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Gréckokatolícku teologickú fakultu PU 
v Prešove prijali medzi cirkevné školy



Personálny protopresbyterát  
pre GTF PU

Medzi protopresbyterátmi Prešovskej gréckokatolíckej eparchie má svoje osobitné miesto 
Personálny protopresbyterát pre Gréckokatolícku teologickú fakultu PU v Prešove, ktorý bol 
zriadený dekrétom č. 3178/2012 prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom 
Babjakom SJ k 1. októbru 2012.  

Do tohto protopresbyte-
rátu patrí deväť kňazov, 
ktorí pôsobia ako peda-

gógovia na teologickej fakulte. 
Za protopresbytera bol ustano-
vený dekan fakulty prof. Mons. 
Peter Šturák. Jeho zriadenie sa 
uskutočnilo na základe ká-
nona 276 § 2 CCEO a štatútu 
presbyterskej rady Prešovskej 
archieparchie. Keďže tento pro-
topresbyterát sa odlišuje od tzv. 
územných, aj jeho predstavenie 
je iné, pozostávajúce z krátke-
ho historického exkurzu, ako 
aj súčasnosti tejto inštitúcie, 
na pôde ktorej bol ustanovený.

Gréckokatolícka teologická 
fakulta Prešovskej univerzity 
v Prešove je pokračovateľkou te-
ologickej akadémie, ktorá bola 
založená v roku 1880. Jej činnosť 
bola násilne prerušená v roku 

1950 a k obnoveniu činnosti 
došlo až v roku 1990, a to zá-
konom č. 163/90 Z. z. z 3. mája 
1990. Bola zaradená do zväzku 
UPJŠ v Košiciach. Od 1. januára 
1997 je súčasťou PU v Prešove. 
Právnym podkladom činnosti 
fakulty je zákon č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách. Okrem 
predpisov Slovenskej republiky 
z hľadiska kánonického práva je 
to apoštolská konštitúcia Jána 
Pavla II. Sapientia Christiana, 
ako aj normy Kódexu kánonov 
východných cirkví. Kongregácia 
pre katolícku výchovu v Ríme 
vyhlásila 28. októbra 2014 
dekrétom č. 1013/2011 Grécko-
katolícku teologickú fakultu 
za cirkevnú.

Fakulta je vzdelávacou 
a vedeckou inštitúciou, ktorej 
prioritným poslaním je starost-

livosť o vedeckú a teologickú 
prípravu tých, ktorí sa pripra-
vujú na kňazstvo alebo rôzne 
cirkevné a spoločenské služby. 
Zároveň reaguje na spoločen-
ské potreby a požiadavky doby 
bohatou ponukou študijných 
programov. V rámci rôznych 
hodnotení fakúlt s podobným 
zameraním sa umiestňuje 
pravidelne na prvých prieč-
kach. Na fakulte je katedra 
systematickej teológie, filozofie 
a religionistiky, historických 
vied a aplikovanej edukológie. 
Prioritou v rámci vzdelávania 
je zdôraznenie faktu, že rozvoj 
spoločnosti je založený nielen 
na vedecko-technickom rozvoji, 
ale aj na výchove v duchu mrav-
ných hodnôt. Na vzdelávací 
proces slúžia priestory učební 
a fakultnej knižnice, ktorá je 

jej intelektuálnym srdcom. 
Pedagógovia fakulty pravidelne 
organizujú viacero vedeckých 
a umeleckých podujatí. K dô-
ležitým medzníkom v činnosti 
fakulty patrilo vytvorenie 
duchovnej správy na jej pôde 
v roku 2007, keď bol za prvého 
duchovného správcu vymenova-
ný otec Peter Tirpák. Na fakulte 
ponúkame rôzne možnosti 
na duchovný život študentov, 
pedagógov a nepedagogických 
zamestnancov fakulty. Ide o pra-
videlné sväté liturgie a modlitby 
v Kaplnke bl. biskupa mučení-
ka Pavla Petra Gojdiča, ktorá 
tvorí duchovné srdce fakulty. 
Pravidelne sú organizované du-
chovné obnovy a púte na rôzne 
pútnické miesta. n

Mons. Peter Šturák
snímka: J. Blaščák

 
z obsahu
8 Gréckokatolícku teologickú fakultu 
v Prešove prijali medzi cirkevné fakulty

10 Z histórie Gréckokatolíckej  
 teologickej fakulty PU 
v Prešove (1880 – 2015)

12 Redemptor hominis 
50 rokov od Druhého  
vatikánskeho koncilu (2)

14 Na vlastných krídlach 
rozhovor s vladykom  
Jánom Babjakom SJ

16 Sporenie, investovanie, hazard 
Biblia a peniaze

18 Poklad 
katechéza mladým

19 Dala mi odpovede 
išla študovať, našla oveľa viac

20 Pevná pôda 
stretnutie s neistým koncom

21 Kánon 
liturgická katechéza

21 	 Dôvera	v	nebezpečenstve 
biblická katechéza

24 Sviatky	Bohorodičky 
zamyslenie nad ikonou (2)

Vzdelanie a hodnoty 
v kontexte dnešnej 
spoločnosti
V dnešnej dobe sa oprávnene zdôrazňu-
je dôležitosť rodiny. V nej sa totiž kladú 
základy výchovy dieťaťa a je jedným 
z najvýznamnejších činiteľov formovania 
človeka. Je miestom jeho výchovy a sociali-
zácie. Usporiadaná rodina poskytuje dieťaťu 
optimálne podmienky na jeho zdravý telesný 
a duševný vývin. Na jej pôsobenie potom 
nadväzujú ďalšie výchovné činitele, medzi 
nimi aj škola.

V tomto kontexte môžeme vidieť úsilie 
Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorá 
vydala prednedávnom pracovný dokument 
(Instrumentum laboris) s názvom Vycho-
vávať dnes a zajtra – obnovené zanietenie. 
V jeho úvode sa konštatuje: „Súčasná kultúra 
je poznačená mnohými problémami, ktoré 
sú príčinou rozšírenej krízy výchovy.“ Jedno 
z podstatných riešení tohto neutešeného 
stavu vidí kardinál Z. Grocholewski v napĺ-
ňaní poslania škôl nielen ako ustanovizní 
formujúcich ľudský intelekt, ale aj ako 
miesta výchovy, keď hovorí: „Katolícka vý-
chova v školách a univerzitách roztrúsených 
po celom svete má veľmi dôležité miesto 
a významne pomáha kresťanským spolo-
čenstvám zapojeným do novej evanjelizácie 
a prispieva k vštepovaniu antropologických 
a etických hodnôt do svedomia ľudí i kultúr. 
Tieto hodnoty sú nevyhnutné na budovanie 
spoločnosti založenej na bratstve a solidari-
te.“ Teda základným znakom katolíckej školy 
by malo byť okrem iných kritérií jej výchov-
né prostredie. Podobne v tomto rozmere 
hovoril aj emeritný pápež Benedikt XVI., 
keď zdôrazňoval, že „služba vzdelávacích 
inštitúcií, inšpirovaných kresťanskou víziou 

o človeku je veľmi dôležitá“, lebo „práca 
na poli výchovy sa stáva stále náročnejšou, 
pretože v kultúre, ktorá až príliš často robí 
relativizmus svojím životným krédom, 
chýba svetlo pravdy, dokonca je nebezpečné 
hovoriť o pravde, zasievajúc tak pochybnosť 
o základných životných hodnotách – osob-
ných, aj spoločenských“.

Naša Gréckokatolícka teologická fakulta 
v Prešove, teraz už zaradená medzi cirkevné 
fakulty schválené Kongregáciou pre kato-
lícku výchovu vo Vatikáne, má svoje motto 
vyjadrené v slovnom spojení: Vzdelanie 
a hodnoty. Má vyjadrovať skutočnosť, že 
fakulta je inštitúciou, ktorá ponúka nielen 
bohatú škálu študijných programov, ale je aj 
miestom formácie študentov v  intelektuál-
nom, estetickom, morálnom, ale aj religióz-
nom rozmere, aby sa na jej pôde študenti 
nielen vzdelávali, ale aj vychovávali ako nové 
generácie pre dobro Cirkvi, ale aj celej našej 
spoločnosti, a vedeli tak odpovedať na výzvy 
dnešnej doby v duchu kresťanských zásad 
a prispievali k šíreniu vzdelanosti, ale aj 
posolstva evanjelia lásky.

Výchova je vždy v prvom rade aktom lásky. 
Vyžaduje zodpovednosť, obetavosť, dôsled-
nosť života. Preto tak rodičia, ako aj učitelia, 
nezabúdajme, že dobrá katolícka výchova je 
jedným zo základných predpokladov úspeš-
nosti novej evanjelizácie.

prof. ThDr. Mons. Peter Šturák, PhD.
dekan GTF PU v Prešove
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�� V horehronskej obci Šumiac 
sa 6. januára konala slávnostná 
svätá liturgia, ktorú celebroval otec 
František Takáč. Po svätej liturgii sa 
uskutočnilo svätenie vody pri prame-
ni Teplica. (Jarmila Gordanová)

�� V GMC Bárka v Juskovej Voli 
prednášal	otec	Ján	Kruczyńsky	z	Poľ-
ska. Počas víkendu 9. – 11. januára 
2015 prežívalo 70 účastníkov požeh-
naný čas v prítomnosti priateľa a spo-
lupracovníka sv. Jána Pavla II. a otca 
Františka Blachnického, zakladateľa 
Hnutia Svetlo-Život, ktorý prednášal 
o novej evanjelizácii v teológii Jána 
Pavla II. (Patrik Maľarčík)

�� Vianočná	akadémia	sa	vo	far-
nosti	Bardejov-Vinbarg	konala	12.	
januára 2015. Program pripravili žiaci 
základnej školy na sídlisku Vinbarg 
pod vedením Kataríny Šoltysovej, Evy 
Eliášovej, Jany Harčárovej a Daniely 
Katušinovej. (Martin Šterbák)

��Mladí	z	Orlova	a	Starej	Ľubovne	
prežívali	život	spoločenstva	v	GMC	
Bárka v Juskovej Voli počas víkendu 
16. – 18. januára. 48 účastníkov s ani-
mátormi a kňazmi otcom Ľubomírom 
Pulščákom a otcom Patrikom Maľar-
číkom uvažovalo o dôležitosti dob-
rých vzťahov založených na obraze 
lásky Svätej Trojice. Katechézy o hod-
note, dôležitosti empatie pri riešení 
rôznych kolízií v rodine, priateľstve 
a službe rodičom povzbudili mladých 
v nazeraní na krásu a hodnotu života 
každého človeka. (Patrik Maľarčík)

�� Stretnutie	delegátov	kresťan-
ských	hnutí	a	združení	z	celého	
Slovenska s košickým arcibiskupom 
metropolitom Mons. Bernardom 
Boberom a bratislavským biskupom 
Petrom Rusnákom, ktoré sa uskutoč-
nilo 19. januára, zorganizovalo Fórum 
kresťanských inštitúcií v spolupráci 
s radou pre laické a apoštolské hnutia 
Konferencie biskupov Slovenska. 
V diskusii, ktorú moderoval vladyka 
Rusnák, sa hovorilo o rozličných 
témach, od potreby zintenzívniť 
spoluprácu kresťanských združení 
so svojimi kňazmi vo farnostiach 
po vzájomné sieťovanie jednotlivých 
združení. Večer sa prítomní zúčast-
nili aj na ekumenickej bohoslužbe. 
(Rádio LUMEN/Mária Čigášová)

�� Pracovníčky	a	klientky	Domu	sv.	
Faustíny	–	domova	na	polceste	si	19.	
januára	odtancovali	druhý	spoločný	

V Čirči sa stretli na vianočnom koncerte
Na sviatok Narodenia Ježi-
ša Krista 25. decembra 2014 
v Chráme Presvätej Bohorodič-
ky v Čirči slúžil svätú liturgiu 
duchovný otec Jaroslav Popo-
vec. Po svätej liturgii sa usku-
točnil malý vianočný koncert. 
Recitačné pásmo vianočných 
vinšov a kolied pripravili 
žiaci ZŠ, program pokračoval 

vystúpením folklórneho súboru 
Čirčanka a domácej hudobnej 
skupiny Rolland. V popo-
ludňajších hodinách veriaci 
privítali v domovoch jasličkárov. 
S koledou zavítala aj skupinka 
koledníkov Dobrej noviny.

V nedeľu popoludní 28. de-
cembra 2014 požehnal v chráme 
duchovný otec Juraj Popovec 

deti a ich rodičov. Po požehnaní 
sa rodiny pomodlili Moleben 
Narodenia Ježiša Krista. Svieč-
ku, ktorú väčšie deti dostali, 
zapália pri kríži na cintoríne 
spolu s rodičmi a pomodlia 
sa za nenarodené deti. (M. 
Gernátová)

Zbor sv. Cyrila a Metoda putoval na Bukovú hôrku
Novoročné stretnutie Zboru sv. 
Cyrila a Metoda zo Stropkova sa 
uskutočnilo v nedeľu 10. januá-
ra na pútnickom mieste Buková 
hôrka. Za mrazivého počasia sa 
v malebnom chráme v prírode 
stretlo takmer 40 členov zboru 
a rodinných príslušníkov. Svätú 
liturgiu v cirkevnoslovanskom 
jazyku slúžil otec Juraj Sedlá-
ček, správca chrámu a hory. 
Zbor spevom oživil slávenie, 
okrem liturgických vstupov 
zazneli v chráme aj vianočné 

koledy. Po skončení liturgie 
nasledovalo pohostenie v dome 

na hore. (Anna Komišáková)

Tretie stretnutie Archieparchiálneho zhromaždenia  
Prešovskej archieparchie
Tretie stretnutie Archiepar-
chiálneho zhromaždenia (AZ) 
Prešovskej archieparchie sa 
uskutočnilo 12. januára v aule 
Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove. Zaoberalo sa témou 
hmotných dobier, ktorú pre 
zhromaždenie na základe 
podnetov z jednotlivých pro-
topresbyterátov na pracovných 
stretnutiach pripravila komisia 
pre správu hmotných dobier, 
ktorej predsedom je synkel pre 
ekonomiku Prešovskej archie-
parchie otec Daniel Dzurovčin.

Sekretár AZ otec Peter Tirpák 
prečítal k jednotlivým vý-
sledkom práce komisie pripo-
mienky z protopresbyterátov. 
Každej z podtém bola venovaná 
diskusia. Diskusné príspevky 
budú zapracované do textu 
k tejto problematike a predlože-
né na schválenie prešovskému 
arcibiskupovi metropolitovi 
Mons. Jánovi Babjakovi SJ, 
ktorý sa na stretnutí zúčastnil 
spolu s pomocným biskupom 
Mons. Milanom Lachom SJ.

Predchádzajúce dve stretnu-
tia, ktoré sa konali v minulom 

roku, sa venovali evanjelizácii a  
špeciálnej pastorácii mládeže, 
Rómov a rodín.

AZ Prešovskej archieparchie, 
ako aj eparchiálne zhro-
maždenia Košickej eparchie 
a Bratislavskej eparchie sú 
prvou etapou Metropolitného 
zhromaždenia Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi sui iuris 
na Slovensku. Rada hierarchov 
ho má zvolať aspoň raz za ob-
dobie piatich rokov. (Ľubomír 
Petrík)

Environmentálna subkomisia KBS rokovala v Banskej Bystrici
V Diecéznom centre sv. Jána 
Pavla II. v Banskej Bystrici sa 21. 
januára 2015 pracovne stretla 
environmentálna subkomisia 
Konferencie biskupov Sloven-
ska (ES KBS) pod vedením jej 
predsedu, prešovského arcibis-
kupa Mons. Jána Babjaka SJ. 
Hlavnou témou bolo spresne-
nie programu a organizačné 

zabezpečenie konferencie Pôda 
ako Boží dar a jej zodpovedné 
využívanie v súčasnom svete, 
ktorá sa bude konať 22. – 23. 
mája 2015 v pastoračnom centre 
pútnického miesta Gréckoka-
tolíckej cirkvi v Ľutine (okres 
Sabinov).

Podľa ES KBS je na Slovensku 
mnoho zanedbanej poľnohos-

podárskej pôdy a na druhej 
strane mnoho nezamestnaných, 
najmä mladých ľudí, ktorí by 
mohli podnikať v ekologickom 
chove poľnohospodárskych 
zvierat a v pestovaní poľnohos-
podárskych rastlín. Konferencia 
o pôde ako Božom dare chce byť 
k tomu povzbudením. Jednou 
z hlavných tém má byť udrža-

�� Najmenej	45	kresťanských	kos-
tolov	podpálili	demonštranti	počas	
protestov	proti	karikatúre	zosmieš-
ňujúcej	proroka	Mohameda,	ktorú	
uverejnil	časopis	Charlie Hebdo. Ni-
gerská vláda to oznámila 19. januára 
a na počesť desiatich obetí vyhlásila 
trojdňový štátny smútok. (TASR)

�� S	odporom	občanov	sa	stretol	
návrh zákona zavádzajúci rodovú 
ideológiu do školstva, ktorý 21. 
januára predložili poslanci v talian-
skom senáte. Občania iniciovali pe-
tíciu za citovú a sexuálnu výchovu, 
v ktorej žiadajú, aby štátne inštitúcie 
pri výchove detí začali brať do úvahy 
rodičov. Tí odmietajú pripustiť, aby 
pod zámienkou boja proti šikanova-
niu boli ich deti podrobené indoktri-
nácii zverenej aktivistom tzv. LGBTI.

�� Patriarcha Moskvy a celej Rusi 
Kirill vyzval 22. januára na výraz-
né	zníženie	„desivo	vysokého“	
počtu	interrupcií, ktoré predstaviteľ 
Pravoslávnej cirkvi spája so západ-
ným odmietnutím morálnych zásad. 
(TASR)

�� Ekumenické	stretnutie	rehoľ-
níkov	sa	konalo	22.	–	25.	januára	
v	Inštitúte	Augustinianum	v	Ríme. 
Podujatie organizovala Kongregácia 
pre inštitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského života. 
Každý z troch dní bol venovaný 
jednej z troch kresťanských tradícií: 
katolíckej, pravoslávnej, anglikán-
sko-protestantskej, a bol ukončený 
spoločným slávením vešpier.

�� Slávnostné otvorenie procesu 
blahorečenia	Chiary	Lubichovej, 
zakladateľky Hnutia fokoláre, sa 
uskutočnilo 27. januára v katedrále 
diecézy Frascati.

�� Približne	300	ľudí,	ktorí	prežili	
deportáciu	do	koncentračného	
tábora	Auschwitz-Birkenau, si 
27. januára spolu s predstaviteľmi 
takmer 50 krajín sveta pripomenulo 
na mieste vyhladzovacieho tábora 
pri poľskom meste Osvienčim 70. 
výročie oslobodenia Červenou 
armádou. Na pietnej spomienke 
sa zúčastnil aj poľský prezident 
Bronislav Komorowski a kardinál 
Stanislav Dziwisz, ktorý slávil svätú 
omšu. Po nej nasledovala ekume-
nická bohoslužba, ktorú uzavrelo 
zasvietenie svetiel na miestach, kde 
nacisti popravovali väzňov. (TASR, 
TK KBS)

Európske teologické komisie sa stretli  
s Kongregáciou pre náuku viery
V Ostrihome sa 13. – 15. januára 
konalo stretnutie predstavených 
Kongregácie pre náuku viery 
s predsedami doktrinálnych 
komisií európskych biskup-
ských konferencií. S tridsiatimi 
zástupcami európskych miest-
nych cirkví sa zo strany kon-
gregácie stretli prefekt kardinál 
Gerhard L. Müller, sekretár 
Mons. Luis F. Ladaria SJ, vedúci 
doktrinálneho oddelenia páter 
Hermann Geissler a pracov-
ník úradu Mons. Christophe 
Kruijen. Hostiteľom stretnutia 
bol kardinál Péter Erdő, pred-
seda Rady konferencií bisku-
pov Európy. Zo Slovenska sa 
na stretnutí zúčastnil prešovský 
pomocný biskup Milan Lach SJ.

Ako sa uvádza v záverečnom 
komuniké, stretnutie v „du-
chovnom srdci Maďarska“, 
ktorého dejiskom bolo ostri-
homské Centrum sv. Adalberta, 
charakterizovala „atmosféra 
veľkej srdečnosti a duch 
afektívnej i efektívnej kolegia-
lity“. V úvode kardinál Müller 
prečítal pozdravný list Svätého 
Otca účastníkom, v ktorom 
okrem iného uviedol: „Ako som 

napísal v apoštolskej exhortácii 
Evangelii gaudium, vracajúc sa 
k náuke dogmatickej konštitú-
cie Lumen gentium Druhého 
vatikánskeho koncilu, biskup-
ské konferencie môžu mnoho-
rakým a účinným spôsobom 
prispieť k tomu, aby zmysel 
pre kolegialitu vyústil do kon-
krétnych rozhodnutí (EG 33, 
LG 23). Verím, že vaše stretnu-
tie prispeje ku kolegiálnemu 
riešeniu niektorých doktrinál-
nych a pastoračných ťažkostí, 
ktoré vznikajú na európskom 
kontinente, s cieľom vzbudiť vo 
veriacich nové misijné nadšenie 
a väčšiu otvorenosť voči trans-
cendentnej dimenzii života, bez 
ktorej Európa riskuje, že stratí 
toho ,humanistického ducha‘, 
ktorý miluje a chráni.“

Program sa koncentroval 
na spoločné slávenia eucharistie 
a pracovné stretnutia. Téma-
mi prvého dňa bola jedinosť 
a univerzálnosť spásy v Ježišovi 
Kristovi a otázka ohlasovania 
evanjelia ako prvoradá úloha 
Cirkvi v Európe. Druhý deň 
sa sústredil na otázky rodovej 
teórie, kresťanskej antropológie 
a náboženskej slobody. V záve-
rečný deň sa hovorilo o roz-
ličných praktických otázkach 
spojených s novou evanjeli-
záciou, sviatosťou zmierenia 
a o fungovaní doktrinálnych 
komisií. Ku každej zo šiestich 
prezentovaných tém sa rozvinu-
la diskusia. Spoločne strávený 
čas poslúžil biskupom aj na šir-
šiu výmenu názorov na situáciu 
viery v Európe. (RV)

Europoslanec Mikolášik vystúpil na pochode za život v Paríži

25. januára sa konal v Paríži 
pochod za život s 50-tisícovou 
účasťou. Manifestanti niesli 
v čele sprievodu transparent 
s nápisom Je suis Vincent Lam-
bert – meno muža, ochrnutého 
po autohavárii, sa stalo symbo-
lom boja proti eutanázii. Ako 
vysvetlili organizátori pochodu, 

v tomto roku budú francúzski 
zákonodarcovia prerokovávať 
návrh zákona o legalizácii 
eutanázie, čo znamená vážne 
nebezpečenstvo pre starých, 
postihnutých a chorých ľudí.

Europoslanec Miroslav Miko-
lášik vystúpil na pochode v Pa-
ríži ako rečník a člen výkonné-

ho výboru európskej federácie 
Jeden z nás. Tendenčný nátlak 
rôznych skupín s cieľom libera-
lizovať hodnotové otázky podľa 
neho existuje vo Francúzsku pri 
téme eutanázie, na Slovensku 
pri téme prirodzenej rodiny.

Parížsky pochod pre život 
podporil Svätý Otec František 
v posolstve zaslanom apoštol-
skému nunciovi Mons. Luigimu 
Venturovi. Pápež pripomína, že 
ľudský život je vždy posvätný 
a hodnotný a ako taký si zaslúži 
lásku, starostlivosť a obranu. 
Okrem legitímnej manifestácie 
v prospech ľudského života 
Petrov nástupca účastníkov 
pochodu povzbudzuje k ne-
únavnej práci pri budovaní 
civilizácie lásky a kultúry života. 
(RV, mikolasik.sk)
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Lach SJ ako kazateľ a prešovský dekan 
otec Daniel Galajda. (Jakub Halčák)

�� Aliancia	za	rodinu	podporuje	
výchovu v školách k zodpovedným 
vzťahom,	ale	odmieta	sexuálne	
inštruktáže.	Uviedla to na tlačovej 
konferencii 27. januára hovorkyňa 
Anna Verešová. Dokumentovala to 
videom, na ktorom je ukážka časti 
hodiny „sexuálnej výchovy“ z českého 
projektu, ktorý je (podľa informácií 
zverejnených na stránke Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva) 
súčasťou Národného programu 
podpory zdravia a Národného progra-
mu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej 
republike. Klinická psychologička 
doc. Judita Stempelová skonštatovala, 
že rodina je najlepšie miesto na cit-
livý rozvoj detí aj v oblasti sexuálnej 
výchovy, a necitlivé inštruktáže pred 
celým kolektívom v triedach robia 
z tejto intímnej oblasti len senzácie 
a odvádzajú pozornosť od podstaty. 
Preto Aliancia za rodinu adresovala 
ministerstvám školstva a zdravotníc-
tva otázky – aký je stav plánov na za-
vedenie sexuálnej výchovy v školách 
a či sú pravdivé informácie zverejnené 
na webových adresách Regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva.

�� Päť	rokov	po	zemetrasení	
na	Haiti	Slovenská	katolícka	charita	
(SKCH)	stále	aktívne	pomáha.	Pod-
porila distribúciu potravín, stanov, 
zdravotnú starostlivosť či výstavbu 
materskej školy, sirotinca a niekoľko 
ďalších projektov. Spolu s Konferen-
ciou biskupov Slovenska vyzbierala 
1 746 000 eur. Po skončení prvej 
krízovej fázy sa vo svojej pomoci 
obyvateľom Haiti sústredila na ob-
novu škôl, podporu zamestnanosti 
a živobytia, ako aj na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. V roku 2011 
dokončila charita tri projekty väč-
šieho rozsahu, a to stavbu sirotinca 
pre deti s mentálnym postihnutím, 
materskej školy a stavbu pastoračné-
ho centra. Prostredníctvom projektu 
Adopcia na diaľku® nadviazala spolu-
prácu s miestnymi partnermi na Haiti 
(rehole a fara) v troch lokalitách 
a aktuálne podporuje vďaka pravi-
delným darcom 316 detí. Cieľom 
projektu je podpora vzdelávania detí. 
Vďaka pravidelnému mesačnému 
príspevku Slovákov dokáže lokálny 
partner na Haiti zaplatiť školné, kúpiť 
uniformu, školské pomôcky a jedlo 
pre žiakov podporovaných škôl.

Prešovské arcibiskupstvo odmieta cenzúru  
a manipuláciu v médiách
Na Gréckokatolíckom arci-
biskupskom úrade v Prešove 
sa 23. januára konala tlačová 
beseda, na ktorej novinárom 
odpovedali prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ, 
farár gréckokatolíckej farnosti 
Prešov-Sekčov Rastislav Baka 
a hovorca Prešovskej archiepar-
chie Ľubomír Petrík. Dôvodom 
bolo neodvysielanie svätej 
liturgie zo záznamu v nedeľu 
18. januára v národnostnom 
vysielaní Rádia Regina, keďže 
kňaz Rastislav Baka nesúhlasil 
so zásahom do homílie, z ktorej 
chcelo rádio vystrihnúť niektoré 
časti. Kňaz kázal o evanjeliu 
zo Zachejovej nedele a v tejto 
súvislosti spomenul aj refe-
rendum a nebezpečenstvá, 
ktoré číhajú na rodiny. Liturgia 
v cirkevnoslovanskom jazyku 
s homíliou v rusínskom jazyku 
bola nahrávaná v Chráme 
Povýšenia sv. Kríža na sídlisku 
Sekčov v Prešove. Prešovská 
archieparchia vníma tento krok 
ako porušenie slobody slova, 
náboženskej slobody a neadek-
vátny zásah do práv národnost-
ných menšín.

Uvádzame časť listu Ras-
tislava Baku Rádiu Regina 
v Košiciach prezentovaného 
na tlačovej besede: „Na základe 
telefonátu z 15. januára 2015 
ohľadom rozhodnutia RTVS – 
Slovenského rozhlasu zasiahnuť 
do mojej homílie vystrihnutím 
niektorých jej častí vás žiadam, 
aby ste odvysielali celú homíliu 
tak, ako bola nahratá, keďže 
si nie som vedomý porušenia 
žiadnych zákonov Slovenskej 
republiky ani žiadnych etických 
noriem. ... Už 14 rokov nahrá-
vam so Slovenským rozhlasom 
(národnostné vysielanie) 
náboženské relácie pre poslu-
cháčov, a nikdy som sa nestretol 
s cenzúrou...“

Arcibiskup Ján Babjak SJ 
okrem iného povedal: „Zvolil 
som zmierlivú cestu, zatelefo-

noval som generálnemu riadi-
teľovi RTVS Václavovi Mikovi 
a ponúkol som mu riešenie, 
aby Rádio Regina odvysielalo 
v priebehu dvoch dní túto svätú 
liturgiu...“ Keďže RTVS robila 
obštrukcie s odvysielaním litur-
gie, Prešovská archieparchia ju 
požiadala o nahrávku a súhlas 
s jej zverejnením. Ani nahrávku, 
ani súhlas zatiaľ nedostala.

Medializované stanovisko 
RTVS, podľa ktorého nedostala 
súhlas na odvysielanie homílie, 
sa nezakladá na pravde, pretože 
celý problém vznikol práve pre-
to, že RTVS homíliu neodvysie-
lala. Súhlas bol daný už samot-
ným nahrávaním a niekoľkými 
listami. RTVS napriek tomu stá-
le tvrdí, že ani po opakovaných 
žiadostiach súhlas nedostala. 
Uverejnenie nahrávky je len 
v kompetencii RTVS, ktorú sme 
viackrát vyzvali na odvysielanie 
celej liturgie.

Nesúhlasíme ani s tvrdením, 
že homília porušila slovenskú 
a medzinárodnú legislatívu a je 
nenávistným prejavom.

Keďže RTVS ani do dňa tlače 
aktuálneho čísla časopisu Slovo 
neposkytla nahrávku, Prešov-
ská archieparchia zverejnila 
niektoré texty z pracovnej 
verzie homílie Rastislava Baku, 
aby zabránila ďalším dezin-
terpretáciám. Homília zaznela 
v rusínskom jazyku. Prepis 
do slovenského jazyka v médi-
ách nebol presný, bol vytrhnutý 
z kontextu a nebola to zďaleka 
celá homília. Interpretácie nie-
ktorých novinárov boli neprav-
divé, zavádzajúce a text homílie 
účelovo manipulovali.

Radi by sme ozrejmili fakty, 
ktoré odzneli v kázni. Kňaz 
povedal príklad, ktorý našiel 
v médiách o Irine Bergsetovej, 
a tlmočil jej slová o mnohých 
rodinách, ktoré kričia: „Na za-
padi nam ukrali diti, pozerajte 
na naše nešťasťa a poučte 
sa. Zobuďte sa, zastavte mor 

treťoho tisicroča. Postavte 
želiznu oponu takej tolerancii 
a prekručovaňu. Vytlačte totu 
špinu za hranici štátu.“ Hovoril 
o skúsenosti ženy, ktorá morom 
nazvala skutočnosť, že jej vzali 
deti. Upozornil na nevyváže-
nosť práv biologických rodičov 
oproti právam menšinových 
skupín. Odoberanie detí 
označil slovami Iriny Bergse-
tovej za zvrátený život. Nazvať 
bezdôvodné odoberanie detí 
špinou, ktorá patrí za hranice 
štátu, nie je žiadnou nenávis-
ťou, ale obranou práv rodičov 
a práv detí.

„A u nás?“ položil kňaz ďalej 
otázku. Ako odpoveď ponúkol 
medializovanú správu o tom, 
čo sa stalo v základnej škole 
v Košiciach. Spomenul košický 
prípad ukazovania sexuálnych 
polôh žiakmi základnej školy. 
Na tvrdenie, že táto informácia 
sa ukázala ako nepravdivá, nie 
sú zatiaľ dôkazy. Prípad stále 
nie je uzatvorený. S istotou však 
môžeme povedať, že tu máme 
tvrdenia rodičov proti tvrde-
niam školy.

Ďalej sa kňaz vyjadril k vý-
chove: „Aj v rozpravkoch sa to 
už minit: Už sa princ zaľubit 
do kráľa, ne do princeznej, 
a princezna snivat o svaďbi 
s kraľovnou, a ne s princom.“ Je 
to reakcia na reálny prípad Par-
kerovcov z USA, ktorých deti 
boli napriek nesúhlasu rodičov 
v prvom ročníku podrobené vý-
chove, ktorá mala ukazovať ho-
mosexuálne vzťahy, a na bozk 
princa s princom v knižke pre 
deti, ktorá vyšla aj v Česku.

Cirkev má chrániť pravdu, 
morálne princípy a dobro rodín. 
A preto musíme poukázať 
na postoj RTVS a niektorých 
ďalších médií, ktoré odmietli 
objektívne informovať o re-
ferende o rodine. (Ľubomír 
Petrík)

ples spolu s farníkmi zo Svidníka. 
Vyše stovka veriacich zo Svidníka sa 
zišla na farskom plese, ktorý pripravili 
členovia farskej rady. Ples prího-
vorom a modlitbou otvoril dekan 
a farár farnosti otec Marek Pulščák. 
Mladí z farnosti pripravili kultúrny 
program, do ktorého boli zapojené aj 
klientky Domu sv. Faustíny. V progra-
me nechýbala tombola, do ktorej 
prispeli klientky výrobkami z pracov-
nej terapie. (Helena Paňková)

�� Pri	príležitosti	udelenia	ceny	
primátora za zásluhy a rozvoj mesta 
Bardejov slúžil prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak SJ 19. 
januára v gréckokatolíckej Farnosti 
bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča 
a V. Hopka na bardejovskom sídlisku 
Vinbarg svätú liturgiu. V homílii 
poukázal na svedectvo lekárky o tom, 
akú skazu prináša súhlas s interrup-
ciami, a na záver povzbudil veriacich, 
aby vydali svedectvo živej viery účas-
ťou na referende. (Martin Šterbák)

�� Predstavitelia Katolíckej cirkvi 
na Slovensku diskutovali 21. januára 
o výzvach nového roka. Biskupi, 
zástupcovia diecéz, inštitúcií, spo-
ločenstiev a hnutí, zasvätené osoby 
a aktívni laici prijali pozvanie Kon-
ferencie biskupov Slovenska, ktorá 
ich na začiatku roka informovala aj 
o hlavných akciách. Približne dvesto 
účastníkov, ktorí sa stretli v Kňazskom 
seminári sv. Františka Xaverského 
v Badíne, upriamili na náboženský 
a spoločenský kontext chystaných 
podujatí, okrem iných aj na Rok za-
sväteného života, Národné stretnutie 
mládeže P15 v Poprade, Národný 
pochod za život v Bratislave, biskup-
skú synodu o rodine v Ríme, ako aj 
februárové referendum o ochrane 
rodiny. Prítomných pozdravil apoš-
tolský nuncius na Slovensku Mons. 
Mario Giordana a lekárka, tlmočníčka 
a žurnalistka Željka Markičová. S pred-
náškou vystúpil aj prešovský arcibis-
kup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

�� Týždeň modlitieb za jednotu 
vyvrcholil v Konkatedrále sv. Mikuláša 
v Prešove 26. januára ekumenickým 
stretnutím zástupcov kresťanských 
cirkví, na ktorom sa zúčastnila aj 
primátorka Andrea Turčanová. Hlav-
ným celebrantom bol Mons. Bernard 
Bober, košický arcibiskup metropolita. 
Gréckokatolícku cirkev zastupoval pre-
šovský pomocný biskup Mons. Milan 

teľné, prírode blízke obhospo-
darovanie lesov.

Návody a príklady z praxe 
majú byť na konferencii uve-
dené v prednáškach o mož-
nostiach čerpania eurofondov, 
o tom, ako zakladať malofarmy, 

o skúsenostiach so sebestačnos-
ťou v hospodárení a zabezpečo-
vaní potravín v charitatívnych 
a sociálnych cirkevných projek-
toch, o konkrétnych vzoroch 
prírode blízkeho hospodárenia.

Účastníkmi konferencie budú 

okrem známych odborníkov aj 
správcovia cirkevných pozem-
kov a ďalší zástupcovia verej-
nosti. Očakáva sa aj zahraničná 
účasť zo susedných krajín. 
(Milan Lichý)

Klientky Domu sv. Faustíny vo Svidníku prijali sviatosť krstu
Týždeň pred sviatkami Božie-
ho narodenia 18. decembra 
2014 pristúpili k sviatosti krstu 
a sviatosti birmovania v Chráme 
Božej múdrosti vo Svidníku tri 
klientky Domu sv. Faustíny – 
domova na polceste. Udalosti 
predchádzala niekoľkomesačná 
príprava – katechumenát. Krs-
tnými rodičmi sa stali zamest-
nankyne Domu sv. Faustíny. 
Na večernej liturgii všetky tri 
klientky prijali sviatosť Eucha-
ristie. Sviatosť krstu už prijalo 
päť klientok Domu sv. Faustíny 
a ďalšie sa pripravujú na prvé 
sväté prijímanie a sviatosť bir-
movania. (Helena Paňková)

Malý odpust bol spojený v Košiciach-Terase s krstom

Na Zachejovu nedeľu 18. 
januára zavítal vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, 
do farnosti Košice-Terasa. Dô-
vodom pastoračnej návštevy bol 

odpust k cti sv. Petra, jedného 
z patrónov chrámu. Veriaci pri 
slávnostnej svätej liturgii boli 
účastní aj na udelení tajomstiev 
kresťanskej iniciácie dcérke 

diakona Lukáša Mitra. Vladyka 
v homílii vysvetlil, že duchovný 
zápas, ktorý sa začal pri krste, 
pokračuje v celom kresťanskom 
živote. Preto sa krstenec vy-
zbrojuje duchovnou silou, aby 
vládal odolávať zlému a ostal 
verný Kristovi. Veriacich vyzval, 
aby často čerpali silu zo spoje-
nia s Kristom v duchovnom zá-
pase a svoju vieru prezentovali 
aj verejnými postojmi. Slávenie 
spevom obohatil mládežnícky 
zbor pod vedením otca Daniela 
Porubca a poďakovanie v mene 
všetkých vyjadril miestny 
protopresbyter otec Jozef Miňo. 
(Michal Hospodár)

V Košickej eparchii vznikol mediálny projekt
Gréckokatolícky magazín je 
názov nového mediálneho 
projektu, ktorý vznikol v Ko-
šickej eparchii. Jeho cieľom je 
spravodajsky pokrývať akti-
vity Gréckokatolíckej cirkvi, 
reflektovať významné spolo-

čenské témy a prinášať k nim 
stanoviská cirkevných predsta-
viteľov. Magazín je od svojho 
vzniku vysielaný na TV Zemplín 
a od 20. januára je zaradený aj 
v programovej štruktúre TV 
Lux. Postupne sa etabluje aj vo 

vysielaní ďalších televíznych 
kanálov. Okrem toho je dostup-
ný aj na internetovej stránke 
Košickej eparchie. Záujemcovia 
ho nájdu na adrese: grkat.tv. 
(Michal Hospodár) Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?  

Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.
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Rozhovor s prodekanom 
GTF PU doc. Gabrielom 
Paľom	nielen	o	vzdelaní	
na fakulte

Čo	pre	fakultu	v	praxi	znamená	jej	zaradenie	
medzi cirkevné školy?
Gréckokatolícka fakulta ako súčasť verejnej 
vysokej školy sa riadi legislatívnymi predpismi, 
ktoré sú v súlade so zákonmi SR, ale špeci-
fickosť našej fakulty je už v tom, že podlieha 
aj cirkevným predpisom (Ratio Studiorum, 
Sapientia Christiana, a ďalšie predpisy Kon-
gregácie pre katolícku výchovu). Tie upravujú 
niektoré oblasti akademického života na fa-
kulte, najmä oblasť vzdelávania. Naša fakulta 
sa týmto cirkevným schválením zaradila 
do celosvetovej siete fakúlt, ktoré majú právo 
udeľovať tzv. kanonické tituly, ktoré majú plat-
nosť a sú uznávané v celom katolíckom svete. 
Sieťovanie takýchto škôl umožňuje rozbehnúť 
spoluprácu s inými univerzitami a fakultami, 
ktorá so sebou prináša viac možností pre 
našich študentov a pedagógov vycestovať 
do zahraničia a zbierať skúsenosti. Zároveň 
sa otvára aj možnosť prijať už ako „kanonicky 
uznaná“ fakulta viac študentov a pedagógov 
na našu pôdu, a ponúkať im kvalitné vzdeláva-
nie v oblasti katolíckej teológie, ale aj v iných 
študijných programoch, ako sú napríklad 
animácia voľnočasových aktivít, religionistika, 
probačná a mediačná práca.

Univerzitný	život,	to	nie	je	iba	vzdelanie.
Naša fakulta ponúka aj iné, ako len striktne 
akademické aktivity. Okrem liturgických slávení 
sú to aj duchovné obnovy, púte pre študentov 
a zamestnancov, organizujeme aj kultúrno-spo-
ločenské podujatia, plesy, výstavy, športové 
podujatia. Chystáme sa v budúcnosti v priesto-
roch obnovenej kaviarne GTF CAFFÉ organizo-
vať literárno-hudobné večery, večery akade-
mických dišpút a pod. Máme v pláne „preraziť“ 
aj do mediálneho prostredia vytvorením viacú-
čelového masmediálneho štúdia, ktoré bude 
prospešné nielen pre fakultu, ale aj pre Cirkev. 
V prvom rade pre študentov (bohoslovcov 
a laikov), ktorí budú môcť zbierať skúsenosti 
z mediálneho sveta. Je totiž veľmi dôležité po-
núkať posolstvo dobrej zvesti formami, ktoré 
sú vlastné tomuto svetu. V tejto súvislosti bude 
štúdio k dispozícii aj arcibiskupskému úradu 
a Cirkvi na evanjelizačné snaženie.

Juraj Gradoš

Veľký kancelár fakulty prešovský arci-
biskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ 
v homílii povedal: „Rím nás uznal za hod-
ných byť katolíckou teologickou fakultou. 
Som na vás, milí pedagógovia, hrdý, že pod 
taktovkou otca dekana prinášate plody. Ve-
rím, že to potvrdí aj akreditačná komisia.“ 
Povzbudil pedagógov, aby ich pedagogická 
a vedecká práca aj naďalej bavila, aby sa 
stávali uznávanými kapacitami vo svojich 
odboroch, aby sa vo svojom odbore naďalej 
vzdelávali, študovali, učili sa ďalšie jazyky, 
stále viac sa aktívne zúčastňovali na zahra-
ničných konferenciách, aby pokračovali 
v publikovaní kvalitných vedeckých prác 
a túto činnosť stále viac rozvíjali. Vo vzťahu 
k študentom majú byť nároční, ale musia 
mať aj srdce a pochopenie. „Študentov 
musíte zaujať tak, aby prinášali kvalitné 
výsledky. Nech tento nový kalendárny 
rok, ale predovšetkým povýšenie, ktorého 
sa dostalo našej fakulte z Ríma, je pre vás 
silnou motiváciou ísť dopredu,“ povedal 
vladyka Ján.

Na konci veľkému kancelárovi poďa-
koval dekan fakulty Peter Šturák, ktorý 
zdôraznil, že fakulta chce nielen vzdelávať, 
ale aj vychovávať, že v centre jej pôsobenia 
má byť študent a že jej pedagógovia sa 
majú a chcú neustále formovať a vzdelávať. 
Pripomenul tiež dve srdcia fakulty – in-
telektuálne, ktorým je bohatá knižnica, 
a duchovné, ktorým je kaplnka. Nakoniec 
v mene všetkých prítomných zablahoželal 
vladykovi Jánovi k 12. výročiu biskupskej 
vysviacky, ktorú prijal 6. januára 2003 v Ba-
zilike sv. Petra v Ríme z rúk sv. Jána Pavla II.

GTF PU v Prešove je historicky najstar-
šou fakultou Prešovskej univerzity, pretože 
je pokračovateľkou teologickej akadémie, 
ktorú v roku 1880 založil gréckokatolícky 
prešovský biskup ThDr. Mikuláš Tóth 

a ktorej činnosť bola ukončená pri násilnej 
likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-
slovensku v roku 1950. Štúdium katolíckej 
teológie sa v Prešove obnovilo až v roku 
1990, keď bola fakulta zaradená do zväzku 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach. 1. januára 1997 bola zriadená Prešov-
ská univerzita v Prešove, ktorej súčasťou 
sa stala aj Gréckokatolícka bohoslovecká 
fakulta, ktorá od 1. septembra 2005 nesie 
názov Gréckokatolícka teologická fakulta.

Osobitnou úlohou fakulty je predo-
všetkým starať sa o vedeckú a teologickú 
prípravu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu 
alebo sa pripravujú na rozličné cirkevné 
a spoločenské služby. V tom zmysle po-
skytuje vysokoškolské vzdelanie v akre-
ditovaných študijných programoch vo 
všetkých troch stupňoch vysokoškolského 
vzdelávania.

Základnou organizačnou zložkou fakulty 
sú štyri katedry: katedra filozofie a religi-
onistiky, katedra systematickej teológie, 
katedra historických vied a katedra apliko-
vanej edukológie.

Fakulta rozvíja bohatú spoluprácu 
s domácimi a zahraničnými vzdelávacími 
inštitúciami, organizuje hodnotné domáce 
a medzinárodné vedecké podujatia. Jej 
pedagógovia sú aktívni v riešení vedec-
kých projektov a v publikačnej činnosti, 
čo fakultu radí na popredné miesta medzi 
teologickými fakultami na Slovensku a me-
dzi fakultami Prešovskej univerzity.

Uznanie zo strany Kongregácie pre 
katolícku výchovu všetkých pracovníkov 
GTF PU zaväzuje pokračovať a napredovať 
na vytýčenej ceste kvality pre dobro štu-
dentov, Cirkvi a spoločnosti. n 

Ľubomír Petrík
snímky: J. Blaščák, V. Piskura

Gréckokatolícku 
teologickú fakultu 

v Prešove prijali medzi 
cirkevné fakulty

Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ spolu s pomocným  
prešovským biskupom Mons. Milanom Lachom SJ a kňazmi pedagógmi v spoločenstve 

ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU) slávil v stredu 7. januára 

vo fakultnej Kaplnke bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča archijerejskú svätú liturgiu,  
pri ktorej slávnostne zverejnil tri dekréty Kongregácie pre katolícku výchovu  

(semináre a študijné inštitúty) v Ríme. Sú podpísané prefektom uvedenej kongregácie 
kardinálom Zenonom Grocholewským s dátumom 28. október 2014.

Prvým dekrétom kongregácia vyhla-
suje GTF PU v Prešove za cirkevnú 
teologickú fakultu, ktorá sa tak stáva 

jednou z teologických fakúlt na svete, ktoré 
spadajú pod túto kongregáciu. Naďalej 
však zostáva súčasťou Prešovskej univerzity 
podľa platných zákonov Slovenskej repub-
liky. Zároveň v ňom kongregácia vymeno-
vala prešovského arcibiskupa metropolitu 
Mons. Jána Babjaka SJ za jej veľkého kan-
celára so všetkými právami. Dekrét hovorí 
o tom, že kongregácia konala na základe 
žiadosti prešovského arcibiskupa metropo-
litu a po dôkladnom preskúmaní všetkých 
náležitostí zistila, že GTF PU v Prešove 
spĺňa všetky náročné kritériá, aby mohla 
byť cirkevnou fakultou.

Druhým dekrétom kongregácia po cir-
kevnej línii oficiálne vymenovala Mons. 
Petra Šturáka, ktorý je dekanom fakulty, 
za prvého dekana cirkevnej fakulty. Z tohto 
dôvodu na základe ustanovení Cirkvi 
dekan pred vladykom Jánom Babjakom 
SJ verejne na konci liturgickej slávnosti 
predniesol Vyznanie viery. 

Tretím dekrétom kongregácia podľa 
ustanovení pre cirkevné fakulty vymenovala 
vyžadovaných dvanásť stabilných vysoko-
školských pedagógov cirkevnej Gréckokato-
líckej teologickej fakulty, ktorá je súčasťou 
Prešovskej univerzity v Prešove. Sú to: 
Mons. Peter Šturák, Vojtech Boháč, Pavol 

Dancák, Marek Petro, František Čitbaj, Mi-
chal Hospodár, Marcel Mojzeš, Štefan Pa-
ločko, Mons. Ľubomír Petrík, Mária Kardis, 
Peter Tirpák a Gabriel Paľa. Pedagogický 
kolektív, samozrejme, tvoria aj ďalší stabilní 
vysokoškolskí pedagógovia. Pedagógov je 
spolu dvadsaťjeden. Všetci majú titul PhD., 
traja sú profesori a jedenásti docenti. Fa-
kulta má troch prodekanov, ktorými sú Ja-
roslav Coranič, Gabriel Paľa a Marek Petro. 
Študuje na nej takmer 600 študentov v de-
siatich študijných programoch, z ktorých 

je päť študijných programov bakalárskych 
(prvý stupeň vysokoškolského štúdia): ani-
mácia voľnočasových aktivít, religionistika, 
multikultúrne európske štúdiá, katechetika 
a učiteľstvo náboženskej výchovy v kombi-
nácii, tri magisterské (druhý stupeň): kato-
lícka teológia, probačná a mediačná práca 
a religionistika, a dva doktorandské (tretí 
stupeň): katolícka teológia a religionistika. 
Fakulta má zároveň práva na habilitačné 
konanie a vymenovacie konanie na profeso-
ra v katolíckej teológii a v religionistike.
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Z histórie Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty PU 

v Prešove (1880 – 2015)
Zakladateľom teologickej akadémie, predchodkyne dnešnej  

Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove, bol tretí prešovský gréckokatolícky  
biskup Dr. Mikuláš Tóth. Vznik teologickej akadémie spojenej s kňazským seminárom  

si vyžiadala potreba formácie kňazského dorastu Prešovského biskupstva,  
ktorý doteraz študoval v seminároch iných katolíckych diecéz. 

Činnosť akadémie sa začala v šk. r. 
1880/81, keď tu začali študovať semi-
naristi tretieho a štvrtého ročníka, 

ktorí boli do Prešova preložení z Užhorodu, 
Ostrihomu a Budapešti. Prvým rektorom 
seminára sa stal kanonik prešovskej kapi-
tuly Štefan Rojkovič. 25. septembra 1882 
otvorila teologická akadémia všetky štyri 
ročníky teologického štúdia, čím sa začala 
jej plnohodnotná existencia. 

Štvrtý prešovský biskup Ján Váli sa v ro-
koch 1886 a 1903 pričinil o ďalšie rozšírenie 
budovy akadémie a seminára, a v takto 
rozšírenej budove mohlo študovať až šty-
ridsať seminaristov. Výchovno-vzdelávacia 
činnosť teologickej akadémie a kňazského 
seminára normálne prebiehala počas celého 
turbulentného celospoločenského vývoja 
na Slovensku až do roku 1950.

V noci z 10. na 11. apríla 1950 však komu-
nistická bezpečnosť urobila prehliadku se-
minára a následne ho „pretransformovala“ 
na pravoslávny. Väčšina seminaristov bola 
zatknutá a neskôr prevezená do sústreďo-
vacieho kláštora v Hlohovci. Následne boli 
títo seminaristi povolaní k výkonu základ-
nej vojenskej služby do tzv. PTP táborov.

V rokoch 1950 – 1968 bola Gréckokato-
lícka cirkev v Československu postavená 
mimo zákona, z tohto dôvodu bola zne-
možnená aj činnosť teologickej akadémie. 
Ani počas Pražskej jari v roku 1968, keď 
prebehla legalizácia Gréckokatolíckej 
cirkvi, nebolo umožnené  opätovné otvo-
renie teologickej fakulty, kde by mohol 
študovať gréckokatolícky kňazský dorast. 
Preto gréckokatolícki bohoslovci študovali 
v rokoch 1969 – 1990 na Rímskokatolíckej 

cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte 
v Bratislave, príp. veľmi sporadicky 
na Teologickej fakulte v Litoměřiciach. 
Aj toto štúdium však štátna nomen-
klatúra radikálne obmedzovala, keď 
nariadila tzv. numerus clausus, t. j. 
presne predpísaný počet študujúcich 
bohoslovcov. V rokoch 1969 – 1990 

bol tak priemerný ročný prírastok nových 
absolventov teológie 3,5 kňaza.

V rokoch 1950 – 1968 pôvodná budova 
teologickej akadémie a kňazského semi-
nára pripadla viacerým majiteľom. Kon-
com 60-tych rokov (ešte pred legalizáciou 
Gréckokatolíckej cirkvi v júni 1968) bola 
táto budova zbúraná, keďže musela ustúpiť 
stavbe novej budovy prešovského divadla.

Nová etapa v dejinách Gréckokatolíckej 
cirkvi, ako aj teologického vzdelávania, 
nastala po novembri 1989. Federálne zhro-
maždenie ČSFR prijalo 3. mája 1990 zákon 
č. 163/1990 o bohosloveckých fakultách, 
ktorým bola zriadená aj Gréckokatolícka 
bohoslovecká fakulta v Prešove (GBF). Sú-
časne bola začlenená do UPJŠ v Košiciach. 
Kňazský seminár a teologická fakulta sa 
spočiatku usídlili v bývalej budove sirotin-
ca. Prvým dekanom GBF sa po znovuob-
novení stal doc. Vladimír Poláček a prvým 
rektorom seminára Vasiľ Kormaník. 
Do Prešova sa po zriadení fakulty premiest-
nilo 43 bohoslovcov, ktorí dovtedy študovali 
na RC-MBF UK v Bratislave. 

Výučba spočiatku prebiehala predovšet-
kým v priestoroch terajšieho seminára (bý-

N. 856/2014
Kongregácia pre katolícke vzdelávanie
(O zásadách vzdelávania)

Kongregácia pre katolícke vzdelávanie na písomné odporúčanie – žiadosť prešovského 
arcibiskupa metropolitu venuje zákonným spôsobom pozornosť zásluhám a prínosom 
kandidáta, ktorý bol riadne vybraný podľa 18. článku apoštolského nariadenia – konštitúcie 
Sapientia christiana.
Ustanovenie berie do úvahy jeho význačnosť a ustanovuje kňaza pána Petra Šturáka, kňaza 
Prešovskej arcidiecézy, doktora teológie a profesora, za dekana Gréckokatolíckej teologic-
kej fakulty Prešovskej štátnej univerzity. 
Týmto dekrétom sú na obdobie štyroch rokov schválené a utvrdené všetky práva a povin-
nosti vyplývajúce z tohto úradu podľa zásad v zmysle ostatného zachovaného a toho, čo sa 
má zachovať v budúcnosti. Nech žiadne prekážky nestoja v ceste! 

28.10.2014

N.1013/2011
Kongregácia pre katolícke vzdelávanie

DEKRÉT
Cirkev má právo na vykonávanie úradu evanjelizácie, od Krista má zverenú 
povinnosť vytvárať a povyšovať univerzity a fakulty, ktoré sú cenené podľa 
seba samých. Cirkevné fakulty, ktoré sú zriaďované na prospech celej Cirkvi, 
sú potrebné ako vzácnosť celého cirkevného spoločenstva. Tí, ktorí sú zjave-
niu najbližšie, pamätajú na to, že Kristus – Najvyšší učiteľ Cirkvi – odovzdal 
svoj úrad slovami: „Choďte a učte všetky národy krstiac ich v mene Otca 
a Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čo som ja dal vám“.
Osobitne majúc na pamäti poslanie cirkevných fakúlt, na podnet prešovské-
ho arcibiskupa Jána Babjaka z 30. novembra roku Pána 2009 a z 29. decem-
bra roku Pána 2013, ktorý listom horlivo žiadal Kongregáciu pre katolícke 
vzdelávanie a rímskeho pontifika, aby bolo prešovské teologické štúdium 
potvrdené tým, že bude vytvorená cirkevná teologická fakulta, ktorá sa začle-
ní do štátnej Prešovskej univerzity, kongregácia zvážila a posúdila túto vec.
Berúc do úvahy rady všetkých zúčastnených, zvažujúc priaznivé posúdenie 
Slovenskej konferencie biskupov, zachovávajúc nariadenia Svätej stolice 
a berúc do úvahy predovšetkým počet vybraných vyučujúcich ustanovila pre 
rozmach Cirkvi Cirkevnú Gréckokatolícku teologickú fakultu pri Prešovskej 
univerzite.
Týmto kanonickým dekrétom ju vytvára, tak nech jej ustanovenie plne 
a verne zodpovedá cirkevným normám, predovšetkým apoštolskej konštitúcii 
Sapiencia christiana. Bola vytvorená mocou akademikov s cieľom venovať sa 
vyšším štúdiám. 
Okrem toho kongregácia na ten istý čas ustanovila prešovského arcibiskupa 
za	veľkého	kancelára	fakulty udeľujúc a uznávajúc mu všetky povinnosti 
a práva. Všetkým vyučujúcim bola udelená kanonická misia a povolenie učiť. 
Je nevyhnutné znova obnoviť vlastné fakultné ustanovenia. Vysvätenia štu-
dentov a programy majú byť zavčasu predkladané tejto kongregácii na schvá-
lenie. 
Veľkému kancelárovi bude daná možnosť spravovať a rozvíjať akademickú 
vedeckú činnosť. Nech je všetko podľa práva bez prekážok zachované! 

28.10.2014
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valého gréckokatolíckeho sirotinca). Ešte 
počas priebehu prvého školského roka bolo 
teologické štúdium sprístupnené okrem 
klerikov aj laikom, mužom aj ženám. V ďal-
ších školských rokoch poskytol prešovský 
biskup Ján Hirka fakulte ďalšie priestory 
v biskupskom paláci a v biskupskom areáli. 
V šk. r. 1992/1993 sa fakulta definitívna pre-
sťahovala do súčasných priestorov. Budova 
bývalého gréckokatolíckeho sirotinca tak 
ostala po odchode fakulty plne k dispozícii 
gréckokatolíckemu kňazskému semináru. 
V rokoch 1993 – 1994 prešla budova fakulty 
výraznou rekonštrukciou. Po jej ukončení 
získala nové prednáškové a administratívne 
miestnosti, čím značne rozšírila prijímanie 
nových študentov. 

10. decembra 1996 Národná rada SR 
schválila návrh zákona č. 361 o rozdelení 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
S účinnosťou od 1. januára 1997 tak vznikla 
Prešovská univerzita so sídlom v Prešove. 
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta bola 
následne inkorporovaná do Prešovskej uni-
verzity. Podobne aj kňazský seminár sa stal 
súčasťou novozriadenej univerzity.

V roku 2005 došlo k zmene názvu fakulty. 
Nový názov Gréckokatolícka teologická 
fakulta lepšie vystihuje poslanie fakulty – 
sprostredkovať teologické vzdelanie nielen 
kandidátom sviatosti kňazstva – bohoslov-
com, ale aj laickým študentom.

Gréckokatolícku teologickú fakultu Pre-
šovskej univerzity (GTF PU) v novodobých 
dejinách úspešne viedli štyria dekani. V r. 
1990 – 1995 doc. V. Poláček, v r. 1995 – 2003 
doc. František Janhuba, v r. 2003 – 2007 
prof. Vojtech Boháč, od r. 2007 až do súčas-
nosti vedie fakultu prof. Peter Šturák. Veľký 
kancelár GTF PU v Prešove, prešovský 
arcibiskup metropolita ThDr. Ján Babjak SJ, 
PhD., výraznou mierou prispel k stabilizácii 
teologickej fakulty tým, že uvoľnil viacerých 
duchovných z pastoračnej služby a plne ich 
vyčlenil pre akademickú 
prácu na fakulte. Veľký 
kancelár fakulty v spolu-
práci s jej terajším vedením 
sa významne pričinil aj 
o modernizáciu priestorov 
fakulty, ktorá prebehla 
v dvoch etapách v rokoch 

2008 – 2012. GTF PU sa postupne vyprofi-
lovala ako jedna z najlepších teologických 
fakúlt na Slovensku, ako o tom svedčia 
výsledky celoštátnych akreditácií či hodno-
tenia štátnych aj neštátnych agentúr.

Vrcholným ocenením kvality fakulty 
bolo jej prijatie medzi tzv. cirkevné fakulty. 
Na základe žiadosti prešovského arcibis-
kupa metropolitu Mons. Jána Babjaka 
adresovanej Kongregácii pre katolícku 
výchovu Svätej stolice v Ríme bola GTF PU 
po splnení všetkých kvalitatívne náročných 
kritérií 28. októbra 2014 touto kongregáciou 
schválená ako cirkevná fakulta. GTF PU 
v Prešove sa týmto schválením stala jednou 
z teologických fakúlt, ktoré spadajú pod 
túto kongregáciu. n

Jaroslav Coranič
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Rodiny nie sú 
otvorené životu
„Demografický úbytok, za ktorý môže menta-
lita orientovaná proti pôrodom, podporovaná 
svetovými politikami tzv. reprodukčného 
zdravia, ako aj rozvoj biotechnológií mal taktiež 
silný (negatívny) vplyv na pôrodnosť.“

Takto jasne pomenovala nedávna synoda 
biskupov dnešný takmer celosvetový trend 
ľudstva. Veľmi viditeľný proces úbytku obyva-
teľov vidieť v celej Európe. Aj na Slovensku sa 
rútime z kopca dole, lebo sa rodí stále menej 
detí. To znamená, že spoločnosť starne, lebo, 
žiaľ, dnešné rodiny nie sú otvorené životu. 
Preto vymierame. O niekoľko rokov sa ľudia 
v produktívnom veku, ktorých je stále menej, 
nedokážu postarať o našich dôchodcov. Preto 
sa Slovensko bude musieť otvoriť	pre	imig-
rantov.

Zamyslime sa nad tým, čo sa stane s našou 
krajinou. Kto ju bude obývať o polstoročie? 
Akí imigranti? Škoda, že to dnešní politickí lídri 
nevidia alebo nechcú vidieť.

Nedávno som si vypočul zaujímavú pred-
nášku o demografii obyvateľov Slovenska. Bola 
hrôzostrašná, ale pravdivá. Priemer na jednu 
rodinu na Slovensku je 1,3 dieťaťa. Predná-
šajúci povedal, že aj keby mal zázračný prútik 
a od tejto chvíle by sa tento priemer zdvihol 
na 2,4 dieťaťa, ešte 20 rokov bude u nás 
pokračovať starnutie obyvateľstva a bude sa 
zvyšovať potreba prijímania imigrantov.

Pýtajme sa, prečo rodiny nechcú mať viac 
detí. Prečo sú zatvorené pre nový život? 
Prečo sa neotvárajú Božiemu požehnaniu, 
ktoré prichádza s novým životom? Odpovedí 
je veľa a sú rôzne. Okrem iného nedostatok 
finančného zabezpečenia, bývania, pracovných 
príležitostí, ale i otázka pohodlia, egoizmu či 
sebectva. Už je dosť rodín, v ktorých dávajú 
prednosť domácim zvieratám pred deťmi. Je 
mi z toho smutno a kladiem si otázku, či sa 
zvieratá postarajú o týchto ľudí v starobe.

Prečo neprijímame deti ako Boží dar? Otáz-
ku si musia zodpovedať vo svojom svedomí tí, 
ktorých sa to týka. Kým v Starom zákone bola 
neplodnosť považovaná za Boží trest a deti 
za Boží dar, v dnešnom svete akoby sa všetko 
prevracalo naruby.

„Cirkev pociťuje nevyhnutnosť povedať slo-
vo pravdy i nádeje. Treba vyjsť z presvedčenia, 
že človek pochádza od Boha a že premýšľanie, 
schopné predložiť veľké otázky o význame ľud-
skosti, dokáže nájsť úrodnú pôdu v najhlbších 
očakávaniach ľudstva.“ Aj tieto slová čítame 
v záverečnom dokumente synody. Možno nám 
pootvoria oči i srdce, aby sme objavili skutočné 
hodnoty manželstva a kresťanskej rodiny.

Mons. Ján Babjak SJ

Ježiš – Spasiteľ a zástanca
Svätý	Otec	František	vo	svojej	homílii	ponú-
kol	veriacim	pohľad	na	Krista	ako	Spasiteľa	
a	zástancu.	Okrem	iného	povedal:	„Najdôle-
žitejšou	vecou	nie	je,	že	Ježiš	uzdravuje.	Naj-
dôležitejšou	vecou,	ako	hovorí	List	Hebrejom	
(Hebr	7,	25	–	8,	6),	je	toto:	,Ježiš	môže	naveky	
spasiť	tých,	ktorí	skrze	neho	prichádzajú	
k	Bohu,	lebo	žije	stále,	aby	sa	za	nich	pri-
hováral.‘	Ježiš	dáva	spásu	a	Ježiš	je	zástan-
ca	–	toto	sú	dve	kľúčové	slová.	Ježiš	dáva	
spásu!	Tieto	uzdravenia,	tieto	slová,	kto-
ré	prichádzajú	k	srdcu,	sú	znamením	a	začiat-
kom  spásy. Je to cesta spásy pre mnohých, 
ktorí	spočiatku	idú,	aby	počúvali	Ježiša	ale-
bo	prosili	o	uzdravenie,	a	potom	sa	vrátia	a		
zakusujú	spásu.	Ježiš	dáva	spásu!	On	je	Spasi-
teľ	a	my	sme	ním	spasení.	A	to	je	to	najdôle-
žitejšie.	Toto	je	sila	našej	viery.	Ježiš	vystúpil	
k	Otcovi	a	aj	tam	sa	za	nás	prihovára	každý	
deň,	každú	chvíľu.	Ježiš	pred	Otcom	po-
núka	svoj	život,	vykúpenie,	ukazuje	Ot-
covi	rany,	cenu	spásy.	A	každý	deň	sa	Je-
žiš	takto	prihovára.	A	keď	sme		pre	tú	alebo	
inú	vec	skleslí,	pamätajme,	že	on	sa	za	nás	
modlí, neustále sa za nás prihovára. Toto je 
najdôležitejšie,	že	Ježiš	je	Spasiteľ	a	zástanca.	
Nech	nám	Pán,	Svätý	Duch,	dá	pochopiť	tieto	
veci.“	(úryvok	homílie	z	22.	januára	2015)

Boh odpúšťa vždy!
V	jednej	zo	svojich	ranných	homílií	sa	pápež	
František	zameral	na	sviatosť	zmierenia.	
Povedal:	„Boh,	ktorý	zmieruje,	sa	rozhodol	
poslať	Ježiša,	aby	uzavrel	novú	zmluvu	s	ľud-
stvom. Oporný bod tejto zmluvy je v pod-
state jeden: je ním odpustenie. Odpustenie, 
ktoré	má	mnoho	charakteristík.	Predovšet-
kým,	Boh	odpúšťa	vždy!	Neunaví	sa	odpúš-
ťať.	To	my	sa	unavíme	prosiť	o	odpustenie.	
No	on	sa	v	odpúšťaní	neunaví.	Neexistuje	
hriech,	ktorý	by	neodpustil.	Odpúšťa	všetko.	
Ak	prichádzaš	s	ľútosťou,	odpúšťa	všetko.	
Mnohokrát	ťa	ani	nenechá	dohovoriť!	Začneš	
prosiť	o	odpustenie,	a	on	ti	dá	pocítiť	tú	ra-
dosť	z	odpustenia	ešte	skôr,	než	stihneš	všet-
ko	vysloviť.	Keď	Boh	odpúšťa,	teší	sa	z	toho.	
A	nakoniec:	Boh	zabudne.	Lebo	to,	na	čom	
Bohu	záleží,	je	stretnutie	s	nami.	Viac	než	
rozsudkom	je	spoveď	stretnutím.	Mnohokrát	
sa	spovede	zdajú	byť	akousi	praktikou,	urči-

tou formalitou. Všetko mechanicky. To nie! 
A	kam	sa	podelo	stretnutie?	Stretnutie	s	Pá-
nom,	ktorý	dáva	zmierenie,	ktorý	ťa	objíma	
a teší sa z toho? Toto je náš Boh, taký dobrý. 
Musíme	učiť	naše	deti,	chlapcov	a	dievča-
tá,	dobre	sa	spovedať,	lebo	ísť	na	spoveď	nie	
je	ako	ísť	do	čistiarne,	aby	ti	odstránili	nejakú	
škvrnu.	To	nie!	Znamená	to	ísť	sa	stretnúť	
s	Otcom,	ktorý	zmieruje,	odpúšťa	a	raduje	sa	
z	toho.“	(úryvok	homílie	z	23.	januára	2015)

Živá voda hasí smäd
Pri modlitbe Anjel Pána	priblížil	Svätý	Otec	
František	veriacim	pravdu,	prečo	sa	v	Kristovi	
naplnili	všetky	prisľúbenia:	„Ježiš	sám	je	
naplnením	prísľubov,	on	sám	je	tou	dobrou	
zvesťou,	ktorej	máme	veriť,	prijať	ju	a	odo-
vzdávať	ľuďom	všetkých	čias,	aby	aj	oni	zve-
rili	svoju	existenciu	jemu.	Sám	Ježiš	Kristus	
je	tým	živým	Slovom	pôsobiacim	v	dejinách.	
Kto	ho	počúva	a	nasleduje,	vstupuje	do	Bo-
žieho	kráľovstva.	Ježiš	je	naplnením	Božích	
prisľúbení,	pretože	on	dáva	človeku	Svätého	
Ducha,	,živú	vodu‘,	ktorá	hasí	smäd	nášho	
nepokojného	srdca,	hladného	po	živote,	
láske, slobode, pokoji, smädného po Bohu. 
Koľkokrát	cítime	alebo	sme	pociťovali	smäd	
nášho srdca. On sám to zjavil Samaritánke, 
ktorú	stretol	pri	Jakubovej	studni,	keď	jej	po-
vedal:	,Daj	sa	mi	napiť‘	(Jn	4,	7).	Keď	sa	Boh	
stal	človekom,	prijal	za	svoj	náš	smäd,	nielen	
po materiálnej vode, ale predovšetkým smäd 
po	plnohodnotnom	živote,	živote	oslobo-
denom	od	otroctva	zla	a	smrti.“	(úryvok	
príhovoru z 25. januára 2015)

Spolucítenie Boha, jeho znášanie utrpenia 
spolu s nami dáva význam a hodnotu našim 
snaženiam	a	našim	utrpeniam.	(Twitter Svä-
tého	Otca	Františka	z	17.	januára	2015)

Koľkokrát	zabúdame	mať	na	zrete-
li	to,	čo	je	naozaj	dôležité!	Zabúdame,	
že	sme	Božie	deti.	(Twitter Svätého Otca 
Františka	z	18.	januára	2015)

Najlepším spôsobom evanjelizácie je prak-
tizovanie	činorodej	lásky.	(Twitter Svätého 
Otca	Františka	z	24.	januára	2015)

podľa	www.radiovaticana.org	 
pripravil Marek Baran

ilustr.	snímka:	time.com50
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Redemptor hominis
Vykupiteľ človeka

Redemptor hominis
Stiesnenosť posledných rokov pontifikátu Pavla VI. a šok po smrti Jána Pavla I. sa vytratil 
po voľbe nového pápeža, ktorým sa stal kardinál Karol Wojtyla. Prijal meno Ján Pavol II. Keď 
sa po voľbe predstavil jasnou taliančinou, v dave prepukol jasot. Podarilo sa mu nadviazať 
vzťah s davom a ostávalo urobiť už len jedno – načrtnúť program svojej budúcej činnosti. Tí, 
čo ho poznali, nepochybovali o tom, že to bude kresťanský humanizmus.

Ján Pavol II. povedal, že na liste urče-
nom celej Cirkvi a všetkým ľuďom dob-
rej vôle začal pracovať hneď po svojom 

zvolení. Päť mesiacov po príchode do Ríma 
vydal encykliku, ktorá sa ako prvá venovala 
kresťanskej antropológii a bola vydaná pod 
názvom Redemptor hominis – Vykupiteľ 
človeka.

Encyklika Redemptor hominis vyšla 
15. marca 1979. Čitateľom predostrela 
analýzu súčasného stavu ľudstva, ktorou 
sa Karol Wojtyla zaoberal tridsať rokov. 
Začiatok encykliky sa nesie v miléniovom 
tóne, keď pápež píše: „Táto doba, v ktorej 
mi Boh vo svojich tajuplných zámeroch 
zveril po mojom milovanom predchod-
covi Jánovi Pavlovi I. univerzálnu službu 
spojenú s katedrou sv. Petra v Ríme, sa už 
veľmi blíži k roku dvetisíc. Je ťažké povedať 
v tejto chvíli, čo ten rok prinesie na javisko 
ľudských dejín a aký bude pre jednotlivé 
národy, krajiny a svetadiely, hoci už teraz sa 
ľudia pokúšajú predvídať niektoré udalosti. 
Pre Cirkev, Boží ľud ... bude to rok veľké-
ho jubilea.“ (RH 1) Ďalej pokračuje: „ ... 
určitým spôsobom sa nachádzame v období 
nového adventu, ktorý je časom očakáva-
nia.“ (RH 1) Toto očakávanie výročia bude 
mať celosvetové následky, pretože, ako 
píše ďalej pápež, „ ,mnoho ráz a rozličným 
spôsobom hovoril kedysi Boh našim otcom 
skrze prorokov. V poslednom čase prehovo-
ril k nám v Synovi...‘, v Synovi – Slove, ktorý 
sa stal človekom a narodil sa z Panny Márie. 
Týmto vykupiteľským činom dosiahli dejiny 
človeka v pláne Božej lásky svoj vrchol. Boh 
vstúpil do dejín ľudstva ... Jeho vtelením 
Boh dal ľudskému životu ten rozmer, ktorý 
chcel dať človekovi už od samého začiatku.“ 
(RH 1)

Prvé slová nového pontifikátu
Teraz už svätý Ján Pavol II. pri písaní 
encykliky uviedol: „Na Krista Vykupiteľa sa 
obrátili moje myšlienky a srdce 16. októbra 
minulého roka, keď mi po kanonickej 
voľbe položili otázku: ,Prijímaš?‘ Vtedy 
som odpovedal: ,S poslušnosťou viery 
voči Kristovi, svojmu Pánovi, a s dôverou 
v Matku Krista a Cirkvi – napriek veľkým 
ťažkostiam – prijímam.‘ Túto svoju odpo-
veď chcem dnes verejne oznámiť všetkým 
bez výnimky, a tak vyjadriť, že služba, 
ktorá sa prijatím voľby za rímskeho bisku-
pa a nástupcu apoštola Petra stala mojou 
osobitnou povinnosťou na tomto stolci, 
je spojená s už spomenutou prvou a zák-
ladnou pravdou vtelenia.“ (RH2) Zvolil si 
tie isté mená ako jeho predchodca. Pápež 
to zdôvodňuje  nasledovne: „Keďže jeho 
pontifikát trval iba tridsaťtri dní, pripadá 
mi dôležité nielen v ňom pokračovať, ale 
v určitom zmysle ho i prevziať od samé-
ho začiatku. Potvrdzuje to aj moja voľba 
týchto dvoch mien. Tým, že som ich prijal, 
podľa príkladu svojho ctihodného pred-
chodcu, chcem podobne ako on zvýrazniť 
svoju lásku k jedinečnému dedičstvu, ktoré 
Cirkvi zanechali pápeži Ján XXIII. a Pa-
vol VI., a zároveň i ochotu toto dedičstvo 
s Božou pomocou ďalej zveľaďovať.“ (RH2) 
Tým nadviazal na tradíciu Apoštolského 
stolca, na všetkých svojich  predchodcov, 
a tým sa spája s líniou poslania a služby, 
ktorá vyhradzuje Petrovmu stolcu celkom 
osobitné miesto v Cirkvi.

Dôvera v Ducha pravdy a lásky
Pápež spomína, že preberá bohaté de-
dičstvo posledných pontifikátov s plnou 
dôverou v Ducha pravdy. Vyzdvihol svojich 

predchodcov svätého Jána XXIII. a bla-
hoslaveného Pavla VI. Hlavne o posledne 
menovanom píše: „Vždy som obdivoval 
jeho hlbokú múdrosť a odvahu, ako aj jeho 
vytrvalosť a trpezlivosť v ťažkom pokonci-
lovom období jeho pontifikátu. Ako kor-
midelník Petrovej lode – Cirkvi zachoval si 
prozreteľnostný pokoj a rovnováhu i v naj-
kritickejších chvíľach, keď sa zdalo, že 
sa tá loď zvnútra otriasa, a vždy si udržal 
svoju neochvejnú dôveru v jej súdržnosť. 
Lebo to, čo Duch povedal Cirkvi prostred-
níctvom koncilu našej doby, ako aj to, čo 
v tejto Cirkvi hovorí všetkým cirkvám, ne-
môže – napriek prechodným nepokojom 
– viesť k ničomu inému ako k ešte väčšej 
súdržnosti celého Božieho ľudu, ktorý si 
je vedomý svojho spásonosného poslania.“ 
(RH3) Vedomie Cirkvi osvietenej a vedenej 
Svätým Duchom je a musí ostať prvým 
zdrojom lásky Cirkvi. Láska je väčšia než 
hriech, odcudzenie a akákoľvek ľudská sla-
bosť, pretože „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8). To 
je tá dobrá zvesť, ktorú musí kresťanstvo 
oznámiť svetu.

Pápež civilizácii, ktorá sa čoraz menej 
odvoláva na svoje kresťanské dedičstvo, 
pripomína, že „vykupiteľ človeka, Ježiš 
Kristus, je stredom vesmíru a dejín“ (RH 1). 
Že omyl liberalizmu spočíva v absolutizácii 
ľudskej slobody, konkrétne v pretrhnutí 
pút medzi slobodou a pravdou. Podľa 
pápeža absolútna sloboda bez spojenia 
s pravdou neslúži človeku, ale vedie ku 
krivdám iných ľudí. n

Miroslav Dancák
(pokračovanie v budúcom čísle)
snímka: www.todayonline.com
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Vladyka Ján, naša teologická fakulta 
prešla	počas	svojej	histórie	výraznými	
zmenami.	Ako	v	kontexte	jej	vývoja	mô-
žeme	vnímať	jej	zaradenie	medzi	cirkev-
né teologické fakulty?
Myslím si, že s každou školou i s každou 
fakultou je to ako s dieťaťom. Rodí sa (je 
založená), potom rastie, dozrieva a dostáva 
vlastné krídla. Naša Gréckokatolícka teo-
logická fakulta Prešovskej univerzity (GTF 
PU) týmto zaradením sa medzi cirkevné 
teologické fakulty, obrazne povedané, 
dostala krídla. Prajem si, aby vzlietla, aby sa 
zdokonaľovala, aby rástla a prinášala zrelé 
ovocie. Aby sa jej dobré meno šírilo a aby 
vychovávala dobre pripravených a zrelých 
teológov pre dnešný svet.
 
Čo	vlastne	znamená	toto	jej	nové	zara-
denie?
Znamená to istú prestíž a ocenenie. Dostala 
„značku dobrej kvality“. Mám nádej, že túto 
skutočnosť potvrdí aj štátna akreditácia, 

ktorá na našej teologickej fakulte nedávno 
prebiehala.
 
Dotkne sa toto zaradenie nejakým spô-
sobom	i	bežného	života	fakulty?
Neviem, čo myslíte pod bežným životom 
fakulty. Ale toto zaradenie GTF PU kladie 
na všetkých profesorov ešte väčšiu zodpo-
vednosť pri osobnom profesijnom raste, ale 
aj náročnosť na študentov, ktorí si musia 
uvedomiť, že im naša teologická fakulta 
otvára doširoka dvere už aj do sveta.

Pri inaugurácii teologickej fakulty i deka-
na 7. januára 2015 som jej profesorom po-
vedal: „Myslím si, že na našej GTF PU máte 
výborné podmienky rozvíjať sa po každej 
stránke. Iste, každý z vás môže svoju prácu 
ešte viac skvalitniť, a to od vás očakávam. 
Aby ste dávali poslucháčom veľa múdrosti, 
aby ste boli odborníci v teológii, každý vo 
svojom odbore, aby vás vaša profesorská 
práca bavila a hĺbali ste v nej hlbšie a hlbšie, 
aby ste sa stali uznávané kapacity cez svoje 

výsledky a cez svoje publikácie a štúdie, aby 
ste sa zúčastňovali na zahraničných kon-
gresoch, konferenciách a iných akademic-
kých podujatiach.“
 
Fakulta dnes patrí vo svete medzi pre-
stížne	teologické	fakulty.	Ktoré	fakulty	
na	Slovensku	už	patria	do	tohto	spolo-
čenstva?
Budem skromný, lebo o svetovej prestíži sa 
ešte nedá hovoriť. Ešte treba dozrievať, a to 
ešte potrvá. GTF PU je na Slovensku treťou 
teologickou fakultou, ktorá získala toto 
označenie. Takto je označená aj Rímskoka-
tolícka cyrilo-metodská fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave a Teologická 
fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 
so sídlom v Košiciach.
 
Kedy	vznikla	myšlienka	zaradiť	našu	teo-
logickú fakultu medzi cirkevné fakulty?
Táto myšlienka mi skrsla v hlave niekedy 
v roku 2005 a prvý pokus, ktorý mám 
zachytený listom, je z roku 2006. Vtedy 
som napísal prvý list na Kongregáciu pre 
katolícku náuku.

Tento	proces	teda	trval	osem	rokov.	Čo	
sa	počas	tohto	obdobia	dialo?
Proces nebol jednoduchý. V prvom liste, 
ktorý bol nielen žiadosťou, som sa pýtal 
prefekta kongregácie kardinála Zenona Gro-
cholewského, aby ma usmernil a napísal mi 
podmienky, aké musí naša teologická fakulta 
splniť, aby mohla dosiahnuť toto ocenenie.

V prvom rade sa vyžadovalo dvanásť 
stabilných profesorov, ktorí budú pôsobiť 
iba na našej fakulte, s veľkým doktorátom 
z teológie. Túto podmienku sme čoskoro 
spĺňali, ale nemali sme dosť vlastných 
profesorov či docentov, ktorí by mohli byť 
garantmi jednotlivých študijných odborov 
(disciplín).

Ďalej sa kládol dôraz na dobrú knižnicu 
s potrebným počtom knižných publikácií, 
na študovňu a prednáškové sály. Aj túto 
požiadavku sme sa snažili splniť. Zrekon-
štruovali sme prízemie fakulty, ktoré najprv 
slúžilo ako byt pre dekana. Tu sme umiest-
nili študovňu a knižnicu, a rozšírili sme 
ju o nové priestory. Potom sme spojili tri 
knižnice: biskupskú, seminárnu a fakultnú, 
a získavali sme ďalšie knihy, či už zakúpe-
ním, alebo výmenou s inými teologickými 
knižnicami. Zároveň som z Košíc presťaho-
val kompletné knižné dielo prof. ThDr. Mi-
kuláša Rusnáka (193 zväzkov). To mi poda-
roval otec Peter Rusnák, terajší bratislavský 
biskup, ktorý ho zdedil. Knižnica rastie 
aj zásluhou jej profesorov, ktorí sú horliví 
v publikovaní monografií.

Ďalším dôležitým prvkom bol štatút 
fakulty vypracovaný na základe apoštolskej 
konštitúcie Jána Pavla II. Sapientia christia-
na z 15. apríla 1979 o štúdiu na cirkevných 
univerzitách a fakultách, ako aj vyvážený 
plán štúdia.

Nemenej dôležitou podmienkou je rozví-
janie spolupráce GTF PU s inými teologic-
kými fakultami na Slovensku i v zahraničí. 
Vďaka Bohu sa nám aj v tomto smere darí 
rozvíjať obojstranne obohacujúce partner-
stvá.

Boli	aj	situácie,	keď	ste	museli	osobne	in-
tervenovať	v	prospech	tohto	zaradenia?	
A nie raz. Koľkokrát som bol v Ríme, náv-
števa Kongregácie pre katolícku náuku bola 
vždy jedným z dôležitých bodov, ktoré som 
si stanovil. Vždy som sa zaujímal, či ešte ne-
rozhodli, lebo podľa mňa už aspoň od roku 
2010 sme mali splnené všetky podmienky.

Naša žiadosť a všetky jej prílohy (šta-
tút, študijný plán a vedecko-pedagogické 
charakteristiky profesorov) boli skúmané 
nielen na Kongregácii pre katolícku výcho-
vu, ale aj na Kongregácii pre učenie viery 
a Kongregácii pre východné cirkvi. Nako-
niec ma veľmi prekvapilo, že po splnení 
všetkého požadovaného bol ešte potrebný 
súhlas rektora Pápežského východného 
inštitútu v Ríme, ktorý po preštudovaní šta-
tútov fakulty, študijných plánov na GTF PU 
a pedagogickej činnosti profesorov vydal 
veľmi kladné vyjadrenie. To už bola bodka 
zo strany teologickej fakulty a už sme všetci 
na fakulte netrpezlivo čakali na čím skoršie 
vydanie dekrétu Kongregácie pre katolícku 
výchovu. Ten som ešte urýchľoval a doťaho-
val počas mimoriadnej biskupskej synody 
o rodine v Ríme v októbri 2014.

Ďalší	míľnik	vo	vývoji	našej	teologickej	
fakulty	je	za	nami.	Aká	je	vaša	vízia	jej	
ďalšieho	vývoja?
Ďalšiu víziu GTF PU som naznačil pri sláv-
nostnej inaugurácii GTF PU a jej dekana 
prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD. Podčiar-
kol som profesorom veľkú dôležitosť pri 
zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch, ktoré 
otvárajú cestu im i fakulte na medzinárod-
né teologické pole. V závere som povedal: 
„Toto rímske vyznačenie nech pohladí 
vaše duše a dodá vám ešte viac nových síl 
do ďalšej práce. Nezabudnite na odporúča-
nie sv. Ignáca: ,Rob všetko tak, akoby všetko 
záviselo od teba, a modli sa tak, ako keby 
všetko záviselo od Boha.‘“

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Na vlastných 
krídlach

28. októbra 2014 vydala 
Kongregácia pre katolícku 
výchovu v Ríme dekrét 
o zaradení GTF PU 
v Prešove medzi cirkevné 
teologické fakulty. Pri 
tejto príležitosti sme 
sa porozprávali s jej 
veľkým kancelárom, 
prešovským arcibiskupom 
metropolitom Jánom 
Babjakom SJ.

Majetok štátu
Každý štát má istý majetok. Sú ním štátne 
pozemky, budovy, rôzne exponáty v múzeách, 
vzácne knihy i  akcie podnikov či štátne hmot-
né rezervy. Svojím spôsobom je majetkom 
štátu i zlato v štátnej banke. Jednoducho, štát 
vlastní to, čo sa vlastniť môže.

V niektorých severských krajinách k týmto 
rôznorodým komoditám pribudla ďalšia – 
deti. Je to tak najmä v druhej najbohatšej 
krajine sveta – v Nórsku. Nóri sa pýšia vysokou 
životnou úrovňou, ale niektoré postupy 
ohľadom detí pripomínajú praktiky v nacistic-
kom Nemecku. Ide najmä o teóriu, že deti sú 
majetkom štátu.

Vďaka tejto teórii dochádza v Nórsku často 
k absurdným situáciám. Niekedy stačí, že 
trojtýždňové dieťa nevie nadviazať očný kon-
takt s matkou. Už to je dôvod na odobratie 
dieťaťa, ako svedčí príklad občianky Nigérie 
Queen Aghovej, zverejnený na portáli allafri-
ca.com. Dôvod si našli v psychike matky. Podľa 
nich nebola psychicky schopná sa o dieťa 
postarať. Matku po prevoze na psychiatriu 
vyšetrili a prepustili, keďže podľa psychiatra 
bola v poriadku. Ale dieťa už bolo na ceste 
do pestúnskej rodiny.

Mnohé prípady sa končia tak, že rodičia 
najmä zo slovanských krajín si najímajú rôzne 
polovojenské organizácie a detektívov, aby 
zabezpečili útek detí z Nórska od pestúnov. 
Deti sami spolupracujú na úteku.

Podobnú situáciu môžeme vidieť aj v ďal-
ších krajinách, ako sú Fínsko či Veľká Británia. 
Štát si tam prisvojuje práva, ktoré nikdy 
v demokratickom svete nemal. Historicky je to 
možno dané tým, že priamo obyvatelia týchto 
krajín nezažili zverstvá nacizmu na vlastnej 
koži. Tie sa odohrávali najmä v strednej Euró-
pe, kde žijú slovanské národy.

Na druhej strane, toto vlastnenie človeka 
štátom je vlastne štátny otrokársky systém, kto-
rý vracia Európu do obdobia, keď kresťanstvo 
nebolo dominantným náboženstvom. Žeby 
to bol zámer? Chce niekto potrieť a zabudnúť 
na všetko, čo prinieslo kresťanstvo európskym 
národom? Čo prinieslo obyčajným ľuďom? 
Ženám? Deťom? Ťažko povedať! Isté je však 
to, že sa tak deje v krajinách, ktoré sú na špici 
moderného vývoja, čo sa týka ich vnímania 
práv človeka. Popierajú sa tu práva dieťaťa už 
nielen v lone matky, ale aj po narodení, a tak 
ako pred pôrodom sa uprednostňuje právo 
dospelého rozhodovať o svojom tele, tu sa 
vytvára domnelé právo dospelého na dieťa.

My sme mali príležitosť vzoprieť sa tomu. 
Ukázať, že nám záleží na hodnotách vytvára-
júcich naše detstvo, náš malý svet v rodine. 
Stačilo ísť a povedať svoj názor. Boli ste?

Juraj Gradoš
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Ďakovná pieseň
(Pri príležitosti povýšenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove na cirkevnú fakultu)
Jozef Tóth

Hľa, ako narástla táto škola,
ktorá temnotou poznania
náhle zrušená bola!
Lež vietor poznania i nadpoznania
v nej pulzoval, pulzuje a žije,
a je v univerzite Prešova
dielom harmónie.

No sila poznania ju posunula
ešte do vyššej školy,
kde sa rodia nielen
doctori scientiae,
lež doktori sapientiae,
a kde sú rektori a dekani
pomazaní apoštoli.

A tento výbor poznania
i nadpoznania
dvíha kredit i prešovskej školy!
A povýšenie len s radosťou víta,
že sa do všeľudského poznania
dostala i Prešovská univerzita!
A otec fakulty, ktorý vždy i teraz tu je
a decénium apoštolátu práve jubiluje!

A preto vivat academia,
vivant professores!
Nech zuní táto pieseň
a nech poznanie i múdrosť
sa v láske i dobre stretá
v škole ľudskosti a múdrosti
rabbiho z Nazareta.

Púť Bratislavskej eParchie 
do svätej zeme

Gréckokatolícky eparchiálny úrad v Bratislave pozýva
na druhú eparchiálnu púť do Svätej zeme

za účasti bratislavského eparchu Petra Rusnáka.
Púť sa uskutoční od 20. do 27. apríla 2015.

Odlet z Bratislavy.
cena je 670 eur + obslužné a vstupy podľa programu.

Kontakt: Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Eparchiálnom úrade v Bra-
tislave u otca Vladimíra Skybu.

Eparchiálny úrad v Bratislave, Ulica 29. augusta 7, Bratislava
Tel: 02/526 22 081; E-mail: eparchia@grkatba.sk; Web: www.grkatba.sk
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Muzikoterapia
Muzikoterapia je psychoterapeutická 
metóda, ktorá využíva pôsobenie hudby 
na náladu človeka. Jednoduchšie poveda-
né, ide o „liečenie“ pomocou hudby, ktorá 
môže človeka upokojiť, navodiť vízie, ale 
na druhej strane aj uviesť do stavu zúrivosti. 
Korene muzikoterapie siahajú k stredoázij-
ským šamanom, rôznym rituálom a tan-
com. Šamanské spoločenstvá dodnes veria 
v silu „materskej duše“, ktorá počas rituálu 
sprostredkúva znalosti predkov.

Hudba a jej magicko-mýtické pôsobenie 
boli od vekov neoddeliteľnou súčasťou 
liečivých rituálov, počas ktorých sa liečiteľ 
i chorý dostávali do stavu tranzu, v ktorom 
vzývali na pomoc bohov a odháňali zlých 
démonov. V prírodných spoločenstvách sa 
tieto rituály praktizujú dodnes. Najdôle-
žitejší je pritom jednoduchý jednotvárny 
rytmus, pri ktorom sa mení intenzita a tem-
po. Obyčajne je sprevádzaný spevom šama-
na. Všetko, čo sa pri takomto rituáli robí, má 
v duchovnom svete hlboký význam, a preto 
sa piesne sprevádzajúce daný rituál nesmú 
mimo neho používať. K šamanovi, ktorý 
vedie muzikoterapiu, sa pridávajú aj ostatní, 
čím vzniká extatický stav (stav tranzu) celé-
ho spoločenstva, v ktorom sa možno spojiť 
s tým, čo človeka presahuje.

Muzikoterapia je spájaná so zvukovou 
ezoterikou, ktorej cieľom je cez energetické 
liečiteľstvo prenikať do duchovných rozme-
rov. Základom cvičenia zvukovej ezoteriky je 
vyberanie zvukových a hmatových spomie-
nok z pamäti, ktoré treba spojiť so zvukom 
prírody. Ide o to, aby sa človek cez spomien-
ky duchovne presunul do miechy v chrbtici, 
aktivizoval si prírodno-šamanské vedomie 
a udržal sa v stave tzv. prírodného človeka 
počas celého cvičenia, a to prostredníctvom 
spievanej mantry (slovná formulka slúžiaca 
na zariekanie). Cieľom takejto terapie je vy-
jadriť emócie radosti, hnevu, smútku a iné.

Na Západe sa v priebehu dejín oddelila 
vedecká psychológia od mystiky, čo malo 
vplyv na podobu muzikoterapie. Rozlišu-
jeme rôzne druhy muzikoterapie, ktorá si 
v súčasnosti razí cestu do vyučovacieho 
procesu, do života našich detí. Nie je výni-
močnosťou, že učitelia dostávajú ponuky, 
aby sa zúčastnili na kurzoch muzikotera-
pie. Mnohé školy prijímajú novodobých 
šamanov a dávajú im priestor na vedenie 
muzikoterapie priamo v školách, čím sa deti 
zúčastňujúce sa na takejto terapii otvárajú 
pôsobeniu duchovných síl, ktoré nemajú 
nič spoločné s pôsobením životodarného 
Božieho Ducha.

Antónia Rabatínová
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Sporenie, 
investovanie, 
hazard
 
Mnoho ľudí nesporí, pretože suma, ktorú dokážu ušetriť, sa 
zdá zanedbateľná. Iní sa domnievajú, že Boha úspory nete-
šia. Čo si myslí Božie slovo?

1. Sporenie 
Písmo nás povzbudzuje k tomu, aby sme 
sporili a pripravovali sa tak na budúcnosť. 
Sporenie znamená nemíňať dnes, aby sme 
mohli použiť peniaze v budúcnosti. Patriar-
cha Jozef je príkladom človeka, ktorý sporil. 
V Knihe Genezis (41) sa píše, že Jozef šetril 
v období siedmich plodných rokov, aby mal 
dostatok na prežitie siedmich rokov hladu.

„V príbytku múdreho (je) vzácny poklad 
a (takisto) olej (voňavý), pochabý človek ho 
však premrhá.“ (Prís 21, 20) 

Sporte len vtedy, keď aj dávate
Šetriť by sme mali iba vtedy, keď aj dávame, 
aby naše srdcia ostali sústredené na Pána.

Ježiš povedal toto podobenstvo:
„Istému boháčovi prinieslo pole veľkú 

úrodu. Premýšľal a hovoril si: ,Čo budem 
robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ 
Potom si povedal: ,Toto urobím: Zrúcam 
svoje sýpky a postavím väčšie, a tam uložím 
všetko obilie i ostatný svoj majetok.‘ ... 

Ale Boh mu povedal: ,Blázon! Ešte tejto 
noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si 
nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto 
si hromadí poklady, a pred Bohom nie je 
bohatý. ... Lebo kde je váš poklad, tam bude 
aj vaše srdce.“ (Lk 12, 16 – 21, 34)

Ježiš nazval bohatého muža hlupákom, 
pretože si nechával všetok svoj majetok 
a nebol štedrý v dávaní. Povedz pred Pá-
nom, kedy budeš mať dosť ty a tvoja rodina, 
stanov si hranicu, koľko v úsporách, aký 
príbytok, aké auto, aké... a ostatok nech ide 
na budovanie Božieho kráľovstva.

Sporte pravidelne
Základným princípom je potreba cvičiť 
sa, aby sme sa stali úspešnými sporivými 
ľuďmi, teda míňať menej, ako zarábame. 
V Knihe prísloví čítame, že úsilie a úmysly 
usilovného človeka vedú k zisku a hojnosti, 
ale každý, kto chce rýchlo nahonobiť a náhli 
sa, utrpí len škodu a vedie to k chudobe 
(porov. 21, 5). Nemusíte zarábať veľa peňazí, 

aby ste mohli sporiť, ide o to, aby ste sporili 
pravidelne.

„Choď k mravcovi, leňoch, pozoruj jeho 
cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežaťa 
ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete 
svoj chlieb, v žatve zbiera potravu.“ (Prís 6, 
6 – 8; EkP)

Mravce sú malé tvory, ktoré nedokážu 
nazhromaždiť veľké množstvá, no sú múd-
re, pretože šetria do budúcnosti. Ak chcete 
sporiť, musíte peniaze vyčleniť na začiatku, 
prv ako začnete míňať, rovnako, ako je to aj 
s desiatkami. Bohu a sebe nedávame až vte-
dy, keď zostane, ale najprv. Z mojich skúse-
ností – nikdy nezostane na konci mesiaca 
na odloženie, ale keď odložím na začiatku 
mesiaca, hneď po výplate, na konci mi 
málokedy chýbajú peniaze na chlieb.  

Koľko by sme mali sporiť? 
Je len jeden biblický príklad sporenia, kde 
sa uvádza konkrétna suma. A je to opäť 
v Jozefovom príbehu v Knihe Exodus. Ušet-
ril dvadsať percent ročne počas siedmich 
rokov hojnosti. Podľa nášho názoru je 
rozumné pokúsiť sa ušetriť desať percent 
svojho príjmu každý mesiac ako rezervu. 
No ak nemáte žiadnu skúsenosť so spore-
ním, začnite s množstvom, ktoré si môžete 
dovoliť ušetriť. 

Na čo sporiť?
Sporte na nečakané núdzové situácie. 
Podľa nášho názoru je rozumné šetriť 
na neočakávané výdaje, aby sme potom 
mohli radšej použiť hotovosť, ako sa zadlžiť. 
Ak je to možné, našetrite si toľko, aby ste 
mohli pokryť pravidelné výdaje minimálne 
na dva mesiace, optimálne na šesť mesia-
cov. Človeku sa určite dýcha príjemnejšie, 
keď vie, že má v rezerve tritisíc eur a v prí-

pade choroby, úrazu či prepustenia z práce 
si môže v pokoji dokončiť liečebný proces 
alebo si v pokoji hľadať novú prácu.

Sporte na väčšie nákupy, ale nezabúdaj-
te ani na veci ako dom, vzdelanie, svadby 
detí.

Sporte na dlhodobejšie potreby.  Keď 
budete mať našetrené na neočakávané prí-
pady núdze a väčšie kúpy, je rozumné šetriť 
na dlhodobejšie potreby, ako napríklad 
na zabezpečenie v starobe.

Iste poznáte z reklamy vetu, že je lepšie 
splácať, ako sporiť. Pre banky a neban-
kové inštitúcie isto. Ale ak človek sporí 
na nejakú vec, po ktorej dlho túži, tak mi 
dáte za pravdu, že radosť je nesmierna, 
keď sa to konečne podarí. Je to odmena 
za čakanie. Splácanie nás oberá o zdravý 
zmysel pre očakávanie, o snahu dosiahnuť 
niečo trpezlivosťou a vytrvalosťou, možno 
i sebazapieraním. Najviac to vidno na de-
ťoch. Skúste im dať hneď, po čom túžia, 
bez námahy, zadarmo. A skúste ich zapojiť 
do sporenia na vytúženú vec. Kedy si budú 
danú vec vážiť viac? A ani v dospelosti sa to 
nemení. Veci ľahko získané sa rýchlo stratia 
v prievane.

2. Investície
Ľudia investujú časť svojich úspor s oča-
kávaním ďalšieho príjmu alebo nárastu 
hodnoty. Investície sa rôznia podľa rozlič-
ných kultúr a hospodárstiev. Nehnuteľnos-
ti, zvieratá, potraviny, akcie a dlhopisy sú 
príkladmi investícií. Väčšina Slovákov však 
ani netuší, aký je rozdiel medzi sporením 
a investovaním.

Sporenie predpokladá garanciu vkladov, 
okamžitú možnosť výberu vkladov a nie vy-
soké úroky. Na slovenskom trhu ich zväčša 
ponúkajú banky.

Investície sa členia podľa podstupova-
ného rizika, možného očakávaného výnosu 
(zisku) a odporúčanej doby na investovanie 
(tzv. investičný horizont) na 
• krátkodobé (likvidné,  0 – 4 %),
• strednodobé (bezpečné, 4 – 6 %),
• dlhodobé (výnosné, 6 – 8 %).

Na našom trhu ich ponúkajú investičné 
spoločnosti, ktoré investujú zväčša do rôz-
nych podielových fondov. A potom je tu 
investovanie do kúpy nehnuteľností, zvierat 
atď.

Písmo nás povzbudzuje:
• vyhýbať sa riskantným (rizikovým) 

investíciám.
„Je tu (aj iná) zlá choroba, ktorú som 

videl pod slnkom. (Je to) bohatstvo, ktoré 
sa majiteľovi zachová na jeho nešťastie. Bo-
hatstvo môže zahynúť, (ak s ním) narábajú 

zle; a ak sa mu narodí syn, nemá vo svojich 
rukách ničoho. Ako nahý vyšiel zo života 
svojej matky, tak musí aj odísť, aký prišiel; 
neodnesie si nič zo svojej námahy, (ani toľ-
ko), čo by v hrsti uniesol.“ (Kaz 5, 12 – 16)
• diverzifikovať (rozložiť) investície.

Zvyčajne je rozumné nevložiť všetky naše 
peniaze do jednej investície. Ako príklad zo 
života poslúži aj moja drahá babka. Nikdy 
neposielala po vajíčka do kurína len jedno 
vnúča s jedným košíkom, ale viac vnúčat 
a každé s košíkom. Okrem istých výchov-
ných funkcií si ochránila i investíciu – va-
jíčka. Keby jedno vnúča spadlo, rozbilo by 
sa len zopár vajíčok, ostatné by ostali celé. 
Neexistuje investícia bez rizika – to je stále 
(či malé, či veľké) a ani v Písme nedostane-
me odpoveď, kam konkrétne investovať. No 
hovorí: 

„Podeľ svoj majetok na sedem, ba 
na osem častí, lebo nevieš, aké nešťastie sa 
strhne nad krajinou.“ (Kaz 11, 2) 

3. Hazard
Hazardná hra je hra, v ktorej sa hazarduje 
s peniazmi, životom, zdravím. Ich prvot-
ným cieľom a hlavným princípom je hra 
o peniaze (poker, blackjack, kocky, ruleta, 
peňažné hracie automaty, mariáš). Oso-
bitným druhom hazardných hier sú hry 
organizované štátom alebo štátom licen-
covanou inštitúciou (bingo, lotéria, loto, 
keno, tipovanie športových výsledkov).

V niektorých štátoch sú hazardné hry 
zakázané, vo väčšine štátov sú pravidlá 
prevádzkovania hazardných hier upravené 
zákonom a ich prevádzkovateľ musí mať 
príslušnú licenciu. Na Slovensku je hranie 
hazardných hier do 18 rokov zakázané. 

Biblia konkrétne nezakazuje hazardné 
hranie, ale mnohí, ktorí hazardujú, to robia 
preto, aby rýchlo zbohatli, a to z rôznych 
dôvodov. A toto sa už protiví Božiemu slo-
vu: „Závistlivý človek sa zháňa za majetkom 
a nevie, že núdza príde naň.“ (Prís 28, 22)

Urobte záväzok, že nikdy nebudete hrať 
hazardné hry, ani len pre zábavu. Nemali by 
sme sa vystavovať riziku, že sa z nás stanú 
hráči, ani by sme nemali podporovať tento 
priemysel, ktorý už mnohých zotročil a stá-
le zotročuje. Hazard sa protirečí princípom 
Božieho slova o usilovnej práci a vernom 
hospodárení s majetkom nášho Pána.

Pripomíname: Kurz Biblia a peniaze, 8. – 
10. máj 2015, 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: www.flickr.com
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Dala mi odpovede
Vyštudovala som bakalársky stupeň 

knižnično-informačných štúdií 
na Filozofickej fakulte Prešovskej 

univerzity v Prešove. Veľmi som snívala na-
stúpiť na magisterské štúdium na Univerzi-
tu Komenského v Bratislave.  No nie všetko 
vždy ide podľa našich predstáv. Keďže ma 
ani po odvolaní nezobrali a nechcela som 
stratiť rok bez školy alebo bez akejkoľvek 
možnosti sa zamestnať, rozhodla som sa 

podať si prihlášku na magisterský stu-
peň štúdia probačnej a mediačnej práce 
na Gréckokatolickú teologickú fakultu 
Prešovskej univerzity. Štúdia som sa obá-
vala. V hlave mi vírili otázky, ako to bude, 
aký budú mať školský systém, aké to bude 
mať ako študijný predmet teológiu, či bude 
ťažké skúškové obdobie atď. Sú to klasické 
otázky, ktoré si dáva skoro každý študent, 
keď nastupuje na novú fakultu alebo uni-
verzitu.

Pomaly sa končí prvý semester na fakulte 
a môžem povedať, že je to lepšie, ako to 
bolo v mojich myšlienkách pred nástupom. 
Dokonca, čo som vôbec nečakala, ma toto 
štúdium primälo začať sa zamýšľať nad se-
bou a nad svojím životom, nad hodnotami 
a postojmi v mojom živote. Všetci študen-
ti sa pri počúvaní prednášok a učení sa 
na skúšky chtiac či nechtiac zamýšľajú nad 
sebou samým. Celé moje spirituálne a re-
ligiózne prežívanie je v proceste hľadania. 
Nikto by vo svojom živote nemal slepo veriť 
niečomu len preto, že doma ho tak naučili 

alebo niekto mu to tak povedal. Snažiť sa 
v živote nájsť si cestu. Mať hodnoty a vedieť 
o svojej viere, o prežívaní viery čo najviac. Je 
to to najdôležitejšie v živote človeka. Pred-
mety a prednášky na fakulte mi umožnili 
rozšíriť si rozhľad a informovanosť, a získať 
vedomosti v oblasti teológie, filozofie, 
psychológie, práva a iné. Nikto mi počas 
semestra nepodsúval svoj názor ani sa ma 
nesnažil presviedčať o niečom, na čo mám 

možno iný názor. Sama som sa rozhodla, 
čo vo svojom živote zmením, čo si vezmem 
k srdcu a čo budem a nebudem pokladať vo 
svojom živote za dôležité.

Mojím ďalším strašiakom bolo to, ako 
to tam všetko bude prebiehať. Keďže som 
rímskokatolíčka, nepoznala som napr. 
pozdrav gréckokatolíkov alebo iné zvyky. 
A práve toto všetko spojené s teologickým 
zameraním a gréckokatolíckym obradom 
sa mi veľmi zapáčilo. Postoje a vyjadrova-
nie pedagógov vnímam oveľa úprimnejšie 
a hlbšie, od srdca. Spev bez hudobných 
nástrojov umožňuje veriacim viac vnímať 
podstatu textu a nebrať ho len ako nauče-
né vety. Cítim, že toto moje rozhodnutie 
nebolo náhodné! Mala som tu byť a získať 
vedomosti, ktoré sú na tejto fakulte odo-
vzdávané aj s duchovným posolstvom.

Nástupom na teologickú fakultu si upev-
ňujem a ujasňujem svoje postoje, pohľady 
na vieru, na Cirkev a na Boha. Veriť v Boha 
pre mňa znamená mať silu konať dobro. 
Boh je láska. Vďaka nemu mám v živote cieľ 

a viem, čo chcem vo svojom živote zmeniť. 
Ukazuje mi cestu, akou mám ďalej kráčať, 
a dáva odpovede na moje dovtedy nezodpo-
vedané otázky. Teraz viem, že táto fakulta 
bola správnym rozhodnutím. n

Lenka Ľochová 
ilustr. snímka: J. Blaščák

V cudzom svete
Demjanovičovci vynikali usilovnosťou, 
triezvosťou a statočnosťou. V boji s každo-
dennými životnými ťažkosťami nezabúdali 
na Pána Boha. A Pán Boh nezabúdal svojím 
požehnaním na nich.

Všetci boli gréckokatolíci, no národnosť 
mali slovenskú. Jestvujú záznamy, podľa 
ktorých bol Alexander Demjanovič členom 
16. zboru Slovenského národného spolku 
v Bayonne. Do tohto spolku patrili vtedy 
mnohí vynikajúci slovenskí národovci. 
Mons. Karol Demjanovič, brat Terézie, 
výslovne spomínal, že v rodine sa hovorilo 
po slovensky – pravdaže šarišským náre-
čím, hoci otec i matka vedeli okrem toho aj 
po maďarsky a po nemecky. Otec chcel, aby 
sa deti naučili aj po slovensky. Pokladal to 
pre ne za prospešné. No aj v rodine Dem-
janovičovcov sa vyskytli podobné jazykové 
ťažkosti, aké sú napr. v terajších slovenských 
rodinách, ktoré odišli do cudziny – najlepšie 
sa zvyčajne naučia po slovensky od svojich 
rodičov staršie deti; mladšie si už od star-
ších súrodencov väčšinou vštepujú reč, čo 
sa naučia v škole, ktorú navštevujú. Keďže 
Terézia bola najmladším dieťaťom v rodine, 
je pravdepodobné, že po slovensky vedela 
najmenej. Jej starší brat Karol bol určitý čas 
profesorom slovenčiny v darlingtonskom 
seminári. 

Istý slovenský kňaz stretol v roku 1959 
v starobinci Slovenskej katolíckej jednoty 
v Middletowne starú Slovenku, ktorá bývala 
mnoho rokov s rodinou Demjanovičovcov 
v Bayonne. Zamlada dobre poznala sestru 
Miriam Teréziu a jej rodičov. Na otázku, 
ako Demjanovičovci doma rozprávali, bez 
váhania odpovedala: „Ta tak pitne jak i my.“ 
Môžeme teda s istotou tvrdiť, že sestra Mi-
riam Terézia vedela po slovensky, i keď sme 
sa v jej písomnej pozostalosti nikde nestretli 
s narážkou na slovenčinu. Potvrdil mi to 
Mons. Karol Demjanovič, ktorý žil na odpo-
činku v Rutherforde v štáte New Jersey.

Demjanovičovci, ako sme už spomenuli, 
boli gréckokatolíci, a to vzorní a príkladní.

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

vičová, Dobrá kniha, Trnava 2014) 

m
iriam

 terézia dem
janovičová

Poklad
Tí, ktorým sú priateľmi školské lavice, 

by možno vedeli definovať, čo je 
hymnus. Pre tých ostatných krátke 

vysvetlenie: Ide o lyrický básnický žáner, 
ktorý má svoje korene v gréckej kultúre, 
ale siaha aj do starovekej Indie a Egypta. 
Hymny – inak aj chválospevy slúžili na osla-
vu bohov. Obsahovo sa snažili pozdvihnúť 
ducha k vyšším ideálom – dobru, kráse, 
ušľachtilosti.

Túto formu oslavnej básne prijali za svoju 
aj kresťania, aby oslávili svojho Pána. Naj-
známejším hymnom kresťanskej literatúry 
je Pieseň stvorenstva (Pieseň slnka), ktorej 
autorom je sv. František Assiský.

Neskôr, v období romantizmu, začali 
vznikať aj národné hymny, ktoré zaznievali 
na národných a štátnych ceremoniáloch. 
V 20. storočí k nim pribudli ďalšie, ktoré sa 
stali súčasťou osláv a výnimočných (napr. aj 
športových) príležitostí.

Pamätám si, že prvou hymnou po mojom 
obrátení, ktorá ma veľmi oslovila, bola  

 
 
 
 

hymna stretnutia mladých (ani 
neviem, ako som sa tam ocitla) 
v Čenstochovej v roku 1991. 
Refrén Abba, Otče nadobúdal 
po rokoch otrockého jarma 
totality zvláštnu príchuť Božej 
lásky a moci. Po prvýkrát počet 
mladých presiahol milión. 
A po prvýkrát sme sa na stretnu-
tí zúčastnili aj my, mladí 
z východnej Európy, ktorí spolu 
s ostatnými mohli zdvihnúť 
zrak aj ruky k nebesiam, spievať 
Otcovi a odpovedať na mocné 
Božie slovo: „Lebo ste nedo-
stali ducha otroctva, aby ste sa 
museli zasa báť, ale dostali ste 
Ducha adoptívneho synovstva, 
v ktorom voláme: ,Abba Otče!‘ Sám Duch 
spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme 
Božie deti.“ (Rim 8, 15 – 16)

 Hymna pre mládež 
po Tatrami
Aj mladí, ktorí sa v tomto roku 
stretnú na národnom stretnutí 
v Poprade, si budú môcť zaspie-
vať svoju hymnu. Motto akcie, 
ktoré pre mladých na rok 2015 
vybral pápež František, je citát 
z Biblie: „Blahoslavení čistého 
srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 
5, 8). Práve ním je inšpirovaná aj 
ročná duchovná príprava na P15 
Čistý rok, samotný program 
stretnutia a aj hymna.

Poklad čistého srdca
„Blahoslavenstvo o čistých 
srdciach, ktoré uvidia Boha, 
je prísľub, ktorý sa ,neoblieka‘ 
do nadupaných rytmov ani 
bombastickej hymny. Je to skôr 

nesmierne krehké prianie nás všetkých. 
Niečo, čo spieva duša. Preto sme oslovili 
Simu Martausovú, ktorá dokáže piesňam 
vdýchnuť človečenstvo aj hlbokú dušu, a to 
aj bez veľkého symfonického orchestra,“ ho-
vorí režisér P15 Pavol Danko. „Čisté srdce je 
najväčší poklad, preto ten názov. A podob-
nosť slov poklad a Poprad, pochopiteľne, 
vôbec nie je náhodná. V piesni, ktorá bude 
ústrednou piesňou P15, je zhrnuté hlavné 
posolstvo tejto akcie,“ dodáva Danko.

Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa 
uskutoční v lete 2015 v Poprade, už teda má 
vlastnú hymnu. Stojí za ňou známa speváč-
ka Sima Martausová. Pieseň dostala názov 
Poklad. Hudbu s textom pripravila samotná 
hudobníčka. Nahrávku aj text s akord-
mi nájdete (a môžete si ich aj stiahnuť) 
na webovej stránke www.narodnestretnu-
tiemladeze.sk. Novinka po prvýkrát zaznela 
koncom roku 2014 vo vysielaní katolíckej 
televízie LUX. n

organizačný tím P15
D. Kolesárová

snímka: www.narodnestretnutiemladeze.sk

Hymna P15
Poklad
Hudba a text: Sima Martausová

capo III
C                Fmaj7
Najpevnejším mostom – to sú srdcia čisté,
G                C
bijú z lásky k hosťom, sú pokladom v liste.
C            Fmaj7
Najsilnejšou mašľou – to je srdce verné,
G          Fmaj7           G
svoj poklad už našlo, hľa, blahoslavené...

C            F
R: Voláš nás po mene, za tebou pôjdeme,
C        F    G                        C
do tvojich rúk srdcia nesieme.

Tiež chcem spoznať Krista, nech velí našim nohám,
keď je duša čistá, uzrie svojho Boha.
Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene,
srdce poklad stretlo, hľa, blahoslavené...

R: Voláš nás po mene, za tebou pôjdeme,
do tvojich rúk srdcia nesieme.

Voláš nás po mene, za tebou pôjdeme,
do tvojich rúk všetko nesieme.
(modulácia o tón vyššie z C na D)

	GR.KAT.	MLáDEž.	PASTOR.	CENTRUM
Prešov,	Hurbanistov	3,	gmpc@grkatpo.sk,	gmpc.grkatpo.sk,	 

koordinátor	mladých:	Miroslav	Dargaj:	dargajmiroslav@gmail.com

Pondelok 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá liturgia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok 15.50 Študentský	ruženec	16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 
17.45 Stretnutie	pri	čaji	/	Projekcia	filmov	a	beseda	(Šarišanka, Hurbanistov 3)
Streda 18.00 Modlitbové	večery	a	katechézy	(GTF PU)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko (Šarišanka, Hurbanistov 3)

17.02. Stretnutie	pri	čaji	(Beseda s Katarínou Gromošovou, 17.45 h)
19.02. Spoločenstvo	Pustovňa – prednáška o kontemplatívnej modlitbe (GMPC a GTF PU)
24.02. Celonočné	bdenie (GTF PU, 18.00 h)
28.02. Celodenný výlet do Krásneho Brodu
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Pevná pôda
„Šesťdesiatdva rokov v reholi?“ 

krútila neveriacky hlavou jedna 
z pacientok v čakárni. „A koľko 

ste mali rokov, keď ste vstúpili do kláštora?“ 
opýtala sa slečna pri okne. „Osemnásť,“ 
s pohľadom upretým do ďalekej minulosti 
a potmehúdskym úsmevom odpovedala 
sestra Anastázia. Aj ostatní so záujmom 
počúvali vyznanie staručkej rehoľnej sestry. 
Túto otázku už počula veľakrát, no svoj 
príbeh vyrozprávala s takým nadšením, ako 
by odpovedala po prvýkrát.

„Môj otec bol cerkovník. Traja starší 
bratia mu odmala pomáhali. Naša mama 
v cerkvi upratovala. A ja spolu s dvoma 
mladšími sestrami som bola stále pri nej. 
Nebol večer, aby sme sa spolu celá rodi-
na nepomodlili ruženec. Otec nám pred 
spaním vyrozprával príbeh z Biblie. A pri 
stole sme boli stále spolu, spolu sme sa aj 
modlili. Keď sme urobili dobrý skutok, tak 
s čo najväčšou tajnosťou. Nehľadali sme 
pochvalu od ľudí, ale ako hovoril otec, uk-
ladali sme si poklad v nebi. Keď bolo treba 
niečo urobiť, mama to nikdy nepovedala 
viac ako raz. Aj moji súrodenci vychovali 
svoje deti tak, ako sme boli vychovaní my. 
Naši rodičia sa pominuli, ale všetko nám 
ostalo v pamäti. To, čo sa zapíše do ľudské-
ho srdca, ostáva a...“

Nedopovedala. Žena v stredných rokoch 
vybehla na vedľajšiu chodbu s ťažkým 
vzlykom. Ľudia jej venovali minimálnu 
pozornosť. Anastázia ešte pomaly vyroz-
právala, ako sa rozhodla zasvätiť sa Bohu. 

Svoje rozprávanie však nenápadne ukončila 
skôr. Pacienti sa znova začítali do svojich 
rozčítaných článkov v novinách, niektorí 
pohľadom nervózne blúdili po nástenkách 
alebo zúfalo posúvali ciferník na hodinách. 
Čas sa vliekol.

Anastázia sa pomaly zdvihla a opatrne sa 
priblížila k plačúcej žene.

„Stalo sa vám niečo?“ opýtala sa nesmelo.
„Mali ste byť radšej ticho, ako rozprávať 

ten svoj príbeh!“
„Ale veď ste ho nepočuli celý,“ odpoveda-

la pokojne.
„To, čo som počula, mi stačilo. Rodičia, 

súrodenci, domov, modlitba,“ podráždene 
vymenovala žena.

„Prepáčte, ale asi vám nerozumiem,“ 
Anastázia sa chcela dostať na koreň veci.

„Manžel ma pred dvoma mesiacmi opus-
til. Dcéra ostala bez otca. Ak zmaturuje, 
neuvidí jeho hrdý pohľad, ak spraví prvú 
skúšku na vysokej škole, ani vtedy ju otec 
nepotľapká po pleci. Len ste priliali olej 

do ohňa bolesti,“ rozprávala cez slzy. Srdce 
i myseľ boli plné beznádeje.

„Ak ste sa nemodlili, keď bol manžel 
s vami, skúste sa modliť teraz. Vyproste mu 
návrat domov. Láska umocní vaše prosby.“

„Čo iné ako toto ste mi mohli povedať?!“ 
odchádzajúca žena v smutnom hneve 
zabudla aj na svoje vyšetrenie.

„Nepovedala som vám to preto, že som 
rehoľná sestra, ale preto, že je to jediný liek 
pre vás a cesta pre vášho manžela,“ ticho 
dodala Anastázia. No uplakaná a nervózna 
žena odišla bez toho, aby začula odpoveď.

Anastázia sa nikdy nedozvedela, ako 
dopadol príbeh opustenej manželky a jej 
dcéry. Ostala však presvedčená o sile 
spoločnej modlitby v rodine. Každému by 
priala otca, ktorý by rozprával biblické prí-
behy svojim deťom, a mamu, ktorá s láskou 
denne žije svoje povolanie matky. Aj keď 
prešlo veľa rokov, stále sa k tejto situácii 
v myšlienkach i modlitbe vracala. Žena 
svojím svedectvom len potvrdila jej istotu. 
Ak chýba modlitba, spoločný čas s deťmi, 
rodina nemá pevnú pôdu pod nohami. n

Eva
ilustr. snímka: www.flickr.com

Kánon
Slovo kánon má v slovníku mno-
ho významov, od tých z bežného 
ľudského života až po právne 
predpisy Cirkvi či liturgické mod-
litby. V našom prípade budeme 
pod týmto pojmom chápať cir-
kevný hymnus, ktorý tvorí druhú 
centrálnu časť utierne či iných 
bohoslužieb dňa.

V prípade kánona treba v úvode spomenúť 
tzv. biblické piesne. Medzi ne patrí víťazná 
pieseň Mojžiša po prechode cez Červené 

more, pieseň proroka Habakuka, proroka Jonáša, 
troch mládencov v ohnivej peci, Máriina a Zacha-
riášova pieseň – spomíname len niektoré, pretože 
aj keď ich dnes v našich liturgických knihách 
máme deväť, počas storočí sa ich počet menil. 
Dodnes existujú v jednotlivých cirkvách ich rôzne 
variácie. Práve tieto piesne slúžia ako základ pre 
dnešný kánon. Jeho tropáre tvoria totiž refrény 
týchto piesní a vyjadrujú už skôr spomenutú 
myšlienku prelínania sa biblického textu a textu 
vytvoreného cirkevnými otcami. Aj keď dnes sa 
u nás tieto piesne nepoužívajú často, majú svoju 
nenahraditeľnú pozíciu a presný predpis, ako 
a kedy ich prednášať.

Ale vráťme sa ku kánonu. Na jeho začiatku vždy 
stojí tzv. irmos – sloha, ktorá zhrňuje myšlienku 
biblickej piesne a tvorí úvod k tropárom jednotli-
vých piesní, nielen akýsi formálny, ale aj rytmický 
a melodický. Po irmose nasledujú tropáre kánona, 
resp. kánonov, ktorých býva na utierni viac. Irmo-
sov je prakticky vždy deväť, no treba spomenúť, že 
druhý irmos sa spieva len v prípade utorka počas 
Štyridsiatnice a párkrát v roku. Ináč sa prechádza 
z prvého irmosa hneď na tretí.

Autormi mnohých kánonov sú najmä Jozef 
Hymnograf a Kozma Maiumský. No mnohé sa pri-
pisujú aj sv. Sofrónovi Jeruzalemskému, Andrejovi 
Krétskemu a pod. Pôvod kánonov možno hľadať 
kdesi v 7. storočí a boli to tzv. triódy – teda kánony 
pozostávajúce z troch piesní. Dnes sa nám za-
chovali najmä v pôstnej bohoslužbe. Neskôr boli 
na príkaz cisára Leva doplnené do úplnej podoby, 
ako ju poznáme dnes. Taktiež treba povedať aj 
takú zaujímavosť, že v gréčtine sú mnohé kánony 
písané podľa tzv. akrostychu – ide o formu sklada-
nia irmosov a tropárov tak, že po spojení začia-
točných písmen jednotlivých irmosov nám vyjde 
nejaká jednoduchá veta, napr. Doxa soi ho Theos, 
alebo meno autora kánona a podobne. V prípade 
vynechania biblických piesní podľa predpisu majú 
jednotlivé tropáre svoje medzispevy, napr. Prepo-
dobne otče, moli Boha o nas a pod. n

Michal Bučko

Dôvera 
v nebezpečenstve
Pri sledovaní nálad jednotlivých žalmov sa pred 
nami vytvára obraz človeka, ktorý s nástojčivou 
vytrvalosťou kráča „proti vetru“ rôznych ťažkostí. 
V 27. žalme sa nič nemení.

Ak by sme nevedeli nič o Dávidovi a čítali len žalmy, sotva nájdeme 
konkrétne dôvody, prečo má neustále silu dôverovať Bohu. Miestami 
sa táto vytrvalosť javí skôr ako naivita. Ako prostá dôverčivosť, ktorá 

je zaslepená Bohom natoľko, že nehľadí na trápenie, ale dúfa v jeho dobrotu 
aj bez zjavných dôvodov. Ale je to naozaj tak?

Istou pascou pri uvažovaní 
o biblických postavách je, že o ich 
živote vieme len to, čo o nich 
bolo napísané. A tak, ako ostáva 
záhadou Ježišov život v Nazarete, 
nevieme veľa ani o Dávidovom 
živote v dome otca. Keď v žalme 
napíše: „Hoci by ma opustili otec 
aj mať, Pán sa ma predsa ujme“, 
nie je to výčitka rodičom. Naopak. 
Otec a mama nás opustia, keď 
odídu do večnosti. Ale ak nám 
boli príkladom lásky a Božieho 
charakteru, v osirelom srdci ostane 
radostná istota Božej blízkosti 
a pocitu domova pri ňom. Dávi-
dovo detstvo bolo iste domácky 

útulné a stalo sa mu pripomienkou Božej starostlivosti. Aj preto sa úctivo 
správa k Šaulovi, ktorého vníma so synovským postojom. Je zvyknutý sa 
takto správať a takto hľadieť na autority. Ak sa doma rešpektovali ľudské 
slabosti a deti mali právo na omyly ako na normálny priestor na učenie sa 
a dozrievanie, bude človek schopný túto slobodu (robiť chyby) dať aj iným. 
Dávid ju Šaulovi rozsýpa so štedrosťou.

Má mnoho skúseností s láskou. Nefalšovanou láskou. Ktorú prijímal. 
Ktorú dával. A ktorá sa mu vracala v mnohých podobách. Nejde tu o sve-
dectvá obrovských zázrakov. Ani egyptské rany, ani rozdelené vody mora, 
ani manna a prepelice, ani nič tohto druhu nezabránilo Izraelitom v reptaní 
na ceste do Kanaánu. Ak človek nemá osobnú skúsenosť s čírou láskou, 
zázraky v jeho mysli vyblednú rýchlo. Ak človek nemá skúsenosť s láskou, 
bude ju neustále podvedome hľadať. Všade. Horkosť a všetky tie veci, pre 
ktoré iných súdime a farizejsky sa nad nich povyšujeme, budú len dôsled-
kom toho, že človek lásku nenašiel. Ten, koho súdime, ale ani ten, kto súdi. 

Nedávno som videla na webe s kreatívnymi námetmi škatuľku, do ktorej 
autorka počas roka vhadzuje lístočky s krátkymi zápismi, čo pre ňu každý 
deň Boh spravil. Čím ju potešil. Na konci roka si ich číta a sú dôvodom pre 
vďačnosť. Číta si ich aj v čase skúšok. Pripomenulo mi to biblické stavanie 
pamätných kameňov na miestach Božieho zjavenia alebo víťazstva.

Ak človek hľadá vo vzťahu s Bohom len veľké veci, bude sa mu neraz zdať 
nebo nespravodlivé. Chce to zmenu optiky. Vďačnosť za prejavy Božej lásky. 
Tie drobné. Skúsenosť s jeho zľutovaním. Pohladením. Priateľským roz-
hovorom. Vďačnosť a všímavosť. Byť vďačný za jeho lásku, s ktorou prejdeš 
pomedzi trápenia s dôverčivým odpočinkom v Božom náručí. n

Valéria Juríčková
snímka ikony kráľa Dávida: www.window-into-heaven.com

Kamarátka
Zoznámili sme  sa vcelku originálne: prišla do kamarátkinho kvetinárstva a priniesla tristo 
gramov hydinovej tlačenky a desať rožkov. Už vtedy sme mali spoločných známych a jej 
čudnú diagnózu, pri ktorej v mozgu čosi nesprávne spínalo. Navyše vysvitlo, že dve naše 
deti sú skautská rodina. Potom jej nebolo, lebo bolo zle... a teraz sedíme oproti sebe, tečú 
mi slzy od smiechu a ona s hrdosťou hovorí o svojom nedávnom rozhovore s Ježišom. 
„Dosť som sa už nachlípala splaškov, odteraz budem chodiť po vode!“

Marta Gromošová
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PONDELOK 23. február
Hieromučeník Polykarp

Čítania: Gn 3, 21 – 4, 7; Prís 3, 34 – 4, 22 
(rad.); Iz 40, 1 – 3. 9; 41, 17 – 18; 45, 8; 48, 20 
– 21; 54, 1; Mal 3, 1 (Mk 1, 2); 3, 2 – 3. 5 – 7. 12. 
17 – 18; 4, 4 – 6 (verš z Mk sa vsunie do textu 
Mal); Múd 4, 7. 16 – 17. 19 – 20; 5, 1 – 7 (sv.)

... aby sme skrze trpezlivosť a útechu 
z Písma mali nádej. (Rim 15, 4)

Tvoj nebeský Otec vie, čo všetko ťa v živote 
stretne, koľkokrát sa ti podlomia kolená, 
koľkokrát budeš chcieť vzdať boj s hriechom 
či zápas o spásu svojich blízkych. On vedel, 
aké to bude veľakrát ťažké. Preto ti zanechal 
jeden list, aby ťa uistil, že v tom všetkom nie 
si sám. A tam, kde je on, tam je vždy nádej.

Aliturgický deň. Služba vopred posväte-
ných darov: Menl. časti zo stredy 2. týždňa 
Veľkého pôstu a prorokovi. Ak sa slávi Li-
turgia sv. Jána Zlatoústeho: každodenné 
antifóny, menlivé časti z pondelka. Čítania: 
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, zač. 75 
(MM 19, 46; HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 24. február
Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána Krstiteľa

Čítania: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 (rad.); 2 Kor 
4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (sv.)

... zažiaril aj v našich srdciach na osvie-
tenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša 
Krista. (2 Kor 4, 6)

Si stvorený, aby tvoja tvár odrážala krásu 
a slávu Ježiša Krista, aby si niesol jeho prí-
tomnosť všade tam, kde vládne tma a bezná-
dej. Jeho sláva v tebe dokáže prežiariť každú 
temnotu. Keď sa Mojžiš stretol s Bohom, 
jeho tvár žiarila. Žehnám ti, aby si z dnešnej 
modlitby odišiel ako Mojžiš.

Aliturgický deň. Služba vopred posväte-
ných darov: Menl. časti zo stredy 2. týždňa 
Veľkého pôstu a biskupovi svätiteľovi. Ak 
sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: 
Každ. antifóny, menl. časti z utorka. Čítania: 
apoštol a evanjelium ako na službe vopred 
posvätených darov (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 25. február
Arcibiskup Taras

Čítania: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 6, 3a

Kain sa vzdialil od Pána... (Gn 4, 16)

Kain sa vzdialil od Pána a jeho potom-
stvo nieslo ovocie jeho rozhodnutia: smrť, 
nenávisť a pomstu. Toto nebol Boží plán pre 
Kaina ani pre jeho deti. Uvedom si, že tvoje 
rozhodnutia môžu byť dedičstvom, ktoré 
môže poznačiť aj tvojich blízkych. Preto sa 

rozhoduj a ži tak, aby sa ľudia okolo teba 
sýtili ovocím požehnania a dobra aj potom, 
keď ty tu už nebudeš.

Aliturgický deň. Služba vopred posväte-
ných darov: Menlivé časti zo stredy 2. týžd-
ňa Veľkého pôstu a biskupovi svätiteľovi. 
Zdržanlivosť od mäsa (MM 19, 49)

ŠTVRTOK 26. február
Biskup Porfyrios

Čítania: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20

Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo 
Boh ho vzal. (Gn 5, 24)

V jednej piesni sa spieva: ,,Zázrak toho 
všetkého je, že žijem len preto, aby som bol 
viac zamilovaný do teba.“ Dnes Božie slovo 
vydalo svedectvo o živote muža – Henocha. 
Že chodil s Bohom. Zmyslom jeho života 
bolo chodiť so svojím Bohom, ísť vo vzťahu 
s ním do hĺbky a každý deň byť stále viac 
zamilovaný do jeho lásky. Prečo žiješ ty?

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: Každodenné antifóny, 
menlivé časti zo štvrtka. Čítania: 1 Kor 10, 5 
– 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač. 13 (HS: 157; 
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 27. február
Prepodobný vyznávač Prokop Dekapolita

Čítania: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1

Keď niekam pôjdeš, budú ťa viesť, keď 
budeš odpočívať, budú strážiť nad te-
bou... (Prís 6, 22)

Diabol sa nebojí toho, ak máš Božie slovo 
položené na poličke, lebo vie, že tak nemá 
v tvojom živote žiadnu moc. No má strach 
vtedy, keď má miesto v tvojom srdci cez čas-
té čítanie a rozjímanie, lebo vtedy ťa sprevá-
dza, kamkoľvek kráčaš, a jeho moc ťa stráži, 
hoci by si kráčal aj tou najtmavšou dolinou. 
Nebudeš sa báť, lebo vieš, kto je s tebou.

Aliturgický deň. Služba vopred posvä-
tených darov: Menlivé časti z piatka 2. 
týždňa Veľkého pôstu a prepodobnému. 
Zdržanlivosť od mäsa (MM 20, 51)

SOBOTA 28. február
Druhá zádušná sobota 
Prepodobný vyznávač Bazil

Čítania: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35b 
– 44, zač. 6 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; 
Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, 
dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď 
čistý!” (Mk 1, 40)

Dnes sa Ježišov dotyk stal požehnaním pre 
malomocného, ktorý mohol zažiť, že je Bo-
hom prijatý a milovaný, že je hodný toho, aby 
sa ho niekto dotkol aj napriek jeho chorobe. 
Ak otvoríš oči, Boh aj tebe ukáže ľudí v tvojej 
blízkosti, pre ktorých sa tvoj dotyk, pohlade-
nie či objatie stanú požehnaním, po ktorom 
túžia. Kto dnes čaká na tvoje požehnanie?

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo služby za zosnulých. Panychída 
(HS: 160, 162; PZ: 115, 116; HP: 115, 117)

NEDEĽA 1. marec
Druhá pôstna nedeľa 
Prepodobná mučenica Eudokia

Čítania: Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2, 
1 – 12, zač. 7

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; 
niesli ho štyria. (Mk 2, 3)

Raz prišiel jeden modlitebník k mužovi 
s barlami, aby sa pomodlil za jeho uzdra-
venie, no muž povedal: „Nie som si istý, či 
sa chcem uzdraviť. Nechcel by som prísť 
o svoj invalidný dôchodok.“ Dnes počujeme 
o ochrnutom mužovi. Otázkou je, či v tej 
chvíli chcel ísť k Ježišovi. Možno mal toho 
všetkého dosť. Tak veľa rokov sa boriť cez 
samé prekážky a problémy! A nikdy to nevy-
šlo. Možno to už chcel nechať tak a zmieriť 
sa s tým, ako to je. Dobrou správou evan-
jelia je to, že mal vedľa seba priateľov, ktorí 
ho k Ježišovi priniesli. Aj keď bol slabý, oni 
ho poniesli ďalej. Aj na tvojej ceste za Ježi-
šom prídu chvíle, keď budeš mať všetkého 
dosť, keď ťa všetky problémy života stlačia 
k zemi a ty si povieš: ,,Toto nemá zmysel. 
Nejdem ďalej. Načo sa ešte o niečo snažiť?“ 
A zostaneš ako ochrnutý. Preto skúmaj, 
akými priateľmi sa obklopuješ a akých ľudí 
vyhľadávaš. Sú to priatelia na pivo, priatelia 
dobrí na ohováranie iných, ktorí ťa nechajú 
tak, keď bude najťažšie? Lebo naozaj vzácni 
a praví priatelia sú tí, ktorí ťa ponesú k Je-
žišovi, keď už nebudeš vládať kráčať ďalej, 
ktorí ti pripomenú, že si Ježišovi uveril a že 
aj teraz je s tebou. Aby si mohol duchovne 
rásť, potrebuješ priateľov, ktorí budú ochot-
ní prejsť s tebou všetkými trápeniami, aby si 
sa dostal k Ježišovi. Máš takých priateľov? 
No možno ešte dôležitejšia otázka pre teba 
znie: Vidia v tebe iní priateľa, ktorý ich 
ponesie k Ježišovi, keď padnú?

Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 5. 
Tropár z hlasu, Sláva, kondák triódy, I teraz, 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten z triódy. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Z teba, Milostiplná (HS: 148, 210; PZ: 101, 
173; HP: 102, 171)

Slavomír Tarasovič

PONDELOK 16. február
Začiatok Veľkého pôstu. Svätí mučeníci 
kňaz Pamfil, Porfyrios a spol.

Čítania: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20

Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať 
v oblaku s mocou a veľkou slávou... 
(Lk 21, 27)

Aj pre teba je pripravený deň, keď sa stretneš 
s milovanou osobou a uvidíš ju v plnej kráse, 
sláve a moci. Príde deň, keď budeš môcť 
povedať: ,,Aký si krásny, Pane!“ Bude to deň, 
keď nebudeš plný hrôzy a strachu ako svet, 
lebo budeš vedieť, že prichádza tvoj Boh, 
ktorý ťa miluje, aby ti zotrel z očí každú slzu 
a aby si bol už navždy s Pánom.

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: Každodenné antifóny, 
menlivé časti z pondelka. Čítania: 1 Kor 3, 
18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, 
zač. 105. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka 
a vajec, pôst (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 17. február
Veľkomučeník Teodor Tirón

Čítania: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33

Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby 
ste sa zasa museli báť... (Rim 8, 15)

Dnes ťa možno čakajú ťažké rozhodnutia 
a stretnutia, lebo sa bude od teba čakať nie-
čo, o čom si myslíš, že na to nemáš, a máš 
strach, že zlyháš. Môžeš tak dovoliť duchu 
strachu, aby ťa zastrašil a aby si chodil celé 
dni spútaný ťažobou. Alebo môžeš vyhlásiť: 
,,Odmietam každý strach, lebo som nedostal 
ducha otroctva, aby som sa zasa musel báť.“

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: Každodenné antifóny, 
menlivé časti z utorka. Čítania: Rim 8, 14 – 
21, zač. 67; Mt 6, 1 – 13, zač. 16 (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 18. február
Rímsky pápež Lev

Čítania: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22

A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo 
to veľmi dobré. (Gn 1, 31)

Boh ťa aj dnes vidí a jeho oči nehľadia 
na teba preto, aby ťa odsúdil, ale preto, aby 
si počul o sebe pravdu: že je veľmi dobré, 
že si , lebo on ťa stvoril nádherne. Je dobré, 
že si, lebo on ťa chcel. Boh túži, aby si sa 
na seba díval jeho očami a spoznal, že si 
drahý jeho očiam, vzácny a že ťa miluje. 
Tvoja hodnota nie je v tom, čo dokážeš, ale 
v tom, že si jeho.

Aliturgický deň. Služba vopred posvä-
tených darov: Menlivé časti zo stredy 1. 
týždňa Veľkého pôstu a apoštolovi. Zdržan-
livosť od mäsa (MM 16, 47)

ŠTVRTOK 19. február
Apoštol Archippos

Čítania: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18

Priviaž si moje prikázania na hrdlo, na-
píš ich na tabuľu svojho srdca! (Prís 3, 3)

Keď si chorý, máš bolestivé hrdlo či prob-
lémy so srdcom, siahneš po liekoch, ktoré 
majú moc uzdraviť ťa. Rovnako je Božie 
slovo liekom, ktorý má moc uzdraviť tvoje 
hrdlo, aby z neho vychádzali slová pokoja 
a dobra, má moc uzdraviť tvoje srdce, aby sa 
stalo pokorným a milujúcim. Čím častejšie 
budeš ,,užívať“ Božie slovo, tým viac uzdra-
venia bude v tvojom živote.

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho: Každodenné antifóny, 
menlivé časti zo štvrtka. Čítania: Rim 15, 30 
– 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, zač. 20b (HS: 157; 
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 20. február
Prepodobný biskup Lev

Čítania: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34

Vtedy budeš bezpečne chodiť svojou 
cestou... Keď budeš odpočívať, bude sa ti 
spať sladko. (Prís 3, 23)

Existuje jedno miesto na zemi, ktoré je 
najbezpečnejším miestom na svete. Je to 
miesto, kde ťa chce mať Boh, kde si v posluš-
nosti jeho vôli a jeho slovu, lebo si uveril, 
že na jeho cestách je plnosť pokoja. Tým 
miestom je tvoje otcovstvo, kňazstvo, mater-
stvo, čokoľvek, na čo si povedal Bohu svoje 
áno. On ťa tam stráži a ty môžeš sladko 
spať.

Aliturgický deň. Služba vopred posväte-
ných darov: Menlivé časti z piatka 1. týžd-
ňa Veľkého pôstu a prepodobnému. Svätí sa 
kolyva. Zdržanlivosť od mäsa (MM 16, 51)

SOBOTA 21. február
Prvá pôstna sobota – pamiatka na div 
kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník 
Teodor Tirón. Prepodobný Timotej zo 
Symbolov. Arcibiskup Eustratios

Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 – 
3, 5, zač. 10 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; 
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)

Tam bol človek s vyschnutou rukou. (Mk 
3, 1)

Kvet, ktorý odtrhneš, pripravíš o zdroj 
života. Vyschne. Jeho krása sa stratí. Cítiš 
sa dnes ako ten, koho život je ako vyschnutý 
kvet? Už dávno nevidíš na svojom živote nič 
krásne, čo by ťa tešilo a dávalo ti radosť? 
Možno si zabudol na toho, kto je zdrojom 
tvojho života. Príď dnes k nemu taký, aký si, 
a on ti vdýchne nový život.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Teodorovi (HS: 207; 
PZ: 170; HP: 166)

NEDEĽA 22. február
Prvá pôstna nedeľa – úcty ikon

Čítania: Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, 
zač. 329b; Jn 1, 43 – 51, zač. 5

Našli sme... Ježiša! (Jn 1, 45)

Jeden priateľ mi raz povedal: ,,Našiel som 
tú pravú! Mám vzťah!“ Oči mu nádherne 
žiarili. Zaľúbil sa. Odvtedy o svojej milej 
často a rád hovoril, a tešil sa na chvíľu, keď 
ju aj my spoznáme. A takéto nadšenie cítiť 
aj z dnešného evanjelia. Filip sa stretáva 
s Ježišom. A jeho radosť bola taká veľká, že 
sa s ňou musel podeliť, ináč by mu asi explo-
dovalo srdce. Preto hovorí Natanaelovi: ,,Na-
šiel som ho! Stretol som toho, o kom som 
celý život iba čítal a počul. Poď a uvidíš!“ 
A v tom je jedna pravda: že živé stretnutie 
s Ježišom naplní tvoje srdce veľkou radosťou 
a ešte väčšou túžbou hovoriť iným o jeho 
láske. Lebo Písmo hovorí: ,,My nemôžeme 
nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ 
A tak už vieš, že stretnutie s Ježišom mení. 
Viditeľne mení. Preto sa zamysli: ako si 
sa stretol s Ježišom ty? Stretol si sa s ním 
vôbec? Je v tvojom srdci radosť? Máš túžbu 
povedať iným o Ježišovi? Lebo ak nič z toho 
nezažívaš a nič sa v tvojom živote nezmeni-
lo, možno si ho vlastne ešte osobne nestre-
tol. Možno si uveril tomu, že viera znamená 
len počúvať a čítať o Ježišovi a jeho láske. 
No iba počúvať a čítať o ňom nemá moc 
zmeniť tvoj život. Chcem ti dnes svedčiť, 
že tvoj Boh ti chce dať viac, oveľa viac, čo 
obráti celý tvoj život hore nohami. Možno sa 
stretnúť s Ježišom osobne. Stačí chcieť viac 
a mať túžbu spoznať jeho srdce. Žehnám ti, 
aby tvoj vzťah s Bohom viditeľne menil tvoj 
život, aby si aj ty zažíval radosť a nadšenie, 
že si ho stretol. A aby bolo tvojou jedinou 
túžbou srdca hovoriť o tom, aký dobrý je 
tvoj Boh a ako zmenil tvoj život.

Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 4. 
Tropár z hlasu, tropár triódy, Sláva, I teraz, 
kondák triódy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten z triódy. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Z teba, Milostiplná (HS: 147, 208; PZ: 100, 
171; HP: 101, 168)
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Sviatky 
Bohorodičky
Počatie Bohorodičky sv. Annou
S výjavmi zobrazujúcimi stretnutie nara-
dostených manželov Joachima a Anny sa 
v kresťanskom umení stretávame najskôr 
v 10. storočí, keď tento sviatok vstu-
puje do liturgického života kresťan-
ského Východu. Ako poznamenáva 
E. Sendler, do liturgického kalendára 
cirkví grécko-slovanského obradu 
je tento sviatok oficiálne zaradený 
až v roku 1166 na základe cisárskeho 
dekrétu, ale nie ako sviatok, ktorý 
by bol zaradený medzi tzv. dvanásť 
veľkých sviatkov.

Ikonografia
Ikonografia sviatku sa inšpiruje roz-
právaním apokryfov, pričom ústred-
nou myšlienkou je radostné stretnutie 
oboch manželov s túžbou oznámiť 
jeden druhému posolstvo zvestované 
anjelom, čo zvýrazňuje ich radostné 
objatie. Anna plná radosti sa v niekto-
rých prípadoch vznáša vo vzduchu, 
čo poukazuje na skutočnosť, že veľká 
túžba jej života sa napokon, po toľkých 
rokoch čakania a trápenia, stáva skutoč-
nosťou. Za postavami manželov sa objavujú 
budovy, na ktorých často vidno veľkolepý 
portál, ktorý pravdepodobne zobrazuje 
chrámovú tzv. krásnu bránu, s ktorou sa 
stretávame aj v súvislosti s uzdravením 
chromého, ktorý pri tejto bráne ležal a žob-
ral (porov. Sk 3, 1 – 10). Čo sa týka západné-
ho zobrazovania, tento sviatok sa maľoval 
jediným spôsobom (a to aj napriek tomu, 
že bol teológmi odsudzovaný), že Mária sa 
počala vo chvíli bozku medzi Joachimom 
a Annou. Naopak, byzantská ikonografia 
ponúkala na zobrazenie počatia sv. Annou 
realistickejší pohľad, kde za zbožnými 
manželmi stojacimi v radostnom objatí 
možno vidieť lôžko ako symbol manželskej 
lásky. Okrem toho nechýba červený závoj 
upnutý na strechách budov zobrazených 
po stranách výjavu, čo je typickým prvkom 

v ikonografii byzantských sviatkov, pou-
kazujúcim na skutočnosť, že udalosť sa odo-
hráva v interiéri, čo zobrazené manželské 
lôžko iba potvrdzuje a dopĺňa. E. Sendler 

uvádza, že stretnutie Joachima a Anny pred 
tzv. krásnou bránou nadobúda symbolický 
význam, ktorým sa naznačuje, že tajomné 
počatie sa udialo podľa Božej vôle.

V neskoršom období, počínajúc 16. sto-
ročím. bol počiatočný námet s centrálnym 
zobrazením Joachima a Anny obohacovaný 
o dva malé výjavy umiestnené v horných 
rohoch ikony, kde je v ľavom zobrazený Jo-
achim na púšti uprostred svojho stáda, ako 
mu anjel oznamuje radostnú zvesť, že jeho 
manželka sv. Anna počne dieťa. V pravom 
výjave je zobrazená sv. Anna v rozkvitnu-
tej záhrade dívajúc sa na vtáčie hniezdo, 
pričom myšlienka na vlastnú neplodnosť ju 
dojíma k slzám a prosí Boha, aby ju zbavil 
neplodnosti a požehnal jej dieťa. Za kríkmi 
možno vidieť Božieho anjela pripraveného 
zvestovať Anne radostnú zvesť. n

Milan Gábor
snímka: iconsv.ru

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Jubilanti		–	január
50 rokov: Jana Čižmárová, Sečovce; 
Ing. Ivan Letaši, Trenčín
60 rokov: Zdena Guziová, Vyšná Olšava; 
Terézia Hegedušová, Hraň; Mária Mihal-
činová, Krásnovce; Blažej Mojcik, Šamu-
dovce; PhDr. Agáta Vitkovičová, Hažín 
nad Cirochou;  Zlatica Volčková, Sirník
70 rokov: Mária Biroščáková, Levoča; Žo-
fia Bukatová, Sečovce; Ján Džunda, Mal-
cov; Margita Gyorgyová, Košice; Mária 
Hricová, Zemplínska Teplica; Mária Kole-
sárová, Spišská Nová Ves; Alžbeta Stre-
tavská, Bunkovce; Anna Šomská, Košice
75 rokov: Magdaléna Anderková, Okruž-
ná; MUDr. Miron Babják, Humenné; 
Anna Brindzová, Mlynárovce; Mária Či-
čváková, Humenné; Mária Jusková, Nový 
Ruskov; Helena Migaľová, Dlhé Klčovo; 
MUDr. Dušan Podhájecký, Svidník; Mária 
Sabolová, Michalovce; MUDr. Ján Slobod-
ník, Levoča; Mária Tomčková, Poša
80 rokov: Helena Horváthová, Sečovce; 
Margita Matvijová, Milpoš; Andrej Petrič-
ko, Sečovská Polianka; Helena Romano-
vá, Vislava; Zuzana Sabolová, Budkovce
85 rokov: Jozef Bartko, Šamudovce; 
Mária Bednárová, Košice; Zuzana Dlu-
žaninová, Kusín; Pavol Fecko, Žatkovce; 
Helena Gajdošová, Ruská Nová Ves; Anna 
Hrehová, Krásnovce; Helena Hudáčková, 
Varhaňovce; Katarína Kaščáková, Levo-
ča; Ján Kolcun, Milpoš; Michal Palovčík, 
Sliepkovce; Anna Petrová, Malčice; Ján 
Seman, Dúbravka; Mária Urbanová, Se-
čovská Polianka
90 rokov: Michal Mackulin, Vyšné Remety
95 rokov: Demeter Korba, Chmeľová
Jubilanti	–	február
50 rokov: Mária Dzurovčinová, Banské; 
Iveta Hricová, Davidov; doc. ThDr. Ľubo-
mír Petrík, PhD., Prešov; Ľubomír Stanko, 
Strážske
60 rokov: Ján Kočiš, Vranov nad Topľou; 
PhDr. Viera Michalková, Bratislava; Mária 
Nemčíková, Dlhé Klčovo; Michal Polák, 
Hatalov; Ing. Ján Tomáš, Sečovce; Mária 
Vatahová, Kamenica nad Cirochou
70 rokov: Mária Angyalová, Sečovce; Ján 
Iľko, Dvorianky; Helena Kašperová, Spiš-
ská Nová Ves; Irena Kolesárová, Košice; 
Michal Kočiš, Dlhé Klčovo; Anna Lišková, 
Davidov; Vincent Milenky, Ruská Nová 
Ves; Marta Pastorová, Kuzmice; Ján Ri-
bovič, Ľubotice; Mária Sabolová, Vranov 
nad Topľou
75 rokov: Anna Biharová, Michaľany; 
Pavol Macuško, Sačurov; Helena Martau-
sová, Rakovec nad Ondavou; Ing. Michal 
Novotný, Žiar nad Hronom
80 rokov: Pavol Fejerčák, Janov; Emília 
Rešetárová, Trebišov; Anna Vasiľová, Ko-
žuchov.
85 rokov: Mária Doviašová, Porostov; 

Mgr. Róbert Jevín, Vranov nad Topľou; 
Michal Juštík, Humenné; Margita Soko-
lová, Zbudza

Všetkým jubilantom vyprosujeme  
mnoho šťastných rokov!

	KOINONIA	SV.	JáN	KRSTITEĽ
Biblický	večer
19.02. (štvrtok) Záborské, obecný dom 
(18.00 h)
Svätá liturgia  
s	modlitbami	za	manželstvá
01.03. (nedeľa) Ľutina, bazilika minor 
(09.45 h)

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

	BLAHOžELáME
Ďakujeme Pánu Bohu 
za požehnaných 40 
rokov života, ktoré 
1. februára oslávil 
duchovný otec Erich 
Eštvan. Božie slovo 
hovorí, že láska nikdy 
nezanikne, a práve takú lásku vám želá-
me. Nech je ňou naplnené vaše srdce, 
nech vás sprevádza po celý život. Vypro-
sujeme tiež Božiu múdrosť pri vedení Pá-
novho diela v GMC Bárka v Juskovej Voli. 
Nech ste pri práci s našou mládežou vždy 
odvážny a mladý, nech ich vaša služba 
tiahne k nebu, kde nájdu svoju odmenu. 
Do práce vám vyprosujeme plnosť Božej 
horlivosti, no a s nami veľa trpezlivosti. 
Zverujeme vás pod ochranu našej ne-
beskej Matky a ďakujeme, že ste s nami. 
Na mnohaja i blahaja lita!

kolegovia z GMC Bárka v Juskovej Voli

5. februára oslávil náš 
duchovný otec Du-
šan Seman okrúhle 
50. narodeniny. Pri 
tejto príležitosti mu 
chceme my veriaci 
ďakovať Bohu za služ-
bu farnosti i nám a vyprosovať hojné 
Božie požehnanie do ďalšej pastoračnej 
práce v Pánovej vinici. Bože, žehnaj jeho 
kroky, posilňuj jeho vieru a chráň jeho ži-
vot, aby nám vždy ochotne a s láskou aj 
naďalej sprítomňoval tvoje slovo i teba 
samotného pod spôsobmi chleba a vína! 
Mnohaja i blahaja lita! S láskou vďační 
veriaci z Trebišova

17. februára oslávi 
40. narodeniny otec 
Slavomír	Krajňák. Vy-
prosujeme ti pevné 
zdravie, dary Svätého 
Ducha, hojnosť Bo-
žích milostí a ochra-

nu nebeskej Matky Márie v celom tvojom 
kňazskom živote. To ti s láskou a zo srdca 
prajú rodičia, brat Martin s Ivkou a deťmi, 

sestra Radka s Marošom a deťmi, a ostat-
ná rodina.

21. februára oslávi požehnaných 70 ro-
kov života Kvetoslava	 Popovičová zo 
Zemplínskej Teplice. Pri príležitosti tohto 
vzácneho jubilea jej vyslovujeme dob-
ré zdravie, veľa Božích milostí, ochranu 
presvätej Bohorodičky a hojnosť darov 
Svätého Ducha. 

manžel Juraj, dcéry Ľuboslava a Lenka 
s manželom Jožkom a vnučka Kvetinka

 K blahoželaniu sa pripájajú sestra Mária 
s manželom Dušanom, švagriná Mária 

s manželom Hynkom a svatkou Máriou 
Szczygieľovou z Nacinej Vsi.  

Na mnohaja i blahaja lita!

Náš duchovný otec 
Patrik	 Palčo oslávi 
12. marca krásne 30. 
narodeniny. Ďakuje-
me Bohu za nášho 
duchovného otca, 
za jeho každodenný 
úsmev na tvári, Božie slovo, ktoré zasie-
va do našich sŕdc, za sviatosti a za všetko, 
čo pre nás a našu farnosť koná. Vypro-
sujeme mu do ďalších rokov života veľa 
Božích milostí, dobré zdravie, veľa darov 
Svätého Ducha, pomoc a ochranu našej 
patrónky nebeskej Matky, nech mu po-
máha v jeho dušpastierskej práci na mno-
ho šťastných a dlhých rokov!

s úctou a vďakou veriaci z Klenova

 spomÍName
15. februára si pripomenieme nedo-
žitých 100 rokov nášho otca, starého 
a prastarého otca	 Štefana	 Košča	 zo 
Zámutova. Nemôžeme už stisnúť jeho 
ruku a ďakovať mu za to, čo pre nás 
znamenal. Môžeme už len spomínať. 
Odpočívaj v pokoji!

vďačný syn a dcéry s rodinami

	OZNAMy
Duchovná obnova v Svätej zemi s pre-
šovským	exorcistom	otcom	Jozefom	
Marettom
Duchovný program púte je spojený 
s prednáškami otca Jozefa Marettu. Témy 
na jednotlivé dni: Božia láska, Hriech, 
Spása v Ježišovi Kristovi, Uver a obráť 
sa, Svätý Duch, Cirkev ako spoločen-
stvo, Máme miesto v nebi. Sprievod-
com zájazdu bude otec Miroslav Labač. 
Termín:	7.	–	14.	máj
Miesto konania: Jeruzalem, Svätá zem
Cena: 670 eur (cena	zahŕňa: letenku, le-
tiskové a palivové príplatky, 7x ubytova-
nie s polpenziou v dvoj- a trojlôžkových 
izbách so soc. zariadením, dopravu vo 
Svätej zemi klimatizovaným autobusom, 
odborného sprievodcu – kňaza, pri ko-
lektívoch nad 40 účastníkov poskytu-
jeme autobusovú dopravu na letisko 
a späť zdarma; cena	nezahŕňa: obslužné 
a vstupy podľa programu, taxík na horu 

Tábor – 70 USD – platí sa priamo sprie-
vodcovi, komplexné cestovné poistenie 
– 18 eur – 2,25 eur/1 deň)
Viac informácií: Miriam Kuzárová, mi-
riam@aletea.sk,	0903	533	584
Odchod: autobusom z Prešova a Bratisla-
vy na letisko v Budapešti
Seminár	Zbav	nás	zlého	–	Zbrane	
(2.	časť)
Pozývame vás na seminár, ktorý je pokra-
čovaním seminára Zbav nás zlého 1 a kto-
rý vedie otec Jozef Maretta, prešovský 
exorcista. Podmienkou účasti je absolvo-
vanie 1. časti seminára.
Termín:	13.	–	15.	marec
Miesto konania: Hotel Javorná, Drienica, 
okr. Sabinov
Cena seminára je 69 eur za osobu (izba) 
a 79 eur za osobu (apartmán). V cene je 
zahrnuté ubytovanie hotelového typu 
(možnosť pozrieť na internete) a plná 
penzia. Počet prihlásených je obmedzený 
kapacitou zariadenia. Na seminár si so 
sebou	treba	priniesť	Bibliu.	Prihlášky sa 
evidujú do naplnenia kapacity zariadenia.

Bližšie informácie: Erik Zbiňovský,  
0905 635 380, 0907 932 400,  

zksilurus@gmail.com

	INZERCIA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
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Vzájomné 
sebadarovanie 
manželov
Sú dva prvky, ktorými vzniká manželstvo: 
manželský súhlas a požehnanie kňaza. 
Dnes sa sústredíme na manželský súhlas. 
Je to vlastne vzájomné, bezvýhradné 
sebadarovanie snúbencov pri uzatváraní 
manželstva. Snúbenci si odovzdávajú ako 
dar seba samých, čiže svoje duše i telá. 
Muž sa stáva neoddeliteľnou súčas-
ťou života ženy a žena neoddeliteľnou 
súčasťou života muža. „Odteraz už nie ja 
a ty, ale my,“ zvyknú si snúbenci správne 
písať na svadobné oznámenia. Až po vy-
jadrení manželského súhlasu sa stávajú 
jedným telom. Vzájomné sebadarovanie 
pri uzatváraní manželstva je jedinečný 
úkon a neexistuje žiadna iná inštitúcia 
ľudského života, ku ktorej by sa mohlo 
prirovnať. Je to ľudský úkon, preto sa vy-
žaduje, aby ho vykonal zrelý človek, ktorý 
si je vedomý toho, čo sa v jeho živote 
vyjadrením manželského súhlasu odohrá-
va a mení. Toto vzájomné sebadarovanie 
manželov je na celý život. Je to teda 
veľmi vážny úkon a od obidvoch vyžaduje 
splnenie ďalších kritérií. Aby sebadarova-
nie vykonali pred Cirkvou platne, musia 
byť navzájom informovaní o všetkom, čo 
by v budúcnosti mohlo ohroziť manželské 
spolužitie. Ide o informáciu o zdravot-
nom stave, o predchádzajúcom živote, 
o rodine, záľubách, vzdelaní, majetkových 
pomeroch – najmä dlhoch, ak nejaké sú. 
Zatajenie vážnych informácií je priamym 
ohrozením platnosti manželského sú-
hlasu, a tým aj celého manželstva. Dnes 
sa na cirkevné súdy obracajú manželia 
po nešťastnom a rozpadnutom manžel-
skom spolužití. Vychádza pritom najavo, 
že na začiatku problémov v manželstve 
bolo zanedbanie, podcenenie alebo aj 
priame zámerné a úmyselné zatajenie 
niektorej vážnej informácie. Je preto 
dôležité, aby snúbenci pred uzavretím 
manželstva postupovali racionálne a re-
álne. Treba dobre zvážiť nielen pozitíva, 
ale aj riziká, ktoré môžu byť v budúcnosti 
zdrojom problémov. Treba takto postupo-
vať aj napriek tomu, že prežívajú obdobie 
zamilovanosti a presvedčenia, že ich lásku 
nemôže nič ohroziť. Skúsenosť nás učí, 
že život je krátky, ale dosť dlhý na to, aby 
sa z reality zamilovanosti stala realita 
všedného dňa.

František Čitbaj

5. VÝHERCA KNIHY IKONY ANJELOV
Gréckokatolícky farský úrad, Vranov nad Topľou-Juh

Blahoželáme!  
Ďalší prípadný výherca bude zverejnený v nasledujúcich vydaniach časopisu.
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skratka slovo Druh metly
Egyptský 
posvätný 

vták

Značka 
v podobe 

ryhy
Chemická 

značka astátu
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Rozjatril som 3. časť 
tajničky
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Dvojhviezda 

v súhv. Veľryba Chemická 
značka zinku

Vravel si

2. časť 
tajničky
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tajničky ESmerovala

Dedičstvo
Líčenie Stavba 
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Zbavila fúzov Ohrievače 
vody

Von, po česky
Okresný výbor Pokopte
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mesto

Častica 
uvažovania

České mesto
Chvost, 

zastarale Predná strana

Čupí Voltampér, 
skratka

Patriaci 
lektorovi

Úryvok z filmu

Rímske 
číslo 49

slovo Odpočívaj
Iránska 

provincia Leňochod Spojka

Passive Opt. 
Netw.

Object-orien-
ted Design
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národov

Šetrilo
Čínske ženské 

meno Smerové číslo

Babylonská 
bohyňa zeme

Chem. značka 
telúru

1. časť 
tajničky Nárek

Druhí Verdiho opera Nehovoriaci

 I L V L A S y Á T S E R T S C K b

 A N D D y R J V E A R A L E I A E

 P K Á ň V č A O R L N E M M L N z

 A L N I E N K I A E K E L A ž Á G

 V D A R D S Á Ú č R N T D E K A N

 D b V S O N E N A T E A D O z O R

 L y z b T T I J A S O P N D S L ž

 A T O L y C A L I b I A A V T A ž

 h T P L A N O L N A N I N A L S h

 A E É S I T N O D L D P R O T Ó N

 E N T A O T O P I í E E b O N I T

 V I E R A T V T G K X A N T I P A

 S S R A D C A A O y y P E R I T ť

Legenda: ALIbI, ATOLy, bALADA, bALíKy, bANÁN, CEMENT, 
čERVy, čIARA, DEKAN, DLAhA, DOSAh, DOzOR, EbONIT, 
ETAPA, ÉTER, ETyLÉN, GAzDA, INDEXy, INDIÁNI, INDIGO, 
JESEň, KRAJANIA, LITVA, LOPTA, LOTOR, NÁLET, NERVy, 
ODEVy, PLAST, PROTÓN, PSOTA, RADCA, SITNO, SLANINA, 
SObOTA, STRELA, TANEčNICA, TENIS, TESIL, TREST, VANÁD, 
VIERA, VLÁDA, VLASy, XANTIPA, yPERIT, zÁKON, zELER, 
zLATO, žALObA, žATVA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 2. Krížovka: Očistenie duše zname-
ná nestáť o pôžitky. Osemsmerovka: Práca dáva ľuďom ich 
dôstojnosť. Výherca: Melánia Mačíková z Kamienky.  

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 16.02. (pondelok)  09.10 Dokument 
Festrom ⓬	–	dokument	o	osobitých	prí-
behoch	Rómov	dotknutých	Božím	slovom,	
ktorí	svojím	životom	svedčia	o	zmene	R 
16.00 Večerná univerzita: SÚSCM a Svätá 
stolica v cirkevno-politickom kontexte – 
autor: Emília Hrabovec
 17.02. (utorok)  18.45 Bohom zabudnuté 
kúty – dokument o poľsko-slovenskom 
pohraničí a hrdelných súdoch vojnového 
dobrodruha prezývaného Ogoň 20.20 
Gréckokatolícky magazín	 –	magazín	
o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
20.40 Festrom ⓬ R
 18.02. (streda)  11.25 Gréckokatolícky 
magazín R 17.00 Svätá omša – Popolcová 
streda – celebruje pápež František v Bazili-
ke sv. Sabíny 18.45 Ako som mal začať tretiu 
svetovú vojnu ⓬ – dokumentárny portrét 
Karola Noskoviča, politického väzňa, ktorý 
v mladosti zažil trpké sklamanie 20.10 
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
 19.02. (štvrtok)  00.40 Festrom ⓬ R 02.30	
Gréckokatolícky magazín R 18.45 Z nás je-
den, jeden z nás – krátky film o náhodnom 
stretnutí dvoch mladých ľudí na priechode 
pre chodcov
 20.02. (piatok)  16.30	Gréckokatolícky 
magazín R 16.45 Krížová cesta – záznam 
z pobožnosti 17.30	Rwanda: Zázrak, bo-
soráctvo alebo blúznenie? ⓬ – filmový 
príbeh o dievčinách z malej krajiny čier-
neho kontinentu, ktoré sa stretli s Pannou 
Máriou 18.45 Stojí to za to!: Choroba 

a Božia vernosť (2) – dokument, v ktorom 
manželia Róbert a Helena Slamkovci roz-
právajú o ťažkej chorobe a Božej vernosti 
20.25 Effeta (Mk 1, 12 – 15) – zamyslenie 
nad nedeľným evanjeliom 21.55 Ostrov ⓯ 
– film o mníchovi Anatolijovi, ktorý zasvätil 
svoj život Bohu a pokániu za svoj hriech
 21.02. (sobota)  11.40 Gréckokatolícky 
magazín R
 22.02. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Ježiš, Syn Boží – program pre deti 
08.30	Klbko – príbeh o pohostinnosti 10.30	
Svätá omša – priamy prenos z Katedrály sv. 
Martina v Bratislave 18.45 Spojení oceá-
nom: Marína Belajkaničová – dokument 
o dcére pravoslávneho kňaza, ktorá sa ve-
nuje folklórnemu umeniu 19.40 Katechéza: 
Sv. Terézia z Lisieux: Malá duchovná cesta 
– autor: Veronika Barátová 20.25 Medzi 
nebom a zemou – hosť: páter Matias SDB

	23.02. (pondelok)  16.00 Univerzita tre-
tieho veku: Boj o čistotu viery a zbožnosť 
– autor: Juraj Dolinský 17.05 Gréckokato-
lícky magazín R 17.30	Doma je doma: Deti 
v spoloČNOSTI – Očisti si srdce – popolud-
ňajšia publicistika
 24.02. (utorok)  17.30	Doma je doma: 
Čistý rok: Čistota – bohatstvo ľudskej dôs-
tojnosti – popoludňajšia publicistika 18.45 
Smer Velehrad – dokument o putovaní 
na Velehrad
 25.02. (streda)  10.00 Ecce homo: Hľa, 
človek – záznam z vystúpenia tanečného 
súboru ATak 10.50 Krížová cesta – krížová 
cesta akademického sochára K. Stádníka 
s meditáciami kardinála Miloslava Vlka 
18.45 Strážca	hory	–	dokument	o	Jozefovi	
Hrenákovi,	bývalom	väzňovi	a	narkoma-
novi, ktorý obrátenie a pokoj v duši našiel 
na	hore	Zvir,	kde	trávi	voľný	čas	v	modlit-
bách	a	je	pomocou	pri	zveľaďovaní	tohto	

pútnického miesta 20.10 Prehľad katolíc-
kych periodík na Slovensku 20.20 Kultúra 
života a pseudokultúra smrti – záznamy 
prednášok
 26.02. (štvrtok)  18.45 Junáci z prachu 
⓬ – dokumentárny film o prenasledo-
vaní skautského hnutia počas totalitného 
režimu na Slovensku 21.05 Strážca	hory	R
 27.02. (piatok)  16.45 Krížová cesta – 
záznam z pobožnosti 17.30	Rumunsko: 
Na lane medzi nebom a zemou ⓬ – do-
kument, v ktorom kňaz Florentin ukáže 
pravú očistu pre dušu a odhalí krásy tejto 
krajiny 18.45 Väzby: Hnev a čistiace pros-
triedky (2) – vzdelávací program, v ktorom 
moderátor Pavol Danko odhaľuje netušené 
väzby medzi stvorenstvom a Stvoriteľom, 
medzi prírodnými vedami a medziľudskými 
vzťahmi 20.25 Effeta (Mk 9, 2 – 10) 21.55 
Ivetka a hora ⓬	–	dokumentárny	film	
o	duchovnej	skúsenosti	jedného	dievčaťa	
na hore Zvir
 28.02. (sobota)  20.25 Ivetka a hora ⓬ R
	01.03. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Chlieb z neba – príbeh o nasýtení 
zástupu pozýva diváka, aby si vzal z chleba 
života, ktorý ponúka Ježiš 08.30	Klbko – 
program pre deti, ktorý osvetľuje, čo je 
povolanie 10.00 Svätá omša z Prešova – 
priamy prenos z Konkatedrály sv. Mikuláša 
18.45 Vlastná cesta – páter Johannes Paul 
Chavanne 19.40 Katechéza: Sv. Terézia 
z Lisieux: V srdci Cirkvi byť láskou – autor: 
Veronika Barátová 22.55 Strážca	hory	R

	13.02. (piatok)  11.10 Katrina J. Zenová 
– telo zjavuje Boha 21.30	 Spomienka 
na hudobnú tvorbu februárových sklada-
teľských jubilantov a umenie významných 
interpretov
 14.02. (sobota)  10.00 Eucharistia, brána 
do neba (2); hosť: don Jozef Luscoň 20.15 
Misie v Afrike, tehlička pre Angolu 18.00 
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Košíc (slávi Róbert Jáger)
 15.02. (nedeľa)  13.00	Tatiana Goričevová 
– významná postava ruskej duchovnej filo-
zofie 14.00 Tiene a svetlo (5) 15.30	Pred-
stavenie občianskeho združenia Ain Karim
 16.02. (pondelok)  16.30	Zákulisie zasvä-
teného života a saleziánsky svätci; hosť: 
sr. Miroslava Tarajová 20.00 Ako sú na tom 
študenti s finančnou gramotnosťou?
 17.02. (utorok)  20.00 Pojem pôstu v Sta-
rom a Novom zákone; hosť: doc. František 
Trstenský
 18.02. (streda)  11.10 Rozhovor s histori-
kom a rusistom profesorom M. Danišom 
20.00 Rímskokatolícka farnosť Sklabiná
 20.02. (piatok)  20.00 Predčasne narodené 
deti 21.30	V čase pôstu po hudobných sto-
pách zvučných duchovných, sakrálnych diel
 21.02. (sobota)  10.00 Eucharistia, brána 
do neba (3) 20.15 Rok zasväteného života 
– svedectvá rehoľníkov
 22.02. (nedeľa)  13.00	Básnik Vladimír 
Roy (2) 14.00 Hriešnica z Magdaly 20.30	
Pokrivený obraz sexuality v kontexte za-hu
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Alena Ješková, Adela Hroncová: Kde som sa tu vzal
Na knižnom trhu pribudla nová knižočka, ktorá je alternatívou k sexuálnej výcho-
ve pretláčanej aj v slovenských školách. Alena Ješková konštatuje, že dnes už deti 
zaujíma omnoho skôr, ako sa dostali do maminho tela a ako von. „Všimla som si, že 
niektorí rodičia by aj radi komunikovali s dieťaťom na ,sexuálnu‘ tému, len nevedia 
začať, nevedia ako na to.“  Autorka dúfa, že práve nová knižka by mohla byť vhodnou 
pomôckou v tejto oblasti nielen pre kresťanských rodičov. Kniha, ktorej vydanie 
podporilo aj Fórum života a vydala ho redakcia Miriam v roku 2014, sa dotýka tém 
tvorivým spôsobom. Určite bude milým darčekom. (Dada Kolesárová)

Príbeh Márie
Do slovenských kín prichádza francúzsky film natočený podľa skutočnej udalosti z konca 
19. storočia. Prináša príbeh Márie Heurtinovej, 14-ročného dievčaťa, ktoré sa naučilo nor-
málne žiť, hoci bolo od narodenia nepočujúce a nevidiace. Jej okolie ju považuje za slabo-
myseľnú, až pokým sa nedostane do ústavu Larnay pri Poitiers, v ktorom sa mníšky stara-
jú o nepočujúce dievčatá. Márie sa ujme mladá rehoľná sestra Marguerite, ktorá ju naučí 
znakový jazyk založený na dotykoch rúk. Izolovanú ľudskú bytosť, ktorá bola okolnosťa-
mi odsúdená na živorenie, dokáže láska a vytrvalosť pretvoriť na pôvabnú mladú dámu. 
Film sa objaví v kinách 29. januára. Prináša ho filmová distribučná spoločnosť Barracuda Movie. (TK KBS)

Cristina Scuccia: Buď požehnané tvoje meno! 
Talianska uršulínka Cristina Scucciová, ktorá pochádza zo Sicílie, pred necelým rokom za-
žiarila v svetskej hudobnej šou Hlas Talianska 2014 s piesňou No one Alicie Keys. Pre mno-
hých to bolo obrovské prekvapenie. Ani nie tak z nevšedného talentu, ako skôr z odvahy 
vystúpiť na takomto fóre. Na konci roka sme si mali možnosť pozrieť jej nový klip k piesni 
Matta a Beth Redmanovcov, ktorú poslucháči gospelu poznajú aj pod názvom Zvelebený buď! v interpretácii 
Rieky života. Verím, že aj verzia drobnej rehoľnej sestry naspievaná na pozadí jesennej prírody bude pre vás 
nielen umeleckým, ale aj modlitebným zážitkom. (Dada Kolesárová)

vádzania sexuálnej výchovy do škôl; hosť: 
Jozef Hájový
	23.02. (pondelok)  20.00 Ako si vybrať 
a nájsť povolanie a príprava na pracovný 
pohovor; hosť: Michaela Palgútová
 24.02. (utorok)  20.00 Hosť na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku
 25.02. (streda)  11.10 Reklama je všade; 
hosť: Jaroslav Dado z katedry marketingu 
UMB 20.00 Dom ružencovej Panny Márie 
v Bratislave
 26.02. (štvrtok)  10.00 Eucharistia, brána 
do neba (4); hosť: don Jozef Luscoň
 27.02. (piatok)  21.30	V čase pôstu po hu-
dobných stopách zvučných, duchovných, 
sakrálnych diel
 28.02. (sobota)  10.00 Eucharistia, brána 
do neba (4); hosť: don Jozef Luscoň 18.00 
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Prešova
	01.03. (nedeľa)  14.00 Abrahám – biblický 
príbeh

DVOJKA
	13.02. (piatok)  14.40 Súď ma a skúšaj	–	
dokumentárny film o zatvorení kláštorov 
v 50. rokoch
 15.02. (nedeľa)  14.10 Orientácie 14.40 
Slovo
 16.02. (pondelok)  03.20	Slovo R
 17.02. (utorok)  15.35	Orientácie R
 18.02. (streda)  17.30	Popolcová streda 
– svätá omša zo saleziánskeho kostola 
v Petržalke
 20.02. (piatok)  10.25 Drevo s dušou – 
dokument o výrobcovi fujár, píšťal a gájd 
Milanovi Katreniakovi z Tisovca
 22.02. (nedeľa)  10.00 Služby Božie 
na Prvú pôstnu nedeľu z evanjelického 
kostola a. v. v Adamovských Kochanov-
ciach 13.00	Orientácie 13.30	Slovo – prí-
hovor rímskokatolíckeho kňaza Mariána 
Červeného
	23.02. (pondelok)  01.20 Slovo R

RáDIO	SLOVENSKO	A	REGINA
 15.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici (celebruje Peter Staroštík )
 22.02. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Opinej

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 
Vatikán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné 
horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
RáDIO	DEVíN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika 
08.30	Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená

Liturgicképexeso
Evanjeliár
Evanjeliár je liturgická kniha obsa-
hujúca úplný text štyroch evanjelií. 
V byzantskom obrade existuje aj 
aprakos, ktorý obsahuje len vybrané 
perikopy. Text jednotlivých evanjelií 
je podelený na začala, teda časti, tak, 
aby sa text všetkých štyroch evanjelií 
prečítal za jeden rok.

Usporiadanie evanjelií za sebou 
je už tradičné, aj keď podliehalo 
istému vývoju. Dnes je v slovenskom 
evanjeliári usporiadanie evanjelií 
podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána 
rovnaké ako v latinskom obrade.

Moja televízia

Viac na 
www.tvlux.sk 

KROKY VIERY 
zasvätených

TELEVÍZNE DUCHOVNÉ 
CVIČENIA iba v TV LUX

SĽUBY

9. - 13. marca
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	GR.KAT.	MLáDEžNíCKE	CENTRUM	BáRKA
Juskova	Voľa,	skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk,	057/4490290

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)
27.02. – 01.03. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxač-
né podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov 
Vranov nad Topľou-Čemerné a Prešov. Veková ka-
tegória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
13. – 15.03. AŠAD	–	Archieparchiálna	škola	animá-
tora	dobrovoľníka

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

Modlitebná	SMS	linka:	0904738649

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 v Dolnom Kubíne. Príspevok 
je 90 eur za manželský pár.

	PúTNICKé	MIESTA

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

22.02. Katedra sv. Petra (odpust baziliky) (10.00 h)
07.03. Fatimská	sobota –	Čemerniansky	protopres-
byterát (10.00 h)

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

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

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

07.03. Fatimská	sobota (10.30 h)
08.03. Malá	púť	(10.30 h)
21.03. Sviatosť	pomazania	chorých
25.03. Zvestovanie	Presvätej	Bohorodičke	(10.30 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

www.cenacolo.sk,	cdv_slovakia@hotmail.com

Štvrtok 17.25 Ruženec	za	závislých	v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku
18.02. Adorácia	a	liturgia v Chráme Povýšenia 
svätého Kríža v Prešove-Sekčov (17.00 h)

„Ale	charitatívna	láska	je	ešte	opravdivejšia	 
a	efektívnejšia,	keď	sa	žije	v	spoločenstve.	...
Charita	je	intímnym	životom	Cirkvi	 
a	prejavuje	sa	v	cirkevnom	spoločenstve.“

(Svätý	Otec	František	na	konferencii	 
pri	príležitosti	5.	výročia	zemetrasenia	na	Haiti)

Jarná zbierka na charitu
Prvá pôstna nedeľa
22. február 2015

 Jar 2012 Jeseň 2012 Jar 2013 Jeseň 2013 Jar 2014
Prešovská archieparchia 11 999 11 593 11 757 10 975 11 994
Bratislavská eparchia 1 799 1 251 1 695 713 652
Spolu 13 798 12 844 13 452 11 688 12 646

Významné aktivity Gréckokatolíckej charity v Prešove,
ktoré boli čiastočne financované zo zbierok na charitu v roku 2014
• Rekonštrukcia podkrovia Domu sv. Faustíny pre ženy vo Svidníku a oprava 

fasády
• Doplnenie solárnych panelov v Centre sociálno-poradenských služieb 

v Prešove
• Úprava priestorov a otvorenie denného stacionára Dom sv. Júdu Tadeáša 

v Humennom
• Napojenie objektu Pod Táborom v Prešove na vlastný zdroj vody
• Odkúpenie pozemku k Domu sv. Anny v Starej Ľubovni pre ľudí s postihnutím
• Materiálna zbierka na pomoc rodinám na Ukrajine a organizácia dopravy

Zámery Gréckokatolíckej charity v Prešove na rok 2015
• Spustenie celoročného pneuservisu s drobným servisom pri RS Domov nádeje 

v Prešove
• Spracovanie projektu na výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby pre 

ľudí bez domova a rekonštrukcia nocľahárne, útulku a domova na pol ceste 
v Prešove

• Rekonštrukcia 1. poschodia Domu sv. Faustíny vo Svidníku s rozšírením 
priestorov na pracovnú terapiu

• Rozšírenie služieb Domu sv. Júdu Tadeáša v Humennom o priestory 
na pracovnú terapiu

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle za každý prejav solidarity  
s trpiacimi a núdznymi.


