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Ako sa zbaviť dlhov?

Rok zasväteného života



Svidnícky protopresbyterát
Do roku 1996 pozostával protopresbyterát z 37 farností. V tom roku, v ktorom došlo k opä-
tovnému vzniku okresu Stropkov, sa hranice okresov stali aj hranicami dekanátov. Po tomto 
rozdelení ostalo v Svidníckom prostopresbyteráte až do roku 2012, keď došlo k ďalšiemu 
rozdeleniu na Svidnícky a Giraltovský protopresbyterát, 18 farností. V dnešnej dobe patria 
do Svidníckeho protopresbyterátu farnosti: Svidník-mesto, Svidník-Záhradná, Stročín, Hra-
bovčík, Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov, Kečkovce, Kapišová, Ladomirová, Hunkovce, Krajná Bystrá 
a Vápeník. Pôsobí tu štrnásť kňazov. Protopresbyterát Svidník je zasvätený sv. archanjelovi 
Michalovi, ktorého prosíme o pomoc a ochranu. 

Zaujímavosti
Najstaršou zaujímavosťou 
sú drevené chrámy, ktoré sú 
súborom v najväčšom počte 
zachovaných sakrálnych stavieb 
v severovýchodnej časti východ-
ného Slovenska. Dnes sú skvos-
tom architektúry (Bodružal, 
1658 – zaradený do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO 
v roku 2008; Ladomirová, 1742 – 
zaradený do zoznamu svetové-
ho dedičstva UNESCO v roku 
2008; Miroľa, 1770; Príkra, 1777; 
Korejovce, 1761; Hunkovce, 1799; 
Krajné Čierno, 1730; Šemetkov-
ce, 1752; Vyšný Komárnik, 1924; 
Nižný Komárnik, 1938; Dob-
roslava, 1705). Chrámy patria 
do súboru národných pamiatok, 
a to vrátane chrámu v Havranci. 
V žiadnom prípade tieto sakrál-
ne pamiatky nestratili na svojej 
duchovnosti, v chrámoch sa 
dodnes slávia sväté liturgie.

Ďalšou zaujímavosťou pro-
topresbyterátu je Chrám Božej 
múdrosti a Chrám sv. Paraskevy 

vo Svidníku ako dva v jednom. 
Chrám sv. Paraskevy bol posta-
vený v roku 1800 a na vtedajšiu 
dobu veľkosťou postačoval, no 
postupom času boli dedinky 
Nižný Svidník a Vyšný Svidník 
spojené. Vzniklo mesto, v kto-
rom počet obyvateľov, a taktiež 
počet gréckokatolíkov, rástol. 
Napriek tomu, že tu boli dva 
chrámy, kapacitne nepostačova-
li. Tým vznikla potreba nového, 
väčšieho chrámu. Z hľadania 
riešení, ako a kde postaviť nový 
chrám, vznikol nápad pristavať 
k starému nový. Spojenie Chrá-
mu sv. Paraskevy s novostav-
bou Chrámu Božej múdrosti 
môžeme obdivovať hneď pri 
vstupe. Zjednotilo najstaršiu 
a najmladšiu sakrálnu stavbu 
vo Svidníku. Prestavba sa udiala 
za pôsobenia otca Ľubomíra 
Petríka v tejto farnosti. Interiér 
chrámu je vyzdobený ikonami 
Krista Pantokratora, oranty, 
rozdávania Eucharistie a moza-
ikami krstu v Jordáne, blahosla-

vených P. P. Gojdiča a V. Hopka, 
Adama a Evy. Ich autorom je 
otec Kamil Dráb.

V protopresbyteráte pôsobí 
od 1. septembra 1992 ako ďalší 
prejav Božej moci CZŠ sv. Juraja 
vo Svidníku. Je to veľmi dobrá, 
plne organizovaná škola rodin-
ného typu.

Dom sv. Faustíny vo Svidníku 
poskytuje službu ženám v nú-
dzi, často vo veľkej duchovnej, 
duševnej aj telesnej bolesti.

Veľká časť farností protopres-
byterátu sa nachádza na území, 
kde sa odohrávali boje o Duk-

liansky priesmyk. Zanechali 
v srdciach a v kraji množstvo 
bolestí siahajúcich až do súčas-
nosti. Treba tu veľa modlitieb 
za minulosť, prítomnosť aj 
budúcnosť. Jednou obľúbenou 
akciou je modlitebné stretáva-
nie sa kňazov a veriacich. Koná 
sa raz v mesiaci stále v inej far-
nosti (kde je spoločná modlitba, 
katechéza na aktuálnu tému 
a osobné požehnanie ľudí).n
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Štatistika
Gréckokatolíkov: 8 556
Farností: 12  Filiálok: 24
Chrámov: 41  Kaplniek: 2
Najstarší chrám: Chrám sv. Mikuláša v Bodružali (1658), NKP
Najnovší chrám: Chrám bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Nižnom 
Orlíku (2011)
Prvý doložený kňaz: Teodor Podhajecký vo Svidníku (1677) 

zdroj: Schematizmus 2014

A všetci to máme bližšie
Bližšie to má ten, kto sa práve narodil, alebo 
ten, kto má momentálne radosť z prázdnin. 
Ten, kto chodí do práce, ale nedostáva za ňu 
peniaze na dôstojný život, alebo ten, kto 
do práce nechodí, a peniaze má z podradnej 
činnosti. Ten alebo tá, ktorí sú momentálne 
opustení, nedocení, nepochopení, neprijatí, 
aj ten, kto to všetko zapríčinil, a zatvára si 
pred tým oči, ale ústa má plné rečí. Ten, 
kto je momentálne závislý, a aj tí, ktorí zo 
závislosti žijú a ide im o biznis. Aj ten, kto 
sa teší, že mu zvýšili dôchodok o smiešnu 
sumu, aj ten, komu je momentálne dobre. 
Každý iným spôsobom a v rôznych stavoch, 
ale bližšie k stretnutiu s Bohom.

Ján Krstiteľ stál vo vodách Jordánu. Na to, 
na čo sa pripravoval on, pripravoval aj ľudí. 
Slovom. Mohutným a silným. Slovom, ktoré 
láme skaly a znie púšťou (na púšti hocičo 
znieť nebude). Slovom, ktoré dáva do pozoru 
obyvateľov judskej krajiny. Jeruzalem. Sadu-
cejov, farizejov, mýtnikov, vojakov... A zrazu 
sám stojí a v úžase sa pozerá. Ak by sme to 
dali do filmového scenára, možno by zazne-
lo: „A je to tu, stojí predo mnou a približuje 
sa.“ Z rúk, úst a očí padá všetko, čím tento 
človek doposiaľ narábal. Je schopný jedinej 
vety: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty 
prichádzaš ku mne?“ Evanjelista Ján píše: 
„Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma 
poslal krstiť vodou, mi povedal: ,Na koho 
uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, 
to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som 
to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží 
Syn.“ (Ján 1, 33 – 34) Ľudský povedané, ani 
Ján si nemyslel, že si až taký svätý, Bože.

V tejto časti Svätého písma nie je zmienka 
o tom, že došlo k zázraku s vodou, ako to bolo 
v čase prechodu kmeňov Izraela cez Jordán: 
„Len čo nosiči archy došli k Jordánu a nohy 
kňazov, ktorí niesli archu, dotkli sa okraja 
vôd, hoci Jordán po všetky dni žatvy napĺňa 
svoje koryto, vody, ktoré pritekajú zhora, 
sa zastavili a stáli nahromadené ďaleko pri 
meste Adam, ktoré leží pri Sartane. Tie však, 
čo tečú k Pustému alebo Soľnému moru, 
odtiekli, až úplne zmizli. Tak ľud prechá-
dzal oproti Jerichu. Kňazi však, ktorí niesli 
archu Pánovej zmluvy, pevne stáli na suchej 
zemi uprostred Jordánu – zatiaľ všetok 
Izrael prechádzal po suchu...“ (Joz 4, 15 – 17). 

Zaznamenáva však zázrak ľudského srdca: 
„Zástupy sa pýtali: ,Čo teda máme robiť?‘ On 
im odpovedal: ,Kto má dvoje šiat, nech dá 
tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech 
urobí podobne.‘ Aj mýtnici prišli, aby sa dali 
pokrstiť, a hovorili mu: ,Učiteľ, čo máme 
robiť?‘ On im povedal: ,Nevymáhajte viac, 
ako vám určili!‘ Pýtali sa ho aj vojaci: ,A čo 
máme robiť my?‘ Vravel im: ,Nikoho netrápte, 
nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím 
žoldom.‘“ (Lk 3, 12 – 14) Sám Ján Krstiteľ ho-
vorí: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty 
prichádzaš ku mne?“ (Mt 3, 14) Pane, ja nie 
som hoden. Si príliš svätý. Žalmista hovorí: 
„Ty dobre vieš, z čoho som stvorený, že som 
iba prach...“ A ďalší zázrak sa uskutočňuje, 
keď tento prach počúvne slovo Boha: „Urob, 
čo je spravodlivé.“ Dejú sa veľké veci – krstí 
Božieho Syna. Ako hovoria modlitby posvä-
tenia vody: „Prorokova ruka spočíva na hlave 
páliaceho ohňa – a nezhorela.“

Úžasné stretnutie. Úžasná premena.
Áno, všetci máme zrazu bližšie stretnutiu 

s Bohom z tváre do tváre. Ale než príde to 
najväčšie stretnutie na nebeskom dvore, 
každý z nás bude mať veľa možností počas 
tohto roka sa na to pripravovať.

Sv. Faustína hovorí: „Tým, čím budem 
žiť vo večnosti, začnem žiť už teraz. Ježišu, 
dávaš mi poznať a pochopiť, v čom spočíva 
veľkosť duše: nie vo veľkých skutkoch, ale vo 
veľkej láske. Láska má hodnotu a činí naše 
skutky veľkými.“ (D 887, 889)

A preto sa chceme modliť a prosiť o zá-
zrak premeny ľudského srdca, ktoré sa hýbe 
podľa Božieho slova. Môžeme ho denne 
počúvať, čítať, rozjímať o ňom... a uchovávať 
ho vo svojom srdci ako Mária.

Nebeský Otče, prosím ťa, aby si požehnal 
svoj ľud. Veríme, že jedine ty si náš Otec. 
Miloval si nás od večnosti. Vyslobodil si nás 
z moci zlého.

Požehnaj všetkých ľudí na Slovensku, 
aby poznali Boží zákon. Aby sa všetci vrátili 
k tebe. Aby si uvedomili, že Božie slovo 
pochádza od teba. Amen.

Bohom požehnaný nový rok 2015!

Mgr. Marek Pulščák
svidnícky protopresbyter
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�� Slávnostné vyhodnotenie celo-
slovenskej súťaže PRO SLAVIS 2014 
sa uskutočnilo 10. novembra 2014 
na radnici mesta Žilina. Je to celoštát-
na súťaž triednych a školských časo-
pisov. Do súťaže sa so svojím škol-
ským časopisom prihlásila aj Cirkevná 
základná škola sv. Juraja vo Svidníku 
a vo svojej kategórii sa časopis Tam-
bolko umiestnil na 2. mieste. Cenu 
a diplom prevzala šéfredaktorka škol-
ského časopisu Terezka Strončeková 
z rúk riaditeľky Domu MS v Žiline 
Kataríny Kalankovej a predsedníčky 
hodnotiacej komisie Márie Striššovej 
za prítomnosti prozaika a riaditeľa 
Slovenského literárneho ústavu 
Matice slovenskej Mariána Grupáča 
a ďalších hostí. Na vyhodnotení sa 
za kolektív 7. A triedy zúčastnila aj 
Klárka Holodňáková a Helena Varchu-
lová, ktorá usmerňovala prácu žiakov 
pri tvorbe časopisu. (-hv)

�� Novú Jakubskú cestu na Sloven-
sku v kráľovskom meste Kežmarok 
otvorili 14. novembra. Za účasti pred-
staviteľov mesta, Fraternity Jeruza-
lem, Priateľov sv. Jakuba a Jakubskej 
cesty požehnal prešovský pomocný 
biskup Milan Lach SJ novú Jakubskú 
cestu, ktorá pokračuje cez bývalý 
vojenský objekt Javorina Podolínec, 
Vyšné Ružbachy a Litmanovú do Čer-
veného Kláštora. Pečať kráľovského 
mesta Kežmarok zobrazuje starobylý 
hrad a pútnici ju dostanú v turistickej 
kancelárii mesta. Credential – zošit 
pútnika možno zakúpiť na ceste 
alebo cez link www.jakubskacesta.eu. 
V roku 2015 je naplánované prepo-
jenie Jakubskej cesty na Slovensku 
s Jakubskou cestou v Poľsku. (Matúš 
Trojan)

�� Archieparchiálna škola animátora 
dobrovoľníka (AŠAD) pokračovala 
ďalším stretnutím počas víkendu 14. 
– 16. novembra v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Jusko-
vej Voli. Program pre 57 účastníkov 
viedol otec Slavomír Zahorjan. Mladí 
cez Božie slovo hľadali okamihy 
povolania k učeníctvu a povzbudenie 
k poslušnosti Kristovi, nechýba-
lo spoločné zdieľanie skúseností 
s Božím slovom, modlitba a slávenie 
svätej liturgie. Víkend vyvrcholil 
púťou do Katedrály sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove a účasťou na programe pri 
kríži svetových dní mládeže a iko-
ne Presvätej Bohorodičky. (Patrik 
Maľarčík)

Do prešovskej gréckokatolíckej katedrály  
zavítal putovný kríž sv. Jána Pavla II.
Putovný kríž spolu s ikonou, 
ktoré daroval sv. Ján Pavol II. 
mladým, navštívil v noci zo 16. 
na 17. novembra Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešo-
ve. Program sa začal nedeľnou 
večierňou a pokračoval svätou 
liturgiou. Hlavným celebran-
tom a kazateľom bol vladyka 
Milan Lach SJ, ktorý povzbudil 
mladých a rodiny k tomu, aby 
sa nebáli prijímať kríže do svo-
jich životov. Po svätej liturgii 
prešovskí skauti kríž s ikonou 

slávnostne inštalovali. Potom sa 
prihovoril vladyka Ján Babjak SJ, 
ktorý mladých ľudí a všetkých 
prítomných oboznámil s his-
tóriou kríža a ikony, a odslúžil 
Akatist požehnania rodín, ktorý 
obetoval za rodiny Prešovskej 
archieparchie. Spevom liturgiu 
a krížovú cestu sprevádzali mla-
dí zo zboru Gréckokatolíckeho 
mládežníckeho pastoračného 
centra v Prešove pod vedením 
Janky Tirpákovej. Prítomní 
si pozreli krátky dokument 

o živote pápeža a program pod 
vedením gréckokatolíckeho 
kňazského seminára pokračoval 
malým povečerím a polnočni-
cou, ktoré slúžil špirituál otec 
Marko Durlák. Počas celej noci 
mohli prítomní rozjímať nad 
čítaniami zo žaltára. Návšteva 
kríža bola zakončená Mole-
benom k bl. P. P. Gojdičovi, 
rannou svätou liturgiou a jeho 
odovzdaním bratom rímskoka-
tolíkom. (Alena Filičková)

V bratislavskej katedrále privítali kríž SDM 
V utorok 18. novembra 2014 
zavítal do Katedrálneho chrámu 
Povýšenia svätého Kríža v Brati-
slave putovný kríž svetových dní 
mládeže sv. Jána Pavla II. spolu 
s ikonou Presvätej Bohorodičky. 
Kríž putuje krajinami a diecé-
zami či eparchiami susediacimi 
s Poľskom v rámci prípravy 
na najbližšie celosvetové dni 
mládeže, ktoré sa budú konať 
v roku 2016 v Krakove.

Program sa za účasti mladých 

a viacerých kňazov začal mod-
litbou Akatistu k Ježišovi Kris-
tovi, ktorý liturgizoval otec Ras-
tislav Čižik. Po ňom nasledovala 
archijerejská božská liturgia, 
ktorej hlavným slúžiteľom bol 
vladyka Peter, ktorý predniesol 
aj katechézu o kríži.

Liturgický program pokračo-
val adoráciou so sprievodnými 
spevmi a čítaniami zo Svätého 
písma i cirkevných otcov o svä-
tom kríži. V podaní mladých 

odzneli hlboké myšlienky 
z homílií a komentárov cirkev-
ných otcov – sv. Augustína, sv. 
Gregora z Nyssy, sv. pápeža Leva 
Veľkého, sv. Efréma Sýrskeho, 
sv. Jána Zlatoústeho, Sv. Ján 
z Damasku a sv. Cyrila Jeruza-
lemského. Po ukončení slávenia 
bol putovný kríž s ikonou SDM 
prevezený do Univerzitného 
pastoračného centra sv. Jozefa 
Freinademetza v Mlynskej 
doline. (-sg)

Nedeľa Krista Kráľa v trebišovskom monastieri

Jedným z menej častých 
patrocínií chrámov Košickej 
eparchie je patrocínium Krista 
Kráľa. O to vzácnejšia je verejná 
Kaplnka Krista Kráľa v trebišov-
skom monastieri otcov baziliá-
nov. V nej sa cez víkend 22. – 23. 
novembra konala dvojdňová 

eparchiálna odpustová slávnosť. 
V nedeľu vyvrcholila slávením 
archijerejskej svätej liturgie 
pod vedením vladyku Milana 
Chautura, košického eparchu, 
a za účasti rehoľných i epar-
chiálnych kňazov, ctihodných 
sestier a veriacich.

V homílii vladyka Milan 
načrtol predstavu svetského 
vládcu, ktorá sa spája s materi-
álnou exkluzivitou. Na druhej 
strane Kristus je kráľom, ktorý 
sa akoby vysmial materiálnemu 
charakteru autority. Namiesto 
bohatstva, ochranky, poradcov 
sa priblížil k ľuďom s láskou. 
Za miesto svedectva svojej au-
tority a moci si zvolil stretnutie 
pred Pilátom, kde potvrdil, že 
je kráľ. A na kríži dokázal, že je 
kráľom lásky k všetkým ľuďom. 
Na záver vladyka povedal, že 
„vláda, autorita a moc budú 
na osoh vtedy, keď budú slúžiť 
iným“.

Svätú liturgiu spevom sprevá-
dzal Gréckokatolícky chrámový 
zbor bl. P. P. Gojdiča z Vrano-
va-Čemerného. Za duchovnú 
slávnosť sa poďakoval igumen 
otec Polykarp Jacoš OSBM. 
(Michal Hospodár)

�� Na rozsiahlom pro life pochode 
Madridom za zákaz potratov sa 
22. novembra zúčastnilo 1 400 000 
ľudí. Požadovali, aby vláda dodržala 
predvolebný sľub a odvolala zákon 
Zapaterovej vlády, ktorý v roku 
2010 povolil potraty do 14. týždňa 
bez obmedzení a 16- a 17-ročným 
dievčatám dovolil potrat bez súhlasu 
rodičov. (www.lifenews.sk)

�� Pápež František vyzval 27. no-
vembra náboženských a politických 
vodcov, aby pozdvihli svoj hlas proti 
vraždám kresťanov, ktoré páchajú 
extrémisti z organizácie Islamský štát. 
V rozhovore pre izraelský denník Je-
diot Ahronot povedal, že v súčasnosti 
sú kresťania vystavení najhoršiemu 
prenasledovaniu od ranokresťanských 
čias. „Napríklad v Iraku sa páchajú 
barbarské, trestuhodné, neopísateľné 
skutky,“ povedal a dodal, že prena-
sledovanie kresťanov, jezídov a iných 
etnických spoločenstiev si najmä 
od moslimských politických a nábo-
ženských vodcov vyžaduje „jed-
noznačný a odvážny postoj“. (TASR)

�� „Extrémizmus sektárskeho 
razenia, ktorý ospravedlňuje násilie 
a terorizmus veršami z Koránu, je 
zvráteným islamom. Džihádistické 
skupiny sa dopúšťajú barbarských 
zločinov a zahaľujú ich posvätným 
náboženským hábom.“ Toto radikál-
ne odsúdenie vyslovil 3. decembra 
hlavný imám mešity Al Azhar Ahmed 
al-Tajeb, najvyššia autorita sunnit-
ského islamu, pri otvorení medziná-
rodnej konferencie organizovanej 
rovnomennou islamskou univerzitou 
v Káhire.

�� Pápež František 15. novembra 
vymenoval dominikánskeho pátra 
Lorenza Lorussa OP za podsekre-
tára Kongregácie pre východné 
cirkvi. Páter Lorusso OP bol doteraz 
rektorom Baziliky sv. Mikuláša v Bari, 
konzultorom dikastéria a docentom 
kánonického práva na Pápežskom 
východnom inštitúte v Ríme.

�� Uprostred krízy na Ukrajine vyjde 
Olomoucké arcibiskupstvo v ústrety 
gréckokatolíckej eparchii  v Stryji 
a v akademickom roku 2014/ 2015 
zaplatí vo forme štipendia výdaje 
na celoročné štúdium trom ukrajin-
ským bohoslovcom v arcibiskupskom 
kňazskom seminári aj na Cyrilo-me-
todskej teologickej fakulte Univerzity 
Palackého. (TS ČBK)

V Štrasburgu pápež varoval pred zneužívaním ľudských práv
Svätý Otec František preho-
voril 25. novembra k poslan-
com Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu, odkiaľ sa presunul 
do Rady Európy. V príhovoroch 
povedal, že prináša posolstvo 
nádeje pre Európanov, vyzdvi-
hol neodlučiteľnosť ľudskej 
dôstojnosti a duchovna, pri-
pomenul význam demokratic-
kých zmien, ochrany ľudských 
práv, vzdelávania a zachova-

nia tradičnej rodiny, odsúdil 
konzumizmus a nezabudol 
ani na pálčivé otázky spojené 
s prenasledovaním kresťanov 
vo svete, klimatickými zmena-
mi a migráciou. Z obsiahleho 
a mnohými aplauzmi prerušo-
vaného príhovoru pápeža vyply-
nulo, že Európa stratí svoju 
dušu, ak sa nevráti k Bohu.

Príťažlivosť veľkých ideá-
lov, ktoré Európu inšpirovali, 

ustúpila pred byrokratickým 
technicizmom jej inštitúcií. 
Svätý Otec vyzval európskych 
poslancov, aby „sa starali o to, čo 
je v národoch a ľuďoch slabé“. 
„Drahí europoslanci, nadišla 
hodina pre spoločnú stavbu 
Európy neobiehajúcej okolo 
ekonómie, ale okolo posvätnos-
ti človeka a neodcudziteľných 
hodnôt,“ vyzýval pápež Franti-
šek v závere. (TASR, RV)

V Madride sa konalo stretnutie federácie Jeden z nás
Generálne zhromaždenie fede-
rácie Jeden z nás (One of us) sa 
uskutočnilo 28. – 29. novembra 
v Madride. Federáciu založili 
v septembri 2014 európske 
organizácie, ktoré sa podieľali 
na zozbieraní 1,7 milióna podpi-
sov iniciatívy proti zneužívaniu 
peňazí európskych daňových 
poplatníkov na výskumy 
na ľudských zárodkoch. Zakla-
dajúce organizácie federácie 
napriek odmietnutiu Európ-
skou komisiou pokračujú v spo-
lupráci na obrane kresťanských 
hodnôt a rodiny. V Madride sa 
stretli pod vedením hlavných 
iniciátorov a členov Európskeho 
parlamentu (EP), talianskeho 
C. Cassiniho a španielskeho 
J. M. Oreju, za prítomnosti 
súčasných pro life poslancov 
EP. Stretnutie bolo historickým 

krokom v oblasti ochrany života 
v Európe.

Zástupcovia po tlačovej 
besede predstavili svoje činnosti 
a plány. Zasadnutiu zaslal prejav 
aj poslanec EP Branislav Škri-
pek. Slovensko bolo po predsta-
vení činnosti dvoch organizácií 
– Donum vitae a Fórum života 
– hodnotené ako veľmi aktív-
na krajina. Príspevky zaujali 
historickým pohľadom na akti-
vity aj prezentáciou myšlienok 
na videách s obrazmi protestov 
Aliancie za rodinu i Národného 
pochodu za život. Carlo Cassini 
vytýčil hlavné línie činnosti fe-
derácie Jeden z nás na rok 2015. 
Prvým cieľom je zmapovanie 
situácie Európy ohľadom práva 
na život.

S hlavným prejavom vystúpil 
slovenský poslanec EP Miroslav 

Mikolášik. „Pre zmenu zmýš-
ľania, právneho postavenia 
nenarodeného dieťaťa a nako-
niec i zákonov v prospech života 
je nutné najprv vzdelávanie 
a zapojenie širokej verejnosti 
do diania. Samotní politici 
nestačia, je nutný tlak zdola, 
formácia v zásadných otázkach 
o dôstojnosti ľudského života 
za každých okolností,“ povedal 
predseda parlamentnej skupiny 
pre bioetiku. (Anna Kováčová)

Pápež František a patriarcha Bartolomej oslávili  
sviatok sv. Andreja
Svätý Otec sa 30. novembra 
vrátil z trojdňovej apoštolskej 
cesty v Turecku, ktorá povzbu-
dila miestne katolícke spoločen-
stvo vo viere, potvrdila bratské 
ekumenické vzťahy medzi 
cirkvami Ríma a Konštantínopo-
la, upevnila medzináboženský 
dialóg s islamom a vzťahy medzi 
Vatikánom a Tureckou republi-
kou. Pápež František a ekume-
nický patriarcha Bartolomej I. 
podpísali spoločné ekumenické 
vyhlásenie a udelili veriacim 
slávnostné požehnanie. Svätý 
Otec sa vo sviatok sv. apoštola 
Andreja, ktorý je patrónom 
východných cirkví, zúčastnil 30. 

novembra na slávení božskej 
liturgie v Chráme sv. Juraja vo 
Fanare, ktorej predsedal patriar-

cha Bartolomej. (www.grkatba.
sk; snímka: secretummeummi-
hi.blogspot.com)

slovo   1 | 2015slovo   1 | 2015 4 | SPRAVODAJSTVO   | 5



vyzdvihol zodpovednosť a odvahu 
rodičov, ktorí prijali zverenú úlohu 
vo výchove svojich detí a prihlásili 
dieťa na cirkevnú školu. Takýmto 
prirodzeným spôsobom sú deti ve-
dené kresťanskou formáciou nielen 
doma, v chráme, ale aj v škole, kde 
trávia podstatnú časť pracovného 
dňa.  Po svätej liturgii sa žiaci školy 
predstavili pripraveným kultúrno-
-spoločenským programom. (Štefan 
Ančočik)

�� Vzdelávaco-formačné stretnutie 
členov farských rád sa uskutočnilo 
24. – 26. novembra 2014 v Grécko-
katolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli. 32 účastníkov 
z protopresbyterátov Stará Ľubovňa, 
Orlov, Poprad, Hrabské, Bardejov, 
Vranov nad Topľou-mesto, Humen-
né, Hanušovce nad Topľou si mohli 
vypočuť prednášku o  centre, jeho 
činnosti a plánoch do budúcnosti. 
Utorkové dopoludnie patrilo du-
chovným témam pod vedením otca 
Štefana Paločka. Na obed navštívil 
spoločenstvo aj prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ, ktorý 
hovoril o aktuálnej situácii v našej 
cirkvi a o jeho ďalších víziách. Po roz-
prúdení živej diskusie si vladyka so 
záujmom vypočul problémy členov 
farských rád. Po spoločnej večeri si 
účastníci vypočuli príspevok otca 
Martina Mekela o práci s Rómami, 
ktorí sa predviedli sériou evanjeli-
začných scénok. V stredu súdny vikár 
otec Juraj Popovič priblížil posluchá-
čom funkcie a pôsobenie farskej rády 
z pohľadu východného cirkevného 
práva. (Erich Eštvan)

�� V Kaplnke sv. Ondreja v Novom 
Meste nad Váhom (filiálka farnosti 
Trenčín) a v Nitre sa konali odpusty 
na počesť sv. Andreja. Na odpustovú 
slávnosť sa veriaci v Novom Meste 
nad Váhom pripravovali od piatka 
28. novembra slávením svätej liturgie 
a pristúpením k sviatosti zmiere-
nia. V predvečer sviatku sa konala 
Veľká večiereň s lítiou. Na nedeľnej 
odpustovej slávnosti bol hlavným 
slúžiteľom a kazateľom trnavský farár 
otec František Fedorišin. Po skončení 
liturgie nasledoval spoločný odpus-
tový obed. Nitrianski gréckokatolíci 
medzi sebou privítali na slávnostnej 
svätej liturgii otca Jána Krupu, ná-
boženského redaktora Rádia Lumen 
a farára gréckokatolíckej farnosti 
Banská Bystrica. (-sg)

sa naplnila vyše 500 ľuďmi, čo 
len potvrdilo fakt, že ešte exis-

tuje generácia mládeže, ktorá 
chce chváliť Boha a rada prežíva 

svoje vzťahy i v rámci širšieho 
spoločenstva. (Emil Zorvan)

Arcibiskup Ján Babjak SJ otvoril  
Rok zasväteného života v Prešove
Prešovský arcibiskup met-
ropolita Mons. Ján Babjak SJ 
slávnostnou archijerejskou 
svätou liturgiou otvoril v ne-
deľu 30. novembra v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove Rok 
zasväteného života v Prešovskej 
archieparchii.

Archijerejská svätá liturgia 
sa začala slovami sv. Augustí-
na: „Volal si a kričal, a preboril 
si moju hluchotu, oslepil si 
môj slabý zrak, lebo si ma 
veľmi silno ožiaril, až tak, že 
som sa chvel od lásky...“ Spolu 
s vladykom Jánom slávil svätú 
liturgiu prešovský pomocný 
biskup Milan Lach SJ a viace-
rí kňazi. Za dar povolania sa 
prišlo poďakovať približne 100 
zasvätených osôb, kňazi a se-
minaristi Prešovskej archiepar-
chie. V príhovore vladyka Ján 
vyzval zasvätené osoby slovami 
Svätého Otca Františka, aby si 
počas tohto roka zvlášť všimli 
tri dôležité skutočnosti: aby 
na svoje povolanie a na prežité 
roky zasvätenia hľadeli s veľ-
kou vďačnosťou; aby súčasnosť 
prežívali radostne a s veľkým 
evanjeliovým zanietením a aby 

na budúcnosť nehľadeli pesi-
misticky, ale s nádejou. V závere 
oznámil, že Rok zasvätených 
osôb bude spojený s udelením 
odpustkov po splnení predpísa-
ných podmienok. Po skončení 
liturgie stretnutie pokračovalo 

v Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári bl. biskupa P. P. Goj-
diča pri spoločnom obede, 
zdieľaní sa a nakoniec modlit-
bou Akatistu požehnania rodín. 
(Petra Eva Sičáková SNPM)

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska  
k 25. výročiu nežnej revolúcie
Pred 25 rokmi padol v našej 
krajine totalitný režim. Prežívali 
sme veľkú radosť zo slobody. 
Štyri desaťročia boli viacerí 
ľudia prenasledovaní pre svoju 
vieru a náboženské presved-
čenie. Nesmieme preto za-
budnúť na obete komunizmu, 
na všetkých prenasledovaných 
a nespravodlivo väznených. 
Osobitne spomíname na tých, 
ktorých diktátorský režim 
pripravil o život. Pri pohľade 
do minulosti cítime vďačnosť 
a úctu voči osobnostiam, ktoré 
odhaľovali pravdu a prebúdzali 
v ľuďoch nádej na život v slo-
bode. Hrdinskí biskupi, kňazi 
a laici, ktorí najmä v pohnutých 

päťdesiatych rokoch s odvahou 
vzdorovali nastupujúcemu 
režimu. Boli to tisíce známych 
i neznámych kňazov a laikov, 
ktorí svojou osobnou angažova-
nosťou prispeli k pádu komu-
nistickej ideológie.

Nežná revolúcia na Slovensku 
sa začala sviečkovou manifestá-
ciou 25. marca 1988. Dvadsiate 
piate výročie nežnej revolúcie 
je pre nás dôkazom, že dobro 
je vždy silnejšie ako zlo. Vďaka 
mnohým odvážnym ľuďom 
sa toto zlo pred štvrťstoročím 
skončilo.

S odstupom času sme vďační 
za všetky pozitívne zmeny, 
ktoré sa v našej spoločnosti 

uskutočnili. Žijeme v slobodnej 
krajine, kde môžeme slobodne 
vyznávať svoju vieru, sme neod-
deliteľnou súčasťou európskeho 
integračného procesu. Našimi 
najväčšími výzvami sú obrana 
základných ľudských hodnôt, 
rodinná politika, demografická 
otázka, budovanie sociálne 
trhového štátu a obnova dôvery 
vo verejné inštitúcie.

Pozývame všetkých verejných 
činiteľov i občanov, aby sme 
spoločne budovali krajinu, 
v ktorej budeme môcť žiť dôs-
tojný život.

KBS

�� Žiaci CZŠ sv. Juraja vo Svidníku 
sa 18. novembra 2014 zúčastnili 
na Godzone tour. Hlavným zame-
raním Godzone je evanjelizácia 
mladých na Slovensku. Koncert sa 
začal o 18.00 hod. v športovej hale 
Cassovia v Košiciach. (-žczš)

�� Deň otvorených dverí na Gymná-
ziu sv. Jána Zlatoústeho v Humen-
nom sa uskutočnil 21. novembra. 
Viac ako stovke účastníkov sa naskyt-
la príležitosť obhliadky školy, účasti 
na otvorených hodinách, možnosť 
zasúťažiť si v uličke jazykov a nechý-
bala ani hodnotná tombola a  chutné 
občerstvenie. Návštevníkov privítal 
riaditeľ školy Emil Jaroš. Po úvode 
bola žiakom základných škôl predsta-
vená história školy cez videokroniku. 
Potom sa sprevádzania a programu 
ujali žiaci a učitelia gymnázia. (-gjz)

�� Počas víkendu 21. – 23. novem-
bra 2014 sa mladí z Medzilaboriec 
a Svidníka učili v GMC Bárka v Jus-
kovej Voli tvoriť dobré medziľudské 
vzťahy. 97 účastníkov s dvoma kňaz-
mi, animátormi a troma rehoľnými 
sestrami uvažovalo o medziľudských 
vzťahoch ako obraze Božej Trojice. 
Spoznávali dôležitosť empatie pri 
riešení rôznych kolízií v rodine. Zod-
povednými za tento víkend boli kňazi 
Martin Kozej a Ján Blaško. (Patrik 
Maľarčík)

�� Akadémiu o blaženej matke Jo-
zafáte Hordaševskej pripravili sestry 
služobnice pri príležitosti sviatku 
spoluzakladateľky svojej kongregácie. 
Sestry, ktoré začali nedávno pôso-
biť v Bratislavskej eparchii, tento 
program predstavili 23. novembra 
2014 na troch miestach: v Novom 
Meste nad Váhom, v Trenčíne 
a v Prievidzi. (Igor Cingeľ)

�� Cirkevná základná škola Svätej 
rodiny v Sečovciach oslávila 24. no-
vembra 10. výročie vzniku. Slávnosť 
sa konala na sviatok sv. Cecílie, ktorá 
je patrónkou Základnej umeleckej 
školy sv. Cecílie v Sečovciach. Obe 
školy v súčasnosti tvoria Cirkevnú 
spojenú školu. V homílii počas svätej 
liturgie v Chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Sečovciach vladyka Milan Chautur 

Pätnásť požehnaných rokov
21. novembra 2014 sa veriaci 
farnosti Hanušovce nad Topľou 
stretli na modlitbovom ve-
čeri, počas ktorého spoločne 
ďakovali za pätnásť požeh-
naných rokov ich existencie. 
21. november 1999 bol prvým 
dňom snahy gréckokatolíkov 
v Hanušovciach nad Topľou 
o návrat k  starootcovským 
tradíciám v tomto meste. Po ďa-
kovnej svätej liturgii nasledo-
vala videoprojekcia obzretia sa 
za prežitými pätnástimi rokmi. 
Modlitbový večer bol ukončený 

modlitbou Akatistu požehnania 
rodín, v ktorom veriaci prosili 
za rodiny farnosti. Po modlit-

bovej časti bolo agapé v priesto-
roch farského centra. (-ver)

Zbor Byzantion z Lipian vystúpil  
na prehliadke zborov v Poľove

Gréckokatolícky zbor Byzan-
tion z Lipian má za sebou rok 
úspešného účinkovania. 22. no-
vembra 2014 sa zúčastnil na 5. 

ročníku prehliadky kostolných 
speváckych zborov v Košiciach-
-Poľove, ktorý prebiehal ako 
sprievodná akcia 25. ročníka 

Festivalu sakrálneho umenia 
v Košiciach. Zbor pod vedením 
zbormajsterky Jany Višňovskej 
pred zaplneným publikom 
zaspieval skladby: Hymnus k sv. 
Cyrilovi a Metodovi, Jedinorod-
nyj Syne, Alliluja, Vselennaja 
veselitsja, Trisagion, Vsego to-
-navsego. Na koncerte vystúpil 
aj domáci Zbor sv. Michala, 
mládežnícke hudobné zosku-
penie Luvenum a Kresťanský 
spevácky zbor z Gregoroviec. 22 
členov zboru sa pravidelne stre-
táva, aby spevom prezentovali 
kresťanskú byzantskú kultúru 
a vieru, a spevom skrášľuje sláv-
nostné sväté liturgie v novom 
chráme. (Eva Hricíková)

V Bratislavskej eparchii otvorili Rok zasväteného života
Rok zasväteného života v Bra-
tislavskej eparchii otvoril 29. 
novembra vladyka Peter Rusnák 
v katedrále modlitbou Veľkej 

večierne. Zúčastnili sa na nej 
sestry baziliánky, ktoré pôsobia 
v Bratislave. V Trenčíne pôsobia 
sestry služobnice. Z mužských 

reholí pôsobia v Nitre misionári 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 
(Helena Vislocká)

Prehliadka detských a mládežníckych zborov v Trebišove
V Nedeľu Krista Kráľa 23. 
novembra sa v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Trebišove 
uskutočnil 5. ročník Prehliad-
ky detských a mládežníckych 
zborov Košickej eparchie bl. hie-
romučeníka M. D. Trčku. Krásu 
svojich hlasov a darov od Boha 
prišlo prezentovať desať spevác-
kych zborov: Cherubíni (farnosť 

Košice-Ťahanovce), zbor z far-
nosti Trnava pri Laborci, zbor 
Angelino Cirkevnej ZŠ sv. Juraja 
v Trebišove, zbor z farnosti Po-
rostov, zbor Cherubín (farnosť 
Trebišov), zbor Juričatá (Novo-
sad) a zbory z farností Sečovce, 
Zemplínska Teplica, Stanča 
a Falkušovce. Prehliadku kaž-
doročne organizuje komisia pre 

mládež Košickej eparchie pod 
patronátom vladyku Milana 
Chautura, košického eparchu. 
Tento rok organizátori pripra-
vili pre účastníkov i hostí milé 
prekvapenie v podobe dvoch 
zostáv skupiny Anastasis, ktorá 
v tomto čase slávi 20. výročie 
založenia. Prehliadka zaujala 
širokú verejnosť a estrádna sála 
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Rok zasväteného 
života
Téma povolaní
Rok 2015 bude venovaný zasvätenému 
životu. Pápež František to 29. novembra 
2013 oznámil členom Únie generálnych 
predstavených mužských reholí, s ktorými 
sa stretol vo Vatikáne. Stretnutie malo po-
dobu bratského rozhovoru, počas ktorého 
Svätý Otec odpovedal na otázky predstave-
ných bez vopred pripraveného príhovoru. 
Venoval sa témam povolaní, vzdelávania, 
bratského dialógu či poslania zasvätených 
osôb.

Pápež František rehoľným predstaveným 
zdôraznil formáciu, ktorá stojí na štyroch 
základných pilieroch: duchovnom, inte-
lektuálnom, komunitnom a apoštolskom. 
Upozornil na nevyhnutnosť vyhýbať sa 
akýmkoľvek formám pokrytectva a kleri-
kalizmu, a to prostredníctvom úprimného 
dialógu, otvoreného každej stránke života.

Logo
Kongregácia pre inštitúty zasväteného 
života a spoločnosti apoštolského života 
zverejnila oficiálne logo Roka zasväteného 
života, ktorý sa začne na konci novembra. 
Logo zobrazuje holubicu, ktorá sa vznáša 
nad vodami. Na jednom krídle nesie symet-
rický kryštálový útvar. Z vody vychádzajú 
tri hviezdy, ktoré holubica chráni druhým 
krídlom. Súčasťou loga sú aj slová „Zasväte-
ný život v Cirkvi dnes: evanjelium, proroc-

tvo, nádej“ (Vita consecrata in Ecclesia 
hodie: Evangelium, Prophetia, Spes).

Logo, ktorého autorkou je Carmela Boc-
casileová, symbolicky vyjadruje základné 
hodnoty zasväteného života. V ňom možno 
rozpoznať „pôsobenie Svätého Ducha, 
ktorý po stáročia rozmnožuje bohatstvo, 
plynúce z praktizovania evanjeliových 
rád prostredníctvom rôznych chariziem, 
a tak stále novým spôsobom sprítomňuje 
Kristovo tajomstvo v Cirkvi a vo svete, v čase 
i v priestore“ (Posynodálna exhortácia Jána 
Pavla II. Vita consecrata, č. 5).

Znázornenie obsahujúce holubicu 
symbolizuje pokoj, keďže zasvätený život 
je povolaný byť príkladom univerzálneho 
zmierenia v Kristovi. Holubica vznášajú-
ca sa nad vodami symbolizuje aj Svätého 
Ducha, ktorý je zdrojom života a inšpiráto-
rom kreativity. Predstavuje tiež zasvätenie 
ľudstva Kristovi v krste. Vody znázornené 
mozaikovito symbolizujú komplexnosť 
a harmóniu ľudských a kozmických prvkov, 
ktoré Duch vedie podľa tajomného Božieho 
plánu k vzájomnému stretnutiu vedúcemu 
k novému stvoreniu. Toto zobrazenie tiež 
pripomína holubicu nad vodami po potope 
sveta (porov. Gn 8, 8 – 14). Ako evanjeliové 
znamenie žijú zasvätené osoby ako pútnici 
medzi národmi v rôznorodosti chariziem 
a služieb ako „dobrí správcovia mnohotvár-
nej Božej milosti“ (1 Pt 4, 10).

Tri hviezdy pripomínajú identitu zasvä-
teného života ako vyznávanie Najsvätejšej 
Trojice, znamenie bratstva a službu lásky 
(confessio Trinitatis, signum fraternitatis 
a servitium caritatis). Vyjadrujú charakte-
ristickú črtu trojičnej lásky ako neustály ko-
lobeh vzťahov vzájomnosti. Takúto lásku sa 
zasvätené osoby snažia žiť dennodenne vo 
svete. Okrem toho poukazujú na zobrazo-
vanie Panny Márie v byzantskej ikonografie 
ako Presvätej Bohorodičky a prvej Kristovej 
učeníčky, ktorá je vzorom a patrónkou 
každého typu zasväteného života.

Kryštálový symetrický útvar znázorňuje 
rôznorodosť národov a kultúr sveta ako 
symbolický mnohosten. Dych Svätého 
Ducha ho nadnáša a vedie smerom k bu-
dúcnosti.

Ciele roka
Slávenie Roka zasväteného života sa začalo 
vigíliou 29. novembra 2014 a potrvá do 2. 
februára 2016, ktorý bude Svetovým dňom 
zasväteného života.

Prvý cieľ Roka zasväteného života je 
pohľad vďaky na uplynulých 50 rokov 
od koncilu ako na čas milosti pre zasvätený 
život a prítomnosti Ducha Svätého, ktorý 
vedie k životu a zároveň skúsenosti Božieho 
milosrdenstva a lásky.

„S pozitívnym pohľadom na čas milosti 
od koncilu až podnes chceme uchopiť 

Rozhovor s Tomášom 
Pecuchom, vedúcim Zboru 
sv. Romana Sladkopevca, 
o novovydanom CD-nosiči 
s názvom Požehnaný si, 
Pane

V tomto predvianočnom čase vyšlo ďalšie CD 
skupiny Zboru sv. Romana Sladkopevca. Kto 
bol otcom myšlienky a aký bol dôvod jeho 
vzniku?
Tých podnetov bolo viacero. Či už to, 
že v podstate končila jedna generácia 
seminaristov pôsobiacich v tomto zbore, no 
najmä fakt, že Zbor sv. Romana Sladkopevca si 
v minulom roku pripomínal 20 rokov od svojho 
vzniku. A keďže od ostatného CD skupiny 
zboru Chvalite imja Hospodne už prešlo 
zopár rokov a i náš repertoár sa časom rozšíril 
o nové skladby, po porade s predstavenými 
v nás skrsla myšlienka na nový album vydaný 
práve na toto výročie. Album Blahosloven jesi, 
Hospodi sa rodil deväť mesiacov. Pôvodne 
sme si mysleli, že sa ho podarí vydať skôr, ale 
Pán vedel, čo robí, a sme vďační, že nakoniec 
uzrel svetlo sveta práve v čase pred Kristovým 
narodením. Jeho zvláštnosť spočíva v tom, že 
na rozdiel od všetkých predchádzajúcich  sme 
sa tento rozhodli nahrávať v našej bazilike 
minor v Ľutine, ktorá nás oslovila svojou 
akustikou a okolitým pokojom, kde sme mohli 
prežívať túto našu modlitbu prakticky ničím 
nerušení. O to úžasnejšie je, že CD nahrávané 
na mieste zjavenia sv. Mikuláša vyšlo práve 6. 
decembra.

Čo tvorí jeho obsah a na čo sa môžu tešiť 
priaznivci byzantského spevu?
Nachádza sa na ňom osemnásť liturgických 
skladieb vybraných z ohromného pokladu 
kresťanského Východu, z ktorých cítiť, ako sa 
Boh snaží prihovárať nám aj takouto formou. 
To bolo aj hlavným úmyslom tohto CD-čka. 
Ohlasovať ľudom vzkrieseného Krista skrze dar 
spevu, ktorý sme od neho dostali.

Čo vás pri práci na tomto CD najviac 
povzbudzovalo?
Oduševnenie a zápal chlapcov pre toto 
dielo, keď často museli obetovať svoj voľný 
čas a svoje vlastné túžby na jeho prípravu 
a nahrávanie. A všetci sme mohli zakúsiť, ako 
Boh túto obetu požehnával. Verím, že rovnakú 
radosť budú pri jeho počúvaní prežívať i všetci 
jeho poslucháči.

Dada Kolesárová

budúcnosť s nádejou,“ uviedol kardinál 
João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre 
Inštitúty zasväteného života a spoločnosti 
apoštolského života, ako druhý cieľ Roka 
zasväteného života. „Sme si dobre vedomí 
toho, že súčasnosť je ,poznačená napä-
tiami a ťažkosťami‘ a že kríza, ktorej čelí 
spoločnosť a Cirkev sama, sa plne dotýka 
aj zasväteného života. ... Zoči-voči toľkým 
‚prorokom nešťastia‘ chceme byť muž-
mi a ženami nádeje, nádeje, ktorá nie je 
založená na našich ‚vozoch a koňoch‘, teda 
na našich vlastných silách, na našom počte, 
ale na tom, do ktorého sme vložili našu 
dôveru. V ňom nám nikto neukradne našu 
nádej.“

„Tretím cieľom Roka zasväteného života 
bude úmysel žiť prítomnosť so zanietením,“ 
uviedol kardinál João Braz de Aviz.

Listy k Roku zasväteného života
K Roku zasväteného života publikovala 
Kongregácia pre inštitúty zasväteného 
života a spoločnosti apoštolského života 
v rámci duchovnej prípravy tri listy. Prvý 
má názov Radujte sa, druhý Rozlišujte 
a tretí Skúmajte.

Radostní, odvážni 
a v spoločenstve s Bohom
V sobotu 29. novembra, v predvečer 
slávnostného otvorenia Roka zasväteného 
života, sa v rímskej bazilike Santa Maria 
Maggiore konala modlitbová vigília s video-
posolstvom Svätého Otca, ktoré adresoval 
všetkým zasväteným na celom svete. V prí-
hovore okrem iného povedal:  
„Hoci z dôvodu mojej služby univerzálnej 
Cirkvi fyzicky ďaleko, cítim sa byť úzko 
spojený so všetkými zasvätenými na za-
čiatku tohto roka... Pri tejto príležitosti 
mojimi prvými slovami sú slová vďačnosti 
Pánovi za vzácny dar života zasväteného 
Cirkvi a svetu.“ Opakuje výzvu „Prebuďte 
svet!“ a na otázku ako, odpovedá: „Dajte 
Krista do centra vašej existencie. Nech je 
základnou normou vášho života nasledo-
vanie Krista podľa evanjelia... Nechajte sa 
ním očariť, osvojte si jeho citlivosť a jeho 
spôsob života, dovoľte, aby sa vás dotkol 
svojou rukou, aby vás viedol svojím hlasom, 
podopieral svojou milosťou. ... Evanjelium 
zachová ‚mladým‘ váš život a poslanie, 
a urobí ho aktuálnym a atraktívnym. Nech 
je evanjelium pevnou pôdou pre vaše od-
vážne napredovanie.“

Svätý Otec povzbudzuje Bohu zasvätené 
osoby, aby vychádzali zo svojho hniezda 
na periférie, k čomu ich bude pobádať ich 
osobné stretnutie s Kristom, ktorému sa 

nemajú brániť. Periférie čakajú na svetlo 
evanjelia.

„Vaše žiarivé svedectvo života bude ako 
lampa postavená na svietnik, aby dávala 
svetlo a teplo celému Božiemu ľudu.“ 

Toto sú slová pápeža Františka z krátke-
ho posolstva, ktoré adresoval zasväteným 
a ktoré bolo prečítané 30. novembra pred 
začiatkom svätej omše, ktorej pri tejto 
príležitosti v Bazilike sv. Petra o 10.00 hod. 
predsedal kardinál João Braz de Aviz, pre-
fekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného 
života a spoločnosti apoštolského života. 
Slová Svätého Otca boli prijaté s radosťou 
a prejavmi pohnutia zo strany prítomných 
rehoľníkov a rehoľníčok.

Svätý Otec pripomenul zámer, ktorý 
sledoval pri vyhlásení tohto roka:

„Vyhlásením Roka zasväteného života 50 
rokov po promulgácii koncilového dekrétu 
Perfectae caritatis o obnove náboženské-
ho života som chcel v prvom rade opäť 
predstaviť celej Cirkvi krásu a vzácnosť 
tejto zvláštnej formy nasledovania Krista, 
reprezentovanej všetkými vami, ktorí ste 
sa rozhodli zanechať všetko pre napodob-
ňovanie Krista zbližša prostredníctvom 
profesie evanjeliových rád.“

V troch bodoch dáva návod na realizova-
nie výzvy:

„Buďte radostní. Ukážte všetkým, že 
nasledovanie Krista a život podľa evanjelia 
napĺňa vaše srdce šťastím. Nakazte touto 
radosťou tých, čo sú vo vašej blízkosti, a tak 
sa mnohí budú pýtať na dôvod a pocítia 
túžbu zdieľať s vami krásne a nadchýnajúce 
dobrodružstvo evanjelia.

Buďte odvážni. Kto sa cíti milovaný 
Pánom, vie v neho vložiť plnú dôveru. Tak 
urobili vaši zakladatelia a zakladateľky 
otvárajúc nové cesty služby pre Božie krá-
ľovstvo. V moci Svätého Ducha, ktorý vás 
sprevádza, choďte ulicami sveta a ukazujte 
inovujúcu silu evanjelia, ktorá uvedená 
do života aj dnes robí divy a môže dať odpo-
vede na všetky otázky človeka.

Buďte mužmi a ženami spoločenstva, 
pevne zakorenenými v osobnom spolo-
čenstve s Bohom, ktoré ste si vybrali ako 
Porro unum (to jediné najdôležitejšie) vašej 
existencie. Buďte neúnavnými budovateľmi 
bratstva, žijúc predovšetkým medzi sebou 
evanjeliový zákon vzájomnej lásky, a potom 
so všetkými, najmä s tými najchudobnejší-
mi. Dokážte, že univerzálne bratstvo nie je 
utópia, ale Ježišov sen pre celé ľudstvo.“ n

spracované podľa TK KBS
snímka: vd.pcn.net
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Manželstvo v srdci 
Cirkvi i občianskej 

spoločnosti
 

Cirkev vníma manželstvo ako inštitúciu prirodzeného Božieho poriadku,  
pretože Boh stvoril človeka ako muža a ženu a spojil ich v jedno.  

Z tohto faktu vyplýva náboženský charakter manželstva. 
 

Náboženský charakter manželstva 
však má dve roviny. Tou prvou je 
samotná ľudská prirodzenosť. Je to 

zvláštne a tvorí to jednu z krás, ba zázrakov 
života, keď človek v určitej etape svojho vý-
voja zrazu zacíti akýsi pomyslený vnútorný 
hlas, túžbu, ktorá ho pobáda hľadať svoj 
protipól – muž ženu a žena muža. Následne 

prirodzene dospieva k manželstvu a vy-
tvára rodinu. Toto povolanie prežíva každý 
človek, aj nepokrstený.

Sviatostný garant manželstva
Prirodzený poriadok manželstva pokrs-
tených Cirkev prehlbuje tým, že mu dáva 

aj charakter metafyzický, duchovný. To sa 
v Cirkvi deje predovšetkým tým, že manžel-
stvo je z Kristovho ustanovenia vysluhované 
ako jedna zo siedmich sviatostí. To znamená, 
že každé platné manželstvo pokrstených je 
ipso facto sviatosťou. Nepokrstení prijímajú 
manželstvo ako prirodzené, preto je podľa 
cirkevného učenia platné, ale nie je sviatost-

né. Prijatie krstu je  totiž základným predpo-
kladom na platné prijatie všetkých sviatostí, 
teda aj manželstva. Treba zdôrazniť, že 
sviatostný charakter manželstva predstavuje 
pre katolíka čosi veľmi konkrétne. Znamená 
predovšetkým to, že katolícki manželia, kto-
rí svoje manželstvo uzatvorili ako sviatostné, 
majú svoje manželstvo žiť podľa duchovných 
princípov, ktoré Cirkev  vyznáva a učí. Vtedy 
môžu právom očakávať zvláštnu Božiu opa-
teru. O takomto manželstve možno dokonca 
povedať, že je spoločenstvom troch, pričom 
tým tretím v manželstve je Ježiš Kristus ako 
jeho sviatostný garant.

Smerujeme k večnosti
Sviatostné manželstvo teda nie je nejaká 
formalita alebo alternatíva k civilnej forme 
uzatvárania manželstva. Dokazujú to životy 
mnohých katolíckych manželov, ktorí 
berú svoje manželstvo v jeho sviatostnej 
dimenzii vážne. V takto chápanej kategórii 
manželstva totiž vedia s láskou prijímať 
a vychovávať deti a prekonávať krízy, ktoré 
sú prirodzenou súčasťou manželstva.

Okrem týchto prirodzených cieľov 
pomáha sviatostné manželstvo dosahovať 
aj nadprirodzené ciele, predovšetkým 
večný cieľ, ktorým je spása duše. Sviatostne 
zjednotení manželia sú totiž  povolaní aj 
k tomu, aby spoločne, vo vzájomnej pomoci 
a modlitbe smerovali k večnosti, ktorá je 
konečným cieľom. Spása duše je korunou 
celého ľudského života, a teda aj sviatostné-
ho manželstva. Je tu teda celý rad dôvodov, 
pre ktoré Cirkev trvá na tom, aby katolíci 
uzatvárali manželstvo ako sviatosť.

Príprava na manželstvo
V exhortácii Familiaris consortio svätý Ján 
Pavol II. hovorí o sviatostnom manželstve 
a poukazuje na to, že už príprava na uzavre-
tie sviatostného manželstva v sebe obsa-
huje dôkladnejšie predmanželské šetrenie 
ohľadom slobodného stavu snúbencov, ich 
slobodného rozhodnutia uzavrieť man-
želstvo a manželských prekážok. Sú to 
okolnosti, ktorých zanedbanie môže veľmi 
narušiť budúci život manželov.

Obsahom prípravy na uzatváranie svia-
tostného manželstva je dôkladné poučenie 
o manželskom spolužití, jeho pozitívach, 
ale aj úskaliach. Budúci manželia tak idú 
aspoň teoreticky pripravení do tých situácií, 
ktoré môžu od manželstva očakávať.

Obrad uzatvorenia manželstva
Ako sviatostný úkon je obrad uzatvorenia 
manželstva zabudovaný do liturgie, ktorá 

sa stáva zdrojom posväcujúcej sily budú-
cich manželov. Samotný sviatostný obrad 
je preto nielen požehnaním novomanže-
lov, ale aj odovzdaním osobitnej milosti, 
ktorej prameňom je samotný Stvoriteľ. 
Nemenej dôležitý je spoločenský význam 
katolíckeho sobášneho obradu. Vystupujú 
na ňom nielen posvätný služobník a sved-
kovia, ale aj rodičia, súrodenci, priatelia 
a ostatní veriaci, ktorí sa za novomanželov 
modlia. Tak je nové manželstvo napo-
jené na tajomstvo Krista a Cirkvi. Pápež 
preto zdôrazňuje a vyzdvihuje cirkevnú 
a sviatostnú povahu manželského zväzku 
uzatváraného podľa obradov Cirkvi.

Sviatostná verzus civilná forma
Keď hovoríme o sviatostnom manžel-
stve, nesmieme zabudnúť ani na rovinu 
práva, ktorá hovorí, že len tie manželstvá 
katolíkov sú platné (a to i v tom prípade, 
keď je katolícka len jedna strana), ktoré 
boli uzavreté v Katolíckej cirkvi podľa jej 
platnej legislatívy. Preto ak katolík uza-
tvorí manželstvo len podľa civilnej formy, 
uzatvára ho neplatne. Pre úplnosť však 
treba povedať, že Katolícka cirkev dnes 
aj napriek tomuto faktu nevníma civilné 
manželstvo katolíkov celkom negatívne 
a odmietavo. Pápež  Ján Pavol II. v spomí-
nanej exhortácii Familiaris consortio píše, 
že stav katolíkov, ktorí z rozličných dôvo-
dov prijímajú len civilný sobáš, nemožno 
prirovnať k situácii tých, ktorí spolu 
žijú bez akéhokoľvek zväzku. Vyslovene 
hovorí: „Stále častejšie sa stáva, že katolíci 
z ideologických či praktických dôvodov 
dávajú prednosť iba civilnému sobášu 
a odmietajú alebo aspoň odďaľujú cirkev-
ný sobáš. Ich stav nemožno jednoducho 
prirovnať k situácii tých, čo spolu žijú bez 
akéhokoľvek zväzku, lebo je v nich aspoň 
určité úsilie o presnejšie určený a pravde-
podobne aj trvalejší životný stav, hoci sa 
niekedy predvída aj možnosť prípadného 
rozvodu.“ Aj napriek tomuto konštato-
vaniu treba zdôrazniť, že pápež vníma 
katolícku sviatostnú formu uzatvárania 
manželstva ako jedinú, ktorou katolíci 
môžu uzavrieť platné manželstvo.

Účasť štátu
Doteraz sme uvažovali o dvoch rovinách, 
ktorými obdaroval manželstvo samotný 
Stvoriteľ: prirodzenej a náboženskej. 
Katolícka cirkev však pozitívne vníma aj 
tretiu rovinu, ktorou je účasť politického 
spoločenstva, čiže štátu,  na uzatváraní, 
ale aj priebehu manželstva katolíkov. Je to 
vyjadrené aj v právnom poriadku Katolíc-

kej cirkvi. V kánone 1059 Kódexu kánonic-
kého práva Latinskej cirkvi a v kánone 780 
§ 1 Kódexu kánonov východných cirkví sa 
vyslovene hovorí, že manželstvo katolí-
kov (hoci iba jedna stránka je katolícka) 
sa riadi nielen Božím, ale aj kánonickým 
právom, pri neporušení kompetencie 
občianskej autority, týkajúcej sa čisto 
občianskych účinkov manželstva. Civilná 
legislatíva v Zákone o rodine č. 36/2005 
Z. z., ale aj v iných právnych ustanoveniach 
zas uznáva manželstvá uzavreté v Kato-
líckej cirkvi ako platné aj pred štátnou 
legislatívou.

Cirkev uznáva politickú kompetenciu 
štátu, pretože medzi jeho úlohy a záujmy 
patrí takisto záujem o manželstvo a ro-
dinu. Pre tých katolíkov, ktorí uzatvárajú 
manželstvo v Cirkvi, má  veľký význam aj 
uznanie jeho platnosti v zmysle platného 
civilného právneho poriadku. Týka sa to 
najmä poriadku v rámci majetkového spo-
ločenstva manželov a ich vzťahu k narode-
ným deťom, čo zabezpečuje civilné právo.

Podpora manželstva a rodiny zo strany 
štátu sa však má odohrávať aj v materiálnej 
podpore. Budúcnosť manželstva a rodiny 
totiž vo veľkej miere závisí aj od materi-
álnych podmienok, ktoré pre nich budú 
vytvorené. Toto je jednou z veľkých bolestí 
ostatných dvadsiatich piatich rokov vývoja 
našej spoločnosti. Aj zo slabej spoluúčasti 
štátu na sociálnej situácii manželstiev 
a rodín totiž vyplýva akýsi strach dnešných 
mladých ľudí uzatvárať manželstvo. Ich 
vlastné materiálne možnosti sú totiž u nás 
veľmi obmedzené. Mladí manželia, ktorí 
uzatvoria manželstvo a chcú začať bývať 
vo vlastnom, sa musia fakticky na celý 
produktívny život zaviazať ťažkej úverovej 
politike bánk so všetkými rizikami, týkajú-
cimi sa straty zamestnania alebo možného 
ochorenia. Je smutné, že ani jedna vláda 
nedokázala za celých dvadsaťpäť rokov 
vytvoriť prijateľnejšie sociálne podmienky 
pre mladé manželstvá a rodiny, aspoň čo sa 
týka ich spoločného bývania na začiatku 
manželského spolužitia. Pápež Ján Pavol 
II. v  spomínanom nádhernom motu pro-
prio Familiaris consortio apeloval aj v tejto 
oblasti na predstaviteľov politickej moci. 
V tomto dokumente priamo politikov 
vyzýva,  aby boli presvedčení, že rodina 
je nepostrádateľnou a neodcudziteľnou 
hodnotou občianskej spoločnosti, a preto 
sa jej má všemožne usilovať poskytnúť 
hospodársku, sociálnu, výchovnú, poli-
tickú a kultúrnu pomoc, ktorú potrebujú 
na zodpovedné plnenie všetkých svojich 
úloh.  n

František Čitbaj
ilustr. snímka: www.catholicsun.org
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Príprava na syno-
du o rodine 2015 
Mimoriadna biskupská synoda o rodine, 
ktorá sa konala vo Vatikáne v októbri 2014, 
ukončila svoju prácu vydaním záverečného 
dokumentu. Tento rok sa vám pokúsim 
priblížiť tento dokument, ktorý Svätý Otec 
František odporučil všetkým biskupom, 
kňazom i veriacim ako východiskový materiál 
na riadne zasadnutie Biskupskej synody 
o rodine v roku 2015.

V úvode dokumentu synodálni otcovia 
vyjadrili vďaku Pánovi za vernosť mnohých 
kresťanských rodín, ktoré svojím príkladným 
životom odpovedajú Bohu na svoje povo-
lanie a poslanie. Takýmto rodinám patrí 
ocenenie, vďaka i povzbudenie. Rodina je 
skutočne „školou ľudskosti“. Dnes sa vytráca 
ľudskosť, keď sa človek uzatvára do vlastné-
ho egoizmu a nechce patriť do rodiny. V nie-
ktorých rodinách to vidíme ako dôsledok 
pracovnej zaneprázdnenosti či komunikova-
nia vo virtuálnej rovine cez internet.

Synodálni otcovia konštatujú, že napriek 
mnohým krízam, ktorými prechádzajú rodiny 
v dnešnej dobe, túžba po zdravej rodine 
najmä pre mladých ľudí zostáva stále živá 
a motivuje Cirkev, aby ohlasovala „evanje-
lium rodiny“, ktoré bolo zjavené Božou lás-
kou v  Kristovi, ako nás učia cirkevní otcovia, 
duchovní učitelia a Magistérium Cirkvi. Boh 
nevymyslel nič krajšieho a hodnotnejšieho 
pre človeka ako rodinný život, kde každý 
člen rodiny môže realizovať svoj život v láske 
a zažiť jej opätovanie. Rodina predstavuje 
pre Cirkev mimoriadne dôležitú skutočnosť, 
najmä tým, že sama vydáva misijné svedec-
tvo dnešnému svetu, čiže ho evanjelizuje.

V záverečnom dokumente synody Svätý 
Otec František naznačil, že úlohou synody je 
načúvať Božím znameniam i znameniam ľud-
ských dejín a zachovať vernosť, ktorá z nich 
vyplýva. Vo svetle týchto slov sú zozbierané 
výsledky synodálnych uvažovaní a dialógov 
v Záverečnom dokumente mimoriadnej syno-
dy o rodine rozdelené do troch častí. V prvej 
budeme načúvať, čo nám umožní spoznať 
život dnešnej rodiny, jej svetlé i tienisté 
stránky. V druhej časti budeme mať pohľad 
upretý na Krista, aby sme spoznali, čo nám 
zjavenie, odovzdávané vo viere Cirkvi, hovorí 
o kráse, úlohe a dôstojnosti rodiny. Napokon 
v tretej časti budeme uvažovať vo svetle Ježi-
ša Krista a spoznávať spôsoby obnovy Cirkvi 
a spoločnosti v ich starostlivosti o rodinu 
založenú na manželstve medzi mužom a že-
nou. V duchu týchto odporúčaní sa obozná-
mime s celým záverečným dokumentom.

Mons. Ján Babjak SJ

O kňazskom celibáte

Sacerdotalis caelibatus
Nikdy sa otázka celibátu neskúmala tak dôkladne ako dnes. Pápež Pavol VI. v úvode encyk-
liky zdôrazňuje, že v dnešnej dobe si celibát zachováva svoju hodnotu aj napriek premene 
myslenia a štruktúr. „Je to drahokam, ktorý si Cirkev stráži od vekov,“ píše pápež vo svojej 
šiestej encyklike. Aj keď vo východných katolíckych cirkvách je už od stáročí platná disciplí-
na, že za diakonov a kňazov môžu byť vysvätení aj ženatí muži, mnohí kňazi si celibát dobro-
voľne zvolili pre Božie kráľovstvo.

Svätý Otec riešiac otázku celibátu píše: 
„... dlho a vrúcne som vzýval Ducha 
Potešiteľa, aby mi dal potrebné svetlo 

a pomoc, a pred Božou tvárou som skúmal 
mienky a žiadosti, ktoré mi prišli zo všet-
kých strán, najmä od niektorých pastierov 
Božej Cirkvi.“ (SC 2) Ďalej pokračuje: „Má aj 
dnes platiť tento prísny a vznešený záväzok 
pre tých, čo chcú prijať kňazskú vysviac-
ku? Je dnes možné a vhodné zachovávať 
takýto záväzok? Nedozrel čas na to, aby 
sa zrušilo puto, ktoré v Cirkvi spája celibát 
s kňazstvom? Nemohlo by byť toto ťažké 
zachovávanie dobrovoľné? Nepomohlo by 
to kňazskej službe, neuľahčilo ekumenické 
zblíženie? A ak má zlaté pravidlo posvätné-
ho celibátu zostať, akými dôvodmi možno 
dnes dokázať túto jeho posvätnosť a vhod-
nosť? Akými prostriedkami ho možno 
zachovať a ako ho z bremena zmeniť na po-
moc pre kňazský život?“ (SC 3)

Námietky proti kňazskému 
celibátu
- Prvá námietka, ako sa zdá, pochádza 
z najzávažnejšieho prameňa. Podľa nej 
Nový zákon nevyžaduje celibát posvätných 
služobníkov, ale ho skôr predpokladá ako 
dobrovoľnú poslušnosť. Apoštoli nepo-
žadovali celibát od tých, ktorých postavili 
na čelo prvých kresťanských spoločenstiev.
- Druhá námietka uvádza, že v patristic-
kých textoch sa viac ako celibát odporúča 
zdržanlivosť v užívaní manželstva.
- Tretia sa zaoberá otázkou, či je správne 
vylúčiť z kňazstva tých, ktorí sú povolaní, 
ale nie sú povolaní žiť v celibáte.
- Štvrtá námietka uvádza, že ak by nebol 
záväzok celibátu, bol by väčší počet kléru.
- Piata hovorí o tom, že kňazstvo spojené 
s manželstvom by odoberalo príležitosť 
na nevernosti, neporiadky, bolestné od-
chody, a umožňovalo by plnšie svedectvo 
kresťanského života v oblasti rodiny.
- Šiesta uvádza, že celibát je fyzicky a psy-
chologicky neprirodzený stav, poškodzuje 

ľudskú osobnosť.
- Siedma námietka tvrdí, že rozhodnutie 
kandidátov je výsledkom pasívneho posto-
ja, spôsobeného formáciou, ktorá dostatoč-
ne nerešpektuje ľudskú slobodu. (SC 5 – 11)

Svätý Otec v encyklike píše, že si uve-
domuje možnosť ďalších námietok, ale 
na druhej strane aj dnes sú posvätní 
služobníci, ktorí bezúhonne žijú dobrovoľ-
ný celibát a zasvätenie. Preto usudzuje, že 
zákon o celibáte má aj dnes svoju platnosť. 
Zmysel encykliky vidí v tom, aby spôsobom, 
ktorý väčšmi osloví dnešného človeka, 
znova objasnil hlboké dôvody na posvätný 
celibát.

Dôvody na celibát
Druhý vatikánsky koncil o trvalej zdržan-
livosti vyhlásil, že „povaha kňazstva si ju 
síce sama osebe nevyžaduje, ako je zjavné 
z praxe prvotnej Cirkvi a z tradície východ-
ných cirkví“, ale ten istý posvätný koncil 
neváhal slávnostne potvrdiť starý, posvätný, 
blahodarný zákon o kňazskom celibáte, 
pričom uvádza aj dôvody dostatočné pre 
tých, čo vedia v duchu viery a s veľkoduš-
ným vnútorným nadšením oceniť Božie 
dary. (SC 17)
- Tým, že sa Ježiš zasvätil Otcovej vôli, svo-
jím veľkonočným tajomstvom zavŕšil toto 
nové stvorenie, do času a priestoru priniesol 
novú, vznešenú formu života, ktorá mení  
pozemskú situáciu ľudstva.
- Keď kresťanskí manželia praktizujú 
vzájomnú lásku, plnia si svoje špecifické 
povinnosti a smerujú k svätosti, ktorá im je 
vlastná, spoločne kráčajú do nebeskej vlasti. 
Kristus však otvoril aj novú cestu, na ktorej 
ľudská bytosť, ktorá sa úplne a priamo odo-
vzdá Pánovi, a stará sa len o neho a o jeho 
veci, jasnejšie a dokonalejšie manifestuje 
obnovujúcu skutočnosť Nového zákona.
- Kristus zostal po celý život v stave panen-
stva, čo znamená jeho úplné odovzdanie sa 
službe Bohu a ľuďom. Toto hlboké spojenie 
panenstva a kňazstva v Kristovi sa odráža  

u tých, ktorých údelom je mať spoluúčasť 
na dôstojnosti a poslaní večného prostred-
níka a kňaza, a táto spoluúčasť bude tým 
dokonalejšia, čím bude posvätný služobník 
slobodnejší od zväzkov tela a krvi.
- Motívom odpovede na túto Božiu cha-
rizmu je Božie kráľovstvo, a týmto kráľov-
stvom, evanjeliom a Kristovým menom 
motivuje Ježiš výzvy na namáhavé apoš-
tolské zriekanie sa pre intímnejšiu účasť 
na jeho osude.
- Osobitný prejav milosti, prameniaci 
z Vykupiteľovho veľkonočného tajomstva 
a spôsobujúci, že u tých, ktorých si Ježiš 
Kristus povolal, stáva sa voľba panenstva 
želateľnou a dôstojnou, s úmyslom mať 
účasť nielen na jeho kňazskom úrade, ale aj 
na jeho životnom stave.
- Voľbu posvätného celibátu Cirkev vždy 
považovala za „znak a podnet lásky“.

Biskup a jeho kňazi
Pastierom miestnych cirkví píše: „Nenahra-
diteľnú a veľmi dôležitú pomoc, aby ľahšie 
a radostnejšie zachovávali prijaté záväzky, 
majú naši najdrahší kňazi právo i povinnosť 
hľadať u vás, ctihodní bratia v episkopáte. 
Tým, že si zvolili posvätný celibát, nasle-
dovali príklad prelátov východu i západu, 
platný od najstarších čias... (SC 91)

Sme si istí, ctihodní bratia, že nezane-
dbáte nič, aby ste svojou náukou a múd-
rosťou, svojou pastoračnou horlivosťou 
vo vašom klére vytrvalo pestovali ideál 
posvätného celibátu, a nestratíte z dohľa-
du kňazov, čo opustili Boží dom, ktorý je 
ich skutočným domom, nech je záver ich 
bolestného dobrodružstva akýkoľvek, lebo 
oni navždy zostanú vašimi synmi. (SC 95) 
Cirkev si je vedomá dramatického nedostat-
ku kňazov vzhľadom na duchovné potreby 
obyvateľov zeme, ale je pevná vo svojom 
očakávaní..., že duchovná kvalita posvät-
ných služobníkov splodí aj kvantitu, lebo 
Boh všetko môže.“ n

Miroslav Dancák

Povolanie k svätosti
Pápež František vo svojej katechéze povzbu-
dil veriacich k ceste svätosti takto: „Svätosť 
je dar, ktorý nám dáva Pán Ježiš, keď nás pri-
vádza k sebe a zaodieva nás sebou samým, 
robí nás takými, ako je on. Vskutku, svätosť 
je tou najkrajšou tvárou Cirkvi: znamená 
znovuobjaviť seba samých v spoločenstve 
s Bohom, v plnosti jeho života a jeho lásky. 
Chápeme teda, že svätosť nie je výsadou iba 
niekoľkých, svätosť je dar, ktorý sa ponú-
ka všetkým, nikoho nevylučuje, a týmto 
spôsobom tvorí rozoznávajúci znak každého 
kresťana. Všetci sme povolaní, aby sme sa 
stali svätými! Si zasvätený, si zasvätená? 
Buď svätým v radostnom prežívaní svojho 
darovania sa a svojej služby. Žiješ v manžel-
stve? Staň sa svätým láskou a starostlivosťou 
o svojho manžela či manželku, tak ako sa 
Kristus zachoval voči Cirkvi. Si pokrstený, 
a nie si ženatý? Staň sa svätým, čestným 
a kompetentným vykonávaním svojej práce 
a venuj čas službe svojim bratom. Si rodič 
alebo starý rodič? Staň sa svätým tak, že 
budeš s chuťou učiť svoje deti alebo vnúčatá 
poznávať a nasledovať Ježiša. Staň sa svätým 
tak, že budeš viditeľným znakom Božej lásky 
a jeho prítomnosti pri nás. Nestrácaj odvahu 
napredovať po tejto ceste. Sám Boh je ten, 
kto ti dáva milosť. A jediné, čo Pán žiada, je 
to, aby sme boli v spoločenstve s ním a slúžili 
bratom.“ (úryvok príhovoru z 19. novembra 
2014)

Ježišovo kraľovanie
Pápež František v Nedeľu Krista Kráľa priblížil 
podstatu Božieho kráľovstva takto: „Ježiš nie 
je kráľom na spôsob tohto sveta: pre neho 
kraľovať neznamená rozkazovať, ale poslú-
chať Otca, odovzdať sa mu, aby sa naplnil 
jeho plán lásky a záchrany. Takto vládne me-
dzi Otcom a Synom plný obojstranný vzťah. 
Spása sa nezačína vyznávaním Kristovej krá-
ľovskej vlády, ale napodobňovaním skutkov 
milosrdenstva, ktorými uskutočňoval svoje 
kráľovstvo. Ten, kto ich uskutočňuje, ukazuje, 
že prijal Ježišovo kraľovanie, pretože dal vo 
svojom srdci priestor Božej láske. Na sklonku 
života budeme súdení z toho, ako sme preu-
kázali lásku, blízkosť a nežnosť našim bratom. 

Svojím víťazstvom nám Ježiš svoje kráľovstvo 
otvoril, no je na nás, aby sme doň vstúpili, 
počnúc už životom tu a teraz. Kráľovstvo sa 
začína teraz. Tak, že sa konkrétnym spôso-
bom staneme blízkymi bratovi, ktorý žiada 
o chlieb, oblečenie, prijatie, solidárnosť, 
katechézu.“ (úryvok príhovoru z 23. novem-
bra 2014)

Žiariť svetlom od Pána
Svätý Otec František vo svojej homílii pouká-
zal na postoj vdovy z podobenstva, ktorý má 
nasledovať aj Cirkev. Povedal: „Táto vdova 
nebola dôležitou, jej meno sa neobjavova-
lo v novinách. Nikto ju nepoznal. Nemala 
tituly. Nič také. Nežiarila vlastným svetlom. 
To je práve to, čo mi dáva vidieť v tejto žene 
obraz Cirkvi. Veľkou cnosťou viery nemá byť 
žiarenie vlastným svetlom, ale vyžarovanie 
svetla, ktoré pochádza od Ženícha. Ktoré 
z neho vychádza. Keď je Cirkev verná nádeji 
a svojmu Ženíchovi, s radosťou od neho 
prijíma svetlo, s radosťou je v očakávaní, po-
dobne ako mesiac očakáva slnko, ktoré príde. 
Keď je Cirkev pokorná, keď je chudobná, keď 
vyznáva svoje biedy – napokon, všetci ich 
máme – zostáva vernou. Cirkev hovorí: ‚Som 
síce vo tme, no svetlo mi prichádza odtiaľ!ʻ 
Toto nám veľmi prospieva. Nuž prosme túto 
vdovu, ktorá je istotne v nebi, aby nás nauči-
la byť takouto Cirkvou, vydať zo života všet-
ko, čo máme. Nič pre nás. Všetko pre Pána 
a pre blížneho. Pokorní. Bez chvastúnstva 
z toho, že máme vlastné svetlo, hľadajúc vždy 
to svetlo, ktoré pochádza od Pána.“ (úryvok 
príhovoru z 24. novembra 2014)

Koľko hluku je na svete! Učme sa byť v tichu 
pred sebou a pred Bohom. (Twitter Svätého 
Otca z 18. novembra 2014)

Snažme sa žiť spôsobom vždy hodným nášho 
kresťanského povolania. (Twitter Svätého 
Otca z 20. novembra 2014)

Keď sa stretneme so skutočne núdznym člo-
vekom, spoznáme v ňom tvár Boha? (Twitter 
Svätého Otca z 22. novembra 2014)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com50
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Svätý Otec František vyhlásil rok 2015 
za Rok zasväteného života. Ako ste túto 
správu prijali?
Správu o tom som prijala s potešením 
a zároveň s istým rešpektom. V reholi sme 
to prijali ako výzvu. Niečo nám týmto Svätý 
Otec chce povedať a niečo od nás očakáva. 
Onedlho na to povedal: „Zasvätení môžu 
prebudiť svet!“ Myslím si, že to môžu urobiť 
len prebudení.

Kedy ste sa rozhodli, že sa stanete rehoľ-
nou sestrou a čo vás k tomu viedlo?
Moje rozhodnutie stať sa rehoľnou sestrou 
ovplyvnilo osobné stretnutie s Pánom 
na konvivencii Neokatechumenátnej cesty 
v Drienove, keď som počula pri čítaní evan-
jelia slová: „Kto miluje najviac? Ten, kto dá 
život za svojho priateľa“. Myslím si, že vtedy 
som ešte nemala konkrétnu predstavu 

o tom, ako to bude. Po pár mesiacoch som 
pochopila, že úplnú odovzdanosť môžem 
prežiť ako zasvätená, v reholi. Zrieknuť 
sa svojej slobody, keď som už mohla byť 
konečne samostatná, majetku, keď som 
už konečne začala zarábať, vlastnej rodiny 

a detí, keď sa objavil ten, s ktorým by som 
azda našla odvahu kráčať životom, sa stalo 
zrazu jasným a jednoznačným rozhodnu-
tím, ktoré ma naplnilo pokojom, radosťou 
a zároveň údivom nad tým, čo Boh robí 
v mojom živote. Vtedy som to chápala ako 
zrieknutie, ktoré ma o niečo oberá. Teraz 
prežívam svoje sľuby – poslušnosť, chudo-
bu a čistotu ako slobodu a šťastie.

Ako vaše rozhodnutie prijali rodičia 
a najbližší?
O tomto mojom rozhodnutí nevedeli ani 
moji rodičia, ani najbližší. Bolo obdobie 
totality, nemohla som a asi som ani nepo-
trebovala o tom niekomu hovoriť.

Ste provinciálnou predstavenou rehole 
Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie. Čo je pre túto komunitu a vašu 

provinciu príznačné, čo je jej apoštolá-
tom?
Pre našu komunitu v provinciálnom dome 
v Prešove je príznačné to isté, čo pre všetky 
komunity. Odlišujeme sa tým, že máme 
viac návštev a často aj viac stresu. Z môj-

ho poslania vyplýva aj to, že som často 
na cestách, mimo komunity. Apoštolá-
tom našich sestier je služba tam, kde je 
najväčšia potreba. Tak to definovala naša 
spoluzakladateľka blahoslavená sr. Joza-
fáta Michailina Hordaševská. Myslím si, 
že každá z nás svoju prácu či zamestnanie 
vníma ako službu a snaží sa ju robiť s plným 
nasadením. V tejto službe sestry napĺňajú 
charizmu kongregácie rôznou formou. 
Pracujú v sociálnych alebo zdravotníckych 
zariadeniach, kde sa starajú o chorých 
a zomierajúcich. V reholi máme svoje 
zariadenie opatrovateľskej služby a domov 
sociálnych služieb s názvom Dom sv. Koz-
mu a Damiána v Prešove. Ďalšou oblasťou 
je výchova a katechizácia na rôznych stup-
ňoch, formálna aj neformálna, vzdelávanie 
v školách a pomoc rodinám. Realizuje sa 
to na rôznych stretnutiach alebo priamo 
u nich doma. Nezanedbateľnou službou je 
pomoc kňazom v ich pastoračnej službe, 
v administratívnej práci na biskupských 
alebo farských úradoch, v kuchyni, v sta-
rostlivosti o chrámy; sestry šijú bohoslu-

žobné rúcha a pečú prosfory. Ako marián-
ska kongregácia nachádzame vzor pre svoju 
službu v Bohorodičke. Povzbudzuje nás jej 
dôvera Bohu, zotrvávanie v Božom slove, 
ochota slúžiť, zotrvanie pod krížom a zvlášť 
odvážne a radostné ohlasovanie Krista. Mať 
otvorené a vnímavé srdce na potreby času 
je charakteristickým znakom našej spolu-
zakladateľky blahoslavenej sestry Jozafáty, 
o ktorý sa snažíme. Chceme byť darom pre 
iných, tak ako bola ona.

Čo všetko má na starosti provinciálna 
predstavená?
Provinciu vo všetkých jej oblastiach. Ľud-
skej, duchovnej, materiálnej. Jednoducho 
jej život. Niesť zodpovednosť za jej formo-
vanie, vnímať zmeny, ktorými spoločnosť 
a spolu s ňou aj Cirkev prechádza, a vnášať 
ich do jej života. V modlitbe rozlišovať svoje 
rozhodnutie, ktoré vždy priamo či nepria-
mo zasahuje všetky sestry, je mojou kaž-
dodennou prácou, starosťou aj radosťou. 

Samozrejme, že to nerobím sama, potrebu-
jem spoluprácu svojich radkýň, modlitbu 
a pomoc všetkých sestier. Nikdy to nie je 
individuálna záležitosť, vždy je to o spolu-
práci. Každá zo sestier je pre mňa darom, 
prináša svoje schopnosti a sily. Mnohokrát 
vidím, že aj napriek mojim slabostiam 
a zlyhaniam ma práve cez nich Boh vedie vo 
svojej láske.

Život v rehoľnom povolaní má určité 
špecifiká. V čom je odlišný od iných 
povolaní?
Život v rehoľnom povolaní je životom 
v spoločenstve a zároveň v úzkom osobnom 
vzťahu s Bohom, v tichu aj v hluku sveta, 
v modlitbe aj v rozhovore s ľuďmi, v samote 
aj v priateľstve, v ťažkostiach aj radostiach, 
v hádkach aj zmiereniach. Vnímam to ako 
jeho špecifiká. Ale či má aj niečo iné, nejaké 
iné znaky? Myslím si, že nie. Potom to už 
nie sú iba jeho špecifiká. Skutočné špeci-
fikum nachádzam v tom, že môžeme byť 
vnútorne slobodní v Bohu a pre Boha, sme 
uchránení od niektorých bežných starostí 
rodiny, ale na druhej strane sme často pre 
mnohých aj nevedomým výkričníkom, 
kameňom, o ktorý zakopávajú a ktorý im 
prekáža v ceste.

Čo podľa vás najviac ovplyvňuje rozho-
dovanie pre rehoľné povolanie?
Povolanie je dar Boha. Rozhodovanie pre 
rehoľné povolanie podľa mňa najviac 

v pozitívnom zmysle ovplyvňuje samotný 
rehoľník, ktorý naozaj žije svoje povolanie. 
Zrod povolania je vlastne stretnutie, ktoré 
zmení život človeka. Prekážkou zrodu býva 
zväčša opak, negatívna skúsenosť. Aj prí-
lišný relativizmus vo všetkom a ponúkaná 
kultúra, ktorá nie je nositeľkou skutočných 
hodnôt, má svoj negatívny vplyv.

Nedostatok povolaní v súčasnosti vní-
mam v tom rozmere, že ak naozaj žijem 
svoje povolanie, tak vo všetkom dôverujem 
Bohu, a preto ostávam v pokoji a prijímam 
jeho vôľu aj v tom, či sú, alebo nie sú povo-
lania.

V koľkých komunitách v rámci rehole ste 
doposiaľ pôsobili? Ktorá pozícia v komu-
nite vám najviac vyhovuje?
Teraz žijem v piatej komunite, ale zatiaľ 
som bola len v dvoch mestách. Zverené 
úlohy, respektíve pozície prijímam v dôvere 
v Božiu pomoc. Takže nerozmýšľam o tom, 
ktorá mi viac vyhovuje. Z prežitých pár 

rehoľných rokov alebo skúseností života 
môžem povedať, že asi pozícia sestry.

Rehoľná komunita je pestrou paletou 
ľudí, názorov a pováh. Čo vám pomáha 
skĺbiť tieto veci dokopy?
Myslím si, že len Božia milosť. Naozaj sme 
každá iná, originál. A je dobré, keď si to 
aj uvedomujeme. A keď pri tom vnímame 
Božie milosrdenstvo, jeho lásku k nám, 
ktorá je bez podmienok, môžeme spoločne 
prekonať mnohé problémy a krízy. Vieme 
sa na ne pozrieť Božími očami a napokon sa 
vďaka nim stávame vernejšími a odvážnejší-
mi, ale aj zraniteľnejšími a chápavejšími.

Ste rehoľným spoločenstvom zasväte-
ným Panne Márii. Aký je váš osobný 
vzťah k Márii a ako ho prežívate?
Cez Máriu ma Boh obdaroval slovom 
života, ktoré znova raz zmenilo môj život. 
Verím, že bdie nado mnou ako matka nad 
svojím dieťaťom.

Kto vás vo vašom duchovnom živote naj-
viac ovplyvnil a naďalej ovplyvňuje?
V mojom duchovnom živote ma najviac 
ovplyvnilo Božie slovo a stretnutie s ne-
obyčajnými ľuďmi, ktorých mi Boh poslal 
do cesty. A tak je to aj teraz.

za rozhovor ďakuje Helena Krenická

Priateľstvo 
a sloboda

Sestra RNDr. Petra Eva 
Sičáková SNPM je provin-
ciálna predstavená sestier 
služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie Provincie 
Svätého Ducha na Sloven-
sku. Členkou kongregácie 
je 25 rokov a od roku 2010 
je v službe provinciálnej 
predstavenej. Slovo, ktoré 
zasiahlo jej srdce, je: Kto 
miluje najviac? Ten, kto dá 
život za svojho priateľa.

Hlas ľudu
7. február 2015 bude prelomovým dňom 
v histórii Slovenska, najmä slovenských rodín. 
Prečo to tvrdím s takou istotou? Lebo určí 
smer, ktorým sa vyberieme. Ak referendum 
dopadne dobre a bude platné, rodina, ako 
ju poznáme doteraz, hoci i neúplná, zostane 
zachovaná s jej právami i povinnosťami, s jej 
ochranou i hodnotou. A možno sa podarí aj 
zvýšiť šancu detí na normálny a zdravý pohľad 
na sexualitu v čase, keď na to budú priprave-
né.

Ak dopadne inak, vyhrajú tí, pre ktorých je 
doterajší model rodiny na Slovensku nedosta-
točný a chcú ho zmeniť na neoliberálny, ktorý 
sa presadzuje v západných demokraciách.

O čom teda treba ísť hlasovať?
Prvá otázka je veľmi jednoduchá: Súhlasíte 

s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať 
žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku me-
dzi jedným mužom a jednou ženou? Poviete 
si: ale veď to už máme v Ústave SR. Áno, ale 
to nikomu nebráni to o rok zmeniť. Vďaka 
referendu môže byť takto zadefinované 
manželstvo pod istou ochranou nasledujúce 
tri roky. A ak by niekto znova chcel niečo 
meniť, po troch rokoch sa môže referendum 
s rovnakou otázkou zopakovať.

Nedávno sa podobné referendum uskutoč-
nilo aj v Chorvátsku. A úspešne. Miestna neo-
liberálna vláda, ktorú si Chorváti sami zvolili, 
sa však už pred referendom jasne vyjadrila, 
že urobí všetko, aby ho zmarila. Nakoniec 
po zadefinovaní manželstva boli zavedené 
registrované partnerstvá. A týmto podľa 
rozhodnutí európskych súdov (napr. v kauze 
X. verzus Rakúsko muselo Rakúsko umožniť 
adopcie registrovaným homosexuálnym 
párom, lebo ich umožnilo heterosexuálnym 
registrovaným partnerom) nakoniec musia 
byť poskytnuté takmer všetky práva ako man-
želom. Práve na toto bola namierená otázka, 
ktorá z referenda na základe rozhodnutia náš-
ho Ústavného súdu vypadla: Súhlasíte s tým, 
aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem 
manželstva nebola priznaná osobitná ochra-
na, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi 
normami k 01.03.2014 priznané iba manžel-
stvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia 
či evidovanie ako životného spoločenstva 
pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia 
dieťaťa druhým manželom rodiča)?

Je len na nás, čo urobíme, aby referendum 
dopadlo dobre a aby naša vláda, ktorú sme 
si zvolili, nenasledovala príklad z Chorvátska. 
Ekonomika, sociálne istoty, cestovanie zadar-
mo... to všetko nebude dôležité v okamihu, 
keď sa štát rozhodne zasiahnuť do našich 
rodín konkrétne. Myslime na to.

Juraj Gradoš
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„Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný  
a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.“ (1 Tim 6, 12)  
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Manželstvo 
a homosexuálne 
partnerstvá
Táto nóta sa v prvom rade obracia na ve-
riacich, aby neboli zmätení komentármi 
v masmédiách. 

1. Manželstvo je jedným z najcennejších 
dobier, ktorými ľudstvo disponuje. V ňom sa 
ľudská osoba nachádza v jednej zo základ-
ných foriem svojej realizácie a každé právne 
nariadenie by malo pôsobiť v jeho prospech, 
považujúc ho za prednostnú vec verejného 
záujmu. ...

2. Zrovnoprávnenie homosexuálneho 
zväzku s manželstvom v akejkoľvek forme 
alebo stupni by malo objektívne význam 
deklarovania neutrálneho postoja štátu voči 
dvom spôsobom prežívania sexuality, ktoré 
v skutočnosti nie sú pre spoločné dobro 
rovnako dôležité. Zatiaľ čo legitímne spo-
jenie medzi mužom a ženou zaisťuje dobro 
– nielen biologické – prokreácie (plodenia 
detí) a prežitia ľudského druhu, homosexuál-
ny zväzok je sám osebe zbavený schopnosti 
plodiť nové životy. ...

3. ... Zrovnoprávnenie by malo najskôr 
v právnom poriadku a potom v étose nášho 
ľudu dôsledky, ktoré neváham nazvať 
devastujúce. Ak by bol homosexuálny zväzok 
zrovnoprávnený s manželstvom, bolo by 
manželstvo degradované na jeden z mož-
ných spôsobov, ako sa zosobášiť, a svedčilo 
by o tom, že štátu je jedno, či si niekto zvolí 
skôr jedno ako druhé. ...

...
Teraz sa obraciam na veriacich, ktorí nesú 

verejnú zodpovednosť akéhokoľvek druhu. 
... Nemožno zosúladiť vo svedomí katolícku 
vieru a podporu zrovnoprávnenia homose-
xuálnych zväzkov s manželstvom: to si totiž 
navzájom protirečí. Samozrejme, najvážnej-
šiu zodpovednosť nesú tí, ktorí navrhujú za-
vedenie takéhoto zrovnoprávnenia do nášho 
právneho poriadku... To je verejný a závažný 
nemorálny čin. ...

Nemožno sa považovať za katolíkov, ak 
takým alebo onakým spôsobom uznávame 
právo na manželstvo medzi osobami rovna-
kého pohlavia.

Nakoniec by som sa rád obrátil na mla-
dých. Majte úctu k manželskej láske; dovoľ-
te, aby sa jej čistý jas spojil s vaším svedo-
mím. Buďte slobodní vo vašich myšlienkach 
a nenechajte sa spútať jarmom pseudoprávd 
vytvorených masmediálnym chaosom. 

kardinál Carlo Caffarra, arcibiskup Bologne 
(14. február 2010, úryvky)
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Príklad: Po vyplatení dlhu kamarátovi (stav k máju 2015)

Komu 
dlhujem Koľko Mesačné 

splátky
Stav 
dlhu Úrok Dátum 

pôžičky
Dátum 
splatnosti Účel Prepla-

tenosť

banka 30 000

150 + 
140 + 85 
od júla 
2016

29 500 4% január 
2014

január 2044
SSG: 2024 
o 20 rokov 
skôr!!!

bývanie

24 000
SSG:
len 
8 000

brat  5 000
140 + 85 
od júna 
2015

 2 900 0% marec 
2014

marec 2017
SSG:
jún 2016

renovácia 0

kamarát  1 000  0 0% máj 
2014 máj 2015 auto 0

Príklad: Zoznam dlhov (stav k decembru 2014)

Komu 
dlhujem Koľko Mesačné 

splátky
Stav 
dlhu Úrok Dátum 

pôžičky
Dátum 
splatnosti Účel Prepla-

tenosť

banka 30 000 150 29 800 4% január
2014

január
2044 bývanie 24 000

brat  5 000 140  3 600 0% marec
2014

marec
2017 renovácia 0

kamarát  1 000 85  320 0% máj
2014

máj
2015 auto 0

Ako sa  
oslobodiť  
od dlhov?
 
Ponúkame vám sedem krokov, ako sa môžete oslobodiť od dlhov.  
Táto cesta je ťažká, lebo vyžaduje to, čo ste predtým nerobili.  
No vypestujete si návyky, ktoré ste predtým nemali, a to je paráda. J�

Naučíte sa pravidelne modliť a počú-
vať Pána. Budete musieť ísť na kole-
ná, bez pokánia to nepôjde. Budete 

musieť uznať svoj hriech a prosiť Pána o od-
pustenie za nevernosť, že ste s ním nerátali 
v oblasti financií. Tiež sa naučíte zapisovať 
výdavky a presne ich plánovať. Naučíte sa 
trpezlivosti so sebou, vytrvalosti v zača-
tom, a najmä pokore. Táto cesta vyžaduje 
úprimnosť k veriteľom, schopnosť komuni-
kovať, splniť sľúbené a sľubovať s rozvahou. 
Ak na ňu nastúpite, veľa sa naučíte, najmä 
o sebe a o Božej vernosti. Nie je hanba 
spadnúť, hanba je ostať ležať. Nie je hanba 
byť slabý, hanba je byť slabochom.

Modlite sa
V Biblii (2 Kr 4, 1 – 7) čítame príbeh 
o vdove, ktorej po smrti manžela ostal dlh. 
Hrozilo jej, že veriteľ jej vezme do otroctva 
synov. Požiadala o pomoc Elizea. On sa jej 
opýtal, čo má v dome, a povedal jej, aby si 
od susedov požičala prázdne nádoby a všet-
ky naplnila tou troškou oleja, čo mala. Pán 

niekoľkonásobne zázračne rozmnožil jej 
jediný majetok – trošku oleja a naplnil ním 
všetky nádoby. Ona potom predala olej, 
dlhy vyplatila, nádoby vrátila a zachránila 
tak seba i svojich synov. Ten istý Boh, ktorý 
sa postaral o vdovu, má záujem pomôcť aj 
nám oslobodiť sa od dlhu. Najdôležitejším 
krokom je modlitba, hľadanie pomoci 
a vedenie od Pána.

 „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všet-
kom modlitbou, prosbou a so vzdávaním 
vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.“ (Flp 
4, 6) 

Neberte na seba nový dlh – 
zastavte požičiavanie!
„Prozreteľný (človek) predvída nehodu 
a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej (ne-
opatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).“ 
(Prís 22, 3) 

Tu by sme povedali asi len jedno: Požičia-
va si od Fera, aby vrátil Janovi. Je to neko-
nečný nezmyselný kolotoč. Ak ho nezasta-
víte, potom hrozia skutočne zlé veci.

Napíšte si zoznam všetkých dlhov 
a všetkého, čo vlastníte 
Napíšte si zoznam dlhov, aby ste zhodnotili 
svoju súčasnú finančnú situáciu. Potom sa 
rozhodnite, či by ste mali predať časť majet-
ku, aby ste znížili dlh, alebo postačujú vaše 
príjmy a rozpočet na mesiac.

Používajte písomný plán 
na kontrolu výdavkov
Napíšte si písomný plán výdavkov (článok 
z minulého čísla), aby ste sa uistili, že vý-
davky neprevýšia príjem, a identifikujte aj 
peniaze navyše, ktoré môžu byť k dispozícii 
na rýchlejšie splatenie dlhov. Jednoznačne 
stanovte výdavky na:

- nevyhnutné,

- potrebné,
- zbytočné.
Ak máte dlhy, nemáte nárok na zby-

točné výdavky. Hoci by bolo fajn kúpiť si 
napr. nový sveter, ale máte starý, a ten sa dá 
používať ešte ďalší rok, nový si jednoducho 
nekúpite, patrí k potrebným výdavkom, 
ale nie k nevyhnutným. Vaša povinnosť je 
splatiť dlh, nie kupovať svetre a zadržiavať 
splácanie dlhu veriteľovi. K nevyhnutným 
výdavkom patria náklady na bývanie, dôs-
tojné jedlo, nevyhnutná doprava do práce 
a náklady na zdravie a hygienu. Tiež sem 
patria výdavky zmluvného charakteru.

Znížte míňanie peňazí
Niektorí ľudia musia znížiť svoje výdav-
ky, aby sa dostali z dlhu. Poznám rodinu, 
ktorá dlhovala vyše 10 000 eur asi piatim 
veriteľom. Okrem toho, že vôbec nevede-
li, ako to zaplatia, a ani nevedeli, kedy to 
majú zaplatiť, skutočne neriešili to, že sú 
dlžníkmi. Ona bola na materskej dovolenke 
a on bol živnostníkom. On mal problémy 
zohnať zákazky a udržať si prácu, a neplatil 
za telefón mesačne viac ako 20 eur. Ona 
minula mesačne za telefón okolo 100 eur. 
Žena na materskej, ktorej prídavok nie je 
vyšší ako 200 eur. Keď som zistila tieto 
informácie, opýtala som sa ho, akú radu si 
vlastne prišiel vypýtať. Pochopil a smutný 
odišiel. Rozumiete? A to sme sa v rámci 
analýzy rodinných financií nedostali k ďal-
ším výdavkom. Som presvedčená, že by 
nevedel povedať ani to, koľko míňajú me-
sačne za stravu. Ako teda poradiť takému 
človeku? No nijako. Najprv si musí urobiť 
poriadok doma a vo vzťahu k Pánovi, a až 
potom môže žiadať o pomoc odborníka.

Stanovte si plán splácania (splátkový kalendár) na každý dlh.

Komunikujte s veriteľmi
Mnohí veritelia sú ochotní spolupracovať 
s ľuďmi, ktorí chcú čestne splatiť svoj dlh, 
ktorí chcú pri problémoch pravidelne ko-
munikovať a dotiahnuť splácanie do konca. 
Ak máte viacero dlhov od viacerých verite-
ľov, môžete postupovať nasledovne.

Snažte sa najprv splatiť najmenšie dlhy 
alebo tie s najvyššou úrokovou sadzbou. 
Keď ste splatili prvý dlh, pridajte sumu 
splátky k pravidelným splátkam za druhý 
dlh, ktorý chcete splatiť. Ak sa vám po-
darí splatiť aj ten, spojte obidve platby, 
a tak pokračujte, kým splatíte všetky dlhy. 
Takýmto spôsobom splatíte všetky dlhy 
omnoho rýchlejšie, ako bol pôvodný dátum 
splatnosti. Tento spôsob splácania dlhov 
nazývame stratégia snehovej gule (SSG). 
Je obrovsky nápomocný najmä pri dlhoch 
na kreditnej karte a spotrebných dlhoch. 
Táto stratégia má rovnako pozitívny vplyv aj 
na celkovú životnú pohodu.

Pouvažujte nad ďalším/novým 
zdrojom príjmu
Mnohí ľudia majú zamestnanie, ktoré ne-
prináša dostatočný príjem na uspokojenie 
potrieb, hoci múdro míňajú peniaze. Na to, 
aby sa nezadlžili, budú možno potrebovať 
ďalšiu prácu na dodatočný príjem alebo 
hľadať prácu s lepším príjmom.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúka dnešný 
finančný trh, je ponuka optimalizácie 

viacerých dlhov (úverov, pôžičiek) cez ich 
zjednotenie (refinancovanie) do jedného 
dlhu. Tu je ale potrebná odborná rada 
dobrého radcu, aby to bolo skutočné opti-
malizovanie. V zásade musí ísť o podobnú 
dobu splatnosti a jednoznačne lepší úrok, 
ktorý zabezpečí zvládnuteľnú splátku. 
Často sa ale stáva, že na to, aby bola splátka 
zvládnuteľná, musia ľudia založiť nehnu-
teľnosť a natiahnuť dobu splácania. Ak je to 
ale jediná alternatíva po poctivom hľadaní 
riešenia, tak poručeno Pánu Bohu.

Nie každý má možnosť riešiť optimalizá-
ciu dlhov, úverov formou stratégie snehovej 
gule alebo refinancovať ich. Mnohým sa 
uľaví, keď vyplatia postupne všetky dlhy 
a ostane im len jeden, povedzme na bý-
vanie. No i tam sú úroky a preplatenosť 
vysoké a mnohých to trápi. Aj tu je cesta, 
ako nepreplatiť. V budúcnosti sa budeme 
venovať tejto téme podrobne.

V nasledujúcom článku sa budeme veno-
vať poslednému vyučovaniu na tému dlh. 
Pozornosť zameriame na židovskú kultúru 
požičiavania cez biblické princípy: ako 
postupovať, keď si chceme požičať peniaze 
alebo nejakú vec, a ako postupovať, keď nás 
niekto žiada o pôžičku. n

Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a penia-

ze Crown Financial Ministries v preklade 
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša  

v Prešove)
ilustračná snímka: www.flickr.com
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Spomienka  
na otca Gabriela  
Németha
Ako by asi reagovali dnešní bohoslov-

ci, keby im niekto povedal, že o pár 
rokov budú musieť čeliť prenasledo-

vaniu, núteným prácam či väzeniu? Keby 
niektorému z nich niekto povedal, že sa 
pri oltári dožije deväťdesiatky? Takéto veci 
sa nedajú predvídať ani očakávať. Kto by si 
to vedel čo i len predstaviť? Kto by vôbec 

dokázal vymyslieť taký život? Odpoveď je: 
„Božou milosťou som tým, čím som, a jeho 
milosť nebola vo mne márna“ (1 Kor 15, 10).

Uvediem pár momentov, ktoré mi utkveli 
v pamäti. Otca Gabriela som spoznal 
v roku 1998, keď som ako 16-ročný „objavil“ 
našu gréckokatolícku farnosť v Košiciach 
na Terase. Predtým som sa zúčastňoval 
na rímskokatolíckych bohoslužbách. 
Z prvej spovede u otca Gabriela v ten deň si 
pamätám, ako ma vyzval, aby som hovoril 
hlasnejšie a nemrmlal si popod nos.

Keďže v tom čase bol otec Gabriel (pri 
našom farárovi otcovi Michalovi Hospo-
dárovi) akoby naším kaplánom, spovedal 
som sa u neho dosť často. Tak som mohol 
poznať jeho rozhodnosť, prísnosť a pevnosť 
v jeho postojoch ohľadne viery a mravouky. 
Na Terase sa nikdy nespovedalo „narýchlo“, 
a pritom otec Gabriel nenechal spovedajú-
ceho sa – teda ani mňa – „na pokoji“. Veľmi 
mu záležalo na príkladnom kresťanskom 
živote, a tak napomínal, naliehal, usved-
čoval, povzbudzoval  a karhal so všetkou 

trpezlivosťou a múdrosťou. V tomto zmysle 
bol vtedy mojím duchovným vodcom.

V tom istom roku som začal miništrovať 
v Pyramíde, ktorá bola až do dostavania 
nášho Chrámu sv. Petra a Pavla miestom 
konania svätých liturgií. Otec Gabriel mal 
rád poriadok a my miništranti sme boli 
pri ňom ako nedochôdčatá. Aj preto sme 

jeho usmernenia vždy hneď 
poslúchli, hoci nepadali vždy 
na úrodnú pôdu. Neskôr 
som chodil miništrovať aj 
do kaplnky v novej nemocni-
ci, kde každú druhú nedeľu 
v mesiaci slúžil sväté liturgie 
pre chorých.

Keď som sa začiatkom 
nového milénia zúčastnil 
na mariánskej púti našej far-
nosti na Staré Hory,  manžel-
ka otca Gabriela mi ukázala 
pamätnú ďakovnú tabuľku 
z roku 1949 so slovami: „Toto 
je viera“. Z jej rozprávania si 
dobre pamätám, že išlo o zá-
zračnú záchranu ich syna.

Keď som raz na Svetlý utorok prišiel 
do cerkvi miništrovať v teniskách, napo-
menul ma, ako môžem v tom, v čom bežne 
chodím, prísť v taký vzácny deň do chrámu.

Raz som sa otca Gabriela spýtal na to, 
prečo chýba v poslednom diele cyklu kníh 
Zostali verní. So smiechom mi odpovedal: 
„Ja som nezostal verný.“ Ale otec Gabriel 
zostal verný Kristovi až do konca. Naproti 
tomu ja som nezostal verný jemu. A nie 
iba preto, že od roku 2008 už nebývam 
v Košiciach a že aj celkovo na sväté liturgie 
na Terasu chodím odvtedy menej. Dostali 
sme kaplána, neskôr ďalších, pred desia-
timi rokmi aj nového farára, pričom skoro 
všetci kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti, 
sú do dnešných dní nielen duchovne, lež 
aj fyzicky spojení s Košicami. Otec Gabriel 
má však medzi nimi význačné miesto. Bol 
doslova duchovným otcom nám všetkým.

A teda nebol len jedným z mnohých – 
bohoslovcov, kňazov, prenasledovaných 
v 50. rokoch minulého storočia. Možno 
na začiatku áno, nie však dnes, keď nás 

opustil ako jeden z posledných svedkov veľ-
kých historických, no najmä Božích dejín. 
Odišiel ako apoštol Ján, ktorý ako posledný 
svedok dôverne poznal Pána. Dielo, ktoré 
tu zanechal, sa ale s Božím riadením a po-
mocou môže rozvíjať ďalej. Otec Gabriel 
mi už nikdy viac nepovie: „Snaž sa, Marcel-
ku...“, ako to bývalo na konci svätej spovede. 
Tým skôr je na mne, aby som spolupracoval 
s Božou milosťou a plnil vo svojom živote 
jeho odkaz. n

Marcel Bakoš

V cudzom svete
Východné Slovensko dalo svetu najviac 
vysťahovalcov. Zaiste preto, lebo tam bolo 
biedy a neslobody viac ako inde na Sloven-
sku.

V skupine vysťahovalcov z východné-
ho Slovenska, ktorá prišla do Spojených 
štátov amerických v máji 1884, bol aj 
mladý manželský pár – Alexander a Johana 
Demjanovičovci. Zosobášili sa len pred 
niekoľkými mesiacmi vo svojom rodnom 
meste Bardejov. Alexander Demjanovič bol 
obuvníkom. Nemožno povedať, že sa mal 
zle. Svojmu remeslu rozumel. „Remeslo má 
zlaté dno,“ hovorievali Slováci. Iste sa mal 
lepšie ako mnohí iní mládenci alebo mladí 
muži na dedinách. Alexander si však chcel 
svoje postavenie zlepšiť. Preto sa rozhodol 
odísť do Ameriky a hľadať svoje životné 
šťastie tam.

Loď ich priviezla do newyorského prísta-
vu. V tomto obrovskom meste sa nejaký čas 
zdržali. Tu sa stretli s krajanmi „starousadlík-
mi“, ktorí im dali prvú lekciu o živote v novej 
krajine. Ich rady boli veľmi cenné. Veď život 
v tomto veľkomeste bol celkom iný ako 
v Bardejove. Radili im, aby čím prv opustili 
New York a usadili sa v nejakom menšom 
meste.

Rozhodli sa pre mesto Bayonne. Jeden 
z hlavných dôvodov, prečo si vybrali práve 
toto mesto, bol tamojší kostol, v ktorom sa 
konali bohoslužby pre gréckokatolíkov. Pre 
slovenských prisťahovalcov to bolo veľmi 
dôležité. Uprostred cudzieho, nehostin-
ného a často priam nepriateľského sveta 
bol kostol ostrovčekom pokoja, slovenskou 
hrudou, na ktorej náš človek každú nedeľu 
duchovne pookrial a nabral nové sily 
do každodenného tvrdého života.

(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou 
dokonalosťou, bl. Miriam Terézia Demjano-

vičová, Dobrá kniha, Trnava 2014) 
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V cudzom svete

Kríž mladých
Kríž svetových dní mláde-

že daroval sv. Ján Pavol II. 
22. apríla 1984 mladým, 

aby s ním putovali po celom 
svete. Chcel, aby sa kríž stal 
znamením lásky Boha k mladým 
ľuďom vo všetkých kútoch sveta. 
Na kríži sa nachádza nápis: 
„Neste ho po zemi ako znamenie 
lásky Pána Ježiša k celému ľud-
stvu a ohlasujte všetkým, že vy-
kúpenie a spása je len v Kristovi 
zomrelom a zmŕtvychvstalom“. 
Kríž stál pôvodne ako symbol 
viery v blízkosti hlavného oltára 
v Bazilike sv. Petra v Ríme.

30 rokov putovania
Kríž SDM je vysoký 3,8 metra 
a široký 175 cm. Váži 40 kg a jeho 
súčasťou je i podstavec. Tento 
kríž už nie je originálom, ale 
kópiou, ktorá bola vyhotovená 
pred niekoľkými rokmi. Putuje 
celým svetom už tridsať rokov. 
Od roku 1994 putuje pred sve-
tovými dňami mládeže (SDM) 
po diecézach hostiteľskej kra-
jiny a svoju púť končí v meste 
konania SDM. Prvá cesta kríža 
mimo Ríma viedla do Mnícho-
va, odtiaľ ho počas totality tajne 
previezli do Prahy. Navštívil Ta-

liansko, Argentínu, Španielsko, 
Poľsko, Spojené štáty, Kanadu, 
Filipíny, Francúzsko, Nemecko, 
Austráliu, Brazíliu, Bielorusko, 
Litvu, Rusko, Ukrajinu, Mol-
davsko, Rumunsko, Maďarsko 
a Slovensko.

Spolupútnička
V roku 2003 sv. Ján Pavol II. 
zveril mladým ďalší symbol vie-
ry – ikonu Panny Márie, ktorá 
je kópiou ikony z baziliky Santa 
Maria Maggiore v Ríme. Ikona 
je vysoká 118 cm, široká 79 cm 
a váži 38 kg. Sv. Ján Pavol II. 
ikonu odovzdal mladým so slo-
vami: „Odteraz bude sprevádzať 
svetové dni mládeže spolu s krí-
žom. Hľa, tvoja matka! Bude 
znamením Máriinej materskej 
prítomnosti pre mladých ľudí, 
ktorí sú pozvaní ako apoštol Ján 
privítať ju vo svojich životoch“.

Po tretíkrát 
na Slovensku
Slovensko navštívil kríž už 
po tretíkrát. Prvý raz to bolo 
v roku 1985, keď vládol v Česko-
slovensku komunizmus. Vtedy 
sa ho dvanástim študentom, 

ktorí ho previezli v autobuse, 
tajne podarilo dopraviť ku kar-
dinálovi Františkovi Tomáškovi 
do Prahy, odkiaľ sa dostal aj 
na Slovensko.

Druhýkrát zavítal na naše 
územie v roku 2003.

15. – 29. novembra tohto roka 
putoval po Slovensku spolu 
s ikonou. Púť sa pripravovala 
pod záštitou rady pre mládež 
a univerzity Konferencie bisku-
pov Slovenska.

Dvojtýždňová cesta tohto 
symbolu mala viesť 19 mesta-
mi, v ktorých bol pripravený 
originálny a špeciálny duchovný 
program.

Púť sa začala v Košiciach, 
metropole východného Slo-
venska, kam ho priniesli mladí 
z Maďarska. Po Slovensku puto-
val v rámci duchovnej prípravy 
na SDM, ktoré sa uskutočnia 
o dva roky v Krakove. Neskôr 
bol prevezený do Prešova, Bra-
tislavy, Nitry, Trnavy, Rimavskej 
Soboty, Banskej Štiavnice, 
Novej Bane, Banskej Bystri-
ce, na Liptov, Oravu, Kysuce 
a do Turca.

Okrem putovania po kato-
líckych katedrálach, chrámoch 
západného i východného obra-
du, komunitách, pastoračných 
centrách či domoch kultúry 
prišli symboly aj na netradičné 
miesta. Rakúsko ním dobro-
voľníci symbolicky pozdravili 

na hrade Devín. Prijali ich aj 
pri hrobe banskobystrického 
biskupa Mons. Rudolfa Baláža 
v Nevoľnom či pri hrobe Božej 
služobnice Anny Kolesárovej 
vo Vysokej nad Uhom. Kríž 
zavítal aj do zariadenia pre 
drogovo závislých v Babinej či 
do komunity Cenacolo v Krá-
ľovej pri Senci. Dobrovoľníci 
ho vyniesli aj na vrchol kopca 
nad obcou Kremnické Bane 
pri Kremnici, kde sa nachádza 
geografický stred Európy. Prijal 
ho aj kardinál Ján Chryzostom 
Korec. Každodenné putovanie 
so symbolmi bolo obrovským 
zážitkom aj pre viacerých 
dobrovoľníkov. „Cesta, ktorú 
som prežil, ma zaskočila. Videl 
som na vlastné oči, ako sa Boh 
dotýka ľudí. Chcem spoznať tú 
lásku, ktorá mení ľudí, a chcem 
ju dávať ďalej. Chcem sa učiť 
o láske. Vidím, ako ľudia náhle 
potrebujú lásku,“ povedal dob-
rovoľník Mário Stehlík, ktorý 
kríž s ikonou sprevádzal počas 
celého putovania. Symboly 
svetových dní mládeže preces-
tovali vyše 2 500 kilometrov 
a Slovensko opustili v Dubnici 
nad Váhom, kde kríž a ikonu 
prebrali mladí z Česka. Odtiaľ 
symboly poputujú do Poľska. n

Erich Eštvan, Alena Filičková, 
Iveta Sejnová

snímka: flickr.com

m
iriam

 terézia dem
janovičová

slovo   1 | 2015slovo   1 | 2015 18 | SLOVO MLADýM  SVEDECTVO | 19



Rozhodnutie
„To nemyslíš vážne!“

Monika s hrôzou v očiach vrhla 
svoj pohľad na Ivanu, ktorej 

sa posledné slovo ledva predralo pomedzi 
pery.

„Do kláštora?! V tejto dobe? Akože pre-
páč, Iva, som zvyknutá na rôzne extrémy 
v tvojom živote, ale toto je silná káva aj pre 
mňa. Môžeš mi to vysvetliť, prosím ťa?“

Skončila monológ plný nepochopenia 
s otáznikom v pohľade upretým 
na Ivanu. 

„Ja viem, aká moderná je táto 
doba! A čo?“ spustila svoje vysvet-
lenie s nádychom hrdosti v hlase 
Ivana. „Aj dnes sa ľudia zaľúbia. 
Hľadajú toho alebo tú, s ktorými 
chcú spojiť svoj život. Človeka, kto-
rého srdce bude otvorené práve pre 
neho. A rovnako ako v minulosti, 
tak aj dnes si Boh povoláva tých, 
ktorých si vybral iba pre seba. Azda 
si myslíš, že Ježišove slová o za-
nechaní všetkého a nasledovaní 
z lásky platili iba do istého času?! 
Monika, Boh sa na mňa pozrel. 
A jeho Duch sa ma dotkol. Už ne-
môžem čakať. Už nemôžem nechať 
Boha prejsť okolo seba nepovšim-
nuto. Rozumieš?“ 

„Mám dojem, že nie. A čo tvoje 
štúdium a budúcnosť? Chcela si 
cestovať a spoznávať nových ľudí. 
Zatvoríš sa do kláštora... a čo? Čo 
budeš robiť?“ 

„Presne, presne... to je tá mylná 
predstava! Aké zatvorenie? Kde ži-
ješ? Veď doba, keď boli rehoľníčky 
iba v kláštore, už dávno pominula. 
Nečítaš správy? Nikam nechodíš? 
Zbytočne ťa budem teraz o nie-
čom presviedčať. Čas všetko ukáže a život 
ťa presvedčí aj bez mojich slov. A ak by, či 
nehovorí Ježiš o skrytej modlitbe? Tichej 
službe a obeti? Veď koľko je ľudí, ktorí sa 
nemodlia alebo za ktorých sa nikto nemod-
lí? Nielen za Ježišových čias, ale aj dnes sú 
Márie a Marty v Cirkvi potrebné! Ja neviem, 
aký konkrétne plán Boh so mnou má, ale 
viem, že ma volá. Monika, neberiem ti tvoj 
názor. No toto je moje rozhodnutie.“

Posledné slová Ivana ledva vyriekla. Hlas 
sa jej zadrhol a ťažké preglgnutie nedovolilo 
padnúť prvej slze z oka. Bola si veľmi dobre 
vedomá toho, že toto rozhodnutie môže 
preriediť okruh jej známych. Nemohla však 
uveriť tomu, že jej najlepšia kamarátka jej 

nerozumie. Nechápe jej voľbu. Nezdieľa 
s ňou radosť, ktorá len nesmelo začala 
kvitnúť v jej srdci.

Ako túto správu príjmu rodičia, keď Mo-
nika vyjadrila absolútne nepochopenie?

Roky kamarátstva neboli také dlhé ako 
chvíľa ťažkého ticha plného vypätia. Stále 
netušila, čo má od Moniky čakať a aké 
ovocie prinesie jej mlčanie. Nikdy nemala 
rada tieto momenty, keď si jej kamarátka 

ukladala myšlienky. Ivana reagovala prevaž-
ne reflexívnejšie. No oplatilo sa počkať. 

„Počuj,“ začala Monika krájať ťaživé mlča-
nie slovami, „a kam konkrétne vstupuješ?“ 
Otázka Ivane odvalila kameň zo srdca 
a uvoľnila nevypovedané slová. Rozhovor 
trval dlho. Padali ďalšie otázky. Na všetky 
ešte nemala odpoveď ani Ivana. No ju táto 
nevedomosť nedesila. Vedela, komu dala 
svoje áno, a preto nemala z neistoty strach. 

Monika jej prisľúbila, že pri nej bude 
v deň, keď sa to rozhodne oznámiť svojim 
rodičom. Naplánovali to na čas, keď sa Iva-
nin otec vráti zo zahraničia, kam chodieval 
za prácou. Monikina prítomnosť u nich 
doma na prvý pohľad neznamenala nič 

podozrivé. Ivanini rodičia mali kamarátku 
svojej dcéry radi ako svoju druhú dcéru. 
Dvere do obývačky sa zavreli, keď Ivana 
poprosila svojho otca a mamu o chvíľu po-
zornosti. Veľmi dlho sa kľučka nepohla. Ti-
cho prerušovalo mamino vzlykanie. Otcov 
hlas znel úsečne. Dvere sa konečne otvorili. 
Otec odchádzal z izby pomalým krokom. 
S červeňou v tvári. Husté obočie nezakrylo 
jeho zvlhnuté oči. Ženy ostali v izbe ticho 
sedieť. Myšlienky ich zaviedli tak ďaleko, že 
si ani nevšimli otca na prahu dverí. Povedal 
rozhodne a pokojne:

„Dávam ti svoje otcovské požehnanie. 
A ak rozpoznáš, že si sa nerozhodla správ-

ne, dvere môjho domu ostanú pre 
teba stále otvorené!“

Ťažký vzlyk sa predral matke 
z hrdla a mocne objala svoju 
dcéru. 

Od toho momentu prešlo 
niekoľko týždňov. Ivanini rodičia 
pozbierali sily a odviezli svoju dcé-
ru do kláštora. Vstup bol naplá-
novaný na sviatok Panny Márie. 
Ako starozákonní Joachim a Anna 
darovali svoju dcéru Bohu. Matka 
predstavená spolu so sestrami 
privítala novú kandidátku s ro-
dičmi v kláštornej izbe pre hostí. 
Stretnutie sa začalo dosť vypäto 
a stroho. Rodičia nevedeli, kam 
sa majú pozerať. Neboli zvyknutí 
na rehoľníčky. Rozprávať sa s nimi  
bolo ešte ťažšie. Matka predstave-
ná poprosila všetky sestry aj Ivanu, 
aby ju nechali s rodičmi osamo-
te. O čom sa rozprávali, rodičia 
svojej dcére nikdy nepovedali. Ale 
rozhovor v nich zanechal hlboký 
pokoj a nesmelú radosť. Strnulosť 
ich opustila a s istou nostalgiou, 
no vo väčšej slobode nechali svoju 
dcéru za kláštornou bránou. Mat-
ka predstavená sa s nimi rozlúčila:

„Vaša dcéra podpísala čistý 
papier. Nevie, čo ju čaká, ale je nevestou 
samého Boha. To nech je vašou útechou.“ 

O niekoľko rokov Ivana, teraz už sestra 
Tekla, zložila večné sľuby. Neoľutovala roz-
hodnutie nasledovať hlas vo svojom srdci. 
No slová o úzkej ceste nasledovania Ježiša 
sa neraz stali a ešte veľakrát stanú reálne 
pravdivými. Nesedí v kláštore tak, ako si 
myslela jej kamarátka Monika. Z poverenia 
predstavených slúži tam a tak, ako treba. 
Niekedy slovom, no častejšie životom 
sa snaží napĺňať výzvu svojho Ženícha: 
,,Choďte do celého sveta...“ n

Eva
ilustr. snímka: www.grekamag.gr

Boh je Pán
Každému z nás je dobre známe, 
že celá kresťanská bohoslužba 
je postavená na spievaní sta-
rozákonných žalmov. Podobne 
ako na iných bohoslužbách, ani 
na utierni však nejde len o pred-
nášanie celých žalmov alebo ich 
skupín, ale často sa stáva, že sú 
vybrané isté verše z niektorých 
„významnejších“ žalmov, kto-
ré majú isté súvislosti s danou 
bohoslužbou. V prípade utierne 
ide o 117. žalm, z ktorého sú 
vybrané isté verše a tvoria celok, 
ktorému hovoríme Boh je Pán.

Aj keď ide o veľmi starobylú časť byzantskej 
utierne, ktorá sa nachádza vo všetkých 
nám známych liturgických knihách 

a rukopisoch, predsa jej prevedenie nebolo a nie 
je vo všetkých prípadoch rovnaké. Máme na mysli 
formu prednesu žalmu. V dnešných časoch 
modlitbu žalmu zvykne začínať kňaz, na ktorého 
zvolanie odpovedá ľud, a kňaz následne prednáša 
jednotlivé verše (štyri), na ktoré odpovedá ľud 
vždy rovnakým spôsobom: „Boh je Pán a zjavil 
sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom“. V predpisoch Kyjevsko-pečerskej lavry 
je uvedený zvyk, že tieto verše prednáša diakon. 
To sa odráža aj v našich textoch. Z iných ruko-
pisov však poznáme predpisy, že žalm prednáša 
čitateľ, ktorý spieva prokimen na večierni. Teda 
má ísť o skúseného čitateľa či speváka. Dokonca 
v niektorých gréckych predpisoch sa uvádza len 
spievanie refrénu, teda Boh je Pán... bez veršov.

Aj keď sa zmienený žalm dnes vníma ako ne-
deliteľná súčasť každodennej utierne, je odrazom 
sviatočného ducha rannej modlitby, nie však len 
paschálneho, ale všeobecne sviatočného. Takto 
bol chápaný a je dodnes aj v židovskej boho-
službe, odkiaľ bol prenesený do kresťanských 
bohoslužieb. Vyjadruje totiž veľkosť a veľké Božie 
diela na zemi a skrýva v sebe túžbu po príchode 
Mesiáša alebo v kresťanskom ponímaní druhý 
príchod Ježiša Krista.

V pôstnom období je tento žalm nahrádzaný 
spevom Aleluja s veršami. Práve táto skutočnosť 
odlišuje byzantskú bohoslužbu od latinskej, 
v ktorej nebolo v pôstne dni dovolené spievať 
Aleluja, zatiaľ čo v byzantskej boli a sú mnohé 
žalmy nahradené v pôstnom období práve spe-
vom Aleluja. n

Michal Bučko

Pán prichádza 
do chrámu
Postupnosť v žalmoch 22 až 24 je ako odkrývanie 
závoja, keď sa vrstva po vrstve čoraz jasnejšie uka-
zuje Božia podstata.

Najprv sme videli Boha ako Baránka ponoreného do boľavej človečiny 
bezo zvyšku. Vie, ako je človeku, ktorý sa cíti neistý a vyľakaný ako 
ovca v stáde, kde na ňu bľačia ďalšie ovce a útočia draví vlci. Preto je 

Dobrým pastierom. V nasledujúcom žalme odhaľujeme ďalšiu úroveň, keď 
žalmista vyzýva brány, aby zdvihli svoje hlavice, lebo vstupuje Kráľ slávy. 
Silný a mocný. Tejto výzve predchádza opis svätosti života ako podmienky 
prebývania v Božej prítomnosti. 

Pozrime sa najprv na Jóba. Na začiatku má krásnu rodinu, dostatok 
majetku. Po diablovej výzve stratí všetko. Blízki mu zomrú. Príde o majetok, 
zdravie a životnú spokojnosť. Keď v skúške obstojí, dostane novú rodinu, 
nový majetok, nový pohľad na Boha i životnú realitu. V celom príbehu sa 
často zameriavame práve na zmenu, ktorá v Jóbovom srdci nastala. Neviem, 
či niekomu napadlo spochybniť toto Božie konanie a uvažovať o tom, ako sa 
mohli cítiť jeho blízki, ktorí zomreli len preto, lebo „Boh sa dal vyprovokovať 
diablom“. Ale Boh sa v skutočnosti vyprovokovať nedal. Tento obraz vystihuje 
zmýšľanie mnohých o Bohu ako o tom, kto si ľudí používa ako prostriedky. 
Kto svojvoľne manipuluje udalosťami z pozície moci s postojom „lebo ja 
môžem“. Keď uvažujeme o Bohu ako o Pánovi slávy, mocnom a silnom, vní-
mame jeho veľkosť a vznešenosť ako niečo, čo je mimo našej kontroly a voči  
čomu sme bezmocní. Ale on nemení svoju podstatu podľa nálad, ako mylne 
uvažujeme. Ak ho vidíme na kríži ako pokorného Baránka, môžeme si byť 
istí, že je rovnako láskavý a pokorný aj pri stvorení sveta a pri dialógu s diab-
lom o Jóbovi. On mal jeho blízkych rád a priviedol si ich do luxusu nebeskej 
hostiny. S rovnakou nehou doprial potom Jóbovi luxus novej rodiny a tej zase 
doprial luxus zmeneného Jóba. 

Kedysi som počula kazateľský príklad o zajacovi, ktorého naháňal poľov-
ník. Keď už zajko vedel, že nemôže ujsť, vyskočil lovcovi do náruče, a ten 
dojatý láskou zvieratka už nikomu nedovolil, aby mu ublížil. To, že je náš 
Boh mocný, silný a slávny, nás má viesť k tomu, aby sme sa v každej situácii 
primkli práve k nemu. Nie k človeku (v prípade ľudských riešení). Nie k diab-
lovi (v prípade okultných riešení). Aj keď sme hlúpe ovce, práve obraz jeho 
moci a slávy nás má presvedčiť, aby sme nehľadali iného pastiera, lebo nikde 
nebudeme viac v bezpečí ako pri ňom. 

Ak sa tento Pán slávy skláňa ku mne, aby mi slúžil ako pastier, v mojom 
srdci by nemalo ostať miesto na prázdnu domýšľavosť. Srdce, do ktorého 
vstúpil Pán slávy, je preplnené Baránkovou láskou a starostlivosťou. Čoho 
je plné moje srdce? Ak pochybujem o Božej dobrote, sotva pri ňom nájdem 
bezpečie. A ak ho nenájdem pri ňom, kde potom? n

Valéria Juríčková; ilustr. snímka: flickr.com
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Keď zažiari slnko, nemôže osvetliť vnútro 
nášho domu naplno, ak máme zatiahnuté 
závesy. Aby svetlo skutočne vstúpilo do náš-
ho domu, musíme ich najprv odtiahnuť. Aj 
Ježišovo svetlo nás môže naplno ožiariť, len 
keď odstránime zo svojho života hriech. Pre-
to robme pokánie, nech sa môžeme radovať, 
že sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

Liturgia: Hlas 6. Antifóny ako 7. januára. Po
ned. vchode tropár z hlasu, sviatku a svätému,
kondák z hlasu, Sláva, kondák svätému, I te-
raz, kondák zo sviatku. Ostatné z nedele 
po Bohozj. a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviat-
ku. (HS: 149, 345; PZ: 103, 323; HP: 104, 336)

PONDELOK 12. január
Mučenica Tatiana 

Čítania: Jak 2, 14 – 26 zač. 53; Mk 10, 46 – 
52 zač. 48

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama 
v sebe mŕtva. (Jak 2, 17)

Azda všetci ľudia, veriaci i neveriaci, si ctia 
Matku Teréziu. Už za svojho života bola 
ocenená viacerými vyznamenaniami a šesť 
rokov po smrti vyhlásená za blahoslavenú. Jej 
viera bola živá. Prejavovala sa ušľachtilými 
skutkami lásky. Ako sa prejavuje naša viera? 
Je tiež živá? Svedčia o nej i naše skutky?

Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

UTOROK 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik

Čítania: Jak 3, 1 – 10 zač. 54; Mk 11, 11 – 23 
zač. 50

Z tých istých úst vychádza dobrorečenie 
i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia 
moji. (Jak 3, 10)

Boh nám dal dar jazyka. Môžeme sa rozprá-
vať, vyjadriť myšlienky či city priamo slovom. 
Oslavujeme ním Boha a môžeme ním potešiť 
aj iných. Záleží len na nás, ako využívame 
tento dar. Či dokážeme naozaj oslavovať Boha, 
konať dobro a rozdávať lásku, alebo klamaním,
ohováraním, osočovaním, zlorečením a pod-
vodmi vnášame zlo do vzájomných vzťahov.

Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

STREDA 14. január
Zakončenia sviatku Bohozjavenia

Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6 zač. 55; Mk 11, 23 – 
26 zač. 51

Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, 
stáva sa nepriateľom Boha. (Jak 4, 4)

Apoštol Ján píše, že nič z toho, čo je vo svete, 
ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani 
honosenie sa bohatstvom nie je z Otca. Tieto 
žiadostivosti nás robia priateľmi tohto sveta, 
ale nemôžeme byť v priateľstve s Bohom. 
Prosme o silu premáhať tieto žiadostivosti 
a pýchu, aby sme mohli byť Božími priateľmi.

Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

ŠTVRTOK 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9 zač. 56; Mk 11, 27 – 
33 zač. 52

Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. 
(Jak 4, 10)

Stretol som sa s výrokom: „Kto tvrdí, 
že nemá žiadny náznak pýchy, klame“. 
Všetci máme veľký sklon k pýche, a preto 
sa musíme snažiť o pokoru. Niet svätého 
bez pokory. Boží Syn nám ukazuje príklad 
pokory, stáva sa človekom, ba posledným 
z ľudí, a prijíma smrť na kríži. Nasledujme 
ho v pokore a budeme s ním povýšení.

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

PIATOK 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra

Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2, 10 zač. 58; Mk 12, 1 – 12, 
zač. 53 (rad.); Sk 12, 1 – 11 zač. 29; Jn 21, 15 – 
25 zač. 67 (apoštolovi)

„Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako 
títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, 
že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas 
moje baránky.“ (Jn 21, 15)

Uchádzač o pracovnú pozíciu musí spĺ-
ňať požadované podmienky: vzdelanie, 
prax, schopnosť pracovať v kolektíve a iné. 
Predstavme si, že by išlo o výber človeka 
na najzodpovednejšiu pozíciu. Aké otázky by 
sme mu položili? Čo je naozaj dôležité? Ježiš 
sa pýta na veľkosť lásky, a potom Petrovi 
zveruje Cirkev. Aká veľká je naša láska 
k Ježišovi?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Poklony. Zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 351; PZ: 328; HP: 340)

SOBOTA 17. január
Prepodobný Anton Veľký

Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335. Lk 6, 17 – 
23a, zač. 24. (prep.); 1Sol 5, 14 – 23, zač. 73; 
Lk 17, 3 – 10, zač. 84

Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! 
Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj 

sedem ráz za deň prehreší proti tebe 
a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľu-
tujem“, odpusť mu! (Lk 17, 3 – 4)

„To sa nedá odpustiť,“ môžeme občas počuť 
aj z úst kresťana. Existujú situácie, keď nám 
niekto veľmi ublížil. Je ťažké sa cez to pre-
niesť, ešte ťažšie odpustiť zo srdca a skoro 
nemožné zabudnúť. Ježiš nás učí odpúšťať. 
Nie trikrát a dosť, ale stále, „sedemdesiat se-
dem ráz“. On sám nielen hovorí o odpúšťaní, 
ale modlí sa za tých, čo ho ukrižovali.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti prepodobnému (HS: 
352; PZ: 330; HP: 342)

NEDEĽA 18. január
32. nedeľa po Päťdesiatnici – o Zachejo-
vi. Arcibiskupi Atanáz a Cyril

Čítania: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 
1 – 10, zač. 94

A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlav-
ným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť 
Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, 
lebo bol malej postavy. (Lk 19, 2 – 3)

Ako chlapec si spomínam na jednu veľkú 
cirkevnú slávnosť, kde sme boli celá rodina. 
Po skončení sme stretli známeho učiteľa. 
V tom čase mohli mať učitelia problémy 
pre účasť na cirkevných podujatiach. Tento 
známy sa nám pochválil, že bol celý čas 
na strome, aby ho „pozorovatelia“ nezbada-
li. No moja mama si ho tam hneď všimla. 
Aj Zachej vyšiel na strom, lebo zatúžil vidieť 
Ježiša, a nechcel sa tlačiť v zástupe, kde by si 
ho ľudia všímali. No Ježiš si ho všimol a on 
bol naozaj oslovený. Nielenže Ježiša prijal 
do domu, ale aj do svojho srdca. Zacítil 
potrebu niečo urobiť. Dovtedy majetok 
zhromažďoval, odteraz ho rozdával. Dovte-
dy klamal ľudí, teraz ich chcel odškodniť. 
Začala sa uňho radikálna zmena života. 
Sám Ježiš hodnotí túto zmenu ako vysoko 
pozitívnu: „Dnes prišla spása do tohto 
domu.“ Spásou pre Zacheja nie je len Ježišo-
va návšteva, ale skutočné prijatie Ježiša. 
A čo my a Ježiš? Túžime o ňom vedieť, vidieť 
ho, stretnúť sa s ním, prijať ho do svojho 
domu? Dokážeme ho prijať aj v radikálnej 
zmene životných hodnôt ako Zachej? Musí-
me sa odvrátiť od svojich hriechov, robiť po-
kánie a napĺňať svoj život dobrými skutka-
mi. Mária, ktorá si nosila Ježiša pod srdcom, 
pomôž nám otvoriť svoje srdce Ježišovi, aby 
mohla prísť spása aj do nášho domu.

Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné 
z hlasu (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

Michal Vasiľ

PONDELOK 5. január
Predvečer Bohozjavenia. Mučeníci 
Teopempt a Teónas. Prepodobná Syn-
kletika

Čítania: 1. Gn 1, 1 – 13; 2. Gn 32, 2b – 11; 3. 
Ex 14, 15 – 18. 21 – 23. 27 – 29; 4. Ex 2, 5 – 10; 
5. Ex 15, 22 – 16, 1; 6. Sdc 6, 36 – 40; 7. Joz 
3, 7 – 8. 15 – 17; 8. 1 Kr 18, 30 – 39; 9. 2 Kr 2, 
6 – 14; 10. 2 Kr 2, 19 – 22; 11. 2 Kr 5, 9 – 14; 12. 
Iz 49, 8 – 15; 13. Iz 1, 16 – 20; 1 Kor 9, 19 – 27, 
zač. 143; Lk 3, 1 – 18, zač. 9

Lebo hoci som slobodný voči všetkým, 
stal som sa sluhom všetkých, aby som čím 
viacerých získal. (1 Kor 9, 19)

Ak chcem niekoho získať, musím sa k nemu 
priblížiť nielen fyzicky, ale aj pripodobnením 
sa mu. Pavol sa takto pripodobnil aj židom, 
aj pohanom, ale zachoval si svoju duchovnú 
identitu. Hovorí: „Bez Božieho zákona som 
nebol.“ Aj my sa máme priblížiť tomuto sve-
tu, ale zachovať si svoju kresťanskú identitu, 
aby sme tiež mohli „čím viacerých získať“.

Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého 
s večierňou. Menlivé časti z Predvečera 
Narodenia. Zdržanlivosť od mäsa a pôst 
(HS: 324; PZ: 299; HP: 312)

UTOROK 6. január
Bohozjavenie nášho Pána, Boha  
a Spasiteľa Ježiša Krista

Čítania: Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7 zač. 302; Mt 3, 
13 – 17, zač. 6

Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som 
sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len 
to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili 
všetko, čo je spravodlivé.“ (Mt 3, 14 – 15)

Všetko je v dnešnej spoločnosti naopak. 
Lož sa stáva pravdou. Morálne hodnoty sa 
posudzujú podľa spoločenskej vôle. Človek 
môže byť odsudzovaný za to, že sa riadi 
podľa svedomia. Prijímajú sa zákony, ktoré 
túto prevrátenosť podporujú. Kto to všetko 
spôsobil? Od počiatku zlý duch zvádza ľudí, 
aby neverili Bohu a robili všetko naopak. 
V raji nabáda prvých ľudí, aby jedli zo stromu 
poznania dobra a zla. Z Boha robí klamára, 
keď hovorí: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že 
v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám 
oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro 
a zlo.“ Vtedy vstúpil do sveta hriech. Boh však 
človeka nezavrhol, ale poslal svojho Syna, aby 
pokorou premohol vládu zlého. Preto sa Ježiš 
postavil do jedného radu s hriešnikmi, aby 
robil pokánie za naše hriechy. Ján nechá-
pe, ako môže Mesiáš, Boží Syn, prijať krst 
pokánia. Ježiš mu vysvetľuje: „Lebo sa patrí, 
aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Je 

naozaj správne a spravodlivé konať pokánie. 
Iba pokánie môže zmeniť tento stav, aby sme 
nemali všetko naopak. Aby nám nevládlo zlo, 
ale dobro. Ježiš nám krstom ukazuje cestu. 
Poďme aj my za ním k Jordánu, uznajme svoju
hriešnosť a prosme Svätého Ducha o silu, aby 
sme ho dokázali nasledovať. Aby sme aj my 
každý deň brali svoje kríže a kráčali za Kristom. 
On nás vykúpil a chce nás priviesť ku koneč-
nému víťazstvu nad hriechom a smrťou.

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Na-
miesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste 
v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. 
Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS: 341; 
PZ: 318; HP: 330)

STREDA 7. január
Zhromaždenie k prorokovi,  
predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

Čítania: Sk 19, 1 – 8 zač. 42; Jn 1, 29 – 34 
zač. 3 (Zhromaždeniu)

Ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi 
povedal: „Na koho uvidíš zostupovať 
Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo 
krstí Duchom Svätým.“ A ja som to videl 
a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn. 
(Jn 1, 33 – 34)

Občas stretneme človeka, ktorý je niečím 
zaujímavý. Poznáme ho z televízie, z vedec-
kého, kultúrneho či športového podujatia. 
Vtedy sa zvykneme radostne pochváliť: 
„Dnes som stretol toho herca, športovca...“ 
Ján spoznal v Ježišovi Božieho Syna, ktorý 
nám posiela Svätého Ducha. S radosťou mu 
otvorme svoje srdce.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvé dve antifóny sviatku a tretia 
každ. s pripivom sviatku). Vchod Poďte, 
pokloňme sa... Ján ťa pokrstil v Jordáne... 
Tropár z Bohozjavenia a Jánovi, Sláva, kon-
dák Jánovi, I teraz, z Bohozjavenia. Ostatné 
zo sviatku a Jánovi. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. 
(HS: 341, 347; PZ: 318, 324; HP: 330, 334)

ŠTVRTOK 8. január
Prepodobní Juraj Chozebita a Emilián 
Vyznávač. Prepodobná matka Dominika

Čítania: Jak 1, 19 – 37 zač. 51; Mk 10, 17 – 27 
zač. 45

Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu 
pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa 
ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som 
obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17)

Čo mám robiť? Otázka, ktorú nielen počú-
vame, ale si aj kladieme. Ide o to, čo chceme 

dosiahnuť. Človek z evanjelia chce dosiahnuť 
večný život. To by malo byť aj naším hlavným 
cieľom. Ježiš nám ukazuje cestu. Zrieknuť 
sa hriechu, nelipnúť na veciach tohto sveta 
a konať dobro. Naozaj milovať Boha i ľudí. 
S Božou milosťou to iste dosiahneme.

Liturgia: Antifóny a vchod ako 7. januára.  
Menl. časti z Bohozjavenia. Namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utier-
ne sviatku. (HS: 342; PZ: 320; HP: 332)

PIATOK 9. január
Mučeník Polyeukt

Čítania: Jak 2, 1 – 13 zač. 52; Mk 10, 24 – 33a 
zač. 46

Ak však uskutočňujete kráľovský zákon 
podľa Písma: „Milovať budeš svojho 
blížneho ako seba samého!“, dobre robíte. 
(Jak 2, 8)

Môže od nás niekto žiadať, aby sme milovali 
svoju matku rovnako ako vandala, čo nám 
zničil majetok? To naozaj nejde. Citom sa 
nedá rozkázať. Ale Boh je dobrý aj k zlým. 
Ježiš položil svoj život za nás nehodných 
hriešnikov. Učme sa od neho skutočnej 
láske, aby sme milovali aj tých, ktorí si to 
nezaslúžia, a tak naplnili „kráľovský zákon“.

Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára. 
Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 10. január
Sobota po Osvietení. Biskup Gregor 
Nysský. Prepodobný Domicián

Čítania: Ef 6, 10 – 17 zač. 233; Mt 4, 1 – 11 
zač. 7 (sob. po Osvietení)

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli 
čeliť úkladom diabla. (Ef 6, 11)

Diabol nie je smiešna postavička z rozpráv-
ky, ktorú prekabáti hlúpy Jano. Pavol píše 
o  vládcovi temného sveta. Myslieť si, že nás 
nechá na pokoji, keď pokúšal aj Božieho 
Syna, by bolo naivné. Vlastnými silami proti 
nemu ťažko obstojíme. Máme však Božiu 
výzbroj: pravdu, spravodlivosť, pohotovosť 
pre evanjelium, vieru, spásu a Božie slovo!

Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

NEDEĽA 11. január
Nedeľa po Bohozjavení 
Prepodobný Teodóz

Čítania: Ef 4, 7 – 13 zač. 224b; Mt 4, 12 – 17 
zač. 8 (ned. po Osvietení); 2 Kor 4, 6 – 15 
zač. 176; Mt 11, 27 – 30 zač. 43 (Teodózovi)

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte 
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské krá-
ľovstvo.“ (Mt 4, 17)
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Mariánska 
ikonografia
Oranta
So zobrazeniami oranty sa stretávame už 
v prvokresťanskom umení katakomb, kde 
ide o zobrazenie ženy s otvoreným náru-
čím a dlaňami obrátenými k nebesiam. 
S takýmto zobrazením sa v rámci rímskych 
katakomb stretávame pri asi 
päťdesiatich výjavoch, kto-
ré –  ako uvádza E. Sendler 
– symbolizovali kresťanskú 
dušu chváliacu Boha a kla-
ňajúcu sa mu. Len čo ju však 
začali zobrazovať s Dieťaťom 
na hrudi, začala predstavovať 
Božiu Matku Máriu. V prípade, 
že je Bohorodička zobraze-
ná v celej postave s Kristom 
na hrudi, ktorý je zobrazený 
po pás a umiestnený v kruhu, sa 
takáto ikona nazýva vsesvjataja 
(po gr. panagija) – najsvätejšia. 
V prípade, že je Bohorodička 
zobrazená len po pás, nazýva sa 
známenije. Jeden z významov 
slovanského slova znamenie je 
zázrak. A skutočne, zobrazenie 
Krista ako dieťaťa v lone Boho-
rodičky je symbolom veľkého 
zázraku – Božieho vtelenia, keď 
sa bezpočiatočný a beztelesný 
Boh zaodel ľudským telom.

V prípade výjavu z 3. stor. na-
chádzajúcom sa v katakombách 
na Cimitero Maggiore v Ríme monogram 
XP spresňuje, že na hrudi Bohorodičky je 
zobrazený Kristus. V Konštantínopole bola 
oranta v centre ľudovej úcty, kde sa v jednej 
z kaplniek chrámu v Blachernách nachádzal 
prameň, ktorý vyvieral z rúk mramorovej 
sochy Panny, modliacej sa s pozdvihnutý-
mi rukami. Ako uvádza kniha ceremónií 
Konštantína Porfyrogeneta (912 – 959), 
niektoré ikony s výjavom modliacej sa oran-
ty sa v onom chráme uctievali. Aj keď nám 
texty nedovoľujú s istotou určiť typy týchto 
ikon, predsa však na základe mincí a pečatí 
z daného obdobia to môžeme usudzovať, 
keďže sú na nich podobizne Panny, ktorá 
sa modlí s nápisom BLACHERNITISSA. 
Okrem toho totožnosť oranty potvrdzujú aj 
grécke nápisy ΜΡ θΥ (Méter Theu – Božia 
Matka), nachádzajúce sa zväčša po stranách 
zobrazenej oranty. Jej gesto pozdvihnutých 
rúk vyjadruje nielen to, že je Pannou, ktorá 

sa modlí, ale aj Pannou, ktorá prosí. „Vystie-
ra nad svet svoje nepoškvrnené ruky, aby 
bránila naše záujmy,“ ako to uvádza patriar-
cha Fótios, keď opisuje Bohorodičku v Nee, 
v novej konštantínopolskej bazilike, ktorú 
dal postaviť Bazil Macedónsky (867 – 886) 
vnútri Veľkého paláca.

Byzantské umenie prenieslo tento námet 
do Ruska, kde v Chráme sv. Sofie v Kyjeve, 
založenom kniežaťom Jaroslavom Múdrym 
v roku 1037, na pamiatku víťazstva nad Peče-
negmi (starý kočovný národ žijúci v juho-
ruských stepiach) bola umiestnená mozaika 
oranty. V polkruhovej apside je mozaika 
zobrazujúca postavu Bohorodičky modliacej 
sa s pozdvihnutými rukami, ktorá dostala 
pomenovanie Nezničiteľná hradba. Podľa 
tradície v čase tatárskych vpádov sa v r. 1240 
časť obyvateľov ukryla za stenami chrámu. 
Nepriateľské vojská sa pokúšali stenu soboru 
preraziť baranidlom, ale bezvýsledne. Stena, 
kde sa nachádza mozaika s výjavom oranty, 
zostala neporušená. Epiteton Nezničiteľ-
ná hradba je priradený Bohorodičke ako 
veľkej zástankyni a ochrankyni celej ruskej 
zeme. n

Milan Gábor
snímka: 2010.orthodoxy.org.ua

 KOiNONiA SV. JáN KRSTiTEľ
Nedeľná svätá liturgia  
s Koinoniou Ján Krstiteľ
04.01. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami  
za manželstvá
11.01. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
15.01. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Biblický večer
22.01. Záborské, obecný dom (18.00 h)

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

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

 BLAHOŽELáME
Milý duchovný otec 
Miroslav Šimko, aj 
my farníci zo Šariš-
ského Jastrabia sa 
chceme pripojiť ku 
gratulantom a k va-
šim krásnym 40. 
narodeninám vám vyprosiť od nebes-
kého Otca pevné zdravie, šťastie, lásku 
a hojnosť Božích milostí do ďalších dní 
vášho života. Zároveň sa vám chceme 
poďakovať za Kristovu lásku, ktorú nám 
každodenne odovzdávate duchovným 
slovom, milou tvárou, dobrotou a múd-
rosťou. V každodennom zhone dnešné-
ho sveta si málokto uvedomuje a váži 
milosti, ktorými nás Pán Boh požehnáva 
prostredníctvom kňaza, a preto „Hospo-
di, nizposli jemu bohatyja svoja milosti, 

ohradi jeho tvojimi anhely, umnoži v nim 
dary duchovnija, daruj jemu zdravije, 
positi, ukripi i sochrani jeho na mnohaja 
i blahaja lita“.

Zo srdca a z lásky želajú členovia hospo-
dárskej a pastoračnej rady a všetci farníci 

obce Šarišské Jastrabie.

 SPOMÍNAME
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť!
S mĺkvou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme. 
15. decembra 2014 sme si pripomenuli 
5. výročie odchodu do večnosti môjho 
manžela, nášho otca, 
dedka, brata, švagra 
Jána Jarošika. Tí, 
ktorí ste ho poznali, 
venujte mu s nami 
modlitbu a tichú 
spomienku. S láskou 
a úctou spomína manželka Elena, dcé-
ra Mária a synovia Ján, Peter a Ľubomír 
s rodinami.

S bolesťou v srdci sme si 3. januára pripo-
menuli prvé výročie od chvíle, čo si Pán 
povolal k sebe nášho drahého manžela 
a otca Jozefa Timka 
z Egreša. Čas ply-
nie, prázdno je tam, 
kde znel jeho hlas, 
spomienky na neho 
zostávajú v nás. S lás-
kou a úctou si na jeho 
pamiatku spomínajú manželka, syn Jozef 
s rodinou a syn Ľuboš. Vás, ktorí ste ho 
poznali a mali radi, prosíme, venujte mu 
tichú spomienku za spásu jeho duše.

 OZNAMy

Bilingválna forma štúdia na Gymnáziu 
P. P. Gojdiča v Prešove
Gymnázium blahoslaveného Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove (Bernolákova 21) 
otvára v školskom roku 2014/2015 okrem 
klasickej aj bilingválnu formu štúdia s an-
glickým vyučovacím jazykom.
Bilingválne štúdium je päťročné a môžu 
sa naň prihlásiť žiaci ôsmeho aj deviateho 
ročníka základných škôl.
Ponúkame kvalitné vzdelávanie a výcho-

vu v duchu učenia Katolíckej cirkvi, pod 
stálou ochranou patróna blahoslaveného 
biskupa Pavla Petra Gojdiča. 
Bližšie informácie na tel. č. 0903 982 195, 
0917 350 140, e-mail: riaditel@gojdic.eu, 
www.gojdic.eu

-gppg
Súťaž amatérskych filmárov SAFi 2014: 
Moje áNO
Televízia LUX pripravila pre slovenských 
filmárov amatérov aj tento rok výnimoč-
nú príležitosť ukázať talent a prostredníc-
tvom krátkeho dokumentu vyrozprávať 
príbeh Bohu zasväteného človeka. 
Úlohou súťažiacich je natočiť krátky do-
kument v dĺžke maximálne päť minút, 
v ktorom treba
1. na úvod krátko a originálne uviesť seba 
(max. 20 s),
2. predstaviť ľubovoľnú zasvätenú oso-
bu z regiónu súťažiaceho, jej príbeh, ces-
tu k povolaniu,
3. v rámci príspevku tvorivo spomenúť 
TV LUX.
Upozornenie: videá musia byť z hľadiska 
liturgického obdobia neutrálne, treba sa 
vyhnúť vianočnej výzdobe.
Víťaz získa kameru GOPRO HD HERO 
3 a okrem toho farnosť víťaza dostane 
výnimočnú odmenu. Štáb TV LUX urobí 
z farnosti priamy prenos nedeľnej svätej 
omše na náklady televízie. Do súťaže sa 
môžu zapojiť jednotlivci, spoločenstvá 
i komunity. Súťažné videá treba doručiť 
mailom na adresu safi@tvlux.sk alebo 
na CD nosiči poštou na adresu: TV LUX, 
s. r. o., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava 
najneskôr do 15. januára 2015.
Dodané videá vyhovujúce technickým 
a obsahovým nárokom televízie sa budú 
následne vysielať v rámci programu TV 
LUX.
Za súťažné videá budú môcť hlasovať 
všetci diváci na internetovej stránke safi.

tvlux.sk. Konečné vyhodnotenie a vyhlá-
senie víťaza sa uskutoční v utorok 17. 02. 
2015 v relácii Doma je doma. Pre hlasu-
júcich sú takisto pripravené zaujímavé 
ceny. Bližšie informácie nájdete na www.
safi.tvlux.sk.

Eva Hrešková

 iNZERCiA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344

 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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Prekážka  
pokrvného  
príbuzenstva
Cirkev vždy stála a stojí na strane člo-
veka. Za jednu zo svojich vážnych úloh 
považuje aj starostlivosť o to, aby tí, ktorí 
uzatvárajú manželstvo, mali oprávnený 
predpoklad, že bude plniť svoje ciele. 
Kategória manželských prekážok patrí 
do tejto starostlivosti. Manželské prekáž-
ky sú totiž predovšetkým okolnosťami, 
ktoré by mohli v budúcnosti vážne ohro-
ziť manželské spolužitie alebo zdravie 
budúceho potomstva. Patrí medzi ne 
aj prekážka pokrvného príbuzenstva. 
Prekážka pokrvného príbuzenstva je 
veľmi starého pôvodu. Stretávame sa 
s ňou už v najstarších kultúrach. Už v naj-
starších časoch si totiž človek všimol, že 
z manželstiev, ktoré uzatvárajú pokrvní 
príbuzní, sa často rodia deti s poškode-
ným fyzickým alebo duševným zdravím. 
Dôvodom tejto situácie je spoločná krv, 
ktorá môže byť dôvodom budúcich ge-
netických anomálií. Toto riziko potvrdila 
aj najnovšia medicínska veda. Vzniká 
medzi tými, ktorí majú spoločnú krv, čiže 
medzi otcom a dcérou, matkou a synom, 
medzi dedom a vnučkou, medzi babkou 
a vnukom, ale aj medzi bratom a ses-
trou, bratrancom a sesternicou, medzi 
strýkom a neterou, medzi tetou a synov-
com a pod. Táto prekážka sa považuje 
za prekážku prirodzeného Božieho 
zákona a nemožno od nej oslobodiť 
dišpenzom. Teoreticky je táto prekážka 
dišpenzovateľnou až od tretieho stupňa, 
čiže medzi bratrancom a sesternicou, 
prípadne medzi strýkom a neterou alebo 
medzi tetou a synovcom. Od tretieho 
stupňa sa totiž prekážka pokrvenstva 
považuje za prekážku čisto cirkevného 
práva. Mladí, ktorí uzatvárajú manžel-
stvo, a ich rodičia majú preto skúmať, 
či nemajú spoločného predka. Týka sa 
to najmä takých prípadov, ak snúbenci 
pochádzajú z jednej obce alebo ak iné 
okolnosti nasvedčujú tomu, že by sa 
medzi nimi mohlo vyskytnúť pokrvné 
príbuzenstvo. Možnosť existencie tejto 
prekážky stúpa, ak v predmanželskom 
zisťovaní alebo z ohlášok príde hlásenie 
o jej existencii. Existencia tejto prekáž-
ky je nepravdepodobná, ak snúbenci 
pochádzajú z celkom iného mesta alebo 
dokonca štátu.

František Čitbaj po
ra
dň
a Bývam v rodinnom dome a nemám možnosť, ako sa k nemu dostať. So susedom sa preto 

stále hádame. Vyhráža sa mi, že viac ma cez svoj pozemok nepustí. Má na to právo, keď 
nemám inú možnosť?
Dobrý deň, takúto situáciu možno riešiť mimosúdne, a to tak, že sa so susedom dohodnete a spí-
šete napr. zmluvu o zriadení vecného bremena alebo zmluvu o nájme časti jeho pozemku. Alebo 
prostredníctvom súdu žalobou o zriadenie vecného bremena, ktorou budete žiadať súd, aby vo 
vami vyznačenom rozsahu v geometrickom pláne zriadil vo váš prospech vecné bremeno spočíva-
júce v práve prechodu a prejazdu. V každom prípade vám však odporúčam obrátiť sa na advokátsku 
kanceláriu, ktorá vám kvalifikovane vypracuje všetky podania a návrhy.

JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Slamka, advokát

4. VÝHERCA KNIHY IKONY ANJELOV
Gréckokatolícky farský úrad, Okružná

Blahoželáme!  
Ďalší výhercovia budú zverejnení v nasledujúcich vydaniach časopisu.

slovo   1 | 2015slovo   1 | 2015 24 | IKONA  OzNAMy | 25



rt
v:

Pomôcky:  
Aar, KSS, 

Lied
Ubral oraním Dookola Verejná 

bezpečnosť
Meno 

Chačaturjana
Cestoval 
balónom slovo Investičný 

kupón, 
skratka

Hlina 
na výrobu 
porcelánu

Cimer
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Ženské meno 3. časť 
tajničky

Latinská 
dvojhláska

Skládka 
odpadu

Prezývka 
Eisenhowera

Obec pri 
Komárne

1. a 5. časť 
tajničky

Pohrebná 
hostina

2. časť 
tajničky ISídlo EÚ Čínske ženské 
meno

V poriadku Antibiotiká, 
skratka

Urob let 
dookola Orol, 

po nemecky
Cyklohexanol

Cudzí jazyk
Zisťoval 
rozmery Potreba oráča

Východosl. vi
nárska obec Ženské meno

Ženský hlas
Časť Košíc Čistiaci prášok

Žal Ochotne

Nekňaz
Lodný radar Plúž

Pieseň, 
po nemecky

Mastná 
tekutina

slovo Kuvajtské 
normy, 
skratka

Pôsobil bolesť Indický feudál
Žlto kvitnúca 

rastlina Rúbal
Batoh Hudobná 

stupnica

Bol v pohybe, 
vrel

6. časť 
tajničky

Predložka

4. časť 
tajničky Zalieva

Škandinávsky 
básnik

Olympia, 
po domácky Zachvátil

 A K V y D R A E O b E T y Ď S b T

 O V h K A I A M V T Ch A y K U N ž

 Ch í A O b E D V A E A M R A E M S

 E O V K M K O N S L R A V M O L J

 R P R S I A O R M E T z E O A S V

 P Á E O L L S A Ch S S C R N z í A

 K b T O b E N í N O I I I J ť A h

 M O K A M A y Á J T A N ž A L Á R

 C Š L E Ch M N A R D A O z D O b A

 I y N I O A T Ó I E O L D I N I č

 E O S R b O N T Š K O L I T E Ľ K

 L E T T N A E S L A M A R O T U A

 E S ž I A Ľ h S A N I T K Á R I O

Legenda: ALMANACh, AUTOR, bANÁN, CEMENT, CIELE, 
CITRÓN, CySTA, čINIDLO, DEKAN, ETANOL, hRAčKA, 
ChATÁR, ChORObA, INOTAJ, KOLIbA, LIKAVA, LIMbA, 
ObED, ObETy, OzDObA, RIADITEĽ, RIEKA, SANITKÁRI, 
SEMENO, SKOKy, SKRAT, SLAMA, SLANINA, STRACh, 
STROMy, ŠKOLA, ŠKOLITEĽ, TELESO, TLAMA, VíťAz, 
VLEKy, VyDRA, zAMAT, žALÁR, žIAĽ.

Tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 24 – 25. Krížovka: Modlitba je 
semeno miernosti. Osemsmerovka: Kto nechápe tvoje 
mlčanie, nepochopí ani tvoje slová.

Výherca: Peter Sitár z Kamienky. Riešenia zasielajte na ad-
resu: SLOVO, hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.
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 05.01. (pondelok)  01.35 Posolstvo zo Sou-
fanieh ⓬ – dokumentárny film o mystičke 
Myrne z Damasku v Sýrii R 02.30 Viera 
v Rusku: Leonid Fedorov: Hranica medzi 
pravdou a temnotou ⓬ – odišiel z Ruska 
s cieľom zjednotiť Cirkev; stal sa gréckoka-
tolíckym kňazom; celý život bol prenasle-
dovaný a neskôr poslaný do vyhnanstva R 
08.10 Večerná univerzita: Rodina a spoloč-
nosť v kríze 08.50 Moc kríža – dokument 
o kríži svetových dní mládeže 10.40 O far-
bách – dokument o Jánovi Sajkovi, ktorý 
už dlhé roky učí výtvarnú výchovu na ZŠ 
v Jarovniciach, a o farebnom videní jeho 
žiakov 22.00 Posolstvo zo Soufanieh ⓬ R
 06.01. (utorok)  00.40 Viera v Rusku: 
Leonid Fedorov: Hranica medzi prav-
dou a temnotou ⓬ R 09.00 Metodova 
misia ⓬ – životopisný dokument o bl. 
M. D. Trčkovi z rehole redemptoristov 
byzantského obradu R 10.00 Svätá omša 
z Vatikánu – priamy prenos 18.40 Vianoce 
s Kandráčovcami – vianočný koncert R 
20.00 Sviatočný príhovor – Mons. Cyril 
Vasiľ 20.10 Viera v Rusku: Leonid Fedorov: 
Hranica medzi pravdou a temnotou ⓬ 
R 20.55 Koncert z Humenného – záznam 
vianočného koncertu
 07.01. (streda)  00.10 Sviatočný príhovor – 
Mons. Cyril Vasiľ R 00.40 Metodova misia 
⓬ 11.15 Sviatočný príhovor – Mons. Cyril 
Vasiľ R 12.55 Posolstvo zo Soufanieh ⓬ R 
18.45 Pod sudánskym slnkom – dokument, 
ktorý predstavuje Miroslava Spišiaka, 
zanieteného kňaza, ale aj pracovitého 

elektrikára v Južnom Sudáne 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku
 08.01. (štvrtok)  18.45 Bez hraníc: Keňa: 
Stavbár brat Karol – dokument o práci mi-
sionára brata Karla Schaarschmidta v Keni 
 09.01. (piatok)  17.30 Revolúcia Jána XXIII. 
– dokument o pohnutých časoch po druhej 

svetovej vojne, keď začal pápež Ján XXIII. 
najväčšiu revolúciu v novodobých dejinách 
Cirkvi 18.45 Stojí to za to! (3) – svedectvá 
manželských párov o tom, že manželstvo 
má zmysel 21.55 Vo svetle pravdy ⓯ 
– životopisný príbeh blahoslaveného Gui-
seppeho „Pina“ Puglisiho, sicílskeho kňaza, 
mučeníka, ktorý našiel odvahu postaviť sa 

proti mafii
 11.01. (nedeľa)  09.30 Svätá omša z Vati-
kánu – priamy prenos 
 12.01. (pondelok)  16.00 Večerná univerzi-
ta: Médiá – novodobé otrokárstvo v rodine
 15.01. (štvrtok)  18.45 Bez hraníc: Páter 
Kniffi v Chisinau (Moldavsko) – dokument 
o jednej z najchudobnejších krajín Európy 
a pátrovi, misionárovi Spoločnosti Božieho 
slova, ktorý sa snaží zlepšiť situáciu ľudí 
21.05 Bosco Boys z Nairobi – internátna 
škola Bosco Boys, kde sa o deti z ulice sta-
rajú aj dobrovoľníci zo Slovenska, vrátane 
kňaza Petra Kuchára 21.30 Môj Ararat, 
pochválený buď naveky! – dokument 
o posvätnej hore Arménov
 16.01. (piatok)  17.30 Terezkino tajomstvo 
– dokument o svätici, ktorá bola vyhlásená 
za učiteľku Cirkvi a patrónku misionárov 
21.55 O bohoch a ľuďoch – film inšpirovaný 
skutočným príbehom komunity cisterci-
ánskych mníchov v alžírskom mestečku 
Tibhirine, ktorí museli čeliť teroristickej 
hrozbe; svedectvo o vernosti mníchov, sile 
viery a duchovnom porozumení, ktoré sa 
snažili šíriť medzi kresťanmi a moslimami
 18.01. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Prešo-
va – priamy prenos

 01.01. (štvrtok)  12.00 Príhovor biskupa – 
Mons. Ján Orosch
 04.01. (nedeľa)  12.00 Príhovor biskupa 
– Mons. Andrej Imrich 13.00 Traja králi 
23.45 Poďakovanie za starý rok a pobož-
nosť na Nový rok 00.30 Vianočný príbeh 
01.30 Fujarôčka moja 03.00 Modlitba 
posvätného ruženca 03.25 Pod vankúš 
05.00 Rádio Vatikán – české vydanie 
05.16 Rádio Vatikán – slovenské vydanie 
R 05.30 Litánie 05.45 Ranné chvály 06.00 
Sviatočné Ranné spojenie 08.30 Sviatočné 
Svetielko 10.00 Levická pernikárka Eva hu
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Róbert Horka: Domáce rozprávky
Samotný názov knihy napovedá, kde sa odohráva dej 26 rozprávok odhaľujúcich skrytý 
život všedných vecí, ktoré možno aj vaše deti povzbudia vnímať obyčajné veci neobyčaj-
ným pohľadom. Autorom knihy je rímskokatolícky kňaz, ktorého tvorbu možno poznáte 
aj cez rozprávkovú knihu Medúšik. „ Pozývam vás prejsť sa z kuchyne do kúpeľne, odtiaľ 
cez chodbu do detskej izby, obývačky až napokon cez pivnicu vyjdeme von a vstúpime 
do záhrady. Všade tam nájdeme veci so záhadnými a poučnými príbehmi. Zopár z nich 
som pre vás pozbieral a teta Radka ich zasa krásne vymaľovala,“ pozýva malých čitateľov samotný autor. 
(Dada Kolesárová)

Brat František
Nové DVD pre deti prináša na trh vydavateľstvo Studio LUX. Obsahuje tri príbehy 
z amerického animovaného seriálu v slovenskom aj anglickom jazyku. V príbehoch 
deťom ukáže, ako sa modliť, a priblíži sviatosť Eucharistie a modlitbu ruženca. Jazykové 
verzie sú doplnené o titulky pre nepočujúcich a slovenské titulky. Seriál Brat František 
predstavuje postavu veselého rehoľníka Františka, ktorý má rád basketbal a rád si spie-
va. Ale najviac sa mu páči, keď môže rozprávať deťom o Bohu. Hravou a deťom zrozumi-
teľnou formu sa stáva ich sprievodcom pri spoznávaní základov katolíckej viery. DVD je určené deťom od 3 
do 8 rokov. (TK KBS) 

Michael W. Smith & priatelia: Duch Vianoc
Trojnásobný víťaz Grammy Michael W. Smith, ktorý patrí k najambicióznejším posta-
vám súčasnej kresťanskej hudobnej scény, vydal v predvianočnom období CD-nosič 
Duch Vianoc, na ktorom sa ako hostia predstavia hviezdy ako Vince Gill, Lady Antebel-
lum, Little Big Town, Martina McBrideová, Amy Grantová, Carrie Underwoodová, Jen-
nifer Nettlesová, Bono a Michael McDonald. Hviezdne obsadenie vytvorilo album plný nadčasových kolied, 
vianočné pokrmy a nové verzie niektorých Michaelových najobľúbenejších vianočných piesní. (Kumran)

Hajdamárová 10.45 Putovanie vytvára 
priestor na rozhovor s Bohom – rozpráva-
nie Erika Jurka, ktorý tento rok putoval peši 
do Santiaga de Compostela 11.30 Príbeh 
muža, ktorého takmer zabil alkohol 12.10 
Sviatočný hudobný aperitív 13.00 Po sto-
pách Bohorodičky v dnešnom Turecku 
14.00 Pani richtárka – rozhlasová adaptácia 
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 
15.15 Dejiny úcty k Sedembolestnej Panny 
Márie na Slovensku – prednášky z konfe-
rencie, ktorá sa konala k ukončeniu Roka 
Sedembolestnej Panny Márie v Spišskej 
Kapitule 17.00 Čas betlehemov – história 
vzniku a rôzne zaujímavosti o jednom zo 
symbolov Vianoc 18.00 Emauzy – svätá 
omša z Katedrály sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici 19.00 Modlitba posvät-
ného ruženca 20.00 Novoročné stretnutie 
pri mikrofóne – o sviatkoch, ale aj o práci 
so zaujímavými hosťami 21.30 Narodil 
sa v našich srdciach – prežívanie sviatkov 
Narodenia Pána v rehoľných komunitách 
a spoločenstvách 22.30 Slávenie Vianoc 
v prvých storočiach 23.30 Cestu k Bohu 
vidím jasne, hoci som nevidiaci – rozhovor 
s nevidiacim evanjelickým farárom Štefa-
nom Kissom a jeho rodinou

DVOJKA
 04.01. (nedeľa)  13.25 Orientácie – proces 
s vlastizradnými biskupmi 13.50 Slovo 
20.00 Zabudnuté transporty do Lotyšska 
23.50 Slovo R 00.40 Zabudnuté transporty 
do Lotyšska R
 06.01. (utorok)  09.55 Slovo 10.00 Pra-
voslávne Vianoce 10.30 Slávnostná svätá 
omša z Terchovej pri príležitosti 20. vý-
ročia založenia koledníckej akcie Dobrá 
novina 14.25 Od Silvestra do Troch kráľov 
18.45 Vianočné rozprávanie: Traja králi 
prichádzajú
 07.01. (streda)  23.30 Legenda o lietajúcom 
Cypriánovi
 11.01. (nedeľa)  10.00 Priamy prenos svätej 
omše z Vatikánu – pri svätej omši Svätý 
Otec František pokrstí deti z talianskych 
rodín 14.00 Orientácie 14.20 Slovo 20.00 
Zabudnuté transporty do Bieloruska 01.50 
Slovo R

RáDiO SLOVENSKO

RáDiO SLOVENSKO A REGiNA
 01.01. (štvrtok)  09.05 Slávnosť Panny Má-
rie Bohorodičky – svätá omša z Banskej Bys-
trice (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 Va-
tikán 07.41 Z duše 17.05 Viera v živote 
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
RáDiO DEVÍN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Biskupská mitra
biskupská mitra patrí medzi znaky 
biskupskej moci. Len biskup smie 
mať na mitre umiestnený kríž, čím sa 
táto mitra odlišuje od iných typov. 
Mitra symbolizuje tŕňovú korunu 
Ježiša Krista, ktorou bol počas svojho 
umučenia korunovaný.

Pôvodne sa slovom mitra 
označovala akákoľvek pokrývka 
hlavy. Jej dnešný tvar súvisí s praxou 
v Konštantínopole, kde miestny 
patriarcha začal nosiť cisársky 
odev a mitru – korunu podobnú 
tej cisárskej. Postupne ho začali 
napodobovať aj ostatní biskupi.

Cestovná agentúra BYZANT, Hlavná 3, 080 01 Prešov
e-mail: info@cabyzant.sk, tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380

SVÄTÁ ZEM 
Archieparchiálna púť rodín s vladykom Jánom Babjakom SJ

PO STOPÁCH BIBLICKÝCH RODÍN
28. február – 7. marec 2015

Sprievodca otec Miroslav Labač          Cena: 750,00 € + 250 USD
Spoznajte s nami jedinečné miesta, ktoré ste ešte nenavštívili: Jaskyňu mlieka (miesto, kde sa 

zastavila Svätá rodina na ceste do Egypta), Betániu (miesto, kde žila rodina Márie, Marty a Lazara), 
Nazaret (mesto, kde žila Svätá rodina), Kánu Galilejskú (miesto prvého zázraku, kde sa obnovujú 

manželské sľuby), Kafarnaum (miesto, kde žila rodina sv. Petra), Ein Karem (miesto, kde žila 
rodina Zachariáša a Alžbety), katedrálu gréckokatolíckeho patriarchátu v Jeruzaleme,  

Kostol sv. Anny v Jeruzaleme (chrám, kde žila rodina Joachima a Anny).

TERMÍN PRIHLÁSENIA: 12. január 2015
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 GR.KAT. MLáDEŽNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

09. – 11.01. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
09. – 11.01. Nová evanjelizácia v teológii sv. Jána 
Pavla ii. – lektorom bude otec Jan Kruczynsky z Poľ-
ska
16.01. – 18.01. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxač-
né podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov 
Stará ľubovňa a Orlov. Veková kategória účastníkov 
je od 9 do 30 rokov.

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

23. – 25.01. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz, ktorý po-
máha 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 rôz-
nymi 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

31.01. Púť zasvätených (10.00 h)
07.02. Fatimská sobota – protopresbyterát Prešov 
(10.00 h)

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

25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
07.02. Fatimská sobota (08.30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643

06.01. Sviatok Bohozjavenia 
             – Jordánske svätenie vody (10.30 h)

 ROK ZASVäTENéHO ŽiVOTA
Jeseň 2015 Sympózium o zasvätenom živote – 
päťdňová návšteva hlavného hosťa Mons. Josého 
Rodrigueza Carballa OFM – arcibiskupa a sekretára 
Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spo-
ločnosti apoštolského života z Vatikánu

Duchovné cvičenia pre zasvätených – pre záujem-
cov z rôznych reholí

02.02.2016 Slávnostné ukončenie Roka zasvätené-
ho života a Deň zasvätených – tradičné každoročné 
stretnutie rehoľníkov s diecéznym biskupom kona-
né v slávnostnej atmosfére

Sprievodné podujatia počas celého roka:
- Modlitbová reťaz. Duchovná akcia určená na kaž-
dý deň roka. Vždy iná rehoľná komunita zasväte-
ných sa počas 430 dní obdobia vyhláseného Roka 
zasväteného života bude modliť za zasvätených 
a za úmysly Cirkvi na Slovensku.
- Na 5 minút s nami. Výroba päťminútových filmov 
s cieľom prezentovať verejnosti, čím skutočne žijú 
zasvätené osoby.
- Misionárska SMS. Aplikácia pre mobilné telefóny. 
Sms, ktorú jeden zasvätený píše každé ráno pre záu-
jemcov aplikácie s cieľom priniesť duchovné slovo.

Milí naši čitatelia,
vinšujeme vám na nový rok,
aby ste mali šťastný krok,
doma lásku, svornosť
a všetkého hojnosť.

Požehnaný a milostiplne prežitý 
rok 2015 plný správnych a odvážnych 
rozhodnutí vám všetkým praje

kolektív redaktorov časopisu Slovo

7. február 2015
REFERENDUM 

O RODINE

Pozývame vás podporiť 
rodinu na Slovensku.

Nenechajte iných rozhodovať za vás!
Ide o každý hlas.

Ide o vás.


