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Christos raždajetsja!
Slavite jeho!
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Z lásky k nám

Sečovský protopresbyterát
Centrom cyrilo-metodského kultu Košickej eparchie sa stalo práve mesto Sečovce. Je známe
svojou architektonickou pamiatkou – Chrámom sv. apoštolov Cyrila a Metoda z roku 1969,
ktorý je miestom modlitby a každodennej obety Božieho Syna. Kristom sú veriaci na toto
miesto každodenne pozývaní, aby načerpali radosť a silu do svojho života, v Sečovciach hlavne na sviatok sv. Cyrila a Metoda, keď sa tu koná odpustová slávnosť. Je duchovnou obnovou
pre každého človeka, ktorý slovanským učiteľom vďačí za dar viery.
Územie

Leží v severozápadnej časti
Východoslovenskej nížiny,
na mieste, kde spomínaná nížina prechádza do Podslanskej
pahorkatiny Slanských vrchov.
Dekanát vznikol z Trebišovského protopresbyterátu vyčlenením šiestich farnosti.

História

V roku 1997 vladyka Milan
Chautur, terajší košický eparcha, svojím dekrétom ustanovil
za patrónov Košického exarchátu sv. Cyrila a Metoda, a zároveň
vyhlásil chrám v Sečovciach,
zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, za miesto celoeparchiálnej
odpustovej slávnosti. O jedenásť rokov neskôr, v roku 2008,
bol zriadený v Sečovciach nový
protopresbyterský úrad.
Vladyka Milan Chautur vyhlásil farnosť Sečovce aj za sídlo

sečovského protopresbytera.
Stalo sa to 15. júna 2008 a jej
prvým dekanom sa stal otec Miroslav Pohár, farár v Sečovciach.
Dekanát Sečovce je najmenším
protopresbyterátom v Košickej
eparchii. Pozostáva z farností
Sečovce, Bačkov, Dvorianky,
Stankovce, Zbehňov a Zemplínska Teplica.

Zaujímavosti

Odpust na sviatok sv. Cyrila
a Metoda (5. júl) sa stal v Sečovciach centrálnym miestom
cyrilo- -metodského kultu
v Košickej eparchii. Sečovce
svojou výhodnou geografickou
polohou a kapacitne vhodným
chrámom pozývajú každoročne
množstvo veriacich na cyrilo-metodský odpust, ktorý je
tematicky zameraný na obnovu
života rehoľných komunít.

Tradícia odpustových slávností celoeparchiálneho významu v Sečovciach bola založená
5. júla 1997 dekrétom košického
vladyku Milana Chautura CSsR.
Dekrét nesie adekvátny názov
Pod ochranou solúnskych bratov. Jeho čiastočné znenie:
„Trojjediný Boh vo svojej
nekonečnej dobrote a svätej
prozreteľnosti dovolil ustanoviť
apoštolský exarchát, aby sme

v ňom oslavovali jeho dobrotu
a silu, a dožičil nám počúvať
radostnú zvesť o našej spáse
prostredníctvom svätých bratov
Konštantína Cyrila a Metoda.
Z moci danej mi... vyhlasujem
svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov slovanských, za patrónov Košického
apoštolského exarchátu.“ ˝n
Miroslav Pohár, Jozef Petričko

Štatistika
Gréckokatolíkov: 4 397
Farností: 6		
Filiálok: 10
Chrámov: 8		
Kaplnka: 2
Najstarší chrám: Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Zemplínskej Teplici (1790)
Najnovší chrám: Chrám Premenenia Pána v Malých Ozorovciach
(1998)
Prvý doložený kňaz: Ján Kolešňanský v Zemplínskej Teplici (1726)
zdroj: Košická eparchia 2013, www.grkatpo.sk
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Jedného dňa položil učiteľ svojim žiakom
otázku: „Prečo ľudia na seba kričia?“
„Kričia preto, lebo si myslia, že ich nikto
nepočúva,“ odpovedal nesmelo prvý.
„Nie, kričia preto, aby presadili svoj názor
pred inými,“ rýchlo dodal druhý.
„Kričia preto, lebo chcú mať u druhých
rešpekt,“ dôrazne poznamenal ďalší.
„A možno kričia preto, lebo sa dali obrať
o pokoj, ktorý im teraz chýba,“ povedal
napokon posledný.
„Prečo však niekedy kričia aj vtedy, keď
s nimi súhlasíme?“ opýtal sa profesor. A žiaci
znova hľadali odpoveď, ktorá by bola vo
všetkých ohľadoch správna, ale márne. Vtedy profesor povedal:
„Viete prečo ľudia na seba kričia? Je to preto, lebo keď sa hnevajú, ich srdcia sa od seba
príliš vzdialili. A ak sa chcú počuť, musia
na seba kričať. Čím sú nahnevanejší, tým
silnejšie. Lebo skutočne rozumieť možno iba
srdcom.“
Po chvíli ticha učiteľ dodal: „Všimnite
si, čo sa stane, keď sa dvaja ľudia do seba
zaľúbia. Nekričia, ale hovoria veľmi potichu.
To preto, lebo vzdialenosť medzi ich srdcami
je veľmi malá. Niekedy sú si tak blízko, že
ani nehovoria, iba šepkajú. A keď je láska
najintenzívnejšia, nemusia ani šepkať, stačí,
keď sa na seba pozerajú. Ich srdcia si vtedy
rozumejú aj bez slov.“
To sa deje medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa
ľúbia. Úlohou človeka je však lásku, ktorú
sa s pomocou milovanej osoby naučí v sebe
rozochvieť, rozšíriť na všetkých a všetko, čo
ho obklopuje a čo mu bolo z lásky prepožičané. Táto láska k nám prichádza a zjavuje
sa vo sviatočných dňoch, ktoré máme pred
sebou. Pomaličky, ale isto sú pred nami krásne sviatky narodenia Ježiša Krista. Môžeme
sa spýtať, čo pre nás tieto sviatky znamenajú
alebo čo od nich očakávame. Mnohokrát je
náš pohľad na tieto sviatky poznačený vplyvom okolia, médiami, reklamou. Toto všetko
nám nahovára, že Vianoce sú o nákupoch,
veľkom počte darčekov, dobrotách na stole,
zhone či dovolenke. Pod týmto tlakom z nás
veľmi ľahko môže vyprchať radosť zo sviatočných dní, ktoré máme pred sebou. Náš

svet je často neľútostný, plný násilia, tvrdý,
arogantný, poznačený mnohými navzájom
si odporujúcimi záujmami a egoizmom.
Je veľa tých, ktorí v Boha neveria, ďalší
neveria Bohu, iní si dokonca myslia, že by
bolo správne, keby sa Boh zjavil ako mocný, prísny a spravodlivý sudca, ktorý príde,
aby všetko zlo potrestal. Skutočnosť je však
podľa kresťanskej viery iná. Boh prichádza
a zjavuje svoju čistú a štedrú lásku k nám
v bezbrannosti a slabosti betlehemského
dieťatka. Jeho prítomnosť medzi nami nám
odhaľuje základnú skutočnosť a skúsenosť
našej viery – sme Bohom milovaní, sme
milovaní bez toho, aby sme si to zaslúžili.
Toto je to podstatné a jednoduché odhalenie
posolstva týchto dní, ktoré môžeme prijať
s radosťou a dôverou detí – sme milovaní
takí, akí sme, napriek našim slabostiam,
nedokonalostiam a úbohostiam. On sa stal
človekom z lásky k nám, aby nás zachránil
z hriechu a všetkého zla. On má moc premeniť ľudské srdcia, odstrániť zlo. Ak robíme
všetko preto, aby sme plnili Božiu vôľu,
a napriek tomu sa stretáme s našou biedou,
vedzme, že práve preto, že sme slabí, sme
milovaní. Boh nás miluje zadarmo a štedro.
A táto láska nás zachraňuje. Chlapček sa
nám narodil, daný nám je Syn. Boh totiž tak
miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby nik, kto v neho verí,
nezomrel, ale mal život večný. Boh neposlal
svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale
aby sa skrze neho svet spasil. Toto je pravda,
ktorá chce zaznieť v tvojom živote počas
týchto sviatkov. Dovoľme Narodenému, aby
nás uzdravil a miloval, aby sme mohli lásku
opätovať a milovať. Boha i človeka.

Miroslav Pohár, ThLic.
sečovský protopresbyter
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Službu ukrajinského provinciála
prevzal 15. októbra v Ľvove bývalý
slovenský provinciál saleziánov don
Karol Maník. Nahradil dona Onorina
Pistrellata. Don Karol Maník navštívil
začiatkom novembra aj centrálnu
a východnú Ukrajinu, aby videl saleziánske diela v Kyjeve a vo východnom
Dnepropetrovsku, blízko Donecka.
(www.saleziani.sk)

Požehnanie Svätojakubskej tabule a otvorenie novej trasy Jakubskej
cesty sa uskutočnilo 14. novembra
pred gréckokatolíckym Chrámom
Narodenia Bohorodičky v Kežmarku. Požehnal ju biskup Milan Lach
SJ za účasti predstaviteľov mesta,
Fraternity Jeruzalem, Priateľov sv.
Jakuba a Jakubskej cesty. Cesta sa
napája na Jakubskú cestu v Levoči,
pokračuje cez bývalý vojenský objekt
Javorina, Podolínec, Vyšné Ružbachy
a Litmanovú do Červeného Kláštora.
(Alžbeta Plasser, Matúš Trojan)

Konferencia biskupov Kene
predniesla podozrenia ohľadom
národnej vakcinačnej kampane.
Podľa informácií biskupov bolo v Keni
sterilizovaných veľké množstvo žien
bez toho, aby o tom vedeli. Katolícka
zdravotnícka komisia v Keni údajne
zistila, že vakcíny, ktoré sa používali
na očkovanie mladých žien proti
tetanu, obsahovali jednotku hormónu, ktorý udržuje graviditu (b-HCG).
Protilátky proti tomuto hormónu
by mohli spôsobovať skoré umelé
potraty a sterilitu.

Tretí svetový kongres cirkevných
hnutí a nových komunít sa uskutočnil 20. – 22. novembra v rímskom
Pápežskom kolégiu Maria Mater
Ecclesiae na tému Radosť evanjelia:
misionárska radosť. Okolo 300 delegátov zo 100 hnutí a nových komunít
prišlo do Ríma zo 40 krajín piatich
kontinentov.

Trojdňová medzinárodná konferencia organizovaná Pápežskou
radou pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorá vyvrcholila 22. novembra
vo Vatikáne, bola zameraná na tému
posilňovania a oživovania nádeje
u ľudí s poruchami autistického spektra... Konferenciu biskupov Slovenska
zastupoval pomocný prešovský biskup Mons. Milan Lach SJ, predseda
bioetickej subkomisie a zodpovedný
v rámci KBS za pastoráciou v zdravotníctve.

slovo 26 | 2014

|5
		

slovo 26 | 2014

Bratislavčania putovali do Heiligenkreuzu a Mariazellu

Konferencia o identite a suverenite rodiny

Pri príležitosti Roka Sedembolestnej putovali 25. októbra
veriaci gréckokatolíckej farnosti
Bratislava-Staré Mesto do rakúskych pútnických miest
Heiligenkreuz a Mariazell.
Pod vedením farára otca
Rastislava Čižika sa pútnici
na začiatku pomodlili modlitbu zvyčajného začiatku, aby
si počas putovania vyprosili
Božie požehnanie. V cisterciánskom kláštore Heiligenkreuz
pútnikov privítal a sprevádzal
brat Martin, jeden z tamojších mníchov. V kláštornej
kaplnke sa pomodlili utiereň
a uctili si relikviu svätého kríža,
ktorá je najväčšou severne
od Álp. Po prehliadke opátstva
pokračovali do Mariazellu,

Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove v spolupráci s Teologickou fakultou Sliezskej
univerzity v Katoviciach usporiadala medzinárodnú filozoficko-kánonickú konferenciu
s názvom Rodina, suverenita,
spoločenský rozmer. Konferencia bola organizovaná pri
príležitosti dvadsiateho výročia
listu Jána Pavla II. Gratissimam
sane a dvadsiateho výročia Mektoré je najväčším mariánskym
pútnickým miestom Rakúska.
Po príchode nasledovala prehliadka baziliky. V Kaplnke sv.
Michala sa prítomní zúčastnili
na svätej liturgii, ktorú slúžil

otec Rastislav Čižik. Modlitba
večierne na ceste domov bola
duchovnou bodkou za púťou.
(Rastislav Čižik)

Koniec zákazu svätenia ženatých mužov
pre východné katolícke cirkvi v diaspóre
Tradícia východných cirkví
dovoľuje udeľovať sviatosť
kňazstva ženatým mužom.
Vatikán to potvrdil, no zároveň
nástojí na kňazskom celibáte
pre latinský obrad. V novembri
2013 Kongregácia pre východné cirkvi požiadala pápeža,
aby rozšíril možnosť kňazskej
vysviacky pre ženatých mužov
východného obradu aj mimo
územia východnej Európy
a Blízkeho východu. Pápež
František vyhovel prosbe o pol
roka neskôr. 14. júna Kongregácia pre východné cirkvi vydala
nové Pápežské nariadenia pre
ženatý východný klérus. Nariadenia sa dostali na verejnosť až
ich prijatím do vestníka Acta
apostolicae sedis, ktorý väčši-

nou vychádza so šesťmesačným
oneskorením.
V 19. storočí, s príchodom
mnohých katolíckych imigrantov východného obradu do Kanady, sa biskupi latinského
obradu začali sťažovať, že prítomnosť ženatých katolíckych
kňazov by mohla spôsobiť „vážny škandál“. Vatikán napokon
zakázal pôsobenie ženatých
kňazov v diaspóre a nariadil,
aby východné katolícke cirkvi
pre svojich veriacich v diaspóre
svätili len slobodných mužov.
Pravidlo sa vzťahovalo predovšetkým na Kanadu, USA
a Austráliu.
Nové ustanovenie platí pre
existujúce metropolie, eparchie a exarcháty katolíckych

chaldejcov, maronitov, melchitov, slovenských a ukrajinských
gréckokatolíkov v Amerike alebo v Európe. V oblastiach, kde
katolíci východného obradu
nemajú vlastné cirkevné štruktúry a sú spravovaní miestnymi
latinskými biskupmi, výnimka
od celibátu neplatí. (www.
lumen.sk)

Kresťania v Nemecku sa spojili proti gender ideológii
Teologicky konzervatívni
kresťania rozličných vierovyznaní vyzvali na boj proti
gender ideológii. „Je antikresťanská, totalitná a namierená
proti Božiemu stvoriteľskému
poriadku,“ píše sa vo vyhlásení
zverejnenom v polovici novembra v Gomaringene v Nemecku.
Predstavitelia gender ideoló-

gie sa zasadzujú za „presadenie
absolútnej rovnosti pohlaví vo
všetkých oblastiach“. Zastávajú
názor, že všetky sexuálne orientácie sú rovnocenné a že každý
človek má slobodu, aby si vybral
vlastné pohlavie. Genderizmus
je namierený proti stvoriteľskému poriadku a tým aj proti
samému Bohu. Je teda „ateis-

tický a antiteistický a tak, ako
zdôrazňuje pápež František, má
satanský pôvod“.
Signatári vyzývajú k verejnému protestu a ďakujú katolíckym biskupom a biskupským
konferenciám napr. v Poľsku,
Portugalsku a na Slovensku,
ktoré sa vo svojich vyhláseniach
vzopreli tejto ideológii.

dzinárodného roka rodiny 1994,
ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov. Konferenciu organizačne a odborne
zabezpečili prof. Pavol Dancák,
prof. Krzysztof Wieczorek,
doc. František Čitbaj a prof. Andrzej Pastwa.
Prvá časť sa uskutočnila
24. októbra a bola venovaná
prednáškam o postavení rodiny
v spoločnosti. Prostredníctvom
videonahrávky sa na začiat-

ku účastníkom konferencie
prihovoril Mons. Milan Chautur
CSsR. Druhý deň (25. október)
bol venovaný cirkevno-právnej
reflexii rodiny. Hlavný príspevok prostredníctvom videonahrávky predniesol arcibiskup
prof. Cyril Vasiľ SJ, ktorý sa
koncentroval na objasnenie
kánonických rozdielov pri
uzatváraní manželstva v západnej cirkvi a vo východných
cirkvách. (Emília Halagová)

Zomrel najstarší kňaz Gréckokatolíckej cirkvi
V nedeľu 9. novembra v Košiciach usnul v Pánovi otec
Gabriel Németh, asesor
a titulárny kanonik, najstarší
kňaz Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Narodil sa 23.
septembra 1922 v Bačkove.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval
v rokoch 1933 – 1941 v Košiciach. Po prijatí do kňazského
seminára študoval v rokoch
1942 – 1947 v Prešove posvätnú
teológiu. Pred ordináciou prijal
sviatosť manželstva s Annou
Kolesárovou. Kňazskú vysviacku
mu vkladaním svojich rúk udelil
bl. biskup P. P. Gojdič OSBM 10.
augusta 1947 v Trebišove. V krátkej pastoračnej službe pôsobil
vo Vápeníku a Topoli. V čase
neexistencie Gréckokatolíckej
cirkvi v bývalom Československu pracoval v rôznych civilných

zamestnaniach na Slovensku
i v Čechách, naposledy vo VSŽ
Košice. V roku 1968 bol vymenovaný za duchovného správcu
farnosti Jovsa a o rok neskôr sa
ocitol vo farnosti Trhovište, kde
pôsobil až do roku 1995. Plných
dvadsaťšesť rokov požehnane
pracoval nielen vo svojej farnosti, ale aj v okolitých dedinách.
Po skončení aktívnej služby sa
presťahoval do Košíc, na sídlisko
Terasa, kde pravidelne vypomáhal najmä v spovednici až do posledných dní svojho života.
Za jeho obetavú kňazskú službu mu bol v rámci Prešovskej
eparchie udelený čestný titul
titulárny kanonik a v rámci Košickej eparchie hodnosť protojerej s právom nosiť zlatý kríž. 11.
mája 2002 dostal pamätný list
pri príležitosti spomienky na 55.

výročie biskupskej vysviacky bl.
Vasiľa Hopka. Zádušná svätá liturgia a pohrebné obrady, ktoré
viedol vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, sa uskutočnili
14. novembra v Katedrálnom
chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach. Blažený pokoj a večná mu pamiatka!
(Michal Hospodár)

Zomrela sr. Makrína Mária Fečová
Sestra Makrína Mária Fečová sa
narodila 13. marca 1930 v Radvanovciach. 1. novembra 1947 vstúpila do Rádu sestier sv. Bazila
Veľkého v Prešove. Jej rehoľná
formácia – noviciát sa konal
v ťažkých podmienkach, lebo sa
začalo prenasledovanie Cirkvi.
Preto narýchlo prijala obliečku
do rehoľného rúcha z rúk bl.
biskupa mučeníka P. P. Gojdiča
OSBM. Komunistický režim ju
spolu s ďalšími sestrami prinútil
opustiť kláštor. Sestry boli
vyvezené na západné Slovensko.
Po čase bola sr. Makrína premiestnená do Domu dôchodcov
v Kovarciach. Tam v roku 1956

tajne zložila večné sľuby. Neskôr
odišla na Moravu, do Svitav, kde
pracovala v ústave pre mentálne
postihnuté ženy ako pracovníčka v záhrade. Po páde totality sa
sr. Makrína vrátila aj s ostatnými
sestrami na rodné Slovensko. Zo
Sečoviec bola v roku 1993 preložená do Levoče, kde sestry začali svoju misiu v školskej a farskej
katechéze, slúžili v chráme a šili
kňazské rúcha. V komunite
sestier obetavo pracovala v domácnosti, v chráme, v záhrade
a svojím apoštolátom modlitby
medzi veriacimi. Z Levoče sa
spolu so sestrami vrátila v roku
2006 do Sečoviec. Sr. Makrína

bola plná ducha vrúcnej modlitby, obetavosti, skromnosti,
pracovitosti a ochoty pomôcť.
Po krátkej a ťažkej chorobe
odovzdala svoju dušu svojmu
nebeskému Otcovi 11. novembra
2014. Večná jej pamiatka! (Helena Šimková OSBM)


Vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup, posvätil 18.
októbra nový ikonostas v Chráme
sv. Demetra v Matiaške. Za účasti
kňazov Hanušovského protopresbyterátu a kňazov pôsobiacich v tejto
farnosti vladyka Milan slávil eucharistiu. V homílii okrem iného zdôraznil,
aké dôležité miesto v živote kresťana
predstavuje ikona. Ikony napísali Blažena Dzurjaniková a otec Jozef Špes
z Lomného. (Miroslav Janočko)

Odpustovú slávnosť svojho
patróna slávili na Gymnáziu sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom 13. novembra. Témou slávnostného dňa,
ktorú študenti rozoberali na triednických hodinách, bola rodina. Pri
slávení svätej liturgie duchovný
správca otec Vasil Kindja varoval pred
nebezpečným fenoménom, ktorý
ničí rodiny dnešnej doby. V akadémii,
ktorú pripravili žiaci 1. ročníka, rezonovala téma dôležitosti rodiny pre
ľudský život. Prosby žiakov za rodiny
boli inšpirované krásnym Akatistom
požehnania rodín. Atmosféru dotvoril
spevácky zbor gymnázia. (Ema Jarošová)

Fatimská sobota sa na hore
Zvir konala 1. novembra. Slávenie
sa začalo rozjímavým ružencom.
Program pokračoval slávením svätej
liturgie, ktorej hlavným celebrantom
bol duchovný správca hory Zvir otec
Marcel Pisio. Po liturgii nasledovalo
požehnanie náboženských predmetov, Korunka Božieho milosrdenstva
a modlitba k Panne Márii Fatimskej.
Po skončení programu sa pútnici
pomodlili panychídu. (Erik Hrabčák)

Na počesť bl P. P. Gojdiča slávili
4. novembra Gymnázium a Cirkevná
základná škola s materskou školou
bl. P. P. Gojdiča v Prešove v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku
Sekčov odpustovú slávnosť, ktorej
predsedal prešovský protopresbyter
Daniel Galajda, riaditeľ Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského
úradu otec Anton Uhrin, duchovný
správca školy a farár Farnosti Povýšenia sv. Kríža otec Rastislav Baka
a kaplán otec Matúš Verba. V závere
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odznela modlitba vladyku Pavla vo
väzení. (Helena Čitbajová)

Mesto Vranov nad Topľou
a primátor Ing. Ján Ragan udelili
5. novembra v Dome kultúry 30
verejných ocenení v kategóriách
Cena mesta, Cena primátora a Čestné uznanie mesta. Cenu primátora
získala farnosť Vranov-Juh za rozvoj duchovného života a podiel
na vybudovaní gréckokatolíckeho
Chrámu sv. Pátra Pia, ktorú prevzal
správca farnosti otec Matúš Čekan.
Ceny primátora boli udelené aj Jane
Višňovskej in memoriam za rozvoj
kultúry v meste a úspešné vedenie
Gréckokatolíckeho chrámového
zboru bl. Petra Pavla Gojdiča, ktorú
prevzala jej sestra Mária Šandorová,
MUDr. Štefanovi Zahorjanovi za podiel pri obnove historických hodnôt,
najmä Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom a rozvoj kresťanskej
kultúry a Čestné uznanie mesta
bolo udelené aj Milanovi Krajňákovi
za vznik chránenej dielne Roma Art
v Čičave a cieľavedomú umeleckú
výrobu originálnych rezbárskych
výrobkov z dreva s rómskou komunitou. (-mc)

Maturanti cirkevného Gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
zorganizovali na sviatok archanjela
Michala 8. novembra stužkovú slávnosť. Program sa začal archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú celebroval
vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii vladyka Milan poukázal
na sviatok archanjela Michala, ktorého ponúkol ako vzor maturantom,
a zároveň ich zveril pod jeho ochranu. Liturgickú slávnosť ukončil obrad
požehnania maturitných symbolov.
S vladykom koncelebrovali liturgiu
riaditeľ Diecézneho školského úradu
Peter Orenič a miestny protopresbyter Dušan Seman spolu s ďalšími
kňazmi. Prítomní sa po skončení
svätej liturgie presunuli do hotela,
kde program pokračoval slávnostným
odovzdaním maturitných stužiek.
(Tomáš Haburaj)

Metodický deň učiteľov cirkevných škôl Košickej eparchie sa
uskutočnil 7. novembra v Trebišove.
Program sa začal archijerejskou
svätou liturgiou v miestnom farskom
chráme. Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, povzbudil pedagógov,

V Prešove sa uskutočnil Medzinárodný festival
duchovných piesní byzantského obradu
V Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove zazneli 7. –
9. novembra tóny byzantských
zborových spevov. Pod záštitou
Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu,
sa konal už 23. ročník Medzinárodného festivalu duchovných
piesní byzantského obradu,
ktorý je najstarším svojho
druhu na Slovensku a svojou
jedinečnosťou sa stal neoddeliteľnou súčasťou jesenného
kultúrneho života Prešova.
Program festivalu sa začal
v piatok podvečer slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorú
slúžil otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a spevom
sprevádzal prešovský katedrálny zbor. V príhovore vladyka
vyzdvihol prácu speváckych
zborov, ocenil ich obetu, ktorú
musia vynaložiť hlavne pri
nácvikoch.
Na sobotňajšom hlavnom
festivalovom koncerte vystúpilo pred veľkým počtom
poslucháčov sedem speváckych
zborov. V úvode sa účinkujúcim aj poslucháčom prihovoril
otec arcibiskup. V prvej časti
sa predstavili štyri katedrálne
zbory: Katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa z Prešova, Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom
chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach, Bratislavskú eparchiu reprezentovali dva zbory – Chrysostomos
a Kyrillomethodeon. Druhú
časť programu otvorila skupina
Zboru sv. Romana Sladkopevca.
Potom nasledovalo vystúpenie
zahraničných zborov. Brniansky miešaný spevácky zbor
Gaudeamus z Českej republiky
pod vedením dirigentky Dáše
Karasovej zaujal vystúpením
mladých spevákov. Z maďarské-

Mládež Košickej eparchie na Wojtylovej stope
Deň študentov sa v Košickej eparchii niesol v duchu
nasledovania svätého pápeža
Jána Pavla II. Mládež eparchie
si v roku svätorečenia významného pápeža vybrala mesto
Krakov. Tematický projekt sa
začal už v nedeľu podvečer 16.
novembra, keď mladí z Košickej
eparchie prevzali putovný kríž
pápeža Jána Pavla II. a priniesli
ho do košickej katedrály. Tu v tichu a modlitbe mohli uvažovať
o význame kríža v živote mladého človeka. Vrcholom stretnutia
bola večiereň, ktorú v Katedrále
Narodenia Presvätej Bohorodič-

ky viedol košický eparchiálny
biskup Milan Chautur.
Program pre mládež Košickej
eparchie pokračoval 17. novembra púťou – Wojtylovou stopou
do Krakova, ktorú zorganizovala komisia pre mládež Košickej
eparchie. Po viac ako tristo kilometroch cesty privítal mladých
zo Zemplína starobylý Krakov
– mesto sv. Jána Pavla II. Púť
sprevádzal prof. Peter Zubko,
cirkevný historik z Katolíckej
univerzity v Ružomberku, ktorý
svojím výkladom objasnil život
a dielo pápeža Jána Pavla II.
Počas cesty predstavil detstvo,

mladosť a pontifikát Jána Pavla
II. Prehliadková trasa sa začínala na wawelskom hradnom
návrší. Prítomní si prezreli
katedrálu, kde si mohli uctiť
relikviu krvi svätého Jána Pavla
II., a zastavili sa pri hrobe sv.
Stanislava a sv. Hedvigy. Po prehliadke sa presunuli do centra
Krakova a neskôr do Sanktuária
Božieho milosrdenstva, kde slávili svätú liturgiu. Púť zakončila
prehliadka sanktuária, kláštornej cely sv. Faustíny a kláštornej
kaplnky s relikviami svätice.
(Tomáš Haburaj)

Druhé stretnutie Archieparchiálneho zhromaždenia
Prešovskej archieparchie

ho mesta Nyíregyháza vystúpil
mužský Zbor sv. Damiána,
ktorý tvoria bohoslovci z kňazského seminára. Zvláštnosťou
je, že podnetom na jeho vznik
bola charitatívna činnosť
bohoslovcov, ktorí benefičnými vystúpeniami získavajú
finančné prostriedky na pomoc
postihnutým deťom. Bodkou
za festivalovým koncertom bol
spoločný spev piesne Budi imja
Hospodne od Dmitrija Bortňanského. V závere sa účinkujúcim
poďakoval prešovský protopresbyter otec Daniel Galajda
a program definitívne uzavrel
spoločný spev Mnoholitstvija.
Slovom koncert sprevádzala
Annamária Vlkovičová.
Obohatením programu bolo
ocenenie pána Pavla Vasiľa,
ktorému Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metro-

polita, odovzdal ďakovný list
a Medailu bl. biskupa P. P. Gojdiča ako poďakovanie za dlhoročnú prácu dirigenta Zboru sv.
Romana Sladkopevca.
Tretí deň sa niesol v duchu
hlavného poslania cirkevných
speváckych zborov – spevu
pri bohoslužbách. Na svätých
liturgiách spieval gréckokatolícky chrámový zbor Hlahol zo
Sídliska 3 v Prešove a bratislavský katedrálny zbor Kyrillomethodeon.
Organizátorom festivalu je
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
v Prešove a združenie Sakrálne
spevy Východu. Podujatie bolo
zrealizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Gréckokatolíckeho arcibiskupstva a ďalších
sponzorov. (Valéria Hricovová;
snímky: Alexander Hricov)

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa v utorok
18. novembra uskutočnilo 2.
stretnutie Archieparchiálneho
zhromaždenia (AZ) Prešovskej
archieparchie. Zaoberalo sa
témami, ktoré na zasadnutiach
prerokovala komisia AZ pre
špeciálnu pastoráciu mládeže,
Rómov a rodín.
Zúčastnilo sa na ňom 94
účastníkov, ktorí sú zástupcami
jednotlivých protopresbyterátov, reholí, hnutí a spoločenstiev, rôznych inštitúcií. Zaobe-

rali sa konkrétnymi návrhmi:
formáciou a evanjelizáciou
mládeže v spoločnom projekte
centier, vytvorením finančných
bonusov pri poskytnutí zľavy
viacpočetným rodinám na pobyty v centrách archieparchie,
duchovnou formáciou miništrantov, misijným rozmerom
v oblasti pastorácie Rómov,
spôsobmi a možnosťami evanjelizácie a pastorácie Rómov vo
farnosti, pastoračným plánom
pre formáciu a evanjelizáciu
rodín, novými možnosťami, ako
pomôcť kňazským rodinám žiť

apoštolský rozmer ich kňazského a rodinného života.
Stretnutie sa začalo modlitbou Akatistu požehnania rodín.
Úvodné slovo predniesol otec
Peter Tirpák, sekretár AZ, a pozdravné slovo prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
Predseda komisie otec František
Dancák predstavil tému, ktorou
sa komisia zaoberala, a mená
členov komisie.
Celodenné rokovanie prebiehalo v príjemnej atmosfére,
v ktorej ku každej téme zaznelo
veľa návrhov, pripomienok
a postrehov, ktoré budú zapracované do záverečného dokumentu AZ. Na konci stretnutia
sa konalo tajné hlasovanie,
ktorého výsledky budú zverejnené po vyjadrení prešovského
arcibiskupa metropolitu. Záver
stretnutia patril ďalšej časti
modlitby Akatistu požehnania
rodín, ktorú sa modlil prešovský pomocný biskup Milan
Lach SJ. (Ľubomír Petrík, snímka: Martin Tkáč)

aby sa nebáli používať najvhodnejšie
metódy práce. Za príklad ponúkol
Učiteľa učiteľov – Krista, ktorý vyučoval metódou lásky. V prednáške otec
Metod Lukačik CSsR uviedol všetkých
účastníkov do poslania zasvätených
osôb aj v oblasti školstva, keďže nadchádzajúci rok bude venovaný práve
im. V priestoroch školy sa potom 160
účastníkov rozdelilo do šiestich sekcií
zameraných na informácie z oblasti
masmediálnej komunikácie, duchovnej formácie, psychológie, pracovno-právnych vzťahov a športu. (Klára
Zorvanová)

Ďalší Kurz Filip sa v GMC Bárka
v Juskovej Voli konal 7. – 9. novembra a viedol ho tím Petra Liptáka
z Košíc. Na kurze sa zúčastnilo 60
mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie. Počas kurzu mladí
v pravde cez ohlasovanie evanjelia
nahliadli do svojho vnútra a prijali
Krista za svojho Pána a Spasiteľa.
Kurz bol zakončený v nedeľu vzdávaním vďaky za prijaté dobrodenia
slávením eucharistie. (Erich Eštvan)

Posviacka obnoveného interiéru
chrámu, ikonostasu a nového oltára
v Kručove, ktorú vykonal prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ,
sa uskutočnila 9. novembra pri príležitosti sviatku sv. Paraskevy. Na záver
slávnosti, na ktorej bolo prítomných
10 kňazov a veriaci z celej farnosti
Lomné, sa otec arcibiskup poďakoval
veriacim za ich zanietenosť pri oprave chrámu. (Jozef Špes)

Malá púť sa na hore Zvir
uskutočnila 9. novembra. Začala sa
uctením ikony Presvätej Bohorodičky.
Po úvodnej modlitbe otec Michal
Leščišin, rektor Chrámu a Kaplnky
Nepoškvrneného počatia, privítal
pútnikov, nasledoval Akatist požehnania rodín a modlitba ruženca.
Vyvrcholením bolo slávenie svätej
liturgie, ktorú viedol otec Michal
Leščišin a sprevádzal chrámový zbor
Stauros z gréckokatolíckej farnosti
Povýšenia svätého Kríža na sídlisku
Sekčov v Prešove v sprievode otca
Vasiľa Kormaníka. Po liturgii nasledovalo požehnanie náboženských
predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Veriaci si mohli
uctiť relikvie sv. Jána Pavla II. v aule,
ktorá je po ňom pomenovaná. (Erik
Hrabčák)
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Kongres rodiny

Rozhovor s krakovským
arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom
Dziwiszom, ktorý 12.
novembra prijal čestný
titul doctor honoris causa Prešovskej univerzity

V utorok 11. novembra sa v Prešove začal trojdňový Kongres rodiny. Bol jedným z podujatí
Roka rodiny, ktorý prebieha v Prešovskej gréckokatolíckej archieparchii.

K

ongres rodiny sa začal archijerejskou
svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove, na ktorej hlavný
celebrant Mons. Ján Babjak SJ v homílii
hovoril o dobrej modlitbe, pretože v evanjeliu zaznela modlitba Otčenáš. „Začíname
Kongres rodiny dobrou modlitbou, lebo
eucharistická modlitba je tá najlepšia
a najsilnejšia modlitba. Tri dni budeme mať
pred očami rodinu, predovšetkým kresťanskú rodinu, ktorá sa modlí a za ktorú sa
modlíme,“ povedal vladyka. Koncelebrovali
aj bratislavský eparchiálny biskup Mons.
Peter Rusnák, prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach SJ a kňazi, ktorí zavítali
na kongres.
Na pôde Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity (GTF PU)
program pokračoval úvodným slovom
dekana fakulty prof. Petra Šturáka. S pozdravným slovom vystúpil aj rektor PU
prof. René Matlovič. Nosnými boli tri
prednášky. Mons. Ján Babjak SJ hovoril
o biskupskej synode o rodine, na ktorej
sa zúčastnil. Mons. Milan Chautur CSsR,
košický eparchiálny biskup a predseda rady
KBS pre rodinu, predostrel prácu tejto rady
pre konkrétnu pastoráciu rodín a podpredseda NR SR Ján Figeľ vysvetlil ústavnú
ochranu manželstva na Slovensku.
Popoludní v rámci akademickej vyšehradskej spolupráce vystúpili hostia z Maďarska, Českej republiky a Poľska, a nakoniec domáci prednášatelia. Bohatá diskusia
ukončila prvý deň kongresu.

Čestný doktorát pre kardinála
Stanislava Dziwisza

12. novembra Prešovská univerzita na návrh
fakulty udelila na pôde GTF PU čestný titul
doctor honoris causa kardinálovi Stanislavovi Dziwiszovi, krakovskému arcibiskupovi metropolitovi.
Čestný doktorát z katolíckej teológie
prijal z rúk rektora prof. Reného Matloviča,
ktorý v príhovore vysoko vyzdvihol osobnosť kardinála. Laudatio predniesol dekan
GTF PU prof. Peter Šturák, ktorý predostrel
život a dielo kardinála, jeho vzťah k Slovensku a ku Gréckokatolíckej cirkvi, ako aj to,

dal, že Dobrý pastier dáva život, pozná svoje
ovce a ovce poznajú jeho. Táto skutočnosť
sa zviditeľňuje aj v rodine, ktorá vyžaduje
lásku, ktorá dáva život a ktorá pomáha
vzájomne sa poznávať.

Anastasis oslávila 20 rokov

že viacerí gréckokatolícki kňazi mohli študovať a študujú práve v Krakove. Pripomenul, že pán kardinál bol až do smrti svätého
Jána Pavla II. jeho osobným tajomníkom
v Krakove a vo Vatikáne.
Nový čestný doktor PU kardinál Stanislav
Dziwisz v slávnostnej prednáške hovoril
o svätom Jánovi Pavlovi II. ako o pápežovi
rodiny.
V závere slávnosti vystúpil prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý
zaspomínal na milú udalosť z Vatikánu, pri
ktorej mohol osobne spoznať vtedajšieho
osobného pápežského tajomníka. Pripomenul aj Božie milosrdenstvo, ktoré nás spája.
Na slávnosti sa medzi inými zúčastnil aj
košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, bratislavský eparchiálny biskup
Mons. Peter Rusnák, spišský biskup Mons.
Štefan Sečka, prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach SJ, krakovský pomocný biskup Mons. Ján Szkodoň, emeritný
pražský pomocný biskup Mons. Ján Eugen
Kočiš, rektor Katolíckej univerzity v Ru-

žomberku prof. Jozef Jarab a ďalší.
Udelenie čestného doktorátu kardinálovi
Dziwiszovi je zo strany univerzity prejavom
uznania jeho neustáleho zasadzovania sa
za pravdu, pokoj a spravodlivosť, vyjadrením vďačnosti za jeho vklad k budovaniu
vzťahov medzi Poľskom a Slovenskom,
medzi Krakovskou arcidiecézou a Prešovskou gréckokatolíckou archieparchiou, ako
aj prejavom vďaky za pomoc, ktorú cirkev
v Krakove preukázala a stále preukazuje
pri štúdiu v jej vzdelávacích inštitúciách.
Kardinál Stanislav Dziwisz stojí na čele
susednej arcidiecézy, s ktorou má Prešovská
gréckokatolícka archieparchia úzke kontakty po duchovnej, cirkevnej, akademickej,
spoločenskej i historickej stránke.
V stredu 12. novembra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ predsedal v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sláveniu
archijerejskej svätej liturgii, pred ktorou sa
veriaci modlili Akatist požehnania rodín.
V liturgickej homílii sa prihovoril prešovský
pomocný biskup Milan Lach SJ, ktorý pove-

Preplnené Kino Scala v Prešove bolo v stredu 12. novembra miestom jedinečného
koncertu skupiny Anastasis pod názvom 20
rokov skupiny Anastasis, ktorý sa uskutočnil ako sprievodné podujatie Kongresu
rodiny a zároveň ako súčasť Projektu Viera.
Katechézu na tému Rodina ohlásil otec
Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir
v Litmanovej.
Zaujímavosťou bolo, že na koncerte sa
predstavili tri zo štyroch generácií skupiny,
ktoré v nej pôsobili od jej vzniku v roku
1994. Ide o gréckokatolíckych kňazov
a bohoslovcov. Leitmotívom celého večera
bola pieseň z prvého albumu pod názvom
Zapáľme svet.
Hudobným hosťom večera bol jeden zo
zakladajúcich členov, gréckokatolícky kňaz
a známy gospelový spevák a hudobník Peter
Milenky so svojou kapelou. Na pieseň Bartimej si na javisko pozval aj Zbor sv. Romana
Sladkopevca.
Na koncerte sa zúčastnil aj prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ,
prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ,
predstavení Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča a vedenie
Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU
v Prešove.
Vladyka Ján Babjak sa na konci koncertu
poďakoval za vynikajúci spôsob evanjelizácie a požiadal organizátorov, aby podobný
koncert zopakovali aj na budúci rok, pretože Rok rodiny v Prešovskej archieparchii
pokračuje ďalej.
Vydarený koncert bol prejavom vďaky
nielen samotným zakladateľom a členom
kapely Anastasis, ale aj všetkým, ktorí sa
podieľajú na novej evanjelizácii.
Gospelovú skupinu Anastasis tvoria
seminaristi Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove, ktorí sú študentmi Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej univerzity

v Prešove. Záznam z koncertu pripravuje
TV Lux.

Záver kongresu

Tretí deň Kongresu rodiny, štvrtok 13.
novembra, bol koncipovaný prakticky, pre
kňazov v pastorácii, aby mali čo najviac
impulzov na službu rodinám. Po modlitbe
Akatistu požehnania rodín ho príhovorom
otvoril vladyka Milan Lach. Potom zazneli praktické prednášky o kurze prípravy
na manželstvo, o rodine v službe evanjelizácie, o formácii mládeže v duchu budovania
rodinného spoločenstva a o rómskej rodine
v kontexte evanjelizácie. V auditóriu zarezonovali tri svedectvá – manželov, ktorí už
majú dospelé deti, gréckokatolíckeho kňaza
a jeho manželky, ktorí prijali ako Boží dar
desať detí, a svedectvo rómskej rodiny,
ktorá zakúsila stretnutie s Kristom.
Súčasťou programu bolo kultúrne vystúpenie žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Gabriela Rovňáka v Košiciach
s názvom Otvor srdce umeniu, ži krajší
život. Umelecký program vznikol ako súčasť
diplomovej práce v rámci štúdia na GTF PU,
prepojil štúdium probačnej a mediačnej
práce a animácie voľnočasových aktivít
s prácou jeho autorky Beáty Rovňákovej.
Zaznela aj pieseň k Roku rodiny, ktorú
zložili a naspievali mladí ľudia z Prešovskej
archieparchie. Vznikla ako hymna pri príležitosti letných stretnutí mládeže v Centre
pre mládež v Juskovej Voli v tomto roku.
Autorkou hudby je Janka Demčáková, text
napísala Marta Sujová (Jalčaková).
Trojdňový Kongres rodiny v Prešove
ukončila projekcia dokumentárneho filmu
Oľšavica – ostrov nádeje, ktorý vypovedá
o záchrane židovských spoluobčanov počas
druhej svetovej vojny v gréckokatolíckej
obci Oľšavica. Za prezentáciu Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a vo svete a skutočných hodnôt prostredníctvom filmového dokumentu udelil
vladyka Ján Babjak producentke filmu Eve
Kratochvílovej Medailu bl. biskupa P. P. Gojdiča OSBM. Z kongresu bude vydaný zborník prednášok, príspevkov a svedectiev. n
Ľubomír Petrík
snímky: Martin Tkáč, Tibor Fellegi

Otec kardinál, ako ste
prijali informáciu o udelení čestného doktorátu
Prešovskej univerzity
na návrh Gréckokatolíckej teologickej fakulty
v Prešove?
Bol som veľmi prekvapený. Keď som hovoril
s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom a s dekanom Gréckokatolíckej teologickej fakulty,
tak mi napadlo, že nevidím dôvod na udelenie
čestného doktorátu. Ale potom som dospel
k záveru, že s Gréckokatolíckou cirkvou ma
toho spája veľmi veľa. Podieľal som sa na starostlivosti, ktorú mal o túto Cirkev Ján Pavol II.
Pre mňa je to mučenícka Cirkev, ktorá sa v súčasnosti rozvíja a napreduje. Aj vďaka rokom
prenasledovania dnes zažíva novú jar. S uznaním sledujem pastoračnú prácu a zároveň sa
teším, že prostredníctvom tohto ocenenia sa
môžem ešte viac zblížiť s touto cirkvou aj s celým Slovenskom. Teším sa, že môžeme oživiť
kontakty, ktoré boli počas totality narušené.
Obohacujúce je to, že Krakovské a Prešovské
arcibiskupstvo sú si aj územne blízke a „putovanie spolu má stále väčšiu silu“.
Na konci slávnosti ste veľmi pekne hovorili
o Božom milosrdenstve, ktoré nás spája.
Lagievniky aj Sanktuárium Božieho milosrdenstva sú Božím darom pre celý svet, nielen
pre Krakov a Poľsko. Sestra Faustína napísala:
„Dnes je svet neschopný obrátenia, zostalo
milosrdenstvo.“ Toto posolstvo plynie z tohto
miesta. A keďže sanktuárium je veľmi blízko
Slovenska, aj ono prijalo toto prýštiace žriedlo
Božieho milosrdenstva. Vaše každoročné púte
nás v Krakove povzbudzujú k tomu, aby sme
ďakovali Bohu za tento dar a využívali ho.
Čo by ste na záver odkázali čitateľom časopisu
Slovo?
Som vďačný za to, že nás toto ocenenie ešte
viac spojilo, že spojilo naše cirkvi aj naše
univerzity. Čitateľov pozdravujem a uisťujem
o tom, že na nich pamätám. Patríme do jednej Cirkvi. A musíme ju budovať, stretávať
sa v nej, musíme byť presvedčivou silou, žiť
evanjeliom, byť svedkami Krista v dnešnom
ťažkom svete. Bojím sa toho, že naše krajiny sa
rozvíjajú po materiálnej stránke, ale zabúdame
na duchovné hodnoty, ktoré sú najdôležitejšie.
A o tie hodnoty sa spoločne s Cirkvou v Poľsku
i na Slovensku musíme starať.
Ľubomír Petrík; snímka: Bohumil Zachar
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Sanktuárium života
„Spoločenstvo lásky medzi Bohom a ľuďmi … nadobúda významné vyjadrenie
v manželskom zväzku uzavretom medzi mužom a ženou.“ (Familiaris consortio, 12)
Manželia, spájajúc svoje osobné životné dejiny do jednej histórie života a lásky, vstupujú
na cestu ustanovenú a požehnanú Bohom.

N

a prvých stranách Knihy Genezis čítame, že keď Boh
stvoril muža a ženu, „požehnal ich a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem!‘“ (Gn 1, 28). Inšpirovaný
autor končí opis slovami: „Preto muž opustí svojho otca i svoju
matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom” (Gn
2, 24). ...
S manželstvom sa spájajú úlohy a povinnosti. Ako každá
láska, aj manželstvo si vyžaduje od dvoch osôb, muža a ženy,
aby sa neuzatvárali do seba, ale aby boli darom pre seba
navzájom. Nie je to jednoduché, niekedy prevyšuje naše sily
a vzniká pokušenie zanechania tohto projektu lásky a vernosti
až do smrti. Ale musíme si uvedomiť, že sviatostným charakterom manželstva sa Kristus akosi zaväzuje neustále sprevádzať
manželov, kráčať spolu s nimi cestou manželského a rodinného
života. Hovoril o tom Ján Pavol II. manželom počas 4. svetového stretnutia rodín v Manile v roku 2003: „Milosť, ktorú ste
dostali v sviatosti manželstva, neuhasína v priebehu rokov. …
Je milosťou obetavej lásky, lásky, ktorá obdarováva a odpúšťa;
nezištnej lásky, ktorá zabúda na svoje utrpenie, lásky vernej až
do smrti, lásky, ktorá prináša nový život.“
Keď chceme zhrnúť učenie Jána Pavla II. o rodine, je nevyhnutné zdôrazniť skutočnosť, že rodina bola preňho „sanktuáriom života“. Osoba v tejto základnej spoločnosti je otvorená
životu, dostáva život a odovzdáva ho svojmu potomstvu. Dieťa
ako ovocie spolupráce rodičov so samotným Stvoriteľom je
vždy vovádzané do živého spoločenstva osôb, communio personarum. Rodičovstvo teda má svoj pravzor v communio personarum – Boha v Najsvätejšej Trojici jediného. Takýto pohľad
na zväzok muža a ženy umožňoval pápežovi vidieť rodinu,
manželstvo, spolužitie manželov, materstvo, otcovstvo, rodenie
a výchovu detí v Božom svetle. Zdôrazňoval, že spoločenstvo
lásky, ktoré existuje v rodine, sa nekončí smrťou, ale naďalej
trvá v tajomstve spoločenstva svätých. Jeho vyjadrením je modlitba za zosnulých a ako dúfame, orodovanie u Boha za tých,
ktorí odišli do domu Otca.

vývoj. Pre páry čakajúce dieťa organizoval duchovnú obnovu. Ako len mohol,
zúčastňoval sa na slávnosti krstu a prvého
svätého prijímania detí. Tiež sprevádzal
rodiny v ťažkých chvíľach a situáciách
choroby i smrti najbližších.
Kardinál podporoval tradíciu slúženia
svätej omše počas výročia sobáša. Zaviedol
krásnu prax individuálneho požehnania
manželstva počas vizitácie farnosti. V samotných farnostiach organizoval rodinné
poradenstvo a špeciálne psychologické-pedagogické poradenstvo. Vytvoril v Krakovskej arcidiecéze Inštitút rodín (1960),
ktorý sa zmenil na samostatné Štúdium
rodiny pri Pápežskej teologickej akadémii
v Krakove – dnes Pápežská univerzita Jána
Pavla II.
Krakovský metropolita organizoval
pre rodiny duchovné cvičenia. Osobne sa
zúčastňoval na pútiach rodín na mariánskych pútnických miestach v Čenstochovej, Kalvárii Zebrzydovskej i Piekarach
Śląskich. Na tomto mieste ho každý rok
počúvali desiatky tisíc mužov a mládencov.
Kardinál osobne podporoval nové hnutia
a spoločenstvá, ktoré sa zrodili v Cirkvi
po Druhom vatikánskom koncile a ponúkali duchovnú formáciu pre manželstvá
a rodiny.

Pastorácia kardinála K. Wojtylu

Pápež v službe rodine

Starostlivosť o rodinu bola u kardinála Karola Wojtyłu vyjadrená nielen v jeho učení. Táto starostlivosť sa vyjadrovala v konkrétnych pastoračných iniciatívach. On od slova prechádzal
k skutkom. Ako mladý kňaz začínal v Krakove organizovaním
„predmanželských kurzov“ pre svoje študentky a študentov.
Už ako biskup v roku 1959 presvedčil Konferenciu biskupov
Poľska k organizovaniu podobných kurzov v celom Poľsku.
Ako krakovský metropolita sprevádzal manželstvá v najdôležitejších udalostiach ich rodinného života. Keď si to vyžadovala
situácia, diskrétne ich podporoval, staral sa o ich duchovný

Môžeme dodať, že tak v Krakove, ako
aj vo Vatikáne pápež udržiaval mnohé
kontakty s rodinami, vyjadrujúc takýmto
spôsobom lásku Cirkvi ku každej rodine.
Ani ako krakovský biskup, ani ako pápež
nepripútaval k sebe ľudí či rodiny. Bol
človekom slobodným v kontaktoch s inými
a všetci to dobre vedeli. Svojím postojom
svedčil o tom, čo učil. Na jeho osobu
môžeme preniesť a aplikovať slová z kázne

na vrchu: „Blahoslavení čistého srdca, lebo
oni uvidia Boha” (Mt 5, 8).
S voľbou na stolicu svätého Petra narástli obrovské možnosti Jána Pavla II. Vytvoril
Pápežskú radu pre rodiny. Historické mottu proprio Familia a Deo instituta malo byť
vyhlásené počas stredajšej audiencie 13.
mája 1981, v deň atentátu na jeho život. Asi
jeho obeta a utrpenie bolo nevyhnutné pre
toto dielo.
Pápež inicioval svetové stretnutia rodín,
založil pápežskú radu Pro vita. Veľakrát
zdôrazňoval, že „hlavnou úlohou rodiny je
služba životu, splnenie pôvodného požehnania Stvoriteľa v priebehu dejín tým, že
sa plodením prenáša Boží obraz z človeka
na človeka” (Familiaris consortio, 28).
Pápeža veľmi trápila dramatická otázka
potratov. Snažil sa vzbudiť citlivosť ľudského svedomia v tomto ohľade. Opakovane
vyzýval zodpovedných za zákonodarnú
moc k rešpektovaniu, zaručovaniu nedotknuteľnosti ľudského života od momentu
počatia až do prirodzenej smrti. A neboli
to len slová. Ako krakovský biskup inicioval založenie Domu slobodnej matky pre
ženy čakajúce potomstvo, ktoré sa nachádzajú v zložitej životnej situácii.
Nové časy prinášajú nové výzvy. Biskupi prítomní na ostatnej synode o rodine,
na ktorej sa zúčastnil aj otec arcibiskup Ján
Babjak, si boli vedomí mnohých ťažkostí,
ktoré dnešná rodina prežíva. Synodálni
otcovia sa vo svojom posolstve obrátili
na všetky rodiny z rôznych kontinentov,
predovšetkým na tie, ktoré idú za Kristom.
Prejavili svoj obdiv a vďačnosť za ich každodenné svedectvo, ktoré rodiny prinášajú
svetu svojou vernosťou, vierou, nádejou
a láskou.
Biskupi neskrývali ani ťažkosti, ktoré
doliehajú na súčasnú rodinu. Predovšet-

kým ide o „veľké výzvy týkajúce sa vernosti v manželskej láske. Oslabenie viery
a hodnôt, individualizmus, ochudobnenie
vzťahov, napätie súvisiace s uponáhľaním,
ktoré ignoruje reflexiu – rodinný život. Tak
preto spolu prežívame mnohé manželské
krízy, ku ktorým sa často pristupuje povrchne a bez odvahy, trpezlivosti, verifikácie, vzájomného odpustenia, zmierenia
a posvätenia. Následkom týchto úpadkov
vznikajú nové vzťahy, nové páry, nové
voľné partnerstvá, nové manželstvá, čím
dochádza ku komplikovaným rodinným
situáciám, problematickým z pohľadu
kresťanstva“. Cirkev sa zaujíma o všetky
tieto situácie.
Aj sv. Ján Pavol II. sa nimi intenzívne
zaoberal. Rozsiahla časť jeho exhortácie
Familiaris consortio je venovaná pastorácii
rodín, ktoré sa ocitli v komplikovaných
situáciách, napr. manželstvo na skúšku,
voľné zväzky, civilne uzavreté manželstvá
katolíkov, osoby žijúce v separácii a rozvedení, ktorí nevstúpili do iného zväzku alebo tí, ktorí uzavreli nový zväzok. Vieme,
že týchto situácií je stále väčšie množstvo.
Ján Pavol II. ich podrobne opisuje, k sviatosti manželstva pristupuje s veľkou úctou,
zdôrazňujúc jeho nerozlučiteľnosť, ale
prosí kňazov, aby sa vo svojich farnostiach
starali bez výnimky o všetkých svojich
veriacich.
Pápež rodiny medzi iným píše: „Spolu
so synodou úprimne vyzývam pastierov
a celé spoločenstvo veriacich k prejavovaniu pomoci rozvedeným, k starostlivosti
v láske, aby nemali pocit, že sú odlúčení
od Cirkvi, keďže ako pokrstení môžu, ba
dokonca mali by byť účastní na jej živote.
Nech sú povzbudzovaní k počúvaniu
Božieho slova, k účasti na svätých omšiach, k vytrvalosti v modlitbe, ku konaniu
skutkov lásky a iniciatív spoločenstva
v budovaní spravodlivosti, k výchove detí
v kresťanskej viere, k formovaniu ducha
a skutkov pokánia, aby si takýmto spôsobom zo dňa na deň vyprosovali milosti
u Boha. Nech sa Cirkev za nich modlí,
nech im dodáva odvahu, nech sa prejavuje
ako milosrdná matka, ktorá ich podporuje
a je im oporou vo viere a nádeji.“ (č. 84)
Som presvedčený, že budúcoročná synoda,
taktiež venovaná rodine, zohľadní tieto
slová, hľadajúc ďalšie správne a vhodné
riešenia. n
úryvok prednášky kardinála
Dr. h. c. Stanislava Dziwisza, krakovského
arcibiskupa metropolitu, pri príležitosti
udelenia čestného titulu doctor honoris
causa 12. novembra 2014
snímky: www.usccb.org;
Bohumil Zachar

Rozvoj národov

Populorum progresio
Piata encyklika pápeža Pavla VI. Populorum progresio (26. marec 1967) je venovaná medzinárodnému rozvoju národov, najmä tých, čo sa usilujú uniknúť hladu, biede, endemickým
chorobám a nevedomosti z pohľadu Cirkvi.

V

úvode zdôrazňuje, že sociálna otázka nadobudla celosvetový rozmer.
Pavol VI. ešte pred zvolením navštívil Latinskú Ameriku i Afriku a mohol sa
na vlastné oči presvedčiť, aké obrovské ťažkosti majú tieto krajiny. S úmyslom pomôcť
riešiť tieto problémy založil pápežskú komisiu Iustitia et pax (Spravodlivosť a mier),
ktorá má podporovať rozvoj chudobných
národov. „Myslíme si,“ píše pápež „že tento
program môže, ba musí združiť ľudí dobrej
vôle s našimi katolíckymi synmi a kresťanskými bratmi.“ (PP 5)
Pavol VI. v úvode encykliky spomína
svojich predchodcov, ktorí nezanedbali
povinnosť svojho úradu a pripomenuli
sociálne problémy svojej doby. Encyklikou spomína na hladujúce národy,
ktoré sa dnes obracajú dramatickým
spôsobom na národy v nadbytku.
Snaží sa zdôrazniť lásku k blížnemu
a pripomína neduh vykorisťovania.
Encyklika sa skladá z úvodu
a dvoch častí.

každý človek povolaný rozvíjať sa, lebo život
je povolaním. S rozvojom osobnosti súvisí
aj zameranie sa na rodinu a zodpovedné
rodičovstvo, ako aj varovanie pred pokušením materializmu. Osobný a spoločenský
rast je ohrozený vtedy, keď sa naruší pravá
stupnica hodnôt. Oprávnená je túžba mať,
čo treba. Lenže nadobúdanie pozemských
majetkov môže viesť k túžbe mať stále viac
a k pokušeniu zväčšovať svoju moc. Osobné, rodinné a národné lakomstvo sa môže

Za integrálny rozvoj

V prvej časti pápež poukazuje na problémy, ktoré súvisia s rozvojom národov.
Píše o materiálne založených ľuďoch
a na druhej strane poukazuje na chudobu.
Často sú to národy, ktoré len nedávno dosiahli národnú nezávislosť. Na jednej strane
chváli kolonizátorov, že do krajín priniesli
vedu a techniku, ale na druhej strane
poukazuje na neblahé následky kolonializmu. Hovorí, že v bývalých kolóniách, ktoré
dostali slobodu, ale nevedia sa postarať
samy o seba, hrozia občianske vojny. Cirkev
sa nechce miešať do politiky štátov. Keďže
však žije v dejinách, jej povinnosťou je
„skúmať znamenia čias a vysvetľovať ich vo
svetle evanjelia. V túžbe pomáhať ľuďom
dosiahnuť ich plný rozvoj predkladá im to,
čo jej prislúcha ako svoje vlastné: celkový
pohľad na človeka a na ľudstvo“ (PP 13). Pápež Pavol VI. tu prichádza s hlavnou myšlienkou encykliky: „... rozvoj sa neobmedzuje len na jednoduchý hospodársky rast.
Aby bol rozvoj ozajstný, musí byť úplný, t.
j. musí povznášať celého človeka a každého
človeka“ (PP 14). Podľa Božieho úmyslu je

zmocniť najnemajetnejších aj najbohatších
a vzbudiť u jedných i u druhých dusivý
materializmus.
Biblia učí, že celé stvorenstvo je tu pre
človeka, ktorý je povinný vynakladať
rozumné úsilie, aby ho zužitkoval. Boh určil
zem so všetkým, čo obsahuje, na užívanie
všetkým ľuďom, takže všetci majú byť
rovnakým právom účastní na stvorených
dobrách pod vedením spravodlivosti sprevádzanej láskou.

Cesta k solidárnemu rozvoju
ľudstva

Integrálny rozvoj človeka nemôže ísť bez
solidárneho rozvoja ľudstva. Pápež navrhol
dať dohromady zdroje, a tak uskutočňovať
opravdivé spoločenstvo medzi národmi. Ide
o povinnosť bohatších krajín voči chu-

dobným, ktorá sa prejavuje ako povinnosť
súdržnosti (pomoc rozvojovým krajinám),
povinnosť sociálnej spravodlivosti (náprava
nesprávnych obchodných vzťahov medzi
silnými a slabými národmi) a povinnosť
univerzálnej lásky (angažovanosť za ľudskejší svet pre všetkých). Už nestačí, že sa
postaráme o sociálne slabších, nevyrieši
problémy to, keď im hodíme bankovku, ale
pomoc má nastať v zmene systému, ktorej
musí predchádzať zmena zmýšľania. Podľa
nej sú si všetci ľudia rovní, len každý z nich
má pri vytváraní dobra inú úlohu.
Pavol VI. navrhuje vytvoriť z výdavkov,
ktoré smerujú na zbrojársky priemysel, svetový fond na riešenie biedy a hladu. Poukazuje na pokrytectvo, ktoré zavládlo,
a neschopnosť voľného trhu.
Riešenie problémov je v mentalite
ľudí národov a ich predstaviteľov:
„Svet je chorý. Jeho neduh neväzí
natoľko v neproduktívnosti zdrojov
alebo v ich uchvátení zo strany
niekoľkých, ako skôr v nedostatku bratstva medzi ľuďmi a medzi
národmi.“ (PP 66)
V záverečnej časti formuluje spojitosť medzi rozvojom a mierom: „Priveľké
hospodárske, sociálne a kultúrne rozdiely
medzi národmi vyvolávajú napätie a nezhody, a ohrozujú mier.“ (PP 76) Toto
tvrdenie je nevyhnutné na pochopenie
naliehavosti celosvetového úsilia o rozvoj,
ktoré je na prospech všetkým národom.
Od napísania encykliky nedošlo k výraznému zlepšeniu. Preto naďalej platia slová
Pavla VI.: „... súčasnej situácii je nutné čeliť
s odvahou a treba bojovať a zvíťaziť proti
krivdám, ktoré so sebou prináša. ... Treba
začať bez meškania s bezodkladnými reformami. Každý má mať na nich veľkodušnú
účasť, najmä tí, čo vzhľadom na svoju
výchovu, svoje postavenie a svoj vplyv majú
veľké možnosti uplatnenia“ (PP 32); „... je
úlohou laikov svojimi slobodnými podujatiami preniknúť kresťanským duchom ...
zmýšľanie a mravy, zákony a štruktúry spoločnosti, uprostred ktorej žijú“ (PP 81). n
Miroslav Dancák
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Svätá rodina
a naša rodina

Viera činná prostredníctvom
lásky

Pred modlitbou Anjel Pána pápež František
vo svojom príhovore upriamil pozornosť
na dôslednosť viery a svedectva v živote
kresťana: „Duchovná stavba, Cirkev ako
spoločenstvo ľudí posvätených Kristovou
krvou a Duchom vzkrieseného Pána, žiada
od každého z nás, aby sme boli v dôslednom
súlade s darom viery a kráčali cestou kresťanského svedectva. Ako všetci vieme, nie je
ľahké žiť v dôslednej zhode medzi vierou
a svedectvom, no musíme napredovať a v našom živote uskutočňovať túto každodennú
dôslednosť. Toto je kresťan! Nielen tým,
čo hovorí, ale tým, čo koná, ako sa správa. Táto dôslednosť, ktorá nám dáva život,
je milosťou Ducha Svätého, ktorú si musíme
vyprosovať. Cirkev na začiatku svojho života
a svojho poslania vo svete nebola iným, ako
spoločenstvom ustanoveným na vyznávanie
viery v Ježiša Krista, Božieho Syna a Vykupiteľa človeka, viery, ktorá je činná prostredníctvom lásky. Patria spolu! Aj dnes je Cirkev povolaná byť vo svete spoločenstvom, ktoré
zakorenené v Kristovi skrze krst vyznáva
s pokorou a odvahou vieru v neho, dosvedčujúc ju láskou. Láska je vyjadrením viery a
viera vysvetlením a základom lásky.“ (úryvok
príhovoru z 9. novembra 2014)

Nezištná služba

Svätý Otec František vo svojej rannej homílii povzbudil veriacich k nezištnej službe:
„Kresťan, ktorý pri krste prijme dar viery, no
nenapreduje s týmto darom po ceste služby,
sa stáva kresťanom bez sily, bez plodnosti. Nakoniec sa stáva kresťanom pre seba
samého, pre službu sebe samému. Jeho život
je smutným životom a mnohé veľké Pánove
dary sa tak premárnia. Služba je jediná, nemôžeme slúžiť dvom pánom: slúžime alebo
Bohu, alebo mamone. My sa však od tohto
postoja služby môžeme vzdialiť, a to ponajprv pre trocha lenivosti, ktorá robí srdce vlažným. Lenivosť nás robí pohodlnými. Lenivosť
nás vzďaľuje od služby a vedie nás k pohodlnosti, k egoizmu. S mnohými kresťanmi je
to takto... sú dobrí, chodia na svätú omšu,
no ich služba sa tu končí. Keď však hovorím
o službe, hovorím o všetkom: o službe Bohu

v adorácii, v modlitbe, v chválach; o službe
blížnemu, keď sa odo mňa žiada; o službe až
do krajnosti, lebo Ježiš je v tomto rázny: ,Tak
aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo,
povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia‘‘. Nezištná služba, bez pýtania akejkoľvek odplaty.“
(úryvok homílie z 11. októbra 2014)

Božie kráľovstvo je blízko

Pápež František pri svojej homílii poukázal
na podstatu Božieho kráľovstva: „Božie
kráľovstvo nie je nejaká divadelná senzácia. Senzácia je často karikatúrou Božieho
kráľovstva. Božie kráľovstvo je tiché, rastie
vnútri. Rast mu dáva Svätý Duch v spolupráci
s našou ochotou, v našej pôde, ktorú máme
pripraviť. A keď si spomenieme na vytrvalosť mnohých kresťanov, ktorí sa starajú
o svoje rodiny – na mužov i ženy, ktorí sa
starajú o deti, o svojich starých rodičov, a prichádzajú na koniec mesiaca iba s pol eurom, ale modlia sa, tam je kráľovstvo Božie, skryté v tejto svätosti každodenného života, vo svätosti každého dňa.
Preto Božie kráľovstvo nie je ďaleko od nás, je blízko! Keď Ježiš opisuje svoj
návrat v sláve a moci, hneď dodáva, že najprv
musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto
pokolením. To znamená, že aj utrpenie, kríž,
kríž každodenného života, kríž práce, rodiny,
pre dobro veci, tento malý každodenný kríž
je súčasťou Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo je skromné ako semiačko: skromné, ale stáva sa veľkým skrze silu Svätého
Ducha. Je na nás, aby sme ho v sebe nechali
rásť bez honosenia sa. Aby sme Duchu dovolili prísť, aby premenil našu dušu a viedol nás
vpred v tichu, v pokoji, v zahĺbení, v blízkosti Bohu a druhým, v uctievaní Boha, bez senzácií.“ (úryvok homílie z 13. novembra 2014)
Pokora nám pomáha zdieľať bremená
druhých. (Twitter Svätého Otca zo 4. novembra 2014)
Ľahostajnosť voči núdznym je pre kresťana
neprijateľná. (Twitter Svätého Otca zo 6.
novembra 2014)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: archvív M. Pavúka

Drahí veriaci, vianočné sviatky sú sviatkami
rodiny. Svätej aj tých našich. Nazaretská
rodina je pre nás vzorom jednoty a lásky.
V nej nám Boh ukázal vlastnosť, ktorú má
mať každá rodina. Žiadnemu členovi Svätej
rodiny nešlo o seba, ale o tých druhých.
Svätý Jozef mal na starosti Máriu i Ježiša. Nosil ich vo svojom srdci, boli mu
najdrahšími bytosťami. Cítil za nich veľkú
zodpovednosť. Staral sa o bývanie, o jedlo,
o bezpečie, o výchovu a o duchovný život.
Nebol konfliktným človekom. Naopak. Bol
tichý a pokorný. Bol dobrým otcom po každej stránke. Svojou poctivou prácou sa staral
o dobro rodiny. Zbožnosťou bol jej vzorom.
Panna Mária mala v ňom veľkú oporu a istotu, a Ježiš zas ten najlepší ľudský príklad.
Preto je vzorom všetkým otcom.
Panna Mária s veľkou nežnosťou a s bázňou plnila úlohu manželky a matky. Už
od zvestovania pochopila svoje poslanie.
Bola poslušná Bohu i Jozefovi. Prosila Boha
o jedno jediné – aby spoznávala jeho vôľu
a verne ju plnila. Ježiš bol jej najväčším pokladom, a preto ho zahŕňala nehou a láskou.
Bola milujúcou manželkou a starostlivou
matkou, preto je najlepším a najkrajším
vzorom pre naše manželky a matky.
Ježiš, hoci je Bohom od večnosti, svoje
ľudské kroky začínal konať v konkrétnom
čase a v konkrétnej, milujúcej rodine
v Nazarete. Dôverne spoznával ovzdušie
lásky i porozumenia v rodine. Bol poslušný
Jozefovi i matke Márii. Keď sa im raz stratil
v chráme a Mária mu to vyčítala, dal im
múdru odpoveď, nad ktorou dlho premýšľali.
Áno. Niekedy aj deti môžu v niečom poučiť
rodičov a posvietiť im na ceste života. Preto
múdri rodičia nikdy nezahriaknu svoje deti,
ale majú pre ne čas a venujú sa im, veď sú
pre nich najväčším Božím darom.
Všetci máme otca a matku, a patríme
do konkrétnej rodiny. Mnohí z nás si založili
svoje vlastné rodiny. Tiež sme začlenení
do farskej rodiny a patríme aj do veľkej Božej
rodiny. Veľká ľudská rodina bude oslavovať
na Vianoce narodenie Ježiša Krista. Tešme
sa, že Ježiš je náš vykupiteľ a záchranca, ale
tiež mu ďakujme, že v nazaretskej rodine,
v ktorej prišiel na svet a v ktorej prežil tridsať
rokov svojho skrytého pozemského života,
ukázal našim rodinám vzor. Preto sú Vianoce
sviatkom rodín.
Všetkým rodinám žičím požehnané vianočné sviatky, súdržnosť a lásku podľa vzoru
nazaretskej rodiny.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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Ilúzia a realita
Začnem veľmi jednoduchou otázkou:
Zmenili médiá človeka?

Spoločenské komunikačné prostriedky svo
jím pôsobením na jednotlivcov, ale i masy
značne ovplyvňujú ich myslenie, cítenie
a konanie. Médiá, resp. mediálni tvorcovia
totiž poznajú zákonitosti ľudskej psychiky,
vedia, v akých súvislostiach obrazov psychi
ka asociuje požadované výstupy. Jednoducho povedané, sústavou za sebou zobrazených obrazov vzniká v ľudskej psychike
požadovaný výstup. Je to veľmi častý jav
pri manipulácii v reklame. V tomto prípade môžeme v širšom zmysle slova hovoriť
o akejsi mediálnej kultúre, o vplyve médií
na spoločnosť. Vývoj technológií ovplyvňuje
prostredie, v ktorom človek žije. Revolučné
zmeny, ktoré nie sú len technického charakteru, nastali aj v komunikačných technológiách. Človek je na základe týchto zmien
stále častejšie bombardovaný obrazmi z rôznych častí sveta, ktoré majú pozitívny aj
negatívny charakter. Médiá vo veľkej miere
servírujú človeku rôznorodé modely života
(žitie, spolužitie, partnerské vzťahy...), zábavu a zážitok rôznej emocionálnej povahy
s kvalitnými i gýčovými výstupmi, ako aj
informácie širokospektrálnej povahy.

Môžeme dnes hovoriť o novej kultúre,
o novom vnímaní a realizovaní života?

Súčasná spoločnosť je konzumnou spoloč
nosťou a je založená na nepretržitej spotrebe. V tejto spoločnosti ide o čo najrýchlejšie
použitie tovaru, aby mohol byť nahradený
novým, modernejším alebo módnejším.
V tomto smere sú práve masovokomunikačné prostriedky potenciálnymi nástrojmi
zvýšenia konzumu, pretože sú sprostredko
vateľmi moderného trendu – módy, navrho
vateľmi snov cez reálne obrazy, ktoré sa silno dotýkajú sveta zmyslov a robia jednotlivca často až bezmocným. Zvlášť u mladého
človeka, ktorý sa formuje. Mohli sme s tým
však rátať, pretože tak ako v individualistickej spoločnosti, aj v spoločnosti anonymnej masy sa vytvárala kultúra buď slepo
egoistická, alebo umelo kolektívna pod
značným tlakom ideológie. Svet obrazov má
možno dnes veľkú dematerializujúcu moc
bez hlbšieho vzťahu k reálnym predmetom.
A odtiaľ je len krôčik k tomu, aby sa zdanie
javilo ako reálne a realita bola zdanlivou.

Ďalším charakteristickým znakom je
uponáhľanosť doby, v ktorej stíhame často
len titulky. To vedie k skresleným informáciám. Reálnou chybou dnešných dní je skutočnosť, že mnohí ľudia si myslia, že pravda
je nedosiahnuteľná. Preto keď sa pýtajú, čo
je pravda, vlastne ani nečakajú odpoveď,
ale obracajú pohľad k väčšine. Mediálna
kultúra priviedla dnešného človeka k tomu,
že sa radšej pozerá na televíziu, ako číta,
radšej nahráva, registruje, ako píše, radšej
surfuje po internete, ako študuje literatúru
v knižnici. Kultúra obrazu a virtuálna kultúra vytlačili kultúru slova.

Je to naozaj až také zlé?

Nech nám poslúžia štatistiky, čísla, ktoré sú
zo zámoria, pretože u nás ešte takéto štatistiky nejestvujú, ale asi mi dáte za pravdu,
že sú veľmi podobné realite aj na Slovensku. V priemernej americkej domácnosti
je televízor zapnutý denne 7 hodín a 40
minút. 40 % Američanov vždy alebo často
sleduje televíziu počas večere, 56 % detí
vo veku 8 – 16 rokov má televízor vo svojej
izbe. Priemerný mladý Američan strávi
900 hodín v škole a 1 023 hodín sledovaním
televízie. Do 18 rokov vidí v televízii 200 000
násilných scén. Priemerný Američan vidí
do veku 65 rokov 2 milióny televíznych
reklám. Alarmujúci je fakt, že 54 % detí vo
veku 4 – 6 rokov by radšej sledovalo televíziu, ako trávilo čas s otcom a 45 % rodičov
hovorí, že ak majú niečo dôležité na práci,
najradšej zamestnajú svoje deti televíziou.
Deti vo veku 2 – 7 rokov sledujú televíziu
samy bez dohľadu až 81 % z celkového
času. Američania trávia 4 hodiny a 31 minút
sledovaním televízie. Ďalších 5 hodín a 16
minút trávia pred ďalšími obrazovkami, ako
sú počítače, inteligentné telefóny a tablety.
Zaujímavé sú aj fakty o násilí prezentovanom v televízií. Štúdie uvádzajú, že bez
televíznej prezentácie násilia by sa v USA
pravdepodobne ročne zabránilo až 10 000
vraždám, 70 000 znásilneniam a 700 000
prípadom prepadnutia. Mnoho páchateľov
trestných činov priznalo, že kopírovalo
násilné správanie z televíznej obrazovky.

K čomu táto kultúra vedie?

Na čo najpresnejšie určenie vplyvu masmédií treba hľadieť optikou konkrétneho

Docent Gabriel Paľa, PhD.,
je prodekanom na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove. Na nedávnom
Kongrese rodiny v Prešove
vystúpil s prednáškou Rodina v mediálnych šifrách.
média v konkrétnej situácii. Na médiá ako
celok sa možno pozerať iba s istým nadhľadom a odstupom. Vo všeobecnosti vplývajú
médiá na človeka v niekoľkých rovinách
– mentálno-konzumnej (naše túžby sa
stávajú potrebami), relaxačnej (človeku
vnucujú vlastnú formu zábavy a oddychu),
navigačnej (médiá zneužívajú pud davovej
psychózy vo svoj prospech), názorovej (vytvárajú názorovú uniformitu), hodnotovej
(pripisovanie ľudských hodnôt momentálnemu trendu, napr. byť mladý, bohatý,
úspešný, populárny, vplyvný atď. a následné
prispôsobovanie sa týmto hodnotám).
Svoj vplyv majú na človeka aj v intelektuálnej, morálnej, estetickej a náboženskej
rovine. V intelektuálnej rovine vtedy, keď
rozumom prijíma súdy a vytvára si úsudky
na základe prijatého. Dieťa vie málo odlíšiť
ilúziu od skutočnosti. Preto je táto rovina
zvlášť nebezpečná predovšetkým v reklamách alebo v televíznych programoch
s násilnou tematikou. V morálnej rovine
vtedy, keď človek zvažuje svoje konanie.
Rozumom prehodnotí veci a vôľou po nich
siaha. Tu zohráva dôležitú úlohu emocionálna stránka osobnosti. Dieťa je opäť
vystavené silnému tlaku prostredia, ktorý
má rozhodujúci vplyv na utváranie vlastných hodnôt. V estetickej rovine vtedy, keď
človek túži po kráse a harmónii. Hlavne
v pubertálnom veku sa našim deťom pred-
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stavujú televízne vzory v extravagantnom
oblečení, vo vulgárnych prejavoch, v umení
bez krásy a harmónie, ktoré skôr uráža, ako
napĺňa a ktoré nemá takmer nič spoločné
so spoločenskými normami. V náboženskej
rovine človek prehodnocuje svoje postoje
a skutky vzhľadom na svoju vieru. Človek
je tvor náboženský. Táto rovina je rozhodujúca a preniká predchádzajúce tri. Práve
v tomto čase sa stretávame so skutočnosťou,
keď sa náboženskí fanatici zmenili pod
vplyvom vymývania mozgov na masových
vrahov. Preto by viera nemala zaostávať
za rozumom a naopak. V tomto kontexte
ukončíme túto časť myšlienkou sv. Jána
Pavla II. z posolstva pri príležitosti 35. svetového dňa spoločenských komunikačných
prostriedkov: „Internet umožňuje, aby sa
miliardy obrazov objavovali na miliónoch
obrazoviek po celom svete. Vynorí sa z tejto
galaxie obrazov a zvukov Kristova tvár?
Bude sa dať začuť jeho hlas? Lebo len vtedy,
keď bude možno zazrieť jeho tvár a začuť
jeho hlas, spozná svet dobrú zvesť o našom
vykúpení. Toto je cieľom evanjelizácie
a toto robí internet opravdivým ľudským
priestorom, lebo tam, kde niet miesta pre
Krista, tam niet miesta ani pre človeka.“

V ostatných rokoch sa viac ako inokedy
prehlbuje medzigeneračná priepasť. Ako
zabrániť elektronickým médiám túto
priepasť zväčšovať? Dá sa to vôbec?

Osobne som presvedčený, že sa to dá, ale
je nevyhnutné sústredené a systematické
úsilie zainteresovaných, teda štátu, školy,
Cirkvi, ale predovšetkým prvých vychovávateľov, a to rodičov, ktorí budú sami
mediálne gramotní. Lebo úlohou masmédií
je zjednocovať ľudí a obohacovať ich život,
a nie ich rozdeľovať a zneužívať. Táto formácia má mať na zreteli nielen technické
znalosti, ale má to byť predovšetkým etická
a mravná formácia, formácia v oblasti vnútorného života, lebo jedine takto formovaní
ľudia budú schopní vytvárať novú kultúru,
kultúru úcty k človekovi a k jeho dôstojnosti, kultúru úcty k životu, kultúru solidarity,
lásky a pokoja.
Toto úsilie si vyžaduje predovšetkým čas.
Mať čas, nájsť si čas, ktorý je komoditou
číslo jedna v dnešnom konzumnom a uponáhľanom čase, je veľmi dôležité. Deťom
i sebe treba určovať čas na individuálne
využitie médií, a to stanovením mantinelov
v denných limitoch, a samozrejme treba
stanoviť čas na spoločné rodinné konzumovanie mediálnych obsahov. To znamená
vytvárať spoločenstvo, nenechať človeka
samého, spoločne sledovať programy, spoločne ich vyberať, selektovať, resp. spoločne
komunikovať, zdieľať sa.

Ak sa na to človek pozrie z nadhľadu,
ničíme si vlastnú rodinu a vlastne rodiny
na celom Slovensku. Môžeme ešte niečo
okrem naozaj múdreho využívania elektronických médií v rodine urobiť?

Som presvedčený, že rezervy v tejto oblasti
jestvujú vždy. Záleží na nás osobne, na Cirkvi, na rodinách, akú ponuku pre nám zve
rených (samých seba, veriacich, členov ro
dín) pripravíme. Ak ponuka bude kvalitná,
nemáme sa čoho obávať, nebude priestor
na nahlodávanie hodnotového rebríčka človeka a na ohlupovanie vlastného svedomia.
Treba učiť rodiny vyhľadávať kvalitné a hodnotné mediálne obsahy, ktoré budú podporovať kultúru života, pravú kultúru založenú na kresťanských hodnotách. Chýba
mi v tomto smere horlivejšia angažovanosť
kňazov, česť výnimkám, ktorí z ambónov
často kritizujú veriacich za sledovanie mediálnych brakov, ale nedokážu v oznamoch
na záver liturgického slávenia ponúknuť
kvalitný televízny program, časopis, knihu,
článok či internetovú stránku. Ponuka televíznych kanálov, filmov, časopisov, kníh, internetových stránok je dnes taká obrovská,
že orientácia v nich je veľmi náročná. A tu
je priestor na správne smerovanie, selekciu,
výber. Chýba taktiež zapojenie samotných
veriacich do mediálnych aktivít vo farnostiach. Podľa môjho osobného názoru chýba
akási introdukcia do mediálnej gramotnosti
pri prípravách na prijatie sviatosti manželstva, pretože ak manželia nebudú zvládať
oblasť médií, ako budú vedieť zvládať oblasť
médií ako rodičia? Aká bude ich rodinná
mediálna výchova?

Toto je beh na dlhú trať. Ide o boj hodnôt, ktoré reprezentuje rodina a materiálno-konzumná spoločnosť. Môže jedna
osamotená rodina vytrvať v takomto
boji? Nie je odsúdená na porážku?

Ak ostane rodina v tomto snažení sama,
bude mať veľký problém ustáť v tomto boji
pravé hodnoty. Ale riešenie je v spoločenstve. Úlohou spoločenstva je povzbudzovať
sa, usmerňovať sa, komunikovať o týchto
problémoch. Jednoducho neostať v tomto
sám. Hľadanie správnej cesty je a ostane
údelom každého človeka. Preto si osobne
myslím, že rodiny potrebujú žiť nielen
spoločenstvo vnútri, ale aj navonok v rámci
spoločenstva rodín, kde je priestor na diskusie a riešenie problémov aj v tejto oblasti
života, života s médiami v rodinách. Ukončil by som túto otázku citátom zo Svätého
písma: „Slobodno všetko. Ale nie všetko
osoží. Slobodno všetko. Ale nie všetko
buduje.“ (1 Kor 10, 23)
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Krik zlodejov
Vianoce vnímame od detstva ako sviatky
pokoja. Realitu sviatkov sme však po prvýkrát
zažili, keď sme mali vlastné deti a chceli im
ten pokoj dopriať. Zháňanie darčekov, upratovanie, varenie... Akosi v tom víre vianočných
povinností zaniká to najdôležitejšie – Kristus.
Východné cirkvi mali iný problém. Vianoce
boli také úžasné a také skvelé, až sa zdalo, že
v ich sláve zaniká niečo dôležitejšie – Pascha.
A tak cirkevní otcovia zavinuli malého Ježiša
do pohrebného rubáša. Akoby chceli povedať,
že sa narodil v jaskyni, a v inej jaskyni bude
o niekoľko desaťročí pochovaný po tom, čo
pre nás a za nás vystúpi na kríž, aby vykonal
spasiteľnú obetu.
Zarážajúce na tom je, že pachuť smrti okúsil
Ježiš už ako malý, keď mu Herodes chcel vziať
život a pre ctibažnosť a túžbu tohto človeka
po moci muselo v Betleheme a v okolí zomrieť
množstvo malých chlapcov. Ak sa však pozrieme na Ježiša očami Herodesa, nerobil nič iné,
iba si chránil kožu, svoj trón. Trón, ktorý získal
do značnej miery podvodom. Trón nasiaknutý
krvou mučeníkov. Chránil si však to, čo mu
podľa neho patrilo.
Aj veľrada má svoje pohnútky, keď Ježiša
dáva ukrižovať. Jej členovia sa boja, že prídu
Rimania a zničia im chrám a Jeruzalem, ba
i národ. (porov. Jn 11, 50b) Ježiš bol ohrozením ich moci nad národom, ktorý im podľa
nich patril.
Akoby sa dejiny opakovali, vo veľkom
i v malom. Tak ako ide o moc tým hore, ide
nám o moc v našich rodinách. Presadzujeme
svoju predstavu v rodine. Moja, moja, moja
rodina. Moja manželka, môj manžel, moje
deti. Ja mám nad nimi moc a oni ma musia
poslúchať, sú to moji poddaní, často až moji
otroci. Takto vnímame ľudí okolo seba a dávame im to pocítiť svojím krikom – sme predsa
hlučnejší ako oni. A čudujeme sa, že naši
politici takto vnímajú nás ako národ, ktorý ich
musí poslúchať, ba až otrocky poslúchať – veď
si stačí pozrieť hlasovanie v parlamente. A keď
sa nám to prestane páčiť, nájde sa iný vodca,
ktorého slepo nasledujeme.
Herodes, veľrada, naši politici i my – každému ide o moc. Každý chce potlačiť slobodu
toho druhého. Kričať, zastrašiť ho. Ukradnúť
mu jeho slobodu. A medzi nami a naším
cieľom stojí, či skôr bezbranne leží malé dieťa.
Dieťa, ktoré rešpektuje slobodu človeka, lebo
ho prišlo oslobodiť z tej najväčšej neslobody.
Malé nevinné a bezbranné dieťa, ktoré však
leží práve na tej našej ceste ako výkrik tých,
ktorým chceme uprieť právo slobodne myslieť
a konať. Čo urobíme? Zabijeme ho?
Juraj Gradoš
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Biblia a peniaze

- Zlé plánovanie a disciplína. Veľa ľudí
míňa impulzívne, pretože si nevytvorili
písomný plán ani rozpočet. Výdavky potom
prevýšia príjem a smerujeme do finančného
úpadku.
- Životné okolnosti. Niekedy ľudia volia
dlh, keď ich zastihne nečakaná núdzová
situácia, napr. choroba, úraz alebo strata
práce. Človek sa aj na takúto situáciu vie
pripraviť alebo mať oporu v rodine. Tejto
téme sa ešte budeme venovať.

Kedy je dlh prijateľný? Dobré
dlhy a zlé dlhy

Dlh – pôžička – úver
„Boháč panuje nad chudobnými, dlžník je otrokom veriteľa.“
(Prísl 22, 7, Biblia, ekumenický preklad (EkP))

D

lh je problém, ktorý negatívne
ovplyvňuje našu spoločnosť. Je
poprednou príčinou rozvodov,
samovrážd, sprenevery, pobytu vo väzení,
závislostí (alkohol, hazard), hádok v rodinách a je častým dôvodom konfliktov aj
medzi priateľmi.
Ako teda požičať peniaze (byť veriteľom),
a nestratiť rodinu, majetok či kamaráta?
Ako si zobrať pôžičku (byť dlžníkom), a neprísť o priateľov, o česť a o majetok?
Dlh (pôžička, úver) – to sú peniaze alebo
majetok, ktorý je jedna osoba povinná
zaplatiť druhej. Dlh, to sú peniaze, ktoré
dlhujeme bankám, priateľom, príbuzným.
Zvykne byť spojený s lehotou splatnosti,
splátkou a úrokom.
K dlhom patria aj nákupy na splátky
a saldá kreditných kariet. Tiež tam patrí
kontokorent či debet alebo povolené prečerpanie, ktoré máme na osobných účtoch
v bankách, kde môžeme ísť „do mínusu“.
Dlh môžeme mať aj v zdravotnej poisťovni,
na daňovom úrade, v sociálnej poisťovni,
na mestskom úrade, na bytovom družstve,
v plynárňach či v elektrárňach a iných
spoločnostiach.
Čo hovorí Božie slovo o dlhu?

Dlh sa neodporúča
Biblia nehovorí, že by dlh bol hriechom,
ale odhovára nás od neho. „Draho ste boli
kúpení. Nestaňte sa otrokmi ľudí.“ (1 Kor
7, 23)
- Dlh sa považuje za otroctvo
Nemáme úplnú slobodu rozhodovať,
na čo minieme peniaze, ak sme povinní
splatiť dlh. (porov. Prísl 22, 7)
- V Starom zákone (Dt 28) bol dlh prekliatím za neposlušnosť. „Ale ak nebudeš
počúvať hlas Pána, svojho Boha,... cudzinec ti bude požičiavať, a ty mu nebudeš
môcť požičať.“ A oslobodenie od dlhu bolo
odmenou za poslušnosť. „Keď však budeš
počúvať hlas Pána, svojho Boha, ty budeš
požičiavať mnohým národom, ale ty si
od nikoho požičiavať nebudeš.“

Problémy, ktoré nás zvyčajne
dostávajú do dlhov

- Nevedomosť a neznalosť. Mnohí z nás sa
nenaučili, ako spravovať peniaze. Hlavne
tí, ktorí vyrastali v konzumnej kultúre,
konzumnej rodine, kde sa cítili oprávnení
mať nielen to, čo potrebujú, ale aj väčšinu
toho, čo chcú.
- Pôžitkárstvo a nedostatok trpezlivosti.
Niektorí ľudia míňajú peniaze, aby uspokojili svoje túžby. Chceme všetko okamžite.
Na čo čakať, keď si môžeme dopriať hneď?
Zvyčajne to dopadne tak, že si kúpime
veci, ktoré nepotrebujeme, a zaťažujeme
svoju peňaženku. Na druhej strane, každé
pokušenie je príležitosťou na víťazstvo –
príležitosťou budovať charakter tým, že
podporíme dobré zvyky.

Príklad zlého dlhu – na kúpu auta
úroková sadzba
suma – kúpna cena auta
doba splácania
mesačná splátka
pomer v splátke 1. rok – istina : úrok
zaplatil som za 5 rokov spolu
zostatok dlhu v piatom roku
celková preplatenosť – reálna cena auta

10% p. a.
10 000 eur
10 rokov
132 eur
49 eur : 83 eur
7 920 eur
6 200 eur
16 000 eur

15% p. a.
10 000 eur
10 rokov
162 eur
37 eur : 125 eur
9 720 eur
6 800 eur
19 500 eur
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Písmo nehovorí, kedy je dlh prijateľný.
Podľa nášho názoru je prípustné byť
zadlžený, ak ide o peniaze na podnikanie,
hypotéku na bývanie či vzdelanie na výkon
ďalšieho povolania. Toto pokladáme za tzv.
dobrý dlh. No aj toto rozhodnutie robíme
po dôkladnom zvážení, modlitbe, radách
a prepočtoch. V žiadnom prípade to nerobíme impulzívne, bezhlavo a bezbožne.
Ostatné dlhy pokladáme za spotrebné,
tzv. zlé, a podľa našich skúseností sa k nim
ľudia uchyľujú z vyššie uvedených dôvodov. Musíme si uvedomiť, že keby nebola
možnosť si požičať, či už od súkromných
osôb, alebo finančných inštitúcií, tak by
platilo pravidlo: Spor si! Takže určite nikdy
nepodporíme trend tohto sveta, že je lepšie
splácať, ako sporiť. Nie je to pravda a nepozýva nás k tomu ani Božie slovo.
Každý dlh v sebe ukrýva skrytú cenu, ktorá môže ovplyvniť niekoľko oblastí nášho
života. Finančná cena spočíva v tom, že ak
si požičiavame na úrok, logicky zaplatíme
viac. Splátka v sebe zahŕňa istinu (náš dlh)
a úrok, plus iné poplatky. Stále sa teda treba
pozrieť na to, aké vysoké je percento úroku
ročne (p. a. = per annum) aj celková preplatenosť (splátka na roky a mesiace). V rámci
mesačnej splátky je hlavne v prvých rokoch
doby splácania podiel sumy úroku vyšší
ako suma našej istiny. Tým náš dlh klesá
pomalšie.
Vedľa je príklad zlého dlhu. Dosť drahé
auto, však? Už to nie je také vtipné. Alebo si
niekto ešte stále myslí, že je lepšie splácať,
ako sporiť? Myslíme si, že je to naopak.
Koľko sporiť, aby som si o desať rokov
nepožičiaval, ale mal našetrené? Jednoduchá matematika: 10 000 eur : 10 rokov : 12
mesiacov = 84 eur. A ak to budete vkladať
na účet s aspoň 2% p. a., tak našetríte aj
skôr.
Ak ste si práve kúpili auto a viete, že
o desať rokov budete potrebovať nové, tak
máte minimálne dve možnosti. Buď hneď
začať sporiť mesačne 84 eur, a tak ušetriť
minimálne 6 000 eur, alebo sa desať rokov

voziť, nesporiť, a potom si zobrať spotrebný
úver na auto na desať rokov za 132€ mesačne a preplatiť 6 000 eur. Samozrejme, sú
na trhu aj iné možnosti a ich kombinácie.
Aj v prípade hypotéky na bývanie je veľmi
múdry konzervatívny prístup, keď sa uistíme, že sme zvážili svoje výdavky a rozhodli
sa, akú vysokú splátku môžeme platiť. Náš
zoznam výdavkov by mal zahŕňať prebytok
na šetrenie pre prípad núdze.
Fyzická a emocionálna cena dlhu
(či už s úrokom, alebo bez neho) spočíva
v duševnej únave a nedostatku tvorivosti,
v napätých emóciách. Toto všetko má nebadaný, no negatívny vplyv na naše vzťahy
s tými okolo nás. Mnohí z nás využívajú
dlh, aby pozdvihli svoj životný štýl, no zistia, že kvalita ich života upadá v dôsledku
tlaku, ktorý na nich dlh vyvíja.
Zlaté pravidlo dlhu: Maximálna výška
mesačnej splátky nesmie presahovať
30% z celkového stáleho mesačného
čistého príjmu rodiny.
Pán Boh nechce, aby jeho ľudia boli
čímkoľvek alebo kýmkoľvek zotročovaní.
Chce, aby mu mohli slobodne slúžiť. Dlh
je často výsledkom nesprávneho postoja,
že nemožno dôverovať Bohu v tom, ako
sa o nás postará. Pán Ježiš povedal: „Dajte
pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti
po nadbytku. Lebo život človeka nezávisí
od jeho majetku a hojnosti.“ (Lk 12,15; EkP)
Idú Vianoce. Budeme riešiť otázku, čo
na stôl, čo pod stromček, ako si oddýchnuť.
Zvážte prosím, či sa chcete chváliť bohatým
stolom, bohatými darmi a drahými dovolenkami za cenu pôžičiek, dlhov a nekonečných splátok, alebo mať v srdci pokoj,
dobré vzťahy a spokojnú rodinu. Učme sa
byť spokojní, učme to svoje deti a okolie.
Neporovnávajme sa, nenechajme sa zlákať
reklamami. Nepotrebujeme to všetko.
Potrebujeme iné. Lásku, radosť, pokoj
a ostatné dary Svätého Ducha.
A keď ste už v dlhoch a trápite sa alebo
ste neuvážene požičali peniaze, a nevracajú
vám ich, nabudúce sa dozviete, čo s tým
urobiť.
Požehnané sviatky Vianoc a Nový rok! n
Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a peniaze Crown Financial Ministries v preklade
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša
v Prešove)
ilustračná snímka: www.flickr.com

Silvova metóda
Silvova metóda je jednou z parapsychologických techník ovládania vedomia, pomocou
ktorej človek kontroluje vlastnú myseľ
a pokúša sa prebudiť jej schopnosti. Táto
metóda kladie dôraz na „šiesty zmysel“ alebo mimozmyslové, teda duchovné vnímanie.
V skutočnosti však ide o kontakt s inteligentnými duchovnými silami, pomocou ktorých
sa človek snaží dosiahnuť svoj vlastný cieľ.
Prostredníctvom Silvovej metódy možno
získať takmer všetko, od úspešného štúdia
až po fyzické zdravie. Táto metóda využíva
techniky meditácie, hypnózy, autosugescie,
dokonca aj jasnovidectvo. Negatívne myšlienky, ktoré bránia v dosiahnutí stanoveného cieľa, sa odstraňujú meditáciou, ktorá
premieňa predstavy v hladine alfa na skutočnosť. Podľa Silvovej terminológie je hladina
alfa „vnútorné vedomie“. Ide o zaspávanie
a stav pred prebúdzaním. Silvova metóda
sa snaží dostať sa na túto hladinu, keď je
mozog najvnímavejší. José Silva v podstate
vytvoril sebahypnotickú metódu, pomocou
ktorej sa u človeka dostaví zvýšená vnímavosť, charakteristická pre hypnózu, ale
človek zostáva v bdelom stave.
Silva uskutočňoval svoje pokusy na vlastných deťoch. Pod jeho vplyvom sa deti
stali schopnými čítať myšlienky, vnímať
mimozmyslovo, teda stali sa médiami. Podľa
Silvu na to, aby sa človek vedel v živote
správne rozhodovať, potrebuje informácie
od „vyššej inteligencie“, ktorou nie je Boh.
Cieľom Silvovej metódy je komunikovať s touto duchovnou inteligentnou bytosťou.
Páter Elias Vella vysvetľuje, že dnes mnohí
ľudia praktizujú Silvovu metódu, reiki alebo
transcendentálnu meditáciu, no vo všetkých
prípadoch ide o metódy hnutia New age,
ktoré patria do sveta neznámych duchovných síl. Duchovné sily majú dva zdroje.
Zdrojom duchovnej sily je buď Boh, alebo
diabol. Ak zdrojom týchto metód nie je Boh,
potom ide určite o manipuláciu zlého ducha.
V tomto prípade zdrojom nemôže byť Boh,
lebo tí, čo sa snažia experimentovať s týmito
metódami, sa v sebe samých snažia objaviť
sily a myslia si, že prostredníctvom týchto síl
môžu zachrániť a spasiť seba samých, teda
nepotrebujú Spasiteľa. Hovoria o Kristovi
v sebe, ale nie je to Kristus osobný, ale iba
sila, ktorá z nich vychádza. S týmito vecami
nemôžeme experimentovať. Ide o veľmi
riskantné veci, ktorým sa musíme vyhýbať.
Silvova metóda je otvorenou bránou moderného špiritizmu. Za „silou vôle“ sa skrýva
sila inteligentných, ale voči človeku nepriateľských bytostí. Boh túto bránu do nadprirodzeného duchovného sveta odsúdil
rovnako ako každú inú formu okultizmu.
Antónia Rabatínová

18 | slovo mladým

slovo 26 | 2014

Čistý rok
Božie myšlienky
zachytíš vo svojom srdci

Po 7bolestnej pokračuje púť tzv.
Čistým rokom. Tentoraz sa stali
pomocníkmi symboly, ktoré
precestovali celý svet – kríž
svetových dní mládeže a ikona
Panny Márie. Symbolicky prepojili i našu originálnu prípravu. Vytvorili sme spoločenstvo,
ktoré
s nimi
a v čistote túži
kráčať až
k Národnému stretnutiu
mládeže P15
v Poprade a Svetovému stretnutiu
mládeže v Krakove.
Na púti nás priviedli
i k ďalšej katechéze Čistota – dar srdca. O úryvku
z nej hovoríme s Milanom Janákom SDB, ktorý vytvoril list pre
mladých v duchovnej príprave
na P15 – Čistý rok.

ROZHOVOR

Prečo je v našom živote
od dobrej myšlienky ešte
veľmi ďaleko k skutku?

To sme my ľudia. Snívame,
hútame, ale nie vždy nájdeme
silu zrealizovať dobre mienenú
vec. U Boha je to inak. Jeho
myšlienky pretavené do slova sa
stávajú realitou. Boh povedal,
a stalo sa. A videl, že je to dobré.
Dielo stvorenia, do ktorého sme
boli vložení, je toho dôkazom.
Boh, ktorý je dokonalý, nie je
zameraný sám na seba. Jeho
srdce plné lásky tvorí, plní sa
myšlienkami, ktoré vyslovuje,
a tie sa hneď stávajú realitou.
Obklopuje nás svojou láskou,
svojimi životmi sme v ňom
ponorení. Obklopujú nás jeho
zhmotnené myšlienky.

Nie vždy sme ich ale schopní
vidieť, rozpoznať, tešiť sa im.
Prečo?

Je nevyhnutné, aby každá loď
mala svojho kormidelníka. To
je ten, kto točí kormidlom, ten,
kto vie ovplyvniť smerovanie
lode. ... Niekedy však taký kormidelník môže byť na smiech.
Snaží sa, točí kormidlom,
vydáva pokyny, ale jeho loď ho
neposlúcha. Zabudol totiž, že
stojí na plachetnici, že skôr, ako

začne točiť kormidlom, musí
dvihnúť hlavu hore a pozorovať,
ako fúka vietor. Svätý Duch
vanie, kam chce. Bez toho, aby
si pozoroval, pýtal sa, skúmal,
čo Boh chce v tvojom živote, sa
ďaleko s lodičkou svojho života
nedostaneš. Kormidelník si
musí byť vedomý, že síce stojí

pri kormidle, ale svet sa netočí
podľa jeho pokynov. Musí uznať
a rešpektovať svojho tvorcu,
ktorý ho ku kormidlu povolal.

A ako zachytím Božie myšlienky? Obklopujú ma ozaj
z každej strany?
Božie myšlienky zachytíš vo
svojom srdci. Len ten, kto

s úprimným
a čistým
srdcom hľadá
a prosí, nájde
a bude vypočutý.
Ako svätý Augustín. Nežil vždy
svätým životom. Najskôr nebral
ohľad na vietor. Pre svoju pýchu
ho ani nehľadal. Božie myšlienky ho vždy obklopovali, ale on si
pred nimi zatváral oči. Až keď
si Božie slovo pripustil bližšie
k telu, až keď mu otvoril srdce
vo svojej pokore, Boh mu ho

očistil. A potom stál pri svojom
kormidle rozvážne a múdro.
Čistota srdca je pre kormidelníka rozhodujúca. Čistota je
obrovským darom srdca, ktorý
ti toto všetko prinesie.

Kde na to vziať silu, poznáš
nejaký vzor?

Každý je vo svojej jedinečnosti
rozdielny a rôzne sú aj naše
cesty k Bohu a pri hľadaní jeho
myšlienok. Niekto už v puberte
urobí kroky, ktoré iným trvajú
celý život. Čo sa týka dĺžky
života, bol svätý Dominik Savio so svojím krédom: „Radšej
zomrieť, ako zhrešiť“ pubertiakom. Čo sa týka zrelosti, stál pri
kormidle ako ostrieľaný morský
vlk. Mladá Laura Vicuňová bola
ochotná obetovať svoj život
pri obrane čistoty. Kde inde
by na to vzala silu, ak nie vo
svojom srdci, ktoré zachytávalo
Božie myšlienky, ktoré ju obklopovali aj v čase veľkej skúšky.
Rozhovor nie je vymyslený.
Je pripravený z tretieho listu
mladým v rámci duchovnej prípravy na P15. Jeho plné znenie,
ako aj množstvo zaujímavých
informácií, nájdete na internetovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. n
Michal Lipiak
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Uzdravoval moje vnútro
T
o, čo sme vtedy zažívali, by musel
povedať každý za seba, no pre mňa to
bolo akoby zavŕšenie tohto úžasného
dňa s Pánom Ježišom. Predovšetkým som
nadobudla istotu, že Pán prostredníctvom
svojho služobníka (otca Františka) zavŕšil
dielo môjho vnútorného uzdravenia. V tej
chvíli som sa Ježiša pýtala: „Čo teraz? Mám
sa aj naďalej modliť za vnútorné uzdravenie?“ A vzápätí som vedela aj odpoveď.
Mám pokračovať v modlitbe uzdravovania,
ale za tých, ktorí mi v živote spôsobili
akékoľvek zranenie. Nech sa Pán zmiluje aj
nad nimi, nech ich uzdraví, tak ako uzdravil
mňa. A nech tých, ktorí už zomreli, privedie k sebe do blaženej večnosti.
Druhý deň nebol o nič chudobnejší
na Božie milosti. Pri slávení svätej liturgie
zobral otec František do rúk obraz, na ktorom bola tvár milosrdného Ježiša. Vyzýval
nás, aby sme na neho hľadeli a nechali
preniknúť jeho milosrdný pohľad do našich sŕdc. Bol to veľmi zvláštny zážitok a ja
som pochopila, že mám hľadieť na svojich
blížnych Kristovým pohľadom. Ťažká
úloha, ale ten zážitok bol taký silný, že si ho
musím stále pripomínať a pamätať, že Boh
to odo mňa očakáva. Iba s pohľadom upretým na Krista dokážeme prijímať všetkých
ľudí okolo seba, pretože v jeho pohľade je
milosrdenstvo, láska a pokora – to najdôležitejšie, čo potrebujeme a čo chýba celému
svetu. V jednotlivých prednáškach nám sestra Clareta hovorila o svätosti, keďže témou
cvičení bola Svätosť z pohľadu sv. sestry

Faustíny. V nebi máme svätých, ktorých
prosíme o ochranu a príhovor. Máme k nim
dôveru pre ich pokoru, obetavosť, mučeníctvo, dobrotu či láskavé srdce. Z nášho
pohľadu je pre nás ich svätosť nedosiahnuteľná, a predsa je každý z nás povolaný

k svätosti. Jediným spôsobom, ako to dosiahnuť, je láska. Mňa osobne zaujala veta:
„Stať sa svätým znamená byť dokonalým
v láske“. Učme sa byť dokonalí v láske. Je
isté, že sa nám to nepodarí za krátky čas. Je
to škola na celý život, no s dôverou v Božie
milosrdenstvo možno dosiahnuť tento cieľ.
Nech nás v tejto istote posilňujú aj slová sv.
sestry Faustíny: „Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia. Kým
žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť,
lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len
na nás, aby sme nekládli prekážky Božiemu
pôsobeniu.“
Pred odchodom na mňa doľahol smútok
z toho, že sa musím vrátiť, pretože tých
milostí, ktorých sa nám tam dostalo, bolo
veľa. Pokoj, ktorý som zažívala, a prežitý
čas, v ktorom bol „len Pán a ja“ zostávajú
navždy v mojom srdci. Odnášam si to
ako veľký dar do života, ktorý býva často
nemilosrdný a nepokojný. Mojou túžbou je
prichádzať na podobné duchovné cvičenia
znova, aby som sa naučila zdokonaľovať v láske, hľadieť na iných Kristovým
pohľadom a počúvať, čo mi hovorí. Tých,
ktorí ešte neboli na duchovných cvičeniach,
a možno sa rozhodujú, chcem povzbudiť.
Veď Pán čaká na každého z nás, aby ho
mohol objať a obdariť veľkými milosťami. n
Katarína
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
ilustračná snímka:
milosierdzie.brzesko.net.pl

Škvrny od vosku alebo Buďme na seba dobrí
Ak kvapne vosk zo sviečky na koberec, zohrejte ho
fénom na vlasy, a keď zmäkne, odstráňte hrubú vrstvu.
Zvyšok prikryte pijavým papierom a prežehlite žehličkou. Mastné zvyšky zostanú na papieri.
Občas chceme veci riešiť rýchlo a nasilu. Niekedy to
netreba a niekedy sa to ani nemá. Vosk treba radšej
zohriať a potom priložiť pijavý papier. Tak ho vyčistíme
skôr, ako keby sme ho dávali dolu „na studeno“.
Sú škvrny, ktoré pustia skôr, keď ich zahrejeme
teplom opravdivej lásky, a idú potom dolu z ľudského
srdca skoro úplne samy a bez veľkej námahy. Studený odchov nikdy nebol dobrý a riešenie vecí bez
lásky je často krátkodobé.
Nemáme byť zlí na iných, ale nemáme byť zlí ani sami na seba. Keď spravíme chybu – pripomína sv.
František Saleský – máme sa vyhrešiť, ale s láskou. Nič nevyriešime, keď budeme zlí na seba samých.
Kto už bude na nás dobrý, keď nebudeme dobrí ani sami na seba? A ako budeme milovať iných, keď
nemilujeme ani seba samých? n
Marián Bublinec, ilustrácia: Adriana Pernišová

Pod kupolou sv. Petra
Uloženie ostatkov sv. Jozafáta v Chráme sv.
Barbory vo Viedni malo byť dočasné. Človek
mieni, Pán Boh mení, a tak tento dočasný stav
trval viac než tridsať rokov. Do r. 1928 ostatky
spočívali v sakristii za prestolom. Potom ich
preniesli do osobitnej kaplnky zhotovenej
práve kvôli Jozafátovi. Dodnes v tejto kaplnke
možno vidieť rakvu, v ktorej bolo Jozafátovo
telo. Sú tam tiež vystavené časti liturgického rúcha, ktoré používal: sakos, omofor
a taktiež kúsok drsného kajúceho odevu,
čo nosieval na holom tele. Koncom druhej
svetovej vojny bola Viedeň silno bombardovaná. Jozafátovo telo sa ocitlo v novom
nebezpečenstve. Previezli ho do Kostola sv.

Rocha, ale po skončení bojov sa práve tento
kostol ocitol v zóne kontrolovanej sovietskymi
vojskami. Úbohý Jozafát! Nikdy by si nebol
pomyslel, že aj po smrti bude prechádzať
z miesta na miesto ako potulný pútnik, čo
prosí o prístrešie. A tak ho preniesli do Dómu
sv. Štefana a ukryli v podzemí. Tam odpočíval
až do roku 1949. O Jozafáta prejavili záujem
vatikánske kruhy a pápež Pius XII. prosil, aby
ho priviezli do Ríma. Telo priviezlo špeciálne
objednané americké vojnové lietadlo. Tu sa
ho ujal Mons. Montini, neskorší pápež a dnes
už blahoslavený Pavol VI. Uložili ho do jednej
z vatikánskych kaplniek, takže málokto o ňom
vedel. Až počas Druhého vatikánskeho snemu

boli ostatky vynesené na verejnú úctu. Práve
v tom čase prišiel zo sibírskych koncentračných táborov ľvovský metropolita Josif Slipyj.
Navrhol, aby Jozafátovo telo uložili v Bazilike
sv. Petra. Vatikán súhlasil, a tak Jozafáta uložili
v sarkofágu pod oltár sv. Bazila. Tam odpočíva dodnes, verme, že nastálo. Je oblečený
v červenom biskupskom rúchu a mitre. Tvár
a ruky má prikryté striebornou maskou, ktorú
podarovali otcovia baziliáni z Kanady. V deň
jeho sviatku, 12. novembra, sa nad jeho telom
slávi slávnostná archijerejská liturgia, ktorú
v ostatných rokoch obyčajne slávi vladyka Cyril
Vasiľ.
Marko Durlák
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Pohľad na seba
B
oli Vianoce 1984. Vonku čakala
na malého Jurka záľaha snehu. Škola
sa aspoň na pár dní skončila a bolo
treba prevetrať staré sánky. No prv bolo
treba upratať. Rýchlo si postlať posteľ,
poutierať prach a povysávať. A potom šup
do otepľovačiek a so sánkami na blízky
kopec, kde sa už jašili deti z celej dediny.
Jedni na sánkach, iní na mechoch, niektorí
odvážlivci i na lyžiach. Naraz sa ozval zvon
blízkej cerkvi. Obed. Vyhladovaný Jurko
zbehol dole a ponáhľal sa domov uchmatnúť si niečo rýchlo do úst. Vedel, kam dala
mama opekance – už večer si z nich potajme zobral do postele. Ešteže ona prezieravo

napiekla niekoľko plechov. I teraz jej pár
kúskov zmizlo. K nim si zobral krajec chleba natretý domácim lekvárom a kým vyšiel
vonku, už mal túto dobrotu v sebe.
Jurko sa tešil na sviatky. Nielen na darčeky, ale aj na cerkev preplnenú skoro až
po oltár. Na spevy ľudí tešiacich sa z narodenia Ježiša, na koledy... Jednoducho
na každý okamih tohto dňa. Všetko bolo
presiaknuté spevom S nami Boh... Bolo to
úchvatné. Po liturgii si sadli doma k stolu.
Na každého už čakala oblátka a cesnak.
Otec urobil každému medom na čelo znak
kríža. Potom každý dostal trocha medu
na oblátku. Už vedel, ako má cesnak zjesť,

Beh na dlhé trate
Veľmi ma oslovil príbeh Kayly Montgomeryovej z USA. V roku 2009 utrpela ako 14-ročná
pri milovanom futbale zranenie, po ktorom jej zistili agresívnu formu sklerózy multiplex.
V priebehu niekoľkých mesiacov jej začali modrieť nohy a od pása dolu nič necítila. Po roku
liečby sa jej stav začal zlepšovať. Rozhodla sa venovať behu (každý týždeň nabehala 50 km)
napriek tomu, že pri futbale patrila k najpomalším. Chcela byť však veľmi rýchla. Napriek
tomu, že ju nohy po istej dávke únavy neposlúchali. Vždy, keď dobehla do cieľa, odpadla
a skolabovala. Tento stav stále trvá. Tréner Patrick Cromwell povedal, že na cieľovej čiare
si svoje nohy necíti, beží iba silou vôle, preto ju vždy v cieli chytajú, aby si neublížila, a vždy
majú pre ňu prichystaný ľad. Dokáže zabehnúť akúkoľvek trať, ktorú si vopred naplánuje.
Sama povedala: „Moja mama mi vždy hovorila, že to najlepšie, čo môžem pre seba urobiť,
je cítiť sa dobre. Keď behám a som šťastná, zlepšujem svoj zdravotný stav, symptómy sú
slabšie.“
V roku 2013 sa stala majsterkou Severnej Karolíny v behu na 3 200 metrov s časom
10:43 min.
Popritom mi napadol iný príbeh. Predstavte si, že bežíte a popri vás ustavične beží niekto ďalší. Súcitne vás pozoruje. Keď sa vám nohy podlamujú, konštatuje, že sa už nemôže
pozerať na vašu bolesť, keď toľko trpíte. Keď spadnete na zem, vyzná sa vám, ako vás má
rád, ale zároveň prepočítava, koľko ho to bude stáť námahy, aby vás z tej zeme zdvihol
a pomohol vám bežať ďalej. A keď budete v cieli vyčerpaní, tak vás nechá ležať a možno
vám aj nejakým spôsobom „pomôže“, aby ste už nikdy nevstali.
A ešte jedna myšlienka na okraj príbehu. Aké je úžasné, keď vás niekto čaká v cieli.
Niekto, kto nedopustí, aby ste si v tej najťažšej chvíli ublížili.
Dada Kolesárová

aby ho neštípal. A potom to prišlo – opekance. Jeho najmilšie jedlo. Zo spoločnej
misy si naberal lyžicu za lyžicou. A sem-tam si chlipol z taniera polievky, čo mu
mamka nabrala. Najedol sa. Filé a šalát
už boli iba akési chuťovky, rovnako ako
zákusky. No pomarančom, mandarínkam či
banánom sa nedalo odolať. Boli iba na Vianoce, i keď toho roka ich mal aj v mikulášskom balíčku. Pod stromčekom ho čakala
kniha, oblečenie a hrubé lyžiarske rukavice.
Bol šťastný. Zvyšok dňa sedel s rodičmi pri
televízore a pozeral vianočný program, kým
sa nevybrali o polnoci do chrámu.
Prešlo tridsať rokov. Jurko je už otcom
rodiny. Už nemá také bezstarostné Vianoce.
Snehu je pomenej a žijú na rovine, kde nieto poriadneho kopca. I teraz je Štedrý večer.
Lenže on je unavený. Najprv ho vyčerpávala práca, potom rodina. Jeho deti chcú
sedieť pri televízore a počítači celý deň. Veď
vonku je nuda. Je veľmi ťažké donekonečna
opakovať, že dnes sa nemôže jesť – že bude
večera. Cíti sa ako obohraná platňa. Má už
za sebou vianočný ošiaľ, keď zháňal pre
chalanov nové playstation. Do chrámu idú
akosi z nutnosti. Atmosféra je iná, ťažká,
vôbec neoslobodzuje, ba naopak, stále napomínanie detí ho oberá o pokoj a spútava
ešte silnejšími okovami. Na stole má každý
po dve oblátky, a len on si dáva cesnak –
deti nechcú. Aj opekance zo spoločnej misy
sú už minulosťou. Všetko má svoj nový
poriadok. Z prehrávača hrá síce koleda, no
nik ju nespieva, nik si ju nepomrnkáva.
Stôl sa prehýba pod dobrotami, no nik
nie je šťastný. Každý by najradšej pribehol
k stromčeku, vzal si to, čo je jeho, a zmizol
v útrobách svojej izby.
Zrazu mu bolo smutno. Znova chcel byť
tým chlapcom spred tridsiatich rokov. Túžil
ísť na kopec a pustiť sa na sánkach. Chcel
byť medzi rovesníkmi a zabávať sa. Byť
v starom chráme a spievať zo srdca a plných pľúc S nami Boh... Jesť z jednej misy
a neriešiť spoločenské stolovanie. Sedieť
s rodičmi za jedným stolom či spolu pri
televízore. Cítil sa sám. Opustený. Vtedy sa
k nemu doplazil malý synček. On si ho vzal
do náručia a hľadel do jeho veľkých očí.
Videl seba. Smutného, ustarosteného otca.
A vtedy sa usmial. Vzal chlapca a vyobjímal
ho. Pochopil, že Vianoce, tie spred tridsiatich rokov, môže prežívať i teraz. A to všetko naokolo nie je dôležité, je to iba klam,
ktorému uveril. Klam, ktorý udusil skutočné Vianoce. Pochopil, že Vianoce budú
také, aké ich bude mať on v srdci. A začal si
potichu s radosťou spievať koledu. Už nebol
sám, bol s ním Boh. n
Jeremy
ilustr. snímka: commons.wikimedia.org
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Modlitby
utierne
Tak ako iné časti modlitieb
dňa, aj modlitby utierne majú
svoju genézu. A prax, ktorú
poznáme dnes, je výsledkom
istého dlhodobého vývoja,
ktorý sa prejavil nielen v ich
počte, ale aj v spôsobe ich
prednášania a v celkovej
štruktúre tejto úvodnej časti
utierne.

M

odlitby číta kňaz s nepokrytou hlavou pred svätými dverami. Počet
modlitieb nie je celkom ustálený.
V našich knihách sa uvádza jedenásť modlitieb (pravdepodobne na základe trebníka
Petra Mohylu a Grottaferratského euchologiona), zatiaľ čo v moskovských vydaniach
časoslova a molitvoslova je týchto modlitieb
dvanásť. Dvanásta modlitba je modlitba
pred evanjeliom, ktorá sa bežne nachádza aj
v liturgii pred evanjeliom.
Všetky modlitby boli pôvodne v katedrálnom type utierne rovnomerne rozmiestnené
v celej utierni, ba dokonca prvé sa nazývali
modlitbami antifón. Antifóny boli teda súčasťou utierne a k nim sa vzťahovali jednotlivé prosby. Keďže neskoršia prax monastierov antifóny nepoznala, ustálila sa forma, že
tieto modlitby sa zhromaždili do jedného
celku a očíslovali sa podľa poradia prijatého
pre daný monastier. To je dôvod, prečo je
v niektorých rukopisoch modlitieb viac,
v niektorých menej, v niektorých sa dokonca
niektoré z nich úplne vynechávajú a nenachádzajú sa na žiadnom mieste.
Po skončení šiestich žalmov sa prednáša
veľká (mirna) ekténia, ktorá je súčasťou nielen utierne, ale aj večierne a liturgie. Ekténia
je pozvaním k modlitbe za celý svet, ale slúži
aj ako prostriedok na väčšie povznesenie
ducha modliaceho sa, aj keď je to skôr pochopiteľné v prípade liturgie či večierne, kde
sa nachádza táto ekténia hneď na začiatku
bohoslužby. V prípade utierne je do istej
miery vzdialená, ale jej funkciu nemožno
nijako poprieť, nenachádza sa totiž len
v niektorých gruzínskych rukopisoch, inak
je súčasťou všetkých liturgických kníh, a to
nielen slovanských, ale aj gréckych. n
Michal Bučko

Dobrý pastier
Medzi 22. a 23. žalmom je na prvý pohľad veľký rozdiel
v ich tonalite. Zatiaľ čo prvý zo žalmov ukazuje prorocky temný obraz Ježišovho utrpenia, hneď v ďalšom nachádzame idylický obraz ovečiek a Dobrého pastiera.

O

ba žalmy však majú spoločného menovateľa – obraz oviec a pastierskeho
života. S jediným rozdielom. Baránok z 22. žalmu sa tu predstavuje ako
pastier. Ako dokonalý majster svojho remesla. Ako ten, kto pozná ovečkovské bytie v celej hĺbke. Lebo sám bol Baránkom. Natískajú sa tu slová z Listu
Hebrejom o Ježišovi Kristovi: „Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom,
aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu.
A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní“
(Hebr 2, 17 n). „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda
s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc
v pravom čase.“ (Hebr 4, 15 n).
Až do tohto momentu nehovorím nič nové. V našich starostiach sa radi utešujeme obrazom Dobrého pastiera, ktorý s nami, hlúpymi ovečkami, súcití a berie nás
do náruče. Ale mne sa pri týchto žalmoch vynára obraz iných biblických postáv.
Napríklad Jozefa, ktorý bol predaný bratmi do otroctva, kde bol navyše nespravodlivo odsúdený a väznený. Neviem, či by bol na počiatku rovnako milosrdný
k vyhladovanej rodine, ako bol po tom, čo prešiel ponížením v Egypte. Bolesť mu
zmäkčila srdce. Zmúdrel a získal Božiu optiku. Preto sa mohol stať pastierom svojho ľudu. Podobne Mojžiš. Pred svojím „verejným vystúpením“ žil roky v skrytosti
na púšti po tom, čo sa snažil riešiť situáciu vo vlastnej unáhlenosti. Púšť mu ukáže,
ako rozmýšľa a koná Baránok. Preto vie potom s pastierskou zručnosťou viesť ľud
do Kanaánu. Jób. Nedozvieme sa, na akú úlohu Boh tohto muža vychoval. Ale ani
uprostred najväčšieho trápenia sa Jób z tejto výchovy nevyvliekol. Vydržal ako
Baránok a za odmenu dostal okrem novej rodiny srdce Dobrého pastiera.
To, že denne čelíme vlastnej slabosti, neistote a obyčajnej „človečine“, nás má
naučiť, že všetci sme ako také ovce. Robíme hlúposti, lebo nevieme inak. Všetci
bez výnimky sme ako ovce. Ja. Aj ty. Aj sused. Aj starosta. Aj škôlkar. Aj bezdomovec spod mosta. Aj riaditeľ firmy. Aj poslanec parlamentu. Sme neisté a vystrašené
ovce.
A práve pre toto poznanie by sa v našom srdci malo rodiť pastierske zmýšľanie.
Prajnosť voči iným. Pastier chce, aby sa ovečkám darilo. Ničiť a zabíjať prichádza
svorka vlkov. Vedomie ľudskej slabosti vedie jedných k súcitu, trpezlivosti a chápavosti, iných k vlčej tvrdosti, úskočnosti a súdeniu.
Každý chce od Krista vo vzťahu k sebe postoj pastiera. Od Boha očakávame
pochopenie a súcit. Kým sme ale k ľuďom, ktorí žijú vedľa nás? Pastiermi alebo
vlkmi? n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 22. december

ŠTVRTOK 25. december

Veľkomučenica Anastázia

Narodenie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista

Čítania: Hebr 3, 5 – 11 . 17 – 19 zač. 308; Lk
20, 27 – 44, zač. 102

Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli
a sú Božími synmi, pretože sú synmi
vzkriesenia. (Lk 20, 36)
„Len o jeden deň túžim dlhšie žiť“ – spieva
sa v jednej piesni. Pravda je však taká, že
chceme žiť čo najdlhšie a v zdraví. Hľadáme
akúsi molekulu života. Nezomrieť, teda žiť
naveky. Dá sa to vôbec ? Zaiste dá, no je
iba jeden spôsob – žiť svoj život s Kristom,
vďaka ktorému nezomrieme.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák z obdobia pred
sviatkom. Ostatné z pondelka (HS: 154, 323;
PZ: 108, 298; HP: 109, 311)

UTOROK 23. december
Desať krétskych mučeníkov
Čítania: Hebr 4, 1 – 13 zač. 310; Lk 21, 12 –
19, zač. 106

Ak vytrváte, zachováte si život. (Lk 21, 19)
Začať niečo dobré a nedokončiť to znamená,
že sme neboli vytrvalí. Ak sa chcem naučiť
hrať na hudobnom nástroji či vedieť cudzí
jazyk, potrebujem byť vytrvalý. Ak si chcem
zachovať život naveky, musím byť vytrvalý
vo vzťahu s Kristom. Vytrvajme teda s Kristom v dobrom i v zlom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z obdobia pred sviatkom. Ostatné z utorka
(HS: 155, 323; PZ: 109, 298; HP: 110, 311)

STREDA 24. december
Predvečer Narodenia Pána
Mučenica Eugénia
Čítania: 1. Gn 1, 1 – 13; 2. Num 24, 2 – 3.
5 – 9. 17 – 18; 3. Mich 4, 6 – 7. 5, 1 – 3; 4. Iz
11, 1 – 10; 5. Bar 3, 36 – 4, 4; 6. Dan 2, 31 – 36.
44 – 45; 7. Iz 9, 5 – 6; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303;
Lk 2, 1 – 20, zač. 5

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on
vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Mt 1, 21)
V novembri tohto roka sme slávili 25. výročie
nežnej revolúcie. Bol to deň získania slobody. Táto sloboda však priniesla nové otroctvá – otroctvá hriechu. Kristus prichádza,
aby nás vyslobodil z našich hriechov. Jedine
s Kristom zažívam pravú slobodu.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Menlivé časti z Predvečera Narodenia. Zdržanlivosť od mäsa a pôst (HS: 324;
PZ: 299; HP: 312)

Čítania: Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt
2, 1 – 12, zač. 3

… inou cestou sa vrátili... (Mt 2, 12)
Počas sviatkov Božieho narodenia budeme
znova prichádzať k jasličkám, aby sme sa
ako pastieri či traja králi poklonili Spasiteľovi. Traja králi sa domov vrátili inou cestou.
Obišli Herodesa, miesto zloby a hriechu.
Rovnako aj my po stretnutí s narodeným
Kristom kráčajme inou cestou života ako
doteraz. Obchádzajme hriech a žime život
s Kristom narodeným v našich srdciach.
Liturgia: Menlivé časti z Narodenia.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste
v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne Narodenia. Myrovanie. Prikázaný sviatok.
Od dnešného dňa do 4. januára je voľnica.
(HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

PIATOK 26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306.; Mt 2, 13 –
23, zač. 4

Tvoje meno zvestujem svojim bratom
a uprostred zhromaždenia budem ťa
velebiť. (Hebr 2, 12)
Denne spomíname mená rôznych športovcov, hercov, politikov... Ako často však spomíname v rozhovoroch meno Ježiš? Ktorý zo
športovcov, hercov či politikov však pre nás
vykonal to, čo Ježiš? Obetoval seba samého,
aby sme žili večný život.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá
(alebo prvá a druhá antifóna z Narodenia
a tretia každ. s pripivom z Narodenia).
Vchod ... z Panny narodený... Menlivé časti
zo Zhromaždenia. Namiesto Dôstojné je ako
25. decembra. Prikázaný sviatok. Voľnica
(HS: 325, 328; PZ: 300, 304; HP: 313, 317)

SOBOTA 27. december
Apoštol, prvomučeník a archidiakon
Štefan. Prepodobný Teodor Popísaný
Čítania: 1 Tim 6, 11b – 16 zač. 288.; Mt 12,
15b – 21 zač. 46b (sob. po nar.); Ef 2, 11 – 13
zač. 220b; Lk 13, 18 – 29 zač. 72 (rad.); Sk 6,
8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač.
87 (svätému Štefanovi)

Štefana kameňovali, a on sa modlil... (Sk 7, 59)
Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom.
Aké pekné, no zároveň ťažké. Keď nás niekto

uráža, ohovára, osočuje, škodí nám, či mu
nevraciame rovnako, ba ešte horšie? Štefan
tak nekoná, hoci má dôvod. Aj my to dokážeme, ak budeme plní Svätého Ducha.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Menlivé časti z Narodenia a Štefanovi.
Namiesto Dôstojné je ako 25. decembra.
(HS: 332; PZ: 308; HP: 318)

NEDEĽA 28. december
Nedeľa po Kristovom narodení
– Pamiatka svätých a spravodlivých
Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida
a Jakuba, Božieho brata
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200.; Mt 2, 13 –
23, zač. 4. (nedeľa po Narodení)

Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku,
ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti
nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať
dieťa, aby ho zmárnil. (Mt 3, 13)
„Poriadne sa obleč, aby si neprechladol.
Dávaj pozor, keď prechádzaš cez cestu.
Umy si ruky, aby si nedostal nejakú chorobu. Nerozprávaj sa s cudzími ľuďmi.“
Toto sú známe vety, ktorými chránime deti
pred nebezpečenstvom. Aj malá chvíľková
nepozornosť či podcenenie situácie sa môžu
skončiť nešťastím. Anjel varuje Jozefa pred
nebezpečenstvom zo strany Herodesa,
ktorý chce zabiť Ježiša. Berie jeho varovania vážne a v noci uteká do Egypta, len aby
uchránil Božie dieťa. V Knihe Exodus (1,15
– 16) čítame, ako egyptský kráľ rozkázal
hebrejským babiciam zabíjať hebrejských
chlapcov už pri narodení. Babice Sefora
a Fua to však nerobili. V tom čase sa narodil
aj Mojžiš. Tieto babice mali odvahu vzoprieť
sa príkazu faraóna a Boh im preukazoval
dobrodenia. Našim deťom dnes hrozí okrem
iného aj duchovné nebezpečenstvo v podobe
internetu, televízie, fejsbuku a vyučovania
sexuálnej výchovy v školách nevhodným
a nekresťanským spôsobom. Toto sú
herodesovia dnešnej doby, ktorí hľadajú
naše deti, aby ich zmárnili svojím obsahom,
svojou ponukou a spôsobom podania. Ničia
a zabíjajú duchovne. Preto nás Cirkev pred
nimi neustále varuje. Berme vážne varovania, tak ako ich bral vážne aj Jozef. Nebuďme povrchní a ľahostajní, ale bojujme proti
herodesom dnešnej doby s vierou a odvahou,
aby sme uchránili naše deti i seba samých.
Liturgia: Hlas 4. Predobr. ant. a blaženstvá.
Vchod nedeľný. Tropár z hlasu, z Narodenia
a svätým, Sláva, kondák svätým, I teraz,
kondák z Narodenia. Ostatné z hlasu
a svätým. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne Narodenia. (HS: 147, 330; PZ: 100, 306; HP: 101, 321)
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PONDELOK 29. december

ŠTVRTOK 1. január

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť
v Betleheme

Obrezanie Pána
Arcibiskup Bazil Veľký

Čítania: Hebr 8, 7 – 13 zač. 319; Mk 8, 11 – 21
zač. 33

Čítania: Kol 2, 8 – 12, zač. 254.; Lk 2,
20 – 21. 40 – 52, zač. 6. (sviatku); Hebr 7,
26 – 8, 2, zač. 318.; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24.
(Bazilovi)

A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť
chlebov piatim tisícom? (Mk 8, 18)
Obavy o zajtrajšok sú u nás na dennom
poriadku. Neraz sme až veľmi ustarostení.
Ježiš hovorí apoštolom o kvase farizejov
a Herodesa – o ich zlom spôsobe života,
a oni myslia na chleby. Zabudli na to, že Ježiš je s nimi, preto im pripomína, čo urobil.
Nezabúdajme na to ani my.
Liturgia: Antifóny ako 25. decembra.
Vchod ... z Panny narodený... Menlivé časti
z Narodenia. Namiesto Dôstojné je ako 25.
decembra. (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

UTOROK 30. december
Mučenica Anýzia
Prepodobný Zótik
Prepodobná Melánia Rímska
Čítania: Hebr 9, 8 – 10 . 15 – 23 zač. 321; Mk
8, 22 – 26 zač. 34

Potom mu znova položil ruky na oči. Tu
začal vidieť i celkom ozdravel. (Mk 8, 25)
Nie vždy sa nám všetko podarí na prvýkrát.
Môže sa to isté stať Bohu? Veď Boh by mal
všetko zvládnuť na prvýkrát. Ježiš uzdravuje
slepého na dvakrát. Je naozaj Boh? Určite je,
len chce posilniť vieru slepého, aby videl aj
srdcom, že to Boh uzdravuje jeho i nás.
Liturgia: Menlivé časti ako 29. decembra.
(HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

STREDA 31. december
Zakončenie sviatku
Kristovho narodenia
Čítania: Hebr 10, 1 – 18 zač. 323; Mk 8, 30 –
34 zač. 36

Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš
zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. (Mk
8, 33)

Odmietame utrpenie, bolesť, výsmech, urážky. Radi sa zabávame, tešíme sa zo života,
užívame si život. To je ľudské. Máme zmysel
pre ľudské veci. Prijať bolesť, kríž, utrpenie,
opovrhnutie, smrť a zmŕtvychvstanie znamená mať zmysel pre Božie veci. Pane, nauč
nás mať zmysel pre tvoje veci, ktoré chvíľu
bolia, no tešia naveky.
Liturgia: Menlivé časti ako 29. decembra.
(HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

... dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel
nazval skôr, ako sa počal v živote matky.
(Lk 2, 21)

Rodičia vyberajú meno pre svoje dieťa ešte
pred narodením. Je to ich právo. Ježiš je
Boží Syn, preto mu meno nedáva Mária
s Jozefom, ale jeho Otec cez anjela ešte
pred počatím. V mene Ježiš je ukrytá naša
záchrana a naša spása. Nemeň svoje meno,
ktoré si dostal od svojich rodičov, ale zmeň
svoj život podľa Ježiša.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Každodenný vchod. Menlivé časti z Obrezania
a Bazilovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Z teba, Milostiplná. Myrovanie. Prikázaný
sviatok (HS: 336; PZ: 313; HP: 325)

PIATOK 2. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia
Rímsky pápež Silvester
Čítania: Hebr 11, 8 – 16 zač. 327; Mk 9, 33
– 41 zač. 41

Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. (Mk 9, 34)
Vieme, ako spoločnosť hodnotí veľkosť
človeka. Ak si bohatý, máš moc, si slávny,
úspešný, v tom je tvoja veľkosť pred svetom.
Neraz tomuto pohľadu podľahneme aj my.
Ježiš nás učí slovom i príkladom, že pravá
veľkosť človeka je ukrytá v službe druhému.
Nič príjemné, nič lákavé, a predsa také
veľké v Božích očiach.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z obdobia pred sviatkom. Prokimen, Aleluja a pričasten z piatka. Voľnica (HS: 159,
339; PZ: 114, 316; HP: 114, 328)

SOBOTA 3. január
Sobota pred Osvietením
Prorok Malachiáš. Mučeník Gordios
Čítania: 1 Tim 3, 14 – 4,5 zač. 284; Mt 3,
1 – 11 zač. 5

Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské
kráľovstvo. (Mt 3, 2)
Každý deň nás vyzýva k nejakej aktivite,
k práci. Je to vždy niečo pre niečo. Evanje-

lista Matúš nás vyzýva robiť pokánie pre
nebeské kráľovstvo. Mám sa ísť vyspovedať? Nielen to, mám sa celým svojím
životom obrátiť ku Kristovi a žiť podľa jeho
slova. To je ovocie hodné pokánia.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z obdobia pred sviatkom. Prokimen,
Aleluja a pričasten zo soboty (HS: 160, 339;
PZ: 115, 316; HP: 115, 328)

NEDEĽA 4. január
Nedeľa pred Bohozjavením
Zbor sedemdesiatich apoštolov
Prepodobný Teoktist
Čítania: 2 Tim 4, 5 – 8, zač. 298.; Mk 1,
1 – 8, zač. 1

Po mne prichádza mocnejší, ako som
ja... (Mk 1, 7)
Na rôznych športových podujatiach môžeme dopredu povedať, ktoré družstvo je
v zápase mocnejšie. Vychádzame z výsledkov mocnejšieho družstva, ktoré hovoria
jasne. To isté môžeme povedať aj pri sólových športovcoch. Ján Krstiteľ bol veľkou
a mocnou osobnosťou v izraelskom národe.
Prichádzala k nemu celá Judea, Jeruzalem
i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu pokrstiť v rieke Jordán.
Ľud považoval Jána Krstiteľa za proroka.
Sám Herodes ho rád počúval, lebo vedel, že
je to spravodlivý a svätý muž. Evanjelista
Lukáš spomína pri jeho narodení, že „on
bude veľký pred Pánom. Víno a opojný
nápoj piť nebude a už v matkinom lona
ho naplní Duch Svätý“ (Lk 1, 15). Sám
Ježiš o Jánovi povie: „Medzi tými, čo sa
narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako
Ján Krstiteľ.“ (Mt 11, 11) Ján Krstiteľ mocne
pôsobil na ľudí vtedajšej doby. Mocne priťahoval ľudí slovom, jednoduchým spôsobom života i otvorenosťou a priamosťou.
A predsa poukázal na kohosi mocnejšieho
v slove i v čine – na Ježiša Krista. To isté
máme robiť aj my. Celým životom ukazovať
na Krista. Je mocnejší ako my, lebo má moc
dať nám večný život. Kto z nás to dokáže?
Usilujme sa byť mocní v slove i v čine ako
Ján Krstiteľ, no ešte viac ukazujme na mocnejšieho v láske aj v odpustení.
Liturgia: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a obdobia pred
sviatkom. Sláva, kondák z hlasu, I teraz,
kondák z obdobia pred sviatkom. Prokimen, Aleluja a pričasten z nedele pred
Bohozjavením (HS: 148, 339 PZ: 101, 316;
HP: 102, 328)
Anton Uhrín
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Eleusa

Ako poznamenáva E. Sendler, rôzne typy
hodigitrie sa postupne vzďaľujú od vznešenosti originálu, ktorý vznikol v Konštantínopole. Po ikonoboreckej kríze
byzantské umenie viac trvá na ľudských
črtách v zobrazení Božej Matky. Aj keď
neopúšťa starobylé formy majestátnosti
a príhovoru, smeruje k živšiemu vyjadreniu ľudskej stránky Vteleného a prepožičiava si citlivosť a pôvab. Takýmto
spôsobom vzniká typ ikon, ktorých
námetom je predovšetkým dôverná blízkosť medzi Synom a Matkou, čo vyjadrujú
všetky ikony tohto typu, kde Bohorodička
poväčšine drží Krista na ľavej ruke v náručí túliac ho k sebe. Matka sa s materinskou láskou skláňa k svojmu Synovi,
dotýka sa lícom jeho detskej tváre, pričom
Syn citlivo vystiera ruku k svojej mame.
Eleusa – milostivá, milujúca, nežná sa
líši od hodigitrie jednak umiestnením
dieťaťa – Krista, ktoré je vyššie položené,
ako aj gestom Kristovej ruky, ktorou drží
mamu okolo krku. „Toto nežné objatie
Matky a Dieťaťa,“ píše H. Nouwen, „nemá
za cieľ poukázať na sentimentálny obsah,
ale je zobrazením podivuhodnej výmeny
medzi Bohom a človekom, ktoré umožnilo vtelenie Slova.“ Ako uvádza N. P. Kondakov, v geste nežného sklonenia hlavy
Božej Matky k Synovi je vyjadrená prosba
Bohorodičky o milosť a požehnanie pre
ľudské pokolenie, na ktoré odpovedá Boží
Syn tým, že sa obracia k mame a odpovedá
gestom žehnajúcej pravice.
Typ eleusy sa objavil najneskôr v 12.
storočí v Byzancii, odkiaľ sa následne rozšíril na Západ – do Talianska, Francúzska,
Anglicka, Nemecka a na východ do Ruska.
Ikony tohto typu zobrazujú vo väčšine
Božiu Matku po pás, nie v celej postave.
V ikonografii je zobrazené zjednotenie
pozemského a nebeského vyjadrené
spojením nimbu Bohorodičky s nimbom

Syna a vzájomným pritúlením dvoch tvárí
Božej Matky a Krista, čo je symbolickým
zobrazením Krista a Kristovej Cirkvi. Tak
ako Božia Matka nám zosobňuje príklad
plného zbožštenia človeka narodeného
na zemi, pochádzajúceho od pozemských
rodičov, čo by malo byť cieľom každého
pokrsteného člena Kristovej Cirkvi, tak
v teológii ikony práve Bohorodička symbolizuje Kristovu Cirkev.
Najslávnejšou ikonou tohto typu je vladimírska ikona Božej Matky, pochádzajúca z konca 11. stor. alebo zo začiatku 12.
storočia. V súvislosti s ikonografiou Božej
Matky treba poznamenať, že je správne
nazývať ikony Bohorodičky vo forme napr.
vladimírska ikona Božej Matky alebo
ikona Božej Matky Vladimírskej, ale nikdy
nie Božia Matka Vladimírska alebo Božia
Matka Kazanská či Klokočovská, nakoľko
Božia Matka je len jedna, a to najčistejšia
Panna. n
Milan Gábor
snímka: upload.wikimedia.org

VÝHERCOVIA KNIHY IKONY ANJELOV
Anna Čorejová, Prešov; Gréckokatolícky farský úrad Veľaty;
Helena Adamčiková, Ložín

Blahoželáme!
Ďalší výhercovia budú zverejnení v nasledujúcich vydaniach časopisu.

V Cirkvi rozlišujeme tri stavy: laikov, rehoľníkov a klerikov. Každý z nich sa vyznačuje
špecifickým spôsobom života. Dnes sa
osobitne zameriame na rehoľný stav. Už
od počiatku Cirkvi sa stretávame s tým, že
mnohí kresťania odchádzali do púšte, kde
v samote, modlitbe a práci úplne zasväcovali
svoj život Bohu. Z toho sa postupne vyvinul
rehoľný spôsob života a rehoľný stav. Špecifikom tohto stavu je dobrovoľnosť a stálosť.
Dobrovoľnosť znamená, že každý rehoľník
si musí svoj stav vybrať dobrovoľne a nie je
možný ani náznak donútenia. Stálosť znamená, že rehoľný život sa pre kresťana, ktorý
si ho vybral, stáva jeho životným štýlom až
do smrti. Preto sa rehoľníci pripravujú na svoje povolanie niekoľkoročným noviciátom,
ktorý je praktickou školou rehoľného života.
Novic sa počas tohto obdobia má oboznámiť
s charizmou rádu alebo kongregácie, do ktorej chce vstúpiť, a naučiť sa spôsobu života
v kláštore. Zároveň má možnosť preveriť si, či
je tento stav skutočne tým, ktorý jeho život
urobí zmysluplným. Až po období noviciátu
môže rehoľník zložiť rehoľnú profesiu – pred
biskupom alebo rehoľným predstaveným zloží tri sľuby, ktorými sa osobitným spôsobom
zasvätí službe Bohu a Cirkvi: sľub poslušnosti,
čistoty a chudoby. Rehoľné sľuby sú vlastne
aplikáciou evanjeliových rád do života tých
kresťanov, ktorí si ich vyvolili za svoj životný
štýl. Sú spojené s prísľubom Božieho kráľovstva, ktorý pochádza od samotného Pána.
Keďže sa skladajú samotnému Bohu, ich
záväznosť je najvyššieho stupňa. Verejný sľub
znamená, že ho vyvolení kresťania skladajú
do rúk kompetentného cirkevného predstaveného podľa pravidiel alebo typikov rehole,
alebo inštitútu zasväteného života. Ostatné
sľuby, ktoré môže iniciatívne zložiť pred
Bohom každý katolík, sa nazývajú súkromnými, a táto prekážka sa tých, ktorí ich zložili,
netýka. Tieto prípady sa riešia na vnútornom
fóre, vo sviatostnej spovedi. Jeden z troch verejných rehoľných sľubov je sľub čistoty, ktorý
znamená zrieknutie sa manželského života.
Rehoľníci totiž spájajú svoj život so ženíchom,
ktorého pre nich predstavuje Ježiš Kristus.
Rehoľník sa prijatím tohto sľubu stáva pred
Cirkvou neschopným prijať manželstvo.
František Čitbaj

spolok
sv. cyrila a metoda
Gréckokatolícky kalendár s názvom
V brázde Metodovej 2015 bol distribuovaný do všetkých našich farností. Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si ho môžu
vyzdvihnúť spolu s podielovou knihou
za členský poplatok 3 eurá. Kalendár je
k dispozícii aj na voľný predaj prostredníctvom našich farností a v predajniach
Ekumena a Petra v Prešove a Byzant
v Michalovciach. Ďakujeme všetkým,
ktorí šíria cyrilo-metodskú tradíciu prostredníctvom našich spolkových podielov.
výbor spolku
koinonia sv. ján krstiteľ
Nedeľná svätá liturgia
s Koinoniou Ján Krstiteľ
04.01. Ľubotice, cerkev (10.00h)
Svätá liturgia s modlitbami
za manželstvá
11.01. Ľutina, bazilika minor (09.45h)
Večer modlitieb za uzdravenie
15.01. Záborské, obecný dom (18.00h)
Biblický večer
22.01. Záborské, obecný dom (18.00h)
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
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

poradňa

Mariánska
ikonografia

Manželská prekážka sľubov
v rehoľných inštitútoch
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jubileá kňazov
Peter Horňák, výpomocný duchovný pre
veriacich maďarskej národnosti v Košickom protopresbyteráte –1. január 1950 –
65 rokov života; Pavel Kompér, titulárny
kanonik, na odpočinku v Košiciach – 25.
január 1930 – 85 rokov života; Marek
Pulčšák, farár vo Svidníku a protopresbyter Svidníckeho protopresbyterátu – 28.
január 1970 – 45 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!

12. decembra oslávil 46 rokov života náš
bývalý duchovný otec Miroslav Labač. Aj
keď ste boli tento rok povolaný na pastoráciu pútí tam, kde sa nebo dotklo zeme
– do Izraela, chceme sa vám poďakovať
za vašu otcovskú starostlivosť počas pätnástich rokov pôsobenia v našej farnosti.
Vaše kázne vždy boli balzamom pre naše
duše. Nech vás aj vašu rodinu Pán Boh
odmení hojnosťou Božieho milosrdenstva. Na mnohé a blahé roky!
vďačné veriace z Ložína

blahoželáme
Požehnané životné jubileum 50 rokov
oslávil 29. novembra duchovný otec Pavol Nižník. Do ďalších rokov života mu
vyprosujeme, aby Boh aj naďalej požehnával jeho kňazské poslanie a zahŕňal ho
svojou láskou. Ďakujeme Pánu Bohu, že
nám poslal do farnosti otca, ktorý sa aj
so svojou rodinou obetoval v službe pre
našich farníkov i pri rekonštrukcii farskej
budovy a výstavbe chrámu. Veď ako píše
prorok Izaiáš, nie pre seba sa namáhal,
ale pre všetkých, čo túžia mať poučenie.
Na mnohaja i blahaja lita!

Duchovný otec Juraj Popovič oslávil 16.
decembra 45 rokov života. Pri tejto príležitosti by sme mu chceli zablahoželať
a poďakovať sa za Božie slovo, slávenie
večierní, molebenov a akatistov v našej
farnosti, za opravu nášho krásneho chrámu zasväteného Narodeniu Presvätej Bohorodičky a za prácu s mládežou.
veriaci z Miklušoviec

s vďačnosťou veriaci z Ľubice a Kežmarku
6. decembra oslávila krásnych 60 rokov života naša mamka, babka a manželka Helena Semanová z Olejníkova. Drahá oslávenkyňa, pri príležitosti tvojho okrúhleho
jubilea sa ti chceme zo srdca poďakovať
za lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú
nám neustále preukazuješ, za modlitby,
ktorými nás dennodenne sprevádzaš. Vyprosujeme ti od nebeského Otca hojnosť
Božích milostí, silu Svätého Ducha, ochranu Presvätej Bohorodičky, zdravie, lásku
a ešte veľa rokov v kruhu najbližších.
Na mnohaja i blahaja lita praje manžel
Pavol, dcéra Darina s manželom Michalom, syn Pavol s manželkou Martinou,
syn Peter, dcéra Helena s manželom Róbertom a vnúčatá Benedikt, Pavol, Lívia,
Sofia, Terézia a Michael.

Aký je krásny, požehnaný a šťastný deň,
keď sa narodí dieťa,
ktoré rastie, študuje
a stane sa kňazom,
ktorému láska ku
kňazstvu bola vštepovaná už detstve od otca, tiež kňaza,
a celej rodiny. Tým kňazom je dôstojný
otec Michal Onderko, ktorý 18. decembra oslávil 40 rokov života. My veriaci
nášho duchovného spoločenstva mu
srdečne blahoželáme, prajeme pevné
zdravie, Božie požehnanie a vyprosujeme u našej nebeskej Matky stálu pomoc
a ochranu. Dôstojný otec Michal, ďakujeme vám za váš milý prístup, za povzbudzovanie a zveľaďovanie vzácneho daru
viery a za všetko, čo ste pre nás urobili
a robíte. Vašou zásluhou náš chrám prekypuje veľkou duchovnou láskou, za čo
vám patrí srdečná vďaka. Nech je Pán
Boh s vami po všetky dni vášho života!
veriaci a kurátorská rada Chrámu
Nanebovzatia Panny Márie
na sídlisku Družba v Bardejove

Minule som videl, ako moja suseda filmovala a fotila iného suseda, ako vyvážal odpad na
čiernu skládku. Mohla takto postupovať napriek tomu, že chcela zamedziť páchaniu trestnej činnosti?
§ 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ustanovuje podmienky ochrany osobnosti
každej fyzickej osoby, a to tak, že každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä
života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov
osobnej povahy, to znamená, že takáto osoba je chránená aj pred neoprávneným vyhotovovaním
obrazových snímok, zvukových alebo obrazových a zvukových záznamov bez jej súhlasu.
Takýto súhlas nie je potrebný v prípadoch, ak sa napr. vyhotovia alebo použijú obrazové snímky,
zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona.
Na základe vami uvedenej otázky možno konštatovať, že týmto postupom v občiansko-právnej
rovine sused neoprávnene zasahuje do osobnostných práv druhého suseda. Ten má právo brániť sa
prostredníctvom súdu, ale z hľadiska trestnoprávnej roviny môžu byť takéto obrazové a zvukové
záznamy podnetom na začatie trestného stíhania, a v niektorých zákonom ustanovených prípadoch
aj dôkazným prostriedkom v trestnom konaní.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Slamka, advokát

inzercia
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia
stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 118. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
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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22.12. (pondelok) 16.05 Večerná univerzita: Zámer manželstva v stvoriteľskom
poriadku 18.40 Svätá rodina hľadá príbytok
– deviatnik spoločenstva z Bratislavy-Rače
23.12. (utorok) 17.30 Doma je doma:
Rodina ako cirkev, Cirkev ako rodina –
popoludňajšia publicistika 18.40 Svätá
rodina hľadá príbytok 19.30 Viera v Rusku:
Butovo, zoznam z masového hrobu ⓬
– na južnom okraji Moskvy sa nachádza
Butovo, popravisko, kde bolo od roku 1937
popravených asi 21 tisíc ľudí
24.12. (streda) 09.05 Bonifác a zázračný
anjel – rozprávka o Vianociach 09.45 Brat
František (1) – relácia pre deti 11.00 Adventný koncert Cirkevného konzervatória
Opava 13.15 Doma je doma: Už svieti pravé
svetlo 16.00 Vianoce v Ríme – dokument
o symbolike betlehemov a ich histórii 16.30
Malí ohlasovatelia ⓬ – hrdinovia príbehu
unikajú nebezpečenstvám cisára Nera, aby
odovzdali príbeh o Ježišovom narodení
18.00 Sviatočný príhovor – kardinál Jozef
Tomko 18.10 Vianočný koncert zo Stupavy
18.50 Doma je doma: Nebolo pre nich
miesta – publicistická relácia o prežívaní
Vianoc tých, pre ktorých tento svet nemá
miesto 20.00 Svätá Bernadeta z Lúrd
⓬ – príbeh 14-ročného dievčaťa z Lúrd
v netradičnom filmovom prevedení 21.30
Polnočná svätá omša z Vatikánu 23.30 Betlehemské mystérium (1) – pohľad do zbierky betlehemov Viery a Jozefa Gruskovcov
25.12. (štvrtok) 07.35 Animované biblické
príbehy: Narodil sa Kráľ 09.00 Svätá omša
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z Nitry 12.00 Urbi et orbi – priamy prenos
z Vatikánu 16.00 Vianoce s Kandráčovcami – vianočný koncert 17.20 Áno, beriem:
Kľúč k šťastnému manželstvu: Aký je život
v manželstve? (7) – dokument pre tých,
ktorí plánujú uzavrieť katolícke manželstvo,
ale aj manželom, ktorí chcú v ňom vytrvať
celý život 17.35 Príbeh o Noemovej palici
⓬ 18.40 Fara (1) – televízny seriál, ktorý
humorným spôsobom zachytáva každodenný život, starosti, ale i radosti života
jednej slovenskej dedinskej fary 19.15 Bez
hraníc: Misionár kameramanom 19.50
Sviatočný príhovor 20.00 Ježiš Nazaretský
(1) ⓬ – filmové spracovanie života a diela
Ježiša Krista natočené podľa evanjelií s niektorými apokryfnými prvkami 22.05 Rehoľná abeceda: Abrahámova cesta – Eliška
Bielková 22.30 Betlehemské mystérium (2)
26.12. (piatok) 10.30 Svätá omša z Bratislavy – priamy prenos z Katedrály sv. Martina
15.15 Muzikál Judid – muzikál rómskeho
divadelného zoskupenia Dik o odvážnej
Judit, ktorý pozýva k zamysleniu sa nad
obetou, službou a hrdinstvom; prináša
paralely medzi Izraelitmi a Rómami; režisér: otec Martin Mekel, gréckokat. kňaz
16.35 Narodzil še nám Spasiteľ – vianočný
koncert skupiny hudobnej skupiny Ťaskovci
18.40 Fara (2) 19.10 Effeta (Lk 2, 22 – 40) –
zamyslenie nad evanjeliom 19.40 Stojí to
za to! (2) – svedectvá manželských párov
20.00 Ježiš Nazaretský (2) ⓬ 21.35 Doma
je doma: Dali nám dary – špeciálne vydanie
relácie z roku 2013

27.12. (sobota) 07.35 Brat František (2)
10.00 Betlehemské mystérium (3) 10.25
Tak ďaleko a tak blízko – dokumentárna
relácia o rozkvete mníšskeho života v chudobných krajinách 12.50 20 rokov Dobrej
noviny – záznam z koncertu 15.20 Jasličková pobožnosť z Terchovej 18.40 Fara (3)
20.00 Ježiš Nazaretský (3) ⓬
28.12. (nedeľa) 07.35 Brat František (3)
08.00 Animované biblické príbehy: Dávid
a Goliáš 08.30 Klbko – sviatočné dni (2)
10.00 Svätá omša z Humenného 14.40
Môj názor: Eutanázia – Mons. Štefan Sečka
17.00 Koncert z Humenného – priamy prenos 18.40 Fara (4) 19.30 Spojení oceánom
– Etuška Jendrek 20.00 Ježiš Nazaretský (4)
⓬ 21.40 Medzi nebom a zemou – Michal
Zamkovský CSsR, viceprovinciál redemptoristov na Slovensku
29.12. (pondelok) 16.05 Večerná univerzita: Dialóg medzi kultúrami a náboženstvami 18.40 Fara (5)
30.12. (utorok) 10.30 Muzikál Judid R
17.30 Doma je doma: Čistý rok: Čistota
– prameň radosti 18.40 Fara (6) 19.30
Viera v Rusku: Leonid Fedorov: Hranica
medzi pravdou a temnotou ⓬ – odišiel
z Ruska s cieľom zjednotiť Cirkev; stal
sa gréckokatolíckym kňazom; celý život
bol prenasledovaný a neskôr poslaný
do vyhnanstva
31.12. (streda) 01.10 Viera v Rusku:
Leonid Fedorov: Hranica medzi pravdou
a temnotou ⓬ R 16.30 Fara (7) 17.00 Prvé

Autor publikácie sa spolu s ďalšími piatimi prispievateľmi venuje mariánskemu
pútnickému miestu v Malej Vieske, kde sa nachádza kópia zázračnej slziacej
ikony Božej Matky z Máriapócsa. Publikácia má šesť kapitol a obsahuje množstvo
čierno-bielych i farebných dobových, ale aj súčasných fotografií. Pápež Gregor
XVI. udelil v roku 1831 tomuto miestu plnomocné odpustky. Autor ho nazýva aj Malý Póč. Malá Vieska dnes
patrí do farnosti Kostoľany nad Hornádom a odpustová slávnosť sa tu koná na sviatok Narodenia Panny
Márie. V minulosti sem s obľubou putovali aj gréckokatolíci. (Ivana Sedláková)

Krížové výpravy
Nezvyčajný pohľad na križiacke hnutie prinesie štvordielna dokumentárna dráma. Ide
o spoločný projekt štúdia LUX communication a americkej katolíckej televízie EWTN.
Natáčalo sa v siedmich krajinách súvisiacich s križiackym hnutím, historické súvislosti
približujú profesori z renomovaných univerzít. Zámerom bolo priniesť katolícky uhol
pohľadu na problematiku, ktorá je verejnosťou vnímaná spravidla negatívne. Pritom bez
obetí mnohých križiakov by Európa a pravdepodobne ani Amerika vôbec nevyzerali tak,
ako vyzerajú dnes, a boli by už dávno moslimské. Novodobí historici sa však zhodujú na tom, že väčšina
križiakov nehľadala peniaze a zisk. Naopak, mnohých účasť na výprave stála celé ich majetky. (TK KBS)

Mária Podhradská, Richard Čanaky: Na diskotéke 2

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

rtv:

Po pozitívnych ohlasoch rodičov i detí na prvé diskotékové CD sa rozhodli Spievanka
a Zahrajko opäť nahrať tanečné verzie známych i nových piesní. Veríme, že s týmito
piesňami zažijete veľa zábavy, a budeme radi, ak sa toto CD stane súčasťou všetkých
detských osláv, karnevalov, škôlkarských zábav... Na CD sa nachádzajú iba samé hity,
ako napríklad Letí, letí, Kom-kom-kominár, Jedna druhej riekla alebo Bola babka, mala capka. Po prvýkrát je
nahratý v slovenčine aj evergreen každej zábavy – pieseň Kačací tanec. Okrem toho sú na CD aj úplne nové
autorské piesne od Spievanky a Zahrajka. (Kumran)

vešpery a Te Deum z vatikánskej baziliky zo
sviatku Bohorodičky 18.35 Doma je doma:
Silvester 20.10 Trojkráľový koncert v Novej
Dubnici 22.10 František – ľudový pápež
– dokument o tom, kým bol Jorge Mario
Bergoglio predtým, ako sa stal pápežom
23.05 Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou – pobožnosť na konci roka
01.01. (štvrtok) 09.25 Metodova misia ⓬ – životopisný dokument o bl.
M. D. Trčkovi z rehole redemptoristov
byzantského obradu 10.00 Svätá omša
z Vatikánu 17.00 Benefičný koncert pri
príležitosti Roka Sedembolestnej Panny
Márie z Kostola Božieho milosrdenstva
z farnosti Výčapy-Opatovce 20.00 Sviatočný príhovor 21.00 Spiritus Dei – koncert Les
Pretres! z Francúzska 22.30 Viera v Rusku:
Leonid Fedorov: Hranica medzi pravdou
a temnotou ⓬ R
02.01. (piatok) 09.30 Betlehemské mystérium (4) 16.05 Viera v Rusku: Leonid Fedorov: Hranica medzi pravdou a temnotou
⓬ R 17.30 Posolstvo zo Soufanieh – príbeh sýrskej vizionárky Myrny Nazzourovej
⓬ 19.40 Rehoľná abeceda: Ignaciánsky
pulz: Milan Hudáček 20.25 Effeta (Jn 1,
1 – 18) 21.55 Vojna vo Vendee ⓬ – film
o vyše 3-ročnom prenasledovaní Cirkvi
03.01. (sobota) 10.25 Posolstvo zo
Soufanieh ⓬ R 16.45 Hudobné pódium
– záznamy z koncertov a festivalov 22.50
Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu:
Koľko detí chceme mať? (8)
04.01. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy (Šalamún) 08.30 Klbko – sviatočné
dni (3) – Nový rok 10.00 Svätá omša z Trnavy 14.40 Môj názor: Ochrana stvorenia
– Mons. Ján Babjak 17.00 Muzikál Judid
R 19.30 Vlastná cesta – kaplán Boris Brutovský rozpráva o svojej ceste k povolaniu
21.10 Viera v Rusku: Leonid Fedorov:
Hranica medzi pravdou a temnotou ⓬
R 22.55 Dokument Metodova misia ⓬ R

lumen

hudba film kniha

Anton Medvec: Ideme k tebe, Mária...
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21.12. (nedeľa) 14.30 Orientácie 14.55
Slovo 00.20 Slovo R

rádio slovensko
23.12. (utorok) 05.20 Zamyslenie
na dnešný deň – generálny biskup ECAV
M. Klátik
24.12. (streda) 05.20 Zamyslenie
na dnešný deň – zamyslenie kňaza K. Lovaša 19.05 Štedrovečerné reflexie – rozhovor Pavla Gabriša s generálnym biskupom
ECAV M. Klátikom 22.05 Encyklopédia
spravodlivých – statoční ľudia v dedine
Oľšavica a príbeh záchrany Židov, ako
sa odohral na Štedrý deň 1944 (Dagmar
Mozolová) 23.00 Štedrovečerný rozhovor
– sviatočný rozhovor Štefana Chrappu
s Milanom Lachom, pomocným biskupom
Prešovskej archieparchie
25.12. (štvrtok) 05.20 Zamyslenie
na dnešný deň – úvaha nitrianskeho
diecézneho biskupa Viliama Judáka 11.50
Urbi et orbi – priamy prenos z Vatikánu
12.30. Nebo vo vesmíre – relácia s vynikajúcim astronómom, úžasným rozprávačom
a hlboko veriacim človekom Jurajom (M.
Kacerová) 22.15 Nočná pyramída – príbeh
Vianoc v živote šansoniérky Aleny Čermákovej (D. Mozolová)
26.12. (piatok) 06.14 Zamyslenie
na dnešný deň – zamyslenie kazateľa
Daniela Pastirčáka
28.12. (nedeľa) 19.30 – Encyklopédia
spravodlivých – príbehy záchrany Židov
počas vojny prerozprávané autentickými
svedkami udalostí zo strany záchrancov
(D. Mozolová)
rádio slovensko a regina
21.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
25.12. (štvrtok) 00.00 Polnočná svätá
omša – priamy prenos z Kostola Svätej rodiny v Bratislave 09.05 Svätá omša na Božie
narodenie – priamy prenos z Kostola Svätej
rodiny (celebruje Mons. Jozef Haľko)
28.12. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Betliara
01.01. (štvrtok) 09.05 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – svätá omša z Banskej Bystrice (celebruje Mons. Marián Chovanec)
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
24.12. (streda) 17.00 Evanjelické služby
Božie – slávnostné služby Božie z Kladzian
25.12. (štvrtok) 11.00 Betlehemská záhrada – rezbárske diela v záhradnej galérii
A. Machaja v Plaveckom Štvrtku – o vzniku
monumentálneho diela Betlehem a vianočných zvykoch majstra (N. Lúčanská)
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.

Liturgické
pexeso
Enkolpion
Najčastejšie sa do enkolpionu
s ikonou kríža umiestňovala relikvia
svätého kríža. Pápež sv. Gregor
Veľký (590 – 604) poslal lombardskej
kráľovnej Theodolinde krížový
enkolpion obsahujúci časť pravého
kríža. Asi najzaujímavejší relikviár je
zlatý hrudný kríž objavený v roku
1863 v bazilike S. Lorenzo v Ríme.
Na jednej strane je nápis Emmanuel,
Boh s nami, na druhej Pre mňa je kríž
život, tebe, nepriateľ, je smrť.

Pomôcky:
Abe, Asána,
Ya

Vesmír

Kráčali

Francúzsky Mužské meno
člen

slovo Americký štát

Poloha tela Umelecké Slonie zuby
v jóge
ženské meno

Španielsky
časopis

Mestské sady

Sklad obilia

Telesná
výchova

Zasieval

Morský vták

Primát
z pralesa
3. časť
tajničky
Bohoslužobné
rúcha

Španielsky
člen

Opak dobra

Kam

Naša mena
Malajzská
opica

Nervová
porucha

Arabské
knieža
Majstrovská
Európy

Skratka Arielu

slovo Ázijská stavba

Ruský súhlas

EČV Malaciek

Kríženec

Náhon

Hranica

Mužský
spevák
Cieľ

Spermia

Chemická zn.
titanu

Ono

Dvojhláska

Textový editor

Oáza, po česky

Sídlo sluchu

Riečny
kôrovec

Japonská
rieka

Sova

Lopota

Níl, po česky

Plošná miera

EČV Levíc

2. časť
tajničky

Oblý kameň

Lyžiarska
vetrovka

Silno kričala

J O K O P	B	 T L A M A A S P A

O E C A	Z	T	B	E I K K D V L Á T P
L R L L V Á R CH	I R A N A C O A G
J

Role

Priemyselná
škola, skratka

Hmyzožravec

1. časť
tajničky

C I

Autor:
Vladimír
Komanický

I E I O É	Z	T O D L N A R R A O

CH	J E S N D N O D D I R O M	Z	B	Ž
O R	H	T	Y	A E O A N K P O D T E A
A	B	 I	Y	A T V N A S A P A D L N A
	H	M	Y	Z	Y	D Á I
K A I

I S O	Č	A E I K T

L O P L L E C I R	Z	L

I	Č	V

R R É M I T Á O I T A O I T E V	Í
	Í	 N O A K N O T S P O	Ž	 I A R T S
	Z	V	Y	K A T A I S T O R	Y	S A A A
A P O K	Y	N	Y	 I R Á K E T E R P M

Legenda: ANTIKA, ATAKY, BYLINA, CELINA, DOMOV,
ETYLÉN, GAZDA, HMYZ, CHIRANA, ISKRA, ISTIČ, KALICH,
KALIKA, KANÁL, KRITIKA, KRÍZA, KROKY, LIETADLO, LISTY,
LODENICA, MASÍV, OBCHOD, ODVOD, PALETA, PILÁT,
POCIT, POKOJ, POKYNY, POLIAK, POROTA, POŽIAR,
PRETEKÁRI, RIZOTO, RODIČ, SLANINA, SPARA, STONKA,
TERÉN, TLAMA, TORYSA, VIERA, VIETOR, ZRADA, ZVONY,
ŽELEZO, ŽILINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 23. Krížovka: Miluj a rob, čo chceš.
Osemsmerovka: Priateľov a zdravia nikdy nemáme dosť.
Výherca: Mária Hromjáková z Tichého Potoka . Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
alebo slovo1@grkatpo.sk.

7. ročník Zimného
detského tábora
Miesto: Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
Termín: 2. – 5. január 2015
Nástup je 2. januára 2015, registrácia bude od 14.30 h do 16.00 h a tábor sa
končí 5. januára 2015 o 12.30 hod.
Veková kategória: 9 – 15 rokov
Cena pre členov CVČ: 15 eur
Cena pre nečlenov CVČ: 20 eur
Platiť sa bude na mieste v deň nástupu do tábora pri registrácii.
Prihlasovanie
Hlásiť sa treba najneskôr do 20. decembra 2014. Spôsob prihlasovania je
prostredníctvom e-mailu na adrese:
skolacentrum@centrum.sk
alebo telefonicky na číslach: 057/44 90 290, 057/44 90 761.
Pre účastníkov detského tábora bude pripravený zaujímavý program, počas ktorého nahliadnu do pútavých biblických udalostí a budú tiež môcť
obdivovať a napodobňovať biblických hrdinov. Deťom bude vytvorený
priestor na zábavu, vlastnú realizáciu, rozmýšľanie, tvorivosť i uvažovanie
o sebe samých, čo by chceli zmeniť a komu sa podobať.
Strava je zabezpečená od piatka večera do pondelka obeda.
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec Erich Eštvan a otec Slavomír Zahorjan
E-mail: skolacentrum@cenrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

odber časopisu na rok 2015
Príspevok na rok 2015 je vo výške 15 eur. Číslo účtu je: 3210 2069 59/0200
(SK4502 0000 0000 3210 2069 59), KS: 0558, VS: 2015, ŠS: vaše PSČ. 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

pápežské misijné diela
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.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
27.12. Animátorský ples nielen pre animátorov
02. – 05.01. Zimný detský tábor. Štvordňový pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov
09. – 11.01. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
09. – 11.01. Nová evanjelizácia v teológii sv. Jána
Pavla II. – lektorom bude otec Jan Kruczynsky z Poľska
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
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.
26.02. – 01.03. Zimný prázdninový tábor pre rodiny
s deťmi. V rámci programu prázdninového táboru
budú pripravené aktivity naplnené zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet
do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby,
duchovného slova či filmové večery.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
03.01. Fatimská sobota – Personálne protopresbyteráty (10.00 h)
31.01. Púť zasvätených (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
03.01. Fatimská sobota (8.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
24.12. Polnočná svätá liturgia (0.00 h)
31.12. Polnočná svätá liturgia – na konci starého
a na začiatku nového občianskeho roka (0.00 h)
03.01. Fatimská sobota (10.30 h)
04.01. Malá púť (10.30 h)
ROK ZASVäteného života
02.02.2015 Deň zasvätených – tradičné každoročné
stretnutie rehoľníkov s diecéznym biskupom
Apríl 2015 Slávnostná premiéra filmu o súčasnej
Cirkvi. Film z produkcie Konferencie vyšších predstavených ženských reholí, ktorý chce prostredníctvom osobnosti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ priblížiť
nielen históriu zámerov zrušenia Gréckokatolíckej
cirkvi, ale najmä evanjeliové posolstvo a kresťanské
hodnoty.
08.05.2015 Púť do Červeného Kláštora – spoločné
turistické, športové a kultúrne podujatie konané
na mieste, ktoré sa spája so začiatkami rehoľného
života na území Slovenska
27.06.2015 Deň otvorených kláštorov – prehliadky
kláštorov/komunít zasvätených
30.07. – 02.08.2015 Expo povolaní – v rámci
programu Národného stretnutia mládeže P15
15.09.2015 Púť rehoľníkov v Šaštíne – každoročná
púť k Sedembolestnej na národnej úrovni

