom dokonale odvrátil od Boha
i svojho partnera, zanechal vernosť a neplní si ani základnú povinnosť voči svojim
deťom, a tým, kto opustený a ponížený našiel po čase blízku osobu a žije s ňou v
nesviatostnom zväzku.
Ježiš Kristus neprichádza volať spravodlivých, ale hriešnikov. Všetci sme chorí na
duchu s potrebou Božej pomoci. Hriech rozvedených je však zrejmý a viditeľný, čo ich
bolestnejšie poznačuje. O to viac prežívajú Ježišov milosrdný pohľad tí z nich, ktorí
neprestávajú túžiť po Bohu, veď jeho láska uzdravuje.
Chceme vám tento milosrdný Boží pohľad sprostredkovať.
Príspevok za osobu: 45 eur

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
05. – 07.12. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
12. – 14.12. Kurz Filip. Peter Lipták & tím (od 14 rokov)
27.12. Animátorský ples nielen pre animátorov
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
11. – 14.12. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60
eur za osobu.
23. – 25.01. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz, ktorý pomáha manželom posilniť, oživiť a uzdraviť ich vzťah
prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu
Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 90
eur za manželský pár.
pútnické miesta

Centrum pre rodinu – Sigord

Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0903 983 317; 0903 983 316; e-mail: rodina@centrumsigord.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
06.12. Fatimská sobota – zamestnanci GTF (10.00 h)
07.12. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
06.12. Fatimská sobota (08.30 h)
25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

nové číslo účtu časopisu slovo

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

pápežské misijné diela

06.12. Fatimská sobota (10.30 h)
07.12. Malá púť – Počatie Presv. Bohorodičky sv. Annou (patrocínium kaplnky) (10.30 h)
24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
31.12. Polnočná svätá liturgia (na konci starého
a na začiatku nového občianskeho roka) (00.00 h)

Nové číslo účtu je: 3210 2069 59/0200 (SK4502 0000 0000 3210 2069 59),
KS: 0558, VS: 2015, ŠS: vaše PSČ

Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových
známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou.
NEODLEPUJTE!
		
Akcia nie je časovo obmedzená.
Známky môžete potom príležitostne zaslať 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 liturgii a úprimne vám
ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:
Dominik Gromoš: dominik.gromos@gmail.com
Pondelok 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá liturgia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 18.00
Stretnutie pri čaji / Projekcia filmov a beseda (Šarišanka, Hurbanistov 3)
Streda 18.00 Modlitbové večery a katechézy (GTF
PU)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko (Šarišanka, Hurbanistov 3)
25.11. Stretnutie pri čaji (hosť: psychologička
Mgr. Katarína Gromošová, 18.00 h)

