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Humenský protopresbyterát
Prítomnosť veriacich východného obradu na hornom 

Zemplíne, do ktorého hraníc patrí aj územie 
Humenského protopresbyterátu, možno predpokladať 
už v dobách Veľkej Moravy a misie solúnskych bratov. 
Pre historicky známe neblahé udalosti sa však už táto 

kontinuita nedá preukázateľne doložiť.  

K posilneniu východné-
ho kresťanstva a jeho 
tradícií v tejto oblasti 

prispievajú vlny valašskej 
kolonizácie v 14. až 17. storočí. 
Do tohto historického rámca 
možno zasadiť aj vznik prvej 
východnej, ešte nezjednotenej 
(pravoslávnej) farnosti na úze-
mí Humenného.

Prvá písomná zmienka 
o veriacich východného obradu 
zjednotených s rímskym 
biskupom (gréckokatolíkoch) 
v dnešnom Humennom pochá-
dza z roku 1646.

Územie
Hranice protopresbyterátu 
takmer presne kopírujú územie 
okresu Humenné. Umiestnenie 
protopresbyterátu na východe 
až severovýchode Prešovského 
kraja zachytáva obyvateľstvo 
slovenskej a rusínskej národ-

nosti. Väčšina farností proto-
presbyterátu sa nachádza v doli-
nách obklopujúcich povodia 
riek Laborec a Cirocha.

História
Historickosť farnosti Hu-
menné, ktorá je dnes sídlom 
protopresbyterátu, dokladujú 
už najstaršie schematizmy 
Mukačevskej eparchie, ktoré ju 
charakterizujú ako antiqua, čiže 
starobylú. Humenné bolo od 14. 
stor. nielen administratívnym 
centrom, ale aj duchovným 
srdcom panstva Drugethovcov, 
ktorí dbali o duchovné potreby 
poddaných. Farnosť sa stala 
duchovným sídlom okruhu spá-
dových obcí. Dokladujú to prvé 
zmienky o existencii východné-
ho chrámu zasväteného sviatku 
Zosnutia Presvätej Bohorodič-
ky. Ako duchovno-správne cen-
trum bol Humenský dekanát 

do roku 1818 súčasťou Mukačev-
ského biskupstva. V tomto roku 
bolo jeho postavenie potvrdené 
aj v novovzniknutom Prešov-
skom biskupstve, ku ktorému 
bol dekanát – protopresbyterát 
pričlenený s časťou Zemplínskej 
stolice.

Za patrónku protopresbyte-
rátu bola dekrétom Mons. Jána 
Hirku z roku 1980 ustanovená 
Presvätá Bohorodička, na čo 
odkazuje aj erb protopresbyte-
rátu a heraldická listina uložená 
v archíve.

Zaujímavosti
Aj keď sa na území protopres-
byterátu nenachádza žiadne 
pútnické miesto, farnosti 
sú spojené s menami mno-
hých významných osobností 
Gréckokatolíckej cirkvi. Vo 
vtedajšej filiálnej obci, dnes už 
samostatnej farnosti Hažín nad 
Cirochou sa narodil a prežil det-
stvo a školské roky Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita. V Humennom 
sa narodil aj bratislavský 
eparcha Mons. Peter Rusnák. 
Ako správca farnosti Porúbka 
a výpomocný duchovný farnosti 
Humenné svojho času pôsobil 
aj terajší košický eparcha Mons. 
Milan Chautur CSsR. V dnes už 
malej filiálnej obci Sopkovce, 
kedysi sídle farnosti, sa narodil 

významný kňaz, generálny vikár 
a profesor Mons. Mikuláš Rus-
nák. Z Humenného pochádza 
aj akademický maliar Mikuláš 
Klimčák.

Zaujímavosťou a raritou 
je Chrám sv. apoštolov Petra 
a Pavla, ktorý sa nachádza vo 
vojenskom výcvikovom priestore 
Kamenica nad Cirochou (farnosť 
Humenné-Pod Sokolejom). 
Chrám je jedinou zachovanou 
pamiatkou po vysídlenej obci 
Valaškovce. Pri tomto chráme 
sa pravidelne konajú odpustové 
slávnosti v období sviatku apoš-
tolov Petra a Pavla.

Presídlenie postihlo aj 
obyvateľov obcí zaplavených 
pri budovaní vodnej nádrže 
Starina. Títo vysťahovalci našli 
svoje nové domovy na sídlisku 
Dubník v Humennom, kde pre 
nich v roku 1996 vznikla samo-
statná farnosť.

V expozícii ľudovej architek-
túry v Humennom sa nachádza 
drevený Chrám sv. archanjela 
Michala z roku 1764, prevezený 
z Novej Sedlice.

Raritou sú aj dvojkaplnky 
krížovej cesty okolo chodníka 
do humenského farského chrá-
mu, podľa ktorých sa buduje 
Cesta svetla na pútnickom 
mieste v Ľutine. n

M. Jančuš, M. Zlacký
snímky chrámov: M. Žarnayová
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Stretnime sa s ním
Zamysleli sme sa už niekedy na tým, koľko 
informácií, správ, oznamov a podnetov za-
chytávajú naše zmysly počas dňa? Prijímame 
ich prostredníctvom internetu, z televíznych 
a rozhlasových prijímačov, z časopisov, zo 
vzájomných stretnutí... Ide o akýsi „pretlak 
informácií“, ktoré nás až priveľmi zaťažujú, 
a preto sa im nejakým spôsobom snažíme 
odolávať.

Väčšina týchto informácií nemá pre nás 
žiadnu hodnotu. Postupne si zvykáme na to, 
že ich len pasívne vnímame alebo zužujeme 
okruh mediálnych kanálov. Vytráca sa osob-
né vnútorné zdieľanie bez hlbšieho skúma-
nia, rozlišovania a priklonenia sa k tomu, čo 
je naozaj dobré a užitočné pre život.

Prežívame obdobie sviatku Stretnutia 
Pána. Čím je výnimočné? Ježiš prostredníc-
tvom svojich pozemských rodičov na štyrid-
siaty deň po svojom narodení putuje do Jeru-
zalemského chrámu v ústrety svojmu ľudu, 
ktorý predstavujú starec Simeon a prorokyňa 
Anna. Táto udalosť podstatne zasahuje 
a napĺňa životy zúčastnených a nám slúži 
na povzbudenie vo viere.

Evanjelista Lukáš o Jozefovi a Panne Márii 
v krátkom slede štyrikrát zdôraznil, že chcú 
vykonať všetko podľa Pánovho zákona 
(porov. Lk 2, 22nn). Nie je to preto, aby mali 
dobrý pocit, že splnili, čo sa žiadalo. Je to 
silná a hlboká túžba plná radosti a osobnej 
skúsenosti z Božej starostlivosti, ktorá ich 
pohýna, že chcú vykonať všetko tak, ako to 
požaduje Zákon. Lebo tu skutočne prežívajú, 
že Božie slovo je svetlo pre ich nohy a pocho-
deň na ich cestách. Pánova náuka je slasťou 
pre ich srdce, lebo prichádza ich záchrana.

O starcoch sa dozvedáme, že boli vedení 
Svätým Duchom. Simeon je predstavený ako 
spravodlivý a nábožný človek, na ktorom 
bol Svätý Duch. On mu vyjavil, že neumrie, 
kým neuvidí Mesiáša, a on ho vedie do chrá-
mu v pravom čase. O Anne sa dozvedáme, 
že bola prorokyňou, konala pod vplyvom 
Božieho Ducha, stále sa zdržiavala v chrá-
me a slúžila Bohu pôstom a modlitbami. 
A hoci sú už obaja vo vysokom veku, máme 

možnosť poznať, že v tomto Duchu sú plní 
života a pod jeho vplyvom konajú Božie 
skutky – kráčajú vierou v prisľúbenia, ktoré 
dostali. Pri stretnutí s malým Ježišom majú 
možnosť zažiť ich naplnenie. To stretnutie je 
také hlboké a osobné, že Simeon odovzdáva 
svoj pozemský život Pánovi a Anna o tejto 
udalosti hovorí každému. Svätý Jozef s Pan-
nou Máriou sa tešia zo syna, ktorý rastie 
a vzmáha sa a Božia milosť je na ňom.

Kto z nás by nechcel aj dnes prežívať ob-
dobnú radosť a pokoj srdca? Ponúka sa nám 
jedinečná možnosť, za ktorú nám môžu byť 
vďačné i naše deti či vnúčatá a ktorá môže 
byť dobrým ovocím Roka rodiny. V množ-
stve informácií sme určite už neraz zachytili 
aj výzvu k účasti na referende za ochranu 
rodiny. Či si to uvedomujeme, alebo nie, pre 
každého človeka je to veľmi dôležitá výzva. 
Pre veriacich, dovolím si tvrdiť, je to otázka 
vyznania viery, spojená s novodobým morál-
nym mučeníctvom. Ponuka diabla z rajskej 
záhrady: „Vy budete ako Boh!“ je tu dnes 
v obrovskej sile a nátlaku. Veď pár jednotliv-
cov môže nastoliť nový poriadok usporiada-
nia ľudskej spoločnosti. Ale môžeme nazvať 
poriadkom to, keď si bude môcť každý robiť, 
čo sa mu zachce a ako sa mu zachce a hriech 
sa stane najvyššou mierou spravodlivosti? Ak 
ľahostajne pristúpime k možnosti zastavenia 
zverstiev voči manželom, deťom, rodinám, 
mladým, starým, ako budeme môcť pokojne 
žiť a spávať so slovami: „Krajine Sodomčanov 
bude v onen deň ľahšie ako tebe“ (Mt 11, 24)?

Verím, že naplnení túžbou zachovať, čo 
káže Pánov zákon, urobíme aj my všetko 
preto, aby sme v dobe zaplavenej množ-
stvom informácií vždy rozlíšili tie dôležité. 
A adekvátnou reakciou na ne budeme 
zažívať tú radosť s Pánom, ktorú nám nik 
nevezme.

PaedDr. Martin Zlacký, ThLic.
humenský protopresbyter

Štatistika
Gréckokatolíkov: 10 206
Farností: 9  Filiálok: 13
Chrámov: 19  Kaplniek: 15
Najstarší chrám: Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Humenné, 1717
Najnovší chrám: blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra 
Gojdiča OSBM, Kamenica nad Cirochou, 2014
Prvý doložený kňaz: Gabriel Kosovický v Humennom, 1646

zdroj: Schematizmus 2014
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�� Pri príležitosti 10. výročia posta-
venia chrámu slúžil 30. novembra 
ďakovnú svätú liturgiu v Chráme 
Premenenia Pána v Milhostove 
správca farnosti Róbert Demko. V Mil-
hostove sa začali sláviť sväté liturgie 
v roku 1999 v bývalej zasadačke MsÚ, 
kaplnku posvätil košický eparcha 
Milan Chautur CSsR. Otec Dušan 
Seman, trebišovský protopresbyter, 
daroval prvé bohoslužobné rúcho 
a pomohol s ozvučením. O vybudo-
vanie nového chrámu sa zaslúžili M. 
Záhorský a M. Kobulkanič s manželka-
mi a M. Malíková, pod ktorej vedením 
sa vykonávali zbierky na nový chrám. 
Posviacka novopostaveného chrámu 
sa uskutočnila v roku 2004. (Viera B.)

�� V GMC Bárka sa uskutočnil 9. roč-
ník animátorského plesu. Viac ako 
70 animátorov so 4 kňazmi sa stretlo 
27. decembra 2014 na svätej liturgii, 
ktorá bola vzdávaním vďaky za uply-
nulý rok a službu, ktorú vykonávali 
v GMC Bárka v Juskovej Voli. Povin-
nou výbavou na plese bola škraboška 
ako symbol pokrytectva. Po prvom 
tanečnom kole odznelo v katechéze 
pozvanie zhodiť masky, pretože Boh 
stvoril človeka pre slobodu a na svoj 
obraz. (Patrik Maľarčík)

�� Zimný tábor 2015 sa v GMC Bárka 
v Juskovej Voli začal 2. januára svätou 
liturgiou pre viac ako sto mladých 
ľudí. Témou programu bolo Povo-
lávanie učeníkov. Hlavnou vedúcou 
tábora bola Marcela Fedinová a tábor 
duchovne viedli kňazi Martin Terkanič 
a Martin Kozej. (Antónia Jalčaková)

�� Ples Studnička Rafajovce, ktorý sa 
uskutočnil 3. januára, už po tretíkrát 
podporil údržbu kaplnky s prameňom 
v Rafajovciach, v jednom z najstar-
ších mariánskych pútnických miest 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Tvorcom myšlienky je rodina Pavu-
rovcov z Vranova nad Topľou, ktorú 
podporili starostka obce Božena 
Dubasová s rodinou, rodina Hudá-
kovcov z Rafajoviec, otec Peter Tirpák 
a správca farnosti otec Juraj Štefanik 
s rodinami. (Jana Koprivňáková)

��Malá púť na hore Zvir sa uskutoč-
nila 4. januára. Program sa začal mod-
litbou akatistu, ktorú viedol otec Mi-
chal Leščišin, rektor chrámu a kaplnky. 
Svätej liturgii, ktorú sprevádzal zbor 
z farnosti Litmanová, predsedal otec 
Marcel Pisio, duchovný správca hory 
Zvir. (Michal Zorvan ml.)

Giraltovce navštívil vladyka Milan Lach SJ
Giraltovskí veriaci privítali 
26. decembra 2014 vo svojom 
chráme pomocného prešovské-
ho biskupa Mons. Milana Lacha 
SJ pri príležitosti pastoračnej 
návštevy a stretnutia s rodinami 
z farnosti. Slávnosť sa začala 
sprievodom z farskej budovy 

a pokračovala slávením archije-
rejskej božskej liturgie. Po po-
žehnaní s radostnou správou 
o narodení Božieho syna vystú-
pili jasličkári. Liturgickú sláv-
nosť spevom sprevádzal domáci 
mládežnícky spevácky zbor. 
Popoludní sa rodiny stretli s ot-

com biskupom v športovej hale, 
kde bola krátka beseda a špor-
tový program. Pre prítomných 
bolo formou švédskych stolov 
pripravené spoločné agapé. 
(Štefan Pacák)

V Šumiaci sa uskutočnilo podujatie  
Kračun pod Kráľovou hoľou
Už po trinástykrát sa 27. 
decembra rozozvučali vianoč-
né spevy, koledy a vinšovačky 
v gréckokatolíckom chráme 
v Šumiaci. V programe vystúpili 
spevácke skupiny z Revúčky 
Spod Kohúta, folklórny súbor 

Kráľova hoľa z Pohorelej, 
folklórny súbor Šumiačan, Sára 
Varšová a žiaci Základnej školy 
v Šumiaci. Na program zavítali 
starostovia z obcí Horehronia, 
starosta obce Šumiac, poslanci 
obecného zastupiteľstva, rím-

skokatolícky kňaz z Červenej 
Skaly Róbert Sarka, duchovný 
otec zo Šumiaca František 
Takáč, domáci Šumiačania, 
ale aj chalupári a ďalší hostia. 
(Jarmila Gordanová)

Prehliadka vianočného folklóru v Moravanoch

28. decembra sa pod záštitou 
Spolku sv. Cyrila a Metoda 
po ôsmykrát konala prehliad-
ka vianočných vinšov, kolied 
a vianočných hier pod názvom 
Christos raždajetsja. Okolo sto 
účinkujúcich sa stretlo v Mo-
ravanoch (okres Michalovce), 
aby svojím vystúpením potešili 
zaplnenú sálu divákov. Domáci 
folkloristi predstavili štedrú 

večeru na Zemplíne oboha-
tenú piesňami, ktoré hrou 
na akordeóne sprevádzal Peter 
Žofčák. Deti z farnosti Stan-
kovce zahrali vianočnú scénku. 
V programe sa predstavila aj 
ženská folklórna spevácka 
skupina Radosť z Nacinej Vsi. 
Kolednícky program Dobrej no-
viny uviedli deti z Rakovca nad 
Ondavou. Do atmosféry nedele 

zapadlo pásmo o rodine, ktoré 
pripravila mládež z farnosti 
Trhovište pod vedením Radky 
Rinikovej. Modernou vianočnou 
rozprávkou sa predstavila mlá-
dež z Trebišova. Profesionálne 
naspievané koledy predniesol 
ženský folklórny súbor Svojina 
z Michaloviec pod vedením 
Jarmily Kolesárovej. Na záver 
mladí Trebišovčania prekvapili 
prítomných animovaným vystú-
pením so svietiacimi rukavič-
kami.

Program ukončila spoločná 
pieseň Tichá noc. Na záver sa 
za organizátorov účinkujúcim 
poďakoval otec Michal Hos-
podár, predseda cyrilo-metod-
ského spolku, a odovzdal im 
prezentačné publikácie. Podu-
jatie podporili Gréckokatolícky 
farský úrad Trhovište a obec 
Moravany. (Michal Hospodár)

Sviatok Bohozjavenia Pána v prešovskej katedrále
V predvečer sviatku Bohozja-
venia Pána, 5. januára, slávil 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove Mons. Ján Babjak SJ 
spolu s prešovským pomocným 
biskupom Mons. Milanom 
Lachom SJ Liturgiu sv. Bazila 
Veľkého s večierňou. V homílii 
sa prihovoril pomocný biskup 

Milan. Na konci liturgickej 
slávnosti nasledovalo veľké 
posvätenie vody, ktoré vyko-
nal vladyka Ján. Na sviatok 
Bohozjavenia, 6. januára, 
vladyka Ján slávil archijerejskú 
svätú liturgiu v Chráme Matky 
ustavičnej pomoci vo Vranove 
nad Topľou-Lomnici a vladyka 

Milan v Katedrále sv. Jána Krs-
titeľa v Prešove. Na liturgiách 
v Prešovskej archieparchii sa 
v tento sviatok čítal pastiersky 
list prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ 
k Roku rodiny. (Ľubomír Petrík)

�� Poľský národ prežíva rok 2015 
ako Rok svätého Jána Pavla II. Naj-
vyšší zákonodarný orgán Sejm o tom 
rozhodol pri hlasovaní 5. decembra 
2014, keď návrh získal hlasy takmer 
všetkých poslancov.

�� Na medzinárodnej výstave 100 
jasličiek, ktorá sa konala v Ríme 
od 27. novembra 2014 do 6. januára 
2015, získal prestížne ocenenie slo-
venský autor Miroslav Jaroš drevo-
rezbou z hruškového dreva Svätá 
rodina. Na výstave bolo prezento-
vaných takmer 200 betlehemov 
z celého sveta. Slovenskú expozíciu 
v Bramanteho sieňach na Piazza del 
Popolo pripravilo Veľvyslanectvo 
Slovenskej republiky pri Svätej stolici 
v spolupráci s Medzinárodným do-
mom umenia pre deti BIBIANA.

��Manželské páry sa stretli na pas-
torálnom teologickom sympóziu 
o sviatosti manželstva Veľké tajom-
stvo v stredisku Fraterna Domus 
v Sacrofano nad Rímom, ktoré sa 
konalo 2. – 5. januára. Ústrednou 
myšlienkou akcie bolo motto Jednota 
a spolupráca manželských párov 
s biskupom – pastierom Cirkvi vo svo-
jom mieste pôsobenia. Na stretnutí 
sa zúčastnilo 207 manželských párov 
prevažne z Talianska, medzi nimi 
aj štyri zahraničné skupiny z USA, 
Poľska, Švajčiarska a 9 osôb zo 
Slovenska.

�� Svätá stolica uvoľnila tri milióny 
eur na boj proti ebole v oblastiach 
epidémie, najmä v Guinei, Libérii 
a Sierre Leone. Súčasne Pápežská 
rada Justitia et pax publikovala do-
kument popisujúci niektoré stratégie 
Katolíckej cirkvi v boji proti tomuto 
vírusovému ochoreniu. (TASR)

�� Kniha o sociálnom učení Jorge-
ho Bergoglia Pápež František: Táto 
ekonomika zabíja, ktorú napísali 
Andrea Tornielli a Giacomo Galeazzi 
z vatikanistickej sekcie talianskeho 
denníka La Stampa (Vatican Insider), 
sa na pultoch objavila 13. januára. 
Analyzuje prejavy, dokumenty a prí-
hovory pápeža Františka na tému 
chudoby, prisťahovalectva, sociálnej 
spravodlivosti, ochrany stvorenia. 
Stavia do konfrontácie odborníkov 
z oblasti ekonómie, financií a soci-
álnej náuky rozprávajúc aj o reak
ciách, ktoré niektoré postoje pápeža 
vyvolali.

Stretnutie Taizé obohatil aj vladyka Milan Lach SJ
37. ročník Púte dôvery na zemi 
– stretnutie európskej mládeže 
s bratmi z Taizé – sa konal 29. 
decembra 2014 – 2. januára 2015 
v Prahe. Zúčastnilo sa na ňom 
vyše 30-tisíc mladých ľudí zo 
65 krajín Európy a celého sveta. 
Medzi mladými bola aj grécko-
katolícka mládež.

Praha hostila mladých kato-
líckych, pravoslávnych a pro-
testantských kresťanov, ktorí 
si počas piatich dní upevňovali 
vieru v Boha cez modlitbu, Bo-
žie slovo, ticho a spevy. Stretnu-
tie sa nieslo v duchu hesla: Vy 
ste soľ zeme. Mladí sa modlili aj 
za jednotu, mier a pokoj na ce-
lom svete. Okrem modlitieb sa 
mohli zapojiť do workshopov, 
spoznávať krásu a históriu 
Prahy, zdieľať sa v skupinkách 
a nadväzovať nové priateľstvá. 
Stretnutie najmä pre slovenskú 
mládež umocnila prítomnosť 
prešovského pomocného 
biskupa vladyku Milana Lacha 
SJ a bratislavského pomocného 
biskupa Mons. Jozefa Haľka.

Vladyka Milan počas svojej 
cesty navštívil aj cerkov v Pardu-
biciach. Jeho prvá cesta v Prahe 
viedla 30. decembra do Baziliky 
sv. Petra a Pavla na Vyšehra-
de, kde sa nachádzajú korene 

kresťanstva. Vladyka pozdravil 
účastníkov na Vyšehrade, ktorý 
sa stal miestom stretávania 
slovenských pútnikov Taizé, 
pripomenul mladým ľuďom 
zodpovednosť za referendum, 
ktoré sa uskutoční, a povzbudil 
ich k účasti.

Archijerejskú svätú liturgiu 
slávil 30. decembra večer vlady-
ka Milan v slovenskej Farnosti 
Najsvätejšej Trojice. Vladyka 
Milan celebroval svätú litur-
giu aj 31. decembra v pražskej 
Katedrále sv. Klimenta, na kto-
rej bola prítomná ukrajinská 
i slovenská mládež. Ukrajincov 
povzbudil k tomu, aby boli aj 
vo svojej krajine, kde vládne 

nepokoj, soľou a nádejou pre 
svoj národ. Silu na rozdávanie 
nádeje majú čerpať od zmŕt-
vychvstalého Krista.

Vladyka Milan Lach SJ zavŕšil 
svoju prítomnosť na stretnutí 
Taizé slávením novoročnej 
svätej omše 1. januára v Bazilike 
sv. Petra a Pavla na Vyšehrade. 
Po nej sa stretol v arcibiskup-
skom paláci s kardinálom 
Dominikom Dukom a organi-
zátormi stretnutia. Jeho pobyt 
v Prahe vyvrcholil 1. januára 
účasťou na ekumenickej boho-
službe v Katedrále svätého Víta, 
Vojtecha a Václava na Pražskom 
hrade. (Marek Baran, Petr 
Čapek)

Teroristi z Boko Haram vyčíňali,  
trpiaca Cirkev apeluje na modlitby
Prvé týždne nového roka boli 
poznačené terorizmom. Kým 11. 
januára protestovali vo Francúz-
sku proti teroristickým útokom 
štyri milióny ľudí za účasti 
politických predstaviteľov via-
cerých krajín, na juhovýchode 
Nigérie extrémistická skupina 
Boko Haram pokračovala vo 
vyčíňaní. Na rôznych miestach 
boli za ostatných 48 hodín ako 
kamikadze použité tri dievčatá 
vo veku 10 až 15 rokov. Explózia 
výbušnín pod ich šatami spô-
sobila smrť 27 ľudí a množstvo 
zranených. V nigérijskej oblasti 

Baga bolo zmasakrovaných 
najmenej 2 000 osôb.

K tejto situácii sa 12. janu-
ára pri novoročnom stretnutí 
s diplomatickým zborom pri 
Svätej stolici vyjadril aj Svätý 
Otec František: „Osobitne mám 
na mysli Nigériu, kde neutícha 
násilie, ktoré bezohľadne za-
sahuje obyvateľstvo a kde i na-
ďalej vzrastá tragický fenomén 
unášania ľudí, neraz mladých 
dievčat, preto, aby sa stali pred-
metmi pokútnych obchodov. 
Takéto hanebné obchodovanie 
nesmie pokračovať!“

Organizácia Amnesty 
International považuje krvipre-
lievanie za najhorší masaker 
Boko Haram. Nigérijčanov 
utekajúcich pred ich výčinmi je 
viac než milión šesťstotisíc. Len 
v roku 2014 počas útokov zahy-
nulo desaťtisíc ľudí. Predseda 
Konferencie biskupov Nigérie 
Mons. Ade Job, arcibiskup 
Ibadanu, povedal: „Pokračujte 
v modlitbe za nás, lebo toto už 
presiahlo hranicu toho, čo je 
človek schopný uniesť.“

www.facebook.com/grkatslovo
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Pastiersky list 
k Roku rodiny
Drahí kňazi, ctihodné zasvätené osoby, drahé 
kresťanské rodiny, drahí bratia a sestry!

Obraciam sa na vás všetkých pastier-
skym listom aj na začiatku nového 
roku 2015, ktorý je Svätým Otcom 

Františkom v celej Cirkvi venovaný zasväte-
nému životu. Slávime dnes jeden z najväč-
ších sviatkov – Bohozjavenie Pána. Napĺňa-
jú sa proroctvá – Boh sa dal poznať svojmu 
ľudu. V dnešnom evanjeliu počúvame, že sa 
otvorilo nebo. Boh sa nám dáva poznať ako 
Otec, Syn a Svätý Duch. Táto udalosť nám 
hovorí o tom, že Boh sa nad nami zmiloval 
a vo svojom synovi Ježišovi Kristovi nám 
otvára bránu do neba. V Svätom Duchu 
môžeme uveriť tejto radostnej správe, pri-
jať Ježiša za svojho Pána a nájsť zaľúbenie 
v jednote s ním, lebo v ňom spočíva naplne-
nie nášho života.

Jednou z ciest k tejto jednote s Kristom 
je zasvätený život, ktorý je veľkým Božím 
darom pre Cirkev, ale aj pre celú ľudskú ro-
dinu, lebo Bohu zasvätené osoby sa usilujú 
odpovedať na Ježišovu lásku svojou láskou. 
Týmto svojím úsilím vyvažujú zlobu sveta. 
Sv. Ján Pavol II. píše v apoštolskej exhortácii 
Vita Consecrata: „Zasvätený život spĺňa 
osobitnú úlohu: udržuje v pokrstených 
vedomie základných evanjeliových hodnôt, 
vydávajúc „skvelé a výborné svedectvo, že 
svet nemožno pretvoriť a obetovať Bohu 
bez ducha blahoslavenstiev“. Takto zasvä-
tený život neustále pripomína Božiemu 

ľudu potrebu svätosťou života odpovedať 
na Božiu lásku, ktorú rozlieva do sŕdc Svätý 
Duch (porov. Rim 5, 5).“ Zasvätený život je 
už tu na zemi zároveň excelentnou pred-
zvesťou neba.

Počas slávenia Roka zasväteného života 
chceme v Prešovskej archieparchii ďalej 
pokračovať aj v intenzívnom prežívaní Roka 
rodiny. Dôvodov je viac:

1.  Aj rodina je jednou z ciest, ako 
kráčať v jednote s Kristom do nebes-
kého kráľovstva.

2. Rodina je najohrozenejšia v dnešnej 
spoločnosti, potrebuje pomoc zo 
strany Cirkvi.

3. Celá Cirkev sa pripravuje na biskup-
skú synodu o rodine v Ríme, aby 
našla vhodné prostriedky riešenia 
kríz dnešných rodín.

4. Zasvätené osoby pochádzajú tiež 
z rodín, ale najmä z usporiadaných 
rodín.

5. Minuloročný Rok rodiny priniesol 
svoje ovocie, túžim po tom, aby ešte 
viac dozrelo v našich rodinách.

Týmto pastierskym listom chcem nazna-
čiť, ako sa budeme v tomto roku v archie-
parchii venovať našim rodinám a čo im po-
núkneme, aby duchovne zosilneli a odolali 
všetkým pokušeniam a nástrahám.

Kópie ikony Svätej rodiny budú ďalej pu-
tovať po našich rodinách, aby sa v rodinách 

udomácnila spoločná modlitba. Ponú-
kam do každej rodiny brožúrku s textami 
katechéz, ktoré už poznáte, ale bude v nej 
aj sedem nových katechéz pre rodinu. Tiež 
ponúkam relikviu bl. hieromučeníka Pavla 
Petra Gojdiča na putovanie po farnostiach, 
ale treba sa včas nahlásiť. Časopis Slovo 
bude uverejňovať moje krátke zamyslenia 
nad záverečným textom mimoriadnej 
biskupskej synody. Tiež bude uverejňovať 
skúsenosti jednotlivcov i farností s putova-
ním ikony.

Veľmi odporúčam, aby sa spoločne 
v chrámoch, ale aj spoločne v rodinách 
modlil Akatist požehnania rodín. V ro-
dinách môže byť rozdelený na niekoľko 
častí. Na jeho lepšie spoznanie a prehĺbenie 
ponúkam aj meditatívny spôsob modlitby 
akatistu, ktorého návod nájdete v prílohe 
pastierskeho listu. Vrelo odporúčam v kaž-
dej farnosti a vo filiálnych obciach Modlitby 
matiek a Modlitby otcov. Kde už existujú, 
tak s väčšou horlivosťou pokračujte, a kde 
sa ešte nepraktizujú, tak je úlohou kňaza 
zaviesť tieto modlitby, poveriť ich vedením 
zodpovednú osobu a aspoň niekoľko mesia-
cov ich viesť.

Kríza rodiny sa prejavuje v rôznych sme-
roch. Mnoho rodín sa rozpadá a často aj pre 
malicherné príčiny. Najviac trpia nevinné 
deti, ktoré nevyrastajú v usporiadaných 
rodinách. Mimoriadna biskupská synoda 
konštatovala, že „mnoho detí sa rodí mimo 
manželstva a mnohé vyrastajú iba s jedným 
rodičom“. Deti však potrebujú nielen mat-
ku, ale aj otca. Dobrá a správna výchova detí 
spočíva v príklade a v láske oboch rodičov.

Rodinných problémov je veľa, ale dajú sa 
riešiť, „lebo čo je ľuďom nemožné, Bohu 
je možné“. Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý sa 
narodil v Betleheme, pri nanebovstúpení 
prisľúbil apoštolom, že zostane s nimi 
až do konca sveta. Áno, Ježiš žije s nami 
a môžeme sa s ním stretávať. Osobný 
kontakt s Ježišom je pre človeka veľmi dô-
ležitý a nedá sa ničím nahradiť. Preto som 
v závere môjho vystúpenia na mimoriadnej 
synode o rodine povedal, že „všetko naše 
úsilie, všetky formačné programy, starostli-
vosť kňazov, katechétov a všetkých zain-
teresovaných na poli riešenia problémov 
rodín, sú potrebné, ba nutné. Ale k tomu 
ľudskému namáhaniu sa je najpotrebnejšie 
Božie požehnanie.“

Rozpadnutým rodinám, matkám, otcom 
i deťom z týchto rodín odporúčam vrúcnu 
modlitbu k Bohorodičke, čítanie Sväté-
ho písma a pravidelnú účasť v chrámoch 
na bohoslužbách.

Drahí bratia a sestry, Cirkev vás neodsu-
dzuje, má o vás záujem a chce vám pomôcť. 
Tí z vás, ktorým sa rozpadlo manželstvo, 

a nevstúpili ste do iného zväzku, požiadajte 
arcibiskupský úrad cez svojho duchovného 
otca o možnosť pristupovať k sviatostiam. 
Sviatosť zmierenia a pokánia a sviatosť 
Eucharistie vám môžu nesmierne pomáhať 
vo vašej neľahkej situácii.

Kňazom v tomto Roku rodiny zvlášť 
odporúčam, aby trávili viac času v spoved-
niciach a ponúkali rodičom aj súkromné 
rozhovory na riešenie manželských kríz či 
problémov s deťmi. Ponúkam tiež možnosť 
položiť otázku mne alebo pomocnému 
biskupovi. Kontakt sa nachádza na webo-
vej stránke nášho arcibiskupstva: www.
grkatpo.sk pod heslom: Napíšte otcovi 
arcibiskupovi.

Veľkými udalosťami tohtoročného 
slávenia Roka rodiny budú naše tradičné 
púte v máji do Sanktuária Božieho milosr-
denstva v Krakove, v Lagievnikách, v au-
guste do našich najväčších mariánskych 
pútnických miest v Litmanovej a v Ľutine, 
ale aj do iných pútnických miest Prešovskej 
archieparchie. Tiež žiadam kňazov, aby boli 
fatimské soboty a stavovské púte zamerané 
na posilnenie a upevnenie rodín.

Vyvrcholením Roka rodiny bude biskup-
ská synoda v Ríme a v Prešovskej archiepar-
chii to bude znova Kongres rodiny, ktorý 
mal minulého roka veľký úspech.

Drahí otcovia a drahé matky, záleží mi 
na šťastí vašom i vašich rodín. Mám nádej, 
že využijete nové príležitosti na posilnenie 

a upevnenie vašich manželstiev a rodín. 
Vyzývam vás, ochotne sa otvorte pre život, 
prijmite viacero detí ako Boží dar. Bezdetné 
manželské páry povzbudzujem k adopcii. 
Slovensko vymiera pre egoizmus dnešných 
ľudí. Uvedomujem si, že sociálna situácia 
rodín je ťažká, ale ešte viac nám chýba 
dôvera v Boha, v jeho lásku k nám, v to, že 
sa v každej situácii o nás stará. Keď on dáva 
život, ako môžeme byť my proti životu?

Ide mi o záchranu rodín. Ide mi o deti, 
ktoré veľmi trpia, ak sa ich rodičia rozvádza-
jú, a ony sú trhané na jednu či druhú stranu. 
Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby 
chránili rodinu, lebo niet bezpečnejšej kolís-
ky pre deti, ktoré prichádzajú na svet, ako je 

rodina – ako je náručie matky i náručie otca.
Drahí bratia a sestry! Už o mesiac sa bude 

konať referendum za rodinu. Prosím vás, 
nepovedzte, že sa vás to netýka. Týka sa 
nás to všetkých a veľmi bytostne, preto sa 
na ňom máme zúčastniť všetci aj so svojimi 
rodinnými príslušníkmi, a každý z nás by 
mal povzbudiť aspoň niekoľkých ďalších 
ľudí, rodinu, známych, priateľov, kolegov 
aj neveriacich, ktorí si rodinu vážia, aby sa 
na referende zúčastnili. Staňme sa apoštol-
mi tejto dobrej veci, Božej veci. Viaže nás 
to aj vo svedomí, lebo účasťou na referende 
môžeme obmedziť zlo, môžeme prispieť 
k záchrane rodiny. Áno, ísť na referendum 
je dobrý skutok, aby sme zamedzili sexu-
álnej výchove v školách, ktorá je deštrukč-

ná a navádza už malé deti na neviazaný 
sexuálny život. Drahí rodičia, nie štát vám 
dal deti, ale vy ste im darovali život, prijali 
ste ich od Boha ako dar, nedovoľte, aby vám 
ich morálne zničili. Účasťou na referende sa 
nestaviame proti nikomu ani neobmedzu-
jeme práva nijakej menšiny. Nechceme však 
dovoliť, aby sa nejakým spôsobom nahlodá-
vala podstata rodiny, ktorá podľa Božieho 
plánu spočíva v otcovi, matke a deťoch. 
Účasťou na referende zamedzíme absur-
dite, že rodičia budú posielaní do väzenia 
za to, že odmietnu, aby sa ich deti zúčast-
ňovali na sexuálnej výchove. Tiež nesmie-
me dovoliť, aby sa rodinám odoberali deti 
justíciou a dávali sa potom na výchovu aj 
homosexuálnym párom, ktoré nikdy pre 
deti nemôžu vytvoriť optimálne rodinné 
prostredie.

Účasťou na referende všetci podporíme 
svoju vlastnú rodinu, ale aj ostatné rodiny. 
Budeme hlasovať za ochranu zdravej rodiny. 
Je to veľmi dôležité. Preto hovorme o tom 
aj svojim priateľom, blízkym a známym. 
Verte mi, referendum nie je o politike, ale 
o rodine.

7. február 2015 bude v histórii Slovenska 
naozaj dôležitý. Ja i ty, my všetci rozhod-
neme o ochrane detí a rodinného života. 
Médiá nás budú strašiť, že sa na referende 
nezúčastní potrebný počet voličov. Ne-
dajme sa pomýliť, ale podporme ochranu 
rodiny, manželstva a detí. Je to naša najdô-
ležitejšia úloha. Nosením bielych stužiek 
či nálepkami na autách chceme dať najavo, 
že sa na referende zúčastníme a pozývajme 
tým aj ostatných, aby sa na ňom zúčastnili.

Nie je nič dôležitejšie, ako počúvať Boha. 
V zasvätenom živote, ale aj v rodine nás 
Boh neustále pozýva uveriť jeho slovu 
a prijať jeho plán s nami, ktorému sa nič 
nevyrovná, pretože jeho plán lásky nám 
otvára nebo.

Prosme Svätú rodinu o pomoc a ochra-
nu všetkých rodín na Slovensku. Denne 
sa spolu s vami, otcovia a matky, modlím 
za požehnanie vašich rodín a zo srdca vám 
žehnám! Aj vás, drahí rehoľníci a rehoľné 
sestry, pozývam, aby ste svojou modlitbou 
podporovali manželstvá a rodiny. S dôverou 
prosme Boha aj o milosť, aby aj v dnešnom 
svete mnohým daroval povolanie k zasväte-
nému životu. Manželský, rodinný a zasvä-
tený život nestoja proti sebe, ale naopak, 
môžu a majú byť cestami k jednému cieľu, 
ktorým je jednota s Bohom už tu na zemi 
a raz v nebeskom kráľovstve. n

váš arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
ilustr. snímky z Kongresu rodiny a Púte 

rodín: Martin Tkáč, Mária Žarnayová
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Prečo referendum
Rozhovor s Ivanom Lučani-
čom, šéfom tímu dobrovoľ-
níkov, o zbieraní podpisov 
na referendum o rodine

Podarilo sa vám vyzbierať 
viac ako 400-tisíc podpisov. 
Koľko dobrovoľníkov bolo 
do toho zapojených?
Úplne presné číslo neviem, ale bolo ich 
približne štyri a pol tisíc. Vo všetkých možných 
mestách a obciach sme mali svojich koordiná-
torov, na celom Slovensku ich bolo vyše tisíc, 
s nimi som pravidelne komunikoval, podával 
im informácie, prípadne pri problémoch kon-
taktovali oni mňa.

Z akého prostredia dobrovoľníci pochádzali? 
Dá sa porovnať zastúpenie podľa regiónov?
Najlepšie bol na tom východ Slovenska, tam sa 
mená jednoducho hrnuli. Ľudia sa sami hlásili, 
že chcú pomáhať, dokonca o niektorých, čo 
zbierali podpisy, sme ani nevedeli.
Samozrejme, väčšina ľudí bola veriacich. 
Na druhej strane viem, že mnohí sa o tom 
nedozvedeli z kostola, ale z médií, v mno-
hých prípadoch to boli aj ateisti. Zapojili sa aj 
pravoslávni, aj protestanti. Keď sa hovorí, že 
to bola iba cirkevná akcia, tak na Slovensku sa 
90 percent ľudí hlási k nejakej cirkvi, a potom 
by sa v podstate každá podpisová akcia musela 
vyhlásiť za cirkevnú. To by bolo smiešne.

Ako sa spolupracovalo s Cirkvou?
Opäť boli najlepšie väzby s východom Sloven-
ska, tamojší kňazi tým žili, robili všetko pre to, 
aby vyzbierali čo najviac podpisov. Horšie to 
bolo v takých oblastiach, kde je práca s ľuďmi 
trocha ťažšia. Dobre sa spolupracovalo v rámci 
Bratislavy, Žiliny... Nedá sa to povedať ani pod-
ľa krajov, skôr podľa miest, závisí to od osob-
ného nasadenia kňaza, a musím to zopakovať, 
najviac zanietení boli kňazi z východu Sloven-
ska a Oravy, ale v každej diecéze sa našli nejaké 
neuveriteľné príbehy.

Aké reakcie ste zažívali od ľudí na uliciach, 
festivaloch, púťach...? Prečo to podpisovali 
alebo nepodpisovali?
Na akciách, na ktoré som chodil, som nezažil 
negatívnu reakciu, že „nie, nepodpíšem to“. 
Naopak, veľakrát som sa stretával s nadšením. 
Mnohí, samozrejme, prešli okolo a nechceli si 
nechať nič vysvetliť, ale to nebolo o odmietnu-
tí, len ich to jednoducho nezaujímalo.

Lukáš Obšitník, postoy.sk

nenie registrovaných partnerstiev pre páry 
rovnakého pohlavia na úroveň manželstva 
muža a ženy. A s tým je spojená aj adopcia 
detí. Referendom sa dajú ochrániť deti. 
Možno len dočasne, ktovie, ale aspoň to 
urobme.

• Na referendum sa minú peniaze, kto-
ré mohli ísť na podporu rodín.
Táto téza svedčí o úplnej neúcte k Ústa-

ve Slovenskej republiky, k demokracii, ale 
hlavne k názorom ľudí a ich právu rozho-
dovať. V parlamente neprešiel návrh, ktorý 
by vyriešil tieto otázky bez referenda. 
Ľudia si náklady na svoje právo rozhodovať 
v referende dávno predplatili vo svojich 
vysokých daniach. Vzniesol niekto po-
žiadavku na preplatenie volieb, v ktorých 
sa zúčastňuje 16 percent občanov? Nedá 
mi tiež nepripomenúť, že túto čiastku už 
niekoľkokrát vrátili do štátnej poklad-
nice občianski aktivisti z mimovládnych 
organizácií, ktoré podporujú Alianciu 
za rodinu. V sociálnych službách a v škol-
stve pracovali (a pracujú) v prospech rodín 
v núdzi často za minimálne mzdy a ešte 
k tomu odviedli množstvo hodín dobro-
voľnej práce. 

• Máme vážnejšie problémy.
Treba si uvedomiť, že korupcia, vplyv 

peňažných skupín, nezamestnanosť, štátny 
dlh, chudoba rodín a ďalšie problémy sú iba 
dôsledkom doby, v ktorej žijeme. Treba hľa-
dať príčiny a tie systematicky odstraňovať. 

Vieme presne, kto má na to kompetencie 
a zodpovednosť. 

• Polarizujete verejnosť a šírite nená-
visť.
Nie sme to my, kto búri verejnosť. My iba 

reagujeme. Homoloby a aktivisti komunity 
LGBTI  burcujú spoločnosť. Na ich ideo-
logické aktivity sú vyčleňované peniaze 
z verejných zdrojov, teda z našich daní. Slo-
venská vláda napríklad vyčlenila v roku 2012 
na aktivity homoloby 482 957 eur, na pro 
life alebo pro family organizácie 0 eur. 
Stotožňuje sa s tým široká verejnosť? A čo 
sa týka nenávisti. Skúste nájsť jeden dôkaz 
o tom, že sme vystupovali nenávistne. Skôr 
je to naopak.

• Homosexuálne orientovaní ľudia 
nemôžu žiť ako ostatní občania.
Štát ani nikto iný sa naozaj nemôže 

zbytočne miešať do života dospelých ľudí, 
ktorí poctivo pracujú, odvádzajú dane, 
plnia si povinnosti. V prípade manželstva 
však dôvod intervencie existuje. Manželstvo 
totiž nie je súkromnou vecou. Sú tu deti. 
Zásahy štátu majú teda opodstatnenie, pre-
tože má zodpovednosť zaručiť vždy a všade 
najlepšie dobro pre dieťa. Druhou otázkou 
je zlepšenie občianskeho života párom 
rovnakého pohlavia. Ak je to nedostatočné, 
treba to riešiť. Iste ste si všimli, že homolo-
by už vôbec nepožaduje úpravu dedičských 
vzťahov či možnosť nahliadať do zdravotnej 
dokumentácie. Doteraz taká požiadavka 
nezaznela. Zdá sa, že tieto problémy sú 
vyriešené. 

• Pozrite sa, ako vyzerá tá vaša tradičná 
rodina.
Áno, dnešná rodina tvorená mužom, že-

nou a deťmi doslova živorí. Pomoc rodinám 
zo strany štátu alebo samospráv je na bode 
mrazu. Nejaká podpora existuje, keď sa 
už rodina ocitne v sociálnom vylúčení. 
Ale funkčné rodiny nemajú dostatočnú 
podporu. Starostlivosť a výchova detí je 
náročná úloha. Bez pomoci štátu a miestnej 
komunity to rodičia často nezvládajú. Som 
presvedčená, že keď bude mať rodina, ako 
ju doteraz poznáme, výnimočné miesto 
v spoločnosti, jej členovia túto úlohu 
zvládnu. 

 Začnime sa konečne pozerať na svet oča-
mi detí. Začnime ich konečne chrániť!

Je najvyšší čas žiadať, aby sa pri tvorbe 
politík vždy posudzoval ich vplyv na dieťa, 
a teda na rodinu! 

 Preto príďte k prvému občianskemu 
referendu a vyjadrite trikrát áno v prospech 
detí! n 

Anna Verešová

Prečo referendum
Kvôli deťom
Je totiž najvyšší čas pozdvihnúť hlas za naše 
deti a vnukov. Teraz. Dnes. Následky 
dnešných našich rozhodnutí budú žať naše 
deti. Treba „kričať zo striech“, čo sa tu už 
dlhodobo deje. Dnes totiž denne hovoríme 
iba o právach dospelých ľudí. Mnohí sa bijú 
do pŕs a zápasia o svoje individuálne dobro. 
To je však iba číre sebectvo. Individualiz-
mus. Kde zostali v tejto ľudsko-právnej 
agende dospelých jedincov deti? Kde je 
ich miesto v živote nás dospelých? Je pre 
mňa smutným konštatovaním, že ani v 21. 
storočí svet dospelých nedokáže ochrániť 
dieťa. Nechceme ochrániť všetky počaté 
deti, pretože nevieme/nechceme pomôcť 
ich matkám a otcom. Nevieme ochrániť 
deti pred zneužívaním, zanedbávaním 
a týraním. A keď belgický parlament prijal 
veľkou väčšinou prelomový zákon o euta-
názii detí, v niektorých našich médiách sa 
objavili titulky, akoby sme našli liek proti 
smrteľnej chorobe: „Deň D je tu! Belgicko 
schválilo eutanáziu pre deti.“

Stratili sme už všetku súdnosť? Stratili 
sme zdravý rozum? Je toto dobro a najlepší 
záujem detí?

 

Mnohí sa ma pýtajú, čo sa stalo, že práve 
teraz organizujeme petície, referendum. No 
nestalo sa nič nové, len my sme sa „zobudi-
li“. Počas celých dvadsiatich rokov sa femi-
nistické organizácie na Slovensku usilovali 
vniesť do našej legislatívy rodovú agendu. 
Vediac, že netreba prebudiť tú obrovskú 
masu väčšiny, ktorá by im to nikdy neschvá-
lila, potichu pekne zhora boli (a doteraz sú) 
prijímané rôzne dokumenty bez toho, aby 
ľudia čo i len tušili, o čo ide. A to nehovo-
rím iba o laickej verejnosti; ani odborná 
verejnosť nebola nikdy prizvaná k diskusii. 
Kto sa len trocha ozval proti, okamžite bol 
vysmiaty a ignorovaný, pretože podľa nich 
je presadzovanie rodovej agendy záväzkom 
SR ako členskej krajiny EÚ. Na základe tejto 
požiadavky sa tieto aktivistky dostali aj 
do štátnych štruktúr. Je to však zavádzanie. 
Slovensko nemá žiaden právny záväzok 
voči EÚ, z ktorého by vyplývala povinnosť 
akceptovať rodovú ideológiu. A že rodová 
rovnosť rovná sa rovnosti medzi mužmi 
a ženami – to by im už v súčasnosti nemal 
uveriť nikto. K týmto hlasným krikom 
feministiek, ktoré sa nazývajú ľudsko-práv-
nymi aktivistkami, sa postupne pridali aj 
homoaktivisti a v ostatnej dobe aj skupina 

LGBTI (Lesba, Gay, Bisexuál, Transsexuál, 
Intersexuál). Hovoria o ľudských právach 
a tvrdia, že im ich my, väčšina, upierame.

Hovoria :
• Referendom upierate práva párom 

rovnakého pohlavia.
Neexistuje právo na registrované partner-

stvo ani na adopcie detí. Európsky súd pre 
ľudské práva vyslovil, že nie sme povinní 
prijať registrované partnerstvá, ale ak ich 
už prijmeme, ostatné už nebude na našom 
rozhodovaní v parlamente. Dnes už nikto 
nespochybní, že registrované partnerstvá 
sa spájajú s adopciou detí. V roku 2002 
ešte homoaktivisti tvrdili, že chcú len 
registrované partnerstvá. Dnes sú v týchto 
krajinách homomanželstvá a povolené 
adopcie detí. Adopcia detí párom rovnaké-
ho pohlavia je experiment na deťoch! A to 
nemôžeme dovoliť. Nemôžeme skúšať, či 
to vyjde, či nevyjde. Ak prídeme na to, že to 
nebolo správne, čo urobíme? Ospravedlní-
me sa im? Alebo ich finančne odškodníme?

• Referendum je zbytočné. 
Referendum nie je zbytočné, pretože 

v našej krajine sú opakované snahy o uzáko-
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Prečo trikrát áno?
Referendum, ktoré prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vyhlásil na 7. februára 2015, 
vydá svedectvo o stave, v ktorom sa Slovensko nachádza. Ukáže našu mieru kresťanskosti 
i mieru záujmu o veci verejné, týkajúce sa rodiny. 

Na Slovensku už bolo niekoľko 
referend, a úspešné bolo iba jedno. 
Nastavenie referenda je opro-

ti voľbám omnoho prísnejšie. Na jeho 
platnosť je potrebná účasť nadpolovičnej 
väčšiny oprávnených voličov. Nie všade je to 
tak. Preto na jeho platnosť treba, aby svoj 
občiansky postoj vyjadril každý. Doslova sa 
bude počítať každý hlas za i proti.

Všeobecne sa očakáva, že v referende 
bude väčšina odpovedí áno. Najväčšou 
hrozbou zostáva práve potrebná účasť 
oprávnených voličov. To, že Slováci si prajú 
ochrániť rodinu, vidno aj zo septembrového 
prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonala 
agentúra Focus. V jej prieskume odpovedala 
viac než polovica respondentov na všetky 
štyri referendové otázky o ochrane rodiny 

kladne, pričom počet kladných odpovedí 
klesal postupne z 89,3 % pri prvej otázke až 
na 68,2 % pri poslednej.

Manželstvo iba pre muža a ženu
Postoj obyvateľov Slovenska k tejto otázke 
je dosť jednoznačný a vychádza z dlhoroč-
nej tradície nespochybňovanej ani socia-
listickým systémom. V rodinách sa muž 
a žena nielen biologicky, ale aj psycho-
logicky dopĺňajú a vytvárajú prirodzený 
harmonický pár. Ak by som to mal povedať 
biblicky, vytvárajú v manželstve jedno telo, 
jednotu. Ich biologické spojenie privádza 
na svet dieťa, čo nie je prirodzeným spô-
sobom možné pri žiadnom inom modeli 
súžitia, ktorý sa niektorí snažia podsúvať.

Napriek tomu, že dnes je aj na Slovensku 
veľmi vysoká miera rozvodovosti, samotní 
rodičia často prekonajú vzájomnú apatiu, 
nevraživosť a zranenia práve kvôli deťom 
uvedomujúc si, že pre dieťa je najlepšie, 
ak vyrastá v úplnej rodine tvorenej otcom 
i mamou. Tento postoj zaujíma aj slovenská 
justícia, ktorá v prípade, že rodina má dieťa, 
hľadá pri rozvode cesty k obnove rozvráte-
ného manželstva.

Aj z pohľadu štátu je rodina a jedna z jej 
funkcií – prinášať ďalší život veľmi dôležitá, 
lebo deti budú nositeľmi hodnôt svojich 
rodičov, teda nositeľmi hodnôt spoločnosti, 
a v budúcnosti budú vytvárať nové mate-
riálne aj duchovné hodnoty. Vďaka tomu 
spoločnosť rastie a rozvíja sa, prirodzene 
zabezpečujúc hmotné i duchovné dobrá 

všetkým svojim členom – od detí až po dô-
chodcov.

Navyše ak by sa štatút rodiny priznal 
dvom ľuďom len na základe ich citovej a se-
xuálnej blízkosti a nie na základe funkcií, 
ktoré má rodina spĺňať, otvorí sa tu otázka 
rôznych ďalších typov rodín zložených 
nielen z dvoch, ale i z viacerých členov. 
Dokonca v snahe o rovnaké práva sa potom 
celý proces môže vymknúť spod kontroly 
a štatút rodiny a beztrestnosť môžu získať 
aj také formy citového a sexuálneho spolu-
žitia, ktoré sú dnes chápané ako trestné.

Deti patria do rodiny
Dieťa patrí do rodiny tvorenej mužom 
a ženou. Podľa už spomínaného prieskumu 
si to myslí 79,4 % opýtaných. Dieťa je splo-
dené mužom a ženou, a tí sa majú podieľať 
na jeho výchove špecifickými spôsobmi. 
Túto výchovu očakáva i samotné dieťa. Deti 
z úplných alebo aj z neúplných rodín, kde 
sa našiel v blízkej rodine chýbajúci vzor, sú 
najvyrovnanejšie, citovo najzrelšie a majú 
vnútornú duchovnú stabilitu. Kriminálnych 
činov sa najčastejšie dopúšťajú mladiství 
z neúplných rodín či z rodín s rozvráteným 
sociálnym zázemím, kde sú síce obaja, otec 
i mama, ale neplnia si svoje úlohy v rodine.

Už toto je jeden z dôkazov, že nie je vhod-
né narúšať túto schému rodiny akýmkoľvek 
aktuálne módnym hitom. Dieťa nesmie 
byť rukojemníkom modernosti spoločnosti 
či jednotlivcov. Nesmie sa na ňom expe-
rimentovať. Nie je pokusným zvieraťom. 
Každý chybný krok vo výchove dieťaťa 
prináša neblahé ovocie v budúcnosti, či 
už vo forme kriminality, citovej labilnosti, 
alebo neschopnosti založiť si rodinu a prijať 
tak práva, ako aj povinnosti s tým spojené. 
Práve západné demokracie, kde sa takto 
experimentuje s dieťaťom, dnes vymierajú, 
ich kultúra je pomaly, ale isto nahradzovaná 
kultúrou prisťahovalcov, najmä z moslim-
ského sveta.

Preto je nevyhnutné urobiť všetko preto, 
aby adoptované dieťa vyrastalo v úplnej 
rodine tvorenej otcom a mamou, mužom 
a ženou. Adoptované dieťa je oveľa zrani-
teľnejšie, keďže už zažilo odmietnutie a zly-
hanie svojich biologických rodičov, často 
neschopných sa o neho postarať nielen 
po materiálnej, ale ani po citovej a duchov-
nej stránke. Experimentovať s ním zname-
ná vziať mu istotu rodiny, po ktorej túži. 
Istotu stability. Tu musíme mať na pamäti, 
že akákoľvek vysoká je na Slovensku miera 
rozvodovosti, miera promiskuity a strieda-
nia partnerov v prípade homosexuálnych 
vzťahov je niekoľkonásobne vyššia. Je to 
dané povahou vzťahu, ktorý je založený 

na zážitkoch a naplnených túžbach. Ak 
sa vyhovie ďalšej takejto túžbe – túžbe 
po dieťati, nijako to nezmení povahu týchto 
vzťahov a dieťa sa ocitne v nestabilnom 
a pre jeho vývoj veľmi rizikovom prostredí.

Sexuálna výchova
V prípade tretej otázky je spoločnosť 
zavádzaná najčastejšie. Jej znenie nezna-
mená, že dieťa nemá navštevovať sexuálnu 
výchovu, ale znamená, že škola musí brať 
do úvahy právo rodiča primeraným spôso-
bom a v patričnom čase informovať dieťa 
o jeho sexualite. Rodič totiž nesie zodpo-
vednosť aj za zdravý vývoj dieťaťa v tejto ob-
lasti a je preto neprijateľné, aby sa na jednej 
strane od neho požadovali tieto povinnosti 
a na druhej niekto, kto nenesie žiadnu 
zodpovednosť, určoval čo a kedy ohľadom 
sexuality dieťaťu povie. Rodič totiž nesie 
aj trestnoprávnu zodpovednosť za skut-
ky dieťaťa ovplyvnené aj neprimeraným 
zasahovaním tretích osôb do sexuálneho 
vývoja dieťaťa, čo zásadne odlišuje sexuálnu 
výchovu od iných predmetov vyučovaných 
v škole.

V ostatnom období bol náš mediálny 
svet zahltený takým množstvo neuveriteľ-
ných príbehov v tejto oblasti, že sa vôbec 
netreba čudovať reakcii ľudí, ktorí im už 
neveria. Stačí, ak niekto vypustí klamlivú 
správu, a potom ju sám dementuje. Narúša 
dôveryhodnosť mnohých ďalších, ktoré sú 
založené na pravdivých situáciách.

Akokoľvek je to s pravdivosťou či neprav-
divosťou týchto informácií, rodič má mať 
právo vybrať čas a spôsob i obsah sexuálnej 
výchovy svojho dieťaťa. Má mať právo 
povedať, či súhlasí s tým, aby sa jeho dieťa 
učilo napríklad navliekať kondóm na umelý 
penis, alebo praktiky sexuálneho sebauspo-
kojovania, či o sexe s rovnakým pohlavím. 
Má právo povedať, kedy je jeho dieťa zrelé 
na to, aby s ním boli preberané otázky sexu-
ality. Nemôže sa predsa stať to, že pedagóg 
v materskej škôlke či na prvom stupni 
základnej školy bude deti učiť o sexe. A rov-
nako má právo vyučovať sexuálnu výchovu 
svojho dieťaťa v súlade s vlastným svedo-
mím i s budovaným svedomím dieťaťa. Ak 
je dieťa členom kresťanského spoločenstva, 
nie je preň dobré, aby bolo na jednej strane 
konfrontované s Bibliou a kresťanskými 
mravnými zásadami, a na druhej strane 
mu boli vštepované voľnomyšlienkárske 
sexuálne názory.

Navyše treba mať na pamäti, že kaž-
dé dieťa sexuálne dozrieva v inom čase 
a rôznym spôsobom. To sexuálna výchova 
v školách podľa jednotlivých tried nemôže 
brať do úvahy. A tak je podstatne lepšie, aby 

o tom rozhodol najkompetentnejší človek, 
ktorý pozná dieťa najlepšie – rodič. A ten 
nemôže byť trestaný za to, že sa snaží pre 
dieťa v kontexte jeho mravného a morálne-
ho vývoja zabezpečiť to najlepšie pros-
tredie, informácie v tom najlepšom čase, 
podané tým najadekvátnejším spôsobom. 
Za dieťa nenesie zodpovednosť štát, nesie ju 
rodič. Aj v tejto oblasti.

Nenávisť
Na záver si treba uvedomiť, že kresťanstvo 
ako také i jeho predstavitelia počnúc Svä-
tým Otcom, ako aj samotní kresťania majú 
a za každých okolností musia mať na zreteli 
lásku ku každému človekovi, i k tomu, čo 
pácha hriech, a na druhej strane odpor voči 
takémuto konaniu. Rozlišuje sa tak človek 
a skutok. Človeka, i hriešnika, treba milo-
vať, a zlý skutok, hriech, odsúdiť. To sa týka 
aj homosexuality. Aj Svätý Otec František 
neraz povedal, že miluje každého homo-
sexuála, no nemôže sa stotožniť a súhlasiť 
s počínaním každého homosexuála. Práve 
tento rozdiel chcú mnohí zmazať a donútiť 
všetkých, aj kresťanov, aby rešpektovali 
a súhlasili s ich často nemravným konaním.

Kresťania sú tak obviňovaní z nenávisti 
voči homosexuálom (nepopieram, že nie-
ktorí sa takto prezentujú, ale ich konanie 
je v rozpore s kresťanstvom). Ale nikde 
som nepočul o pochodoch kresťanov, kde 
by urážali či sa oplzlo a nemravne správali 
voči homosexuálom. Na druhej strane 
i v samotnej Argentíne, odkiaľ pochá-
dza Svätý Otec, sa udial prípad, keď dav 
obnažených gayov a lesieb v meste San Juan 
útočil na katedrálu s úmyslom ju podpáliť 
a zničiť. Katedrálu strážili prevažne mladí 
ľudia, ktorí sa zomkli do reťaze a modlili 
sa ruženec. Gayovia, a najmä lesby na nich 
kričali, oplzlo sa k nim správali, urážali ich, 
striekali im na odev i tváre farby, dokonca 
im farbu striekali na nohavice v oblasti roz-
kroku, čím ich verejne ponižovali. Niektoré 
ich zvádzali, priamo pred nimi naznačovali 
rôzne sexuálne zvrhlosti. Toto nie je in-
formácia zo žiadneho pochybného zdroja, 
ale priamo z videa natočeného jedným 
z účastníkov tohto útoku. Vrcholom celého 
ich podujatia bol nezriadený tanec okolo 
horiacej sochy.

Dnes viac ako inokedy treba chrániť seba, 
svoju rodinu prostriedkami, ktoré nám dal 
Boh. A jedným z nich je aj právo ísť na re-
ferendum a povedať svoj názor. Prosím vás, 
nebuďte ľahostajní a povedzte v referende 
trikrát áno. n

Juraj Gradoš
ilustr. snímky: commons.wikimedia.org
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Najviac trpia 
nevinné deti
Kríza rodiny sa prejavuje v rôznych smeroch. 
Mnoho rodín sa rozpadá. Často aj pre 
malicherné príčiny. Najviac trpia nevinné 
deti, ktoré nevyrastajú v usporiadaných 
rodinách. Mimoriadna biskupská synoda 
konštatovala, že „mnoho detí sa rodí mimo 
manželstva a mnohé vyrastajú iba s jedným 
rodičom“. Deti však potrebujú nielen matku, 
ale aj otca. Dobrá a správna výchova detí 
spočíva v príklade a láske oboch rodičov. 
Dnes je dosť aj takých prípadov, keď 
deťom chýba nielen jeden rodič, ale kvôli 
pracovnej zaneprázdnenosti obaja. O deti 
sa starajú starí rodičia, ktorí už nemajú 
dosť síl na zvládnutie ich výchovy, a tak ich 
vychováva ulica. Deti potrebujú milujúci 
rodičovský domov s atmosférou lásky, 
pochopenia a prijatia. Vedecké poznatky 
tvrdia, že už prvé roky života dieťaťa sa 
natrvalo podpíšu na jeho charaktere 
a smerovaní jeho života.

Často však dieťa prichádza na svet ako 
dielo „náhody“ či „nehody“ a nemusí byť 
prijaté slobodnou matkou alebo rodičmi, 
ktorí možno ešte nepočítali so svadbou. 
Dieťa je vnímané ako prekážka na ceste 
matky za kariérou, lebo ešte nedoštudovala, 
nepočítala s dieťaťom, ešte nechcela uzavrieť 
manželstvo. Podobne môže reagovať aj otec. 
„Deti sú často objektmi sporu medzi rodičmi 
a skutočnými obeťami rozkolov,“ konštatuje 
realitu biskupská synoda.

Každé dieťa je Boží dar. Veď nik z ľudí 
sa nepýtal na svet. K životu nás z ničoty 
povolal Boh vo svojej nekonečnej láske. 
Preto musíme vedieť, že Bohu ide o každého 
z nás a chce každému človekovi darovať 
lásku a šťastie v pozemskom živote, ale aj vo 
večnosti. S každým človekom má svoj večný 
plán lásky. Povoláva človeka na svet cez lásku 
rodičov. Preto majú mladí ľudia dozrievať 
v láske, aby sa mohli stať zodpovednými 
rodičmi, ktorí vytvoria ovzdušie lásky 
a prijatia pre svoje deti.

Dnes nie sú ojedinelým príkladom 
zneužívané deti. Biskupská synoda tvrdí, že 
„sexuálne zneužívanie detí predstavuje jednu 
z najškandalóznejších a najperverznejších 
skutočností súčasnej spoločnosti“. 
Spoločnosť musí brániť bezbranné detí 
a prísne trestať ich zneužívanie. Veď ide aj 
o ich „duchovnú vraždu“, sú často poznačené 
na celý svoj život. Deti trpia aj v dôsledku 
vojen a nepokojov v mnohých krajinách.

Preto vo svojich modlitbách nezabúdajme 
na trpiace deti.

Mons. Ján Babjak SJ

(Odovzdávanie) ľudského života

Humanae vitae
V encyklike Humanae vitae 
ide o neľahké učenie, ale zá-
roveň aj o nemennú pravdu. 
Rieši súčasné otázky v se-
xuálnej oblasti. Cirkev vidí 
manželskú lásku medzi mu-
žom a ženou ako stvoriteľskú 
činnosť samotného Boha. 

Hovorca Svätej stolice páter Federico 
Lombardi sa k encyklike vyjadril: 
„... logika vzájomného prijatia, 

rešpektu manželov, duchovna a zodpoved-
nosti, ... sa môže zdať vzdialená od skutoč-
nosti plnej vytrhnutia a oddelenia sexuality 
od zodpovednosti. Sexuality, ktorá dnes 
na nás kričí zo všetkých rohov ulíc a miest 
či z obrazoviek televízií a počítačov. Ale 
práve pre toto je Humanae vitae taká pre-
zieravá a predvídavá. Odvážnymi ,ťažkými 
slovami‘ nám pripomína pravdu a dôstoj-
nosť človeka, života a lásky, na ktorú sa 
príliš často zabúda.“

Vernosť Božiemu plánu
Ľudia oprávnene zisťujú, že manželský 
úkon nanútený druhému partnerovi bez 
ohľadu na jeho stav a na jeho spravodlivé 
požiadavky nie je opravdivým skutkom 
lásky, a preto odporuje tomu, čo mravný 
poriadok vyžaduje vzhľadom na vzťah 
medzi manželmi. Kto používa dar man-
želskej lásky, a pritom zachováva zákony 
plodenia, nepovažuje sa za pána prameňov 
života, ale skôr za služobníka Stvoriteľovho 
úmyslu. Ako človek nemá bezhraničnú 
moc nad svojím telom, tak ju nemá ani 
nad plodivými schopnosťami, pretože tieto 
svojou povahou sú zamerané na plodenie 
ľudského života, ktorého počiatkom je Boh. 
(HV 13) Princípom manželskej mravnosti 
podľa učenia Cirkvi je kritérium vernosti 
Božiemu plánu. Encyklika jasne rozlišuje 
medzi mravne neprijateľnými metódami 
regulácie pôrodnosti a tými, ktoré sú mrav-
ne správne.

Cirkev stráži pravé ľudské 
hodnoty
Keďže Cirkev neustanovila ani jeden z tých-
to zákonov, nemôže o nich rozhodovať, 
ale ich môže iba strážiť a vykladať, a nikdy 
nebude smieť vyhlásiť za dovolené to, čo je 

naozaj nedovolené, pretože to svojou pova-
hou vždy odporuje pravému dobru človeka. 
(HV 18)

Boží zákon možno zachovať
Mnohým sa bude zdať, že učenie Cirkvi 
o správnom regulovaní pôrodnosti sa nedá 
zachovať. Ako všetky dobrá, aj tento zákon 
vyžaduje pevné predsavzatie a veľké úsilie 
jednotlivcov, rodín a ľudskej spoločnosti. 
Ba nemožno ho zachovať bez pomoci Božej 
milosti, ktorá posilňuje vôľu človeka. (HV 
20) Pápež v encyklike niekoľkokrát zdôraz-
ňuje, že zodpovedné rodičovstvo si vyža-
duje neprestajné úsilie a že sa uskutočňuje 
za cenu vzácneho sebazaprenia. (HV 21)

Pápež využíva príležitosť a pripomína vy-
chovávateľom a všetkým, čo sú zodpovední 
za spoločné dobro ľudskej spoločnosti, a ob-
racia sa aj na predstaviteľov štátov, ktorí pre-
dovšetkým majú povinnosť chrániť spoločné 
dobro a možnosť toľko urobiť pre ochranu 
dobrých mravov. Vedcov povzbudzuje, aby 
dôkladnejšie objasnili rozličné podmienky 
napomáhajúce mravne dovolené regulovanie 
ľudskej pôrodnosti. (HV 23, 24)

Kresťanským manželom pápež píše, 
že Pán im zveril úlohu zviditeľniť pred 
ľuďmi svätosť zákona, ktorý zjednocuje ich 
vzájomnú lásku spolupôsobením s lás-
kou Boha, pôvodcu ľudského života. (HV 
25) Ďalej pokračuje: „Nechceme zamlčať 
ťažkosti, s ktorými sa stretáva život kres-
ťanských manželov... Preto nech manželia 
ochotne prijímajú sebe určené námahy, 
posilnení vierou a tou nádejou, ktorá 
,nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata 
v našich srdciach skrze Ducha Svätého, 
ktorého sme dostali‘ (Rim 5, 5). Ustavičnou 

modlitbou nech si vyprosujú Božiu pomoc 
a nech čerpajú milosť a lásku predovšetkým 
z večného prameňa Eucharistie... Nech 
sa pokorne a vytrvalo utiekajú k Božiemu 
milosrdenstvu, ktoré hojne udeľuje sviatosť 
zmierenia.“ (HV 25)

Lekárom a zdravotníkom píše: „Máme vo 
veľkej úcte aj lekárov a zdravotníkov, ktorí 
sa pri vykonávaní svojich povinností snažia 
zachovávať skôr to, čo od nich žiada osobit-
ný ráz kresťanského povolania, než akýkoľ-
vek ľudský osoh. Nech teda pevne vytrvajú 
v predsavzatí, že budú vždy podporovať tie 
názory, ktoré sa opierajú o vieru a o správne 
usudzujúci rozum...“ (HV 27)

Kňazov oslovuje: „... hlavnou úlohou je, 
aby ste učenie Cirkvi o manželstve podávali 
úplne a jasne. Dávajte ako prví plnením 
svojej služby príklad úprimnej poslušnosti, 
ktorú treba navonok i vnútorne prejavovať 
Učiteľskému úradu Cirkvi...“ (HV 28)

Nakoniec sa obracia k biskupom: „... vás 
všetkých vyzývame, aby ste sa so všet-
kou horlivosťou a bez meškania venovali 
ochrane manželstva a zdôrazňovaniu jeho 
posvätnosti, aby manželský život dosahoval 
stále väčšiu ľudskú a kresťanskú dokona-
losť. Považujte túto úlohu za najsvätejšiu 
povinnosť, ktorá vám bola v súčasnosti 
zverená.“ (HV 30)

Pápeža búrka po vydaní encykliky zasko-
čila. Bol to najťažší okamih jeho pontifi-
kátu. Pápež to všetko musel niesť a uniesť 
z jedného dôvodu. Keď podpísal encykliku, 
povedal: „Nezradil som pravdu.“ A to bol 
dôvod: pravda o ľudskej láske. n

Miroslav Dancák
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

snímka: upload.wikimedia.org

Na ceste lásky spoznáš Boha
Svätý Otec František vo svojej homílii 
upriamil pozornosť na cestu lásky. Povedal: 
„Boh je láska! A jedine na ceste lásky môžeš 
poznať Boha. Lásky rozumnej, sprevádzanej 
rozumom, no lásky! Ako však môžem milo-
vať niekoho, koho nepoznám? Miluj tých, 
ktorých máš nablízku. A toto je náuka dvoch 
prikázaní: najdôležitejšie je milovať Boha, 
lebo on je láska; druhé je milovať blížneho. 
No k tomu, aby sme došli k prvému, musíme 
vyjsť schodíkmi druhého: čiže prostredníc-
tvom lásky k blížnemu dôjdeme k poznaniu 
Boha, ktorý je láskou. Jedine rozumným 
milovaním, no milovaním, môžeme dôjsť 
k tejto láske.
Preto sa musíme milovať navzájom, lebo 
láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa 
z Boha. K poznaniu Boha treba milovať. Kto 
miluje, pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal 
Boha, lebo Boh je láska. Nie však láska z tele-
novely. To teda nie! Je láskou pevnou, silnou; 
láskou večnou, láskou, ktorá sa zjavuje – to je 
slovo týchto dní, zjavenie – vo svojom Synovi, 
ktorý prišiel, aby nás spasil. Láska konkrétna, 
láska skutkov, nie slov. Na poznanie Boha tre-
ba jeden celý život, treba cestu, cestu lásky, 
poznania, lásky k blížnemu, lásky k tým, ktorí 
nás nenávidia, lásky ku všetkým.“ (úryvok 
homílie z 8. januára 2015)

Poddajné srdce
Pápež František v jednej zo svojich ranných 
homílií upriamil pozornosť na Svätého 
Ducha, ktorý učí milovať a láme zatvrdnutosť 
srdca. „Srdce môže byť kamenné z rozlič-
ných príčin. Napríklad z dôvodu bolestných 
skúseností či uzatvorenia sa do seba. Vytvoriť 
si svoj vlastný, uzavretý svet – vo svojom 
vnútri, vo svojom spoločenstve či vo farnosti. 
No vždy je to uzavretosť. Keď srdce zatvrdne, 
nie je slobodné. A keď nie je slobodné, je 
to preto, lebo nemiluje. Kto nemiluje, nie 
je slobodný. Kto nás teda učí milovať? Kto 
nás robí slobodnými od tejto zatvrdnutosti? 
Jedine Svätý Duch. Môžeš absolvovať mnohé 
kurzy katechizmu, tisíc kurzov spirituality, 
tisíc kurzov jogy, zenu a všetkých týchto vecí. 
No toto ti nikdy nebude môcť dať synov-
skú slobodu. Jedine Svätý Duch je ten, kto 
pohne tvojím srdcom, aby povedalo: ,Otče.ʻ 

Jedine Svätý Duch je schopný vyhnať von či 
prelomiť túto zatvrdnutosť srdca a urobiť 
srdce... ‚mäkkýmʻ. Neviem, nepáči sa mi toto 
slovo, skôr ‚poddajnýmʻ. Poddajným Pánovi. 
Poddajným slobode lásky.“ (úryvok homílie 
z 9. januára 2015)

Sila a inšpirácia Svätého Ducha
Svätý Otec František pred modlitbou Anjel 
Pána povzbudil veriacich k častej modlitbe 
k Svätému Duchu. Povedal: „Svätý Duch je 
ten, na ktorého často v našich modlitbách 
zabúdame. Často sa modlíme k Ježišovi, 
modlíme sa k Otcovi, osobitne v Otčenáši, ale 
nie tak často sa modlíme k Svätému Duchu. 
Je to pravda? Je ten, na ktorého sa zabúda. 
A potrebujeme žiadať o jeho pomoc, jeho 
silu, jeho inšpiráciu. Svätý Duch je ten istý 
Duch, ktorý dnes vedie kresťanskú existen-
ciu: životy mužov a žien, ktorí sa nazývajú 
a chcú byť kresťanmi. Vložiť pod pôsobenie 
Svätého Ducha náš kresťanský život a po-
slanie, ktoré sme všetci prijali mocou krstu, 
znamená nanovo nájsť apoštolskú odvahu, 
nevyhnutnú na prekonanie pohodlného 
prispôsobovania sa svetu. Naopak, taký kres-
ťan či také spoločenstvo, ktoré je „hluché“ 
na hlas Svätého Ducha, pobádajúci prinášať 
evanjelium až na samý kraj zeme a spoloč-
nosti, stáva sa kresťanom či spoločenstvom, 
ktoré je nemé, ktoré nerozpráva a neevanje-
lizuje. No zapamätajte si: často sa modlime 
k Svätému Duchu, aby nám pomáhal, aby 
nám dal silu, inšpiroval nás a dal nám kráčať 
vpred.“ (úryvok príhovoru z 11. januára 2015)

Kresťanstvo sa šíri vďaka radosti učeníkov, 
ktorí sa cítia byť milovaní a spasení. (Twitter 
Svätého Otca Františka z 3. januára 2015)

Ježiš prišiel, aby nás spasil: neodmietajme 
tento obdivuhodný dar! (Twitter Svätého 
Otca Františka zo 6. januára 2015)

Nedeľa je Pánov deň: nájdime si čas, aby sme 
boli s ním. (Twitter Svätého Otca Františka 
z 10. januára 2015) 

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com50
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Je naozaj v západnej Európe také silné 
voľnomyšlienkárstvo ohľadom sexuálnej 
výchovy, ako sa to u nás prezentuje?
Odpoviem skutočným príbehom mo-
jich priateľov z augusta minulého roka. 
Na prázdninách u starej mamy sa spolu 
hrali dve sesternice: štvorročná Zuzka a päť-
ročná Hilda žijúca v Nemecku, ktorá chodí 
od polroka do nemeckej škôlky.

Hilda sa spýtala Zuzky: „Zuzka, a ty keď 
vyrastieš, čím by si chcela byť – mužom 
alebo ženou?“

Zuzka odpovedala: „Hilda, ale veď 
ja som žena! Ja som bola odvždy žena. Už 
v mamkinom brušku som bola žena.“

Toto je reálny príklad toho, čo doká-
že s malým dieťaťom urobiť nesprávna 
výchova v škole – totálne zničenie pohľadu 
na vlastnú osobu. Dievčatko podľa vyučo-
vania v škôlke už vlastne ani nevie, kým je. 

Či chlapcom, alebo dievčaťom. Kde je jej 
vlastná identita? Kde je jej vlastné prijatie 
seba?

Je naozaj dôležité, aby sa jedinec už 
v detskom veku stotožnil so svojím 
pohlavím?
Každý jedinec sa už odmalička postupne 
identifikuje so svojím pohlavím, ak to 
niekto negatívne neovplyvní. Dievčatá 
sa hrajú s bábikami a učia sa byť mama-
mi. Chlapci rozoberajú autíčka a hrajú sa 
na vojakov, a tak sa identifikujú s mužskými 

vzormi. Zhruba v období 10 – 13 rokov, pred 
obdobím puberty si každý jedinec potrebu-
je potvrdiť svoju mužskosť alebo ženskosť. 
Syn napodobňuje otca, dcéra matku. Táto 
identifikácia prebieha dlhé roky. Ak niekto 
tvrdí, že toto obdobie identifikácie nie je 
dôležité a stačí sa rozhodnúť v dospelosti, 
narúša stabilitu osobnosti.

Neviem si predstaviť, že by som v detstve 
nemal jasnú túto otázku a raz by som sa 
hral ako dievča, inokedy ako chlapec, Kým 
by som vlastne bol, na čo by som sa vlastne 
pripravoval, na akú úlohu v rodine?

Je identifikácia s úlohou otca a matky 
v rodine dôležitá?
Zo skúseností môžem povedať, že je to veľ-
mi dôležité. Skúsim to vysvetliť na príklade. 
Poznám muža, ktorý vyrastal v rodine, kde 
v určitom období absentoval otec. V tom 

čase prebrala otcovské úlohy v rodine matka 
a synovi zverila svoje „ľahšie“ úlohy. Chla-
pec takto vyrastal a vnímal, že je to takto 
správne. Mama rozhodovala, viedla domác-
nosť, zabezpečovala rodinu a podobne. On 
umýval riad, piekol, robil veci v kuchyni. 
Keď sa oženil, zobral si za manželku diev-
činu, ktorá takúto situáciu vo svojom živote 
nepoznala. Bola síce rada, že jej pomohol 
s jej prácami, no očakávala, že preberie aj 
zodpovednosť za rodinu. On to ale očakával 
od nej. A v rodine nastala patová situácia, 
ktorá sa skončila v momente, keď si manžel 

uvedomil svoju skutočnú úlohu v rodine.
Ak je v rodine jednostranná výchova, 

potom dochádza k ochudobneniu dieťaťa. 
Ak nastane situácia, ktorej pre absenciu 
jedného z rodičov hovoríme neúplná rodi-
na, je pre dievča dôležité identifikovať sa so 
ženským vzorom v niekom z blízkej rodiny. 
U chlapca je to obdobné, a ešte dôležitejšie.

Nemôže si to niekto vysvetliť tak, že 
mužské činnosti robia iba muži a ženské 
iba ženy?
Manželská láska znamená, že ja ako muž 
z lásky k svojej manželke nemám prob-
lém pomôcť jej v domácnosti, prípadne ju 
na istý čas zastúpiť. Platí to aj opačne. Muž 
má milovať svoju manželku a má byť ochot-
ný položiť aj svoj život za ňu a za svoju 
rodinu, ako to urobil Kristus za Cirkev.

To ale neznamená, že poprie vlastnú 
identitu a prijme identitu manželky. Musí 
zostať mužom, otcom rodiny. Niekedy prá-
ve to, že z lásky k manželke urobí činnosť, 
ktorú zvyčajne robila ona, ukáže deťom 
dôležitosť komunikácie, vzájomnej podpo-
ry, a najmä lásky medzi rodičmi. V očiach 
detí ani manželky vôbec nestráca svoju 
mužskosť, ba naopak, ich pohľad na neho 
ako manžela a otca je o to pevnejší. A platí 
to aj naopak.

Muž je teda predurčený byť otcom, žena 
matkou?
Presne tak. Potvrdzuje to nielen biológia 
a fyziológia človeka, ale aj psychológia a so-

ciológia. S týmto pohľadom na človeka sa 
stotožňujú mnohé vedecké štúdie po celom 
svete, ktoré potvrdzujú biblický pohľad 
na človeka. Ich výskum vyvracia ideu gen-
derovej filozofie, ktorá je vlastne iba myš-
lienkou bez vedeckých základov. Potvrdzuje 
to napr. výskum v Nórsku (a istotne by 
výsledky boli podobné u nás), kde si muži 
vyberajú aj v dnešnej dobe typicky mužské 
profesie a ženy zasa ženské. Muž a žena sú 
rozdielni, čo ale nemení nič na tom, že sú si 

rovnocenní a majú rovnakú nezameniteľnú 
hodnotu v spoločnosti.

A tak, keďže muž je predurčený byť ot-
com a nemôže byť matkou a žena podobne, 
rodičovský pár nemôžu tvoriť dvaja muži 
alebo dve ženy. Dieťa vychovávané v takom-
to súžití nikdy nedostane plnohodnotný 
základ do života a je ochudobnené o jeden 
z rodičovských vzorov.

Prečo je dôležité ísť na referendum?
Každá spoločnosť, ktorá sa v minulosti po-
stavila proti životu a proti rodine, zanikla. 
Môžeme sa pozrieť na Európu – miera pô-
rodnosti je jasná. Európa vymiera, nakoľko 
v 70. rokoch 20. storočia prijala antikon-
cepčnú mentalitu namierenú proti životu. 
Dieťa sa stalo akoby prekážkou a prob-
lémom, a dnes môžeme vidieť následky 

tohto rozhodnutia. Aj samotné Slovensko 
vymiera.

Genderová ideológia je vrcholom tejto 
skazy. Cieľom je úplné zničenie a podko-
panie princípov rodiny. To znamená zánik 
celej spoločnosti, národa, rozklad ľudstva. 
Už v Ríme platilo pravidlo: Rozdeľ a panuj.

Rodina je rodinou! Nenahradí ju žiadne 
partnerstvo muža a muža alebo ženy a ženy. 
Ja chcem svojou účasťou na referende chrá-
niť svoju rodinu. Je to moja povinnosť. Deti, 

ktoré sme dostali od Boha ako dar, nie sú 
majetkom spoločnosti, a ja nesiem pred Bo-
hom zodpovednosť za ich správnu výchovu. 
Štát nemôže na jednej strane vyžadovať 
od rodičov povinnosti a na druhej pošliapa-
vať ich právo na výchovu (aj sexuálnu) detí 
podľa ich presvedčenia.

Môžu niečo zmeniť aj hlasy takého malé-
ho spoločenstva, akým je Gréckokatolíc-
ka cirkev na Slovensku?
Každý hlas je dôležitý. Viem, že spoločnosť 
je omámená ľahostajnosťou a niekedy pre-
stáva myslieť a prijíma len to, čo naservíruje 
denná tlač, televízia a bulvár, no zobuďme 
sa. Aj tvoj hlas je dôležitý. Je to naše právo 
chrániť rodinu.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Rodina  
je rodina

Otec Peter Jakub je riadite-
ľom občianského združe-
nia Sigord pre rodinu, ktoré 
je podporovateľom Alian-
cie za rodinu.

Nezostaňme 
ticho
K napísaniu príspevku ma podnietil článok, 
ktorý sa objavil na internete a zaujal 
ma titulkom: Zneužili Boha. Autor písal 
o blížiacom sa referende. Po prečítaní mi 
bolo jasné, že ide o tzv. antikampaň, v ktorej 
sa slovne útočilo na kresťanov a hlavnou 
ideou bolo, aby ľudia nešli na referendum. 
Čím viac som o tom uvažovala, tým viac mi 
to pripomínalo slovenské porekadlo: Zlodej 
kričí: „Chyťte zlodeja!“ Autor, vyhlasujúc 
o sebe, že je kresťan katolík, sa neštítil 
vystúpiť proti kresťanským a morálnym 
hodnotám, pričom sa prezentoval ako ten, 
kto stojí na strane Boha. Je absurdné byť 
„spojencom“ Boha proti Božím zákonom. 
Sám autor bol tým, kto „zneužil“ Božie 
meno na vlastné ciele. Nebuďme zaslepení 
a uvedomme si, aký boj prebieha, aby 
referendum nebolo úspešné. Prečo mnohým 
na tom tak záleží? A nie je ich málo... No 
prečítala som si aj diskusné príspevky 
k článku a mnohí s autorom nesúhlasili. 
Z diskusie vyberám: „Referendum je jedna 
z mála zachovaných metód skutočnej 
demokracie, preto akákoľvek neúčasť alebo 
snaha bojkotovať referendum by bola 
jednoducho prejavom svojej nespôsobilosti 
podieľať sa na rozhodovacom procese 
v našej spoločnosti.“

„Verím, že referendum nie je zbytočné. 
Ak prejde, tak sme na čas zachránení. Ak 
neprejde, aspoň budem mať čisté svedomie 
a budem sa môcť pozrieť do očí poslednej 
generácie detí, a budem vedieť, že som 
sa zlu postavil a nekolaboroval s ním. 
Najhoršie na tom je, že všetci si uvedomia 
o niekoľko desaťročí a budú sa hanbiť pred 
celým svetom, a hlavne pred sebou, že keď 
mali možnosť, tak zaváhali a nechali to tak, 
ospravedlňujúc sa, že je to ich právo. Tento 
alibizmus však bude stáť desaťtisíce ľudských 
životov.“

Viem, že mnohí sú už z tejto témy 
otrávení, no pamätajme na to, že raz 
sa všetci za svoje rozhodnutia budeme 
zodpovedať a rozhodnutím nie je len to, ako 
odpoviem, ale aj to, či sa na tomto hlasovaní 
zúčastním. Ešte by som dodala, že som len 
radový občan, no predovšetkým som veriaca 
gréckokatolíčka, ktorej záleží na budúcnosti 
svojich detí a vnúčat. Ja sa budem raz 
zodpovedať za to, čo som urobila či 
neurobila. A to ma priviedlo k presvedčeniu, 
že treba reagovať a nezostať ticho.

Katarína Kiselová
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MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO
PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.

Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,

aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie,

a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy

naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
S otcovskou láskou chráň dielo,

ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje

nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,

ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.

Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, 
Otcu i Synu, i Svätému Duchu, 

teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Hľa  posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady 
a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, 
budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť 

pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.  
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť,  

lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy 
budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Mt 10, 16 – 20
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Rozlišovanie
V tejto rubrike sme sa venovali vybraným 

metódam alternatívnej medicíny: homeo-
patii, akupunktúre, joge, Silvovej metóde. 
Vzhľadom na veľký počet metód je dôležité 
vymedziť všeobecné kritériá, podľa ktorých 
môže každý jednotlivé metódy v praxi zhod-
notiť a rozhodnúť sa.

„Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho 
sa držte!“ (1 Sol 21) Skôr, než sa otvoríme  
pôsobeniu akejkoľvek metódy alternatívnej 
medicíny, mali by sme si zodpovedať otázky:
1. Je táto metóda a jej účinok spätý s ne-

jakou filozofiou či učením? Je učenie, 
z ktorého vychádza táto metóda, v súlade 
s Božím slovom? 

2. Privádza ma daná metóda k viere v Boha 
alebo v povery? Ako na mňa pôsobí táto 
metóda? Približuje ma k Bohu alebo osla-
buje moju vieru? „Chráňte sa falošných 
prorokov: prichádzajú k vám v ovčom 
rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich 
po ovocí... každý dobrý strom rodí dobré 
ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.“ 
(Mt 7, 15 – 18)

3. Možno vysvetliť účinok vybranej metódy 
bez ezoterických alebo okultných vysvetle-
ní? Je táto metóda praktizovaná v súvislosti 
s nejakým rituálom? Objavujú sa v rámci 
liečebnej metódy pojmy, ktoré nachádza-
me v oblasti okultizmu a ezoteriky? Zlý 
duch sa dnes totiž skrýva za slová: kozmic-
ká energia, zemské žiarenie, ľudská aura.

4. Spolupracuje táto metóda s kozmickou 
energiou či s neosobnou silou vesmíru? 

5. Je s touto metódou spojená sebaspása 
človeka? „Tu povedal had žene... v deň, 
keď budete z neho jesť,... budete ako 
Boh... A žena videla, že strom je na je-
denie chutný, na pohľad krásny a na po-
znanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia 
a jedla...“ (Gn 3, 4 – 6)

6. Aké sú vedecké dôkazy účinku metódy?
Zdravie človeka má i duchovný rozmer 

a človek si vyberá cestu, ktorá mu ponúka 
úplné zdravie. V časoch Ježiša Krista ho 
mnohí ľudia vyhľadávali a túžili byť v jeho 
prítomnosti práve preto (a mnohí len preto), 
že uzdravoval. To platí aj dnes. Koľkí z nás 
už vyhľadali a navštívili liečiteľa veriac, že 
má moc uzdravovať, že metóda liečby, ktorú 
ponúka, je tá pravá, najúčinnejšia?

Pre kresťana je najjednoduchšou pomôc-
kou, ako rozlíšiť zlo a oficiálnu medicínu 
od alternatívnej, odpovedať si na otázku, či 
nemusí kvôli tejto metóde začať veriť v exis-
tenciu  neznámych síl a v pôsobenie rôznych 
druhov energie a či nemusí kvôli tejto metó-
de meniť svoj kresťanský názor.

Antónia Rabatínová
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Dávanie
Dávanie je jednou z najuspokojujúcejších súčastí kresťanského života. Biblia obsahuje viac 
veršov súvisiacich s dávaním a štedrosťou než s akýmkoľvek iným použitím peňazí. Nieke-
dy si myslíme, že dávanie je obeť, ale v skutočnosti je to požehnanie. Keď si myslíme, že sa 
vzdávame niečoho, čo patrí nám, zabúdame na pravdu z verša: „... veď od teba je všetko a čo 
sme ti dali, máme z tvojej ruky“ (1 Krn 29, 14). 

Teda dávanie nie je spôsob, ako si 
u Boha zbierame dobré body, lebo 
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 

To my sme tí, ktorí dávaním získavajú.

Správne postoje pri dávaní
Dávajte zo srdca, z lásky a z vďačnosti 
Bohu.

Boh hodnotí naše skutky na základe 
našich postojov. Príkladom nám môže byť 
Boží postoj: „Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jediného Syna“ (Jn 3, 16). Miloval 
a potom dal. Láska by mala byť motívom 
všetkého nášho dávania. To isté hovorí 
Pavol: „A keby som rozdal celý svoj majetok 
ako almužnu,... a lásky by som nemal, nič 
by mi to neosožilo.“ (1 Kor 13, 3) Máločo je 
chvályhodnejšie, ako keď rozdáme všetko 
chudobným, ale ak to robíme bez lásky, 
nemá to pre dávajúceho žiaden úžitok. 
V Božej ekonomike je postoj dôležitejší ako 
čiastka. Farizeji dbali na to, aby dávali pres-
nú čiastku až do posledného lístka mäty zo 
svojej úrody. Ježiš ich však karhal, pretože 
dávali, aby splnili zákon, ale zanedbávali 
lásku. (pozri Mt 23,23)

Dávajte s radosťou, s túžbou dávať.

„Každý má dávať tak, ako si umienil 
v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo 
veselého darcu Boh miluje.“ (2 Kor 9, 7; 
pozri aj Sir 35, 11)

Dávanie bez radosti nejde. Ako pestovať 
túto radosť? Pozrime sa, čo hovorí Pavol 
o macedónskych cirkvách. Ako mohli na-
priek hrozným podmienkam dávať z nes-
miernej radosti? „... najskôr sami seba dali 
Pánovi, a potom aj nám, podľa Božej vôle.“ 
(2 Kor 8, 5) Kľúčom je najskôr sa vzdať 
Kristovi a prosiť ho, aby nám ukázal, koľko 
máme dávať.

Dávajte najprv Bohu
Súčasťou našej zodpovednosti ako verných 
správcov je dávať Bohu späť časť toho, čo 
nám zveril. „Cti Pána svojím majetkom 
a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody 
(každého svojho výnosu).“ (Prís 3, 9) Najprv 
potrebujeme ctiť Boha. Je to súčasť chvály, 
uctievania, životného štýlu kresťana. Keď 
veríme, že máme Boha uctievať celou svo-
jou existenciou, tak tam patrí aj dávanie.

Židia prinášali Bohu prvotiny (porov. Tob 
1, 3 – 9; celá prvá výplata, úroda, prvorode-
né dieťa i zviera, prvotiny zo strihania oviec, 

prvotiny z predaného), obety (potravinové, 
pokojné, zápalné, za hriechy, za odčinenie 
viny), dary (porov. Ex 35, 5) a desiatky zo 
všetkého, čo mali (porov. Mal 3, 5 – 12; Hebr 
7, 2. 4 – 5).

Koľko dávať?
Skôr, než boli určené zákony Starej zmluvy, 
nachádzame dva príklady, keď ľudia dali 
konkrétnu čiastku. Biblia opisuje situáciu, 
keď Abrahám dal Melchizedechovi jednu 
desatinu – desiatok majetku, ktorý získal, 
keď zachránil svojho synovca Lóta (porov. 
Gn 14, 20). O pár kapitol ďalej sľúbil Jakub 
Bohu desiatok z celého majetku za to, že ho 
ochránil počas cesty (porov. Gn 28, 22).

Potom bol vydaný zákon a učenie o tom, 
aké dávanie vyžaduje Boh od svojho ľudu. 
Dávanie desiatkov bolo povinné. Malachiáš 
(3, 8 – 9; Ekp) hovorí:

„Smie človek okrádať Boha? Vy ma 
okrádate. Pýtate sa: O čo ťa okrádame? 
O desiatky a pozdvihované obetné dary. 
Preto vás stíha kliatba, lebo ma okrádate, 
celý tento národ.“

Novozákonný princíp hovorí, že máme 
dávať štedro, podľa toho, čo dostávame. 

Ježiš  raz pozoroval v chráme ľudí, ako 
uctievajú Boha svojimi darmi. Všimol si, 
že bohatí robili z dávania veľké predsta-
venie. Kristus obrátil pozornosť učeníkov 
na chudobnú vdovu, ktorá dala dve mince, 
„celé svoje živobytie“ (Mk 12, 44). Hoci 
ekonomicky bola jej čiastka zanedbateľná, 
ocenil jej dar viac než veľké obnosy tých, 
ktorých príspevky nevyžadovali od darcov 
nijaké sebazaprenie. Zo svojho prebytku 
dali len malú časť. Vdova obetovala z toho, 
čo potrebovala na živobytie, v dôvere, že 
o jej potreby na zajtrajší deň sa postará Boh. 
Ježiš upozornil, že hodnota daru nezáleží 
na jeho veľkosti, ale na pomere, v akom ho 
kto dáva, a na darcovej pohnútke. Skutok 
vdovy  je zaznamenaný na povzbudenie 
tých, čo zápasia s chudobou, no predsa 
túžia svojím darom pomôcť Božiemu dielu.

Desiatok alebo desať percent z vášho 
čistého príjmu alebo z toho, čo dostanete, je 
základom vášho dávania. Sme presvedčení, 
že desiatok je minimálna čiastka, ktorú by 
sme mali dávať Pánovi, prv ako začneme 
míňať na iné. A naša túžba dávať by mala 
narastať, čím viac badáme, že prosperu-
jeme pod vedením Boha. Tento zvyk nám 
pripomenie, že Boh je na prvom mieste vo 
všetkom, čo robíme. Mali by sme dávať pra-
videlne a uvážene, a nečakať na to, kedy sa 
na to budeme „cítiť“. Dávanie nie je závislé 
od emocionálnych pohnútok.

Požehnanie a výhody dávania
Vieme, že dar prospieva tomu, kto ho 
dostane, no dávanie so správnym postojom 
ešte viac prospieva dávajúcemu.

„Pamätajte na slová Pána Ježiša; lebo on 
povedal: ,Blaženejšie je dávať, ako prijímať.‘ 
“ (Sk 20, 35)

Ak je dar odovzdaný so správnym posto-
jom, darca má z toho štvoraký osoh: rastie 
v intímnom vzťahu s Bohom (porov. Mt 
6, 21), buduje sa jeho charakter a pomáha 
pripodobniť sa Kristovi (porov. Flp 2, 5), 
získava si poklad v nebi (porov. Mt 6, 20 
– šírenie evanjelia je investovaním do več-
nosti), získa hojnosť na zemi (porov. Prís 11, 
24 – 25 a 2 Kor 9, 6 – 11).

Komu by sme mali dávať?
• Na Božie dielo

Na Božom diele pracuje Cirkev cez 
miestne cirkvi – farnosti, kňazov, zamest-
nancov a dobrovoľníkov. Pracujú na ňom aj 
misionári, rehoľné spoločenstvá, komunity 
a ďalší dobrovoľní pracovníci v najrôznej-
ších kresťanských službách. Sú to jedno-
ducho tí, cez ktorých čerpáme duchovný 
život. Kresťanskí pracovníci by nemali byť 
chudobní, to nie je biblické, oni zasvätili 
svoj život evanjeliu a zasluhujú si úctu, pod-

poru a riadny plat (porov. 1 Tim 5, 17; Nm 
18, 21; Gal 6, 6).

 „Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú 
evanjelium, aby žili z evanjelia.“ (1 Kor 9, 14)

• Rodine
Boh od nás očakáva, že sa postaráme 

o svojich, najmä domácich. (porov. 1 Tim 
5, 8)

• Chudobným, núdznym
Stovky biblických veršov sa venujú na-

pĺňaniu potrieb chudobných. Nemôžeme 
plne pochopiť, ako sa Ježiš, Boh, Stvoriteľ 
všetkých vecí, stotožňuje s chudobnými, ale 
vieme, že to tak je. Hovorí, že keď sa rozde-
líme s chudobným, vlastne sme sa rozdelili 
s ním. Táto pravda by nás mala motivovať. 
Jej opaku by sme sa mali desiť. Ak nedáva-
me chudobným, nechávame samotného 
Krista hladného a smädného (porov. Mt 25, 
34 – 45).

A ďalej:
„Boha si ctí ten, kto sa nad bedárom 

zmilúva.“ (Prís 14, 31)
 „Svoju almužnu uzavri chudobnému 

do srdca a vymodlí ťa za to zo všetkého zla.“ 
(Sir 29, 15)

Nezodpovedané modlitby môžu byť 
dôsledkom toho, že nedávame chudobným 
(porov. Prís 21, 13). Rovnako aj náš dostatok 
môže čiastočne od toho závisieť (porov. 
Prís 28, 27), lebo tí, čo majú vzťah s Bohom, 
majú srdce pre chudobných a biednych 
(porov. Jer 22, 16).

Na mnohých miestach sveta prestala Cir-
kev napĺňať potreby chudobných, pretože 
do toho zakročila vláda. Hoci je vládna moc 
vítaná, nikdy nedokáže naplniť najhlbšie 
potreby ľudí. To je úlohou Cirkvi. Ona do-
káže byť citlivá voči ľudskej dôstojnosti.

Keď dávame pravidelne a štedro s láskou, 
vydávame svedectvo, že Boh je vlastníkom 
našich životov a financií a že my sme jeho 
správcami. Dávajme, aby sme potešili Otca, 
ktorý vidí v skrytosti a odmení tých, ktorí 
dávajú s postojom, ktorý ho uctieva (Mt 6, 
1 – 5).

Z Božej milosti sa 8. – 10. mája 2015 
v Centre pre rodinu na Sigorde uskutoční 
Kurz Biblia a peniaze. Všetci ste pozvaní 
prihlásiť sa a zažiť tieto Božie pravdy o pe-
niazoch aj osobne. Viac informácií na www.
centrumsigord.sk. n

Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a peniaze 

Crown Financial Ministries  
v preklade Evanjelizačnej školy  

sv. Mikuláša v Prešove)
ilustr. snímka: upload.wikimedia.org
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Päťpercentná 
šanca 
Predčasne narodené dievčatko z mes-

tečka Gainesville v Georgii (USA) 
zvíťazilo nad prognózami, ktoré jej 

dávali len malú nádej, že bude žiť. Darí sa 
jej a rodičia sú vďační za tento zázrak.

Podľa reportáže v The Gainesville Times 
dávali Graceanne Paynovej iba päťper-
centnú šancu na prežitie. Lekári rodičom 
Melisse a Kevinovi Payneovcom tvrdili, že 

aj keby prežila pôrod, bude mať minimálnu 
kvalitu života a bude ich vyčerpávať.

„Verím, že pre všetky deti existuje dôvod, 
z ktorého sú počaté,“ povedala Melissa 
Payneová. „Je našou úlohou, aby sme sa 
pokúsili ich ochraňovať a podporovať, keď 
to potrebujú. Aj keď je to ťažké alebo veľmi 
vysiľujúce. To, čo niektorí považujú za bre-
meno, stále ostáva darom od Boha.“

Melissa po celý čas bojovala za svoju 
dcéru a tento úžasný výsledok pritiahol 
záujem verejnosti o jej rodinu a ich raritnú 
skúsenosť.

Zo začiatku bolo Melissino tehotenstvo 
s Graceanne bezproblémové. Ešte v prvej 
polovici tehotenstva, keď bola s rodinou 
na cestách mimo štátu, jej však odtiekla 
plodová voda. 

Lekári na pohotovosti jej vtedy povedali, 
že musí porodiť v priebehu najbližších 24 – 
72 hodín.

„Dcérka vtedy nemala ani devätnásť 
týždňov,“ povedala Melissa, „nebola by 
schopná prežiť.“

Väčšina lekárskych expertov tvrdí, že 
najskoršia doba, keď môže byť dieťatko 
predčasne porodené a mať šancu na preži-
tie, je 24 týždňov.

Rodina Paynovcov navštívila najbližšieho 
špecialistu, ktorý im však neponúkol žiad-
nu nádej. Povedal im, že ak by aj prežila, 
bude mať veľmi nízku kvalitu života a bude 

pre rodinu bremenom. Paynovci sa vrátili 
domov a pokúšali sa nájsť pôrodníka, ktorý 
by bol ochotný sprevádzať Melissu a dohlia-
dať na jej tehotenstvo.

Ultrazvuk ukázal, že Graceannino srdce 
bije, ale lekári neboli veľmi optimistickí.

Graceanne sa narodila záchranným cisár-
skym rezom, keď mala 26 týždňov, vážila 
necelých osemsto gramov a merala tridsať 

centimetrov. Jej pľúca ešte neboli dosta-
točne vyvinuté, aby sama dýchala, a nebola 
ani dostatočne veľká na to, aby mohla ísť 
na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Jej stav sa však časom zlepšoval. Domov 
išla deň po pôvodnom termíne pôrodu, 
po 6 týždňoch na kyslíku a 97 dňoch 
na jednotke intenzívnej starostlivosti pre 
novorodencov.

Teraz má 14 mesiacov, váži asi 7 kilogra-
mov, lozí a učí sa robiť prvé kroky.

Napriek predpovediam lekárov, že 
Graceanne bude mať „špeciálne potreby“, 
dosiahla všetky znaky a schopnosti prísluš-
né jej veku.

Melissina dobrá kamarátka Carolanne 
Owenbyová ju sprevádzala počas skúšok 
aj triumfu a nazýva Graceanne „najväčším 
zázrakom, aký v živote poznala“.

„Graceanne bolo neustále hovorené, že tu 
nemá čo robiť a že tu nebude. A ona nielen, 
že tu je, ale sa jej aj darí,“ povedala Caro-
lanne. „Z veľkej časti je to svedectvo o jej 
mame. Melissa je jedna z najsilnejších ľudí, 
ktorých poznám. Bez prestávky bojovala 
za Graceanne a odmietala prijať nie ako 
odpoveď. To je dôvod, prečo je Graceanne 
tu a prečo sa jej darí.“

Melissa Payneová však pripisuje záchranu 
života svojej dcéry Pánovi.

„Určite bola v jej prežití Božia ruka,“ 
povedala. „Bezpochyby má zmysel, že tu 

Graceanne je. Bolo to tak určené,“ povedala 
Melissa. „A my sme veľmi šťastní, že sme jej 
dali šancu.“ n

LifeSiteNews
ilustr. snímka:  blogspot.com

V cudzom svete
Alexander Demjanovič prišiel do Bayon-
ne s veľkými plánmi a nádejami, že bude 
v novom svete vďaka obuvníckemu remeslu 
prosperovať. Obchod s topánkami si otvoril 
na vlastnú päsť. No prerátal sa. Nepočítal 
s tým, že Amerika je iná ako naše malé Slo-
vensko. Topánky na objednávku boli veľmi 
populárne v Európe, ale nie v Amerike. Tam 
si ľudia všetko kupovali hotové, vo veľkých 
obchodoch, ktoré menších obchodníkov vy-
tláčali z trhu. Alexander nezarobil dostatok 
finančných prostriedkov pre svoju rodinu, 
ktorá rástla ako z vody. Demjanovičovcom 
sa narodilo sedem detí. Dve z nich zomreli 
v útlom veku.

Alexandrovi šťastie nežičilo. Keby si 
otvoril obchod niekde inde v meste, bol by 
azda prosperoval lepšie než v tejto najchu-
dobnejšej štvrti. Navyše nevedel dosť dô-
sledne vymáhať dlžoby od svojich dlžníkov. 
Predával topánky priateľom a priateľom 
priateľov na dlh, kým jeho vlastný nenarás-
tol na šesťsto dolárov. V tom čase to bola 
pre obyčajného človeka dosť veľká suma. 
Nemal však srdce byť prísny a predávať 
topánky len za hotové, ako to robili ostatní 
obchodníci. Mnohí nesvedomití „priatelia“ 
zneužili jeho dobrotu; po čase – ako to už 
v živote býva – stratil nielen peniaze, ale aj 
týchto „priateľov“. Takto sa namáhal celých 
dvadsať rokov. Chcel si siloumocou udržať 
svoje obuvnícke remeslo, ale nedalo sa. 
Bol nútený obchod zatvoriť a hľadať si inú 
prácu.

Našiel ju v ropnej rafinérii. Práca bola ná-
ročná, ale dobre platená. Alexander priná-
šal do rodiny každý týždeň dvadsať dolárov. 
V tom čase to bol dobrý zárobok. Keďže 
rodina rástla, aj s týmto dobrým zárobkom 
bolo treba gazdovať striedmo. V tom sa 
výborne vyznala matka Johana. Demjano-
vičovci nikdy netrpeli biedou; neboli síce 
bohatí, ale možno povedať, že ich rodina si 
žila na svoje pomery nadpriemerne. Alexan-
der bol usilovný a triezvy muž. Nikdy nebol 
nezamestnaný, čo bolo v tom čase vzácne. 
Neskôr, keď deti dorastali, zarobili si niečo aj 
ony a rodine tým prilepšili.

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

vičová, Dobrá kniha, Trnava 2014) 

m
iriam

 terézia dem
janovičová

Začína sa registrácia 
na P15 
Rada pre mládež a uni-

verzity Konferencie 
biskupov Slovenska 

(KBS) 15. januára 2015 o 15:15:15 
hod. spustila registráciu na Ná-
rodné stretnutie mládeže P15 
v Poprade.

P15 predstavuje celonárodnú 
akciu, na ktorej sa na prelome 
júla a augusta zúčastnia tisícky 
mladých ľudí z celého Sloven-
ska a zahraničia. Chýbať nebu-
dú biskupi, stovky zástupcov 
rehoľných spoločenstiev, kon-
gregácií a sekulárnych inštitú-
tov. Vďaka registrácii budú mať 
záujemcovia k dispozícii nielen 
program, ale aj ubytovanie 
a stravu. Registrovať sa možno 
vyplnením formulára na strán-
ke www.narodnestretnutiemla-
deze.sk.  

Varianty registrácie
„Ponúkame dva varianty 
registrácie na P15 – základný 
balík spojený s programom 
a ubytovaním, a kompletný, 
ku ktorému je navyše i strava,“ 
hovorí Ondrej Chrvala, hlavný 
zodpovedný za prípravu P15. 

„Do 14. februára 2015 bude 
platiť akcia, že kompletný 

balíček, ktorý zahŕňa program 
s ubytovaním a stravu, možno 
získať za cenu základného. To 
znamená, že stravu majú účast-
níci zadarmo,“ dodáva Chrvala.

Uvádzacia cena je 20,15 eur. 
Zvýhodnenú cenu budú mať 
zdravotne postihnutí.

Registrácia potrvá do 14. 
júla 2015. Po 15. júli sa už bude 
možno registrovať  len na mies-
te počas podujatia (jednotlivo 
za vstupy alebo na celú akciu). 
V deň spustenia registrácie 
budú na stránke akcie zverej-
nené aj informácie o ďalších 
skupinách, ako napr. kňazi, 
rehoľníci, dobrovoľníci a médiá.  

Príprava na stretnutie
Spustenie registrácie je súčasťou 
prípravy na Národné stretnutie 
mládeže P15 v Poprade, ktoré sa 
uskutoční 31. júla – 2. augusta 
2015. Nadväzuje na zverejnenie 
oficiálnej hymny P15, ktorú zlo-
žila a naspievala speváčka Sima 
Martausová, novembrovú púť 
kríža Svetových dní mládeže 
(SDM) a ikony Panny Márie, 
ktoré daroval mladým svätý Ján 
Pavol II., a septembrový celoslo-
venský mládežnícky program 
7bolestná v Šaštíne.

Rada pre mládež a univerzity 
KBS chystá podujatie s tímom 
dobrovoľníkov už niekoľko 
mesiacov. Súčasťou je aj ak-
tívna desaťmesačná duchovná 
príprava pod názvom Čistý 
rok. Je založená na koncepte, 
ktorý vďaka rôznym námetom 
predstaví kuchyňu príprav P15 
i rôzne materiály pre mladých 
– zamerané vždy na iný odtieň 
čistoty. 

Pre mladých
Národné stretnutie mládeže sa 
v podobných rozmeroch koná 
po druhýkrát. Poprad zatiaľ 
podobnú akciu nehostil. Tento 
zámer oficiálne odsúhlasili aj 
biskupi Slovenska. Podobná 
akcia sa konala predminulý 
rok v Ružomberku. Stretnutia 
mladých sa v menších rozme-
roch konali aj v iných mestách 
na celom Slovensku. Každý rok 
organizujú komisie pre mládež 
v jednotlivých diecézach akcie 
mladých pred slávením Veľkej 
noci. S biskupmi sa vtedy stre-
távajú stovky ľudí. Podnetom 
na ne boli SDM. Tie sa prvý-
krát konali v roku 1986 v Ríme 
na podnet dnes už svätého 
pápeža Jána Pavla II. n

komunikačný tím P15

BALÍK BEZ STRAVY 
(ZÁKLADNÝ)
• Vopred (bez stravy, s uby-

tovaním): 
15.01. – 14.07.2015: 20,15 eur

• Na mieste (bez stravy a bez 
ubytovania): 
Vstup na celú akciu: 30 eur 
Piatok: 10 eur 
Sobota (celý deň): 15 eur 
Sobota (iba večerný 
program): 5 eur 
Nedeľa: 10 eur

BALÍK SO STRAVOU 
(KOMPLET)
• Skvelá akcia pre prvých 

zaregistrovaných: 
Získaj balík KOMPLET 
za cenu základného balíka! 
Stačí, ak sa zaregis-
truješ v čase od 15.01. 
do 14.02.2015, a máš to!
15.01. – 14.02.2015: 20,15 eur 
15.02. – 14.04.2015: 25 eur
15.04. – 14.07.2015: 30 eur
Pozn. Pri registrácii vopred je 

ubytovanie automaticky v cene 
balíka.

ŠPECIÁLNE BALÍKY (ZŤP)
• Držitelia preukazu ZŤP 

15.01. – 14.07.2015, cena: 5 
eur (so stravou a ubytova-
ním) 
Na mieste: 10 eur (bez stra-
vy a ubytovania)
Pozn. Na mieste je nutné pre-

ukázať sa platným preukazom 
ZŤP. V opačnom prípade budete 
musieť doplatiť  čiastku do ceny 
plného vstupného.
• Sprievod ZŤP 

15.01. – 14.07.2015: 20,15 eur 
(so stravou a ubytovaním) 
Na mieste: 20,15 eur (bez 
stravy a ubytovania)
Pozn. Na mieste je nutné, aby 

sa osoba, ktorú sprevádzate, 
preukázala platným preukazom 
ZŤP. V opačnom prípade budete 
musieť doplatiť čiastku do ceny 
plného vstupného. n

Napriek predpovediam 
lekárov, že Graceanne 
bude mať „špeciálne 
potreby“, dosiahla 
všetky znaky a schop-
nosti príslušné jej veku.
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Dôležitý čas
„Áno, a vraj nebude snežiť! Naozaj 

neviem, prečo som tie sprá-
vy o počasí vôbec pozerala!“ 

šomrala si popod noc sestra Anna tak, aby 
si to nikto nevšimol. Odhadzovanie snehu, 
aby auto mohlo prejsť, bolo príležitosťou 
pozitívne vyventilovať zlostné sklamanie.

,,O čom tam Anna hovorí?“ neodpustila 
si otázku sestra Helena. ,,Vieš, ako úzkostli-
vo Anna prežíva cestu do Bratislavy. Myslím 
si, že aj bez tejto snehovej kalamity mala 
dosť,“ snažila sa Annino správanie vysvetliť 
sestra Sofia.

Annu na ďalší deň čakalo vyšetrenie 
na jednej z polikliník v hlavnom meste. Pra-
videlné kontroly každých šesť mesiacov boli 
náročné nielen pre cestovanie. Aj keď Anna 
o svojom prežívaní nehovorila otvorene, 
každému bolo jasné, koľko síl a odvahy 
musí zakaždým vynaložiť.

,,To azda nie!“ krútila neveriacky hlavou. 
,,Tá brána sa naozaj nedá otvoriť.“ Mala 
pravdu. Nielen sneh, ale aj silný mráz mal 
v moci všetko naokolo. Teplota pod nulou. 
Anna nemohla vycestovať autom podľa 
plánu.

,,Čo teraz?! Čo budem robiť? To sa môže 
stať naozaj iba mne!“ chrlila slovo za slo-
vom. Zajtra má povinnú zdravotnú kon-
trolu a ju zradí najprv počasie a potom aj 
brána. Situácia vyzerala zúfalo.

Komunita sestier Annu podržala. 
Pohotový telefonát zabezpečil rezerváciu 
cestovného lístka vlakom a nocľah u zná-
mych. Kolektívne rýchlo pripravili jedlo 

a potrebné veci na cestu.
,,Nič si so sebou na cestu neber,“ usmiala 

sa matka predstavená pri týchto slovách. 
,,Pôjdeš ako apoštol. Vzala si si len to naj-
potrebnejšie, no neboj sa o to podeliť alebo 
zrieknuť sa toho pre biednejších ako ty. 
Máš príležitosť presvedčiť sa o starostlivosti 
Boha Otca. Maj otvorené srdce a nechaj sa 
ním viesť.“ Slová matky spolu s jej požehna-
ním boli v tejto chvíli ako liečivý balzam.

V kupé si Anna čítala Sväté písmo. 
Rozprávkovo zasneženej krajine za oknom 
sneh pristal oveľa viac ako ich kláštornému 
dvoru, autu a zamrznutej bráne. Zavreté oči 
a spokojný úsmev na Anninej tvári odrážal 
tichú vďačnosť za túto chvíľu.

Vtom sa prudko otvorili dvere. Závan 
čerstvého vzduchu vytrhol Annu z vý-
stupu na jej horu Tábor. Mladé dievča si 
ťarbavými pohybmi nervózne odkladalo 

kabát. Pohľad na sestru dievčina nezniesla. 
Slzu a ťažké pregĺganie sprevádzala Anna 
modlitbou.

,,A čo?! Pôjdem do pekla, keď si to ne-
chám vziať?! Radšej nech sa ani nenarodí, 
ako má žiť bez lásky, lebo ja ho nechcem. 
Nedám si zničiť život jednou chybou. Rodi-
čia ma vyhodia z domu, keď sa to dozvedia. 
Nikdy to dieťa nikto neuvidí. A vôbec, veď 
o tom nikto nemusí vedieť!“ kričalo dievča 
a zlosť mu šľahala z očí.

Sestra Anna čakala niečo podobné, no 
netušila, že to vyrazí na povrch tak prudko 
a že pôjde o život. Uvedomila si, že jej prí-
tomnosť je výkričníkom.  Našťastie, v kupé 
nebol nikto ďalší.

Napriek ťaživej situácii sa Anna pokúsila 
ozvať: ,,Pre dieťa je ťažké ostať na ulici, ak 
ho rodičia vyhodia z domu. O čo boľa-
vejšie je, ak matka nedovolí vlastnému 
dieťaťu, aby sa narodilo. Možno nečakané, 
no na ceste života s konkrétnym Božím 
plánom. Aj keď pred očami sveta nebude 
žiť, v srdci matky neumrie.“

Rozprávali sa dlho. Plač a zúfalstvo nad 
budúcnosťou, ktorá sa rozsypala, dievča 
úplne unavili. Mocné objatie spečatilo 
priateľstvo. Obom ženám bolo jasné, že 
ich spoločná cesta vlakom sa síce končí, no 
priateľstvo sa práve začalo. Vymenili si kon-
takty a čas do ďalšieho stretnutia bol pre 
dievčinu dôležitý. Mala príležitosť všetko si 
premyslieť. Pre sestru Annu sa otvoril čas 
modlitby a pôstu. Verila v správne rozhod-
nutie budúcej mamičky.

Rozlúčili sa na vlakovej stanici. Diev-
čina ešte dlho hľadela za odchádzajúcou 
sestrou. Zneistela, keď ju videla zastaviť 
a zmeniť smer. Anna z tašky vybrala jedlo, 
čo jej pribalili sestry v kláštore. Sklonila sa 
a vložila ho do mrazom popraskaných rúk 
chudáka s amputovanou nohou. Dievča 
sa zamyslelo. Anna dala chlieb cudziemu 
človeku a ona váhala darovať život vlastné-
mu dieťaťu. n

Eva
ilustr. snímka: commons.wikimedia.org

Slávnostné 
spevy
Po žalmoch, ktoré sú popreplietané 
kresťanskými „žalmami“ v podobe tro-
párov a sedalenov, je neoddeliteľnou 
súčasťou každej slávnostnej nedeľnej či 
sviatočnej utierne 118. žalm. Hovoríme 
mu neporočny, čiže nepoškvrnenstvá, 
podľa prvých slov tohto žalmu: „Blaže-
ní tí, čo kráčajú nepoškvrnene...“, ktorý 
sme už spomínali v jednom z predchá-
dzajúcich čísel Slova. Počas roka je však 
tento žalm niekedy vymenený za tzv. 
polyjelej, čiže mnohomilostivý. 

Tento názov dostali dva žalmy zo Starého zákona: 
134. a 135., ktoré obsahujú mnohonásobné oslovenia 
Boha v podobe: „... lebo jeho milosrdenstvo trvá 

naveky“. 
Dnes tieto dve časti vnímame ako slávnostný spev 

na sviatočnej utierni. No tieto časti neboli vždy súčasťou 
sviatočnej utierne konštantínopolskej cirkvi, resp. bol 
iba polyjelej, ktorý sa prvýkrát nachádza len v rukopisoch 
Gruzínskej cirkvi a spieval sa skôr vo všedné dni ako vo 
sviatky. Od Nedele márnotratného syna sú tieto dva žalmy 
doplnené o ďalší, 136. žalm (Na brehoch babylonských riek) 
a tvoria tak ucelenú časť dnes už sviatočného slávnostného 
vstupu k evanjeliu, na konci ktorého sú tropáre o vzkriese-
ní – Anjelský zbor.

Anjelský zbor má svoj pôvod v Jeruzalemskej cirkvi a v jej 
paschálnej bohoslužbe, aj keď nie  v takej podobe, ako 
ho poznáme dnes. Studitský tipikon tento spev dokonca 
vôbec nepozná. Dnes si však nevieme nedeľnú utiereň 
predstaviť bez týchto slávnostných tropárov, ktoré sú veľmi 
povzbudivé pre duchovný život každého, kto sa na utierni 
zúčastní. Hneď po týchto slávnostných spevoch nasleduje 
tzv. stepenna, čiže stupňové žalmy. Tie však nie sú neja-
kou ucelenou časťou prebratou zo Starého zákona, ale ide 
o vybrané verše zo starozákonných stupňových žalmov, 
ktoré sú doplnené o kresťanskú myšlienku dôležitú pre du-
chovný život modliaceho sa. Tieto slávnostné spevy tvoria 
ucelenú časť sviatočnej utierne ako príprava pred čítaním 
evanjelia.

Samotné čítanie z evanjelia sa prednáša v rôznych 
cirkvách rôznym spôsobom. Buď je to čítanie z ambóna 
– teda akoby z odvaleného kameňa od Kristovho hrobu, 
alebo priamo z prestola z oltárnej časti, čo predstavuje 
ohlasovanie vzkriesenia priamo z Kristovho hrobu, kto-
rého je prestol symbolom, alebo zo stredu chrámu tvárou 
k ikonostasu. Všetky tieto spôsoby sú legitímne a majú 
svoje opodstatnenie, a každá cirkev má svoje dôvody, 
prečo prednáša utierňové evanjelium práve tak, ako jej to 
vyhovuje. n

Michal Bučko

Dôverná 
modlitba 
nevinného
Už v predchádzajúcom žalme zaznelo: „Pán 
bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, 
a zjaví im svoju zmluvu.“ (Ž 25, 14) V nasle-
dujúcom žalme sa táto téma diskrétne opa-
kuje.

Priateľstvo s Bohom tu nie je pomenované priamo. Dávid 
vyznáva, kým je preňho Pán, a jasne sa oddeľuje od „da-
romníkov, pokrytcov, zlosynov, bezbožných, hriešnikov, 

zločincov, ľudí, čo berú úplatky a ruky majú špinavé od zločinu“ 
(parafrázované vyjadrenia 26. žalmu). Zároveň sa hrdo hlási k tým, 
ktorí sú nevinní, a vyhlasuje, ako veľmi miluje Boží dom a Pánovu 
slávu vo svätyni.

Pripomenulo mi to tak trocha škôlkarské naťahovanie sa detí 
o tom, kto sa s kým hrá a nehrá. To ostáva v našej osobnosti až 
do dospelých čias a neustále sa vymedzujeme podľa akýchsi táborov 
a skupín. Jednak preto, že potrebujeme kamsi patriť. Ale aj v nega-
tívnom zmysle. Labužnícky túžime po zákulisných informáciách 
typu „kto s kým“, či už na úrovni osobných vzťahov, alebo vzťahov 
na pracovisku, v dedine, v politike a pod.

Zamyslela som sa teda nad vyjadrením, ktoré pri prvej myšlienke 
znelo banálne: Je Boh naozaj mojím priateľom? A keď sa pretriasa 
môj život, padne pri téme „kto s kým“ poznámka o mojich väzbách 
na Boží dom a Kráľa slávy?

V Písme nájdeme mnoho príkladov o vernosti Božiemu priateľ-
stvu, overenej cenou obety i života. Mojžiš sa prizná k Hebrejom 
a spustí lavínu ďalších udalostí. Preskúšaní sú aj Daniel a jeho 
priatelia v otroctve či hrdinovia za čias Makabejcov. Rút, ktorá si 
vernosť Bohu vyberie dobrovoľne, dostane odmenu v miere, v akej 
ani nedúfala. Napadajú mi aj vystrašení apoštoli po Ježišovom na-
nebovstúpení, ktorí sa k tomuto vzťahu priznať boja. Kým nepríde 
Boží Duch. Mali vôľu, chýbala im odvaha. A Boh im ju dal. Dnes ju 
dá každému, u koho túžbu po blízkom vzťahu s ním vidí. „Veď Boh 
nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto 
sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi,“ hovorí Pavol Timotejovi 
(1 Tim 1, 7n). Len či o blízke a dôverné priateľstvo s Bohom stojíme.

Známa múdrosť hovorí, že človek je taký, aký je priemer vlast-
ností troch ľudí, s ktorými trávi najviac času, ktorí sú mu najbliž-
ší. Skúsenosť to potvrdzuje. Jednak si vyberáme ľudí, ktorí nám 
imponujú, jednak sa pod vplyvom myslenia a názorov ľudí, ktorých 
si vážime a máme  radi, meníme aj my.

Ak tvrdím, že Ježiš je Pánom môjho života, mal by patriť k tým 
trom osobám, ktoré sú mi najbližšie. Myslením ktorých sa premie-
ňam. To, že verím v Božiu existenciu a občas sa s ním stretnem, 
z nás blízkych priateľov nerobí. Dôvernosť spôsobuje kvalita spo-
ločného času, dôvera a otvorenosť, túžba a vôľa do vzťahu investo-
vať a nevzdať ho, keď to škrípe. Najlepšou skúškou pravdivosti môj-
ho vzťahu s Bohom je revízia obyčajného dňa. To, akým spôsobom 
reagujem na všedné podnety, stretnutia a povinnosti. Patrí v mojom 
dni Ježiš medzi tri najbližšie osoby, ktoré mám? n

Valéria Juríčková

Len tak 
Včera si ku mne v kostole prisadlo moje detstvo. Malo reumatické zrobené ruky, celé 
hnedé od slnka, na hlave vyšívanú šatku farby káva s mliekom (s cukrom či bez cukru?), 
s hustou výšivkou nezvyčajne jemnej ružovej. Na svoj vek bolo ozaj mimoriadne vypa-
rádené: vínovočervený kostým, parádna blúzka, naberaná sukňa so širokánskym pásom 
strojovej čipky, podporená naškrobenými spodnicami s vrecúškom na drobné, kožené 
sandále šité na mieru.

„Máte nádhernú šatku,“ osmelila som sa. „Aj zásteru. Ako moja babka.“
„To mi vyšívala sestrina dcéra. A zásteru – ja sama, na stroji,“ usmialo sa moje detstvo 

zvyškami zlatých zubov a ďalej usilovne preberalo zrniečka svojej ružencovej krížovej cesty 
života.

Marta Gromošová, www.projektn.sk
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ako je teraz. Nedajme sa oddeliť, aby sme 
neostali oddelení.

Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
triódy, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z triódy (HS: 144, 203; 
PZ: 97, 165; HP: 98, 163)

PONDELOK 9. február
Mučeník Nikefor

Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 
22, 7 – 39, zač. 96

Išli teda a všetko našli tak, ako im pove-
dal. (Lk 22, 13)

Často počúvame o tom, aké je dôležité čítať 
a počúvať Božie slovo. Okrem iného aj preto, 
aby sme sa vedeli v živote správne oriento-
vať. Aby sme vedeli zaujať pozíciu evanjelia, 
pozíciu, ktorú zaujal v jednotlivých život-
ných situáciách Ježiš. Tí, ktorí ho počúvali 
a počúvli, boli svedkami zázrakov. Tak to 
môže byť aj dnes.

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

UTOROK 10. február
Mučeník Charalampés

Čítania: Júd 1, 1 – 10 zač. 77; Lk 22, 39 – 42 . 
45b – 71; 23, 1, zač. 109

Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento 
kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech 
sa stane! (Lk 22, 42)

Modlitba a viera. Dve neoddeliteľné sku-
točnosti, ktoré dokážu zmeniť mňa aj tento 
svet. To sa stalo v Getsemanskej záhrade, 
to sa môže stať aj v mojom živote. Prosba 
a odovzdanie. Treba prosiť. Sám Ježiš nám 
to prikazuje. Ale prosiť s vierou, ktorá hľadá 
aj v prosbe vôľu Boha Otca. A tak sa aj moje 
miesto modlitby môže stať Getsemanskou 
záhradou.

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

STREDA 11. február
Biskup Blažej

Čítania: Joel 2, 12 – 26; Joel 3, 12 – 21

Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňa-
zovho dvora. (Mt 26, 58)

Učiť sa kráčať za Kristom. To je úloha nášho 
života. Ale kráčať môžeme zďaleka alebo 
zblízka. Ak kráčame zďaleka, je väčšia 
pravdepodobnosť, že sa medzi nás dostane 
nejaká prekážka, ba dokonca nepriateľ. Ak 

kráčame zblízka, je to menej pravdepodob-
né. Ale čo je veľmi dôležité, nestratíme ho 
z dohľadu.

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho: každodenné anti-
fóny, menlivé časti zo stredy. Čítania: Rim 
14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, zač. 109 
(HS: 156; PZ: 111; HP:112)

ŠTVRTOK 12. február
Arcibiskup Meletios

Čítania: Júd 1, 11 – 25 zač. 78; Lk 23, 1 – 34a . 
44 – 56, zač. 110

Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zara-
doval. (Lk 23, 8)

Uvidieť Ježiša musí byť veľká radosť. Ale pre 
všetkých? A platí to vždy? Zdá sa, že ani He-
rodesova radosť nebola úprimná. Ako je to 
s mojou radosťou zo stretnutia s Kristom? 
Keď ho stretnem v Eucharistii, v evanjeliu, 
vo farskom spoločenstve, v chorom človeko-
vi, ktorý potrebuje na chvíľku moju prítom-
nosť, v bezdomovcovi, ktorý potrebuje moju 
pomoc... Uvidieť Ježiša by mala byť veľká 
radosť.

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

PIATOK 13. február
Prepodobný Martinián

Čítania: Zach 8, 7 – 17; Zach 8, 19 – 23

A ten, ktorý to videl, vydal o tom sve-
dectvo a jeho svedectvo je pravdivé. 
(Jn 19, 35)

Vidieť je veľkým darom. A nielen vidieť 
očami, ale aj srdcom. Vidieť konanie Boha 
a vidieť skutky Ježiša. Túto skúsenosť nám 
nikto nikdy nevezme. Táto skúsenosť sa nám 
stane posilou a povzbudením vo chvíľach, 
keď sa nám bude zdať, že Boh nevidí. Ale 
je tu ešte jedna naša zodpovednosť. Vydať 
o tom svedectvo. Aby aj druhí o mne mohli 
povedať: „On vidí“ a aby sa nechali viesť.

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho: každodenné antifó-
ny, menlivé časti z piatka. Čítania: Ef 5, 8b 
– 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, zač. 61. Zdržan-
livosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 14. február
Syropôstna sobota – spomienka úcty-
hodných pôstnikov. Odchod do večnos-
ti sv. Konštantína Filozofa

Čítania: Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 
13, zač. 16 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 

11, 27 – 30, zač. 43 (pôstnikom)

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namá-
hate a ste preťažení, a ja vás posilním. 
(Mt 11, 28)

Dennodenne si uvedomujeme niekoľko 
základných faktov doby, v ktorej žijeme. 
Táto doba je ťažká, je ťažké zarobiť na ži-
vobytie, je ťažké vstúpiť do manželstva, je 
ťažké vychovávať deti, je ťažké byť dobrým 
kresťanom... Preto v tejto chvíli a v tejto 
dobe ti Ježiš hovorí to, čo povedal už pred 
dvetisíc rokmi: „Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posil-
ním.“ Treba ísť...

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo Syropôstnej 
soboty (HS: 204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA 15. február
Syropôstna nedeľa  
– o vyhnaní prarodičov z raja

Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 
14 – 21, zač. 17

Lebo ak vy odpustíte ľudom ich po-
klesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 
(Mt 6, 14)

Každý človek je povolaný k láske. Milovať 
a byť milovaný. Keďže sa tejto láske učíme, 
stretávame sa aj s mnohými zraneniami, 
ktoré nás učia pravej láske. Milovať toho, 
kto robí tak, ako chcem ja, nie je pravá 
láska. Pravá láska sa rodí aj cez zranenia 
a následné odpúšťania. V živote platí: čím 
je väčšie zranenie, tým je ťažšie odpustenie. 
Každý z nás má s tým vlastnú skúsenosť. 
Stane sa, že aj po odpustení a určitom čase 
sú v nás vyplavené spomienky na konkrétnu 
zraňujúcu udalosť a osobu. Vtedy môžeme 
byť zmätení. Ako je to možné? Veď ja som 
už odpustil. Odpustenie nie je cit, ktorý 
nás bolí aj po určitom čase. Odpustenie, 
to je rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré som 
urobil vtedy, keď som rozumom povedal: 
„Chcem odpustiť!“ Len na základe tohto 
rozhodnutia Boh môže začať uzdravovať aj 
moje zranené srdce. A len na základe tohto 
rozhodnutia môžem spoznávať a začať chá-
pať Božie odpustenie. Jednoducho poveda-
né: Len vtedy dokážem pochopiť, ako mne 
odpúšťa Boh, keď sa ja naučím odpúšťať 
druhým.

Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
triódy, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z triódy (HS: 145, 206; 
PZ: 99, 168; HP: 100, 165)

Vladimír Varga

PONDELOK 2. február
Stretnutie Pána, Boha  
a Spasiteľa Ježiša Krista

Čítania: Hebr 7, 7 – 17 zač. 316; Lk 2, 22b – 
40 zač. 7

On je ustanovený na pád a na povstanie 
pre mnohých... (Lk 2, 34)

Pád a povstanie – to je charakteristika 
ľudského života. Vnímame ho často ako 
sínusoidu, raz hore, raz dole... Nemusím sa 
tej sínusoidy báť. Práve naopak, je dôkazom 
správnej cesty. Cesty, ktorá je plná pádov, 
nesprávnych rozhodnutí a neprehodnote-
ných vízií. Na tejto ceste je dôležité len jedno 
– aby po každom mojom páde nasledovalo 
aj moje povstanie.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Vchod zo sviatku. Tropár sviatku, 
Sláva, I teraz, kondák sviatku. Ostatné zo 
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Panenská Bohorodička a deviaty irmos 
z utierne sviatku. Myrovanie (HS: 360; 
PZ: 338; HP: 352)

UTOROK 3. február
Svätý a spravodlivý Simeon Bohoprí-
jemca a prorokyňa Anna

Čítania: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 – 
42, zač. 64 (rad.); Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; 
Lk 2, 25 – 38, zač. 8 (sv.)

Duch je síce ochotný, ale telo slabé. 
(Mk 14, 38)

Oslab telo, posilníš ducha, odober telu, 
pridáš duchu. Tak by sme mohli jednoducho 
charakterizovať význam duchovného pôstu. 
Aké je to v praxi náročné a ťažké, vie každý 
z nás. Prečo je to také ťažké? Preto, lebo 
je to dôležité. Diabol nechce, aby sme boli 
silní na duchu, ale aby sme boli silní na tele. 
Každé pokušenie voči pôstu je znakom 
správnej cesty. Ak mu dnes odolám, získam 
na duchu, ak mu dnes neodolám, skúsim to 
znova.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Každodenný vchod. Menlivé časti 
zo sviatku a svätým. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Panenská Bohorodička a deviaty 
irmos z utierne sviatku. (HS: 361; PZ: 340; 
HP: 354)

STREDA 4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský

Čítania: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 
15, 1, zač. 65

Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. 
(Mk 14, 50)

V živote sú situácie, z ktorých by sme 
najradšej ušli. Problém v rodine, kríza 
v manželstve, karierizmus na pracovisku, 
nepochopenie v škole... Raz jeden múdry 
človek povedal: „Začni raz utekať a budeš 
utekať celý život.“ Problémy sú na to, aby sa 
riešili, aby budovali našu vieru. To sú chvíle, 
v ktorých chce byť Ježiš s nami. Neutekajme 
od neho.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Každodenný vchod. Menlivé 
časti zo sviatku Stretnutia Pána. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Panenská Bohorodička 
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 360; 
PZ: 338; HP: 352)

ŠTVRTOK 5. február
Mučenica Agáta

Čítania: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 
1 – 15, zač. 66

A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil 
im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať 
a vydal ho, aby ho ukrižovali. (Mk 15, 15)

Stáva sa, že pri riešení niektorých životných 
situácií sa pozeráme na to, čo si o nás ľudia 
myslia alebo budú myslieť. Tragédiou je 
vždy to, keď pod tlakom verejnej mienky 
ideme aj proti svojmu svedomiu. Nezasta-
nem sa dobra, neodsúdim zlo alebo radšej 
ostanem ticho, len aby som nebol v očiach 
druhých „čudákom“. To urobil aj Pilát. 
A mal bezvýhradný podiel na najväčšom 
omyle ľudstva.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. februára

PIATOK 6. február
Biskup Bukol

Čítania: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 
33 – 41, zač. 68

Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, 
ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento 
človek bol naozaj Boží Syn.“ (Mk 15, 39)

Náš život je aj o hľadaní pravdy. Hľadáme 
ju najmä v situáciách, v ľuďoch, mož-
no v matérii. Naša viera nás učí, že Ježiš 
je pravda. Ak v spomínaných situáciách, 
ľuďoch, či dokonca aj v matérii budeme 
hľadať živého Ježiša, vždy nájdeme pravdu. 
Tento proces si však vyžaduje našu trpez-
livosť. Stotník našiel pravdu o Ježišovi. 
Neskôr, ale našiel.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. februára. 
Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 7. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná 
sobota. Biskup Partenios

Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 
8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105 (rad.); 1 Sol 
4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 
(zosnulým)

Súdim, ako počujem. A môj súd je spra-
vodlivý... (Jn 5, 30)

Niekto sa raz opýtal, ako to bude pri po-
slednom súde. Do akej miery bude ku mne 
Boh spravodlivý a do akej miery milostivý? 
Súdom mi bude môj vlastný život. Ak som 
mal záujem o Boží hlas počas života, budem 
mať oň záujem aj po smrti. Ak som nemal 
záujem o Boží hlas počas života, nebudem 
mať oň záujem ani po smrti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zosnulým. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodič-
ka. Panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 8. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde

Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 
31 – 46, zač. 106

Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky 
národy a on oddelí jedných od druhých. 
(Mt 25, 32)

Život kresťana, ktorý sa učí veriť, je plný 
paradoxov. Jedným z nich je aj paradox 
jednoty a rozdelenia. Dôležitou súčasťou 
nášho pozemského života je snaha 
o zjednotenie. Zjednotenie s Bohom a jeho 
vôľou, zjednotenie s blížnymi, zjednotenie 
v rodine, v manželstve, ale v prvom rade 
zjednotenie vo svojom vlastnom srdci. 
Paradoxne, začiatkom života vo večnosti 
bude rozdelenie. Budeme oddelení napravo 
a naľavo. Kritériom rozdelenia bude to, ako 
sme jednotu žili tu na tomto svete. Budú 
len dve možnosti: buď – alebo. Žiadna 
iná možnosť, žiadny kompromis. Treba 
si v tejto chvíli položiť dôležitú otázku: 
Na ktorej strane by som sa ocitol v tejto 
chvíli? Kto z nás môže dnes s určitosťou 
povedať, že to bude tá strana požehnaných? 
A kto z nás dokáže povedať, že to bude 
tá strana zatratených? Azda všetci by 
sme odpovedali: „Neviem.“ Pre okamih 
zjednotenia sa s Bohom vo večnosti je 
podstatný okamih zjednotenia sa s Bohom 
práve tu a teraz! V tejto chvíli ti Boh 
ponúka čas na zjednotenie s ním. Teraz 
cez čítanie týchto riadkov a o malú chvíľu 
cez konkrétnu službu blížnemu. Preto aj 
v tomto prípade nie je najdôležitejšie to, 
ako to bolo, ani to, ako to bude, ale to, 
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Sviatky 
Bohorodičky
Písomné pramene sviatku Počatia 
Bohorodičky sv. Annou
Je pravdou, že v Novom zákone sa v Evan-
jeliu podľa sv. Lukáša nachádza obsiahle 
rozprávanie o počatí a narodení sv. Jána 
Krstiteľa, ale čo sa týka Božej Matky, v sú-
vislosti s jej počatím či narodením žiadnu 
zmienku nenachádzame. Ako uvádza E. 
Sendler, môžeme to vysvetľovať aj tým, že 
evanjeliá boli napísané najmä preto, aby 
vydali svedectvo o učení a živote Krista, 
a tak mohli o niektorých udalostiach 
mlčať. 

Túto medzeru v udalostiach spojených 
s jej počatím, narodením či detstvom 
čiastočne vypĺňajú apokryfy – nekanonické 
novozákonné spisy, ako napr. Protoevanje-
lium sv. apoštola Jakuba. Z neho sa dozve-
dáme, že sv. Joachim a Anna, ktorí žili v ga-
lilejskom Nazarete, bez úhony zachovávali 
Boží zákon, no napriek pokročilej starobe 
nemali potomstvo. 

V istý sviatočný deň spravodlivý Joachim 
podľa zvyku daného zákonom prišiel 
do chrámu s darmi, ktoré zamýšľal obeto-
vať Bohu. Vtedajší veľkňaz Isachar prijíma-
júc dary od prichádzajúceho ľudu od-
mietol prijať dar od Joachima so slovami: 
„Ty nie si hoden toho, aby som prijal dar 
od teba ako od pravého Izraelitu, pretože 
nemáš potomstvo a pre tvoje veľké hriechy 
ti Boh odoprel požehnanie.“ 

Otrasený slovami veľkňaza akoby straš-
ným rozsudkom samotného Božieho súdu 
spravodlivý muž nestihol ešte ani odstúpiť 
od žertveníka, keď musel podstúpiť ďalšie 
poníženie. Jeden zo židov prinášajúc tak-
tiež svoj dar odstrčil Joachima so slovami: 
„Odíď odtiaľto. Vari nepočuješ, že nie si 
hoden spoločne s nami prinášať Bohu svo-
je dary, pretože si nezanechal potomstvo 
pre Izrael?“ 

S hlbokou pokorou prijal sv. Joachim 
tento údel akoby z úst samotného Boha 
a s veľkým zármutkom a bolesťou v srdci 
odišiel z chrámu, nepovažujúc sa za hod-
ného zostať nielen v Božom chráme, ale 
ani vo svojom vlastnom príbytku, a tak 
odišiel do púšte, kde sa páslo jeho stádo. 
V pôste a pokání, v slzách a modlitbe prežil 
štyridsať dní modliac sa k Bohu s prosbou 
o odpustenie hriechov, o sňatie jeho hanby 
medzi Izraelitmi a aby ho Boh v starobe 
požehnal narodením dieťaťa. 

Podobne bolo plné zármutku aj srd-
ce spravodlivej Anny, keď sa dopočula 
o trápení svojho muža a o ponížení, akého 
sa mu dostalo v chráme. Za všetko, čo sa 
stalo, obviňovala samu seba, považujúc sa 
za najhriešnejšiu spomedzi všetkých žien 
Izraela, nehodnú vidieť denné svetlo stvo-
rené Bohom, pozbavenú Božieho požehna-
nia. Preto sa zatvorila vo svojom príbytku, 
kde v pôste a pokání, v slzách a kajúcom 
oplakávaní volala dňom i nocou k Pánovi, 
prosiac ho nie kvôli sebe, ale pre cnosti 
svojho zbožného manžela, aby sňal z nich 
hanbu bezdetnosti a požehnal im dieťa. 

Istého dňa sediac v záhrade, v tieni 
vavrínového stromu volá k Pánovi: „Bože 
mojich otcov, vypočuj moju prosbu, ako 
si požehnal Sáru, našu matku, a daroval 
si jej syna Izáka.“ Pozdvihla oči k nebu 
a v korune stromu zbadala vtáčie hniezdo, 
a hneď začala vzlykať, lebo jej pripomenulo 
jej neplodnosť: „Celé tvorstvo,“ uvažovala 
Anna, „rodí, všetko je naplnené Božím po-
žehnaním – nebeské vtáky, divoké zvieratá 
a ryby vo vodách sú plodné pred Pánovou 
tvárou, ba aj samotná zem prináša rozmani-
té plody, len ja jediná som pozbavená tohto 
šťastia a Božieho požehnania.“ Ešte vrúcnej-
šie sa začala sv. Anna modliť k Pánovi a Pán 
vypočul jej prosbu. V tej chvíli sa jej zjavil 
anjel a povedal: „Anna, Pán vypočul tvoju 
prosbu. Počneš a porodíš najblahoslavenej-
šiu dcéru, ktorú budú blahoslaviť všetky 
pokolenia zeme a ktorá sprostredkuje spásu 
celému svetu. Jej meno bude Mária.“ Anna 
odpovedala: „Ako žije Pán, svoju dcéru 
darujem Pánovi, svojmu Bohu, a bude mu 
slúžiť po všetky dni svojho života.“ 

Požehnaná nebeskou blahozvesťou sa sv. 
Anna ponáhľala do Jeruzalema, aby sa pred 
Pánom v jeho svätom chráme radosťou 
naplneným srdcom poďakovala za pri-
jaté dobrodenie. V tej istej chvíli sa Boží 
posol zjavil aj plačúcemu a modliacemu 
sa Joachimovi v púšti a oznámil mu tú istú 
radostnú zvesť. A na potvrdenie pravdi-
vosti svojich slov ho poslal do Jeruzalema, 
kde sa stretne so svojou manželkou. Pred 
dverami Božieho chrámu sa stretli požeh-
naní manželia, ktorí spoločne vzdávali 
vďaky Bohu, ktorý zhliadol na ich utrpe-
nie. Obaja dali Bohu sľub, že sľúbené dieťa 
zasvätia Bohu. n

Milan Gábor

 SPolok 
 Sv. CyRila a metoDa

Na spolok darovali:
darcovia z Bratislavy: Ľubomír Porhinčák 
– 50 eur; Justína Hospodárová – 17 eur; 
Štefan Krajňák –12 eur; Andrej Huorka 
–7 eur;  Martin Škoviera – 7 eur; Daniel 
Škoviera – 7 eur; Ivan Želinský – 7 eur; Jo-
zef Fejda – 4 eurá; Mária Ďurišinová – 3 
eurá; Marta Karczubová – 2 eurá; Marcel 
Mojzeš – 2 eurá; Silvia Dobrodenková – 2 
eurá; Lýdia Mrvová – 2 eurá; Jolana Šec-
ková – 2 eurá; Iveta Šecková – 2 eurá
darcovia z Michaloviec: bohuznáma – 10 
eur; Mária  Kločanková – 7 eur; Anna 
Cifruľáková – 2 eurá; Anna Kunčová – 2 
eurá; Terézia Miglecová – 2 eurá; Irena 
Molnárová – 2 eurá; Marta Tkáčová – 2 
eurá; Jana Čarná – 1 euro; Gabriel Pau-
lina – 1 euro; Mikuláš Feldman – 1 euro. 
darcovia z Vole: Anna Popiková – 5 eur; 
Mária Orenčáková – 7 eur
darcovia z Trhovišťa: Anna Gavaľová – 5 
eur; Mária Paľovčíková – 5 eur
členovia zo Starej Ľubovne – 3 eurá; Mi-
loš Megis, Bánovce nad Ondavou – 15 
eur; Mária Ihnátová, Jastrabie pri Micha-
lovciach – 10 eur; MUDr. Ľubomír Fučko, 
Sobrance – 7 eur; Mária Kašajová, Choň-
kovce – 5 eur

Všetkým darcom vyslovujeme srdečne 
Pán Boh zaplať!

Oznam
Výbor spolku ďakuje všetkým kňazom 
za pomoc pri distribúcii členských kniž-
ných podielov. Súčasne prosí o vráte-
nie aktualizovaných zoznamov členov 
do ústredia (Hollého 4) a vyrovnanie 
členských poplatkov na účet spolku: 
4470004207/3100 v Sberbank, a. s., po-
bočka Michalovce.
Výbor spolku oznamuje, že 16. mája 
2015 dopoludnia sa uskutoční už 7. valné 
zhromaždenie spolku v Michalovciach. 
Na tento vrcholný orgán spolku pozý-
vame zástupcov jednotlivých pobočiek 
SSCM.

výbor spolku

 KOINONIA SV. JáN KRSTITEľ
Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján 
Krstiteľ
01.02. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
05.02. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami za manžel-
stvá
08.02. Ľutina, bazilika minor (09.45 h) 
Biblický večer
19.02. Záborské, obecný dom (18.00 h)

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

 BLAhOžELáME
31. januára 2015 oslá-
vil náš duchovný otec 
Juraj Tomáš svoje ži-
votné jubileum – 40 
rokov. Pri tejto príle-
žitosti sa aj my veriaci 
zo Zemplínskej Teplice 
chceme pripojiť ku gratulantom. V prvom 
rade sa chceme poďakovať dobrotivému 
Bohu, ktorý nám poslal svojho zástupcu, 
ktorý nám dennodenne sprítomňuje ži-
vého Krista, hlása Božie slovo a vysluhuje 
sviatosti. Prijmite od nás, drahý otec Ju-
raj, úprimné poďakovanie za službu lásky, 
ktorú v našej farnosti vykonávate. Do ďal-
ších rokov vášho života vám chceme za-
želať plnosť darov Svätého Ducha, aby ste 
aj naďalej tak horlivo pracovali v Kristovej 
vinici, pevné zdravie, šťastie a rodinnú 
pohodu. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci zo Zemlínskej Teplice

2. februára oslávi Emília Sičáková-Bebla-
vá 40 rokov života. Pevné zdravie a Božie 
požehnanie jej aj celej jej rodinke praje 
otec Emil Sičák s rodinou.

My všetci veriaci z farnosti Malcov, ženy 
z Modlitieb matiek, deti zo stretnutí 
Deti viery, mládež, bohoslovec, kurátori, 
kantorky, rodina i priatelia by sme chceli 
zablahoželať najlepšiemu duchovnému 
otcovi Jankovi Pavlíkovi ku krásnemu ži-

votnému jubileu – 40 
rokom, ktoré oslávi 8. 
februára 2015. Želá-
me vám veľa Božích 
milostí, pevnú, ne-
ochvejnú vieru, Kris-
tovo zmýšľanie, svetlo 
na životnej ceste i v ohlasovaní Božieho 
slova, silu a horlivosť žiť pre Krista v ra-
dostiach i starostiach, robenie rozhod-
nutí v súlade s Božou vôľou a naplnenie 
jeho plánu s vaším životom. Nech vás 
naplní Boží pokoj a nikdy sa nekončiaca 
Božia láska. Nech vás Pán obdarí večnos-
ťou. Na mnohaja i blahaja lita! Boh vám 
žehnaj!

 SPomÍName
Z úcty a lásky k našej 
sestre oznamujeme 
čitateľom Slova, že 
25. decembra 2014 
nás vo veku 66 rokov 
opustila dlhoročná 
kantorka a členka 
farskej rady v Rafajovciach pani Anna Mi-
chalová. Ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami modlitbu.

sestry s rodinami a sestry  
ružencového spoločenstva

Spomienka a pozdrav
Pripomíname si 10. vý-
ročie úmrtia otca Mons. 
Jána Krajňáka, prode-
kana a spoluzakladateľa 
našej teologickej fakulty, 
trpiteľa a spolupracov-
níka pri oživovaní našej 
diktatúrou poníženej Gréckokatolíckej 
cirkvi.
Pri týchto spomienkach, viazaných úctou 
i radosťou, sa zvláštne stretávajú aj určité 
časové dátumy nášho života. Dovoľte mi 
ich v krátkosti uviesť. 2. februára 1945 
som sa ako študent vrátil z maďarského 
vojenského pracovného tábora.  
2. februára 1969 bol tajne vysvätený 
za kňaza otec Ján Krajňák. Ja som mal byť 
takisto 2. februára vysvätený, ale pre urči-
té záležitosti som prosil o odklad. 

2. februára 2005 sme naposledy slúžili 
svätú liturgiu s otcom Krajňákom na ko-
šickej geriatrii. On na posteli. Ja som pri-
jal kňazskú vysviacku 23. februára 1969. 
23. februára 2005 odišiel otec Krajňák 
do večnosti. 
Keď si teraz pripomínam 10. výročie jeho 
odchodu do večnosti, vnímam, ako tie-
to dátumy, čísla, cesty, naše stretnutia 
a spolupráca v utajenej cirkvi a v pas-
torácii  s intelektuálmi z vysokých škôl, 
ktorí sa v totalite kryli, svedčia o veľkom 
režisérovi, ktorý nás poznačil aj časovými 
termínmi!
A tak aj tento 2. a 23. február 2015 bude-
me spolu posväcovať a ďakovať. On hore 
a ja dolu. Do videnia, Janko!

Jožko Tóth, ten druhý z dvojzáprahu

 OZNAMy
Duchovná víkendovka pre dievčatá
V rámci Roka zasväteného života pozýva-
me na víkendovku všetky dievčatá, ktoré 
by chceli lepšie poznať charizmu a po-
slanie klauzúrnokontemplatívnej rehole 
redemptoristiek. Stretnutie sa uskutoční 
v kláštore redemptoristiek vo Vranove 
nad Topľou 13. – 15. marca. Hosťami 
stretnutia budú novicky z bielskeho kláš-
tora v Poľsku. Prihlásiť sa možno najne-
skôr do 9. marca. Modlíme sa na úmysel 
tohto stretnutia a zverujeme ho aj do va-
šich modlitieb. Pán Boh zaplať!

kontakt: ossrgrkat@wmx.sk, 
0902 072 128, 0917 350 237
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Manželský 
súhlas
Podľa učenia Katolíckej cirkvi existujú dve 
príčiny, ktoré umožňujú vznik manželstva. 
Sú nimi Boh a manželský súhlas. Božia 
účasť na vzniku manželstva sa navonok 
realizuje cez požehnanie manželstva pros-
tredníctvom posvätného obradu, vyslúže-
ného posvätným služobníkom v chráme. 
Druhou konštitučnou príčinou manželstva 
je manželský súhlas, čiže osvedčenie vôle 
o uzatvorení manželstva, ktorým sa muž 
a žena navzájom odovzdávajú a prijímajú. 
Ide tu o úkon osobného vzájomného 
sebadarovania muža a ženy pri uzatváraní 
manželstva. Muž v tomto úkone má da-
rovať žene svoju mužskosť a žena mužovi 
svoju ženskosť. Nie je to teda obyčajná 
vôľa k spoločnému životu. V manželskom 
súhlase ide o osobné sebadarovanie 
v jeho najhlbšej a najintímnejšej sfére. 
Vyžaduje sa tu totiž zaangažovanie celého 
človeka, a to bez výhrad. Takto chápaný 
manželský súhlas je jednou zo základných 
podmienok vzniku manželstva. Snúbenci 
ho musia odovzdať slobodne a dobrovoľ-
ne, nesmú pociťovať žiadny nátlak alebo 
prinútenie ani ho nesmú odovzdávať 
pod veľkým strachom, ktorý je vyvolaný 
nejakými vonkajšími okolnosťami. Ináč ho 
odovzdávajú neplatne. Druhý vatikánsky 
koncil v duchu najstaršej tradície Cirkvi 
v konštitúcii Gaudium et spes potvrdzuje: 
„Dôverné spoločenstvo manželského 
života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ 
a vystrojil vlastnými zákonmi, vzniká man-
želskou zmluvou, čiže neodvolateľným 
osobným súhlasom. Takým spôsobom, 
ľudským úkonom, ktorým sa novoman-
želia obapolne dávajú a prijímajú, vzniká 
z Božieho ustanovenia trvalý zväzok, a to 
aj pred spoločnosťou.“ Schopnosť odo-
vzdať platný manželský súhlas je taká dô-
ležitá, že ovplyvňuje platnosť manželstva. 
Ak by teda čoby len jeden zo snúbencov 
neodovzdal platný manželský súhlas, je 
neplatné celé manželstvo. Z tohto dôvo-
du môže Cirkev po preskúmaní konkrét-
neho prípadu cirkevným súdom vyhlásiť 
manželstvo za neplatné. Takto vyhlásená 
neplatnosť manželstva neznamená, 
že Cirkev manželstvo rozvádza. Cirkev 
nepozná inštitúciu rozvodu tak, ako je to 
v civilnom právnom poriadku. Vyhlásenie 
neplatnosti manželstva cirkevným súdom 
je konštatovaním, že manželstvo nikdy 
nejestvovalo.

František Čitbaj po
ra
dň
a Ako mám postupovať, keď mi dlžník nevracia požičané peniaze? Máme spolu spísanú  

zmluvu o pôžičke peňazí, ale túto zmluvu nemám ošetrenú notárskou zápisnicou a dlžník 
mi už štyri mesiace nevracia peniaze. Chcel by som sa spýtať, ako mám postupovať ďalej.

V danom prípade máte dve možnosti. V prvej možno uzavrieť s dlžníkom pred notárom tzv. 
uznanie dlhu vrátane vykonateľného exekučného titulu. To znamená, že notár vyhotoví vo forme 
notárskej zápisnice uznanie dlhu, pričom na základe súhlasu dlžníka bude táto notárska zápisni-
ca tzv. exekučným titulom. V prípade, ak nedôjde k zaplateniu ani po spísaní notárskej zápisni-
ce, máte právo sa obrátiť s takouto listinou priamo na exekútora bez potreby uplatnenia nároku 
na súde. V druhej možnosti vám odporúčam navštíviť advokátsku kanceláriu, kde za pomoci 
advokáta vyhotovíte výzvu pre dlžníka, ktorú mu odošlete spolu s návrhom na vydanie platobného 
rozkazu – žalobou o zaplatenie dlžnej sumy, ktorú odošlete na súd, pričom postup vám následne 
ozrejmí advokát.

JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Slamka, advokát
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Legenda: AFÉRA, ALMANACh, APATiT, ATÓMy, ÁTRiUM, 
bARDEJOV, bLESk, CySTA, DLAžbA, ESTER, hLiNík, hRA-
Dy, hRiECh, ChLiEb, ibizA, iSLAND, iSTič, JOEL, kAbÁT, 
kAbiNETy, kALikA, kANEC, kiOSk, kObEREC, kORiDA, 
LEkÁR, LEViCE, LUTER, NÁbOR, NikEL, PiATOk, POCiT, 
POSED, PRETEkÁR, SÁRA, SEMENO, SOChÁRi, STRESy, 
SÚťAž, TiTÁN, UMENiE, VýMER, VýRAz, yPERiT, zÁMOk, 
zMENÁREň.

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 1. Krížovka: Dobre vie žiť, kto 
dobre sa vie modliť. Osemsmerovka: keď boha využívame 
vo svoj prospech, zabíjame ho.

Výherca: Milan záleha st. zo Stropkova. Riešenia zasielajte 
na adresu: SLOVO, hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo 
slovo1@grkatpo.sk.
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 02.02. (pondelok)  16.00 Večerná univer-
zita: Vzrast v čnosti pri formovaní učeníkov
 03.02. (utorok)  17.30 Doma je doma: 
SAFi semifinále – popoludňajšia publicis-
tika 18.45 Viera v Rusku: Súdne procesy, 
výsmech spravodlivosti ⓬ – dokument 
o súdnom procese proti kňazom 20.20 
Gréckokatolícky magazín – magazín 
o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
 04.02. (streda)  11.25 Gréckokatolícky 
magazín R 18.45 Liečiť zlo láskou – živo-
topisný dokument o živote Antona Neu-
wirtha 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
na Slovensku
 05.02. (štvrtok)  02.30 Gréckokatolícky 
magazín R 18.45 Bez hraníc: Misionár 
u Masajov (Tanzánia) – relácia, ktorá pri-
bližuje každodenný život jedného kmeňa 
Masajov na hraniciach Kene a Tanzánie
 06.02. (piatok)  16.30 Gréckokatolícky 
magazín R 17.30 Křižovatka v Příchovicích 
– dokument o prvom diecéznom centre 
mládeže v Čechách, v Křižovatce v Pří-
chovicích 18.45 Stojí to za to!: Choroba 
a Božia vernosť (1) – dokument o man-
želoch Róbertovi a Helene Slamkovcoch, 
ktorí objavili, že napriek ťažkej chorobe 
Boh stojí vždy blízko 20.25 Effeta (Mk 
1, 29 – 39) – zamyslenie nad nedeľným 
evanjeliom 21.55 Edita Steinová: Siedma 
komnata ⓬ – filmový portrét židovky, 
ktorá konvertovala na katolícku vieru, 
vstúpila do karmelitánskeho kláštora, stala 
sa mučeníčkou a v roku 1998 ju pápež Ján 

Pavol II. vyhlásil za svätú
 07.02. (sobota)  11.40 Gréckokatolícky 
magazín R
 08.02. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Ján Krstiteľ – dramatický príbeh 
jedného z najväčších Božích prorokov, 
ktorý celý svoj život podriadil tomu, aby 
splnil svoje životné poslanie: pripraviť 
cestu Pánovi 10.00 Svätá omša z Prešova 
– priamy prenos 18.45 Spojení oceánom 
– publicistická relácia o živote Mariána 
Petrasa, ktorý neodolal zvodom svetských 
pokušení a jeho život úplne zmenila sila 
odpustenia skrze svätú spoveď, po ktorej sa 
kabína jeho kamióna stala miestom mod-
litby a chvály Boha 20.25 Medzi nebom 
a zemou: Ján Brichta, bývalý politický väzeň
 09.02. (pondelok)  16.00 Večerná uni-
verzita: Poistenie alebo Tri groše 17.05 
Gréckokatolícky magazín R
 10.02. (utorok)  18.45 Viera v Rusku: 
Osud Anny Abrikosovovej ⓬ – dokument 
o Anne a jej manželovi, ktorí sa obrátili 
na katolícku vieru; stáli pri zrode novej 
farnosti, pomohli so založením komunity 
dominikánov; po revolúcii Anna prisahala, 
že sa obetuje za záchranu Ruska; zatkli ju 
a pre vieru položila život
 11.02. (streda)  18.45 Srdce Slovákov 
v Ríme – dokumentárny film o vzniku, 
cieľoch a úlohách, aké dnes plní Slovenský 
ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý 
zohral dôležitú úlohu najmä v druhej 
polovici totality; film vznikol pri príležitosti 

50. výročia založenia ústavu 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku
 12.02. (štvrtok)  18.45 Festrom – do-
kument o osobitých príbehoch Rómov 
dotknutých Božím slovom, ktorí svojím 
životom svedčia o zmene
 13.02. (piatok)  17.30 Kráľovná a Matka 
Chorvátov – dokument o chorvátskom 
národe, ktorý je známy zbožnou úctou 
k Panne Márii; ponúka svedectvá ľudí, 
ktorí sú presvedčení o jej zázračnej moci 
a neustálej ochrane 18.45 Áno, beriem: 
Kľúče k šťastnému manželstvu: Koľko detí 
chceme mať? – dokument adresovaný 
tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo 
v Katolíckej cirkvi, ale aj manželom, ktorí 
chcú v tomto zväzku vytrvať po celý život 
21.55 Tomáš Morus ⓬ – životopisný 
filmový príbeh, ktorý predstavuje svätého 
Tomáša Morusa
 15.02. (nedeľa)  02.35 Festrom R 10.30 
Svätá omša zo Šaštína – priamy prenos 
20.25 Medzi nebom a zemou – publicis-
tická relácia, v ktorej sa Mária Raučinová, 
dlhoročná pracovníčka v katolíckych mé-
diách, povolaním farmaceutka a súčasne 
aktivistka iniciatív združenia kresťanských 
žien, delí o svoje názory na samotnú an-
gažovanosť kresťana v súčasnom civilnom 
svete, osobitne v problematike dôstojnosti 
a skutočných práv žien 22.25 Festrom R
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František Dancák: Budete mi svedkami
V decembri vydal František Dancák, gréckokatolícky kňaz a náboženský publicista, svoju 
ďalšiu publikáciu s podnázvom Myšlienky od nedele Paschy do Päťdesiatnice. Publiká-
cia obsahuje komentované texty v tomto liturgickom období. V úvode nájdete zoznam 
komentovaných textov a v závere použitú literatúru. Stabilnú štruktúru: tropár (resp. 
kondák), citát zo Svätého písma a výklad citátu uzatvárajú myšlienky a príklady zo života. 
Najväčším svedectvom o Kristovi v dnešnom svete je svedectvo života v pravde: „Kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, aj ja ho vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32) 
Na to slúži aj táto zbierka myšlienok. (Ivana Sedláková) 

Mária a Mária
Vo vianočnom čase vysielala Česká televízia dokument, ktorý si môžete nájsť v jej video-
archíve. Zachytáva pomoc skupiny českých dobrovoľníkov v Svajlavskej osade na Ukra-
jine, kde žije 4 500 Rómov. Iniciátor Radim Kupec, ktorý už niekoľko rokov fotografuje 
život Rómov, objavil rómsku ženu Máriu a jej dcéru. Žili v osade bez strechy nad hlavou, 
bez finančných prostriedkov a navyše v sociálnej izolácii, akoby boli prekliate. Radim sa 
rozhodol urobiť niečo konkrétne. Čo? To sa dozviete, keď si pozriete dokument scenáristu 
a režiséra Jána Plachého, v ktorej sa k tejto charitatívnej dobrovoľníckej aktivite vyjadrujú 
aj sociológ Jiří Siostrzonek a mukačevský biskup Milan Šášik. (Dada Kolesárová)

Poetica Musica: Drobcom
Autorkou hudby i textu trojminútovej piesne je Zuzana Eperješiová. Dielko pochádza 
z programu Áno za rodinu, ktorý sa v hudobno-poetickom vyjadrení venuje nena-
hraditeľnosti rodiny. Vyjadruje vďaku za lásku a starostlivosť v rodine. „Milujem tvoje 
drobné kroky po posteli, kiežby si sa zajtra nemusel prebudiť dospelý, kiežby na všetko 
jestvovali detské odpovede a stále prišlo ďakujem a tvoj bozk na líce poobede.“ Aj takéto myšlienky ponúka 
text piesne. Spev i klavír patrí autorke, hra na cajone, perkusiách a klávesoch Michalovi Lorincovi. Gitaristom 
i basgitaristom je Peter Jakab, ktorý sa postaral aj o nahrávanie, mix a mastering. (www.igospel.sk)

 31.01. (sobota)  10.00 Eucharistia, brána 
do neba (1); hosť: don Jozef Luscoň 18.00 
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Prešova 20.00 Rok zasväteného života 
na Slovensku
 01.02. (nedeľa)  13.00 Teodor Križka: Blí-
žence z krížnych ciest – literárna kaviareň 
14.00 Údel matky – rozhlasová hra
 08.02. (nedeľa)  13.00 Dielo Gilberta Keitha 
Chestertona 14.00 Vstup zakázaný (4) – 
rozhlasová hra
 14.02. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach (slávi otec Róbert Jáger)
 15.02. (nedeľa)  13.00 Tatiana Goričevo-
vá – významná postava ruskej duchovnej 
filozofie 14.00 Vstup zakázaný (5)
 22.02. (nedeľa)  13.00 Básnik Vladimír Roy 
(2) 14.00 Hriešnica z Magdaly

DVOJKA
 01.02. (nedeľa)  13.05 Orientácie 13.35 
Slovo 02.35 Slovo R
 03.02. (utorok)  15.35 Orientácie R
 04.02. (streda)  09.05 Kontra história 
internetu – dokument, ktorý sa zaoberá 
otázkou slobody internetu 10.00 Vzkriese-
nie tvorbou – dokument o sochárovi Jánovi 
Mathém 20.00 Kanopí – inšpiratívny príbeh 
človeka zo Slovenska, ktorý robí maximum 
pre zachovanie prírodného bohatstva 
dažďových lesov
 06.02. (piatok)  15.50 Kaplnka svätej Bar-
bory – dokument
 08.02. (nedeľa)  11.25 Orientácie 11.55 
Slovo 00.35 Slovo R
 10.02. (utorok)  15.35 Orientácie R
 11.02. (streda)  17.55 Pápež svätý Gregor 
– dokument
 15.02. (nedeľa)  14.10 Orientácie

RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 01.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave (celebruje Mons. 
Stanislav Zvolenský)
 08.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach (celebruje Mons. 
Bernard Bober)
 15.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici (celebruje Peter Staroštík)

RáDIO REGINA
Utorok  20.00 Duchovné horizonty 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 Duchovné hori-
zonty 18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
RáDIO DEVíN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená

Liturgicképexeso
Biskupské žezlo
biskup počas bohoslužieb používa 
žezlo. Je to drevená alebo kovová 
palica zakončená krížom. Staršia 
forma žezla má pod krížom mierne 
zaoblenú priečnu tyč.

V našich krajinách sa ujala novšia for-
ma žezla. Pod krížom sa na vrchole 
žezla nachádzajú dva hady s hlavami 
nasmerovanými na opačné strany, 
ktoré sú symbolom múdrosti 
a rozvážnosti, ktorými má byť biskup 
vyzbrojený pri spravovaní eparchie. 

igumen alebo archimandrita 
monastiera môže nosiť podobné 
mníšske žezlo.

n Viete, čo je najväčšia šikov-
nosť?
Keď pošteklíte žiarovku a v elek-
trárni sa zasmejú. 

Hľadáš skutočné kresťanské hodnoty?
Rád počúvaš kresťanskú hudbu?

Nalaď si nové internetové rádio 
pre mladých

FF Rádio!

Čo Ti ponúkame?

živé vysielanie v nedeľu až štvrtok od 18:00 do 21:00 hod.
diskusie s hosťami a poslucháčmi na „tému týždňa“
sprevádzanie duchovným slovom
kvalitnú duchovnú hudbu 

Klikni na www.ffradio.sk

Faith and Fire
viera a ohen
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HLaSuJem
3X áno
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rozHoduJeme o budúcnoStI 
našich detí. chráňme ich 

právo na mamu a otca

 GR.KAT. MLáDEžNíCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

06. – 08.02. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
13. – 15.02. Fórum služobníkov mladým. Formačný 
víkend pre mladých, ktorí slúžia mladým. Stretnutie 
animátorov z rôznych spoločenstiev (otec Milan Zá-
leha)
20. – 22.02. Evanjelizácia v Božej moci. Ak túžiš, aby 
ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása 
ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom, ako Ježiša 
ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živo-
te, príď. (Peter Lipták & otec Slavomír Palfi)

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

13.02. – 17.02. Škola Otcovo srdce B (Father Heart 
School B) B škola je zameraná na synovstvo a na kaž-
dodenné kráčanie v Otcovej láske. Keď poznáme 
Boha ako milujúceho Otca, vytvára to v nás naozajst-
né srdce syna. Otcova láska nám prináša naozajstnú 
identitu synov a dcér. (Podmienkou účasti v Škole 
Otcovo srdce B je absolvovanie Školy Otcovho srdca 
A a tiež je dobré, ak je medzi týmito školami niekoľ-
komesačný odstup. Príspevok je 100 eur za osobu.)
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.
12. – 15.03. Kurz prípravy na manželstvo je práve 
pre vás. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň ale-
bo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu 
predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných 
salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spo-
ločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. 
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium 
– kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na man-
želstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. 
Príspevok je 60 eur za osobu.
20. – 22.03. Manželstvo Misia Možná (MMM). 
Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si man-
želskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie pod 
vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločen-
stvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. Príspevok je 90 
eur za manželský pár.

 PúTNICKé MIESTA

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

07.02. Fatimská sobota – Prešovský protopresbyte-
rát (10.00 h)
22.02. Katedra sv. Petra (odpust baziliky) (10.00 h)

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

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

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

07.02. Fatimská sobota (10.30 h)
08.02. Malá púť (10.30 h)
15.02. Začiatok Veľkého pôstu – večiereň (16.30 h)

 ROK ZASVäTENéhO žIVOTA
Pripravované akcie: Katechézy v školách. Formou 
učebných materiálov v spolupráci s metodickými 
centrami budú do vyučovania náboženstva ponúk-
nuté časti o zasvätenom živote pre všetky stupne 
predprimárnej a primárnej edukácie prostredníc-
tvom príbehov svätých.

 komUNita CeNaColo

7. február 2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

referendum o ochrane rodiny


