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V Prešove otvorili proces
o živote a čnostiach

Jána Ivana Mastiliaka CSsR
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Kraj s bohatou históriou a nádhernou prírodou tvorí dnešné
územie Banskobystrického protopresbyterátu.

aujímavý je aj rozmiestnením gréckokatolíkov
od tradičných farností
na jeho východe po mladé
mestské farnosti v Banskej
Bystrici, Brezne a Zvolene.

História

Hoci o histórii lokalít, v ktorých veriaci po skončení misie
sv. Cyrila a Metoda žili podľa
východného obradu, nemáme
úplné informácie, s istotou môžeme povedať, že obce Šumiac
a Telgárt zostali donedávna najzápadnejšími z tých, v ktorých
sa východný obrad zachoval.
Presun obyvateľov do väčších
miest dal podnet na vznik
ďalších – mestských farností,
a tým aj na vznik Bratislavskej
eparchie, ktorej je protopresbyterát súčasťou.

Prvá nepriama písomná
zmienka o obci Telgárt pochádza z roku 1326. Neskôr bola
obec na krátku dobu zničená
a opustená. Na prelome 15. a 16.
storočia bol Telgárt počas valašskej kolonizácie znova osídlený. Obec Šumiac je listinne
doložená prvýkrát v roku 1573,
je tu však predpoklad, že bola
založená skôr. V období panstva
hlásiaceho sa k luteránskej
reformácii sa miestni obyvatelia
prejavovali ako staroverci, ľudia
„starej viery“ – hoci boli pokutovaní, zachovávali pôvodné
obrady, sviatky a zvyky. V roku
1786 bol Telgárt vedený ako
filiálna obec Šumiaca.
História mestských farností
je, naopak, nedávna. Tieto
farnosti vznikli v roku 2003
vyčlenením zo šumiackej far-

Štatistika
Štatistika:
Gréckokatolíkov: 5 562
Farností: 5		
Filiálok: 1
Chrámov: 2		
Kaplniek: 4
Najstarší chrám: Chrám Nanebovstúpenia Pána, Šumiac, 1777,
NKP
Najnovší chrám: Chrám Najsvätejšej Trojice, Telgárt, 1794, NKP
Prvý doložený kňaz: Andrej Bukovecký v Šumiaci, 1728 – 1786
zdroj: Schematizmus 2014

nosti. Zvolenská a breznianska
farnosť boli najprv obsluhované
excurrendo z Banskej Bystrice.
V roku 2007 dostala svojho
kňaza farnosť Brezno a v roku
2009 aj Zvolen. Novovzniknuté
farnosti nemajú svoje chrámy,
preto sa slúži v chrámoch, ktoré
sú pod správou miestnych rímskokatolíckych farností. V roku
2011 sa začali sláviť sväté liturgie
aj v Žiari nad Hronom, ktorý je
obsluhovaný z farnosti Zvolen.

Územie

Územie protopresbyterátu sa
zhoduje s územím Banskobystrického kraja. Väčšina
gréckokatolíkov žije v okresoch
Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Revúca, Rimavská Sobota,
Lučenec a Žiar nad Hronom.
Z pohľadu na mapu protopresbyterátu je zrejmé, že farnosti
sa nachádzajú v jeho severnej
polovici. Či raz vzniknú gréckokatolícke farnosti aj v jeho
južnej časti, je otázne.

Chrámy a pútnické
miesta

Najstarším chrámom je chrám
v Šumiaci. Telgártsky je o dvadsať rokov mladší. V oboch
obciach boli pôvodne drevené
chrámy, ktoré zhoreli. Šumiac-

Čo chcete,
aby ľudia robili vám?

Telgárt

Banská
Bystrica

ka farnosť má dve kaplnky. Prvá
je priamo v centre obce a je
zasvätená trpiacej Bohorodičke.
Druhú, pripomínajúcu zjavenie
Pána, nájdeme pri vodnom prameni v časti Teplica-Rybáreň.
Tu sa aj svätí voda v deň sviatku.
V Telgárte sú tiež dve kaplnky.
Kaplnka Sťatia hlavy sv. Jána
Krstiteľa je priamo na cintoríne.
Druhá kaplnka je zasvätená
Bohorodičke a nachádza sa pri
lesnom prameni asi pol hodiny
pešo za obcou. Hoci sa vlastné pútnické miesta v protopresbyteráte nenachádzajú,
nepravidelne sa organizuje púť
do Starých Hôr.

Súčasnosť a zaujímavosti

V Šumiaci sa každoročne
uskutočňuje koncert s názvom
Vianoce – Kračun pod Kráľovou
hoľou. V Telgárte zasa letný
festival Ozveny staroslovienčiny
pod Kráľovou hoľou. Za zmienku stojí aj krížová cesta v prírode, ktorá je blízko turistického
chodníka smerom na Kráľovu
hoľu v Šumiaci. Obe tieto
farnosti sa venujú pastorácii
detí a rodín, ako aj Rómov. Hoci
sú diasporálne farnosti Banská Bystrica, Brezno a Zvolen
v porovnaní s inými farnosťami
malé počtom veriacich, vynikajú
priam rodinným charakterom.
Najviac sa to prejaví pri odpustových slávnostiach farností,
protopresbyterátnej púti na pútnické miesto Staré Hory a iných
farských podujatiach. n
Ján Kovaľ, Marián Sabol
mapy: Juraj Gradoš
snímky: Mária Žarnayová
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Nedávno som išiel so svojimi dvoma chlapcami do škôlky. Oproti išla jedna mamička.
Pozdravili sme sa, moji chlapci však nie. Tak
som sa ich opýtal, kto to vlastne je. Dostal
som vyčerpávajúcu odpoveď – že je to Markova mama, že po neho chodí aj popoludní,
povedali aj to, čo on robí v škôlke. Tak im
vravím: „Chlapci, ak jeho mamku poznáte,
prečo ju nepozdravíte?“
Deti sa ešte len učia, ale ja sa zamýšľam
nad tým, či my dospelí, ktorí sami vychovávame, sme už vychovaní. Božia výchova sa
nikdy nekončí. Rodičia nás učili pozdraviť sa,
ponúknuť miesto v autobuse staršiemu, vážiť
si ženu či dievča, vystríhať sa neslušných
slov. Ježiš ma učí láske k nepriateľom, obete
samého seba, nasledovaniu jeho príkladu.
V polovici januára v Prešove traja mladíci tvrdo napadli a zbili iného cestujúceho
v trolejbuse, ktorý ich upozornil na neslušné
a vulgárne správanie. Nevhodné a necitlivé
správanie nie je problémom len dnešnej
doby. Už rímsky filozof a politik Seneca
pred dvetisíc rokmi napísal o mládeži, že
„miluje prepych, je zle vychovaná, vysmieva
sa predstaveným, neváži si starých ľudí,
nevstane, keď do miestnosti vojde starší
človek, a odvráva rodičom“. Toto platí aj
dnes. A nielen o mládeži. V každej vekovej
kategórii nájdeme nevychovaných ľudí.
Ľudstvo hľadá normy správania sa od úsvitu
prvých civilizácií. Nebojím sa povedať, že
práve evanjelium postavilo základ ľudských
vzťahov na úcte a láske. Ježišovo: „Čo chcete,
aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ je hlbšie
ako Konfuciovo: „Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe“.
Na predmanželských náukách som snúbencov učil, že sa majú navzájom pozdraviť
aj vtedy, keď sa pohádajú. Po najbližšej hádke som si na tieto slová sám spomenul. Slušnosť sa nemeria mojimi pocitmi, náladami
či pocitom krivdy. Je danou normou, ktorá
platí stále a je prejavom úcty ku každému
človeku. U nás kresťanov môžem dodať, že

vyplýva priamo z evanjelia. Ježiš nám priniesol od Otca slová, ktoré máme žiť.
Možno ste si všimli na internetových
stránkach, že v komentároch k článkom je
veľa hrubých a primitívnych viet na adresu
autorov článku či iných komentujúcich. Podobný problém je na stránkach obcí, farností
či iných inštitúcií. Pod rúškom anonymity,
označený len prezývkou... Naučili sme sa
používať internet. Len stále nechceme komunikovať ako človek s človekom.
S neúctou sa bežne stretneme aj
na miestach, kde by sme to nečakali. Napríklad v chráme. Dávať nervózne najavo
cudziemu človeku, že si sadol na „moje“
miesto, je vrcholne netaktné. Merať čas
spovede iným alebo, naopak, ponáhľať sa,
aby si o mne ostatní nemysleli, aký som
veľký hriešnik. Ako chlapec som zažil predbiehanie pri sviatosti zmierenia – dospelí
predbiehali deti, ktoré vraj majú dosť času.
Najtrápnejšie to môže byť na pohreboch.
Ak skupina ľudí s nábožným výrazom oberá
kvety z vencov a šuští celofánom počas
čítania evanjelia nad hrobom, nesvedčí to
o úcte k Božiemu slovu ani k nebohému.
Nehovoriac o skupinách diskutérov a fajčiarov za dverami pri sobášoch, pohreboch
a liturgiách.
Traduje sa príbeh, ako jedna slúžka požiadala anglického kráľa Jakuba I., aby jej syna
povýšil medzi gentlemanov, teda ľudí, ktorí
boli vo vtedajšej dobe vzorom správania pre
ostatných. Kráľ jej odpovedal: „Gentlemana
z neho urobiť nedokážem, ale lorda by som
z neho urobiť mohol.“ My kresťania sme sa
krstom stali Božími deťmi – deťmi Kráľa. To
nás zaväzuje správať sa k iným ohľaduplne,
s úctou, citlivo a s láskou. Jean-Paul Sartre
povedal: „Človek nie je nič iné, iba to, čo zo
seba urobí.“

Mgr. Ing. Marián Sabol
banskobystrický protopresbyter
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Macedónsky parlament hlasoval
20. januára v prospech ústavnej
definície manželstva ako životného
zväzku výhradne jednej ženy a jedného muža. Hlasovanie sa uskutočnilo v pomere sedemdesiatdva ku
štyrom. Ústavná definícia manželstva
ešte vyžaduje ďalšie parlamentné
hlasovanie a súhlas prezidenta.
Hlasovanie ukazuje, že definícia
manželstva má v Macedónsku plnú
podporu. (TASR)

Rezolúciu Boj proti netolerancii
a diskriminácii v Európe so zvláštnym
zameraním na kresťanov schválilo
29. januára parlamentné zhromaždenie Rady Európy. Vyzvalo členské štáty k opatreniam, ktoré majú chrániť
náboženskú slobodu. (TASR)

Svätý Otec František 3. februára
potvrdil dekrétom mučeníctvo Oscara
A. Romera, arcibiskupa San Salvadoru, ktorý bol zavraždený pre vieru
24. marca 1980 počas slávenia svätej
omše v hlavnom meste štátu Salvádor.

Ženské kultúry: medzi rovnakosťou a rozdielnosťou bola témou
zasadnutia členov Pápežskej rady
pre kultúru, ktoré sa konalo 4. – 7.
februára vo Vatikáne. Na zasadnutí sa
venovali postaveniu žien v kultúrach
z pohľadu kultúrnej antropológie
a sociologickej analýzy s ohľadom
na reciprocitu, komplementárnosť
a rozličnosť.

Poslanec Európskeho parlamentu
(EP) Branislav Škripek sa 5. februára
zúčastnil na národných modlitbových raňajkách vo Washingtone.
Hostiteľmi sú senátori, ktorí pozývajú
vybraných hostí. Na akcii sa zúčastnil
aj prezident USA. Branislav Škripek
inicioval vznik pravidelných modlitebných raňajok s politikmi aj na pôde
Národnej rady SR. V súčasnosti sa
na Slovensku organizujú pod záštitou
podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej a jedného z poslancov Richarda
Vašečku. Podobnú tradíciu majú
modlitbové raňajky aj na pôde EP.

Trojdňové plenárne zasadnutie
Pápežskej komisie pre ochranu maloletých sa ukončilo 8. februára v Ríme.
Počas plenárneho zasadnutia členovia
predložili správy zo svojich pracovných
skupín odborníkov, ktoré vytvorili
v uplynulom roku. Komisia taktiež
dokončila svoje odporúčania týkajúce
sa formálnej štruktúry a predloží Svätému Otcovi prvý návrh pravidiel.
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Stropkovský Zbor sv. Cyrila a Metoda koncertoval v Poľsku
Na pozvanie obce a farnosti
Jaśliska a Jaśliského komorného
zboru vycestoval 25. januára Chrámový zbor sv. Cyrila
a Metoda pri chráme a kláštore
redemptoristov v Stropkove
do Poľska, kde sa zúčastnil
na koncerte Jaśliskie Koledovanie. Pred svätou omšou v Sanktuáriu Božej Matky, Kráľovnej
neba a zeme v Jaśliskách sa
rozoznela koleda V Viflejemi
novina v podaní Chrámového
zboru sv. Cyrila a Metoda. Počas
omše sa postupne vystriedali
so spievanými modlitbami postupne všetky zúčastnené zbory.
Svätú omšu celebroval aj otec
Jozef Paraska CSsR, ktorý zbor
sprevádzal. Po omši sa začal
koncert 3. Jaśliskie Koledovanie,
na ktorom sa predstavil zbor

pravoslávnej farnosti z Krynice-Zdroja, zbor Koloryt z Rymanova, Jaśliský komorný zbor
a gréckokatolícky zbor z Przemyslu. Zbor sv. Cyrila a Metoda
zaspieval päť kolied. Nakoniec
zaznela svetoznáma koleda Ti-

chá noc v podaní účinkujúcich
zborov. Zboristi zo Stropkova
prijali pozvanie aj na večeru
spojenou so zábavou, na ktorej hrala aj folklórna skupina
Jaśliczanie. (Ľudmila Jakubčová, snímka: Ambróz Flešár)

Sté výročie genocídy Arménov si pripomenú aj vo Vatikáne
Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné
cirkvi, slávil v deň liturgickej
spomienky sv. Blažeja 3. februára svätú omšu v kardinálskej
diakonii Santi Biagio e Carlo
ai Catinari v Ríme. V homílii
pripomenul sté výročie genocídy v Arménsku, ktorá pripadá
na tento rok, a oznámil tiež,
že pápež František v Nedeľu
Božieho milosrdenstva bude
v súvislosti s týmto výročím sláviť svätú omšu. Kardinál Sandri
v homílii povedal:
„Sv. Blažej bol biskupom v Sebaste v Arménsku: jeho pamiatka nám tento rok umožňuje ísť
v myšlienkach k tej dramatickej
udalosti spred sto rokov, ktorá
otriasla synmi arménskeho národa, ako aj inými menšinami,
ako sú Asýrčania a Chaldejci.
Približne jeden a pol milióna
osôb prišlo o život počas toho,
čo označujeme názvom Veľké
zlo – Metz Yeghern. Arménsky národ, ktorý sa ako prvý
obrátil na kresťanstvo (podľa
tradície to bolo v roku 301), až
podnes vyznáva sväté meno
Ježiš. Oprali si svoje šaty v krvi
obetného Baránka a nasledujú
ho kamkoľvek ide, povedané
slovami Apokalypsy. Vzdávame

vďaky Bohu Otcovi, lebo v nich
sa uskutočňuje to, čo hovoril
Vardan, jeden zo starobylých

svedkov viery, v piatom storočí:
,Kto si myslel, že kresťanstvo
je ako oblek, teraz spozná, že
ho z nás nebude môcť sňať
rovnako ako ani farbu našej
pokožky...‘ Synovia rozprávajú
o mučeníctve otcov. Chceme,
aby už odteraz, od tohto večera,
dorazilo naše objatie a naša spoločná modlitba k arménskemu
katolíckemu patriarchovi Jeho
Blaženosti Nersesovi Bedrosovi,
ako aj k arménsko-apoštolským

patriarchom Karekinovi II. zo
svätého Ečmiadzinu a Aramovi
I. z Cilície. Aby dokázali byť
rozvážnymi a múdrymi vodcami v pamätaní si minulosti,
v strážení prítomnosti, v túžbe
po budúcnosti pokoja a zmierenia pre nasledujúce generácie.
Ďakujeme pápežovi Františkovi, biskupovi rímskej Cirkvi
a pastierovi univerzálnej Cirkvi,
ktorý 12. apríla bude slúžiť
eucharistiu spoločne so synmi
a dcérami arménskeho ľudu.
V ten deň budeme tam prítomní so spomienkou na tých, ktorí
padli, boli zabití alebo zahynuli, putujúc obratí o všetko
horami Anatólie, a bude to
akoby uskutočnenie slov matky
podľa Knihy Machabejcov:
,Aby som ťa mohla znovuzískať
spolu s tvojimi bratmi v deň
milosrdenstva‘. Táto nedeľa 12.
apríla, druhá po Veľkej noci,
bude podľa kalendára latinskej
Cirkvi práve Nedeľou Božieho
milosrdenstva. Nech hlbiny
Božieho milosrdenstva v pravde
a spravodlivosti, ale tiež v pokoji a v odpustení darovanom
a prijatom obnovia život synov
Arménska.“ (ilustračná snímka:
Mária Žarnayová)
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V Stropkove sa skončila kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov
V Stropkove sa 29. januára
skončila 9. viceprovinciálna
kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov, na ktorej sa zvolilo nové vedenie.
Vikárom viceprovincie sa stal
otec Maroš Dupnák CSsR, spolu
s ním je v užšej rade otec Milan
Zaleha CSsR. Rozšírenú radu
tvoria otec Juraj Rak CSsR a otec
Jozef Vojtila CSsR. Dôležitou
témou bola reštrukturalizácia
Pražskej provincie a jej fúzia
s viceprovinciou v Bratislave, ku
ktorej by mala byť pričlenená aj
viceprovincia v Michalovciach.
Okrem hodnotenia apoštolských diel redemptoristov sa
zamýšľali nad kvalitou bratského života v spoločenstvách.
Na začiatku kapituly prijal úrad
nový otec viceprovinciál Metod
Marcel Lukačik CSsR.

Životopis Metoda
Marcela Lukačika CSsR

Metod Marcel Lukačik sa narodil 30. septembra 1975 v Humennom. Po maturite v roku
1994 na gymnáziu v Stropkove
vstúpil do postulátu redemptoristov v Krakove. Ročný noviciát
absolvoval v poľskej Lubaszovej
a v roku 1997 zložil svoje prvé
rehoľné sľuby v Kongregácii

Najsvätejšieho Vykupiteľa. Teologické štúdiá začal v Tuchove
a ukončil na Lateránskej pápežskej univerzite v Ríme. Za kňaza
bol vysvätený 22. apríla 2001
v Michalovciach. Najprv dva
roky pôsobil ako kaplán vo Farnosti Matky ustavičnej pomoci
v Starej Ľubovni. Potom dva
roky študoval teológiu zasväteného života na inštitúte Klaretiánum v Ríme, ktoré ukončil
s titulom licenciát. Po štúdiách
bol ešte tri roky v pastorácii
v Korunkovej. Zároveň pracoval
vo formácii, v noviciáte i postuláte redemptoristov. Od roku
2008 pracoval ako šéfredaktor

v redakcii a vydavateľstve Misionár v Michalovciach. V rokoch
2011 – 2014 absolvoval postgraduálne štúdium kresťanskej
antropológie, psychológie a pedagogiky na jezuitskom Ignatianume v Krakove. Ostatné štyri
roky bol vikárom Michalovskej
viceprovincie redemptoristov.
29. septembra 2014 bol spolubratmi zvolený za predstaveného Michalovskej viceprovincie
na roky 2015 – 2018 a 24. októbra
2014 potvrdený generálnym
predstaveným redemptoristov
otcom Michaelom Brehlom
CSsR. (Miroslav Bujdoš CSsR)

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove
Patrónov cirkevných škôl
Košickej eparchie, troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora
Teológa a Jána Zlatoústeho,
prišli na ich sviatok 30. januára
osláviť pedagógovia do Trebišova. V miestnom chráme pre
nich svätú liturgiu slávil vladyka
Milan Chautur CSsR, košický
eparcha. V homílii vladyka
poukázal na vynikajúce rodinné
prostredie, z ktorého pochádzali títo učitelia Cirkvi. „Aj vy
učitelia tvoríte rodinu cirkevných škôl. Spája vás viera, lebo
cirkevná škola má byť mestom
viery a lásky. Študenti, ktorí

vidia vzájomnú jednotu pedagógov, sú povzbudení.“ Vladyka
pripomenul učiteľom, aby bdeli
nielen nad intelektuálnym, ale
aj mravným životom svojich
zverencov.
Slávnosť pokračovala
na Strednej odbornej škole sv.
Jozafáta. Milým kultúrnym
programom sa predstavili žiaci
Základnej školy na Gorkého
ulici v Trebišove. Prítomní si
vypočuli vzácne slová prof. Tadeusza Zasępu o povolaní
pedagóga a jeho zodpovednom
napĺňaní. Prednášajúci apeloval
na integrálny rozvoj mladé-

ho človeka v intelektuálnej,
morálnej, estetickej a všetko
prelínajúcej náboženskej rovine. Za úspešný kalendárny rok
poďakoval pedagógom riaditeľ
Eparchiálneho školského úradu
otec Peter Orenič. V samotnom
meste Trebišov existujú tri
cirkevné gréckokatolícke školy.
Slávnostné stretnutie prišiel
pozdraviť aj donedávna riaditeľ
jednej z nich, teraz primátor
Trebišova Marek Čižmár. Vyše
150 pedagógov prežilo tento
sviatočný deň v uvoľnenej
družnej atmosfére. (Michal
Hospodár)

www.facebook.com/grkatslovo


Kurz Život v Kristovi absolvovalo počas víkendu 23. – 25. januára
v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli 92
účastníkov. Tím pod vedením Petra
Liptáka z Košíc sa venoval témam:
Dôležitosť modlitby, Prečo a ako čítať
Božie slovo, Ako obstáť v duchovnom
boji, Ako sa nechať viesť Svätým Duchom a Ako hovoriť iným o Kristovi.
Obohatením a spestrením programu
boli dynamiky a nechýbalo slávenie
eucharistie, osobná i spoločná modlitba. (Patrik Maľarčík)

Počas víkendu 24. – 25. januára
sa uskutočnilo stretnutie zástupcov
pútnických miest a ciest na Slovensku. Zišli sa v Sampore pri Zvolene.
Zástupcovia organizácií na stretnutí predstavili pútnické cesty, ich
koncepciu i program v tomto roku
pre Jakubskú cestu, Mariánsku
cestu, Barborskú cestu, pútnické
miesto Ľutina, Litmanová, Skalka pri
Trenčíne. Hostia z Rakúska, Maďarska
a Českej republiky prezentovali svoje
skúsenosti s podporou pútnických
trás a rozvinutú koncepciu podpory
pútnictva v ich krajinách.

Týždeň modlitieb za jednotu vyvrcholil aj v Prešove. V Konkatedrále
sv. Mikuláša sa pri tejto príležitosti
stretli zástupcovia viacerých cirkví,
aby sa 26. januára spolu modlili
za jednotu kresťanov. Na ekumenickom stretnutí sa zúčastnila aj
novozvolená primátorka Prešova
Andrea Turčanová.
Hlavným celebrantom bol Mons.
Bernard Bober, košický arcibiskup
metropolita. Gréckokatolícku cirkev
na Slovensku zastupoval prešovský
pomocný biskup Mons. Milan Lach SJ
ako hlavný kazateľ a prešovský dekan
otec Daniel Galajda. (Jakub Halčák)

Neformálne pracovné stretnutie
s novým ministrom školstva Jurajom
Draxlerom a predsedom komisie KBS
pre katechizáciu a školstvo Mons.
Bernardom Boberom so zástupcami
subkomisie KBS pre katolícke školy sa
uskutočnilo 27. januára v priestoroch
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Cieľom bolo osobne
informovať nového ministra o aktivitách cirkevného katolíckeho školstva
na Slovensku, o jeho smerovaní,
o kvalitách výchovno-vzdelávacieho
procesu a predložiť návrhy a požiadavky za katolícke školy Slovenska.
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Od februára je pre mužov a ženy
žijúcich v slobodnom stave k dispozícii nová webová stránka www.
slobodnykatolik.sk. Ide o občiansku
iniciatívu. Duchovne ju sprevádza
otec Adam Luba SAC, pallotín pôsobiaci pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (farnosť
Smižany).

Prešovský arcibiskup Ján Babjak
sa stretol s kňazmi dôchodcami, ich
manželkami a vdovami po zosnulých kňazoch pred sviatkom Stretnutia Pána, v nedeľu 1. februára. Zišlo
sa štrnásť kňazov a trinásť kňazských
manželiek. Na stretnutí nechýbal
emeritný pražský pomocný biskup
Ján Eugen Kočiš. Počas svätej liturgii
vladyka Ján prečítal pastiersky list
biskupov Slovenska k referendu o rodine. Stretnutie pokračovalo spoločným obedom, na ktorom arcibiskup
Ján informoval kňazov seniorov a ich
manželky o aktivitách a podujatiach
Prešovskej archieparchie. (Ľubomír
Petrík)

Program fatimskej soboty
na hore Zvir sa 7. februára začal
rozjímavým ružencom, ktorý si
pripravil bohoslovec Michal Zorvan.
Po svätej liturgii, ktorú slávil otec
Marcel Pisio, nasledovala Korunka
Božieho milosrdenstva a modlitba
zverenia sa Panne Márii Fatimskej.
(Erik Hrabčák)

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa 8. februára zišlo na malej
púti na hore Zvir vyše 300 pútnikov.
Program sa začal modlitbou Akatistu požehnania rodín, ktorú slávil
otec Michal Leščišin, rektor chrámu
a kaplnky, nasledovala modlitba
ruženca a svätá liturgia, ktorú viedol
otec Rastislav Janičko, riaditeľ
pútnického centra hory Zvir a protopresbyter Staroľubovnianskeho
protopresbyterátu. (Erik Hrabčák)

Internetové kníhkupectvo
Kumran.sk a portál cesta+ spúšťajú
spoločnú súťaž. Výsledkom bude
kniha najlepších príbehov dvadsiatich autorov. Ich tvorbu zhodnotia
členovia redakcie a kníhkupectva
v spolupráci s režisérkou Katarínou
Pirohovou.
Príbeh má byť napísaný na základe
skutočnej udalosti a má byť svedectvom o Kristovej láske. Podmienky
súťaže možno nájsť na portáli cesta+.
Súťaž trvá do konca apríla a je limi-
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V Bratislavskej eparchii sa po prvýkrát uskutočnil
Deň zasväteného života

Pri príležitosti Roka zasväteného života sa v stredu 4. februára
konalo v Bratislavskej eparchii
stretnutie vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu,
so zasvätenými osobami, ktoré
pôsobia na území eparchie. Deň
zasväteného života prebiehal
v aule Eparchiálneho úradu
v Bratislave za účasti rehoľných
sestier baziliánok a služobníc,
rehoľného kňaza Martina
Pavúka z Rehole misionárov
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
a kňazov Bratislavskej eparchie.
Celodenné stretnutie malo
formu duchovnej obnovy.
Dopoludňajší program bol
venovaný prednáške na tému
Duchovné rozlišovanie, ktorú
viedol P. Martin Pavúk MSC.
Ako zdôraznil, duchovné
rozlišovanie je v rehoľnom
živote veľmi dôležité. P. Martin

poukázal na to, že svätý Ignác
z Loyoly vypracoval vo svojich
duchovných cvičeniach pravidlá
na rozlišovanie duchov. Týmito
pravidlami chcel zakladateľ
jezuitov pomôcť rehoľníkom,
aby mali múdre srdce, aby
nadobudli schopnosť rozlíšiť, čo
sa deje v nich samých.
Po rozjímaní nasledovala
poludňajšia modlitba šiestej
hodinky a spoločný obed.
Poobede program pokračoval
druhou prednáškou na tému
„Vy ste Kristov list“ (porov.
2 Kor 3, 3), v ktorej sa páter
Martin zamýšľal nad rehoľným
povolaním a rehoľnými sľubmi
čistoty, chudoby a poslušnosti. Ako zdôraznil, zasvätené
osoby sú povolané byť v tomto
svete viditeľnými, čitateľnými
a zmysluplnými odkazmi nášho
Boha.

Prednášku vystriedala modlitba večierne, ktorú v kaplnke
Eparchiálneho úradu v Bratislave viedol otec Igor Cingeľ.
Celodenný program vyvrcholil archijerejskou liturgiou,
ktorej predsedal vladyka Peter
Rusnák, koncelebrovali viacerí
kňazi. Krásu cirkevnoslovanskej
bohoslužby obohatil spev katedrálneho zboru Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta
Ladislava Sabolčáka.
V homílii vladyka zdôraznil,
že hlavným znakom kresťana
i osoby žijúcej v zasvätenom
živote je „byť s Kristom“. Keď si
totiž Ježiš vyberal dvanástich
učeníkov, vyberal si ich preto,
aby „boli s ním“. A keď odchádzal z tohto sveta, prisľúbil, že
bude „s nami po všetky dni“.
Teda aj vtedy, aj v tie dni, ktoré
sú pre nás ťažké. Na záver vladyka vyzval mladých ľudí, aby
mali odvahu vložiť svoj život
do Božích rúk, aby mu dôverovali, a hľadali svoje povolanie.
Celodenné podujatie sa
skončilo spoločným agapé
v aule Eparchiálneho úradu.
Stretnutie zasvätených, ktoré sa
na eparchiálnej úrovni konalo
po prvýkrát, osobitným spôsobom zvýraznilo prebiehajúci
Rok zasväteného života, ktorý
aktuálne prežíva Katolícka
cirkev na celom svete. (Stanislav
Gábor)
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Lucia Vlčeková, hudobné čísla
predviedli na flautách Alinka
Mödingerová, Monika Hudačeková a Paulína Hríbiková.
Po príjemnom umeleckom
zážitku sa deti znova dostali

na parket, kde si zatancovali
známy belgický a kačací tanec.
V programe sa našiel priestor
aj na vysvetlenie pojmu bontón
a názorné vysvetlenie a ukážky
správania sa na plese.

Najviac potešila tombola
a vyhlásenie princeznej a princa
plesu. V spoločnom kruhu sa
deti na záver poďakovali Bohu
za prežitý spoločný čas. (Denisa
Neuvirthová)

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska
k referendu o ochrane rodiny
8. februára vydala Konferencia biskupov Slovenska (KBS)
vyhlásenie k referendu o ochrane rodiny, ktoré sa uskutočnilo
v sobotu 7. februára 2015. Prinášame ho v plnom znení:
„Konferencia biskupov
Slovenska sobotňajšiemu
referendu vyjadrila svoju podporu. Chceme sa v tejto chvíli
poďakovať všetkým občanom,

ktorí sa do verejného hlasovania
zapojili. Úprimne si to vážime
a veľmi to oceňujeme. Ďakujeme Aliancii za rodinu a všetkým
dobrovoľníkom, ďakujeme
našim štátnym predstaviteľom
a predstaviteľom politických
strán, ktorí referendum podporili. Skutočnosť, že sa na referende nezúčastnilo požadovaných aspoň 50 percent opráv-

nených voličov, je bezpochyby
dôvodom na analýzu a zamyslenie. Opakovane povzbudzujeme k vzájomnej úcte voči
všetkým ľuďom a ku konkrétnej
pomoci rodinám v našom okolí.
Veríme, že starostlivosť o rodiny
zostane aj naďalej dôležitou
témou pre verejný život i pre
celú našu spoločnosť.“

Kompletne zrekonštruovali ikonostas
z dreveného chrámu v Topoli
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
v Prešove v spolupráci s reštaurátorským ateliérom v Bratislave
niekoľko rokov intenzívne
pracuje na záchrane vzácneho
kultúrneho dedičstva, drevenej
sakrálnej architektúry, ako aj
vzácnych ikonostasov a mobiliárov, ktoré sa nachádzajú
v drevených chrámoch.
V týchto dňoch bola ukončená posledná etapa reštaurovania
vzácneho ikonostasu pochádza-

júceho z dreveného gréckokatolíckeho Chrámu sv. archanjela
Michala v Topoli. Neskorobarokový ikonostas pochádza zo
staršieho chrámu datovaného
okolo roku 1700, niektoré ikony
sú podľa odborníkov z konca
17. storočia. Ukončením šiestej
etapy reštaurátorských prác,
ktoré sa týkali predovšetkým
žertveníka a záchrany oltárnej
ikony s vyobrazením snímania
z kríža, bol tento vzácny mo-

biliár kompletne zrekonštruovaný. Vďaka finančnej podpore
Ministerstva kultúry SR v rámci
programu Obnovme si svoj dom
bolo možno uskutočniť nielen
záverečnú fázu reštaurovania
ikonostasu z Topole, ale značne
pokročiť aj v záchrane nemenej
vzácneho ikonostasu z dreveného Chrámu sv. Bazila Veľkého
v Hrabovej Roztoke. (Lenka
Lakatová)

Zapustová zábava v Medzilaborciach
ukončila fašiangové obdobie

V Telgárte sa uskutočnil prvý detský farský ples
V nedeľu 8.  februára sa
v priestoroch fary v Telgárte
uskutočnil detský farský ples,
ktorý nadviazal na osemročnú
tradíciu farských karnevalov.
Keďže k fašiangovému času,
ktorý je plný úsmevu, tanca
a zábavy, patrí aj ples, rozhodli
sa zorganizovať ho aj na miestnej fare. Podmienkou účasti
bolo spoločenské oblečenie
a obuv typu „aspoň ako na svadbu“.
Na plese nechýbala hudba,
dobré jedlo, nové tance či
zábavné hry. Hlavnou cenou
tomboly bola torta. Zúčastnilo

sa viac ako 50 ľudí od najmenších až po starých rodičov.
Celým plesom prítomných sprevádzala moderátorská dvojica

Paulínka a Matúš Hríbikovci.
Príjemne prekvapil program,
v ktorom sa spoločenskými
tancami predstavila tanečnica

Gréckokatolícka farnosť v Medzilaborciach zorganizovala
v sobotu 14. februára v priestoroch Základnej školy na ulici
Duchnovičovej už 9. ročník
zapustovej zábavy. Organizátori
podujatia otec Ján Blaško, farár
a protopresbyter v Medzilabor-

ciach, a rehoľné sestry baziliánky Romana a Damiána pripravili
pre približne osemdesiat detí nezabudnuteľné popoludnie, ktoré
sa začalo spoločnou modlitbou,
pokračovalo tancom, rôznymi
hrami, a nechýbala ani tombola.
Nesmiernu radosť mali hlavne

najmenší účastníci, ktorí prišli
v sprievode rodičov. Zapustová
zábava je symbolom ukončenia
fašiangového obdobia pred
začiatkom Veľkého pôstu, ktorý
sa v Gréckokatolíckej cirkvi začal
v pondelok 16. februára prísnym
pôstom. (Peter Petruš)

tovaná minimálnym vekom trinásť
rokov a rozsahom tri až sedem
normostrán.

Jubilejný rok, ktorý vyhlásil
pápež, oslávia rehoľníci na P15
v Poprade na tzv. Expo povolaní.
Akciu, ktorá umožní reholiam, kongregáciám a sekulárnym inštitútom
predstaviť svoju činnosť, chystá Rada
pre mládež a univerzity KBS.
Na Slovensku sa toto podujatie
po prvý raz konalo na R13 v Ružomberku. Na Národnom stretnutí
mládeže R13 v Ružomberku sa predstavilo okolo 250 rehoľníkov, ktorí
zastupovali dvadsaťosem ženských
rehoľných spoločenstiev, pätnásť
mužských, dva sekulárne inštitúty
a sedem hnutí a spoločenstiev.
Prehliadka bola spojená s množstvom aktivít. Organizátori svetových
dní mládeže zaradili tzv. Vocations
Expo po prvýkrát do programu
v roku 2002 v Toronte. Expo pavilón
počas týždňa navštívilo denne okolo
55-tisíc mladých ľudí. (komunikačný
tím P15)

Štartuje verejná zbierka na podporu Národného stretnutia mládeže
P15. Spustili ju nezisková organizácia
Kanet s Radou pre mládež a univerzity KBS. Oficiálne ju schválilo
Ministerstvo vnútra SR. Má názov
P15 – pomáhame mladým a potrvá
do 10. augusta. Prebiehať bude
viacerými spôsobmi. Prvým z nich
je predaj originálnych magnetiek,
odznakov a kartičiek s patrónmi P15.
Ich kúpou môže ktokoľvek podporiť zámer organizovať Národné
stretnutie mládeže P15. P15 bude
tiež možno podporiť aj ľubovoľným príspevkom na osobitný účet:
SK2702000000003433353358/0200.
Od 5. mája bude možno podporiť
P15 darcovskou SMS. Stránka www.
narodnestretnutiemladeze.sk zverejnila aj ďalšie možnosti podpory.
(komunikačný tím P15)

Celoslovenská rada Združenia
kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) vypracovala novú mediálnu stratégiu na prebiehajúci rok,
ktorý sa nesie v znamení osláv 25.
výročia ZKSM. Stratégia s názvom
INPROMO pozostáva z viacerých
foriem mediálnych aktivít. Jej úlohou
bude najmä propagácia hodnôt
práce ZKSM s mladými a doterajší
prínos združenia pre spoločnosť.
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Rozhovor s Anastáziou
Fellegiovou, členkou laickej
vetvy Mariánskeho kňazského hnutia, dobrovoľníčkou pri šírení modlitieb
za kňazov (duchovnej
adopcie)

V Prešove otvorili proces
o živote a čnostiach

J. I. Mastiliaka CSsR
V sobotu 31. januára sa v Prešove stretli gréckokatolícki biskupi, kňazi, rehoľníci,
rehoľné sestry, bohoslovci a laickí veriaci, a to z troch dôvodov. Prišli, aby Bohu ďakovali
za 7. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev
sui iuris, ktorú ustanovil Benedikt XVI. 30. januára 2008. Druhým dôvodom bolo
slávenie metropolitnej púte zasvätených osôb v Roku zasväteného života
vyhlásenom Svätým Otcom Františkom. Tretím dôvodom bolo oficiálne
otvorenie procesu o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti
a znameniach Božieho sluhu rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR.

S

lávnostný deň sa začal archijerejskou
svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
spolu s košickým eparchiálnym biskupom
Milanom Chauturom CSsR, bratislavským
eparchiálnym biskupom Petrom Rusnákom, pomocným prešovským biskupom
Milanom Lachom SJ, emeritným pomocným pražským biskupom Jánom Eugenom
Kočišom a niekoľkými desiatkami kňazov.
V homílii vladyka Ján Babjak SJ okrem
iného o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá ešte v bývalom Československu bola v rokoch 1950 – 1968 zakázaná
a do roku 1989 štátnou mocou iba trpená,
povedal: „Za to, že sme ešte tu, môžeme
vďačiť jedine Božej milosti a ochrane
Presvätej Bohorodičky, ktorú si tak uctievame. Všetky utrpenia v minulosti a v súčasnosti nie sú ničím iným ako prejavom Božej lásky.
Neviem, či si pri príležitosti 7. výročia metropolie
dobre uvedomujeme, že tých, ktorých svet odsúdil
na smetisko, Pán svojou milosťou povýšil. A urobil
to z jedného dôvodu, aby sme sa naučili slúžiť Bohu
a blížnym.“ Potom sa prihovoril aj zasväteným
osobám – kňazom a rehoľným sestrám, ktorým povedal, že „základom rehoľného života je poslušnosť.
Pre svet je poslušnosť odporná, ale to je klamstvo
a taktika zlého, ktorý hovorí: nebudem slúžiť! Ľahko nad nami zvíťazí, keď sa budeme spoliehať iba
na seba a na svoj rozum“. A o otcovi Janovi Ivanovi
Mastiliakovi CSsR sa vyjadril: „Bol to veľmi učený
a zbožný redemptorista. Komunisti sa ho veľmi báli,
ale nie preto, že bol mohutnej postavy, ale preto,
lebo bol duchovne veľký a silný. Poznal som ho päť

ThDr. Ján Ivan Mastiliak CSsR bol prvým gréckokatolíckym
redemptoristom slovenského pôvodu. Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci. Študoval v Čechách
a v Ríme. Po získaní doktorátu sa vrátil na Slovensko. Bol
zaradený medzi desiatich „najnebezpečnejších“ rehoľníkov, proti ktorým sa konal tzv. monsterproces v roku 1950.
Dovtedy neznámy redemptorista bol obvinený z velezrady
a špionáže v prospech Vatikánu a západných mocností.
Pôvodne navrhnutý trest smrti bol zmiernený na doživotie, z ktorého si napokon
odsedel pätnásť rokov. Sám o väzení nechcel rozprávať, ale pod poslušnosťou
napísal knižku Za hrsť spomienok, v ktorých sa na väzniteľov pozeral ako na tých,
„ktorí si len konali svoju prácu“. Po amnestovaní pracoval a žil v Prešove. V roku
1968 a v nasledujúcich rokoch stál pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi. Pre nebo
sa narodil 18. septembra 1989, dva mesiace pred pádom totality. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

rokov, keď som bol kaplánom tu v Prešove.
Pomáhal kriesiť našu cirkev, bol neúnavným spovedníkom, formoval kňazov, rehoľníkov, prekladal knihy... Vnímal som jeho
lásku, pokoru a pohotovosť poslúžiť. Som
veľmi rád, že sa dnes oficiálne začína proces
skúmania jeho života a čností.“
Program pokračoval v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity slávnostným zhromaždením,
ktoré pozostávalo z dvoch častí. Prvou
časťou bolo prvé zasadnutie tribunálu,
ktorým bol oficiálne na archieparchiálnej
úrovni otvorený proces o živote, hrdinských
čnostiach, o povesti svätosti a znameniach
Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR,
ktoré prebiehalo podľa cirkevných predpisov určených na takúto udalosť. V úvode
biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľné
sestry, pozvaných príbuzných a spolurodákov otca Mastiliaka z Nižného Hrabovca,
ako aj pozvaných svedkov privítal prešovský
arcibiskup metropolita Ján. Zdôraznil, že
to ešte nie je blahorečenie, ale začiatok
skúmania života a čností. Pozval všetkých,
aby proces sprevádzali modlitbou, členov
tribunálu a komisií, ako aj svedkov požiadal, aby si počínali a vypovedali v tejto
záležitosti slobodne a pravdivo. „Verím, že
nás Pán bude sprevádzať a keď to bude jeho
vôľa, budeme môcť túto záležitosť posunúť do ďalšej fázy,“ povedal vladyka Ján.
Vicepostulátorom je otec Atanáz Mandzák
CSsR. Tribunál tvoria prešovský arcibiskup
metropolita, ktorý však vymenoval svojho zástupcu – arcibiskupského delegáta,
ktorým je otec Jaroslav Pasok, promotorom
spravodlivosti je otec Miloš Galajda, notárom aktuárom otec Peter Lach a pomocným
notárom otec Matúš Verba. Zároveň boli

vymenované dve komisie – komisia znalcov
vo veci teologickej a komisia znalcov vo
veci historickej a archivistickej. Po prevzatí
dekrétov a prísahe bol oznámený dátum
prvého pojednávania a určený svedok
na vypočutie.
Druhou časťou slávnostného zhromaždenia bolo stretnutie sto zasvätených osôb,
ktorí si vypočuli zaujímavú prednášku
kontemplatívnej sestry redemptoristky
Aleny Hutňanovej OSsR na tému Zasvätení
– spoluúčastní na Božom živote. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pôsobí
Rád sv. Bazila Veľkého – otcovia baziliáni,
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa –
otcovia redemptoristi, Rád sestier sv. Bazila
Veľkého – sestry baziliánky, Kongregácia
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie – sestry služobnice a Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa – kontemplatívne sestry
redemptoristky. Zároveň sú gréckokatolíci
zo Slovenska aj vo Svätouspenskej unevskej
lavre studitského spôsobu života, v Spoločnosti Ježišovej a v niektorých ďalších
rehoľných spoločenstvách. Po vzájomnej
diskusii rehoľníkov a rehoľných sestier bolo
stretnutie ukončené spoločným obedom
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári
blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove.
Gréckokatolíci si takýmto jedinečným
spôsobom – spoločnou metropolitnou púťou zasvätených osôb a otvorením procesu
skúmania života a čností Božieho sluhu
Jána Ivana Mastiliaka CSsR – pripomenuli
7. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku na metropolitnú cirkev sui
iuris. n
Ľubomír Petrík
snímky: David Rybovič

Blíži sa pôstny čas, ktorý
pozýva nielen k pôstu,
ale aj k almužne a modlitbe. Vy ste sa zapojili
do konkrétnych modlitieb za kňazov. Prečo to
považujete za dôležité?
Vyrastala som v rodine gréckokatolíckeho
kňaza. Od detstva som vnímala prekážky,
ktorými socialistický štát zasahoval do chodu
Cirkvi. Dialo sa to však otvorene a tušili sme,
kto za tým stojí.
Dnes je situácia iná. Útoky na Cirkev, rodinu
a spoločnosť sú rafinované, zákerné. Deformujú sa skutočné hodnoty. Ľudia sa boja vyznávať
morálne zásady, trasú sa o svoje zamestnanie,
hľadajú pomoc a útechu u falošných bohov.
Prestali sme počúvať skúsenosti starších,
nerešpektujeme autority. Diabol útočí zvlášť
na rodinu a kňazov. Sú to posledné bašty, ktoré
odolávajú. Preto je modlitba taká dôležitá.
Ak padne v boji generál, vojsko sa rozpŕchne.
A kňaz je v bitke takým malým generálom. Je
nenahraditeľný, preto vidím potrebu vytvárať okolo neho ochrannú hrádzu z modlitieb
veriacich.
Koľko veriacich na Slovensku je zapojených
do týchto modlitieb?
Modlitby za kňazov vznikali spontánne. Prispeli
k tomu aj výzvy Panny Márie na rôznych
pútnických miestach. Slovensko je krajinou mariánskych ctiteľov a pútnikov, a tak postupne
vznikali skupinky ochotné modliť sa a obetovať. Iniciatívu zastrešuje Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n. o. , so sídlom
v Košiciach, ktorý vedie pani Marta Uchalová.
Inštitút organizuje aj duchovné obnovy a duchovné cvičenia formou večeradiel u bratov
rímskokatolíkov. Podľa časopisu Fatima, ktorý
vydáva, bolo k 1. decembru na Slovensku evidovaných takmer 3 670 skupiniek a ďalších asi
30 evidujeme medzi gréckokatolíkmi. Chceli by
sme do modlitbového zápasu pozvať čo najviac
veriacich východného obradu. Je zaujímavé,
že krátku modlitbu, ktorá stačí na to, aby sa
ktokoľvek zapojil do modlitieb za kňazov,
neschválil v roku 2004 rímskokatolícky biskup,
ale vtedy ešte prešovský eparcha Mons. Ján
Babjak SJ.
Modlitba patrí k najintímnejším oblastiam
života človeka. Prináša však viditeľné ovocie
nielen pre veriaceho, ale aj jeho blízkych a okolie. Preto pozývam každého zapojiť sa.
D. Kolesárová
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Modlitba, pôst
a almužna očami
sv. Bazila Veľkého
Modlitba, pôst a almužna sú tri piliere, o ktoré by sa mal opierať duchovný život každého
kresťana. Inštrukcie k zachovávaniu týchto pravidiel dáva sám Ježiš, keď v evanjeliu hovorí:
„Keď dávaš almužnu..., a keď sa modlíte..., keď sa postíte....“ (porov. Mt 6, 1 – 18).

T

ieto tri postoje sú ako tri sestry. Držia
sa za ruky a vždycky idú spolu, lebo
jedno bez druhého nemôže byť.
Modliť sa bez pôstu, to nie je ono. Postiť
sa, a pritom nedať almužnu, to tiež nejde
dokopy. Pozrime sa, ako tieto skutočnosti
vnímal sv. Bazil Veľký, učiteľ Cirkvi, askéta,
tvorca mníšskych pravidiel, skrátka človek
veľkého formátu, bez ktorého by Cirkev
nebola taká, aká je.

Modlitba

Po úspešnom ukončení štúdia v Aténach sa
Bazil vracia do Pontu, kde prebýva jeho rodina. Vysoký intelekt, mnohé talenty i rečnícke schopnosti zvýšili Bazilovo sebavedomie. Črtá sa pred ním skvelá kariéra a on si
to dobre uvedomuje. Zdá sa, že ľudská sláva
mu chutí. Ale najstaršia sestra Makrína
veľmi citlivo vníma tieto veci a nie je jej
jedno, akým smerom sa Bazil bude uberať.
Podľa nej je Bazil predurčený na vyššie veci

a ona sa nebojí mu to otvorene povedať.
Ona sama s matkou Eméliou a domácimi
slúžkami vedú vo vlastnom dome život
modlitby na spôsob mníchov, takže v dome
neutícha spev žalmov ani vo dne, ani v noci.
Toto všetko mal mladý Bazil pred očami
a v jeho duši to zanechalo stopu. V srdci sa
mu rodia podobné túžby. Vydá sa na okružnú cestu po známych monastieroch, aby
videl, ako žijú tamojší pustovníci a aby sa
mohol inšpirovať. Utiahne sa do samoty,
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kde sa celkom oddá modlitbe a rozjímaniu
nad biblickými textami. V liste svojmu
vernému priateľovi zo študentských čias
Gregorovi z Nazianzu píše: „Čo môže dať
človekovi viac zbožnosti, ako napodobňovať na zemi zbor anjelov? S príchodom
dňa sa ponáhľať na modlitby, zvelebovať
Stvoriteľa hymnami a spevmi, potom, keď
slnko jasne zažiari, pustiť sa do roboty,
všade sprevádzať prácu modlitbou a svojim námahám dodať pravú chuť – ak tak
možno povedať – soľou hymnov? Dobro,
ktoré nám štedro preukazujú útechyplné
hymny, je stav duše, v ktorej sídli radosť
a kde nemá miesto smútok.“
Týmito hymnami sú pre Bazila predovšetkým žalmy. Je pravdou, že celé Sväté
písmo je napísané z Božieho vnuknutia,
no nie všetky biblické knihy sú ľahké
na porozumenie a niektoré pasáže môžu
človeka priam odradiť. Ale žalmy sú čosi
úplne iné. Sú akoby zrkadlom, v ktorom sa
každý človek môže spoznať. Odzrkadľujú
pocity a myšlienky, ktoré všetci poznáme:
úzkosť, bolesť, žiaľ, radosť, veselosť – toto
všetko nájdeme v žalmoch, preto sa ich
treba často modliť. O Knihe žalmov Bazil
hovorí: „Žiadne knihy neoslavujú Boha tak,
ako Kniha žalmov. Táto kniha je duši veľmi
prospešná, lebo spolu s anjelmi oslavuje
Boha, vyvyšuje ho a ospevuje mocným
hlasom podľa vzoru anjelov. Naháňa strach
démonom, zaháňa ich na útek a spôsobuje
im veľký plač i rany. Za pôst, poklony a čítanie žalmov môže očakávať človek veľkú
odmenu.“

Pôst

Keďže vplyv najstaršej sestry Makríny
na Bazila bol veľký,  začína sa aj on vážne
zamýšľať nad tým, ako plnohodnotne prežiť
tento krátky pozemský život. Aj on túži
po živote v odriekaní a umŕtvovaní zmyslov,
musí však ísť o pravú askézu. Zdržanlivosť
v jedle chápe ako návrat do raja. Hovorí:
„Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj.
Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli
vrátiť. Nenapodobňuj Evinu neposlušnosť;
nepriberaj si opäť za svojho radcu hada,
ktorý sa zalieča telu a vyzýva k pôžitku!
Nevyhováraj sa na slabosť tela a nemohúcnosť! Ťažko naložená loď sa i pri miernom
nápore vĺn potopí, kým loď s menším
nákladom sa po vlnách kĺže ľahšie, pretože
bez problémov môže stúpať vyššie. Tak sa aj
ľudské telo, ktoré sa neustále sýti a je obťažkané jedlom, ľahko stáva obeťou choroby.“
Okrem duchovného rozmeru pôstu
treba zdôrazniť, že má blahodarné účinky
aj na telo a fyzické zdravie. Bazil to veľmi
dobre vie, preto radí aj ostatným: „Ak chceš

vychutnávať radosti stola, prijmi obnovu
prameniacu z pôstu. Žiadna hlava nemala
nikdy bolesti kvôli tomu, že pila vodu.
Žiadne nohy neboli nevládne, žiadne ruky
nepoužiteľné len preto, že boli občerstvené
vodou. Ten, kto sa postí, má zdravú farbu
tváre, vľúdne oko, pokojnú chôdzu a premýšľavú tvár.“
Ale zdržanlivosť od jedla, čo akokoľvek
dobrá, by sama osebe nestačila, keby sa
človek nezdržiaval od hriechu. V takom
prípade by šlo o obyčajnú diétu, nie však
o pôst. Lebo pravý pôst má viesť predovšetkým k tomu: oslobodiť sa od hriechu. Bazil
vyzýva i varuje: „Pravý pôst je nepriateľom
zla. Odpusť priestupok svojmu susedovi
a odpusť mu jeho dlhy. Neješ mäso, ale
požieraš svojho brata. Zdržuješ sa vína,
ale tvrdohlavo zotrvávaš v nehanebnosti.
Trpezlivo čakáš do večera, aby si si mohol
zajesť, ale deň tráviš na súde.“

Almužna

V roku 361 sa stáva cisárom Julián nazývaný
Odpadlík (Apostata), ktorého Bazil poznal
ešte zo študentských čias z Atén. Julián
je veľkým obdivovateľom pohanského
kultu, ktorý je v jeho dobe už vo veľkom
úpadku, a preto ho chce vzkriesiť všetkými
možnými prostriedkami, ale už to nejde.
Kresťanstvo už má v ríši svoju silu, ktorá
sa nedá prehliadnuť. Julián sa všemožne
snaží obmedziť vplyv kresťanov. V roku 363
vydáva dekrét, ktorý kresťanským učiteľom
zakazuje vyučovať literatúru a rétoriku.
V praxi to znamená odstránenie kresťanských učiteľov zo škôl, aby nemohli mať
na výchovu detí žiaden vplyv. Pre kresťanov
je to veľký úder. Nepripomína nám to niečo
zo súčasnosti? Buďme pokojní, všetko tu
už bolo. Ak ani dnes nechýbajú Juliánovia, Boh sa postará, že nebudú chýbať ani
Bazilovia.  Bazil ani v takej situácii neklesá

na duchu. Je ako voda, ktorá si hľadá stále
nejakú štrbinku, kam sa môže dostať.
Nedá sa ísť do škôl? Nuž skúsime to inde.
Rozvinie naširoko charitatívnu činnosť.
Obráti svoju pozornosť všade tam, kde
je zjavná ľudská bieda, núdza, kde treba
podať pomocnú ruku. Bazil zakladá
malé nemocnice, útulky pre chudobných
a pre telesne postihnutých, hostince pre
pocestných. Keď v roku 368 nastáva veľký
hlad, zriaďuje centrum, ktoré poskytuje
núdzovú pomoc všetkým bez rozdielu: domácim i cudzincom, katolíkom
i heretikom, pohanom aj židom. A úbohý
Julián Apostata musí s nevôľou vyčítať
pohanským kňazom, že sú málo vnímaví
na potreby núdznych a že by si mali brať
za vzor kresťanskú dobročinnosť, ktorá
zahŕňa všetkých bez ohľadu na pôvod či
vierovyznanie.  
Baziliáda – tak sa nazýval celý komplex
charitatívnych budov a miestností, čosi ako
malé mestečko, ktoré vyrástlo za mestom.
Najvernejší Bazilov priateľ, sv. Gregor Teológ, to opísal slovami: „Vyjdi trochu z nášho
mesta a pozri sa na ono nové mesto, na ten
prístav nábožnosti, na tú spoločnú pokladnicu, do ktorej sa vkladalo nielen z prebytku boháčov, ale na Bazilovu výzvu aj z toho,
čo bolo nevyhnutné. Tam nemajú prístup
mole, tam sa nedobýjajú ani zlodeji, závisť
a ani zub času tam nie je hrozbou. Tam sa
na chorobu dívajú s rozumom, nešťastie
tam nazývajú blaženosťou a milosrdenstvo sa cení veľmi vysoko. Pred naším
zrakom sa viac neodkrýva žalostný obraz
ľudí  mŕtvych skôr, než zomreli, alebo
mŕtvych z väčšej časti tela, ktorých vyhnali
z miest a domov, z tržníc a od prameňov
vôd, dokonca aj od najbližších. Možno ich
rozpoznať skôr po mene než podľa výzoru
ich tela.“
A to ešte zďaleka nie je celý Bazil. Koľko
by sa dalo ešte povedať o jeho organizátorských schopnostiach v rámci cirkevnej
štruktúry! Neúnavný obhajca pravej viery
v otázkach učenia o božstve Ježiša Krista, o Svätom Duchu a o Trojici ako takej.
Všetky tieto kvality a dary, ktorými disponoval, mu právom zaslúžili pomenovanie:
Veľký. Veľkým ho však urobil Boh, ktorého
miloval celým srdcom a ktorému odovzdal
celý svoj život. Rovnako ako Pavol, aj Bazil
všetko pokladal iba za odpadky a po ničom
inom netúžil tak veľmi, ako po skorom
stretnutí s Bohom. Nedožil sa ani päťdesiatky, keď k nemu odišiel, a zanechal nám
neoceniteľné dedičstvo, z ktorého čerpáme
dodnes. n
Marko Durlák
ilustračné snímky: flickr.com;
www.stjohnsiconstudio.com

Vykupiteľ človeka

Redemptor hominis
Pápež v encyklike prejavuje vďačnosť svojmu predchodcovi, že ako „opravdivý otec vedel
napriek rozličným vnútorným slabostiam, ktorými trpela Cirkev v pokoncilovom období, ukázať navonok jej pravú tvár. Týmto spôsobom, myslím, aj veľká časť ľudskej rodiny si lepšie
uvedomila, ako nevyhnutne potrebuje Kristovu Cirkev, jej poslanie a službu.“ (RH 4)

Ď

alej píše: „Dnešná Cirkev je
napriek všetkému zdaniu
jednotnejšia v spoločenstve
služby a v povedomí apoštolátu.
Táto jednota pramení z princípu
kolegiality... Tento princíp kolegiality
sa ukázal zvlášť aktuálny v ťažkom
pokoncilovom období, keď spoločné
a jednomyseľné stanovisko biskupského zboru, ktorý prejavil svoju
jednotu s Petrovým nástupcom najmä prostredníctvom synody prispelo
k odstráneniu pochybností a zároveň
ukazovalo správne cesty obnovy
Cirkvi v jej univerzálnej dimenzii.“
(RH 5)

Cesta k zjednoteniu
kresťanov

Je isté, že v súčasnej historickej
situácii kresťanstva a sveta nevidíme inú
možnosť plniť univerzálne poslanie Cirkvi
na ekumenickom poli, iba úprimne, vytrvalo, ponížene, a pritom odvážne hľadať
cesty k zblíženiu a jednote podľa osobného
príkladu pápeža Pavla VI. Musíme hľadať
jednotu a nedať sa odradiť ťažkosťami,
ktoré sa môžu vyskytnúť alebo nahromadiť
na tejto ceste. Ináč by sme nezachovali
vernosť Kristovmu slovu a nevyplnili by
sme jeho odkaz. Pravá ekumenická činnosť
znamená otvorenosť, zblíženie, ochotu
na dialóg, spoločné hľadanie pravdy v jej
úplnom evanjeliovom a kresťanskom význame. No v nijakom prípade neznamená
ani nemôže znamenať zrieknutie sa alebo
narušenie Božej pravdy, ktorú Cirkev stále
hlásala a učila. (RH 6)

Tajomstvo vykúpenia

Pápež pokračuje slovami: „Pomocou
vedomia Cirkvi, ktoré koncil tak veľmi
rozvinul, musíme stále smerovať k tomu,
kto je hlavou, k tomu, kto je cesta a pravda,
vzkriesenie a život“. (RH 7) V tajomstve
vykúpenia je človek znova „potvrdený“,
určitým spôsobom znova „stvorený“. „Už
niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo v Ježišovi

Kristovi ste všetci jedno.“ Človek, ktorý
chce dôkladne pochopiť sám seba, sa musí
priblížiť ku Kristovi aj so svojím nepokojom
a neistotou, so svojou slabosťou a hriešnosťou, so svojím životom a smrťou. Musí
do neho vojsť celou svojou bytosťou, musí
si „prisvojiť“, asimilovať celú skutočnosť
vtelenia a vykúpenia, aby tak znova našiel
seba... Akú veľkú cenu musí mať človek
v očiach Stvoriteľa, keď si zaslúžil „takého vznešeného Vykupiteľa“, keď Boh „dal
svojho jednorodeného Syna“, aby človek
„nezahynul,... ale aby mal život večný“? (RH
10) Cirkev nemôže opustiť človeka, ktorého
„osud“ je tak úzko a nerozlučne spojený
s Kristom. (RH 14)
Svetu, ktorý stráca vieru a nádej v budúcnosť, Ján Pavol II. ohlasuje pravdu
o zmysle udalostí, ktoré majú naplnenie
v Ježišovi Kristovi slovami: „Naše storočie
bolo pre človeka storočím veľkých pohrôm
a spustošení, a to nielen materiálnych, ale
aj morálnych. Treba konštatovať, že doteraz
to bolo storočie, v ktorom si ľudia navzájom
zapríčinili veľa krívd a utrpení. (RH 17)
Cirkev vždy učila, že je povinnosťou človeka
pracovať pre spoločné dobro, a tým zároveň
vychovávala každému štátu dobrých občanov. Okrem toho vždy učila, že základnou

povinnosťou verejnej moci je starostlivosť o spoločné dobro spoločnosti;
z toho zároveň vyplývajú základné
práva verejnej moci. Práve v mene
týchto predpokladov, týkajúcich sa
objektívneho etického poriadku, práva verejnej moci neslobodno chápať
ináč ako na základe rešpektovania
objektívnych a neporušiteľných práv
človeka. Spoločné dobro, ktorému
verejná moc slúži v štáte, sa dosahuje
naplno len vtedy, keď všetci občania
sú si istí svojimi právami. V opačnom prípade nevyhnutne prichádza
k rozkladu spoločnosti, k opozícii
občanov proti verejnej moci alebo
k situácii útlaku, zastrašovania,
násilia a teroru. O tom nám poskytli
dostatok príkladov totalitné režimy
nášho storočia. Teda princíp ľudských práv hlboko siaha do oblasti sociálnej spravodlivosti a stáva sa meradlom jej
zásadného preverovania v živote politických
organizmov. Medzi tieto práva sa zaraďuje
právo na náboženskú slobodu, právo na slobodu svedomia.“ (RH 17)
Ján Pavol II. končí svoju inauguračnú encykliku výrokom z Vyznaní sv. Augustína:
„Stvoril si nás pre seba, Pane, a naše srdce
je nespokojné, kým nespočinie v tebe.“
Toto je kľúč, ako píše pápež, od tajomstva
súčasného nepokoja, súčasného strachu
a „nenásytnosti“ súčasného materializmu.
Encyklika Redemptor hominis ponúka svetu
Cirkev milujúcu ľudstvo. Veď Boh „tak
miloval svet“ (Jn 3, 16), že poslal jediného
Syna na svet ako Redemptor hominis – Vykupiteľa človeka. Moderný svet berie dejiny
vážne. Podobne aj Cirkev, ktorá k tomu ešte
pridáva presvedčenie, že ľudské dejiny sú
naplnené Božou prítomnosťou a prísľubom
vykúpenia. V tomto prísľube sa podľa svätého Jána Pavla II. dá nájsť odpoveď na príčiny strachu, ktorý prenasleduje ľudstvo
na konci 20. storočia, a v tomto prísľube sa
dá žiť v službe celému svetu. n
Miroslav Dancák
(dokončenie z minulého čísla)
snímka: www.byzantinewoodicons.com
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Ježiš o manželstve a rodine

Evanjelium mení život

Svätý Otec František vo svojom príhovore
poukázal na autoritu Božieho slova: „Čo to
znamená, že Ježiš učil ,s autoritouʻ? Chce sa
tým povedať, že v ľudských slovách Ježiša
bolo cítiť celú silu Božieho slova, bolo cítiť
samotnú autoritu Boha, inšpirátora Svätého
písma. A jednou z charakteristík Božieho
slova je to, že robí skutočnosťou to, čo hovorí. Pretože Božie slovo korešponduje s jeho
vôľou. My však neraz vyslovujeme prázdne
slová, slová bez koreňa alebo nadbytočné,
slová, ktoré nekorešpondujú s pravdou.
No Božie slovo korešponduje s pravdou, je
zjednotené s jeho vôľou a uskutočňuje to, čo
hovorí. Evanjelium je slovo života: neutláča
ľudí, naopak, oslobodzuje všetkých, čo sú otrokmi toľkých zlých duchov tohto sveta: ducha slávybažnosti, naviazanosti na peniaze,
pýchy, zmyselnosti. Evanjelium mení srdce,
mení život, premieňa zlé sklony na úmysly
dobra. Evanjelium je schopné zmeniť ľudí!
Preto je úlohou kresťanov všade rozširovať
vykupiteľskú silu, stávajúc sa misionármi
a ohlasovateľmi Božieho slova.“ (úryvok
príhovoru z 1. februára 2015)

Hojiť rany

Pápež František vo svojej homílii pripomenul
základné poslanie Cirkvi: „Niekoľkokrát som
hovoril o Cirkvi ako o poľnej nemocnici. Koľko zranených tu je! Koľko ľudí potrebuje, aby
boli ich rany zahojené! Toto je poslanie
Cirkvi: hojiť rany srdca, otvárať dvere, oslobodzovať, hovoriť, že Boh je dobrý,
Boh odpúšťa všetko, Boh je Otec, Boh je
nežný, Boh stále čaká. Odklon od podstaty
tohto ohlasovania znamená riziko skreslenia
poslania Cirkvi, čím sa z jej veľkého úsilia
o zmiernenie rôznych foriem núdze vytratí to
jediné, na čom záleží: prinášať Krista chudobným, slepým, väzneným. Je pravda, že musíme prijať pomoc a vytvárať organizácie, ktoré sú v tom nápomocné, to áno, pretože Pán
nám dáva na to dary. Keď však pozabudneme
na túto misiu, pozabudneme na chudobu,
pozabudneme na apoštolskú horlivosť a našu
nádej upneme na tieto prostriedky, Cirkev pomaly skĺzne do mimovládnej organizácie a stane sa síce peknou a silnou, ale
nie evanjeliovou organizáciou, pretože tam

bude chýbať ten duch, tá chudoba, tá
moc uzdravovať.“ (úryvok homílie z 5. februára 2015)

Slúžiť chorému – slúžiť Kristovi

Svätý Otec František vo svojom príhovore
pred modlitbou Anjel Pána vyzdvihol potrebu
starostlivosti o chorých. Povedal: „Ježiš, ktorý
prišiel na zem ohlasovať a uskutočniť spásu
celého človeka a všetkých ľudí, prejavuje
osobitnú náklonnosť tým, ktorí sú zranení
na tele a na duchu: chudobným, hriešnikom,
posadnutým, chorým, vytisnutým na okraj.
Takto sa zjavuje ako lekár duše aj tela. Je pravým Spasiteľom: Ježiš zachraňuje, Ježiš lieči,
Ježiš uzdravuje. Kristovo spasiteľské dielo sa
nevyčerpáva jeho osobou a rámcom jeho pozemského života. Pokračuje prostredníctvom
Cirkvi, sviatosti lásky a nežnosti Boha voči
ľuďom. Keď Ježiš posielal svojich učeníkov
do misie, odovzdal im dvojité poverenie:
ohlasovať evanjelium spásy a uzdravovať
chorých. Cirkev vo vernosti tomuto učeniu
vždy považovala pomoc chorým za integrálnu
súčasť svojho poslania. Starať sa o chorého,
prijať ho, slúžiť mu, to znamená slúžiť Kristovi. Chorý je Kristovým telom. Preto je každý
z nás vyzývaný prinášať svetlo Božieho slova
a silu milosti tým, čo trpia, aj tým, čo im pomáhajú, príbuzným, lekárom, zdravotníkom,
aby bola služba chorým stále viac vykonávaná s ľudskosťou, s veľkodušnou obetavosťou,
s evanjeliovou láskou, s nehou.“ (úryvok
príhovoru z 8. februára 2015)
Všetci sme hriešnici. Všetci sme pobádaní
ku konverzii srdca. (Twitter Svätého Otca
Františka z 3. februára 2015)
Mať vieru neznamená nemať ťažké chvíle,
ale mať silu čeliť im s vedomím, že nie sme
sami. (Twitter Svätého Otca Františka zo 6.
februára 2015)
Ježiš nie je postavou minulosti. Neustále
osvetľuje cestu človeka. (Twitter Svätého
Otca Františka z 8. februára 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

Slová večného života, ktoré Ježiš zanechal svojim apoštolom, obsahovali aj učenie o manželstve a rodine. Toto učenie rozlišuje tri základné
etapy Božieho plánu ohľadom manželstva
a rodiny. Na začiatku je tu prvopočiatočná
rodina – keď Boh Stvoriteľ ustanovil prvé
manželstvo medzi Adamom a Evou ako pevný
základ rodiny. Boh stvoril človeka ako muža
a ženu, a požehnal ich, aby boli plodní a množili sa (porov. Gn 1, 27 – 28). Táto ich jednota
bola narušená hriechom a stala sa historickou
formou manželstva v Božom ľude, pre ktorú
Mojžiš dovolil možnosť vystaviť priepustný list.
Ježiš svojím príchodom a zmierením padnutého sveta ukončil éru, ktorú zaviedol Mojžiš.
Prinavrátil manželstvo a rodinu k ich počiatočnej forme. Rodina a manželstvo boli Kristom
vykúpené, obnovené na obraz Najsvätejšej
Trojice, ktorá predstavuje tajomstvo, z ktorého vychádza každá opravdivá láska. Zmysel
manželskej zmluvy je naplno zjavený v Kristovi
a v jeho Cirkvi.
Áno, všetko, čo vyšlo z Božích stvoriteľských
rúk, bolo čisté a dobré. Harmóniu medzi
mužom a ženou, medzi prvými manželmi zničil
dedičný hriech. Hriech aj dnes ničí rodinné
šťastie a kde sa ho vedia manželia vyvarovať,
tam si chránia a strážia manželskú lásku a žijú
z nej. Takým manželom Boh žehná a robí ich
skutočne šťastnými. Naopak, hriech ešte neurobil ani jedného človeka šťastným. To iba ľudia
si namýšľajú, že sú šťastní, keď žijú neviazane
a bezuzdne. Ale pozrime sa na ich koniec. Plač,
nešťastie a ľútosť nad takým spôsobom života,
ktorý nedvíhal človeka k láske a k životu, ale
ubíjal ho v hroznom egoizme. Ak dôjdu nešťastní manželia k ozajstnej ľútosti, Boh môže dať
ich životu, hoci aj na smrteľnej posteli, zmysel
a sú zachránení pre večnosť. Tam, kde niet
ľútosti, nastupuje iba krutá zúfalosť a smrť.
Ježiš, ktorý vykúpil padlých prarodičov, ale
aj celé ľudské pokolenie z otroctva hriechu,
ponúka aj dnes každému človekovi – hoci by
akokoľvek padol – svoje milosrdenstvo. Ponúka
ho aj odcudzeným manželom. Pravda, na to
je potrebná viera a pokora pred Bohom. Pre
pyšných ľudí však niet záchrany, tých si berie
ten, ktorý sa v pýche odvrátil od Boha, padlý
anjel. Lenže kto dnes ešte verí v diabla? Hoci
si z neho toľkí robia žarty, on koná svoju prácu
a zamotáva ľudí, manželov, ba celé rodiny
do otroctva hriechu a smrti. Nezostaňme
v otroctve, lebo Ježiš nás všetkých vykúpil
a urobil z nás slobodné Božie deti. Pokáním sa
manželom môže vrátiť láska a radosť z manželského života.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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múry rozdelenia. Bez nášho svedectva:
„... ak sa budete navzájom milovať, ... ak
budete jedno“, budú mať názory, ako ste ich
uviedli v otázke, vždy živnú pôdu.

Tajomstvo
liturgie
Ak by ste mali neveriacemu človeka
priblížiť obsah pojmu liturgia, čím by ste
začali?

Neviem, či už v samotnej otázke nie je isté
protirečenie. Neveriaci a liturgia. Prvotná
cirkev si žiarlivo strážila toto tajomstvo. Nie
azda preto, že by pohania mohli na slávení
niečo spôsobiť, ale preto, že „vám je dané
poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale
im nie je dané“. V liturgii sa realizuje tajomstvo pôsobenia Boha v mojom živote a je
súčasne mojou odpoveďou na Božiu lásku.
Neveriaci, pohan, prirodzene náboženský
človek – ako chcete – má vlastnú náboženskú schému, podľa ktorej má byť Boh
k službám vždy, keď ho prosíme a niečo
mu obetujeme. A takto nejako si predstavuje i to, čo robíme v chráme. Veriaci však
vstupuje s Ježišom Kristom i do tajomstva
utrpenia a kríža, lebo verí vo vzkriesenie.
Na každej liturgii hovorí Bohu spolu so
žalmistom: „Všetko si dobre urobil.“ Iste,
liturgické dianie má aj estetické, umelecké,
psychologické hodnoty, ale na tie by som
ho nelákal. Azda by som mu povedal: „Poď,
prejdi cestu formácie kresťana, a toto všetko
ti dá Boh pochopiť.“

V predchádzajúcej otázke ste hovorili
v súvislosti s liturgiou o tajomstve. Tajomstve pôsobenia Boha, o tajomstvách

Aký je váš vzťah k božskej liturgii a k ostatným liturgickým sláveniam, modlitbám?

Voda, čo ma drží nad vodou...  Nechať sa
v každom tomto úkone objať Kristom, počuť jeho uistenie o láske ku mne a povedať
mu: „Pane, ty vieš o mne všetko, ty vieš, že
ťa mám rád!“

Prečo sa o liturgii, o eucharistickom slávení, hovorí ako o prameni a vrchole?

nebeského kráľovstva, o tajomstve
Kristovho utrpenia. Prečo hovoríme
o tajomstve?

Tajomstvom to nenazývame preto, že
by išlo o nejakú ezoteriku, i keď aj tento
význam sa v tomto pojme trocha skrýva. Z apoštolských čias poznáme výraz
disciplina arcani (disciplína utajovania),
ktorá chránila najsvätejšie úkony Cirkvi
pred nepovolanými. Krajšie vysvetlenie je
však – tajomstvo spásy, ako hovoria listy
Kolosanom a Efezanom: Kristovo tajomstvo
– jeho vtelenie, jeho utrpenie, ohlasovanie,
a to všetko pre človeka, pre mňa, pre teba:
tajomstvo, ktoré bolo celé dejiny skryté, ale
teraz sa zjavilo jeho svätým. Tam, kde je láska, vždy nasleduje úžas: Ako to, že práve ja
som sa stretol s touto úžasnou manželkou,
manželom? Ako to, že práve ja mám také
nádherné deti, takých dobrých rodičov?
Ako to, že práve ja mám vieru, Cirkev? Tam,
kde niet lásky, celá eucharistia, ba aj celý
život stráca tento rozmer a mení sa na teologické, liturgické, právnické, sociologické
a psychologické mudrovanie.

Mnohí ľudia, ktorí nepraktizujú vieru
alebo vo svojom každodennom živote
žijú prakticky mimo Cirkvi, sa označujú
za veriacich. Vyhlasujú: Boh áno, Cirkev
nie! Hovoria, že nepotrebujú Cirkev,

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 Bratislave 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

Liturgické slávenia sprevádzajú život kresťanov
od počiatku. Z ich bohatstva v Katolíckej cirkvi,
zvlášť v byzantskom obrade môže čerpať každý, kto
sa rozhodne hľadať Boha
a vstupovať do jeho tajomstva. O hĺbke liturgie, jej
význame, ale aj o pôste,
do ktorého sme vstúpili, sme sa porozprávali
s bratislavským eparchom
Mons. Petrom Rusnákom.
nepotrebujú spoločné stretnutia pri slávení (liturgickú modlitbu), že si s Bohom
vystačia aj sami. Čo prináša liturgické
slávenie do života veriaceho človeka –
kresťana? Prečo je také dôležité?

„Bohu sa však zapáčilo posväcovať a spasiť
ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek
vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich
ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto
mu slúžil.“ (Lumen gentium, 9). Azda je
tento nádherný výrok Druhého vatikánskeho koncilu odpoveďou. V dnešnej dobe
poznačenej egoizmom, individualizmom
je veľmi ťažké hovoriť ľuďom tohto typu.
Človek spoznáva vlastnú tragickú slabosť
a neschopnosť milovať druhého Kristovou
láskou, pretože ju chce uskutočniť vlastnými silami, a preto sa uzatvára. Možno
sa k tomu ešte pridruží nejaká zlá skúsenosť „s ľuďmi z kostolov“.  Skôr hovorme
o tom, čo by to malo dávať nám! Aká radosť
preniká človeka, keď spoznáva, že Boh
z nás vytvára bratov, priateľov, že prelamuje
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Práve z toho dôvodu, ktorý som uviedol.
V eucharistii sa realizuje – tu a teraz – tajomstvo našej spásy. Je to pochopenie Kris-

tovej axiómy života: že som od Boha vyšiel
a k Bohu odchádzam. Je to ako so vzťahom:
vzťah mi dáva silu, aby som ju mohol tomu
vzťahu vrátiť a posilňovať ho.

Ktoré kňazské modlitby vás najviac oslovujú a prečo?

Nemám nejaké špeciálne miesta, ale keď už
sa pýtate, tak okrem celej anafory, prijímania, azda: „Spas, Bože, svoj ľud a požehnaj
svoje dedičstvo.“ A potom prosba: „Bože,
vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je
nad celou zemou.“ Sme Kristovi príbuzní
a spoludedičia a túžobne očakávame, kedy
sa zjaví v sláve.

Vo východnom obrade existuje okrem
najznámejšej Liturgie sv. Jána Zlatoústeho aj Liturgia sv. Bazila Veľkého. Okrem
nich sa v pôstnom čase slávi aj Služba
vopred posvätených darov. Čím vás tieto
liturgické slávenia a modlitby povzbudzujú?
Ťažko odpovedať pár vetami. Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho asi svojou dynamikou

a zrozumiteľnosťou, Bazilova liturgia  
nádhernými textami a pokojom, ktorý z nej
dýcha a Služba vopred posvätených darov
kajúcnosťou. Všetky tri starobylosťou, ktorá
sa dotýka až apoštolských čias.

Počas pôstu existujú aj aliturgické dni.
V čom je ich význam? Prečo východná
cirkev vo svojom liturgickom kalendári
ustanovila aj takéto dni?

Tento spôsob liturgickej služby sa vyvinul
z toho, že v prvotnej cirkvi bolo slávenie
eucharistie vždy spojené s agapé, a to by sa
protivilo charakteru pôstu. Eucharistické
slávenie bolo preto vyhradené iba na nedeľu, neskôr aj na sobotu. Celá táto služba
má kajúci charakter – svojimi textami,
spôsobom spevu, poklonami. Počas celého
pôstneho obdobia si človek môže viac uve-

domiť svoje slabosti, nedostatky a hriechy,
aby odpúšťal a prosil o odpustenie

Ako prežívate obdobie pôstu? Menia sa
nejakým spôsobom počas pôstu vaše
zvyky?
Zaiste, k istej zmene prispieva iný charakter modlitieb, poklony, striedmosť v jedle
a pod. Pripodobniť sa viac trpiacemu,
jednoduchému, pokornému, poslušnému
Kristovi. A už teraz sa tešiť na paschálne
ráno.

K čomu by ste chceli pozvať nielen čitateľov Slova počas tohtoročného pôstu?
K modlitbe, k spoločnej liturgickej modlitbe, k sviatosti zmierenia, k vzájomnému
odpusteniu v manželstvách, v rodinách,
vo farnostiach. K vďačnosti a láske k Bohu
za všetky dobrodenia: známe i neznáme,
zjavné i skryté!

za rozhovor ďakujú Stanislav Gábor
a Dada Kolesárová
snímky: Ľ. Michalko

Sladký život
Na svete asi ani nie je dieťa, ktoré by nemalo
rado sladkosti. Mnohé z nich dokážu zjesť
sladké raňajky, v škole sladkú desiatu, niekedy
aj sladký obed. A doma sú si schopné zapýtať
na večeru ešte palacinky. Majú sladký život.
Život plný príjemnej chuti. Život plný energie.
Naozaj je to tak? Čo na takýto život povedia
zuby? Cukor sa premení na tuk a ten sa uloží.
A tak je dieťa pre túto rezervu na „ťažšie“
časy zo dňa na deň ťažšie. Nasledujú ďalšie
a ďalšie problémy, až nakoniec príde zlyhanie
srdca a život človeka, ktorý by pri správnej
životospráve trval viac ako osemdesiat rokov,
sa končí pred šesťdesiatkou v trápení, bolesti,
znechuteniu a výčitkách.
Tento príbeh pozná každý z nás. Možno
sme sa sami v tomto príbehu našli alebo
v ňom vidíme svoje deti. Toto však nie je
iba príbeh o cukre. Je to príbeh o sladkom
pohodlnom živote. Ak si človek, ktorý má rád
sladké, dokáže čistiť zuby po každom jedle,
ak dokáže prijatú energiu vypotiť vo fyzickej
práci či pri tréningu, jeho príbeh sa končí inak.
Ale to už nie je sladký život, ale život plný
rešpektovania mnohých príkazov, život plný
zodpovednosti.
O takomto „ťažkom“ živote so svedomím
asi nepočuli tí, čo zavádzali ľudí pred referendom. Klamali. Hovorili, že je nepotrebné,
že nič nezmení, že sa dá hlasovať nohami. Presvedčili veľké množstvo voličov, možno aj viac
než milión, že ak nepôjdu hlasovať, ukážu, že
o ľudských právach sa hlasovať nemá, ukážu
Cirkvi, že ju nepotrebujú a nebudú skákať,
ako ona píska. A keď sa to skončilo, pokojne
celú túto masu nazvali tými, ktorí podporujú
presne to, čomu iniciátori referenda chceli zabrániť. Podľa nich máme na Slovensku skoro
3,5 milióna prívržencov gay komunity a ich
spôsobu života, ktorí by im pokojne zverili deti
do výchovy. Možno si niekto myslel, že aj Boh
by im to isto dovolil. Veď má všetkých rád.
Sladko sa ľudia nechali oklamať, sladko si
sedeli doma. Zodpovednosť a svedomie ich
obchádzalo. Veď niekto chcel, aby šli chrániť
svoju rodinu, a čo je koho do toho, ako oni
vnímajú rodinu! Čo je koho do toho, ako oni
veria v Boha! To je ich súkromná vec! Oni pre
Boha urobia hocičo, ale pre Cirkev nič. Cirkev
nech mlčí a nevnucuje im nejaké skostnatené
predstavy o Bohu. Oni ho predsa poznajú lepšie. Je to ich Boh! Oni pre neho dokonca oblejú farárovi auto farbou, lebo prijal tých iných
za svojich bratov a sestry. Možno si myslia, že
Ježiš bol ako oni. Predstava, žeby bol iný, im
naháňa hrôzu. Žeby bol v Cirkvi, to ich desí.
Ale on bol Žid, bol iný. A každý deň nanovo
zomiera na oltári pre nás, nie pre Boha.
CHVLM za to Boha.
Juraj Gradoš

Biblia a peniaze
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„... aby ste boli bezúhonní a úprimní,
Božie deti bez hany uprostred zvrhlého
a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete.“ (Flp 2, 15)
Ak kradneme, podplácame, neplatíme
dane, ukazujeme, že Pána Boha nepotrebujeme, že si vystačíme sami. Tu by som odporučila pozrieť si film Flywheel. Je to veľmi
silný príbeh o tom, ako sa z nečestného
podnikateľa, ktorý okráda svojich zákazníkov, stáva Boží muž, ako sa z povrchného
kresťana stáva veriaci človek.

Čestnosť a peniaze
V posledných článkoch na tému Biblia a peniaze sa budeme venovať otázkam čestnosti, výchove detí a večnosti vo vzťahu k peniazom.

B

oh od nás vyžaduje absolútnu čestnosť vo všetkých oblastiach nášho
života. Nemôžeme byť čiastočne
čestní. Naša spoločnosť nás však núti, aby
sme konali proti Božiemu slovu a nečestnosť ospravedlňuje tým, že je bežná, či
dokonca potrebná, ale určite nie hriešna.
Musíme byť však pozorní, aby sme neupadli
to tejto pasce. Skúsme objaviť, čo chce Pán
Boh a ako žiť v bázni pred ním.
Čestný človek (poctivý, úprimný, autentický, čistý, pravdivý) je zjednotený
zvnútra i navonok, bez duplicity alebo
pretvárky. To, čo je vnútri, sa prejavuje aj
navonok. Jeho verejné a súkromné štandardy sú rovnaké. Všetci sa musíme denne
rozhodovať, či budeme, alebo nebudeme
narábať s peniazmi čestne. Snažili ste sa už
niekedy niečo predať a nepovedali ste úplnú
pravdu, len aby ste predali? Priznali ste sa,
keď nám vydali viac peňazí, ako mali? Toto
každodenné rozhodovanie je pre každého
z nás o to ťažšie, že mnohí ľudia okolo nás
konajú nečestne. Boh však chce, aby sme
boli úplne čestní.
„Pánovi sa nepáčia lživé pery.“ (Prís 12, 22)
„Pán nenávidí... lživý jazyk.“ (Prís 6, 16
– 17)
„Nekradnite. Neluhajte. Nepodvádzajte
sa navzájom.“ (Lv 19, 11)

Pravdovravnosť je jedna z Božích
vlastností.
Pán je stotožňovaný s pravdou. Ježiš povedal:

„Ja som... pravda.“ (Jn 14, 6)
A Pán nám prikazuje, aby sme odrážali
jeho úprimný a svätý charakter.
„Buďte svätí vo všetkom, čo robíte, lebo je
napísané: ,Buďte svätí, lebo ja som svätý‘.“ (1
Pt 1, 15 – 16)
Božia prirodzenosť je v protiklade so satanovou prirodzenosťou.
„On [diabol] bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď
luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec
lži.“ (Jn 8, 44)
Pán chce, aby sme sa pripodobňovali jeho
čestnému charakteru, na rozdiel od nečestnej prirodzenosti diabla.

Boh ustanovil štandard
čestnosti, a ten nepodlieha
času, spoločnosti, kultúre,
zvykom ani móde.
Nemôžeme byť nečestní, a zároveň
milovať Boha.
„Kto chodí svojou rovnou (cestou), Pána
ctí, ten však, kto chodí nerovnými cestami,
ním pohŕda.“ (Prís 14, 2)
Keď sme nečestní, konáme, akoby živý
Boh ani neexistoval! Naše nečestné správanie dokazuje, že neveríme v jeho zasľúbenie
o naplnení našich potrieb (porov. Mt 6, 33).
Ak skutočne veríme, že Boh nás miluje,
potom nemôžeme uvažovať o nečestnom
konaní. Čestné správanie je otázkou viery.

Čestné rozhodnutie možno vyzerá hlúpo
vo svetle toho, čo vidíme, ale zbožný človek
vie, že hoci je Ježiš Kristus neviditeľný, žije.
Každé čestné rozhodnutie, ktoré urobíme,
posilňuje našu vieru v Boha.
Nemôžeme byť nečestní, a zároveň
milovať svojho blížneho.
„Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ!
Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek
iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove:
Milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého. Láska nerobí zle blížnemu.“ (Rim
13, 9 – 10)
Keď konáme nečestne, okrádame druhého. Nečestnosť vždy niekomu ubližuje.
Obeťou nikdy nie je len firma alebo vláda.
V konečnom dôsledku je to vždy človek.
A Boh má rád každého človeka, či je dobrý,
alebo zlý.
Čestnosť sa páči Bohu.
„A viem, môj Bože, že ty skúmaš srdce
a ľúbi sa ti priamosť.“ (1 Krn 29, 17)
A poskytuje bezpečie.
„Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne,
čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.“
(Prís 10, 9)
Čestnosť buduje dôveru, ktorá umožňuje účinnejšie šíriť evanjelium.
Keď sme čestní v peňažných záležitostiach voči tým, čo nepoznajú Krista,
prejavujeme Boží charakter a starostlivosť,
a to otvára ich srdcia.
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Čestnosť potvrdzuje, že sme vedení
Bohom.
„Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich
neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich
zvrátenosť.“ (Prís 11, 3)
„Odstráň od seba falošné ústa a úskočné
pery nech sú ďaleko od teba. Nech tvoje oči
hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech
pozerajú pred teba! Hľaď svojej nohe rovný
chodník nájsť a všetky tvoje cesty nech
smerujú do cieľa.“ (Prís 4, 24 – 26)
Je dôležité, aby sme boli čestní v malých veciach.
„Kto je verný v najmenšom, je verný aj
vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je
nepoctivý aj vo veľkom.“ (Lk 16, 10)
Aj najmenší nečestný skutok je hriech,
narušuje náš vzťah s Pánom aj náš rast
v Kristovi. Najmenšia lož zatvrdí naše srdcia, naše svedomie bude necitlivé na hriech
a naše uši nevnímavé na tichý Pánov hlas.
Jediná rakovinová bunka nečestnosti sa
znásobuje a prerastá do čoraz väčšej nečestnosti.
Boh od vodcov vyžaduje úplnú poctivosť a čestnosť.
Pán kládol dôraz najmä na čestnosť vodcov, pretože tí vplývajú na konanie svojich
podriadených. Nečestný vodca plodí
nečestných nasledovníkov.
„U panovníka, ktorý počúva rád nepravdu, čo služobník, to bezbožník.“ (Prís 29, 12)
Ľudia na vedúcich postoch v podniku,
v Cirkvi alebo v domácnosti musia byť
príkladom čestnosti v osobnom živote a až
potom vyžadovať to isté od svojich podriadených. Nečestnosť by mala byť dôvodom
na odstúpenie z vedúceho postu. Mojžišovi
radil svokor Jetro takto:
„Vyhliadni si však spomedzi všetkého
ľudu schopných, bohabojných mužov,
mužov dôveryhodných a nezištných...“ (Ex
18, 21)
Nielenže sa vodcovia sčasti vyberajú
na základe čestného správania, ale svoje
pozície si na základe čestného správania aj
udržujú.

„Vladár, ktorý nemá rozumnosti, býva
veľký vydierač, no iba ten, kto nenávidí
nestatočný zisk, bude dlho žiť.“ (Prís 28, 16)

Úplatky, podplácanie, vydieranie

Úplatok je niečo, čo dáme alebo sľúbime  
inému človeku, aby sme ho ovplyvnili k vykonaniu niečoho nezákonného alebo zlého,
alebo aby sme si zabezpečili službu, získali
vplyv. Keď podplácame, nútime niekoho,
aby urobil niečo, čo chceme, alebo neurobil
niečo, čo nechceme. Branie úplatkov Písmo
zakazuje.
„Dar neprijmeš, lebo dar zaslepí aj
múdrych a prekrúti záležitosť tých, čo sú
v práve!“ (Ex 23, 8)
„Bezbožník tajne prijíma dar (na podplatenie), by poprekrúcal právne chodníky.“
(Prís 17, 23)
Úplatky môžu prichádzať vo forme
peňazí, lichotivých slov, darov a povýšenia
v zamestnaní. Boh nepožehná nikoho, kto
koná nečestne a prijíma úplatky. Podplácanie Boh nenávidí a mali by sme sa mu
vyhýbať za každú cenu.
„Prekliaty, kto prijme dary, aby vytiekla
nevinná krv! A všetok ľud povie: ,Amen!‘“
(Dt 27, 25)
„Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti
nevinnému sa nedá podplácať. Kto si tak
počína, ten sa nikdy neskláti.“ (Ž 15, 5)
„Nech vás preniká bázeň pred Pánom!
Postupujte opatrne, lebo u Pána, nášho
Boha, niet nespravodlivosti ani uprednostňovania, ani úplatkárstva.“ (2 Krn 19, 7)
Vydieranie sa definuje ako „vyhrážka
zranenia človeka, zabitia človeka alebo niekoho z jeho rodiny, zničenia jeho majetku
alebo povesti“, aby niečo hodnotné od neho
získal alebo ho prinútil vykonať, alebo
nevykonať nejaký čin.
„Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak vám pribúda bohatstva,
neoddávajte mu srdce.“ (Ž 62, 11)
„No ty nemáš oči ani srdce, iba pre svoj
vlastný zisk, pre vylievanie nevinnej krvi
a pre páchanie násilia a útlaku.“ (Jer 22, 17)
„Či títo všetci nespravia porekadlo o ňom,
posmešnú hádanku, a nepovedia: ,Beda
tomu, kto hromadí, čo nie je jeho. Dokedy
ešte?‘“ (Hab 2, 6)
Pripomíname: Kurz Biblia a peniaze, 8. –
10. mája 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

Anjeli New Age
Nie tak dávno boli anjeli neodmysliteľnou
súčasťou vianočných dní, modlitieb detí
pod obrazom anjela strážcu sprevádzajúceho detí prechádzajúce lavičkou ponad
potok. V súčasnosti však anjeli prenikli
do populárnej kultúry. Narastajúci záujem
o anjelov je nepochybne spojený s náboženskou pestrosťou Severnej Ameriky,
kde má pevné zázemie hnutie New Age.
Filozofia New Age je ťažko postrehnuteľná. Preniká do každej oblasti života
a je spájaná s pojmami: aura, meditácia,
reinkarnácia, minulý život, karma, jasnovidectvo... Čo sa týka anjelov, hnutie hlása,
že náš nepokojný a chaotický svet prijíma
pozitívne energie od týchto nebeských pomocníkov, a práve preto sa dnes mnoho ľudí
snaží „spojiť“ so svojím anjelom. Internet je
plný stránok o anjeloch. Existuje veľa filmov
a kníh propagujúcich moc anjelov, v ktorých
nachádzame aj mnoho okultných praktík,
ktoré sú zabalené do obalu dobra a krásy
anjelských bytostí. Niektoré veštecké dosky
sú označované ako „anjelské dosky“, a teda
bytosť, ktorá odpovedá prostredníctvom
vešteckej tabuľky, má byť anjel. V skutočnosti však ide o padlého anjela, zlého ducha
a o praktiku špiritizmu. Na rovnakom princípe fungujú aj tarotové karty pomenované
ako „anjelské karty“. Zdá sa, že všetko, čo je
označené pojmom „anjelský“, je automaticky prijímané ako dobré.
Biblia nám však hovorí, že máme skúmať
duchov: „Milovaní, neverte každému duchu,
ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo
do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“
(1 Jn 4, 1), pretože „sám satan sa tvári ako
anjel svetla“ (2 Kor 11, 14). Náboženstvo
hovorí ľuďom, čo majú robiť a čomu veriť,
ako majú žiť. Alternatívna spiritualita hovorí,
že majú počúvať vlastné vedomie. New
Age zameriava pozornosť človeka okrem
iného i na anjelov, ktorým pripisuje spasiteľné vlastnosti. Nabáda pýtať sa anjelov
na budúcnosť, vzývať ich, prosiť ich, aby sa
zjavovali, a ďakovať im za ich nezastupiteľnú
úlohu.
Biblia sústreďuje pozornosť človeka na Ježiša ako na toho, kto „namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol
potupou a sedí po pravici Božieho trónu“.
(Hebr 12, 2) Na záver spomeniem situáciu
z Knihy zjavenia, keď Ján padá k nohám
anjela: „Ja, Ján, som to počul a videl: A keď
som to počul a videl, padol som k nohám
anjela, ktorý mi toto ukázal a chcel som sa
mu klaňať. Ale on mi povedal: ,Pozor, nerob
to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov
prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto
knihy. Bohu sa klaňaj!ʻ“ (Zjv 22, 8 – 9)
Antónia Rabatínová
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Poprad čaká, cesta k nemu
vedie cez Eucharistiu
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Neboj sa, budeš žiť

Na Slovensku sa začala registrácia na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Sprievodcom na ceste k nemu je i ďalšia časť duchovnej prípravy Čistý rok.

S

pustenie
registrácie
P15 (k dispozícii on-line na www.
narodnestretnutiemladeze.sk) je ďalšia časť nášho
spoločného niekoľkomesačného putovania. Hoci do jeho
začiatku chýba pol roka, už teraz
vieme, že sa môžeme v dôvere
a radosti spoľahnúť na to, aký čas
prežijeme uprostred leta. Bude to
dávka „lásky a priateľstva“. Vďaka Kristovi
a Eucharistii. K nim upriamujú pozornosť
ďalší dvaja patróni P15 i najnovšia prípravná
katechéza. O túžbe „po vernej láske a trvalom priateľstve“ hovorí kňaz Roman Seko,
zodpovedný za centrum prijatia pre rodiny
v Belušských Slatinách – Rodinkovo.

Čistota – základ vernosti

miluje bez obchodovania, potvrdzuje v liste
mladých v ďalšej katechéze kňaz Roman.

Božia iniciatíva lásky

Keď sa Roman začal pripravovať na kňazstvo, stále viac počúval o Božej vernosti
v ľudských dejinách. Fascinovali ho príbehy
o Božej iniciatíve lásky aj vtedy, keď ho
človek sklamal: po prvom hriechu prisľubuje Mesiáša, po nevere posiela prorokov
s pozvaním k obráteniu, odpúšťa prostitútke, vchádza do domu mýtnika, zradcu
nazýva priateľom, odpúšťa v najväčšom utrpení. Jednoducho, miluje bez obchodného
nároku na „spätnú väzbu“. A takáto verná
láska premieňa srdcia ľudí: Zachejovo, Petrovo, srdce Márie Magdalény, lotra na kríži,

rímskeho stotníka.
„Dotyk Božej ruky dokáže
uzdravovať a očisťovať,“ píše ďalej
Roman. Zakúsil to aj mladý kresťan,
Nemec Marcel Callo. Vo svojich dvadsiatich rokoch sa veľmi zaľúbil do Marguerite, no city svojho srdca jej naplno
vyjavil až po roku priateľstva. Zo zápiskov
sa dozvedáme, že si nechcel zahrávať so
srdcom dievčat. Vedel, že človek musí svoje
srdce ovládať skôr, ako ho druhému daruje.
Nakoniec v dráme koncentračného tábora
dostal silu darovať celý svoj život.
Ďalším príkladom odvahy a vernosti
bol i svätý Tarzícius. Bol ukameňovaný pri
prenášaní Eucharistie na rímskej ceste Via
Appia ešte v treťom storočí.
Text je spracovaný z piateho listu mladým v rámci prípravy na P15. Jeho plné
znenie a sprievodné aktivity nájdete na internetovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. n
Michal Lipiak

Čistenie od sadzí alebo Niekedy sa stačí iba otriasť
Ako očistiť oblečenie od sadzí? Nikdy ich nerozmazávajte, iba straste z látky.
Na škvrnu môžete nasypať zohriatu múku a nechať pôsobiť. Potom vytraste a dočistite.
Sadze už nie sú také časté a pomaličky bude aj problém sa nimi zašpiniť. Na druhej strane, kto
absolvoval cestu na nejakej krásnej úzkokoľajke, ktorú ťahal parný rušeň, tak sa od sadzí musel
čistiť. Krásne je to, že niekedy sa stačí otriasť a netreba robiť veľmi veľa zložitých úkonov, aby
sme boli čistí. Nie je dobré robiť zo všetkého vedu, lebo veci iba zhoršíme. Kto by chcel čistiť
sadze inak ako otriasaním, spravil by si ešte viac škody. Aj v živote to tak chodí. Najjednoduchšie
riešenia sú niekedy najúčinnejšie.
Hovorí sa, ako jeden psychicky chorý človek nemohol spávať, pretože si stále namýšľal, že pod
posteľou sa niekto skrýva. Absolvoval veľa sedení u psychológov a psychiatrov a minul veľa
peňazí, ale nič nepomáhalo. Po dlhej dobe zašiel po radu za miestnym múdrym starcom. Keď ju
uskutočnil, problém bol vyriešený. Šiel sa poďakovať i psychiatrovi do najbližšieho mesta a povedať, že končí s liečením.
„A čo vám poradil ten múdry starec?“ pýtal sa neveriacky psychiater.
„Aby som odpílil nohy z postele. Odvtedy spávam spokojne.“ n
Marián Bublinec

B

ožie slovo hovorí: „Hľadajte Pána,
kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je
nablízku!“ (Izaiáš 55, 6) Ja som tiež
hľadal a za pomoci môjho Boha som našiel
nielen pravdu a nádej, ale aj život – spoznal
som Ježiša Krista a jeho lásku.
Keď som koncom roku 2010 po dlhšie trvajúcich zdravotných problémoch, ktorých
príčinu mi nevedeli zistiť, išiel k lekárovi
na kolonoskopiu, lekár ešte ani poriadne
neurobil zákrok a už mi povedal: „Robko,
zle je!“ Našiel na mojom čreve zhubný
nádor veľký ako pomaranč.
V ten večer som sa začal pripravovať
na smrť – na prechod do nového života
a stretnutie s mojím Bohom! Viem, čo je
rakovina. Môj ocko na ňu zomrel. Aj starý
ocko. A tak som si povedal: „Idem zomrieť.“
Vyzerá to, akoby som bol nejaký borec.
Nie je to pravda! Tá informácia ma zlomila.
No ešte viac ma zlomilo, keď som videl
beznádej v očiach mojej milovanej manželky Helenky. Z posledných síl zavolala
jednej našej sestre v Kristovi, aby sa modlili,
že mám rakovinu. Bol piatok a my sme
boli ako zmoknuté sliepky, keď v podvečer
nabehlo naše spoločenstvo –  päť rodín,
s ktorými sa každý týždeň stretávame pri
modlitbách – k nám domov. A Boh nám
s nimi poslal aj kňaza, otca Petra Jakuba,
ktorý bol vtedy s rodinou na návšteve
na Orave. Boh je dobrý a tým, čo ho milujú,
všetko obráti na dobré! Títo naši milovaní
sa za nás modlili a volali, aby milosrdenstvo a láska nášho Boha vošli do môjho
problému. Musím v pravde povedať, že
počas modlitby som bol ako vypnutý. Pred
očami som videl smrť a nie svojho Boha

a jeho nekonečnú moc. No Boh na volanie
mojich bratov a sestier nenechal na seba
dlho čakať. Keď som si išiel večer ľahnúť do postele (nehovorím spať, pretože
v mojom rozpoložení sa spať ani nedalo),
začal som sa tak normálne bez akýchkoľvek
modlitebných úkonov a príprav rozprávať
so svojím Bohom. Vlastne, myslel som si,
že mu budem hovoriť len ja. A tak som mu

V cudzom svete
Demjanovičovci sa verne pridržiavali svojho duchovného dedičstva – svojej viery
a dobrých náboženských zvykov. Zachovávali ich aj v cudzom svete, hoci žili v celkom
odlišnom kultúrnom prostredí. Ich každodenný život bol naplnený ťažkou prácou
a starosťami o každodenný chlieb. Veď sa vybrali do sveta s prázdnymi rukami, ale
– vďaka Bohu – so srdcom plným viery a odhodlania pripraviť aspoň svojim deťom
lepšiu a krajšiu budúcnosť.
U Demjanovičovcov sa pracovalo celý týždeň. Nedeľa však bola nielen dňom
odpočinku, ale aj modlitby. Ráno sa išlo do kostola na služby Božie. Rodina Demjanovičovcov bola v tomto ohľade naozaj verná a horlivá. V starej vlasti mali gréckokatolíci
niekedy dojem, že ich chceli „obrátiť“ na rímskokatolícky obrad, ktorý mal v mnohých
dedinách východného Slovenska oveľa viac priaznivcov ako východný obrad. Tento
pocit im dával odhodlanie držať viac pospolu. Tu v cudzom svete gréckokatolíkom
hrozilo nebezpečenstvo z inej strany. Pravoslávna cirkev v tomto období začala
byť medzi nimi aktívnejšia a priťahovala gréckokatolíkov do svojich radov. Keďže
bohoslužby gréckokatolíkov a pravoslávnych sú rovnaké, mnohí gréckokatolíci si
neuvedomovali, že pravoslávni nie sú zjednotení so Svätým Otcom. Ľahko prechádzali
od jedných k druhým.
V roku 1899 žilo v Bayonne iba tridsať gréckokatolíckych rodín. Ale aj táto malá
hŕstka veriacich sa podujala na stavbu nového kostolíka, keď im starý kostol zhorel.
Dva roky po katastrofe vyrástol na mieste pôvodného kostola nový – Kostol svätého
Jána Krstiteľa a vedľa neho nová fara.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia
demjanovičová

Roman sa delí s osobnou skúsenosťou. Mal
päť rokov, keď sa jeho rodičia rozvádzali.
Nevedel, čo sa vtedy stalo. Vedel iba to, že
tomu vôbec nerozumel. „Chcel som ich vidieť spolu,“ píše v liste mladým. V tom čase
začal miništrovať. Rozhodol sa za rodičov
modliť. „Túžil som, aby opäť k sebe našli
cestu,“ spomína. Napriek tomu, že postupne zisťoval, že je to príliš ťažká vec, potom
sa to stalo. „Boli opäť spolu,“ teší sa
Roman. Nerozumel, ako sa to stalo,
vedel, že okrem „veľkej Božej milosti
bola nevyhnutne potrebná jedna vec
– vzájomná vernosť“ jeho rodičov „aj
v čase rozdelenia“.
Vernosť je meno lásky, pomáha si
jednou z myšlienok a hneď ponúka
ďalšiu: „Boh miluje takouto vernou
láskou“. Nezostáva na povrchu. Pýta sa
mladých, či sa dá žiť verná a neúnavná láska. Odpovedá jasne: „Áno, ak
vstúpime do školy Božej vernosti.“ Tá
podľa jeho slov dáva láske „misijný“
rozmer – rozmer zápasu o druhého
človeka. Vernosť tiež chráni lásku
pred povrchnosťou. Pravá láska bolí,
hovorievala Matka Terézia. Pravá láska
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vylieval svoje vnútro. Rozprával som mu
o tom, aký som mal krásny život, ako mám
rád svoju ženu Helenku, svoje deti, a že sa
mi ešte nechce zomrieť. Zrazu som fyzicky
začul hlas mladého muža: „Neboj sa, budeš
žiť!“ V takom tom svojom postoji som si
ani neuvedomil, že sa rozprávam so svojím
Bohom. Namietal som: „Akože budem žiť,
keď dookola všetci zomierajú na rakovinu?“
(Samozrejme, nebola to pravda, lebo všetci
na rakovinu nezomierajú.) Ale Boh (verím,
že mi to hovoril Boh) mi znova a znova
počuteľne opakoval svoje: „Neboj sa, budeš
žiť!“
Na tomto mieste chcem povedať, že
mnohí si možno pomysleli: „Chudák,
namýšľal si to. V tom strese si to nahovoril,
zbláznil sa...“ Ja však hovorím, že som bol
pri zmysloch. To, čo som počul, nebolo
moje blúznenie. Nebola to žiadna pozitívna
energia.
Prešiel som si kalváriou, na ktorú ma
v modlitbe Boh upozornil. Niektorí lekári
počas mojej liečby  stále tvrdili svoje: dva
mesiace života! A to ešte nevedeli, čo nájdu,
keď ma otvoria. n
Robo Slamka
(pokračovanie v budúcom čísle)
ilustr. montáž: J. Gradoš
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Matka
Svetla
Tak ako takmer všetky
spevy a piesne v našej
Cirkvi sú v závere venované Presvätej Bohorodičke,
aj kánon vo svojom závere
kladie pred oči prítomného spomienku na Presvätú
Bohorodičku.

Stopy detstva
„N
emôžeš sa správať normálnejšie?! Veď sa neváľaj toľko v tom
snehu! Tibor! Mám toho tak
akurát dosť! Ja sa nebudem viac...!“
Monika nedokričala. Neďaleko uvidela
rehoľníčku a zahanbene zmĺkla. Sestra
Ľudmila ticho skúmala stopy, keď odhadzovala sneh na chodníku pred kláštorom.
Monike v hlave vírilo množstvo myšlienok.
Celým telom jej prechádzali rôzne pocity: od hnevu na syna až po hanbu za svoj
výstup.
Chlapec sa snažil zdvihnúť zo snehu čo
najskôr. No zradný ľad ho znova dostal
na zem. To Moniku vyburcovalo pokračovať
nielen v chôdzi, ale aj v kriku.
„Si úplne nemehlo! Máš na sebe najnovšie oblečenie! Prešli hodiny, kým som
ich našla na internete. Tvoja matka by ti
dala to najlepšie, a ty?
Monika si znova uvedomila prítomnosť
diváka. V momente zmenila tón i repertoár.
„Pán Boh pomáhaj, sestra!“
„Pán Boh uslyš!“ kývla hlavou Ľudmila.
„Tie deti... to vám poviem, sestra,“ začala
Monika nervózne vysvetľovať. Hanba jej
stiahla hrdlo, no nahromadená zlosť jej
pomohla odraziť sa k slovnému výlevu.
„Celé dni pracujem, len aby sa náš syn
mal dobre. Už teraz myslím na jeho budúcnosť. S manželom zvažujeme jeho ďalšie
vzdelanie. Dali by sme mu aj modré z neba.
Neviem, po kom je taký nešikovný. Má
sánky, aké ostatné deti vidia iba na obrázku,
a on sa...“
Monika nedopovedala. V tom okamihu

sa sama šmykla na vrtkom ľade. Ruka sestry
ju zadržala tesne pred pádom. V sekunde
sčervenela.
Trápny moment vyplnený tichom. Prerušila ho až sestra, keď sa sklonila k chlapcovi.
„Chodíš do školy?“
„Nie, ešte iba do škôlky.“ Prestrašené oči
signalizovali neistotu z pozornosti dospelého. „Ale už mám doma aktovku, lebo o dva
roky budem prvák.“
„A chodíš do škôlky rád?“
„Áno. Veľmi. Mám tam veľa kamarátov.
Cez deň aj spíme,“ rozhovoril sa Tiborko.
„Ale sobotu a nedeľu nemám rád.“
„Prečo?“ pri tejto vete zdvihla Ľudmila
nechápavo obočie.
„Doma sa nemám s kým hrať. Ocko je
v práci. Mamka nakupuje alebo pracuje
na počítači a...“
„A už prestaň! Čo to rozprávaš? Dnešné
deti nevedia byť vďačné,“ otočila sa matka
k sestre. A potom sa znova pozrela na syna:
„Hodiny práce, len aby ti nič nechýbalo,
a ty...?! Zbohom, sestra.“ Zdrapla chlap-

P
ca za ruku a ťahala ho za sebou smerom
k autu.
„Možno by ste mohli tráviť menej času
zháňaním vecí. Radšej mu darujte svoj čas.
Spomienky a zážitky mu nekúpite. Na oblečenie nebude spomínať,“ poznamenala
sestra.
„Čo vy môžete vedieť o deťoch! Pri všetkej
úcte, sestra!“ s iróniou v hlase a pohŕdavým
pohľadom sa Monika ešte raz obzrela.
„Naše dieťa je výnimočné! Psychologička
tvrdí, že geniálne... A hranie to môže iba
pokaziť. A rozmaznávať ho nežnosťami?
V tomto nehostinnom svete ho to tiež
na realitu nepripraví. A vôbec, neviem,
prečo vám to vysvetľujem!“
Padajúce vločky pomaly prikrývali stopy
na chodníku. Ľudmila sa zamyslela: Tiež
som bola dieťa. Nemala som ani zďaleka to,
čo on. No hru s bratmi a sestrami a teplý čaj
od mamy by som ani za všetku tú parádu
nevymenila. n
Eva
ilustr. snímka: www.flickr.com

Len tak...
Chystala som sa na stanovačku. Spacák, karimatka, dačo pod zub... Na kôpku som si skladala veci, kontrolovala zoznam a podchvíľou dopĺňala ďalšie. Okolo mňa sa obšmietal môj
malý brat. Stále viac sa mu úsmev preklápal na nesprávnu stranu.
„A kedy sa vrátiš? A nevezmeš ma so sebou?“ skúšal ďalej. Mlčala som. Prečo uprednostniť brata pred dobrými kamarátmi?
„Tak rád by som išiel s tebou! Prechádzal by som sa po lese a nachytal by som ti vtáčky,
aby ti mohli spievať namiesto rádia...“
Marta Gromošová

o ôsmej piesni totiž nasleduje
biblická pieseň Presvätej Bohorodičky z Evanjelia podľa svätého
Lukáša: „Velebí moja duša Pána“ atď.
Zatiaľ čo všetky predošlé biblické piesne
sú starozákonného pôvodu a slúžia
viac-menej ako isté refrény k tropárom
kánona, táto pieseň je novozákonná a je
samostatnou časťou bez prelínania sa
s tropármi kánona. Má jediný refrén pre
všetkých šesť veršov evanjelia: „Čestnejšia si ako cherubíni“. Podľa svedectva
Nikefora Kallista (14. storočie) sa Presvätá Bohorodička zjavila sv. Kozmovi,
ktorý zložil túto pieseň, a s radostnou
tvárou povedala: „Páčia sa mi tvoje piesne, ale táto sa mi páči viac ako všetky
ostatné; páčia sa mi tí, ktorí spievajú
duchovné piesne, no nikdy im nie som
taká blízka ako vtedy, keď spievajú túto
tvoju novú pieseň.“
Staršie rukopisné predpisy nekladú
nejaký zvláštny význam tejto piesni, ale
v neskorších predpisoch sa už objavuje zvolanie prednášané diakonom
alebo kňazom: „Bohorodičku piesňami
(v piesňach) zvelebujme“. Ide o podobné zvolanie, ako je v iných liturgických obradoch zvolanie: „Vnímajme“.
Teda nabáda poslucháčov na pozorné
počúvanie slov piesne a znásobené je to
ešte okiadzaním chrámu práve na záver
ôsmej piesne a počas spevu Čestnejšia
si... Neskôr sa k zvolaniu diakona pridal
ešte výraz „Matka svetla...“ ako poukázanie na ranný charakter modlitby
utierne a východ slnka. V predpisoch
konštantínopolskej aj jeruzalemskej
cirkvi sú jednotlivé refrény obohatené
o poklony, teda pri každom speve Čestnejšia si... sa počúvajúci ľud prežehnal
a uklonil, a takto vzdával úctu Presvätej
Bohorodičke. n
Michal Bučko

Prosba a poďakovanie
Pri čítaní dnešného 28. žalmu sa mi pripomenul Jób, ktorého údel Boh zmenil v momente, keď sa sám začal modliť
za svojich priateľov.

D

ávid si vylieva srdce. Sympatické je, že sa vzdáva pomsty a plne dôveruje, že
Božia odplata bude tá najsprávnejšia. Je spokojný. Jób ide ešte ďalej a prihovára
sa za iných. Za ich požehnanie. Sme pri téme odpúšťania. A prajnosti.
Dávid žil ako spokojné dieťa v pastierskej rodine. V deň ako každý iný prišiel Samuel
a požehnal ho kráľovským pomazaním. Len tak. Bez veľkolepých plánov. Pripomenul
sa mi aj boj s Goliášom. Deň, keď maličký Dávid stál oproti niekomu, kto ho prevyšoval. V mnohých ohľadoch. Ale Dávid stál pevne v Božom požehnaní. Ktovie, koľko
takýchto situácií Dávid zažil. Muselo ich byť veľa, lebo poznal, čoho všetkého „je Boh
schopný“. Ako znenazdajky, keď to človek najmenej čaká, môže zasiahnuť. Preto si
pred Bohom spokojne vylieva srdce. Neskrýva znechutenie. Nesnaží sa hovoriť pred
Bohom „tie správne slová“, ale povie mu všetko presne tak, ako to cíti. Ale akékoľvek
konanie vo vzťahu k týmto ľuďom necháva plne na Boha. Lebo vie, že takto to bude
najlepšie.
O odpustení teoreticky vieme všetko. Len v konkrétnych dňoch nám to nejde. Pri
šoférovaní po zimných cestách mi napadol jeden príklad. Zranenie, ktoré si žiada
odpustenie, som si prirovnala k havárii áut. Ak nabúrame my, aj zákon od nás žiada, aby sme z miesta nehody neušli a spravili, čo treba. My spravíme kúsok, ostatné
doplní poistka. V prípade ľudských karambolov sa od nás žiada priznanie viny a prosba
o zmierenie. Všetko ostatné potom doplní Božia milosť.
Ale sú situácie, že iní nabúrajú do nás. Občas ujdú. Občas budú nepríjemní. Faktom
ostáva, že naše auto je zničené od nárazu. Ak s tým nespravíme nič, budeme jazdiť
na poškodenom. V horších prípadoch sa z miesta ani nepohneme. Nepomôže nám
tváriť sa, že sa nič nestalo. Nepomôže nám ani falošná slušnosť a komentár havárie,
že „o nič nejde“ (lebo „ide“). Nepomôže urazene odmietať komunikáciu s vinníkom
havárie. Čo by asi nikto nespravil. Nepomôže ostať stáť na ceste, odmietať vyriešenie zo
strany vinníka a rozčuľovať sa, prečo auto nejde ako predtým.
Autá chceme mať v poriadku. Chceme haváriu vyriešiť. Hanbíme sa jazdiť na zničenom. Hanbíme sa stáť na ulici po havárii a sú nám nepríjemné ľudské pohľady. Zranené srdce vidno tiež. A je predmetom ľudských rečí. So zraneným srdcom sme rovnako
neschopní pohnúť sa ďalej. Zranené srdce nefunguje a bráni v zdravom posune nášho
života. Prečo ho nechceme dať do poriadku? Prečo odmietame komunikáciu s tým,
kto nám škodu spôsobil? Dávid nám ukazuje, že Bohu môžeme povedať o všetkom,
čo v sebe máme. Ale ďalším krokom má byť odpustenie a zmierenie, korunované
odovzdaním človeka do Božích rúk. Modlitbou zaňho. Lebo vtedy bude Božia milosť
v prúdoch tryskať na životy tých, za ktorých prosíme. I na ten náš. n
Valéria Juríčková
snímka ikony kráľa Dávida: www.window-into-heaven.com

22 | na každý deň jeden

slovo 5 | 2015

PONDELOK 2. marec

ŠTVRTOK 5. marec

NEDEĽA 8. marec

Hieromučeník Teodot

Mučeník Konón

Čítania: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21

Čítania: Gn 7, 11 – 8, 3; Prís 10, 1 – 22

Tretia pôstna nedeľa
– Krížupoklonná nedeľa

Vy teda buďte dokonalí... (Mt 5, 48)

Zástupy žasli nad jeho učením. (Mt 7, 28)

Od okamihu vtelenia Božieho Syna sme
povolaní k snahe o väčšiu dokonalosť, než je
prirodzená slušnosť. Už nestačí byť „dobrým
človekom“, „nebáť sa a nekradnúť“. Božia
vôľa od nás žiada, aby sme sa snažili o nasledovanie Krista. Toto nasledovanie spočíva
v úsilí o dokonalosť, predovšetkým o milosrdenstvo a dobrotu.

Poslucháčom bol okamžite nápadný rozdiel
medzi Ježišovým kázaním a slovami iných
vykladačom Písma. Ježiš hovoril s Božou
autoritou, sám bol Božím slovom, priniesol
posolstvo Božieho života. Nebol len hlásateľom tohto posolstva. Každé jeho slovo bolo
autoritatívnym a záväzným posolstvom
Božej múdrosti a lásky.

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny,
menlivé časti z pondelka. Čítania: Ef 4, 25 –
32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, zač. 15 (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny,
menlivé časti zo štvrtka. Čítania: Kol 3, 4 –
11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24 (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

UTOROK 3. marec

PIATOK 6. marec

Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk

Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria

Čítania: Gn 7, 1 – 5; Prís 8, 32 – 9, 11

Čítania: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12

Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.

Nasledovanie Krista nie je ľahkou vecou. Kto
si chce zachovať svoj pozemský blahobyt
a fyzický život za každú cenu, stratí spásu
a prináležitosť k Božiemu kráľovstvu. Kto
však podstúpi pre Krista všetky možné straty a stane sa trebárs aj mučeníkom, získa
skutočný život vo večnej blaženosti.

Boh žiada celé srdce. S Bohom nemožno
robiť kompromisy. Polovičatosť, váhanie, nerozhodnosť v nasledovaní Krista sú pre kresťana vždy rovnako škodlivé ako napríklad
v polovici prerušené liečenie v nemocnici.
Kresťanstvo je bezvýhradné rozhodnutie pre
Boží poriadok. Kto chce oboje, Boha aj Bála,
nepochopil, kto je Boh.

(Mt 10, 39)

Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny,
menlivé časti z utorka. Čítania: Flp 2, 12 –
16, zač. 241; Mt 10, 32 – 11, 1, zač. 38 (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

Prepodobný Gerasim od Jordána

Tretia zádušná sobota
Hieromučeníci z Chersonu:
Bazil a spoločníci

7, 3)

Správna kritika sa začína u seba samého.
Ak budeme mať mieru kritiky a prísnosti
na seba, potom budeme správne jednať aj
s druhými. Ak u seba nájdeme celé brvná,
ktoré musíme odstrániť, rozrezať a spáliť,
nebudeme mať mnoho času na kritiku
druhých.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: menlivé časti zo stredy 3.
týždňa Veľkého pôstu a mučeníkovi. Zdržanlivosť od mäsa (MM 20, 52)

Jedného na smrť chorého bohatého roľníka
navštívil jeho priateľ, ktorý mu bol vždy
verný a vždy mu povedal len pravdu. Keď tak
pri ňom sedel, chorý povedal: „Priateľu, včera som napísal svoj testament. Ani nevieš,
aká ťarcha mi spadla zo srdca. Synovi som
poručil polovicu majetku, manželke som
zariadil, že do smrti môže slušne žiť, svoju
dcéru som vyplatil. Ani na starého sluhu
som nezabudol.“ Priateľ pozorne počúval
a keď chorý dohovoril, povedal: „Na nič si
nezabudol? A komu si poručil to najdrahšie
– svoju dušu?“

Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Čítania: Gn 8, 21 – 9, 7; Prís 11, 19 – 12, 6;
Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 – 16, zač. 80

Ja chcem aj tomuto poslednému dať
toľko. (Mt 20 14)
V nebeskom kráľovstve platí iné právo než
tu na zemi. Potvrdzujú to i slová starozákonného proroka Izaiáša: „Ako sú nebesá
vyvýšené nad zem, tak sú cesty moje vysoko
od ciest vašich a moje myšlienky od myšlienok vašich“ (Iz 55, 9). Nech by naša vernosť
bola akákoľvek, nevytvára nárok na Božiu
milosť. Boh je spravodlivý a len on dokáže
zvážiť a rešpektovať všetky skutočnosti.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov, pri ktorej sa číta apoštol
a evanjelium. Menlivé časti zo stredy prostredného týždňa Veľkého pôstu
a mučeníkom. (MM 22, 53)

lásky k nám? Pane, ty si naozaj „vzkriesenie
a život“! (Jn 11, 25)
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: menl. časti zo stredy prostredného týždňa Veľkého pôstu a prepodobnému. Zdržanlivosť od mäsa (MM 22, 51)

ŠTVRTOK 12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan Sigriansky. Gregor Dialogos, pápež
Čítania: Gn 10, 32 – 11, 9; Prís 13, 19 – 14, 6

Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok.
(Mt 25, 14)

Bohom zverené talenty sú rôzne a rôzne
veľké. Boh ich rozdáva slobodne, ale tiež
„každému podľa jeho schopnosti“. Keď teda
Boh rozdeľuje rôzne, žiada aj rôznu tržbu.
Od nikoho sa nežiada nespravodlivo mnoho.
Naopak, od každého bude požadovať rôzny
výsledok podľa jeho možností, veku, povolania...
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny,
menlivé časti zo štvrtka. Čítania: Gal 2, 16
– 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, zač. 105 (HS:
157; PZ: 112; HP: 113)

Mučeník Kodrat a spoločníci

PIATOK 13. marec

Čítania: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22

Prenesenie ostatkov patriarchu Nikefora

Aj dnes sa niekedy zdá, že Božia vec je stratená. Aj keď sú niekedy naše i jeho začiatky
v Božom kráľovstve nepatrné, Božia vec
nakoniec zvíťazí. Preto nielen apoštolom,
ale aj nám Pán často zdôrazňuje: „Čo sa tak
bojíte? Ešte stále nemáte vieru?“ (Mt 4, 40)

Ježiš nehovorí zbytočne tam, kde je všetko
jasné. Tak to bolo aj pri povolaní Alfejovho
syna Léviho (Matúša) za apoštola. Pán
videl do jeho srdca a vedel, že je pripravený
na Božiu službu. Preto „vstal a išiel za ním“.
Ako je to s nami? Sme pripravení žiť svoje
kresťanstvo na tom mieste, kam nás Pán
povolal?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby za zosnulých. Panychída
(HS: 160, 162; PZ: 115, 116; HP: 115, 117)

Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 6.
Tropár z hlasu a Krížu, Sláva, I teraz, kondák triódy. Prokimen, Aleluja a pričasten

Poď za mnou! (Mk 2, 14)

PONDELOK 9. marec

Ono je síce najmenšie zo všetkých semien,
ale keď vyrastie... je z neho strom. (Mt 13, 32)

Cena spásy je bezmedzná, a preto nezaplatiteľná. Svätá Terézia z Avily, učiteľka Cirkvi,
zvykla hovoriť: „Ak stratíme dušu, inú
nemáme, aby sme mohli dôjsť spásy.“ Ako
nikto nemôže nič ponúknuť zo svojho majetku, čo by prevyšovalo cenu jeho pozemského
života, tak nemôže pre kresťana existovať
nič, čo by presahovalo cenu kresťanského
života milosti. Správna stupnica hodnôt
sa plne ukáže každému, aj neveriacemu,
na Božom súde, keď už nebude možno kúpiť
späť spreneverený dar milosti. Rozsudok posledného súdu nebude ovplyvnený svetským
majetkom ani spoločenským postavením či
mocou, ale mierou odovzdanosti do Božej
vôle, teda milosti viery, nádeje a lásky.

Čítania: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2,
14 – 17, zač. 8 (rad.); 1Sol 4, 13 – 17, zač. 270;
Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

z triódy. Namiesto Svätý Bože sa spieva
Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 149, 211; PZ:
103, 174; HP: 104, 172)

UTOROK 10. marec

Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: menlivé časti z piatka 3.
týždňa Veľkého pôstu a hieromučeníkom.
Zdržanlivosť od mäsa (MM 21, 49)

SOBOTA 7. marec

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata,
a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? (Mt

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet
získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo
vymení človek svoju dušu?! (Mk 8, 37)

(Mt 6, 24)

STREDA 4. marec
Čítania: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18

Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8, 34
– 9, 1, zač. 37
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Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny,
menlivé časti z utorka. Čítania: 1Kor 1, 18 –
31, zač. 125; Mt 13, 24 – 30 . 36b – 43, zač. 52
a 54 (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 11. marec
Patriarcha Sofronios
Čítania: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13, 9

Chytil dievča za ruku a ono vstalo.
(Mt 9, 25)

Telesné uzdravenie a vzkriesenie z mŕtvych
je obrazom uzdravenia z viny a vzkriesenia
z ťažkého hriechu, ktorý je smrťou duše.
Tento zázrak sa deje v každom obrátení a sviatosti zmierenia, keď počúvame:
„Vstaň“. Sme vďační za tieto divy Božej

Čítania: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa
začalo driemať a zaspali. (Mt 25, 5)
Neskorý a nečakaný príchod ženícha nás
upozorňuje na neskorý, ale náhly druhý
príchod Božieho Syna, ktorý príde vo svojej
sláve. Upozorňuje tiež na to, aby nás v hodine smrti a v deň jeho príchodu nenašiel
nepripravených. A čím sú časy temnejšie,
tým je potrebnejšie, aby sme čakali na jeho
druhý príchod.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: menl. časti z piatka prostredného týždňa Veľkého pôstu a prepodobnému. Zdržanlivosť od mäsa (MM 23, 51)

SOBOTA 14. marec
Štvrtá zádušná sobota
Prepodobný Benedikt
Čítania: Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 –
37, zač. 31 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn
5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Priviedli k nemu hluchonemého a prosili
ho, aby naňho vložil ruku. (Mk 7, 32)

Chorých je stále dosť, a tí hľadajú pomoc. Aj
za Ježišových čias bolo dosť chorých, ktorí
ho vyhľadávali, alebo ich k nemu prinášali
ich príbuzní. Aj tohto hluchonemého. Chorý
nie je uzdravený pre svoju preukázanú vieru,
ale preto, že na svet prišiel mocný Boží Syn.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby za zosnulých. Panychída
(HS: 160, 162; PZ: 115, 116; HP: 115, 117)

NEDEĽA 15. marec
Štvrtá pôstna nedeľa. – pamiatka prepodobného Jána, autora spisu Rebrík
Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 –
31, zač. 40 (rad.); Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt
4, 25 – 5, 12 zač. 10 (prep.)

Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba
modlitbou. (Mk 9, 29)
Zbožná legenda hovorí o tom, ako Pán
neba a zeme poveril anjela, aby šiel na zem
a skúmal, prečo je tam toľko biedy. Poslušný
anjel chodí, hľadá prameň všetkého zla,
ale nadarmo. Konečne si celý ustatý sadne
k spovednici a počúva. Prichodia veľkí i malí
hriešnici. Príde jeden a hovorí: „Nemodlil
som sa.“ Príde druhý a obviňuje sa: „Nemodlil som sa.“ Kľakne tretí, štvrtý i desiaty,
rad-radom a mnohí sa žalujú: „Nemodlil
som sa.“ „Pane,“ ponáhľa sa anjel k Bohu,
„príčinou všetkého zla na zemi je, že sa
ľudia nemodlia alebo sa málo modlia.“
Ľudia neprosia, preto nedostanú. Kto neklope, tomu sa brána neotvorí. Nemodlíš sa,
nenachádzaš Boha.
Otec chorého chlapca si bol vedomý svojej
slabej prirodzenej viery, ale mal dobrú vôľu
a prosil o dôveru z nadprirodzeného daru
Pána. Tým bola splnená Kristova podmienka
na uskutočnenie zázraku. Ježiš však zdôrazňuje túto podmienku aj apoštolom v odpovedi na ich otázku: „Tento druh nemožno
vyhnať ničím, iba modlitbou.“
Sv. Alfonz Mária de Liguori vo svojej knihe
Modlitba, veľký prostriedok spásy o modlitbe napísal: „Kto sa modlí, určite bude spasený. Kto sa nemodlí, nedôjde k Bohu. Len
preto sa niektorí nespasili, lebo sa nemodlili.
Keby sa boli modlili, neboli by sa zatratili.
Všetci blažení, okrem detí, sa spasili, lebo sa
modlili. Ó, Bože, od modlitby závisí všetko
naše dobro, zmena nášho života, dary tvojej
lásky, dokonalosť, vytrvalosť, večná spása.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 7.
Tropár z hlasu, Sláva, I teraz, kondák triódy.
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba,
Milostiplná. (HS: 150, 212; PZ: 104, 175; HP:
105, 174)
František Dancák
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Sviatky
Bohorodičky
C
irkev nemá vo zvyku sláviť deň pozemského narodenia svätých, ale iba
deň ich narodenia pre nebo – deň
smrti. Výnimku však tvoria dvaja najväčší
spomedzi svätých, a to Božia Matka
– Presvätá Bohorodička a sv. Ján
Krstiteľ, v prípade ktorých slávime
nielen ich narodenie sa pre nebo, ale
aj pozemské narodenie.

dala vybudovať na pamiatku tohto sviatku
v Jeruzaleme chrám, ktorý bol dvakrát
zničený. V roku 614 Peržanmi a v roku 638
Arabmi. Práve v tomto období bol dátum

Narodenie Bohorodičky

Prvým spomedzi veľkých sviatkov
v liturgickom kalendári je sviatok
Narodenia Bohorodičky, ktorý je –
ako to vidno zo slov tropára tohto
sviatku –  osobitne radostný a dôležitý. Jeho radosť spočíva v tom, že
v ňom oslavujeme narodenie Božej
Matky a vládkyne neba a zeme. Dôležitosť tohto sviatku je v tom, že nám
predkladá pred oči veľkú pravdu viery
o Božom materstve Prečistej Panny
Márie, z ktorej „zažiarilo slnko spravodlivosti, Kristus, Boh náš“. Už vyšla
ranná zora, čo poukazuje na blížiaci
sa východ slnka. Na dôležitý význam
tohto sviatku poukazuje aj celý názov
uvedený v bohoslužobných knihách:
„Narodenie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie vždy Panny“.
Pravdou je, že v evanjeliu sa o tejto
radostnej udalosti narodenia Božej Matky
nehovorí nič, ba aj apokryfné Protoevanjelium sv. apoštola Jakuba, ktoré obšírne
popisuje počatie Bohorodičky sv. Annou,
sa o tejto udalosti zmieňuje iba v krátkosti.
„Dovŕšil sa čas a Anna v deviatom mesiaci porodila. Spýtala sa pôrodnej baby:
,Koho som priviedla na svet?‘ Ona odvetila: ,Dcéru.‘ Anna odpovedala: ,V tento
deň bola oslávená moja duša!‘ A uložila
dievčatko spať. Po niekoľkých dňoch, ako
to bolo zvykom, sa Anna očistila, nadojčila
dievčatko a nazvala ju Mária.“

Historické pozadie sviatku

Sviatok Narodenia Bohorodičky patrí vo
východnej cirkvi medzi veľmi staré sviatky
Bohorodičky, aj keď sa nedá presne určiť,
kedy tento sviatok vznikol. Vo svojich
homíliách ho spomínajú sv. Ján Zlatoústy,
sv. Prokl, sv. Epifán, sv. Augustín či sv.
Roman Sladkopevec. Palestínska tradícia
uvádza, že sv. cisárovná Helena (†330)

sviatku ustanovený na 8. september, čo,
ako uvádza E. Sendler, mohla byť podľa
niektorých historikov reakcia byzantských
cisárov na uctievanie Isidy a Aštarty, matriarchálneho božstva víťaziacich pohanov,
ktorí ich uctievali práve 8. septembra. Pre
byzantskú cirkev znamenal tento krok nielen náhradu pohanského sviatku, ale predovšetkým víťazstvo Krista nad satanom
a jeho stúpencami, víťazstvo, na ktorom
mala účasť aj Božia Matka Mária.
V Konštantínopole bol tento sviatok
uvedený počas vlády cisára Justiniána (527
– 565), ale do 9. storočia nemal všeobecný
charakter, t. j. nebol kánonicky uznaný, aj
keď v tom čase už jestvovalo mnoho bohoslužobných textov. Je dôležité poznamenať,
že v Galii (dnešné Francúzsko) sa sviatok
slávil po roku 630 a v Ríme až koncom 7.
storočia, čo potvrdzujú aj Liber Pontificalis
(Knihy pápežov) – akýsi zborník skutkov
rímskych pápežov, ktorý sa začína apoštolom Petrom. n
Milan Gábor
snímka: wordpress.com

Neschopnosť
osobného
sebadarovania
v manželstve
Katolícka cirkev vyžaduje, aby sa snúbenci
pri uzavretí manželstva jeden druhému
navzájom darovali. Konkrétne to znamená, že majú jeden druhého prijať výlučne
ako svojho celoživotného partnera, čiže
v zmysle biblických slov majú opustiť svojho
otca a matku, a stať sa jedným telom.
Z toho vyplýva aj fakt, že nemôžu zatajiť
nič, čo by mohlo byť v budúcnosti zdrojom
manželských rozbrojov. Takto chápaná
požiadavka vzájomného darovania  je taká
dôležitá, že schopnosť alebo neschopnosť
vzájomného sebadarovania priamo vplýva
na platnosť manželského súhlasu, a tým
aj samotného manželstva. Zo schopnosti
osobného sebadarovania totiž vyplýva
samotná prirodzená schopnosť človeka
žiť v manželstve v jeho najosobnejších  
dimenziách. Vyjadruje schopnosť človeka
prijímať vo vzťahu k manželstvu primerané,
slobodné a premyslené rozhodnutia. Ide tu
nielen o teoretické poznanie práv a povinností, ktoré sa v manželstve majú plniť, ale
aj o praktickú schopnosť ich vykonávať.  
Predpokladá sa, že muž a žena  po dosiahnutí veku dospelosti túto schopnosť majú.
Aj napriek tomu sa však stáva, že konkrétnej osobe alebo osobám  táto schopnosť
chýba. Môže to byť z dôvodu zlej výchovy
v rodine alebo z dôvodu psychologickej nepripravenosti človeka na prijatie záväzkov,
ktoré z uzavretia manželstva vyplývajú, alebo aj z dôvodu psychickej choroby. Niekedy
je táto neschopnosť takého charakteru, že
neumožňuje postihnutému žiť v manželstve
takým spôsobom, ako sa v našej kultúre vyžaduje. Vtedy hovoríme o prekážke (vade)
manželského súhlasu. V niektorých prípadoch môže byť vada manželského súhlasu
takého charakteru, že spôsobuje neplatnosť
samotného manželského súhlasu a tým aj
samotného manželstva. Ak z týchto dôvodov prichádza k rozpadu a zániku manželského spolužitia, manželia majú právo požiadať cirkevný súd o prešetrenie platnosti
ich manželstva. Tieto dôvody začala Cirkev
vo svojom súdnictve akceptovať v súvislosti
s rozvojom psychologickej a psychiatrickej
vedy. O tom, ako to vyzerá v praxi, budeme
písať v ďalších úvahách.
František Čitbaj
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spolok
sv. cyrila a metoda
Jubilanti – marec
50 rokov: Ing. Milan Jacko, Vojnatina; Ján
Truhan, Závadka
60 rokov: Terézia Hriciková, Lesné;
Ing. Milan Hutňan, Vranov nad Topľou;
otec Ján Kmec, Dvorianky; Ing. Mária
Kralčáková, Košice; Mária Porubcová,
Veľaty; Anna Serbinová, Nový Ruskov;
Marta Sotáková, Vranov nad Topľou; otec
Vladimír Tomko, Košice; Mária Vachaľová, Bukovce
70 rokov: Mária Bicková, Košice; Jozef
Čekan, Zemplínska Teplica; Mária Červeňaková, Dúbravka; Mária Gajdošová,
Iňačovce; Mária Gerová, Banské; Anna
Kasenčáková, Košice; Alžbeta Meglesová, Bajany; Johana Sedlická, Kysta; Anna
Blašková, Stakčínska Roztoka; Mgr. Iveta
Cifráková, Trhovište; Mária Ficová, Kaluža; Emil Jenčík, Sečovce; Marta Karczubová, Bratislava; Helena Mazurová, Sobrance; Helena Pavlová, Čerhov; Emil Semjan,
Kusín; Františka Sučková, Lada; Pavlína
Šáriczká, Košice; Mária Vašková, Trnkov
80 rokov: Anna Čalovková, Bunkovce;
PhDr. Mária Ďurišínová, Bratislava; Rozália Dzvončeková, Streda nad Bodrogom;
František Kmec, Zdoba; Mária Olčáková,
Vyšná Olšava; Anna Olejarová, Dvorianky; Emília Štofková, Michalovce
85 rokov: Ján Dzuro, Slavkovce; Mária
Džuganová, Michalovce; Jozef Kendra,
Zlaté Moravce; Mária Kocanová, Cabov;
Mária Košarová, Svit; Alžbeta Platková, Okružná; Mária Vojtková, Brezina
90 rokov: Anna Krajňáková, Janov; Anna
Pačutová, Slivník; Mons. Jozef Tóth, Košice
95 rokov: Alžbeta Adamiková, Košice;
Mária Ihnátová, Bánovce nad Ondavou
Všetkým jubilantom vyprosujeme
mnoho šťastných rokov!
Na spolok darovali:
Ing. Michal Novotný, Žiar nad Hronom
– 14 eur; Viktor Sučko, Okružná – 10
eur; Dr. Ján Kováč, Čaradice – 7 eur; Ján
Radvanský, Bunkovce – 7 eur; Mikuláš
Lechan, Slanské Nové Mesto – 4 eurá;
Mária Bardociová, Bunkovce – 2 eurá;
Alžbeta Čupková, Šumiac – 2 eurá; Andrej
Kasarda, Kováčová – 2 eurá; Helena Mojzešová, Červená Voda – 2 eurá; Alžbeta
Stretavská, Bunkovce – 2 eurá; Oľga Karafová, Červená Voda – 1 euro
Srdečne ďakujeme!
2% z dane
Spolok sv. Cyrila a Metoda, o. z., Hollého
4, Michalovce je zaregistrovaný ako prijímateľ 2% zaplatenej dane od fyzických aj
právnických osôb.
Pozvánka na valné zhromaždenie
16. mája 2015 bude v Michalovciach
valné zhromaždenie Spolku sv. Cyrila

a Metoda, na ktoré pozývame zástupcov
jednotlivých pobočiek. Program valného
zhromaždenia sa začne archijerejskou
svätou liturgiou o 8.00 hod. v Bazilike
Svätého Ducha a bude pokračovať rokovaním v priestoroch hotela Mousson.
koinonia sv. ján krstiteľ
Svätá liturgia s modlitbami za manželstvá
01.03. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
19.03. Záborské, obecný dom (18.00 h )
Biblický večer
26.03. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk,
sek@koinoniapo.sk
jubileá kňazov
Ján Minďaš, právo nosiť nábederník, výpomocný duchovný vo farnosti Jakubany
– 4. marec 1940 – 75 rokov života; Michal
Kuruc st., správca farnosti v Sulíne – 9.
marec 1975 – 40 rokov kňazstva; Mons.
Jozef Tóth, titulárny kanonik, protojerej,
na odpočinku v Košiciach – 20. marec
1925 – 90 rokov života; Ján Kmec, farár
v Dvoriankach – 24. marec 1955 – 60
rokov života; Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie – 26. marec 1955
– 60 rokov života; Michal Onderko st.,
titulárny kanonik, sudca Metropolitného
tribunálu Prešovskej archieparchie, farár
v Ruskej Novej Vsi – 30. marec 1950 – 65
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
19. februára oslávil
krásne životné jubileum – 50 rokov života Mons. Ľubomír
Petrík, stavroforný
protojerej, docent
na GTF PU v Prešove, hovorca ABÚ a zároveň katechista
nášho druhého neokatechumenátneho
spoločenstva v Bardejove. Chceme sa
poďakovať nebeskému Otcovi, že nám
do spoločenstva poslal svojho zástupcu,
ktorý nám sprítomňuje živého Krista, hlása Božie slovo a vedie nás svojou otcovskou láskou.
Drahý otec Ľubomír, ďakujeme ti za námahu, ktorú vynakladáš pre naše spoločenstvo, za ohlasovanie kerygmy.
Ďakujeme za obetavosť, lásku, pomoc,
čas, za všetky rady, ponaučenia, správne
usmernenia na ceste. K životnému jubileu ti vyprosujeme dar múdrosti, trpezlivosti a otcovskej lásky, aby si dobrotou
svojho srdca a láskou k blížnym i naďalej
rozširoval rady veriacich i ďalších spoločenstiev. Nech ťa Všemohúci odmení
za tvoju obetavú službu, nech ťa Panna

Mária ochraňuje a nech Svätý Duch riadi
každý tvoj krok i rozhodnutie.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z druhého neokatechumenátneho spoločenstva v Bardejove
Vrodená inteligencia, pokora a nekonečná trpezlivosť sú črty nášho duchovného
otca Juraja Danka ml., ktorý 16. marca
oslávi 34. narodeniny.
Vážený otec Juraj, pri príležitosti vašich
narodenín vám z úprimného srdca ďakujeme za chvíle strávené s vami v chráme, kde s veľkou láskou šírite krásu našej
viery, kde vrúcne vzdávate vďaku nášmu
nebeskému Otcovi. Silné náboženské
cítenie a viera, ktorá pramení vo vašom
láskavom srdci, sa prenáša aj na nás, vám
a Cirkvi oddaných veriacich.
Do ďalších rokov vášho života vám prajeme pevné zdravie od milostivého a všemohúceho Boha, ktorému ste zasvätili
celý svoj život. Nech vás vytrvalé modlitby, láskavosť a múdrosť sprevádzajú
po celý život.
s veľkou úctou veriaci z Lukova
Drahý náš otec Ján Kmec, 24. marca oslávite 60 rokov života. Pri tejto príležitosti
vám aj touto cestou blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí, dary
Svätého Ducha, nech vás Matka ustavičnej pomoci ochraňuje na vašej ďalšej životnej a pastoračnej ceste.
farská rada a veriaci z Dvorianok
Drahá naša kantorka
Mária Gerová z Banského, pri príležitosti
vašich 70. narodenín sa vám chceme
poďakovať za vašu
kantorskú
prácu
a popriať vám do ďalších rokov všetko
najlepšie. Vyprosujeme vám od nebeského Otca hojnosť Božích milostí, silu
Svätého Ducha, ochranu Presvätej Bohorodičky, zdravie, lásku a ešte veľa rokov
v kruhu najbližších aj v kruhu celej farskej
rodiny. Do ďalších rokov krásnej kantorskej práce zvolávame mnoho rokov, šťastných rokov!
To vám vyprosujú sestry Helena, Zuzana
a Anna.
oznamy
Uzdravenie vzťahov – seminár s pátrom
Eliasom Vellom
Termín: 20. – 24. apríl 2015
Miesto: Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica,
Hotel Morava
Informácie: 0908 995 740, 0915 270 490,
0902 130 480
Páter Elias Vella je maltský minorita, ktorý chodieva na Slovensko, aby duchovne
povzbudil veriacich na duchovných cvičeniach zameraných na vnútorné uzdravenie a hlboký, dôverný vzťah s Bohom.

Duchovné cvičenie KOČ
Duchovné cvičenia Kruciaty oslobodenia
človeka (KOČ), ktoré  budú v rekolekčnom
dome otcov palotínov vo farnosti Smižany, sa uskutočnia 6. až 8. marca.
Téma duchovných cvičení: Radosť je nasledovať Pána!
Prihlasovať sa môžete do 28. februára
2014.
Kontakt: Margita Kočišová, 0944/54
60 14, 053/443 43 11, margitakocisova@
gmail.com
Informácie: www.kruciata.sk
inzercia
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Prežite veľkonočné sviatky v hoteli ** Sorea Stará Ľubovňa za skvelé ceny. Senior
od 115 eur, dospelá osoba od 127 eur.
V cene ubytovania: plná penzia alebo
polpenzia, relaxačné procedúry a bohatý
kultúrny program. Tel.: 052/432 17 51 –
2, 0918 665 427.
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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9. - 13. marca
Moja televízia

KROKY VIERY

zasvätených

TELEVÍZNE DUCHOVNÉ
CVIČENIA iba v TV LUX
SĽUBY

ťažký život v Bosne z pohľadu veriacich
a duchovenstva, ktorí sa stali obeťami
tyranie, nenávisti a nespravodlivosti počas
vojny v Bosne a iných ozbrojených konfliktov 18.45 Stojí to za to! (7) – svedectvá
manželských párov o tom, že manželstvo
má zmysel 20.25 Effeta (Jn 2, 13 – 25) – zamyslenie nad nedeľným evanjeliom 21.55
October baby ⓬ – príbeh o jedinečnosti
ľudského života a sile odpustenia, o udalostiach okolo narodenia Hannah, ktorá v 19
rokoch zisťuje, že bola adoptovaná po tom,
čo prežila umelý potrat
07.03. (sobota) 11.40 Gréckokatolícky
magazín R
08.03. (nedeľa) 08.00 Animované biblické príbehy: Postavený na skale – Ježiš
učí muža, ktorý má pocit krivdy, aby
bratovi odpustil a miloval ho 08.30 Klbko
– program pre deti o pôstnom predsavzatí
10.00 Svätá omša z Nimnice – priamy pre-

Viac na
www.tvlux.sk

nos 18.45 Spojení oceánom: Peter Krajňák
– dokument o Petrovi Krajňákovi, ktorý
vyštudoval ekonómiu na Slovensku, neskôr
študoval americkú históriu na univerzite
Lehman College v Bronxe v USA a aktívne
sa zapája do života vo farnosti, v ktorej
je členom organizácie Kolumbovi rytieri
19.40 Katechéza: Sv. Terézia z Lisieux: Nikto
nežije sám; autor: Veronika Barátová 20.25
Medzi nebom a zemou – hosť: Ivo Samson,
zahranično-politický analytik 22.55 Rumunsko: Smerom k slnku ⓬ R
09.03. (pondelok) 17.05 Gréckokatolícky
magazín R 19.30 Kroky viery zasvätených
– televízne duchovné cvičenia
10.03. (utorok) 18.45 Krížové výpravy:
Cesty viery ⓬ – dokument o tom, aké boli
príčiny a motivácie prvej krížovej výpravy,
ktorú pôvodne nazývali ozbrojenou púťou
19.30 Kroky viery zasvätených – televízne
duchovné cvičenia

Autorom knihy je skupina odborníkov na rodinu pod vedením W. B. Wilcoxa z Virginskej
univerzity, ktorá zhromaždila najnovšie vedecké poznatky o rodine a naformulovala ich
do tridsiatich téz rozdelených do viacerých oblastí: ekonomika, vzťahy, fyzické a psychické zdravie, kriminalita a domáce násilie. Aj keď autori vychádzajú z vedeckých štúdií
a občas sa treba popasovať s odbornými termínmi, predsa môže táto publikácia pomôcť
ujasniť si, prečo na manželstve záleží a ako pôsobí stabilita alebo nestabilita rodiny
na prosperovanie manželov, detí, komunít aj celej spoločnosti. (Dada Kolesárová)

Gravitácia

Skoro celý dej filmu sa odohráva na orbite našej planéty. Počas opravy Hubblovho teleskopu dochádza k vážnej kolízii, ktorá znamená smrť skoro všetkých členov posádky raketoplánu. Nažive ostane iba skúsený astronaut Matt Kowalsky (George Clooney) a doktorka
Ryan Stone (Sandra Bullock). Film poukazuje na obetavosť človeka, ktorý sa rozhodol
zachrániť spolupracovníčku, a to hneď v dvoch rovinách – fyzickej i psychickej. Zachránil
ju nielen tým, že jej dopomohol k návratu na Zem (pričom sám zomiera na orbite), ale
ukázal jej dôležitosť života cez spoznávanie jej ťažkého životného príbehu. Skrz neho
objavuje v sebe chuť žiť i v zdanlivo beznádejnej situácii, kde je logickým riešením smrť. (Juraj Gradoš)

Smokie Norful: No Greater Love

Prestížne oceňovanie významných počinov v hudobnom priemysle Grammy Awards sa
v USA aj tohto roka pristavilo pri kategórii Najlepšia gospelová pieseň. Jej víťazom sa stal
hudobník, skladateľ a spevák, pastor a pedagóg Smokie Norful so skladbou No Greater
Love (Niet väčšej lásky). Na vrchole gospelovej hudobnej scény je Norful viac než desaťročie. Debutoval v roku 2002 piesňou I Need You Now. Odvtedy produkuje jeden vydarený hudobný kúsok
za druhým a dnes patrí medzi najobľúbenejších gospelových interpretov. V rokoch 2003 a 2004 získal titul
Gospelový umelec roka, ktorý udeľuje rebríček najúspešnejších hudobných diel v USA Billboard. (grammy.
com; igospel.sk)

27.02. (piatok) 16.30 Výchova detí v mediálnej dobe; hosť: Pavel Izrael 21.30 V čase
pôstu po hudobných stopách zvučných
duchovných a sakrálnych diel (2)
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) 13.00 Ján Hollý v interpretácii Idy Rapaičovej a Jozefa Šimonoviča
14.00 Abrahám – biblický príbeh
08.03. (nedeľa) 14.00 Červené ruže –
rozhlasová hra
14.03. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach; slúži otec Marko Rozkoš
15.03. (nedeľa) 13.00 Mons. Jozef Tóth –
90 rokov 14.00 J. G. Tajovský: Hriech – rozhlasová hra 15.30 Rehabilitačné centrum
pre nevidiacich v Levoči
22.03. (nedeľa) 14.00 Púšťou a pralesom
– rozhlasová hra

jednotka

rtv:

hudba film kniha

Prečo na manželstve záleží

11.03. (streda) 00.40 Rumunsko: Smerom
k slnku ⓬ R 18.45 Mozambik: Cyprián
⓬ – dokument o Cypriánovi Paritem,
ktorého život a mučenícka smrť inšpirujú
katolíkov v Mozambiku aj dnes 19.30 Kroky
viery zasvätených – televízne duchovné
cvičenia 20.25 Prehľad katolíckych periodík
na Slovensku
12.03. (štvrtok) 18.45 Matka kubánskeho ľudu ⓬ – dokument o úcte k Panne
Márii de la Caridad del Cobre, ktorá spája
Kubáncov 19.30 Kroky viery zasvätených –
televízne duchovné cvičenia
13.03. (piatok) 17.00 Kajúca pobožnosť
– priamy prenos z Vatikánu s pápežom
Františkom 17.45 Ježišovo srdce v dejinách ⓬ – dokument o pôvode a histórii
úcty k Spasiteľovmu srdcu 18.45 Áno,
beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu
(12) – dokument adresovaný tým, ktorí
plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej
cirkvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto
zväzku vytrvať celý život 21.55 Svätý Peter
(1) ⓬ – film o pôsobení svätého Petra
v prvopočiatkoch Cirkvi
15.03. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Bratislavy – priamy prenos svätej omše z Katedrály sv. Martina

lumen

02.03. (pondelok) 16.00 Univerzita tretieho veku: Boj o čistotu viery a zbožnosť
– autor: Juraj Dolinský
03.03. (utorok) 09.10 Strážca hory – dokument o Jozefovi Hrenákovi, bývalom
väzňovi a narkomanovi, ktorý obrátenie
a pokoj v duši našiel na hore Zvir, kde trávi
voľný čas v modlitbách a je pomocou pri
zveľaďovaní tohto pútnického miesta R
17.30 Doma je doma: Krížové utorky:
Kríž svetových dní mládeže – publicistická
relácia o krížoch na netradičných miestach
18.45 Púť do Chartres – dokument o pešej
púti z Notre Dame v Paríži do katedrály
v Chartres 20.20 Gréckokatolícky magazín – magazín o Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku
04.03. (streda) 00.40 Strážca hory R
11.25 Gréckokatolícky magazín R 18.45
Rumunsko: Smerom k slnku ⓬ – dokument o prenasledovaní Gréckokatolíckej
cirkvi v komunistickom Rumunsku; páter
Tertulian Langa rozpráva svoj príbeh o tom,
ako možno prežiť brutalitu komunistického
väzenia a zachovať si vieru a lásku 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
05.03. (štvrtok) 02.30 Gréckokatolícky
magazín R 18.45 Peru: Radosť z modlitby
⓬ – dokument, ktorý približuje život v peruánskych kláštoroch 21.05 Rumunsko:
Smerom k slnku ⓬ R
06.03. (piatok) 16.30 Gréckokatolícky
magazín R 17.30 Bosna a Hercegovina:
Veriaci v Krista ⓬ – dokument zachytáva

03.03. (utorok) 04.15 Spišský Jeruzalem –
dokument o Kalvárii pri Spišskej Kapitule R
DVOJKA
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27.02. (piatok) 16.15 Spišský Jeruzalem –
dokument o Kalvárii pri Spišskej Kapitule
01.03. (nedeľa) 12.10 Orientácie 12.35
Slovo 00.45 Slovo R
03.03. (utorok) 14.15 Orientácie R 16.00
Dirigent z gulagu – príbeh muža, ktorému
hudba pomohla prežiť

04.03. (streda) 10.25 Dirigent z Gulagu
– príbeh muža, ktorému hudba pomohla
prežiť R 20.00 Z Rudňan do Bronxu –
dokument o troch rómskych aktivistoch,
na návšteve v amerických menšinových
komunitách
08.03. (nedeľa) 11.05 Orientácie 11.30
Slovo; príhovor gréckokatolíckeho ži
linského protopresbytera Emila Turiaka
ku Krížupoklonnej nedeli 01.05 Slovo R

Liturgické
pexeso
Apoštolár
Apoštolár je liturgická kniha obsahujúca text Skutkov svätých apoštolov,
ich listov, ako aj Zjavenia svätého
apoštola Jána. Texty sú podelené
rovnako ako evanjeliá na začala,
teda časti. Listy rozdeľujeme nielen
podľa autora, ale aj podľa adresáta.
Väčšina apoštolov písala všeobecné
listy určené celej Cirkvi, iba apoštol
Pavol písal listy jednotlivým komunitám alebo dokonca osobám.

rádio slovensko a regina
01.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje
Mons. Marián Šuráb
08.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons.
Stanislav Stolárik, pomocný biskup
15.03. (nedeľa) 09.05 Archijerejská svätá
liturgia z Gréckokatolíckeho kňazského
seminára blahoslaveného P. P. Gojdiča
v Prešove; slúži Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita, spievajú
bohoslovci kňazského seminára a Zbor sv.
Romana Sladkopevca
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
n Vladko sa stratil v lese, už sa
zotmelo a on stále nemôže nájsť
cestu. Zrazu šliapne do prázdna
a letí dole zo skaly. Podarí sa mu
však zachytiť o strom. Asi 30 metrov pod sebou vidí vodnú hladinu,
z ktorej vytŕčajú ostré kamene.
Vladko sa pozrie hore a zakričí:
„Je tam hore niekto, kto by mi
mohol pomôcť?“
Z nebies sa ozve božský hlas:
„Vladko, veríš?“
Vladko odpovie: „Verím, verím!“
A hlas zhora hovorí: „Dobre, tvoja
viera ťa ochráni. Skoč!“
Vladko sa pozrie dole, vidí vodnú
hladinu, z ktorej vyčnievajú kamene. Potom sa zase pozrie hore
a zavolá: „Nie je tam hore ešte
niekto?“
n V lietadle sa otvoria dvere pilotnej kabíny a do lietadla vstúpi
kapitán. Vezme padák a hovorí:
„Mám pre vás dve správy. Jednu
dobrú a druhú zlú. Najprv tá
zlá. Nemáme palivo a o chvíľu
začneme padať. Tá dobrá – idem
po pomoc.“

Na Slovensku bol vydaný apoštolár
ako Rímom schválená kniha až
v roku 2012 a obsahuje isté odchýlky
od katolíckeho vydania Nového
zákona (Neovulgáty).
Pomôcky:
Asay, Aše,
ATR, Oka,
Runa

Brucho,
prenesene

Vojenský
obvod

Odvoz
Rímske číslo 6 a likvidácia
odpadu

Atlantic

Plieska

Jeden
z apoštolov

Môj,
Pohanský boh Egyptský boh
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Legenda: AFÉRA, AKTÉR, BALIAREŇ, BLANA, BLESK, BRÁNA,
BRANISKO, BREKOV, CEMENTÁREŇ, CESTÁR, CMAR, FARMA,
GRAFIKON, HROBY, KLONY, KROJ, LOPTA, MALTA, NÁRODY,
NEROVNICA, OBETA, OFINA, OCHOTA, OTVOR, PISÁR, RIEKA,
RODIČ, SAVANA, SKOKAN, SLAMA, SLINA, SMERNICA,
SNAHA, STOKA, TEMPO, TERASA, TRÉNER, ÚVAHA, VALACH,
VÁNOK, VETVA, VLASY, ZÁKON, ZAMAGURIE, ZAMAT, ZINOK,
ZVYKY, ŽAKET, ŽIACI.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 3. Krížovka: Bolo by na hanbu
premárniť terajší čas. Osemsmerovka: Jednoduchý život nás
nič nenaučí. Výherca: Tobiáš Greško zo Sigordu.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Odpustové slávnosti
Gréckokatolíckej cirkvi
Prešovská archieparchia
HRABSKÉ – 10. máj, nedeľa (bl. hieromučeník Vasiľ Hopko)
RAFAJOVCE – 24. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
KRÁSNY BROD – 31. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
MALÁ POĽANA – 14. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
PREŠOV – 24. jún, streda (Narodenie sv. Jána Krstiteľa)
SABINOV – 21. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
LEVOČA – 5. júl, nedeľa (Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách)
STROPKOV – 5. júl, nedeľa (sv. Cyril a Metod)
RUSKÉ PEKĽANY – 18. júl, sobota (bl. hieromučeník P. P. Gojdič OSBM)
SEČOVSKÁ POLIANKA – 26. júl, nedeľa (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
LITMANOVÁ – 9. august, nedeľa (25. výročie zjavení)
ŠAŠOVÁ – 2. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
BUKOVÁ HÔRKA – 16. august, nedeľa (Premenenie Pána)
ĽUTINA – 23. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ – 30. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

Košická eparchia
SLOVINKY – 26. apríl, nedeľa (veľkomučeník a divotvorca Juraj)
MICHALOVCE – 24. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
SEČOVCE – 4. júl, sobota (sv. Cyril a Metod)
VEĽKÉ KAPUŠANY – 18. júl, sobota (bl. hieromučeník Peter Pavol Gojdič)
KLOKOČOV – 16. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
KOŠICE – 13. september, nedeľa (Narodenie Presvätej Bohorodičky)
TREBIŠOV – 22. november, nedeľa (Nedeľa Krista Kráľa)

Bratislavská eparchia
ŠAŠTÍN – 13. jún, sobota (Spolutrpiaca Bohorodička)
BRATISLAVA – 29. jún, pondelok (sv. Peter a Pavol)
BRATISLAVA – 20. september, nedeľa (Povýšenie sv. Kríža)

Metropolitné púte
KRAKOV – 16. máj, sobota (6. metropolitná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva)
ĽUTINA – 5. september, sobota (metropolitná púť mládeže)

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
13. – 15.03. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
20. – 22.03. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov
Bardejov a Hrabské. Veková kategória účastníkov je
od 9 do 30 rokov.
27. – 29.03. Kvetný víkend a stretnutie s prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom
Babjakom SJ v Prešove
10. – 12.04. Kurz zbav nás zlého. Zámerom kurzu
je poukázať na najčastejšie ponuky kuchyne zlého.
Pozrieť sa na jeho päťstupňovú prevodovku motora, ktorý nás má zapriahnuť na jazdu večnej smrti.
A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista s jeho záchranou
a sprevádzaním na ceste večnej radosti a pokoja. Veková kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec
Jozef Maretta)
17. – 19.04. AŠAD
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
12. – 15.03. Kurz prípravy na manželstvo. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo
môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur za osobu.
20. – 22.03. Manželstvo Misia Možná (MMM). Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
24. – 26.04. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz, ktorý pomáha manželom posilniť, oživiť a uzdraviť ich vzťah
prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu
Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 90
eur za manželský pár.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
07.03. Fatimská sobota – protopresbyterát Vranov
nad Topľou-Čemerné (10.00 h)
04.04. Fatimská (Veľká) sobota – protopresbyterát
Sabinov (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
07.03. Fatimská sobota (08.30 h)
25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
07.03. 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)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých: Miroslav
Dargaj: dargajmiroslav@gmail.com
03.03. 17.45 Film s besedou – Nič nás nerozdelí
(hosť: doc. Gabriel Paľa)
13. – 14.03. Púť študentov GTF a iných fakúlt
do Litmanovej

