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Čistý rok prekročil polovicu

Krížová cesta rúk
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Becherov
Chmeľová Mikulášová
Šarišské
Čierne
Bardejov-Vinbarg Andrejová
Bardejov-Družba
Bardejov

Beloveža
Rešov

Ortuťová

Bardejovský protopresbyterát

D

o roku 2011 pozostával protopresbyterát
z devätnástich farností.
V tom roku došlo k rozdeleniu na Bardejovský a Hrabský
protopresbyterát. V dnešnej
dobe patria do Bardejovského
protopresbyterátu farnosti: Bardejov-mesto, Bardejov-Družba,
Bardejov-Vinbarg, Andrejová,
Becherov, Beloveža, Chmeľová,
Mikulášová, Rešov, Ortuťová
a Šarišské Čierne. Pôsobí tu
osemnásť kňazov.

História

Bardejovský protopresbyterát nemá dlhú históriu. V 18.
storočí patril k Sekčovskému,
neskoršie k Makovickému
dekanátu. Bardejovskí gréckokatolíci patrili k farnosti Rešov.

Prvým kaplánom rešovskej
a bardejovskej farnosti (s bytom v Bardejove) bol od 12.
marca 1899 kaplán z Prešova
Jozef Hanuľa. Budovanie
chrámu a farskej budovy sa
začalo 8. mája 1901, chrám bol
dokončený na jar roku 1903.
Cirkevná vrchnosť rozhodnutím z 26. februára 1903 zmenila kaplánstvo na definitívnu
farnosť a prvým farárom sa stal
Gabriel Marťak. Celkový počet
veriacich aj s pridelenými obcami činil 724 veriacich. Sídlom
dekanátu však nebol Bardejov.
Do roku 1950 ním bol Kružlov,
neskoršie Malcov. Bardejov sa
stal sídlom dekanátu až v roku
1968, dekanom bol Mikuláš
Gladyš. Pre známe dôvody boli
potom sídlom dekanátu s krátkymi prestávkami Kružlov,

Štatistika
Gréckokatolíkov: 8 480
Farností: 11		
Filiálok: 13
Chrámov: 24		
Kaplniek: 14
Najstarší chrám: drevený Chrám sv. Lukáša, Tročany (15. stor.)
Najnovší chrám: bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a Vasiľa Hopka,
Bardejov-Vinbarg (2012)
Prví doložení kňazi z roku 1726: Ján (Andrejová), Ján Seikaj (Becherov), Michal Petrík st. (Beloveža), Lukáš Škarlický (Chmeľová),
Semion Andriovský (Mikulášová), Simeon (Ortuťová)
zdroj: Schematizmus 2014

Chmeľová, Beloveža a od roku
2003 opäť Bardejov.
V roku 1997 bola vyčlenením
z farnosti Bardejov zriadená
farnosť Bardejov-Vinbarg
a v roku 2011 farnosť Bardejov-Družba.
V roku 2011 došlo k rozdeleniu Bardejovského protopresbyterátu na Bardejovský
a Hrabský protopresbyterát.

Zaujímavosti

Najstaršou zaujímavosťou sú
drevené chrámy, ktoré sú najväčším súborom zachovaných
sakrálnych pamiatok v severovýchodnej časti východného
Slovenska.
Chrám sv. Lukáša v Tročanoch je pravdepodobne najstarší drevený chrám východného
obradu nielen na Slovensku,
ale aj v celej karpatskej oblasti.
Podľa štýlu patrí do obdobia
na rozhraní 15. – 16. storočia.
V r. 1968 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku
(NKP).
Chrám Stretnutia Pána so
Simeonom z r. 1760 (NKP)
v Kožanoch patrí pre vzácnu
výzdobu interiéru a zaujímavý
ikonostas medzi hodnotné
sakrálne objekty. Ikonostas je
tzv. balkánskeho typu – dvoj-

dverový. Jeden z troch zvonov
je z r. 1406.
Chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Jedlinke z r. 1763
(NKP) je trojdielny, trojpriestorový a trojvežový. Ikonostas
je ladený do modra s bohatou
drevorezbou a zlátením.
V Chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Bardejovských
Kúpeľoch z r. 1730 (NKP) bol
v r. 2006 úplne zreštaurovaný
exteriér.
O niečo mladší Chrám sv.
biskupa Mikuláša z r. 1775 (tiež
sa nachádza v Bardejovských
Kúpeľoch) sa považuje sa
za jeden z najkrajších zrubových drevených chrámov
na našom území. Bol prenesený
z obce Zboj (r. 1967). Ikonostas
má štvorradovú architektúru
na štyroch poschodiach.
Chrám sv. Paraskevy vo
Vyšnej Polianke (NKP) bol
postavený v r. 1919 namiesto
pôvodného chrámu z r. 1810.
Od roku 1968 pôsobí v Bardejove Rád sv. Bazila Veľkého.
Z Rešova, ktorý patrí do Bardejovského protopresbyterátu,
pochádzajú rodičia nedávno
blahorečenej Miriam Terézie
Demjanovičovej. A z Bardejova pochádza aj ďalšia
významná osobnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
– ThDr. Emil Korba, kňaz,
básnik, publicista, redaktor
a rodoľub.

Pútnické miesto

Šašová, mariánske pútnické
miesto, sa nachádza 17 km
od Bardejova. Patrí k farnosti
Ortuťová. S ikonou Presvätej
Bohorodičky s dieťaťom v náručí z 15. stor., ktorá sa podľa
kanonickej vizitácie z roku
1834 spomína ako miraculosa (zázračná), je najstarším
pútnickým miestom gréckokatolíkov Prešovskej archieparchie na Slovensku. K ikone
sa vzťahuje apoštolské breve
pápeža Pia VI. z 30. júna 1779,
ktorým boli udelené plnomocné odpustky. n
František Dancák
Michal Onderko ml.
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Cisárove nové šaty...
alebo Slovenská
rozprávka naopak
z obsahu
8 Po stopách biblických rodín
archieparchiálna púť rodín
10 Zasväteným
list kardinála Sandriho
12 Dives in misericordia
14 Klaviatúra života
rozhovor s Mons. Jozefom Tóthom
16 Charakteristika ruských
ikonopiseckých škôl
18 Malá Vieska
mariánske pútnické miesto
20 Kozmonaut z Hanisky
21 Spomienky na ThDr. Jána Semana
22 Krížová cesta rúk
25 Zrodenie Mukačevskej eparchie
26 Deti, snúbenci a peniaze
28 Čistý rok prekročil polovicu
29 Neboj sa, budeš žiť
svedectvo Roba Slamku (3)
30 Pramatka Eva
32 Medzi ikonami
vzťahy sú ako ikona
33 Pascha
liturgická katechéza
33 Poďakovanie za vyslobodenie
z nebezpečenstva
biblická katechéza
40 Sviatky Bohorodičky
zamyslenie nad ikonou (5)

Azda všetci poznáme rozprávku Hansa
Christiana Andersena Cisárove nové šaty.
Na konci malé dieťa odhalí pravdu a v dave,
ktorý oslavuje nádherné neexistujúce šaty,
vykríkne: „Cisár je nahý!“ Zrazu si títo ľudia
uvedomia, že dieťa má pravdu a pridávajú
sa k nemu: „Veď to dieťa má pravdu, cisár je
skutočne nahý!“ Rozprávka sa končí tak ako
všetky klasické rozprávky. Dobro víťazí nad
zlom a pravda nad klamstvom.
Aj v slovenskej rozprávke s názvom
Referendum deti vykríkli, že v tom majú
jasno. Slovenský národ to však nepochopil,
lebo nechcel. Prečo predal pravdu za misu
šošovice? Možno preto, lebo hodnota mise
šošovice sa dá na burze reálne vyčísliť, ale
hodnota pravdy či požehnania nie.
Aj Judášov pragmatizmus mal svoju zvrátenú logiku, tridsať reálnych strieborných
bolo viac ako Božie kráľovstvo. Slovenský
národ urobil pragmatické rozhodnutie:
„Veď tam, kde nejde o peniaze, vlastne
nejde o nič.“ Hodnoty sa nedajú ani jesť,
ani predať. Boli svine za tých „šesť miliónov
eur“, ktoré Ježiš nechal potopiť na brehu
Genezaretského jazera, zbytočne vyhodené
peniaze? Nikto to vtedy nepochopil, ale Boh
mal v tom jasno. Prečo nastala potopa sveta? Prečo bol zborený Jeruzalemský chrám?
A prečo sa z „pýchy Byzancie a východu“
– chrámu Hagia Sofia stala mešita a múzeum? Treba čítať medzi riadkami, lebo
tam sa často zmestí viac ako do samotných
riadkov...
Pragmatizmus rozhodol, že zlodej a vrah
Barabáš bol lepšou demokratickou voľbou
ako Ježiš – pravda a život. Pragmatický Pilát
si do smrti neustále umýval ruky, ale ani tak
nedokázal zmyť špinu menšieho zla. Boh vo
svojej múdrosti počítal aj s nehanebnosťou

a bohorúhavým volaním národa: „Jeho krv
na nás a na naše deti!“ a vo svojej nekonečnej láske dokázal zmeniť kliatbu na požehnanie.
Diabol hnaný vlastnou posadnutosťou
a neukojiteľnou nenávisťou sa nevedel
dočkať Ježišovej smrti. Ale práve v tomto
vytúženom momente „víťazstva“ zrazu
s hrôzou zistil, že všetko prehral. Pripomína mi to vojenskú stratégiu Kartáginca
Hanibala. Postavil proti silnému nepriateľovi slabý stred vojska, ale vynikajúce krídla
armády. Nepriateľ vnikol do vojska ako
nôž do masla, jeho víťazstvo sa však stalo
jeho záhubou, lebo pevné krídla ho zovreli
a obkľúčili. Ježiš nám dovolil urobiť s ním
všetko, čo sme chceli. Dovolil nám vniknúť
kopijou až do svojho srdca, aby nás v tom
momente svojimi rukami rozpätými na kríži
pevne objal a svojou láskou zvíťazil nad
našou zlobou.
Je naivné myslieť si, že v slovenskej
rozprávke s názvom Referendum, ktorá má
akýsi pochybný koniec, Boh prehral. Veď
aj veľkopiatková prehra bola iba súčasťou
Božej stratégie nedeľného víťazstva. To, že
sa na nás a na našu Cirkev vylialo vedro
špiny, patrí k imidžu Ježišových priateľov.
Hanbiť by sa mali tí, ktorí sa nezašpinili,
a iba čakali doma, ako to všetko dopadne.
Svitanie nedeľného rána však nie je iba pre
tých, ktorí ostali hrdinsky pod krížom, ale
pre všetkých, ktorí dokážu povedať: „Bože,
odpusť mi.“ A Boh nám odpovie: „Synu, vitaj
doma!“

Mgr. Michal Onderko ml.
bardejovský protopresbyter
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Kniha o jezuitských rysoch pontifikátu pápeža Františka s názvom
Pápež jezuita, „nedokončené myslenie“, sloboda a laicita u pápeža Františka vyšla vo februári vo Vatikáne.
Autorom je Vittorio Alberti, profesor
filozofie na Pápežskej lateránskej
univerzite. Kniha sa snaží pochopiť
súvislosť medzi kresťanstvom, slobodou myslenia a laicitou. (RV)

Stretnutie zástupcov katolíckych
univerzít Európy sa uskutočnilo 18.
– 21. februára v írskom Limericku.
Zastúpenie na ňom mala aj Katolícka
univerzita v Ružomberku. Zastupoval
ju doc. František Trstenský, prorektor
pre zahraničné vzťahy. Rokovania
sa uskutočnili na pôde hosťovskej
Mary Immaculate College. Stretnutie
inicioval rektor tejto školy prof. Michael Hayes.

Sv. Gregorovi z Nareku, arménskemu kňazovi a opátovi, bude
pridelený titul učiteľ Cirkvi. Rozhodol
o tom Svätý Otec František 21. februára, keď potvrdil kladné veto plenárneho zasadnutia kardinálov a biskupov, členov Kongregácie pre kauzy
svätých. Sv. Gregor bol význačným
teológom, básnikom a náboženským
spisovateľom, Arménmi uznávaným
ako učiteľ národa. Ako svätca ho
Rímske martyrológium pripomína 27.
februára.

Mons. Ladislav Hučko, pražský
apoštolský exarcha, slúžil 2. marca
v Chráme sv. Františka rytierskeho rádu križovníkov s červenou
hviezdou na pozvanie veľmajstra
a generála rádu Dr. Josefa Šedivého
slávnostnú bohoslužbu na počesť
patrónky Pražského apoštolského
exarchátu sv. Anežky Českej. Pri tejto
bohoslužbe po prvýkrát zaznel Moleben k prepodobnej matke Anežke.
(www.exarchat.cz)

Belgickí biskupi proti návrhu
eutanázie osôb s demenciou. Na legislatívny návrh rozšíriť v Belgicku
vykonávanie eutanázie aj na osoby
trpiace demenciou, ktoré vopred prejavili svoju vôľu formou vyhlásenia,
reagovali miestni biskupi publikovaním vyhlásenia v hlavných belgických
denníkoch. V texte, ktorý 2. marca
publikovali denníky De Standaard
vo flámčine a La libre Belgique vo
francúzštine, vyjadrila Konferencia
biskupov Belgicka jasnú a jednoznačnú opozíciu voči návrhu zákona.
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Diakonské svätenie sa konalo v Paríži

Zomrel gréckokatolícky kňaz Michal Drahňovský

V exarchátnom Katedrálnom
chráme sv. Vladimíra Veľkého
v Paríži sa 20. februára uskutočnila diakonská vysviacka
Bohdana Jacoša. Svätiteľom bol
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Slávnostnú
liturgiu v cirkevnej slovančine
spevom sprevádzal katedrálny
zbor Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru. Bohdan
Jacoš, pôvodom zo Slovenska,
ukončí bohoslovecké štúdiá
v Parížskom katolíckom inštitúte v tomto roku. Je členom
spoločnosti apoštolského života

V stredu 11. marca 2015 usnul
v Pánovi v nemocnici v Starej
Ľubovni zaopatrený sviatosťami otec Michal Drahňovský,
gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie s právom
nosiť nábederník. Boh si ho
povolal v 75. roku života a 47.
roku kňazstva.
Božská liturgia a pohrebné
obrady sa uskutočnili 14. marca
2005 v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni.
Otec Michal Drahňovský
sa narodil 30. októbra 1940
v Zemplínskej Širokej Jánovi
a Alžbete, rod. Jančíkovej.
Po štúdiách teológie prijal 24.
júna 1967 sviatosť manželstva
s Máriou, rod. Čabrovou, a 2.
júna 1968 v Michalovciach
kňazskú vysviacku.
Prvou farnosťou otca Michala
bola Matysová, kde sa pričinil
o postavenie Chrámu sv. Petra

— Parížskych zahraničných misií a chystá sa na misie do Ázie.

(grkatba.sk, snímka tam)

V europarlamente prezentovali
katolícky postoj k náhradnému materstvu
Náhradné materstvo a ľudská
dôstojnosť – taká bola téma
konferencie, ktorá sa 23. februára podvečer konala v Európskom parlamente v Bruseli.
Organizovala ju pracovná
skupina pre bioetiku a ľudskú
dôstojnosť a komisia biskupských konferencií krajín Európskeho spoločenstva (COMECE).
Prostredníctvom konkrétnych
prípadov náhradného mater-

stva a apelovania na rozum
bola pre európskych politikov
výzvou, aby odmietli praktiky,
ktoré sú rozpore s ľudskou
dôstojnosťou.
Diskusiu otvoril predseda
pracovnej skupiny Miroslav
Mikolášik, slovenský europoslanec, a páter Patrick Daly,
generálny tajomník COMECE,
ktorý predstavil dokument
vypracovaný komisiou biskup-

ských konferencií, prezentujúci
stanovisko k danej problematike, ktoré bolo vypracované
v priebehu roka. Následne
jezuita Patrick Verspieren z parížskeho Centra Sèvres ponúkol
prítomným reflexiu venovanú
problematike obchodovania
s ľuďmi, najmä ženami, čo je
v praxi často spojené s náhradným materstvom.

Británia schválila vytváranie detí
s tromi biologickými rodičmi
Britský parlament povolil vytváranie detí s tromi biologickými rodičmi. Rozhodlo o tom
hlasovanie jeho hornej komory
24. februára. Británia sa tak stala prvou krajinou na svete, ktorá legalizovala takýto postup.
Kritici zákon odsudzujú najmä
pre fakt, že umožňuje zásah
do genetiky ľudského rodu.
„Som hlboko sklamaný a rozhorčený z dnešného rozhodnutia britskej hornej komory
parlamentu, ktorým sa odteraz
v tejto krajine mení chápanie podstaty ľudskej bytosti.
Napriek skutočnosti, že neboli
vykonané ani len všetky klinické skúšky z hľadiska bezpečnosti takýchto postupov, Veľká
Británia takto otvorila dvere
mnohým ďalším manipuláciám
s človekom,“ uviedol slovenský

poslanec Európskeho parlamentu (EP) Miroslav Mikolášik, ktorý už pred prijímaním
zákona upozornil na „veľmi
nebezpečnú hru“, ktorú prijatý
postup predstavuje. Zdôraznil
vtedy, že „Británia chce dať zelenú bezprecedentnej technike
tvorby detí a neváha pritom
bagatelizovať zásah do ľudského genómu na neškodnú
mitochondriálnu výmenu,
čím otvára dvere ľudskému
genetickému inžinierstvu“.
Procedúra „trojrodičovstva”
sa vyvíja špeciálne na pomoc
ženám trpiacim na ojedinelé
genetické ochorenie, ktoré
postihuje celosvetovo približne
jedno zo 6 500 detí. Europoslanec v nej však vidí precedens
pre klonovanie a vytváranie
takzvaných „dizajnérskych

a Pavla. Ďalšími pôsobiskami boli Jakubany, Kremná,
Bajerovce, Kyjov, Krajná Bystrá,
Breznička, Petrová, Cigeľka, Ortuťová, Livov, Lukov,
Kečkovce a Žakovce. V týchto
farnostiach prispel k stavbám
a opravám farských budov
a chrámov. Od roku 2005 bol
otec Michal na odpočinku, ale
až do roku 2012 vypomáhal
v nemocničnej kaplnke v Starej
Ľubovni. Spolu s manželkou
Máriou vychovali dvoch synov
– Jaroslava a Mariána.
Otec Michal rád čítal Sväté
písmo, mnohé žalmy vedel naspamäť. Medzi jeho obľúbené
knihy patrili životopisy svätých.
Mal rád prírodu, často chodieval peši a patril do združenia
Ľadové medvede.
V novembri 2013 dostal
mozgovú príhodu. Aj napriek
vážnemu ochoreniu zostal plný

viery v živého Krista a prijal neľahký kríž. Pravidelne prichádzal na horu Zvir vysluhovať
sviatosť zmierenia. Vo februári
2015 dostal druhú, oveľa silnejšiu mozgovú príhodu.
Druhý príchod Krista očakáva
na cintoríne v Starej Ľubovni.
Blažený pokoj a večná pamiatka!
Informačné stredisko
Prešovskej archieparchie

V Bratislave a Kežmarku podporili
prenasledovaných kresťanov
Podporu prenasledovaným pre
vieru prišlo 3. marca vyjadriť
700 účastníkov verejného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo
na Hodžovom námestí v Bratislave a v Kežmarku. Na zhromaždení vystúpili politici Ján
Figeľ, Anna Záborská a Daniel
Lipšic, fotograf a dokumentarista, ktorý nedávno v Iraku
navštívil prenasledovaných,

Anton Frič, diplomat a bývalý
minister zahraničných vzťahov
Pavol Demeš, Jan Kerekréty
z Evanjelickej aliancie a svedectvo vydal aj egyptský kresťan
žijúci na Slovensku. Odznelo
aj posolstvo europoslanca Branislava Škripeka. Medzi zúčastnenými boli prítomní aj Béla
Bugár, Lucia Žitňanská, Peter
Zajac, Vladimír Palko, Pavol

Minárik, Grigorij Mesežnikov
a ďalší. Na záver zhromaždenia prítomní vydali vyhlásenie
na podporu prenasledovaných
kresťanov a položili sviečky
k fontáne na námestí, ktorá nesie názov Zem – planéta mieru
ako akt solidarity s prenasledovanými. (Tomáš Kováčik, Ivan
Lučanič)

Beseda o Afrike otvorila prežívanie Veľkého pôstu
v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
detí” na objednávku, a preto už
pred hlasovaním odsúdil tvorbu detí podľa kritéria kvality
a označil ju za „hazardnú hru
s ľudským rodom“. Pripomenul,
že tieto legalizačné snahy sú
v ostrom rozpore s platnými
medzinárodnými dokumentmi
na ochranu ľudskej dôstojnosti,
pričom upozornil na potrebu
hľadania eticky prijateľných alternatív liečby takýchto chorôb.
(www.mikolasik.sk)

Úvodom do Veľkého pôstu
v Cirkevnej základnej škole sv.
Juraja vo Svidníku bola beseda
s bývalou žiačkou Jankou Majdovou, dnes právničkou, ktorá
pôsobila ako dobrovoľníčka
v africkej Keni, v jej hlavnom
meste Nairobi. Ponúkla mnoho zaujímavých informácií
o krajine protikladov, ktorá je
svetovým vývozcom ruží, kávy
a čaju, má nádherné parky
a rezervácie. Ľudia tu však žijú
v chatrčiach, bojujú o holý
život. Pútavou a zaujímavou

formou porozprávala deťom
a učiteľom o svojom jednoročnom pobyte v rehabilitačnom
centre Bosco Boys, Nairobi

– Langata. Spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi sa starala
o chlapcov v internátnej škole.
(Helena Varchulová)


Evanjelizácia v Božej moci bol
názov víkendového stretnutia 20.
– 22. februára v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli (GMC). Prednášky o novej
evanjelizácii, o svedectve, o princípoch evanjelizácie s mocou, ako aj
o nutnosti byť vyzbrojený Svätým
Duchom tímu Petra Liptáka a otca
Slavomíra Palfiho povzbudili 86
účastníkov. Obohatením boli práce
v skupinkách, workshopy a spoločné
modlitby. (Patrik Maľarčík)

Košický pomocný biskup Mons.
Stanislav Stolárik oslávil 60 rokov
života. Narodil sa 27. februára 1955
v Rožňave. 28. februára slávil v seminárnom kostole v Košiciach ďakovnú
svätú omšu za dar života.

Ďalšie stretnutie mladých zo série
víkendov v GMC Bárka v Juskovej
Voli na tému Medziľudské vzťahy
ako obraz Božej Trojice sa uskutočnilo 27. februára – 1. marca. 105
účastníkov z protopresbyterátov Prešov a Vranov-Čemerné so štrnástimi
animátormi a dvoma kňazmi prežívalo spoločenstvo a krásu vzťahov ako
účasť na láske Božej Trojice. Katechézy o hodnote, dôležitosti empatie
pri riešení rôznych kolízií v rodine,
priateľstve a službe voči rodičom povzbudili mladých v nazeraní na krásu
a hodnotu života každého človeka.
Zodpovednými za tento víkend boli
kňazi Tomáš Metýľ a Tomáš Leško.
(Patrik Maľarčík)

Pravidelné zasadnutie rady
KBS pre rodinu sa uskutočnilo 27.
februára v Banskej Bystrici. Viedol ho
predseda rady Mons. Milan Chautur,
košický eparcha. Hlavnou témou
zasadnutia bola synoda o rodine
a odpovede na dotazník k príprave
októbrovej synody na tému Povolanie
a poslanie rodiny v Cirkvi a súčasnom
svete. Členovia rady sa zaoberali predovšetkým vybranými okruhmi otázok z tretej časti dotazníka s názvom
Konfrontácia: pastoračné perspektívy. Venovali sa témam: Ohlasovať
evanjelium rodiny dnes, Sprevádzanie
počas prvých rokov manželského života, Pastoračná starostlivosť o tých,
ktorí žijú spolu v civilnom manželstve
alebo bez manželstva, Liečiť zranené
rodiny, Odovzdávanie života a problém klesajúcej pôrodnosti, Výzva
týkajúca sa výchovy a úloha rodiny
pri evanjelizácii. Na zasadnutie rady

6|
prijala pozvanie aj Mária Šnegoňová,
aby predstavila obsah predmetu
výchova k manželstvu a rodičovstvu,
ktorý sa vyučuje ako prierezový predmet v základných a stredných školách
a súčasťou ktorého je aj sexuálna
výchova.

Novozvolený primátor mesta
Poprad Jozef Švagerko 5. marca oficiálne prijal tím Národného stretnutia mládeže P15. Zástupcovia rady
pre mládež a univerzity Konferencie
biskupov Slovenska (KBS), ktorí
akciu v meste organizujú, predstavili
na pracovnom stretnutí hlavné body
vzájomnej spolupráce. Na rokovaní sa
zúčastnil aj spišský biskup Mons. Štefan Sečka a popradský dekan Anton
Oparty. Partneri vzájomne potvrdili
plán požehnať a odhaliť pamätnú
tabuľu s podobizňou svätého Jána
Pavla II. pri príležitosti 20. výročia
jeho návštevy v Poprade. Národné
stretnutie mládeže v podobných
rozmeroch sa koná po druhý raz. Prvé
podobné stretnutie tohto typu sa
konalo v roku 2013 v Ružomberku.
(Michal Lipiak)

Fatimskú sobotu 7. marca
na hore Zvir otvorila modlitba
bolestného ruženca. V rozjímaniach
boli pútnici povzbudení do hlbšieho
prežívania obdobia pôstu. Po ňom
nasledovala svätá liturgia. V homílii
sa pútnikom prihovoril otec Marcel
Pisio, duchovný správca hory Zvir.
Pozornosť zameral na situáciu z evanjelia, keď Ježiš videl na mýtnici sedieť
Léviho. Lévi hneď vstal a šiel za Ježišom. Zdôraznil, že Lévi urobil to, čo
má urobiť každý. Po svätej liturgii už
tradične nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba
zverenia sa fatimskej Panne Márii.
(Matúš Marčák)

Malá púť sa na hore Zvir v Litmanovej uskutočnila na Krížupoklonnú
nedeľu 8. marca. Program sa začal
uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu požehnania
rodín. Potom nasledovala modlitba
bolestného ruženca. Hlavným slúžiteľom Liturgie sv. Bazila Veľkého bol
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ,
ktorý sa vrátil z púte vo Svätej zemi.
V homílii sa pútnikom prihovoril otec
Marko Durlák, špirituál Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove.
Povzbudil pútnikov do druhej polovi-
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Fatimská sobota v michalovskej bazilike minor

Rada hierarchov zasadala za účasti apoštolského nuncia

V rámci duchovnej obnovy
veriacich stredného Zemplína
sa v bazilike minor v Michalovciach konala 7. marca marcová
fatimská sobota. Po modlitbe
tretej hodinky vystúpila s tematickou prednáškou sr. Cyrila
Molčániová SNPM. Hovorila
o povolaní každého kresťana
k aktívnej službe pri budovaní
Božieho kráľovstva. Za rehoľ-

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom
úrade v Prešove sa 13. marca
konalo 16. riadne zasadnutie
Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, na ktorom sa zúčastnil aj
apoštolský nuncius arcibiskup
Mons. Mario Giordana.
Vo svojom príhovore hovoril
o svätej Štyridsiatnici – o prežívaní Veľkého pôstu.
V pracovnej časti rokovania
apoštolský nuncius, prešovský
arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR, bratislavský
eparcha Peter Rusnák a pomocný prešovský biskup Milan
Lach SJ podpismi potvrdili
Základný dokument Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi
sui iuris na Slovensku. Vydali
tiež vyhlásenie na podporu
prenasledovaných kresťanov vo
svete. Navzájom sa informovali
o archieparchiálnom a eparchiálnych zhromaždeniach
a stanovili termín konania
historicky prvého metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui
iuris na Slovensku na november
2015. Termín prvého zasadnutia
predbežne určili na 26. – 27.
november 2015.
Vladyka Milan Chautur CSsR
informoval o vysielaní Gréckokatolíckeho magazínu, ktorý in-

níkov sa vyznala, že čistota
sa rodí z veľkej lásky k Bohu
a dobrovoľná chudoba dáva
slobodu ducha pre vyššie veci.
Archijerejskú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. V kázni upriamil
pozornosť na veľkú vieru Božej
Matky, ktorá prešla mnohými
skúškami od zvestovania až
po kríž. Veriacich povzbudil

k budovaniu živej viery a vyzval
ich, aby sa v pôstnom čase
zamerali na pokánie. Odstrániť
zlo zo svojho života je cesta ku
Kristovi a jeho Pasche. Na slávnosti boli aj členovia rehoľných
komunít. Záverečný Moleben
k Presvätej Bohorodičke ukončil duchovnú slávnosť. (Michal
Hospodár)

Katolícki gynekológovia sa zišli na pracovnom stretnutí
V priestoroch Diecézneho
centra rodiny v Banskej Bystrici
sa 28. februára za prítomnosti prešovského pomocného
biskupa Mons. Milana Lacha
SJ, predsedu subkomisie pre
bioetiku teologickej komisie
KBS a rady KBS pre pastoráciu
v zdravotníctve, a Mons. Milana Chautura CSsR, predsedu
rady KBS pre rodinu, zišli
na pracovnom stretnutí lekári
gynekológovia, ktorí sa usilujú
vykonávať svoje povolanie
v duchu kresťanských morálnych zásad, spolu so zástup-

cami a lektormi prirodzených
metód regulácie počatia a ďalšími kresťansky orientovanými
odborníkmi. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena
informácií, duchovné povzbudenie a hľadanie spôsobov,
ako možno dnes kresťanským
manželom lepšie pomáhať v ich
úsilí o dobrý, zmysluplný život
v duchu evanjelia – a kresťanským snúbencom a mládeži
v ich príprave na šťastné manželstvo a zodpovedné rodičovstvo. Osobitná pozornosť sa
venovala jednotlivým metódam

prirodzenej regulácie počatia
a súčasným možnostiam medicínskej a duchovnej pomoci
párom v situácii nechcenej
neplodnosti. Prítomní otcovia
biskupi zdôraznili eminentný
záujem a podporu Cirkvi v hľadaní praktických riešení týchto
závažných problémov a hlbokú
účasť a podporu úsiliam lekárov, členov iných pomáhajúcich
profesií, lektorov prirodzených metód regulácie počatia
a všetkých, ktorí dnes obetavo
pracujú v tejto dôležitej oblasti.
(TK KBS)

Na GTF PU zavítali pustovníci z mesta
19. februára sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity (GTF
PU) uskutočnila prednáška
s názvom Prečo sa modliť v 21.
storočí. Pozvanie prijali traja
hostia zo spoločenstva Pustyňa z Krakova, ktorí sa venujú
kontemplatívnej modlitbe.
Cieľom bolo priblížiť spôsob
aplikácie modlitby do života.
Pri tejto téme sa študenti GTF
PU zaoberali konkrétnymi
otázkami, na ktorých odpovede
jasne poukazovali na spôsob
a realizáciu modlitby, ktorá je
kontemplatívna. Tieto a mnohé iné otázky boli podložené
aj svedectvom života hostí,
ktorí zakúsili silu spoločenstva
Pustyňa – pustovníkov z mesta. Pozvali študentov, aby sa
osobne zúčastnili na kontemplatívnej modlitbe či duchovnej

formuje o živote a podujatiach
Košickej eparchie a je vysielaný
aj v TV Lux a TV Noe.
Hovorili aj o potrebe šíriť
úctu k bl. rehoľnej sestre Miriam Terézii Demjanovičovej,
gréckokatolíčky pochádzajúcej od Bardejova, ktorá bola
v jeseni minulého roka v USA
blahorečená.
Kladne bola prijatá ponuka
použiť ako pomôcku na vyučovanie gréckokatolíckeho
náboženstva Katechizmus
Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi, ktorý sa postupne prekladá do slovenčiny.
Vladyka Ján Babjak SJ
ponúkol biskupom publikáciu
Dejiny duše ThDr. Jána Mastiliaka CSsR, rehoľného kňaza.
Zároveň pozval biskupov
na spomienku pri príležitosti
65. výročia likvidácie Gréc-

kokatolíckej cirkvi v bývalom
Československu, ktorá sa
uskutoční 25. apríla v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove.
Bude súčasťou celoslovenského podujatia v rámci Roka
zasväteného života. Informoval
aj o pripravovanej medzinárodnej konferencii Pôda ako Boží
dar a jej zodpovedné využívanie
v súčasnom svete, ktorú v Ľutine organizuje environmentálna
subkomisia KBS a Gréckokatolícky arcibiskupský úrad
v Prešove, a o príprave druhého Kongresu rodiny, ktorý sa
uskutoční 25. – 27. júna 2015
v Prešove a v Ľutine.
Biskupi rozprávali aj o niektorých ďalších skutočnostiach, ktoré budú preberané aj
na ďalších zasadnutiach Rady
hierarchov. (Ľubomír Petrík)

Vyhlásenie Rady hierarchov Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku
k situácii kresťanov v Sýrii, Iraku a na Ukrajine

obnove v Pustovni sv. Terézie
z Lisieux, ktorá sa nachádza
medzi Krakovom a Vadovicami. Súčasťou prednášky bolo
aj oboznámenie sa s prípravou
svetových dní mládeže, ktoré
sa budú konať v Krakove v roku
2016. Spoločenstvo Pustyňa spolupracuje pri príprave svetového

stretnutia so Svätým Otcom,
čoho potvrdením je kniha s názvom Modlitwa w ciszy (Modlitba v tichu). Kniha bola ponúknutá aj v slovenskom jazyku.
Kontakty: www.pustelnia.
pl, www.modlitwawciszy.pl,
janockova.tatiana@gmail.com.
(Peter Tirpák)

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.

Život človeka a jeho ľudská dôstojnosť sú nesmiernym Božím darom, ktorý máme chrániť na všetkých úrovniach od počatia až po prirodzenú smrť. My biskupi Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
zhromaždení na 16. riadnom zasadnutí Rady hierarchov v Prešove s veľkým zármutkom a bolesťou
vnímame utrpenie mnohých kresťanov, ako aj veriacich iných náboženstiev vo svete. Bratovražedná vojna na Ukrajine či strašná genocída kresťanov a vraždenie nevinných v Iraku, Sýrii, Nigérii
a na mnohých ďalších miestach sveta sú prejavmi zla, ktoré musíme zastaviť všetkými dostupnými
morálnymi prostriedkami. Preto vyzývame veriacich k pôstu a modlitbe na tento úmysel, a zodpovedných politikov, ako aj všetky kompetentné osoby, aby urobili všetko pre zastavenie krviprelievania
nevinných ľudí.
V Prešove 13. marca 2015
Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup
vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup

ce pôstu. Zamyslel sa nad spojením
slov životodarný kríž. Svätú liturgiu
spevom sprevádzal zbor veriacich
z Litmanovej pod vedením Erika
Hrabčáka, bohoslovca pastoračného
ročníka. Po svätej liturgii sa otec arcibiskup prihovoril pútnikom a podelil
sa s nimi s duchovnými zážitkami
z púte. (Matúš Marčák)

Demokracia a diktatúra v storočí
extrémov je názov výstavy, ktorú
10. marca otvorili v Dome Quo vadis
v Bratislave. Dokumentuje dejiny
Európy v 20. storočí a potrvá do konca marca. Na príprave podujatia
spolupracovala aj Nadácia Konrada
Adenauera a Dom Quo vadis.

Katechizmus zasväteného života
je názov knižnej novinky, ktorú
pripravil časopis Zasvätený život
v spolupráci s vydavateľstvom zachej.
sk. Kniha môže byť užitočná na spoznanie základných údajov o zasvätenom, predovšetkým rehoľnom živote.
Otázky a odpovede poslúžia všetkým
v počiatočnej formácii, katechétom
a kňazom i všetkým veriacim, ktorí
sa chcú v tomto Roku zasväteného
života dozvedieť o zasvätených niečo
viac. Kniha má cirkevné schválenie
a bližšie informácie získate na adrese:
casopiszzivot@gmail.com.

Dvadsiaty ročník Dobrej noviny
získal pre Afriku 948 000 eur. „Ceníme si, že desaťtisíce slovenských
rodín s dôverou prijali koledníkov
Dobrej noviny. Svojou štedrosťou
voči ľuďom v Afrike sú príkladom
solidarity v dnešnom svete,“ povedal
predseda eRka Juraj Králik. Tradičnú
kolednícku zbierku organizuje eRko
– Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi
farnosťami už dvadsať rokov. Tento
rok sa zapojilo 25 915 detí a dospelých, ktorí navštívili vyše 77-tisíc rodín
po celom Slovensku. Okrem 2 648
koledníckych skupiniek v 1 247 mestách a obciach Slovenska sa do Dobrej noviny už tradične z iniciatívy
Slovenskej katolíckej misie zapojili aj
krajania v Bruseli.
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Rozhovor s vladykom
Jánom Babjakom SJ,
prešovským arcibiskupom
metropolitom, o Púti rodín
do Svätej zeme

Júdska púšť

Archieparchiálna púť rodín s vladykom Jánom Babjakom SJ

Po stopách biblických rodín
Boží prísľub. Abrahám dostal prísľub zasľúbenej zeme, oplývajúcej medom a mliekom. Boh
mu hovorí: „Odíď do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ.“ Abrahám nevie,
akým spôsobom Boh splní tento prísľub, no verí svojmu Pánovi.

K

rajina, do ktorej neskôr vstúpili
Židia po štyridsaťročnom putovaní
púšťou, sa stala aj pre 46 pútnikov (z toho štyroch kňazov), na sedem
dní (od 28. februára do 7. marca) oázou,
z ktorej čerpali spolu s vladykom Jánom
Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom
metropolitom, nielen duchovný pokrm, ale
aj osobné zážitky.
Už cesta z letiska v Tel-Avive, kde nás
čakal náš sprievodca otec Miroslav Labač,
sľubovala krásny a príjemný pobyt v Izraeli. V nedeľné ráno 1. marca sme došli
do Betlehema. Navštívili sme Herodion
– Herodesovu púštnu pevnosť a Baziliku
Božieho narodenia, ktorá mi pod práve
rozostavaným lešením pripadala nenápadná, a predsa majestátna. Cestou sme si
pozreli Kostol sv. Kataríny a Jaskyňu mlieka, kde sa zastavila Svätá rodina na ceste
do Egypta. Hovorí sa, že od kvapky mlieka,
ktorá spadla na zem, jaskyňa obelela. Tu
manželské páry, ktoré nemajú deti, prosia
o dar potomstva. Na Poli pastierov neďaleko jaskyne sme zaspievali Tichú noc.

Čas na týchto posvätných miestach bol
pre nás časom radostným. Nestretla som
človeka, ktorý by bol na týchto posvätných
miestach a necítil dotyk Božieho prísľubu.
Aj keď nás pohľad na ľudí rôznych kultúr,
náboženstiev, spoločenstiev uchvacoval,
predsa sme dokázali vnímať odlišnosť vecí,
vzájomne prepojených emóciami, konfliktami a napätím.
Ďalší deň sľuboval návštevu Getsemanskej záhrady a Baziliky národov. Z Betánie

po stopách Pána Ježiša (ako na Kvetnú
nedeľu) sme pomaly schádzali Olivovou
horou do kaplnky Dominus Flevit (Pán
zaplakal), kde sme slávili svätú liturgiu.
V Kostole Galicantum (Kajfášovom dome)
sme sa pomodlili štyridsaťkrát Hospodi,
pomiluj a pokračovali ku Kostolu otčenášov, k rybníku Siloe a k Bazilike hrobu
Bohorodičky. Došli sme k Dávidovmu
mestu. Bolo pol hodiny pred zatvorením.
Usúdili sme, že najlepšie bude vrátiť sa
Pole pastierov

ráno. Bola by škoda nevidieť impozantnú
pevnosť. Biblia hovorí o korunovaní Šalamúna za kráľa pri prameni Gihon – a my
sme toho boli svedkami: tu sa to stalo. Tu
sa všetko začalo. Nasledujúci deň sme si
pozreli 3D film o vzniku Dávidovho mesta
a vykopávky 3 800 rokov starého Dávidovho mesta. Citadela prameňa (alebo aj
Dom prameňa) je najväčšou kanaánskou
pevnosťou, akú doposiaľ v Izraeli objavili,
a najväčšou známou pevnosťou spred vlády
kráľa Herodesa.
Úžasným svedectvom tých čias je
Ezechielov tunel, ktorý privádzal vodu
do mesta a zabezpečoval život jeho
obyvateľom. Tunel dodnes privádza vodu
a nikdy nevysychá. Neskutočné! V Starom meste sme boli pri západnom múre
plaču, ktorý je pre Židov najdôležitejším
miestom. Okrem Jeruzalema sú pre Židov
dôležitými posvätnými miestami Hebron, Safed a Tiberias. V Davidsonovom
centre – múzeu približujúcom pozostatky
Ježišovho Jeruzalema sme sa prešli ulicou
Wall street, ktorou kedysi prechádzal Pán
Ježiš. Pamätník Yad Vashem, inštitút, ktorý
ocenil blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča
titulom Spravodlivý medzi národmi sveta,
nám poskytol pohľad na veľké množstvo
ocenených ľudí z celého sveta. Výpovednú
hodnotu má pamätná sieň, v ktorej neustále čítajú mená zomrelých detí. Poslednou
zastávkou dňa bolo Ein Karem – miesto,
kde žila rodina Zachariáša a Alžbety. Deň
sme zakončili chválospevom Zachariáša.
Tak ako každý deň, aj stredu sme začali
rannou modlitbou a archijerejským požehnaním vladyku Jána. Byť v krajine, kde Ježiš
žil a účinkoval, znamená pre kresťanov navštíviť aj Galilejský kraj. Nazaret – Baziliku
zvestovania, Kostol sv. Jozefa – miesto, kde
žila Svätá rodina a Kánu Galilejskú. Deväť
manželských párov si v Káne obnovilo
manželské sľuby. V Bazilike zvestovania
v Nazarete sme pokľakli pred samotným
miestom, kde anjel zvestoval Márii, že sa
stane matkou Božieho Syna, a pomodlili sa
desiatok radostného ruženca. Svätú liturgiu sme slávili na hore Tábor, na ktorú sme
sa vyviezli taxíkmi. Vo štvrtok sme pokra-

čovali návštevou okolia Galilejského jazera:
Tabghy – miesta rozmnoženia chlebov
a rýb, Hory blahoslavenstiev, Primátu sv.
Petra, Kafarnauma – miesta, kde žila rodina sv. Petra, a napokon Ginosaru – múzeum. V ten deň sme slávili svätú liturgiu pri
brehu Genezaretského jazera, kde nám boli
milou spoločnosťou aj zvieratká, ktoré tam
žijú. Nepochybne, cítili sme sa ako tí, ktorí
prišli za Ježišom, aby ho počúvali, keď stál
pri brehu Genezaretského jazera so svojimi
učeníkmi, a dav dychtivo počúval jeho reč.
Iba spev vtákov a šuchot jazveca skalného,
ktorý sa k nám snažil priblížiť, prerušovali
ticho posvätného miesta. V piatok sme
boli pripravení navštíviť Betániu – miesto,
kde žila rodina Márie, Marty a Lazára. Pri
výstupe z autobusu nám miestni ponúkali
ružence z olivového dreva, magnetky, píšťalky a iné tradičné výrobky. No najväčšou
atrakciou, ktorú sme nemohli obísť, bola
prechádzka na ťave. V programe dňa sme
pokračovali údolím Wadi Qelt na Judskú
púšť, kde sme slávili svätú liturgiu. Miestne
beduínske dievčatko, ktoré sa pripojilo ku
mne počas svätej liturgie, úpenlivo čakalo,
že si predsa len jeden náramok od nej
za dolár kúpim. Napokon spokojná so
ziskom zabočila k ďalšiemu pútnikovi s nádejou, že znova niečo získa. Ale vrátim sa
k Judskej púšti. Zakvitnutá a plná zelene.
Takto ju môžeme vidieť tri týždne. Potom
bude znova horúca a nevľúdna. Aby sme
sa trocha schladili, pokračovali sme k rieke
Jordán, kde sme si obnovili krstné sľuby.
Pokračovali sme ďalej. Do najstaršieho
mesta sveta – Jericha. A na záver nás už
čakalo kúpanie sa v Mŕtvom mori. Nadišiel
posledný deň vo Svätej zemi. Naposledy
sme navštívili Jeruzalem, Kostol sv. Anny,
chrám, kde žila rodina Joachima a Anny,
rybník Betsaida, Ecce Homo – Lithostrotos,
v katedrále gréckokatolíckeho patriarchátu
sme slávili svätú liturgiu a vykonali krížovú
cestu ulicami Jeruzalema, ktorú sme ukončili v Bazilike Božieho hrobu na Golgote.
No a večera v beduínskom stane ukončila
naše putovanie. n
Jana Pristášová
snímky: J. Coranič

Vladyka, ako ste duchovne
prežívali Púť rodín do Svätej zeme?
Púť do Svätej zeme je pre každého kresťana
veľkým obohatením. Tí, čo tam už boli, mi dajú
za pravdu v tom, že už inak počúvajú Božie
slovo, najmä evanjeliá, lebo sa vedia v duchu
preniesť na tie vzácne miesta spojené s pozemským životom nášho Pána Ježiša Krista, jeho
svätej Matky, sv. Jozefa a apoštolov. Pri čítaní
evanjelia sú už akoby ponorení do jeho deja,
lebo si vedia predstaviť miesta, kde sa odohrávali tieto udalosti našej spásy. Pri Genezaretskom jazere Pán povolal rybárov za apoštolov,
ohlasoval slová života, vyučoval, uzdravoval
a kriesil mŕtvych. V Jeruzaleme zavŕšil svoju
misiu na zemi svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním. Tam založil Cirkev.
Isto ste sa stretli s mnohými novými rodinami.
Čo vám tieto stretnutia dali?
Na púti sa zúčastnilo deväť manželských párov,
niektoré som už poznal skôr, iné som spoznal
až teraz. Bol som povzbudený, že všetci účastníci naplno prežívali tieto vzácne chvíle, modlili
sa a denne pristupovali k Eucharistii. S radosťou počúvali detailné a hutné výklady nášho
sprievodcu otca Miroslava Labača. Pri Jordáne
sme si všetci obnovili krstné sľuby, v Káne
Galilejskej manželské sľuby a na Kalvárii a pri
Božom hrobe sa iste každý poďakoval za vykupiteľské dielo Ježiša Krista. Bol som oslovený
najmä tým, ako pútnici, zvlášť rodiny hlboko
prežívali tieto vzácne chvíle.
Zažili ste v nejakom okamihu Božiu prítomnosť, keď ste takpovediac v nemom úžase
pozerali, ako Boh koná?
Hlbokých zážitkov bolo veľa. Pre mňa to bolo
putovanie už po známych miestach, ktoré však
stále motivujú a ponúkajú inšpiráciu hlbšie prežívať udalosti spásy. Na Poli pastierov Američania zanôtili Tichú noc a my sme pokračovali
spevom po slovensky. V okamihu nás táto
pieseň zblížila a viacerí si podali ruky. Judská
púšť bola v zelenom šate a zakvitnutá. Takýto
obraz sa ponúka pútnikom iba krátky čas, asi
tri týždne, zvyšok roka je púšť vysušená.
Verím, že tohtoročná púť bola obohatením pre
všetkých jej účastníkov, nielen pre manželské
páry.
Juraj Gradoš
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Zasväteným
Vo východných katolíckych cirkvách sa zasvätený život
rozvíjal a prejavoval v rôznych formách, takže vo všetkých
oblastiach cirkevného života sú prítomné zasvätené osoby,
ktoré sa s hlbokou horlivosťou dôkladne angažujú v ich
poslaní pre Cirkev.

T

isíce rehoľníkov a rehoľníčok
na kresťanskom Východe realizuje
svoje povolanie pripodobňujúc sa
Kristovi: každodenne zdieľajú s Božím ľudom radosti a ťažkosti na ceste k Božiemu
kráľovstvu. Tak tí, ktorí žijú tradičný mníšsky život, ako aj tí, ktorí žijú v iných formách zasväteného života, ktoré prekvitajú
vo východných cirkvách, sú dnes postavení
zoči-voči veľmi dôležitej úlohe: sú pozvaní
byť autentickými svedkami Krista nielen
v monastieroch a v rehoľných domoch
na územiach tradične východných, ale aj
ďaleko od svojich krajín, v diaspóre.
V dnešných časoch sa na Východe pre
rehoľníkov popri ich tradičnom poslaní
zrodili nové výzvy spôsobené zmenami
v ich spoločnostiach. Preto počas tohto
roka venovaného zasvätenému životu sú
všetci východní rehoľníci pozvaní znova
objaviť vlastné duchovné poklady a čerpať z nich pri realizácii svojho povolania
s novým nadšením. Okrem toho sú všetky
inštitúty zasväteného života pozvané
k úprimnej otvorenosti dynamike Svätého
Ducha, ktorý koná v každom čase a na každom mieste.

1. Byť autentickými svedkami
ukrižovaného a vzkrieseného
Krista

Na kresťanskom Východe, aj keď v rôznych formách a obdobiach, kresťania boli
a sú vystavení prenasledovaniam. Pred
dvadsiatimi piatimi rokmi boli cirkvi európskeho Východu vzkriesené po tvrdom
období utrpenia. Dnes východné katolícke cirkvi Stredného Východu nasledujú
ukrižovaného Krista žijúc ťažkú skúsenosť
nenávisti, vojny a vysťahovania (porov.
Benedikt XVI.: Ecclesia in Medio Oriente). V protivenstvách sa zasvätené osoby
nachádzajú vždy v prvých radoch Božieho
ľudu, zažívajú trpké ťažkosti, hoci bránia

najslabších a tých, ktorí to najviac potrebujú. Monastiery a rehoľné domy, ktoré
sa niekedy nachádzajú na najnebezpečnejších miestach, sú nielen útočiskom pre
prenasledovaných, ale aj znakom Kristovej
prítomnosti uprostred trpiaceho ľudu. Zasvätené osoby sú živými svedkami Kristovej prítomnosti v najťažších situáciách tak,
ako to zdôrazňoval svätý Ján Pavol II. „Oni
často pôsobia v neľahkých situáciách. Oni
sa úplne dávajú, v mene Krista, do služby chudobným, tým, ktorí sú na okraji
spoločnosti, tým, ktorí sú poslední.“ (porov.
Ján Pavol II.: Homília pri slávení jubilea
zasväteného života)
Každá zasvätená osoba je povolaná žiť
tak ukrižovanie, ako aj vzkriesenie Krista.
Niektorí zasvätení „zaplatili aj v týchto
rokoch najvyšším svedectvom krvi svoje
rozhodnutie vernosti Kristovi a človeku,
bez ústupkov a bez kompromisov“ (porov.
Ján Pavol II.: Homília pri slávení jubilea
zasväteného života). Ich vernosť Kristovi
zabezpečí živosť a vytrvalosť Cirkvi v akejkoľvek ťažkosti: preto svedectvo týchto
zasvätených osôb, ktoré trpia pre vieru,
je neoceniteľným pokladom pre celý Boží
ľud.
Vyznávanie viery, ktoré praktizujú
rehoľníci a rehoľníčky dnes na strednom
Východe, musí byť okrem toho posilňované modlitbou a podporou iných inštitútov
zasväteného života celého kresťanského
Východu, aby sa verné nasledovanie ukrižovaného Krista stalo solidaritou s tými,
ktorí trpia na celom svete, zatiaľ čo život
prežiarený svetlom vzkrieseného Krista
dáva nádej, že prenasledovanie sa skončí.
Táto solidarita je možná vo väčšej miere
práve v zasvätenom živote. Svätý Anton
Veľký v púšti podstupuje „mučeníctvo
svedomia a žije zápasy viery“ (Atanáz Alexandrijský: Život Antona). Pre kresťanský
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Východ je totiž typické, že „v mníšskom živote sa bojuje a vystavuje mučeníctvu kvôli
Kristovi každý deň“ (Atanáz Alexandrijský:
Život Antona).
Týmto listom túžime povzbudiť a podporiť rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí sú dnes
vyznávačmi viery v ťažkých situáciách,
a pozvať všetkých ostatných zasvätených,
aby boli s nimi solidárni v tomto svedectve.

2. Misia v diaspóre

Zvlášť komplexnou výzvou je dnes emigrácia veriacich východných cirkví do západných krajín. Kvôli tomu sa mnohí veriaci
usídľujú alebo prebývajú isté obdobie
mimo ich pôvodného územia. Takýto stav
vecí hrozí stratou ich cirkevnej identity,
príslušnosti k ich cirkvi a k ich tradícii.
Pred inštitúty zasväteného života východných katolíckych cirkví sa stavia neľahká
úloha: nasledovať emigrantov, aby im slúžili v Kristovi. Pole činnosti je veľmi veľké
tak pre mužské, ako aj pre ženské inštitúty.
Misia zasvätených osôb je nevyhnutná
tam, kde by nik iný nemohol zabezpečiť
takúto službu. Osobitným spôsobom môžu
zasvätené osoby pracovať pre mladých
aj pre deti, pre tých, ktorí stratili zmysel
života, a pre tých, ktorí ostali sami a cítia
sa stratení v novom prostredí.
Keďže monastiery sú nenahraditeľným
vyjadrením duchovnosti vlastnej cirkvi, ich
prítomnosť v diaspóre je veľmi žiaduca.
Tak budú východní mnísi môcť ponúknuť
možnosť obohatiť sa východnou spiritualitou aj veriacim kresťanom latinskej
Cirkvi, ako zdôrazňoval svätý Ján Pavol II.
„Prítomnosť východných monastierov by
upevnila východné cirkvi v týchto krajinách, ponúkajúc okrem toho aj cenný
prínos k náboženskému životu kresťanov
Západu.“ (Ján Pavol II.: Orientale Lumen )

3. Účasť inštitútov zasväteného
života na novej evanjelizácii

Zasvätené osoby sa každý deň živia Božím
slovom. Ustavičná prítomnosť Svätého
písma a jeho počúvanie sú osobitnou charakteristikou, dokonca podstatou mníšskeho života: „Východiskovým bodom pre
mnícha je Božie slovo, slovo, ktoré volá,
pozýva, každého osobne, zaväzuje, ako to
bolo u apoštolov. Keď je človek zasiahnutý
slovom, rodí sa poslušnosť, teda načúvanie,
ktoré mení život. Mních sa každý deň živí
chlebom slova. Bez neho by bol ako mŕtvy
a nemal by už čo komunikovať bratom,
pretože toto slovo je Kristus, a mních je
povolaný pripodobniť sa mu.“ (Ján Pavol
II.: Orientale Lumen ) Takáto skúsenosť
žitá zasvätenými osobami je veľkým pokladom pre Cirkev a môže účinne slúžiť novej

evanjelizácii. Zasvätené osoby prežiarené
Božím slovom sa stávajú jeho nositeľmi
všade, v celom svete.
Osobitnou tradíciou rehoľných domov a monastierov je prijímať ako hostí
tých, ktorí túžia prežiť istý čas v modlitbe
a v tichu spolu s rehoľnou komunitou.
S hosťami zasvätené osoby zdieľajú Božie
slovo, Eucharistiu a každodenné jedlo.
Okrem toho v monastieroch ľudia často
hľadajú múdrych mníchov alebo duchovných otcov, ktorí by mohli dať duchovné
rady. Nech sú rehoľné komunity otvorené
nielen najhorlivejším veriacim, ale aj tým
„vzdialeným“, tomu, kto sa možno nachádza na „existenčnej periférii“ (František:
Apoštolský list všetkým zasväteným pri príležitosti Roka zasväteného života) a s dôverou hľadá pochopenie a podporu u tých,
ktorí sa zriekli sveta. Týmto spôsobom sa
komunity stanú miestami, ktoré vyžarujú
lásku Boha Otca nielen voči verným synom
a dcéram, ale voči tým, ktorí sa stratili.
Z tohto dôvodu sa týmto listom obraciame
na rehoľníkov s pozvaním veľkoryso otvoriť dvere ich komunít všetkým tým, ktorí
sú smädní po láske Otca.

4. Rozvoj mníšskeho života

Viac ráz a na rôznych úrovniach bola vyjadrená starostlivosť o obnovu mníšskeho
života vo východných katolíckych cirkvách
(Ján Pavol II.: Orientale Lumen). Urgentným motívom znovuzrodenia mníšstva
je, že „monastiery vždy boli a naďalej sú
v srdci Cirkvi i sveta výrečným znakom
komúnie, pohostinným domom pre tých,
čo hľadajú Boha a duchovné veci; sú školou
viery a skutočnými strediskami vzdelania,
dialógu a kultúry, ktoré slúžia budovaniu
cirkevného života i pozemskej spoločnosti
v očakávaní tej nebeskej“ (Ján Pavol II.:
Vita consecrata).
Nemenej dôležitá je skutočnosť, aby rády
a kongregácie rozvíjali vo svojom vnútri
určité formy mníšskeho života: „Je veľmi
vhodné, aby sa východné rády a kongregácie otvorili mníšskej skúsenosti dovoliac,
podľa normy práva, aby v ich vnútri vznikali domy výslovne zasvätené tomuto štýlu
života.“ (Záverečný dokument ... In: S. I. C.
O.) Po patričnom rozlišovaní sa jednotliví
rehoľníci alebo malé skupiny budú môcť
zasvätiť týmto obnoveným formám mníšskeho života (porov. tamtiež).
Jeho hodnota spočíva v skutočnosti,
že mnísi a mníšky ukazujú súčasnému
človeku príklad kresťanského života,
spájajúc v ňom harmonicky rôzne aspekty
ľudskej činnosti. „Dnešní mnísi sa snažia
harmonicky spojiť vnútorný život s prácou
evanjeliovým úsilím o zmenu mravov,

poslušnosťou a vytrvalosťou, horlivým
uvažovaním o Božom slove (lectio divina),
slávením liturgie a modlitbou.“ (Ján Pavol
II.: Vita consecrata)
Pre celé kresťanské spoločenstvo monastiery vždy boli miestami, ktoré pripomínajú prvenstvo vnútorného života a modlitby v kresťanskom živote. Na Východe
boli mnísi autormi duchovnej literatúry,
ktorej význam je poučný do dnešného dňa.
Preto aj dnes je mníšstvu adresovaná táto
výzva: „Nech mnísi a mníšky, ktorí zasväcujú svoj život životu modlitby, posväcujúc
hodiny dňa i noci, nesúc vo svojich modlitbách starosti a potreby Cirkvi a ľudstva,
sú pre všetkých ustavičnou pripomienkou
dôležitosti modlitby v živote Cirkvi a každého veriaceho.“ (Benedikt XVI.: Ecclesia
in Medio Oriente) Aj dnes sa očakáva, že
sa mnísi a mníšky stanú učiteľmi modlitby
pre Boží ľud a ich „monastiery sa stanú
rovnako aj miestami, kde sa veriaci budú
môcť nechať viesť v uvádzaní do modlitby“
(tamtiež).
Aj keď sa mníšsky život odlišuje svojou
tradíciou, uchovávajúc v sebe podstatné
a nenahraditeľné prvky, bol vždy otvorený činnosti Svätého Ducha a odpovedal
na rôzne potreby Božieho ľudu, zvlášť tie,
ktoré sa týkajú šírenia lásky. Ostáva teda
aktuálnou výzva otcov Druhého vatikánskeho koncilu: „Zachovávajúc teda svojráz
vlastného inštitútu, nech obnovia svoje
dávne blahodarné tradície a nech ich prispôsobia terajším potrebám, aby kláštory
boli akoby ohniskami povznesenia kresťanského ľudu“ (dekrét o obnove rehoľného
života Perfectae caritatis). Nech je toto
poslanie realizované mníchmi a mníškami
v spolupráci s rehoľnými rádmi, kongregáciami a inými inštitútmi zasväteného
života.
Mníšska a pustovnícka východná
tradícia, ako aj rôznosť foriem zasväteného života vlastného cirkvám Východu,
s bohatstvom príslušných liturgických
obradov a ich dávnych tradícií si zaslúži
byť upevnená a rozvíjať sa ako vyjadrenie
bohatstva tradície Otcov a pre napomáhanie duchovného ekumenizmu s mníchmi
a mníškami iných východných cirkví, ktoré
ešte uchovávajú veľké dedičstvo prvých
storočí.
Nech nám Boh pomáha na príhovor
Najsvätejšej Matky Panny Márie a sv. Jána
Krstiteľa, Predchodcu. n
(List prefekta Kongregácie pre východné
cirkvi kardinála Leonarda Sandriho
z 15. januára 2015)
snímka (ikona z 12 stor.): www.ruicon.ru

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu

Dives in misericordia
V jeseni 1980 uzrela svetlo sveta druhá encyklika svätého Jána Pavla II. O Božom milosrdenstve. Prvá encyklika Redemptor hominis bola venovaná pravde o človekovi, ktorá sa stáva jasnou v Kristovi. „Teraz však, v týchto vážnych a ťažkých dňoch,“ píše pápež, „ma pobáda iná,
nie menej vážna potreba, totiž zasa v tom istom Kristovi objaviť tvár Otca, ktorý je vskutku
,Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy‘.“ (DM 1) V tejto encyklike pápež analyzujúc Božie milosrdenstvo a ukazujúc ho svetu robí korektúru tohto pojmu. Encyklika bola napísaná
po niekoľkých cestách a ich stopy museli na nej nechať svoju pečať.

P

ápež píše: „Keďže vo
svete, ktorý ,Boh tak
miloval, že dal
svojho jednorodeného
Syna‘, sa nachádza
hriech, Boh, ktorý ,je
láska‘, sa nevie inak
zjaviť, len ako milosrdenstvo. Lebo ono
zodpovedá nielen
najvyššej pravdivosti
tej lásky, ktorou
je Boh, ale aj celej
vnútornej pravde
o človekovi a o svete, ktorý je jeho
dočasnou vlasťou.“
(DM 13) Encyklika
bola napísaná pre
hriechom zranený
a trpiaci svet, v ktorom Boh býva často
predstavený ako
ten, kto obmedzuje
slobodu človeka.

Milosrdenstvo
ako odpoveď
Boha na zlo
sveta

Pápež pokračuje: „... dnešný svet sa javí
mocný a zároveň slabý, schopný urobiť to
najlepšie alebo to najhoršie; otvára sa mu
cesta k slobode alebo k otroctvu, k pokroku alebo k úpadku, k bratstvu alebo k nenávisti. Okrem toho človek si uvedomuje,
že je jeho úlohou, aby správne usmerňoval
sily, ktoré on sám vyvolal a ktoré ho môžu
privaliť alebo mu môžu slúžiť.“
Položenie terajšieho sveta ukazuje nielen
také zmeny, ktoré dávajú nádej na lepšiu
budúcnosť ľudí na tejto zemi, ale aj viacero
hrozieb, ktoré prevyšujú všetky doteraz poznané nebezpečenstvá. Cirkev síce na tieto
hrozby pri rozličných príležitostiach

neustále poukazuje (napr. vo
vyhláseniach pred OSN,
UNESCO, FAO a inde),
pritom však musí
o týchto hrozbách
uvažovať aj vo svetle
pravdy, ktorú dostala
od Boha. Lebo v Kristovi zjavená pravda
o Bohu ako o ,Otcovi
milosrdenstva‘ nám
dovoľuje ,vidieť‘ ho
ako veľmi blízkeho
človeku, najmä keď
človek trpí a je vystavený nebezpečenstvu
vzhľadom na svoj
život a na svoju
dôstojnosť. Z tohto
dôvodu sa v terajšom
položení Cirkvi a sveta mnohí ľudia vedení živým citom viery
samočinne obracajú
na Božie milosrdenstvo. (DM 2)

Pojem
milosrdenstva
v Starom zákone

Boží ľud Starej zmluvy vo svojich dlhodobých dejinách zvláštnym spôsobom zakúsil
Božie milosrdenstvo. Izrael bol totiž ľudom
zmluvy uzavretej s Bohom, ktorú tento ľud
častejšie porušoval. Keď si uvedomil svoju
neveru, dovolával sa milosrdenstva. Proroci
vzhľadom na hriechy ľudu často hovoria
o milosrdenstve v spojení s myšlienkou
na Božiu lásku. Pán miluje Izrael láskou
jedinečného vyvolenia, ... preto mu odpúšťa viny i neveru, i zradu. Ak zbadá ľútosť
a opravdivé pokánie, znova berie svoj
ľud na milosť. Starý zákon povzbudzuje
trpiacich, predovšetkým hriešnikov, ale aj
celý Izrael, ktorý uzavrel zmluvu s Bohom,

aby vzývali milosrdenstvo, ... aby to konali
s plnou dôverou: spomína totiž milosrdenstvo práve v dobe úpadkov a duševnej
skleslosti. (DM 4)

Pojem milosrdenstva
v Novom zákone

Pápež píše: „Hneď na začiatku Nového
zákona sa ozýva Evanjelium podľa svätého
Lukáša jedinečným súzvukom dvoch prejavov vzťahujúcich sa na Božie milosrdenstvo.
... Vidíme Máriu, ktorá pri vstupe do Zachariášovho domu celým srdcom velebí
Pána pre jeho milosrdenstvo‘, na ktorom
majú účasť ,z pokolenia na pokolenie‘ tí
ľudia, čo žijú v Božej bázni. Hneď potom,
keď oslavuje vyvolenie Izraela, vyzdvihuje
milosrdenstvo, na ktoré stále pamätá ten,
kto si ho vyvolil. Neskôr, pri narodení Jána
Krstiteľa, jeho otec Zachariáš v tom istom
dome zvelebuje Izraelovho Boha a vychvaľuje ho, lebo ,preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu‘.
... Azda jasnejšie to vysvitne z podobenstva
o márnotratnom synovi, kde je podstata
Božieho milosrdenstva veľmi priezračne
vysvetlená, i keď samo slovo milosrdenstvo
sa tam (v pôvodine) nevyskytuje.“ (DM 5)
Tento evanjeliový príbeh umožňuje pochopiť tajomstvo milosrdenstva v dojímavom
prípade, v ktorom sa prejavuje otcova láska
voči márnotratnému a hriešnemu synovi.
Svätý Ján Pavol II. zakončuje 4. kapitolu
aktuálne aj pre dnešné dni: „... v dušiach
a skutkoch Kristových učeníkov a nasledovníkov sa milosrdenstvo javilo vždy ako
tvorivý dôkaz lásky, ktorá sa nedá premôcť zlu, ale dobrom premáha zlo. Preto
opravdivá tvár milosrdenstva musí byť vždy
znova odhalená. Zvlášť v našej dobe je veľmi potrebné, i napriek rozličným opačným
predsudkom.“ (DM 6) n
Miroslav Dancák
(pokračovanie v budúcom čísle)
snímka: milosierdzie.brzesko.net.pl

Nerozlučnosť
manželstva

Láska mení všetko

Svätý Otec František vo svojom príhovore
pred modlitbou Anjel Pána upriamil pozornosť na Ježišovu cestu, ktorá vedie k šťastiu.
Ako? „Počúvať Ježiša. On je Spasiteľ,
nasledujte ho. Počúvať Krista v skutočnosti
vyžaduje prijať logiku jeho veľkonočného
tajomstva, vydať sa na cestu s ním, aby sme
svoj vlastný život urobili darom lásky pre
druhých, v pokornej poslušnosti Božej vôli,
s postojom odpútania sa od svetských vecí
a s postojom vnútornej slobody. Inými slovami, treba byť pripravený ‚stratiť svoj život‘,
darujúc ho, aby všetci ľudia boli spasení
a aby sme sa stretli vo večnej blaženosti.
Ježišova cesta nás vždy vedie k šťastiu!
Nezabudnite: Ježišova cesta nás vždy privádza k šťastiu! Bude na nej kríž, skúšky, ale
nakoniec nás vždy privedie k šťastiu. Ježiš
nás neklame! Sľúbil nám šťastie a dá nám
ho, keď pôjdeme po jeho cestách. Skutočne,
láska je schopná premeniť všetko: láska
mení všetko!“ (úryvok príhovoru z 1. marca
2015)

Vydávať svedectvo

Pápež František povzbudil veriacich k vydávaniu svedectva lásky vo svete. Povedal:
„Jeho telo, zničené na kríži násilím hriechu,
sa vo vzkriesení stane miestom všeobecného
stretnutia medzi Bohom a ľuďmi. A vzkriesený Kristus je doslova tým miestom univerzálneho stretnutia zahŕňajúceho všetkých,
stretnutia medzi Bohom a ľuďmi. Preto je
jeho ľudská prirodzenosť tým pravým chrámom, kde sa Boh zjavuje, hovorí, je k dispozícii na stretnutie. A pravými uctievateľmi,
pravými ctiteľmi Boha nie sú strážcovia
materiálneho chrámu, držitelia náboženskej
moci či poznania. Sú nimi tí, čo si ctia Boha
,v duchu a v pravde‘ (Jn 4,23). Kráčajme vo
svete ako Ježiš a urobme z celého nášho života znamenie jeho lásky pre našich bratov,
osobitne pre najslabších a najchudobnejších,
postavme Bohu chrám naším životom, a tak
umožnime stretnúť sa s ním tomu množstvu
ľudí, ktorých stretávame na našej životnej
ceste. Ak sme svedkami tohto živého Ježiša,
mnoho ľudí sa stretne s Ježišom v nás,
v našom svedectve. Každá eucharistia, ktorú

slávime s vierou, nám dáva rásť ako živý
chrám Pána, vďaka spoločenstvu s jeho
ukrižovaným a vzkrieseným telom.“ (úryvok
príhovoru z 8. marca 2015)

Boží štýl

Svätý Otec František vo svojej homílii poukázal na Boha ako toho, kto koná pokorne
a jednoducho: „Štýl dobrého Boha nie je
robiť divadlo: Boh koná v pokore, v tichu,
prostredníctvom malých vecí. Takto koná
počnúc stvorením, pre ktoré si Pán nevzal
,čarovnú paličku‘, ale tvorí človeka z blata.
Je to štýl, ktorý prechádza celou históriou
spásy. Keď chcel oslobodiť svoj ľud, oslobodil ho skrze vieru a dôveru jedného človeka
– Mojžiša. Keď chcel pád mocného mesta
Jericha, urobil tak prostredníctvom prostitútky. Jednoduché veci, pokora Boha – toto
je Boží štýl, nikdy nie divadlo. Takto koná
Pán: robí veci s jednoduchosťou. Potichu
hovorí k tvojmu srdcu. Pamätajme na množstvo prípadov v našom živote, keď sme cítili
tieto veci: Božia pokora, to je jeho štýl; Boží
štýl je jeho jednoduchosť. Aj pri liturgickom
slávení, vo sviatostiach – aké je pekné, keď
sa zjavnou stáva Božia pokora a nie svetská
teatrálnosť. Prospeje nám prejsť si v myšlienkach náš život a popremýšľať nad tými
mnohými prípadmi, keď nás Pán navštívil
svojou milosťou a vždy v tomto pokornom
štýle. V štýle, ktorý aj od nás žiada pokoru.“
(úryvok homílie z 9. marca 2015)
Keď srdce nemiluje, stvrdne. Pane, daj nám
srdce, ktoré vie milovať! (Twitter Svätého
Otca Františka z 3. marca 2015)
Ak príliš lipneme na bohatstve, nie sme
slobodní. Sme otroci. (Twitter Svätého Otca
Františka z 5. marca 2015)
Pokora človeka zachraňuje. Pýcha spôsobuje, že stráca cestu. (Twitter Svätého Otca
Františka z 9. marca 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

Vzájomné sebadarovanie, na ktorom sa zakladá sviatostné manželstvo, má svoje korene
v krstnej milosti, ustanovujúcej základnú zmluvu každého človeka v Cirkvi s Kristom. Vo vzájomnom prijatí si snúbenci posilnení Kristovou
milosťou sľubujú úplné sebadarovanie, vernosť
a otvorenosť voči životu. Vo viere prijímajú
manželské dobrá ako záväzky, ktoré možno
lepšie dodržať s pomocou sviatostnej milosti.
Boh požehnáva lásku manželov a potvrdzuje
jej nerozlučiteľnosť. Ponúka im pomoc, aby
mohli verne žiť vo vzájomnom dopĺňaní sa
a boli otvorení životu. Preto sa Cirkev obracia
na manželov, ktorí majú upriamiť svoj pohľad
na Ježiša ako na srdce rodiny.
Sviatostné manželstvo, ak ho manželia berú
vážne, je to najkrajšie, čo môže človek na zemi
prežívať. Manžel sa celkom daruje manželke
a opačne. Jeden druhému sú oporou a silou
v každej životnej situácii. Spolu riešia problémy, spolu sa tešia z úspechov a sú otvorení
prijať ako Božie požehnanie deti, ktoré im Boh
dáva.
Pre mňa je vždy veľkou radosťou stretávať
takých manželov, ktorí svoje šťastie hľadajú
a nachádzajú v Ježišovi Kristovi. Denne im žehná, lebo sa snažia žiť v Božej milosti. V ušiach
mi znie radostné svedectvo už zrelej rodiny,
ktorá si denne nachádza čas na spoločnú
modlitbu ruženca a čítanie Svätého písma. Ten
čas si všetci strážia ako čas milosti a vzájomnej
lásky a obdarovania sa.
Čo bráni našim rodinám, aby sa podobali tejto šťastnej rodine? Dobrá vôľa a život v milosti
sú základom, ktorý treba zachovať, a o ostatné
sa postará Darca života, ktorý nás stvoril z lásky
a pre lásku.
S vnútornou radosťou a s hlbokým potešením hľadí Cirkev na rodiny, ktoré ostávajú
verné učeniu evanjelia, ďakuje im za vydávané svedectvo a povzbudzuje ich. Vďaka
nim je krása navždy nerozlučného a verného
manželstva dôveryhodná. V rodine, domácej
cirkvi, dozrieva na základe spoločenstva medzi
osobami prvá skúsenosť Cirkvi. „Tu sa človek
učí trpezlivosti a radosti z práce, bratskej láske,
veľkodušnému a opätovanému odpúšťaniu,
a najmä uctievaniu Boha modlitbou a obetou
svojho života.“ (KKC 1657) Svätá rodina z Nazareta je obdivuhodným vzorom. V jej škole
pochopíme, prečo máme udržiavať duchovnú
disciplínu, ak chceme zachovávať učenie evanjelia a stať sa Kristovými učeníkmi.
Nerozlučnosť manželstva je túžbou každého
začínajúceho manželstva. Modlime sa, aby
vytrvali vo vernosti a v láske celý život.
Mons. Ján Babjak SJ
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Čas prežitý v katakombálnej cirkvi bol
tiež veľkou školou života. Sám sa charakterizujete ako kňaz robotník.

Klaviatúra života
Pochádzate z Hanisky pri Košiciach. Ako
si spomínate na rodnú dedinu?

Ako by som tam teraz žil. Vstúpil som
na túto planétu podľa Božieho projektu. Obklopený Božím zázrakom prírody
a zázrakom kresťanstva, ktoré v dedine reprezentoval kláštor milosrdných sestier sv.
Kríža, ich školy a kapláni na čele s otcom
Augustínom Richtarčíkom. Rovnocennú
úlohu zohrával aj náš nesmrteľný učiteľ
a správca Eduard Horňák. On bol rozhodujúcim motívom, ktorý ma poslal na stredoškolské štúdiá. Sociálne a finančne som
bol na nule, nemal som ani na zakúpenie
mesačného cestovného lístka. A aj teraz žijem s rodičmi, starými rodičmi, mládežou
a všetkými obyvateľmi rodnej obce. Akoby
sme boli v chráme a spievali: „Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo...“

So životom viery sa zrodilo aj kňazské
povolanie. Kedy ste ho pocítili?

Ako študent som bol bohémsky typ.
Hrávali sme divadlo, usporadúvali mnohé
akadémie, lebo v našej dedine bolo v tej
dobe viac ako tridsať študentov, čo bol
unikát. Na teológiu som sa dostal tak, že
o tom nevedeli ani moji najbližší spolužiaci. Mal som silný vzťah k umeniu,
literatúre a zvlášť k hudbe. Už ako kvartán

a kvintán som písal básničky a prózu, ktorú
som posielal do časopisu Dobrý pastier
(vychádzal v Budapešti). Bolo to v čase
Mníchovskej dohody v rokoch 1938 – 1945.
Povolanie sa vo mne umocnilo hlavne
počas druhej svetovej vojny. Vtedy som sa
so svojimi spolužiakmi ocitol vo vojenskom pracovnom tábore pre podozrenie zo
spolupráce s partizánmi. Hrozil nám trest
smrti. Utiekli sme v Dedinkách do lesov.
Po príchode rumunskej armády, ktorá išla
v predvoji pred ruskými jednotkami, nás
dali do zberateľského vojenského tábora so
smerom na Sibír. Aj odtiaľ sme všetci piati
utiekli. Pomohol nám pri tom miestny pán
farár Bača v Dedinkách a miestny richtár,
ktorého dcéra dnes žije v Prešove. Do konca života sme im zaviazaní nekonečnou
vďakou. Absurdita druhej svetovej vojny,
vzťahy medzi ľuďmi a to, čo nasledovalo
po vojne, umocnilo vo mne presvedčenie,
že najkrajšou náplňou života nie je dopracovať sa k osobnej výnimočnosti alebo
prestíži, ale slúžiť. Kláštor a kňazi mi to
dokazovali. A tak na prekvapenie spolužiakov a rodákov som nešiel študovať ani
herectvo, ani literatúru, ale teológiu. Lebo
teológia nie je iba vedecká disciplína, ale aj
umelecké Božie veľdielo, ktoré nasycuje až
za hranicu smrti.

10. apríla 2015 oslavuje sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi,
najosvietenejší arcibiskup Cyril Vasiľ
SJ svoje 50. narodeniny.
Pri tejto príležitosti mu v mene
redakcie i v mene čitateľov Slova
prajeme zdravie, Božie požehnanie
a dlhý život plný darov
Presvätého Ducha, aby našiel milosť
v Pánových očiach a veľkú radosť
z pochopenia jeho slova.
Živite, ľudije, na blaho svita našomu archijepiskopu mnohaja lita!

Pri príležitosti okrúhleho
jubilea – 90 rokov života – sme sa porozprávali
s Mons. Jozefom Tóthom,
titulárnym kanonikom
a protojerejom, nositeľom
čestného titulu doctor
honoris causa Prešovskej
univerzity, významným
literátom a milovníkom
umenia, o živote, jeho bolestiach i radostiach, o teológii, ale aj o umení a jeho
klaviatúre.
Čo bolo príčinou toho, že ste nakoniec
museli na kňazskú vysviacku dlho čakať?

Po nástupe komunizmu v roku 1950, keď
boli teologické fakulty a semináre zrušené,
sme boli nútení nastúpiť do vojenských
pracovných táborov PTP. Tam som prežil
takmer štyri roky. To bola pre mňa Sorbonna. Bol tam výkvet osobností bývalej ČSSR.
Tam som získal diplom a úžasnú šírku
poznania, na ktorú nemajú dekréty žiadne
univerzity. Zvyšky vzdelania z fakulty (5.
ročník) som načierno absolvoval u profesora Mons. Antona Harčára, pápežského preláta. Môj osud a osud mojich gréckokatolíckych priateľov, tajných kňazov sa zavŕšil
na Boží pokyn prostredníctvom môjho
rodáka Pavla Sedláka, ktorý ma navštívil
spolu s vtedy z väzenia prepusteným jezuitským biskupom Dominikom Kaľatom SJ.
Pán Ježiš položil na mňa ruky v slobodárni
otca biskupa 23. februára 1969 v Košiciach.
Tesne predo mnou bol ordinovaný nebohý
Mons. Ján Krajňák.
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Vzhľadom na situáciu Gréckokatolíckej
cirkvi hlavne po jej zrušení si otec ordinár
Mons. Ján Hirka zavolal otca Krajňáka
a požiadal ho utvoriť skupinu, ktorá by pripravovala gréckokatolíckych kňazov, pretože podľa štatistík, ktoré sme mali možnosť
tajne prečítať, mala Gréckokatolícka cirkev
postupným vymieraním kňazov zaniknúť.
Z tejto skupiny tajných kňazov spomeňme
aspoň niektorých: Michala Hospodára st.,
Michala Ivanka, Jána Košča, Vladimíra
Boňka, Otta Gábora, Ladislava V. Fejdu,
Vincenta Ďordíka a iných. Veľmi ľutujeme,
že sem neboli zaradení aj jedinci latinského obradu, i keď kompetentné osobnosti
nemali k tomu výhrady.

Potom prišlo pozvanie na obnovenú
fakultu do Prešova, kde ste prednášali
dogmatiku a fundamentálnu teológiu.
Dodnes si na vás študenti veľmi pekne
spomínajú.

Na návrh otca ordinára Hirku sme zrealizovali model prípravy na kňazstvo
v tajných podmienkach, veľmi horlivo sme
sa pripravovali a vzdelávali. Preštudovali
sme súčasnú katolícku teologickú literatúru najvýznamnejších osobností, ako
boli K. Rahner, J. Ratzinger, M. Schmaus,
P. Schütz , G. K. Chesterton, J. M. Lustiger,
T. de Chardin, J. Zvěřina, O. Prohászka, zo

Májová púť
Bavaria 2015
Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke vám ponúka pútnický
zájazd do Bavorska. Navštívime Mníchov, Altötting, Wies, Diessen, Ettal,
Neuschwan.
Termín: 30. apríl – 4. máj 2015
Program: 1. deň (Miskolc, Tapolca,
termálna jaskyňa), 2. deň (Mníchov,
Marienplatz, Asamkirche, múzeum Frauenkirche, Alter Peterkirche, Rathaus),
3. deň: (baziliky minor: Wies, Diessen,
Ettal, Neuschwanstein: hrad Ľudovíta
II.), 4. deň (Gars, Altӧtting, Marktl am
Inn – Papsthaus)
Prihlášky: otec Ľubomír Novák, GKFÚ
Sečovská Polianka
Trasa: Michalovce, Vranov, Prešov,
Košice
Cena: 100 eur (doprava, 2 x ubytovanie)
Tel.: 057 44 71 007, 0907 353 021

slovenských autorov J. Ch. Korec a mnohí
iní. Osvojovali sme si predovšetkým dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.
A to bol dôvod, prečo sme mali odvahu ísť
prednášať na otvárajúcu sa gréckokatolícku teologickú fakultu. Najviac nás tešilo,
že Božou pomocou autori odnikiaľ mohli
v tejto zlikvidovanej cirkvi obnoviť nový
štart fakulty, ktorá svojimi prednáškami
(porovnávali sme ich s bratislavskými)
vysoko predstihla stereotyp štúdia v bohosloveckých školách.

Ste známy ako majster slova, vynikajúci
autor duchovnej poézie. Čo prináša literárna tvorba do vášho života?

V literárnej tvorbe, ak ju tak môžem
nazvať, vibruje zem a nebo. Má tri silné
klaviatúry: dobro, pravdu a krásu. Toto je
harmonický ľudský svet. A táto klaviatúra
je aj v kresťanstve, ktoré nie je len náboženstvom, ale aj najdokonalejším antropologickým modelom. Toto neprestávam
opakovať. Táto klaviatúra dobra, pravdy
a krásy sa stala vyznaním celého môjho
života a zmyslu ľudského života všeobecne. A v tomto okruhu harmónie žili so
mnou moji rodičia, starí rodičia, môj brat,
moja manželka, dcéra a syn, všetci moji
príbuzní, priatelia a dobrodinci a z toho
spoločenstva sa nevytratili ani tí, ktorí nás
mali nenávidieť, ale nedokázali to. Ďakujem Bohu, že som bol ničím, iba radostným
bubeníkom vo svojej rodnej obci.

Mladá generácia vyrastá už viac na obrazovej kultúre ako na rozprávke, poviedke alebo básni. V čom vidíte silu slova
v ľudskom živote?
Slovo ako prvotný princíp stvorenia
a tvorenia má trojnásobné dimenzie troch
základných právd: dobra, pravdy a krásy.
Čo sa pohybuje v tomto okruhu, je ľudské.
Čo je mimo toho, je pochybné a veľmi
často tragické.
A na záver ešte toľko: po skromných
začiatkoch obnovy Gréckokatolíckej cirkvi
a teologickej fakulty s údivom, radosťou
a láskou požehnávam všetky snaženia,
ktoré vybudovali z týchto dvoch centier
veľdiela. A za to patrí úcta a chvála predovšetkým otcovi (arcibiskupovi metropolitovi Jánovi Babjakovi, pozn. red.) tohto
Ježišovho spoločenstva a Ježišovej školy
a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom zvýšili hodnotu týchto dvoch Božích
centier. So všetkými tými, s ktorými som
tam mal možnosť byť, môžem zvolať: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi ľuďom,
ktorí toto dielo postavili a budujú!“

za rozhovor ďakuje Michal Hospodár

Nie je chrám
ako chrám
Minule som šiel autom na dlhšiu cestu. V cieli
som si všimol benzínovú pumpu ponúkajúcu
zľavu, ktorá vysoko prevyšovala zľavy u nás.
Automaticky som odbočil, zastavil auto a tankoval. V tej chvíli samoty a ticha prerušovaného iba hlukom áut som si uvedomil, že pred
dvadsiatimi rokmi by som tu nestál. Prečo?
Lebo bola nedeľa.
Čo sa stalo? Čo sa vo mne zmenilo? Podľahol som tlaku a prestal trvať na zásadách, ktoré ma formovali. Prestal som si vážiť nedeľu.
Je síce pravda, že kontrolka v nádrži ukazovala
už koniec paliva, ale inokedy by som natankoval v piatok či sobotu. Teraz na to nebol čas.
Nebol čas myslieť na to, že treba natankovať.
Veď načo? Po ceste isto budú benzínové stanice a ja budem mať možnosť pohodlne, bez
straty vzácneho času natankovať aj v nedeľu.
Možno toto som si v podvedomí myslel.
Neviem. Isté je, že samého ma zaskočilo, ako
som sa zmenil. Zaskočil som sám seba.
Možno ste sa ocitli v takej istej situácii.
Alebo chodíte nakupovať v nedeľu, lebo
cez týždeň nemáte čas. Alebo ste si na to už
zvykli. A možno vám je to jedno. V nedeľu sú
parkoviská pred obchodnými centrami plné,
natrieskané. A na Slovensku sa otvárajú ďalšie
a ďalšie obchodné centrá. Ľudia tam chodia
na nákupy alebo sa iba prejsť – popozerať, čo
je nové, čo je moderné. Rodiny tam berú deti,
ktoré sa tam v rôznych detských kútoch či centrách zabavia, a tak sa doma nenudia. Prečo
je to tak? Prečo je nedeľa s Bohom, nedeľa
s Cirkvou, s rodinou doma nudná? Prečo tie
autá neparkujú pri chrámoch a tie nie sú natrieskané? Prečo ľudia vyhľadávajú anonymitu
centier a krátke rozhovory pred výkladmi?
Odpoveď je taká jednoduchá, ako je aj
zložitá. Lebo tento svet ponúkol nové chrámy, chrámy príjemného konzumu, chrámy
klamstva ideálnych proporcií a perfektného
dizajnu. Ponúkol príjemné klamstvo a ľudia
zatúžili po niečom príjemnom, po niečom
bez zodpovednosti. V kresťanských chrámoch
počúvajú o tom, čo robia zle, a tu im nik nič
neprikazuje, nič nevyčíta. Treba zmeniť obsah
našich kázní? Treba prestať hovoriť o zodpovednosti, o Bohu? Prestať hovoriť pravdu?
Vonkoncom nie! Treba ľuďom ponúknuť
niečo, čo je ešte lepšie než sladký motúz pod
nosom. Treba im ponúknuť Cirkev. Treba
im ponúknuť spoločenstvo, brata a sestru
v núdzi i v radosti. Skutočných priateľov nielen
na minútu pred výkladom, ale aj na celý deň
tvrdej práce. No tu mi napadlo: Som kňaz. Bol
by som toho schopný?
Juraj Gradoš
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Charakteristika
ruských
ikonopiseckých škôl

z konca 14. storočia nachádza
dvojica Paraskeva a Anastázia
a na inej z konca 14. storočia sú
zobrazení až štyria svätí: Varlaam Chutinský, Ján Milostivý,
Paraskeva a Anastázia.

Ak chceme hovoriť o novgorodskom maliarstve 13. storočia, musíme o ňom hovoriť v kontexte udalostí, ktoré sa v tom čase udiali a ktoré boli pre obyvateľov Novgorodu a širokého
okolia obdobím života pod jarmom mongolsko-tatárskeho vpádu. Toto obdobie sa nazývalo
„temným storočím“.
Ikonografia
v novgorodskej škole
13. storočia

Následkom vpádu Tatárov sa
takmer pozastavila výstavba kamenných chrámov. Strach pred
nespočetnými mongolskými
hordami robil ľudí ostražitejšími. Prerušili sa kultúrne vzťahy
s južnou Rusou a Konštantínopolom. Takáto izolácia dovtedy
slobodného a samostatného
Novgorodu prispela k aktivizácii miestnych umelcov, považujúcich sa za tých, ktorí neustále
udržiavali tradície národnej
tvorby. To však neznamená, že
byzantská tradícia bola úplne
odstránená. Jestvovala ako
dedičstvo 12. storočia. A hoci
sa teraz nepodieľala na rozvoji
miestneho umenia, bola dôležitá pre samotných majstrov,
o čom zvlášť svedčí ikona sv.
Mikuláša z polovice 13. storočia.

postavy svätých na okraji ikony
(môžeme spoznať Simeona Stĺpnika či bratov Borisa
a Gleba) a po pás zobrazené
postavy v hornej časti ikony
(archanjeli Michal a Gabriel) či
v medailónoch na pozadí ikony
zobrazené po pás postavy
svätcov (Atanáza, Anisima,
Pavla a Kataríny) sú na rozdiel
od postavy Mikuláša zobrazené jemnejšie a mäkšie. Práve
v týchto malých zobrazeniach
je zreteľne badateľný ústup
od predchádzajúcich byzantských vzorov.
O svojráznom vzdore proti
byzantskej tradícii názorne
hovorí veľká ikona sv. Jána
Lestvičnika, po stranách
ktorého stoja sv. Juraj a Blažej,
zobrazení na červenom pozadí.
Ikona sa v súčasnosti nachádza
v Národnom múzeu v Petrohrade.

Ikona sv. Mikuláša

14. storočie

Ikona, ktorá sa v súčasnosti
nachádza v Národnom múzeu
v Petrohrade, svedčí o tom,
že autor tejto ikony dobre
ovládal maľbu predchádzajúcich storočí. Tvár zobrazeného
svätca si v mnohom zachovala
byzantskú prísnosť a tvrdosť,
ale objavujú sa aj nové prvky,
ako napr. snaha umelca o zmenu koloritu, ktorý je postavený
na kontraste svetlých a jasných
odtieňov. V polovici zrezané

Na prelome 13. a 14. storočia vznikla znamenitá ikona
sv. Mikuláša, pochádzajúca
z nikoľskej cerkvi Lipenského
monastiera, napísaná Alexejom, Petrovým synom, v r. 1294.
Je to prvá ikona novgorodskej
ikonopiseckej školy s dátumom
vzniku či uvedením autora.
V spodnej časti ikony sa nachádza text svedčiaci o obnovení
tejto pamiatky v r. 1556.

Signovaná ikona
sv. Mikuláša

Prvá signovaná ikona v novgorodskej ikonopiseckej škole je
dôležitá aj z pohľadu pochopenia vzájomných vzťahov umenia Novgorodu, Byzancie a západnej Európy, na ktoré ikona
poukazuje tak v ikonografii,
ako aj v štýle danej pamiatky.
Kolosálna postava Mikuláša je
umiestnená centrálne, pričom
po stranách nimbu svätca
sú zobrazení v celých postavách Kristus a Bohorodička.
Po okrajoch ikony sú zobrazené zmenšené postavy obľúbených novgorodských svätých.
Mikuláš nie je zobrazený ako
prísny, ale ako dobrý ruský
biskup, pripravený pomáhať.
Ikona sv. Mikuláša nachádza
analógiu s freskami 12. storočia
či s maľbami z Chrámu sv. Mikuláša Lipenského monastiera
postaveného v r. 1292.

Ikony s klejmami
zo 14. storočia

Od 14. storočia sa v staroruskom a zvlášť v novgorodskom
maliarstve čoraz častejšie
začínajú objavovať ikony
s klejmom. Zvyčajne sa v centrálnej časti ikony zobrazuje
svätý a po stranách v malých
zobrazeniach sú umiestnené
scény zo života zobrazeného
svätca. Takéto ikony jestvovali
aj v Byzancii, ale tam nenado-

budli také všeobecné rozšírenie
ako medzi Slovanmi, zvlášť
na Rusi.

Sv. Juraj

Medzi ikony s klejmom patrí aj
ikona sv. Juraja zo začiatku 14.
storočia, ktorá sa v súčasnosti
nachádza v Národnom múzeu
v Petrohrade. Centrum ikony
tvorí postava vojaka Juraja
sediaceho na bielom koni. Pod
jeho nohami je zobrazený drak,
ktorého sa chystá Juraj prebodnúť kopijou. V pravom dolnom
rohu ikony je oproti drakovi
zobrazená kráľovná Alžbeta. Z veže v pravom hornom
rohu ikony celý dej pozorujú
kráľovskí rodičia s biskupom.
Po stranách ikony sú výjavy
zobrazujúce mučenícku smrť
Juraja. Všetky základné prvky
tejto kompozície sa objavujú
už na staroladožskej freske, ale
tu je rozšírená o rozprávačský
prvok zo života mučeníka v zobrazených klejmách.

Ochrana Bohorodičky

Od 14. storočia si veľkú
popularitu v novgorodskom
maliarstve získava nový námet
– Pokrov (Presvätá Bohorodička Ochrankyňa – 1. október).
Tento v prostredí gréckej cirkvi
neznámy sviatok bol ustanovený vo vladimírsko-suzdaľskej
Rusi už v 12. storočí na základe
zázračného zjavenia sa Božej

Matky blaženému Andrejovi
Jurodivému a jeho učeníkovi
Epifánovi v blachernskom
chráme v Konštantínopole. Ako
uvádza V. Lazarev, ikonografia
tohto námetu vznikla na Rusi
najneskôr v 13. storočí a v 14.
storočí už nadobudla svoju
klasickú formu, čo potvrdzuje
freska z roku 1313 pochádzajúca
zo Snetogorského monastiera
pod Pskovom.

Ochrancovia

Koncom 14. storočia získavajú
širokú popularitu ikony so
zobrazením vybraných svätých.
Už pri samotnom výbere svätých zobrazených na novgorodských ikonách sa jasne prejavil
národný vkus. Najviac uctievanými v prostredí Novgorodu
boli Eliáš, Juraj, Blažej, Florus
a Laurus, Mikuláš, Paraskeva
a Anastázia, ktorí zohrávajú
úlohu ochrancov poľnohospodárov či orodovníkov pred Bohom za ich potreby. A tak je
prorok Eliáš tým, kto zosiela
poľnohospodárom dážď a chráni príbytky pred ohňom. Juraj,

ktorý poráža draka, je tým,
kto chráni roľníkov a dedinské
stáda. Šedivý Blažej je patrónom zvierat. Florus a Laurus sú
patrónmi koniarov a ochrancami koní. Múdry divotvorca
Mikuláš je patrónom tesárov
a obľúbeným svätým všetkých
putujúcich a trpiacich, ochrancom pred požiarmi, ktoré v tom
čase ako bič šľahali po celej
„drevenej“ Rusi a sužovali
prostý ľud. Paraskeva a Anastázia sú obľúbené u kupcov
a obchodníkov ako ochrankyne
tržníc a bazárov.
Aby si neobjednávali ikonu
jedného patróna, uprednostňovali praktickí Novgorodčania
tie ikony, na ktorých by boli
hneď niekoľkí patróni spoločne. Tak napr. na ikone z konca
14. storočia v Treťjakovskej
galérii v Moskve vidíme trojicu
vybraných svätých: Eliáša, Mikuláša a Anastáziu. V tej istej
galérii sa taktiež nachádza ikona s Florom, Mikulášom, Blažejom a Anastáziou z konca 14.
storočia. V Národnom múzeu
v Petrohrade sa na jednej ikone

Ak sa na 14. storočie v maliarstve v Novgorode dívame
komplexne, zisťujeme, že to
bola epocha, keď boli fresky
ovplyvňované gréckym umením viac než prenosné ikony.
Fresky čerpali z prác prichádzajúcich gréckych majstrov.
Mená dvoch z nich nám zachytávajú aj letopisy. Spomínajú
„Gréka Izaiáša s ostatnými“,
ktorý pracoval v r. 1338 na maľbe v Chráme Vstupu Krista
do Jeruzalema, a vynikajúceho
majstra Teofana Gréka, ktorý
v r. 1378 vymaľoval Chrám
Premenenia Pána na Iline. A to
bolo novou etapou v histórii
novgorodského maliarstva.
V tom období vznikli slávne
fresky v Chráme Zosnutia
Bohorodičky na Volotove,
Teodora Stratiláta, Krista Spasiteľa na Kovaleve či narodenia
na cintoríne.
Novgorodské maliarstvo,
zvlášť nástenné, bolo úzko späté s umením Byzancie obdobia
Paleológovcov. Novgorodčania
sa inšpirovali byzantskými
a balkánskymi vzormi, no interpretovali ich podľa vlastného
vkusu a zámeru. V poslednej
štvrtine 14. storočia sa paleológovský štýl rozšírený na území
Novgorodu stáva organickou
súčasťou ruského umenia. To
prináša do nástenných malieb
Novgorodu nové námety.

15. storočie

Ďalšie storočie sa stáva obdobím rozkvetu novgorodského
ikonopisectva. Završuje sa formovanie štýlu charakteristického pre mnohé pamiatky 14.
storočia. Novgorod patrí medzi
popredné ruské umelecké centrá, čomu v mnohom pomáhajú
cenné pamiatky. V mnohých
ikonopisných pamiatkach konca 15. a začiatku 16. storočia sú
badateľné prvky moskovských
umelcov. Pre pochopenie nov
gorodského maliarstva tohto

obdobia a vzájomných vzťahov
s umením Moskvy majú veľký
význam ikony z Uspenského
soboru Kyrilo-belozerského
monastiera, napísané v r. 1497.
Ide o ikony novgorodských
majstrov (Juraj, proroci Daniel,
Dávid a Šalamún) a ikony moskovských majstrov (umývanie
nôh, Posledná večera, ženy
myronosičky).
Novgorod pokračoval
v nastúpenom trende, keď bol
po Moskve druhým najväčším
a ekonomicky najrozvinutejším mestom Starej Rusi.
Vstúpil do obdobia všeobecného sociálno-ekonomického
rastu, keď sa rozrastá mesto,
rozvíjajú sa remeslá a obchod.
V prvej polovici 16. storočia
vyrástli na území mesta nové
chrámy (žien myronosičiek,
Klimenta, apoštola Filipa či
Prokopa). Niektoré z nich boli
postavené na základe požiadaviek moskovských kupcov.
Úspechy v zahraničnej politike,
ekonomický rast a vojenská sila
ruského štátu mali teda pozitívny vplyv aj na umenie.
Veľkému Novgorodu patrí
čestné miesto v histórii
a kultúre Starej Rusi. Nielen
bránil celoruskú nezávislosť,
ale aj v čase mongolsko-tatárskeho jarma zachránil veľkú
tradíciu celonárodnej kultúry
– cenné písomné a umelecké
pamiatky epochy Kyjevského
štátu. V čase Veľkej októbrovej
revolúcie sa väčšina pamiatok
starého staviteľstva Novgorodu a jeho okolia premenila
na ruiny. Tisícky ikon boli
v čase druhej svetovej vojny
vyvezené Nemcami za hranice. Ikony, ktoré sa vrátili späť
do Ruska, boli po reštaurovaní
inštalované v Novgorodskom
múzeu.
Novgorodské maliarstvo zostane navždy jedným z najžiarivejších stránok histórie nielen
staroruského, ale aj celého
ruského umenia. n
Milan Gábor
ikona s klejmami Svätý Juraj:
www.icon-art.info
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Malá Vieska

– mariánske pútnické miesto
Malá Vieska. Dedinka, v minulosti známa aj ako Maloveska, ležiaca na ľavom brehu Hornádu
blízko Košíc po železničnej čiare smerom na Prešov.
Všetko sa to začalo v Máriapócsi

Dedinka ničím významná, ale predsa
niečím zvláštna. Chrámom Narodenia
Panny Márie, ktorý sa dostal do pozornosti
veriacich, keď doň bola v roku 1773 prenesená kópia zázračnej ikony z Máriapócsa.
Touto ikonou sa Malá Vieska, známa aj ako
dávaným miestom mariánskych pútnikov.
Zvlášť gréckokatolíkov.
Ak chceme priblížiť históriu tunajšieho
pútnického miesta, ktoré dostalo Malú
Viesku do povedomia, musíme sa vrátiť
o pár storočí späť do maďarskej dedinky
Pócs.
Leží v kraji Nyr, je to časť Potisia v terajšej Hajdúdorožskej eparchii. Terajšia
gréckokatolícka farnosť Máriapócs dostala
názov v minulom storočí. V pápežských
dokumentoch zo 14. storočia sa nazýva
Bovč, Bolt, Bild.

Slziaca ikona

Dedina Pócs sa stála známou široko-ďaleko
pre slzenie ikony Presvätej Bohorodičky
v drevenom gréckokatolíckom chráme,
ktorý sa ničím neodlišoval od ostatných
drevených chrámov Mukačevskej eparchie.
Na ikonostase stála ikona Bohorodičky,
ktorú v roku 1675 namaľoval maliar Štefan
Pap. Svedčí o tom nápis na zadnej strane
ikony: „Siju ikonu napisa 1675 hoda Stefan
Pap, dľa cerkvi Bovčanskoj“.
Stalo sa to v nedeľu 4. novembra 1696.
Miestny kňaz Daniel Pap vošiel do chrámu a začal slúžiť svätú liturgiu. Počas
slúženia veriaci v chráme spozorovali, že
z očí Bohorodičky na ikone ikonostasu
kvapkajú slzy, stekajú po ikone a padajú
na obraz oltárika pred ikonou. Chrámom
preletelo vzrušenie. Všetci upierali zrak
na ikonu. Nepokoj veriacich spozoroval aj
kňaz Daniel Pap. Po svätej liturgii pristúpil
k ikone. Videl, že sa v očiach Bohorodičky
zjavili slzy, ktoré stekajú po tvári a padajú
na oltárik pred ikonou. Začal ručníkom

utierať oči, tvár a celú ikonu. Oči Bohorodičky na ikone zostali po utretí suché, ale
ihneď sa v nich zjavili ďalšie slzy. Vtedy
kňaz vytrhol ikonu z ikonostasu, prezrel
si dosku a prstami kontroloval jej hrúbku.
Doska bola tenká. Nikde žiadnej stopy
po falšovaní.
Prešlo niekoľko dní. Ikona Bohorodičky
neprestávala slziť. Správa o slzení ikony
rýchlo preletela krajom i celým štátom.
Prichádzali k nej ľudia rôzneho postavenia a vierovyznania, aby videli tento div.
Slzenie ikony s prestávkami trvalo do 8.
decembra 1696.
Na príkaz Jágerského biskupstva sa 26.
decembra 1696 začalo vyšetrovanie zázraku, ktoré uskutočnili jágerský rímskokatolícky kanonik Jozef Csethe a tokajský kňaz
Andrej Damjan. Komisia pod prísahou
vypočula veľa svedkov a s tridsiatimi šiestimi spísala protokol. Originál protokolov sa
nachádza v Univerzitnej knižnici v Budapešti, v tzv. Heveneškej zbierke (Collectio
Hevenesiana, tomus XLI, č. 64, pag. 401
– 417). Je to zbierka originálov historických dokumentov Maďarska, zozbieraná
historikom jezuitom Hevenesim, podľa
ktorého bola pomenovaná. Ukrajinský
preklad tejto zbierky opísal kňaz Ivan Silvaj
(pod pseudonymom Uriil Meteor) vo svojej
knihe Naši sokrovišča, ktorá sa nachádza

v eparchiálnej knižnici v Užhorode.
Jeden z hlavných svedkov, generál Korbelli, o udalosti slzenia ikony písomne upovedomil cisára Leopolda I. (1640 – 1705).
Cisár ihneď prikázal preniesť zázračnú
ikonu na svoj cisársky dvor do Viedne.
Ikonu zobrali násilne.
Ikona bola nesená do Viedne v slávnostnom sprievode, na ktorom sa zúčastnil
aj sám cisár a všetci cisárski princovia.
Na dlhej ceste zažiarila Božia Matka
na mnohých miestach rôznymi zázrakmi.
Povoz s Bohorodičkou išiel z Pócsa do Košíc, z Košíc do Jágra a potom do Viedne,
kde bola 4. júla 1697 uložená v Chráme sv.
Štefana.
Na ceste do Viedne stretávali ikonu
veľké procesie veriacich. Keď prišli ku
Košiciam, zastihol ich veľký lejak a búrka. Preto sa sprievod s obrazom utiahol
do blízkej Barce, kde ostal niekoľko dní.
Túto situáciu využili jezuiti, ktorí dali
namaľovať kópie ikony. Ťažko zistiť koľko,
lebo si ich zadovážili nielen chrámy, ale
aj fyzické osoby. Nachádzajú sa napríklad
v Budapešti a Ostrihome v Maďarsku,
v bočnej kaplnke Dómu sv. Alžbety v Košiciach aj inde. Touto úlohou bol poverený
košický maliar majster Šimon. Keďže nebol
ikonopisec, nepodarilo sa mu vystihnúť

Tanečné predstavenie Shalome
Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na svoju novú inscenáciu Shalome. Tanečná
verzia biblického príbehu o Jánovi Krstiteľovi, Herodesovi, Herodias a jej dcére Salome
na hudbu židovských piesní je pozvaním do zákulisia našich životov, kde strácame hlavy
a hľadáme pokoj.
Termíny:
• 18. apríl (sobota) Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove o 19.00 hod.
• 19. apríl (nedeľa) Kino Mier v Spišskej Novej Vsi o 15.00 hod.
• 29. máj (piatok) sála Historickej radnice (kino Slovan) v Košiciach o 19.00 hod.
Pavol Danko

čistý ikonopisecký štýl. Na miesto pôvodnej ikony v Pócsi sa dostala tiež len kópia,
o ktorej pôvode sú dve domnienky. Prvá
z nich hovorí, že vznikla hneď po prevoze
v Barci rovnako ako kópia nachádzajúca sa
v Malej Vieske. Podľa druhej teórie ju dal
vo Viedni namaľovať v roku 1707 Štefan
Telekessy, jágerský rímskokatolícky biskup,
a poslal ju do pócsskeho chrámu. Bolo to
na žiadosť veriacich v Pócsi, ktorí sa domáhali vrátenia zázračnej ikony. Nová ikona
sa netešila veľkej úcte. Vážnosť získala až
potom, keď podobne ako prvá slzila 1., 2.
a 5. augusta 1715. Ikona slzila s prestávkami
po celý mesiac aj v decembri 1905.
Pravdepodobne prvá kópia pócsskej ikony skončila v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
Druhú ikonu umiestnili jezuiti vo svojom
Chráme Najsvätejšej Trojice v Košiciach.
Ikona sa v Košiciach nachádzala dovtedy,
kým neboli počas reformácie jezuiti z Košíc
vyhnaní. Rozmýšľali, kde by mohli svoju
najdrahšiu ikonu umiestniť. To miesto našli
v krásnom údolí Hornádu, v chotári Malej
Viesky. Hovorí sa, že odkedy sem Bohorodička zavítala, toto dovtedy neúrodné
miesto sa zmenilo na úrodné a zem vydala
omnoho bohatšie plody.

Nové pútnické miesto

Od tých čias sa toto tiché, nevýznamné
miesto v doline Hornádu zmenilo na vyhľadávané a známe pútnické miesto. Ako
prví sem začali putovať gréckokatolíci
z Pócsa, pretože farnosť bola obývaná
veriacimi gréckokatolíckeho obradu.

Čoskoro milostivú ikonu vyhľadávali
i Košičania.
V 19. storočí už starý chrám kapacitne
nestačil, preto bol v roku 1803 na vŕšku
v prekrásnom lone prírody postavený nový
chrám zasvätený Panne Márii. Ide o pekný
chrám v neskororokokovom štýle, ktorý
v čase najväčšej púte na sviatok Narodenia
Panny Márie prijíma stovky veriacich. Veľkému duchovnému povzneseniu pútnického miesta v Malej Vieske sa dostalo 29.
októbra 1831, keď pápež Gregor XVI. udelil
pútnikom, ktorí budú putovať k milostivej
ikone Panny Márie v Malej Vieske, plnomocné odpustky.
O úcte pútnikov svedčia aj votívne dary
na ikone, ktorými ju vďační a prosiaci
veriaci ovešali. Votívne predmety mali
rôzne tvary a symbolizovali rozličné vyprosenia. Bolo ich toľko, že sa na ikonu ani
všetky nevmestili. Ďakovné predmety boli
umiestnené aj na bočnej stene chrámu.
V roku 1969 bola časť votívnych predmetov
z 19. storočia v počte 69 kusov (z celkového
množstva 126) deponovaná do Východoslovenského múzea v Košiciach.
Malá Vieska patrila v minulosti k známym mariánskym pútnickým miestam
v omnoho väčšej miere, ako je to dnes.
Z tohto dôvodu sa stala aj predmetom
záujmu pútnikov, mariánskych ctiteľov,
historikov, národovcov, donátorov a cirkevných hodnostárov. Putoval sem aj ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházi (1664
– 1745). V roku 2006 navštívil Malú Viesku
aj pápežsky nuncius Henryk Jozef Nowacki.

Milostivá ikona sa stala spolu s košickou napodobneninou či pócsskou kópiou
predmetom záujmu umelcov, maliarov,
grafikov, ikonopiscov. Nezaostávala ani
literárna tvorba a rôzni autori, zaoberajúci sa problematikou pútnických miest
v Uhorsku a neskôr na Slovensku, zaraďovali Malú Viesku medzi popredné lokality
a zmieňovali sa o nej vo svojej publikačnej
činnosti.
Malá Vieska a Tepličany tvorili spoločne
obec Družstevná pri Hornáde. Od roku
2003 patrí obec Malá Vieska pod Farnosť
sv. Štefana v Kostoľanoch nad Hornádom.
Odpustová slávnosť v Malej Vieske sa
koná vždy na sviatok Narodenia Panny
Márie – v nedeľu po 8. septembri. Je to
zároveň púť, ktorá je na začiatku školského roka, preto sem s obľubou putujú
aj študenti z košických cirkevných škôl.
Do roku 1950 bola Malá Vieska aj obľúbeným pútnickým miestom gréckokatolíkov.
Putovali k nej aj veriaci mojej rodnej obce
Varhaňovce (vzdialenej približne 30 km),
medzi nimi aj moji rodičia.
V roku 2016 uplynie 320 rokov od chvíle,
čo v Pócsi zvláštnym spôsobom po prvýkrát
prehovorila Presvätá Bohorodička. V roku
2015 uplynie 300 rokov odvtedy, čo Panna
Mária slzila po druhýkrát, a 110 rokov odvtedy, čo prehovorila po tretíkrát. Kópia jej
zázračnej ikony je teda aj tu, neďaleko nás,
v Malej Vieske. Je to príležitosť na to, aby
sme toto pútnické miesto navštívili. n
František Dancák
snímka: panoramio.com
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Kozmonaut z Hanisky
V

každom spoločenstve z času na čas
vyrastú ľudia, ktorých osudom
je v tichosti viesť iných. Nie sú to
vodcovia más, ale priatelia jednotlivcov,
ktorí ich posúvajú, podržia, podporia...
Jednou z takýchto osobností našej cirkvi je
Mons. Jozef Tóth, ktorý sa 20. marca dožil
požehnaných 90 rokov života.
Mons. Jozef Tóth sa narodil 20. marca
1925 v Haniske pri Košiciach v chudobnej,
no harmonickej rodine. Sám opisuje tieto
prvé roky života poetickým spôsobom.
„Prišiel som sem ako kozmonaut v skafandri vlastného tela, aby som zistil, čo
tu všetko je a aké je, a aký som ja. Prišiel
som z tajomstva do tajomstva. Obchádzal
som a obchádzam tento svet, zisťujem,
čo sa deje vo mne i mimo mňa: vnímam,
prijímam alebo zavrhujem, ale nikoho
nezatracujem.
Plný úžasu i sklamaní, radostí aj utrpení – hovorím ako iní. Ako Jób! Všetko, čo
mám, som dostal. Život i jeho obsah, čas
i priestor. Medzi všetkým vidím najintímnejší súvis. Preto ani nie je dôležité, kedy
a kde som prišiel na tento svet, ani to, čo
som povedal, lebo všetko tu už bolo povedané. Chcel by som sa stať iba pripomienkou sebe aj iným na ceste do kráľovstva
tajomstva.
Stopy na mojej životnej ceste: detstvo
a ľudová škola (a aká!) v rodnej Haniske.
Potom tajomný postrk učiteľa a niekoho,
a bol som na gymnáziu v Košiciach. Osem
rokov som tam prežil medzi spolužiakmi,
ktorí až dodnes zostali mojimi bratmi,
a profesormi, ktorí sú i dodnes mojimi profesormi. Písal sa rok 1946. Vraj som dozrel.
Potom na prekvapenie moje i môjho
okolia som sa objavil na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach. Po dvoch rokoch
bol zasa akýsi postrk zhora a už som bol
na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Iný bol scenár a iné boli plány.“
Počas vojnových rokov ako mladý gymnazista stál v roku 1944 zoči-voči smrti, keď
maďarskí fašisti popravovali zbehov a údajných partizánov v okupovaných Košiciach.
Patril k štyrom študentom vo vojenskom
pracovnom tábore, ktorým hrozil trest
smrti. Utiekli do hôr a neskôr sa dostali
do rumunského zajatia, z ktorého sa im
tiež podarilo utiecť.
Po násilnej likvidácii Gréckokatolíckej
cirkvi v Československu ho v roku 1950 internovali do vojenských táborov nútených
prác – PTP. Podľa jeho slov to bola „čierna

Sorbonna, univerzita utrpenia, kde
bol výkvet inteligencie a charakterných ľudí celého Československa“.
„Všetko, čo mám, som dostal. Tam
som aj promoval. Diplom mi nevystavili. To nič.“
Po roku 1954 ako politicky
nespoľahlivý pracoval ako korektor
vo Východoslovenských tlačiarňach v Košiciach.
23. februára 1969 bol bl. Vasiľom
Hopkom neverejne vysvätený
za kňaza Gréckokatolíckej cirkvi
a pripravoval adeptov na kňazov
v tajnej Cirkvi. Ako sám povedal:
„Na povrchu sa už nedalo chodiť.
Zostúpil som dolu. Žil som a obdivoval božskú komédiu! Bol som
baníkom ducha. Pri systematickom
vyprázdňovaní sveta som zistil, že
som plný sily a krásy. A tak som ju
rozdával. Dlho.“
Po novembri 1989 sa podieľal na znovuobnovení Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove, kde následne
aj prednášal a bol jej prodekanom. Jeho
definícia tohto obdobia hovorí sama
za seba. „Od roku 1990 sa vraciam do svojej
mladosti. Vyzliekam sa zo skafandra. Rozprávam mladým teológom i neteológom,
aké sú Božie cesty. Rád by som bol, keby
to pochopili. Viem, pochopia to! A rád by
som sa vrátil do tajomstva finále s takým
srdcom, s akým som prišiel na tento svet.
Maranatha. Amen.“
Stal sa zakladajúcim členom Spolku sv.
Cyrila a Metoda a členom Slovenského katolíckeho kruhu a redakčnej rady časopisu
pre kresťanskú kultúru Verbum. V roku
1992 mu pápež Ján Pavol II. udelil hodnosť
monsignor. V roku 1995 sa stal čestným
dekanom GBF UPJŠ v Košiciach. Cirkev
si ho uctila v roku 1998 čestným titulom
titulárny kanonik a o desať rokov neskôr
titulom protojerej. Za svoj veľký prínos získal niekoľko ocenení: Cenu mesta Košice
(2003), Cenu Emila Korbu (2006), Výročnú
cenu vydavateľstva Verbum (2008), Cenu
Fra Angelica (2010), Cenu primátora mesta
Košice (2010), Cenu Ministerstva obrany
za činnosť v slovenskom Zväze táborov
nútených prác (2010). Prešovská univerzita
v Prešove mu 26. októbra 2010 udelila čestný titul doctor honoris causa. 14. septembra
2013 sa stal členom Spolku slovenských
spisovateľov. Zároveň mu bolo udelené
aj Čestné uznanie SSS za prínos v úsilí

o mravnú a duchovnú obnovu literatúry
a Pamätná medaila SSS.
Mons. Tóth sa pozitívne zapísal aj
v literárnej obci na Slovensku. Diela Slnko
pod zemou, Posolstvo, Babylonské piesne,
Žalmy, Piesne zo Solúna, Žalmy na rozhraní
tisícročí či Príležitostné básne patria medzi
básnické skvosty katolíckej moderny. Ako
autor sa však uplatnil i v próze: Človek Jób
hovorí s diablom, Evanjelium apoštola Judáša, Spev košického Tria, Ďuro Čečko. Väčšina diel existovala iba v rukopisnej alebo
v samizdatovej forme. Súborného vydania
sa im dostalo až v roku 2010 v dvojzväzkovom diele.
Sám o sebe hovorí, že „s ostatnými
bratmi nebol hlasom volajúcim na púšti, ale hlasom v mravenisku zla a diabla,
v ktorom presvitalo Kristovo evanjelium“.
„Humanita a demokracia, čisté umenie
a pravé ľudské vzťahy, ktorých ouvertúru
brilantne predspievali izraelskí proroci. To
sú Boží muži, roe (vidiaci), básnici, moralisti i humanisti.
Som iba pokračovateľom týchto osobností, umocnený Kristom, v ktorom sa
zavŕšilo proroctvo vykúpenia, čiže výstup
z pekla smerom k očiste a ešte vyššie.
Kresťanstvo je básňou a symfóniou dobra,
pravdy a krásy. Toto bola a je moja domovina v časoch zlých i dobrých! A toto dielo
tvoríte rovnako aj vy, drahí bratia v Kristovi.“ n
Juraj Gradoš
snímka: Jana Varádyová
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Spomienky na ThDr. Jána Semana
„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.
Už mám pripravený veniec spravodlivosti.“ (2 Tim 4, 7)
k svojim veriacim. V roku 1970 ho otec
ordinár Hirka vymenoval za titulárneho
arcidekana a v tom istom roku aj za riaditeľa Gréckokatolíckeho ordinariátu
v Prešove. V tejto funkcii pôsobil štyri roky.
V apríli 1971 získal na teologickej fakulte
v Litoměřiciach doktorát z teológie a bol
vymenovaný za synodálneho examinátora
Prešovskej eparchie v odbore fundamentálna a špeciálna dogmatika. Od roku 1972
bol ako odborník v oblasti cirkevného
práva vymenovaný do komisie pre revíziu
cirkevného práva ako pápežský konzultor
a pravidelne sa zúčastňoval na jej zasadaniach v Ríme. V roku 1977 bol vymenovaný
za eparchiálneho sudcu.
Často písal a publikoval v kalendároch
ieto slová apoštola Pavla mohol
vysvetlil, že takýto úrad na tejto adrese ne- a časopisoch s náboženskou tematikou.
vo februári 1995 s pokojom v srdci
existuje. Nech peniaze vráti odosielateľovi.
Po nežnej revolúcii sa napriek pokročipovedať aj ThDr. Ján Seman. 11.
Nejaký čas sa skrýval a potajomky slúžil
lému veku a značným zdravotným komdecembra 2014 uplynulo sto rokov od jeho
veriacim. Stálo ho to veľa síl, odriekania
plikáciám aktívne angažoval na rôznych
narodenia a 21. februára 20 rokov od jeho
a často vystavoval riziku nielen seba, ale aj
politických miestach pri vysvetľovaní probodchodu na večnosť. Tieto dve okrúhle
ľudí, ktorí mu obetavo pomáhali. Rozhodol lémov gréckokatolíkov v snahe pomôcť pri
výročia sú príležitosťou na zamyslenie sa
sa odísť do Karvinej, kde sa zamestnal.
ich spravodlivom riešení.
nad jeho životom.
Karviná sa neskôr stala miestom vysídlenia
Na sklonku svojho života považoval
Narodil sa 11. decembra 1914 v Trhovišti,
celej jeho rodiny.
za povinnosť zanechať svedectvo pre budúv roľníckej rodine. Po ukončení základnej
Rozprával mi, ako ho aj tam prišli súdru- ce generácie. Sústredil dostupné archívne
školy študoval na gymnáziu v Michalovhovia z Prahy presviedčať, že toto nie je
materiály a s vypätím všetkých síl napísal
ciach. Pomáhal rodičom pri gazdovaní
práca pre človeka s jeho povahou, vzdelaknihu A znova žijeme, ktorú mi v rukopise
a až po skončení
odovzdal pri našom
domácich prác mohol
poslednom stretnutí.
zasadnúť ku kniKniha bola po jeho
„Oslavujme Pána, lebo je dobrý,
hám. Učenie mu išlo
smrti s pričinením
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ (Ž 118)
ľahko, zvlášť jazyky.
jeho rodiny vydaná
Mal rád latinčinu,
Spolkom biskupa
francúzštinu, venoval
Petra Pavla Gojdiča.
sa i nemčine. Aj napriek povinnostiam
ním a inteligenciou, a že všetko môže byť
Takýto bol život jedného statočného
trávil veľa času v chráme, a to rozhodlo.
okamžite ináč. Stačí len tak málo – podpíkňaza. Naplnený neustálym štúdiom,
Zmaturoval s vyznamenaním a prihlásil
sať prestup na pravoslávie. Jeden podpis,
dôslednosťou a dôstojnou službou Stvorisa na teologické štúdiá do Užhorodu.
ktorý zmení život jemu aj jeho rodine. Aj
teľovi. Improvizácia v ňom nemala miesto,
Vzhľadom na neľahkú politickú situáciu
keď ho trápilo strádanie najbližších, súdru- jeho kázne boli premyslené, vždy pedantne
a s tým spojené problémy sa mu podahovia nepochodili.
pripravené. Možno aj preto mnohí z nás
rilo úspešne ukončiť štúdiá v roku 1939
Neskoršie sa presťahovali do Bratislapamätníkov dodnes dokážu presne citovať
v Prešove. Oženil sa s Jolanou Tinkovou.
vy, kde pracoval v ťažkých podmienkach
niektoré myšlienky z jeho homílií.
Sviatosť kňazstva mu udelil 10. augusta 1941 v Chemických závodoch Juraja Dimitrova.
Poďakujme preto Pánu Bohu za dar jeho
v Prešove biskup Pavel Peter Gojdič OSBM.
V roku 1961 sa vrátil na východné Složivota, za jeho vernosť Svätému Otcovi,
Celý svoj kňazský život prežil vo farnosti
vensko. Pri oslavách svojej sedemdesiatky
za neúnavnú prácu v Pánovej vinici a modRakovec nad Ondavou. Tu ho zastihli aj
spomínal na to, ako raz, keď autobusom
lime sa za to, aby bol jeho život inšpiráciou
ťažké päťdesiate roky.
prechádzal cez Rakovec, pozrel k chrámu
a príkladom aj pre dnešnú kňazskú generáČasto spomínal na to, ako mu poštár
na kopci a prosil Boha, aby tam mohol
ciu, ktorá síce žije v úplne iných pomeroch,
doručil poštovú poukážku so značnou
odslúžiť ešte aspoň jednu svätú liturgiu.
ale niekedy sa zdá, že problémy ľudí sa
finančnou sumou, ktorá bola adresovaná
A stalo sa. Prišiel rok 1968. Pražská jar
za tých sto rokov vôbec nezmenili. n
na Pravoslávny farský úrad v Rakovci nad
a obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho
Ondavou. Poukážku neprevzal a poštárovi
modlitby boli vyslyšané a on sa vrátil
Antónia Plšková

T
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Krížová cesta rúk
Sám Boh nám dal skrze milujúce náručie Matky a Panny
najkrajší dar – svojho Syna.
Dostali sme príležitosť spolu
vykročiť na cestu poznávania
lásky a pouvažovať o tom,
ako môžu naše ruky premeniť kríž, utrpenie a bolesť
na konkrétny skutok lásky
k Bohu a blížnemu.

namiesto toho chceli ísť do neba pohodlne.
Dokonca aj kríž by mal byť taký, aby nám
vyhovoval.
Pane, nauč nás vzájomne sa podopierať na ceste spásy.

ale chladne, bezducho – plnia rozkaz.
Bezduchosť je odovzdanie vlastných rúk
do služieb zla. Svet čaká len na to, aby
mohol využiť dobro našich rúk pre vlastné
ciele. Koľko múdrosti potrebujeme na to,
aby naše ruky vždy plnili pokyny srdca, aby
slúžili Bohu! Bezduché ruky nevedia, komu
slúžia...
Pane, prosím ťa, zbav ma bezduchosti a daruj nám veľkodušnosť, s ktorou
nás držíš vo svojom náručí.

Nežné ruky

Bezradné ruky

Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo
nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá
falošne. Taký dostane požehnanie od Pána...
(Ž 24, 4 – 5a)
Jemné ruky Veroniky, pripravené pre
človeka, aby mu poslúžili, a nie ho ničili.
Každé gesto lásky súčasne obohacuje toho,
ku komu smeruje, aj toho, kto ho preukazuje.
Pane Ježišu, daj, nech sa každý, kto
prijme skutok lásky skrze naše ruky,
stane ľudskejším. Nech mu naše ruky
pomáhajú odkrývať jeho skutočnú
hodnotu.

Tu sa ma dotkla ruka a zdvihla ma na kolená a na dlane rúk. (Dan 10, 10)
Zlo je veľké, ale Boh je väčší. Spolucítiace ženy nie sú schopné vytrhnúť obeť
z rúk zla. Nie sú schopné pomôcť. Utierajú si slzy súcitu, a tak ospravedlňujú
bezradnosť svojich rúk. A ty ich s láskou
napomínaš...
Pane, daj, nech robíme všetko
pre to, aby sme boli vždy na strane dobra, spravodlivosti, pravdy
a lásky. A keď sa ocitneme v situácii,
že naše ruky bezradne klesnú, nech
sa ich dotknú slzy bezmocnosti. To
bude znak, že naše srdce plače, lebo
rukami nevládzeme pomôcť.

Ruky, ktoré hádžu lós

Ochabnuté ruky

Pribité ruky

Zdvíhajúce ruky

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud. (Ž 16, 5)
Ruky berúce a objímajúce kus dreva.
Kríž putuje z rúk do rúk. Jedny ruky ho
pripravujú, iné prijímajú. Ide o to, aby naše
ruky nikdy nepridávali bremeno iným, ale
dokázali s celou zodpovednosťou prijať
bremeno, ktoré je určené im.
Pane, nauč nás prijímať kríž bez šomrania a znechutenia. Nauč nás s láskou
a ochotou prijímať svoje povinnosti,
lebo len tak budeme schopní niesť
za ne plnú zodpovednosť.

Obmyté ruky

Pane, tvoje nevinné ruky sú zviazané,
a ruky sudcu obmýva voda. Pilát vedel,
že ľudia hľadia na jeho ruky a chcel, aby
v ich očiach boli čisté. Zabudol však, že
na jeho ruky hľadí aj Boh. Zabudol, že nie
je dôležité, či vidia čisté ruky ľudia, ale či
ich za také uzná Boh.
Pane, daj, aby sme sa usilovali
o čistotu našich rúk, a nespoliehali sa
na mienku ľudí, ale na teba.

rukami a vypískajú ho z jeho miesta. (Jób
27, 22 – 23)
Tvoje ochabnuté ruky už naozaj nemajú
silu podoprieť zoslabnuté nohy. Nevládzu. Ideš do Otcovho domu. Vraciaš sa zo
zeme vyhnanstva. Aká ťažká je táto cesta
domov! Ale ty sa nevzdávaš. Keď zlyhajú
nohy a zlyhajú aj ochabnuté ruky, treba
čakať, kým príde niekto, kto nám pomôže
dotiahnuť to až na prah verají domu Otca.
Pane, nauč nás vytrvať na ceste
evanjelia aj v hodinách našej nemohúcnosti.

Ježišov kríž spočinul v mocných rukách
Šimona z Cyrény. Ruky zrobené, konajúce
dobro, pripravené pomôcť tomu, kto to potrebuje. Človek pomáha Bohu, hoci nevie,
že to Boh pomáha jemu. Toto je najväčšie
tajomstvo dobroty. „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto najmenších, mne ste to
urobili.“ (Mt 25, 40)
Pane, nech niet dňa, v ktorom by
naše ruky nepomohli zodvihnúť kríž
niekomu, koho sme stretli na ceste.

(Ježiš berie kríž na svoje plecia)

(Ježiš je odsúdený na smrť)
Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že
pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si
pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám
vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!”
(Mt 27, 24)
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(Ježiš prijíma šatku od Veroniky)

Ruky matky

(Ježiš stretáva svoju matku)

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo
sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli
a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme:
Slovo života. (1 Jn 1, 1)
Koľkokrát ťa ruky Matky privinuli k sebe
a prejavili ti živú lásku v Betleheme, Egypte, Nazarete... Matka – to sú milujúce ruky.
Dieťa čaká na ich gesto, na ich pomoc.
Ruky tvojej matky zmiernili bôľ na krížovej
ceste. Nemôžu ťa dosiahnuť, no predsa sú
blízko. A rady by ťa znova objali.
Pane, ďakujeme ti za dobré ruky
našej mamy a za lásku, ktorú nám nimi
preukázala.

(Ježiš napomína plačúce ženy)

(Ježiša vyzliekajú zo šiat)

Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň
ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú
nohy podraziť. (Ž 140, 5)
Pre vojakov už nemáš žiadnu hodnotu.
Už nemá cenu vztiahnuť ruky ani k tebe,
ani na teba. Má však ešte cenu siahnuť
na tvoj odev. Pre vojakov má väčšiu hodnotu ako ty. Ruky hádžu lós o tvoj odev,
a pritom mohli objať v tebe ukrytého Boha.
Asi až vo večnosti pochopili svoj omyl, to,
že si viac cenili tvoj odev ako teba.
Pane, daj, aby naše ruky nikdy
nehádzali lós o veci tohto sveta, keď
môžu objať teba samého.

Ruky dotýkajúce sa zeme
(Ježiš po prvýkrát padá pod
krížom)

Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. (Ž 31, 16)
Ježišu, tvoje ruky sú nami zviazané;
akoby v putách. Po svojom prvom páde sa
chceš nimi podoprieť. Nohy sú zoslabnuté
a čakajú na pomoc rúk. Na ceste do neba
nám nestačia iba nohy; sú chvíle, keď si
treba poslúžiť aj rukami. My by sme však

Bezduché ruky
Pomáhajúce ruky

(Ježišovi pomáha Šimon)

Pokor sa Bohu a čakaj na jeho pomocnú
ruku! (Sir 13, 9)

(Ježiš po druhýkrát padá pod
krížom)

Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží
za ruku. (Ž 37, 24)
Spadol si, Pane, a ruky vojakov ti
pomáhajú vstať. Nerobia to veľkodušne,

(Ježiš po tretíkrát padá pod
krížom)

Neľútostne sa naň stále vrhá, pred bijúcou
rukou prchať musí. Zatlieskajú si nad ním

(Ježiša pribíjajú na kríž)

Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma
tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy,
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môžem si spočítať všetky svoje kosti. (Ž 22,
17 – 18a)
Tvoje ruky kedysi žehnali, rozdávali
chlieb, uzdravovali chorých, kriesili mŕtvych, umývali učeníkom nohy. Vykonali
mnoho dobra. Svet nemá rád takéto
dobré ruky. Zlo ich chce zničiť. Hľa, ostrý
klinec – to je odmena človeka za všetko, čo
z týchto rúk prijal. Toto je naša vďačnosť...
Pane, nepreklínaš, ale meníš
bolestnú ranu na svojich rukách
na prameň nových milostí pre každého človeka. Dobrú ruku nemožno zničiť. Hoci krváca, dáva dobro
tomu, kto ju zranil.

Pane, putoval si životom – vediac,
že Otec je s tebou a že ťa miluje.
Prosím, zjav nám Otcovu lásku! Daj,
nech každý z nás postupne dozrieva k tomu, aby v poslednej hodine
mohol s vďakou povedať: „Otče,
do tvojich rúk...“

Ruky Zmŕtvychvstalého
(Ježiša pochovávajú)

Ruky priateľov

(Ježiša snímajú z kríža)

Otvorené náručie

(Ježiš na kríži zomiera)

A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. (Sk 2, 23)
Už je tu prah domu, v ktorom ťa čaká
tvoj Otec. Cesta sa skončila. Nebo, to je
otvorené náručie milujúceho Otca. „Otče,
do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha.“ (porov. Lk 23, 46)
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Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku,
neuverím. (Jn 20, 25)
Priateľstvo nezničí ani smrť. Siaha až
za hrob. Ruky priateľov vyberajú klince
a pripravujú všetko na dôstojný pohreb. Boli slabé na to, aby ťa vytrhli z rúk
nepriateľov. Ale keď nepriatelia dovolia,
sú pri tebe a vydávajú svedectvo svojou
tichou prítomnosťou – láskou.
Pane, urob naše ruky bezpečnou
oporou pre priateľov, a aj nám daj
ruky priateľov, keď ich budeme
potrebovať.

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ SLOVA
V januári 2014 redakcia Slovo vyhlásila fotografickú súťaž. Vybrali sme tri tematické okruhy, do ktorých mohli záujemcovia prispieť svojimi fotografiami. Do súťaže
prispelo 43 autorov. Najviac fotografií bolo zaslaných na tému Príroda. Kvalita
snímok bola hodnotená nestranným profesionálnym fotografom. Súťaž bola ukončená v januári 2015.
Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú kolekciu kníh a balíček DVD a CD.
redakcia
Poradie v jednotlivých kategóriách:
Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dô- 2. Katarína Hutmanová, Sloboda v ohrochodcovia v rozličných situáciách)
zení
1. Ivana Fabyniová, Práca na poli
3. Sarah Krehlíková, Jediná cesta
2. Peter Závodný, Jarmočníčka
3. Ivana Ihnátová, Detská láska
Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne
obdobie, liturgia, liturgické predmety,
Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, sakrálne stavby)
zátišie, detail)
1. Miroslav Lisinovič, Svätý Ján Pavol II.
1. Margaréta Majáková, Ozdobená
2. Ondrej Mrúz, Sakrálna stavba
pavučina
3. Radka Petríková, Stmievanie

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,
muka smrti sa ich nedotkne. (Múd 3, 1a)
Ruky ranené, ale už nebolia. Nesú stopy
zla, ktoré ich chcelo zničiť, ale už žiadne
zlo k nim nesiaha. Začali konať dobro,
ale v novom svete. Aj naše ruky budú raz
vzkriesené. Budú pozvané konať dobro
po celú večnosť.
Pane, dovoľ nám niesť bolesť rúk,
ktoré zranilo zlo, ale nedovoľ, aby
naše ruky niekoho zranili. Nech
naše ruky konajú dobro – ako to
robili tie tvoje.

Záver

Pane Ježišu, v tejto chvíli otvárame pred
tebou naše ruky. Zdravé ruky – aké veľké
bohatstvo a vzácny dar! Ďakujeme ti za ne!
Požehnaj naše ruky, aby boli vždy nástrojom konania dobrých skutkov, ako to robili
tvoje ruky a ruky tvojej a našej Matky.
Amen. n
pre Čistý rok: Bruno Branislav Donoval OP,
Pavol Danko
ilustrácie: Martin Bajaník

Súťaž
o najzaujímavejšiu
fotografiu z Dňa
počatého dieťaťa 2015

Fórum života spolu s Karmelitánskym
nakladateľstvom v Bratislave vyhlasujú tretí
ročník Súťaže o najzaujímavejšiu fotografiu
z Dňa počatého dieťaťa 2015. Na dvoch
výhercov čakajú bohaté kolekcie kníh
zaujímavej nielen duchovnej literatúry, každá
z nich v hodnote 25 eur. Fotografie s krátkym
komentárom možno poslať do 15. apríla 2015
na adresu: danka@forumzivota.sk. Hodnotiť
bude porota „závislá od ochrany života“ z radov
Fóra života. Výber fotografií bude k dispozícii aj
na stránke fóra.
TK KBS

Zrodenie
Mukačevskej
eparchie
D
ruhé najväčšie mesto Zakarpatskej oblasti na Ukrajine zohralo
v dejinách gréckokatolíkov kľúčovú
úlohu a bolo niekoľko storočí centrom
ich duchovného života. Miesto, kam sa
upierali oči a srdcia východných kresťanov,
reprezentoval Monastier sv. Mikuláša,
ktorý založil v roku 1360 Teodor Koriatovič, titulovaný ako novgorodské knieža,
rusínsky dedič, vojvoda Podolia a vojvoda
mukačevský. V Uhorsku sa usídlil v roku
1339 a v roku 1360 založil na vŕšku blízko
mestečka Mukačevo Monastier sv. Mikuláša, ktorý užívali otcovia baziliáni. Postaral
sa aj o ich hmotné zabezpečenie vo forme
výnosov z časti svojho majetku. Čo je však
najdôležitejšie? Úmysel, s ktorým celé
dielo realizoval. Želal si, aby v ňom žili
mnísi východného obradu a stále slúžili
Bohu, modlili sa a neúnavne prihovárali
za jeho dušu, keďže monastier sa mal stať
aj miestom jeho posledného odpočinku.
Prezieravá myšlienka nadobudla zvláštny
rozmer najmä po jeho smrti, keďže zomrel
bez potomkov a mnísi žijúci v mystériu
kláštora venovali svoje modlitby za spásu
jeho duše. Tým sa pamiatka skvelého vojvodu zachovala podnes.
Dobrý úmysel na začiatku diela priniesol
požehnanie nielen vojvodovi, ale vo forme
sídla biskupstva priamo v monastieri aj
východným kresťanom na území dnešného
Slovenska. Kým však k tomu došlo, museli
mnísi prekonať viacero prekážok, medzi
iným aj spochybňovanie hmotného zabezpečenia, ktoré Teodor Koriatovič zaručil
darovacou listinou pri založení monastiera v roku 1360. Po necelých sto rokoch

všetky benefíciá znova potvrdil populárny
uhorský kráľ Matej Korvín. Došlo k tomu
na podnet mnícha Lukáša v predvečer
sviatku Usnutia Presvätej Bohorodičky
v roku 1458. Mnícha a kňaza Lukáša vo
vedení monastiera s farnosťou vystriedal
v roku 1491 prvý známy mukačevský biskup
Ján na základe dekrétu uhorského kráľa
Vladislava II. Jagelovského. Od biskupa
Jána sa odvíja rad a postupnosť mukačevských biskupov, ktorí viedli východných
kresťanov na našom území v rámci rozsiahlej Mukačevskej eparchie. Druhým biskupom sa stal Ladislav a okrem hmotných záležitostí sa musel vyrovnať aj s duchovným

a morálnym úpadkom v eparchii. Biskup
Ladislav konal v spolupráci s uhorským
kráľom Ferdinandom I. Habsburským,
ktorý svojimi dekrétmi pomáhal nastoliť
poriadok vo vzťahu duchovenstva a biskupa v roku 1551, ako aj v hmotných záležitostiach o rok neskôr. Zvlášť problematickou
bola prax riešenia manželských sporov,
ktoré sa často končili pre finančné výhody
rozlukou, a to bez dišpenzu či dovolenia
biskupa. Táto skutočnosť sa týkala najmä
rusínskej elity, a preto kráľ osobne zasiahol
na požiadanie biskupa Ladislava formou
dekrétu, aby dosiahol nápravu neutešeného stavu. V listine za zvlášť nepekné
pokladal využívanie peňazí na dosiahnutie
cieľa, akým bol faktický rozvod. Kráľ biskupovi zveril zvláštnu právomoc s prísľubom:
„My ako ochrancovia cirkevných práv mu
prídeme na pomoc pri potrestaní takých
ľudí a budeme v prípade nutnosti pri tom
[postupovať] podľa ich zásluh.“
V konaní prvých mukačevských biskupov
sa prejavuje charakteristická vlastnosť
vernosti alebo spolupráce s kráľom, zvlášť
s Habsburgovcami. Niekde tu sa zrodila
zvláštna náklonnosť cisárskeho dvora
vo Viedni k mukačevským biskupom.
Dialo sa to v zložitom období šíriaceho sa
protestantizmu a prebiehajúcich protihabsburgských stavovských povstaní.
Zvlášť viditeľná bola po prijatí Užhorodskej
únie v roku 1646 a zápase gréckokatolíkov
o svoje práva, ktoré im upierali rímskokatolícki biskupi z Jágra. n
Peter Borza
snímka monastiera na Černečej hore pri
Mukačeve: commons.wikimedia.org

Celoslovenské večeradlo v Šaštíne
Srdečne vás pozývane zastupovať gréckokatolícku metropoliu na celoslovenskom večeradle, ktoré sa uskutoční 25. – 26. apríla 2015 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne.
Program pre laikov a program pre kňazov na 26. – 27. apríla nájdete na www.mkh.sk
v linku o celoslovenskom večeradle.
Z Prešova organizujeme autobusovú púť pre veriacich na dva dni. Ak sa prihlásite (aj
po trase cez Žilinu), objednáme pre vás nocľah aj obedy. Cestovné spresníme osobne
na telefónnom čísle 0904 738 048.
Organizačné pokyny pre ostatných
Registrácia účastníkov v bočnej chodbe. Nocľah a obedy si treba objednať najneskôr
do 10. apríla 2014 (termín dodržať!) poukážkou na adrese: Ing. Ingrid Fesičová, Slnečná
1109, 908 41 Šaštín-Stráže 1. V poznámke rozpísať dni a počty. Cena za nocľah je 8 eur,
za obed 3,70 eur. Pre nenáročných je možnosť turistického nocľahu v prinesenom spacáku
s karimatkou. Pre mládež je zabezpečený od piatka turistický nocľah. Informácie na tel.:
0903 160 904, pute@bazilika.sk.
Je vhodné priniesť si pútnickú stoličku a sviečku.
-jd
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Deti, snúbenci
a peniaze
Každá generácia je zodpovedná za odovzdanie právd
uvedených v Písme svojim deťom, vrátane spravovania
peňazí a majetku. „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho
cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ (Prís 22, 6; EkP)
Každé dieťa sa potrebuje naučiť, ako správnym spôsobom
narábať s peniazmi. Sú tri metódy, ktoré by sme mali
používať na vyučovanie detí.
Rozprávajme sa

Mali by sme sa s našimi deťmi rozprávať.
Deti počujú.
„A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich
svojich synov...“ (Dt 6, 6 – 7)
Za vedenie detí k tomu, ako narábať s peniazmi podľa biblického pohľadu (pozri
Ef 6, 4), zodpovedá v prvom rade rodič.
Ak si myslíme, že dieťa sa naučí všetky
tieto veci samo, žijeme v omyle. Vníma,
čo hovoríme, ako to hovoríme, či sa pre
peniaze, výdavky, nedostatok peňazí, dlhy,
požičiavanie hádame, alebo či diskutujeme,
rozprávame sa, hľadáme riešenia. Počuje, či

hovoríme, že sú to naše peniaze alebo moje
a tvoje peniaze. Vidí, či sme jednotní, alebo
počuje: „Choď si pýtať peniaze od mamy
(otca)“. Dieťa by nikdy nemalo počuť, že
nemáme peniaze, sme chudobní, nemáme dosť. Dieťa by malo počuť, že máme
na všetko, čo potrebujeme, Pán sa o nás
stará, nemáme nedostatok (Ž 23).
Učme dieťa neporovnávať sa s inými
rodinami, deťmi. Porovnávanie je pliaga
nášho národa a ľudí všeobecne. Vždy bude
niekto krajší, šikovnejší, bohatší! Chceme
svoje deti učiť, aby sa porovnávali, vyvyšovali, ponižovali? Alebo ich chceme naučiť
spokojnosti a vďačnosti za to, kým sú,

a za prijaté dary? Skúsme sa vrátiť k jednotlivým článkom témy Biblia a peniaze a zamyslime sa nad nimi vo vzťahu k výchove
svojich detí. Dieťa bude hovoriť o peniazoch len tak, ako počuje hovoriť svojich
rodičov. Raz som sa rozprávala s jedným
osemročným chlapcom z našej farnosti.
Vysvetľoval mi, že chodí na plávanie.
Povedal, že čiapku má značky Adidas, ale
plavky nie. Opýtala som sa, či pláva nahý.
Chlapec sa začervenal a povedal, že nie, ale
že plavky sú bez značky. Nuž, odpovedzme
si sami, čomu učíme naše deti...
Dieťa nemusí vedieť, koľko zarábame,
ale môžeme mu povedať, že napr. polovica
z mamkinho príjmu ide na bývanie a z ďalšej polovice sa zabezpečuje jedlo, cestovné, hygienické a zdravotné potreby pre
rodinu. Môže vedieť, že polovica z ockovho
príjmu ide na „desiatok“ pre Pána, sporenie
pre deti, že z ďalšej časti platíme internet,
telefóny, servis auta, poplatky za vzdelávanie, oblečenie. V neskoršom veku môžeme pripojiť aj sumy, ktoré za jednotlivé
položky platíme. Dieťa sa jednoducho musí
naučiť, za čo v živote platíme, a má poznať
rozdiel medzi nevyhnutnými, potrebnými
a zbytočnými výdavkami, aby sa naučilo
správne sa rozhodovať.

Dobrý príklad

Mali by sme viesť, vyučovať deti svojím
dobrým príkladom. Deti vidia.
„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista!“ (1 Kor 11, 1)
Deti nasiaknu tým, ako ich rodičia pristupujú k peniazom, podobne ako špongia
vodou. Rodičia a dospelí všeobecne majú
byť vzormi rozumného narábania s peniazmi. Stačí, keď budeme poukazovať na to,
čo v skutočnosti robíme. Táto pasáž je
dôležitá hlavne pre rodičov:
„Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý
bude každý, keď bude ako jeho učiteľ.“ (Lk
6, 40)
Môžeme napríklad zobrať dieťa na nákup. Máme možnosť kúpiť jeden päťdesiatgramový keksík za štyridsaťpäť centov
alebo stoštyridsaťsedemgramový balíček
keksíkov, v ktorom je štrnásť menších
kusov, za jedno euro. Čo je cenovo výhodnejšie? Kde sa dieťa naučí podeliť sa,
ponúknuť iného, uspokojiť svoju túžbu
po sladkom aj menšou dávkou?

Vytvorme príležitosť

Deti potrebujú praktické príležitosti, ako
uplatňovať to, čo počuli a videli.
Nechajme ich, nech narábajú so svojimi
peniazmi, ktoré dostanú od príbuzných,
aby zažili, ako fungujú Božie finančné princípy. V neskoršom veku im dovoľme zará-

| 27
	varovanie	

slovo 7 – 8 | 2015

bať ako brigádnikom a zarobené peniaze
míňať, aby na vlastnej skúsenosti zažili
zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia.

Čo vyučovať?

Učme deti dávať, uvedomovať si, že Bohu
patrí všetko, a preto dávame na podporu
Božieho diela aj na pomoc ľuďom v núdzi.
Dieťa by sa malo naučiť šetriť, nielen keď
začne dostávať peniaze, ale aj ako napr.
šetriť zdroje – vodu, teplo, jedlo, cestovné, pri nákupoch atď. Dieťa potrebujeme
naučiť, ako rozumne míňať. Určime si
hranice míňania a ponúknime radu, ale
dajme deťom slobodu vybrať si. Naučme
deti, ako sa nezadlžiť. Učme ich, že Boh
ustanovil prácu pre naše dobro a že my
vlastne pracujeme pre Krista. Preto by
sme mali usilovne pracovať a ctiť si Pána
tak, že budeme excelovať vo všetkom, čo
robíme. Začnime tým, že deťom pridelíme
a dovolíme im mať v domácnosti pracovné
povinnosti primerané ich veku.
Skúsme si odpovedať na otázku:
Do akej miery sme boli pripravení
na hospodárenie s peniazmi z Božieho
pohľadu, keď sme prvýkrát odišli z domu
ako mladí ľudia?
Urobme si zoznam praktických návrhov,
ktoré by naučili deti, ako štedro dávať,
rozumne míňať, pravidelne šetriť, usilovne
pracovať.

Snúbenci a peniaze

Pán Boh sľúbil, že sa postará o všetko, čo
budeme potrebovať. A tento prísľub patrí
každému manželstvu. Ekonomický rast
funguje v súlade so zákonom sejby a žatvy.
Príliš mnoho ľudí, medzi nimi i kresťania,
uctieva namiesto Boha peniaze. Je veľmi
ľahké nechať sa ovládnuť láskou k peniazom, ktorá je podľa Biblie koreňom
všetkého zla. Ľahko sa stane, že mladý pár,
ktorý začína spoločný život, zatúži mať
všetko a hneď. No od toho nezávisí šťastný
život. Mnohí sa zadlžujú, aby si naplnili
svoje sny, ale potom odhalia, že to bola
pasca. Zasľúbenie o finančnom požehnaní
je prepojené s láskou k Bohu. On chce mať
prvé miesto v našom živote. Rozsievať znamená dávať na Božie dielo. Rozhodnime sa
byť od začiatku nášho spoločného života
darcami, zdrojom pre Božie kráľovstvo.
Tak si zaistíme, že nebo bude nad našimi
spoločnými financiami otvorené.
Financie predstavujú jednu z oblastí,
kde je nutné prispôsobiť sa jeden druhému. Náš postoj k peniazom, spôsob, akým
s peniazmi hospodárili naši rodičia, a náš
životný štýl za slobodna vytvára model
toho, ako premýšľame a konáme, keď ide

o peniaze. Nie je vôbec isté, že náš nastávajúci/naša nastávajúca má rovnaký pohľad
na peniaze. Zopár otázok nám môže
pomôcť k tomu, aby sme odhalili rozdiely
v správaní a myslení vo vzťahu k peniazom.
Odpovedzme na ne a diskutujme o nich.
Finančná situácia prostredia, v ktorom sme vyrástli, má často rozhodujúci
vplyv na to, ako sa pozeráme na peniaze.
Mali sme doma problémy s peniazmi?
Robili si moji rodičia finančný rozpočet?
Kto mal rozhodujúcu kontrolu nad
peniazmi?
Rozumeli si moji rodičia v oblasti peňazí
alebo sa kvôli peniazom hádali?
Boli moji rodičia štedrí voči tým, ktorí to
potrebovali?
Bolo sporenie pre mojich rodičov dôležité?
Zameriavali sa moji rodičia na nevyhnutné alebo túžili po luxuse?
Nasledujúce otázky nám majú pomôcť nájsť cestu v tom, ako budeme nakladať s našimi spoločnými financiami.
Budeme mať spoločný osobný účet alebo
každý svoj vlastný?
Kto bude platiť účty?
Kto bude mať rozhodujúcu kontrolu nad
peniazmi?
Koľko ušetríme za mesiac?
Budeme dávať desiatky?
Bude manželka pracovať, keď budeme
mať deti? Ak áno, za ako dlho po pôrode?
Vytvoríme si rozpočet, ktorým sa budeme riadiť?
Chceme mať vlastné bývanie alebo žiť
v podnájme?
Ako často budeme chodiť do reštaurácie?
Koľko budeme môcť minúť bez vedomia
manžela/manželky?
Nájsť zhodu vo finančnej oblasti je
veľmi dôležité pre každé manželstvo.
Boh chce, aby sme boli požehnaní, mohli
dávať na každé dobré dielo a mali všetko,
čo potrebujeme. Sme správcovia toho, čo
nám Pán zveril. Potrebujeme hľadať cestu,
ako spolu žiť vo viere a v múdrosti v oblasti
peňazí ako snúbenci i manželia.
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

Moc slova
V istej detskej piesni sa spieva: „Dávaj pozor,
malý jazyk, čo vravíš. Pán sa z neba pozerá,
aká je tvoja viera...“ Slová nie sú len zvuky
spôsobené vzduchom vychádzajúcim z ľudských úst. Slová majú skutočnú moc.
Boh na počiatku prehovoril silou svojich
slov: „Tu povedal Boh: ,Buď svetlo!ʻ a bolo
svetlo.“ (Gn 1, 3) Evanjelista Ján nádherne
začína svoje evanjelium pravdou: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to
Slovo bolo Boh. ... Všetko povstalo skrze
neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo
povstalo.“ (Jn 1, 1 – 4) Aj apoštol Pavol hovorí o moci Božieho slova: „Vierou chápeme, že
Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné.“ (Hebr 11, 3)
Pravdou je, že slová nie sú len nositeľmi
informácií. Zo všetkých tvorov na tejto planéte komunikuje prostredníctvom hovoreného slova len človek. Schopnosť používať
slová je jedinečný dar od Boha. Slová môžu
nielen povzbudzovať, ale môžu aj veľmi ublížiť, rozdúchať nenávisť a násilie. Slová môžu
budovať, ale i ničiť. „Z ovocia svojich úst sa
každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich
pier. Smrť priam tak ako život býva v moci
jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa
živiť jeho ovocím.“ (Prís 18, 20 – 21)
Slová môžu byť naplnené láskou, ale
i nenávisťou. Slová sú nástroje, ktoré nám
pomáhajú dosiahnuť naše ciele, na druhej
strane nás môžu vtiahnuť do hlbokej
depresie. Nemali by sme zabúdať na to, že
naše slová majú moc nielen v tomto svete,
ale i v budúcom. Ježiš povedal: „No hovorím
vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať
z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.“ (Mt
12, 36 – 37)
V súčasnosti si málokto váži a stráži slová,
a pritom sú také dôležité. Pripomeniem, že
byť kresťanom okrem iného znamená nasledovať Krista, ktorého slová boli plné vľúdnosti a dobroty. Apoštol Pavol aj nás upozorňuje: „Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé
slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie,
aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.“ (Ef 4,
29) Neviem, z akého dôvodu, ale mnoho ľudí
si myslí, že používanie vulgárnych a oplzlých
slov či neslušných vtipov dáva vážnosť ich
vystupovaniu. Takýto druh reči nemá miesto
v živote kresťana. Naša konverzácia má byť
plná milosti, „ochutená soľou“.
V Liste Efezanom nás Pavol nabáda, aby
sme boli požehnaním pre tých, s ktorými
sme denne v kontakte. Tým, aký vplyv môžu
mať vypovedané slová, sa budeme zaoberať
v nasledujúcich článkoch.
Antónia Rabatínová
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Čistý rok prekročil
polovicu, podporme P15
Čistota – bohatstvo ľudskej dôstojnosti. Tento smer nám ponúka ďalšia časť duchovnej prípravy Čistý rok.

P

rekročili sme polovicu spoločnej
duchovnej prípravy na Národné
stretnutie mládeže P15 v Poprade.
Polčas je spojený nielen s bilancovaním,
ale aj s výzvami. Zažili sme 7bolestnú
v Šaštíne, púť kríža svetových dní mládeže
a ikony Panny Márie, spustili sme registráciu a kampaň na podporu P15, pozvali
sme zasvätené osoby na EXPO
povolaní. Kráčame ďalej.
Tentoraz predstavujeme
myšlienky, ktoré v sebe
výrazne nesie aj jedna z patrónok novej katechézy. Ako dcéra
a sestra, neskôr manželka a matka, ako
žena milujúca Boha svedčila o ľudskej dôstojnosti ako o nenahraditeľnom poklade.
K tomu mladých pozýva v osobnom liste aj
otec Dušan Škurla.

Kto nám dal ľudskú dôstojnosť?

„Čo je ľudská dôstojnosť? Odkiaľ ju máme?
Kto nám ju dal?“ pýta sa mladých otec
Dušan. „Je to akási ochrana, ktorou nás
obdaril Boh,“ pohotovo odpovedá. Pridáva:
„Ľudskú dôstojnosť nám nikto z ľudí nedal
ani nemôže vziať. Ani my sami sebe.“ Dušan si pomáha autorom 139. žalmu: „Tvoje
oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky
moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani
jeden neprežil.“
„Keď šliapeme po dôstojnosti človeka, ničíme jeho nevyčísliteľnú hodnotu
a zahaľujeme pravdu o ňom. Je to urážka
Boha a urážka človeka,“ píše mladým otec
Dušan.

Čistota rešpektuje dôstojnosť

Čistota, o ktorej uvažujeme počas celého
roka, je taký postoj alebo správanie, ktoré
rešpektuje vlastnú ľudskú dôstojnosť aj
dôstojnosť ostatných ľudí. Čistý človek
je ten, kto chráni ľudskú dôstojnosť,
čiže hodnotu človeka. Nečistý je ten, kto
ľudskú dôstojnosť špiní, uvádza ďalej list.
Otec Dušan zároveň vysvetľuje, že ľudská
dôstojnosť je imperatív, ktorý požaduje,
aby sme s človekom (aj so sebou samým)
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zaobchádzali úctivo. Osobitne to platí
o oblasti sexuality. „Je preto proti ľudskej
dôstojnosti, ak niekto používa svoje telo

Nr.6

Tento deň je zároveň 20. výročím
veľkej encykliky
svätého Jána
Pavla II. o hodnote
a nenarušiteľnosti
ľudského života.
Nesie názov Evangelium vitae – Evanjelium života. „Odporúčam ti zaobstarať si ju a po častiach čítať,“
radí otec Dušan.

Giana – svedok
ľudskej dôstojnosti

alebo telo iného len ako predmet na vlastné uspokojovanie.“
Nie je náhoda, že o spojitosti medzi
čistotou a ľudskou dôstojnosťou uvažujeme práve v marci. Hovorí o tom aj otec
Dušan. 25. marec každoročne slávime ako
Deň počatého dieťaťa. Pripomíname si
ľudskú dôstojnosť každého človeka, aj toho
najmenšieho, ešte len počatého človeka,
ktorý si zasluhuje rovnakú úctu a právnu
ochranu, ako požadujeme aj my pre seba.

K Evanjeliu života, ktoré radí čítať
otec Dušan, pridávame i ďalší vzor, ktorý je
hodno nasledovať. Ide o ďalšieho z patrónov P15 – Gianu Berettu Mollovú. Tvrdila,
že láska bez obety neexistuje, že láska
a obeta sú spojené ako slnko a svetlo. Túto
pravdu dokazovala svojím životom. Nielen
hrdinstvom na jeho konci. To už bolo len
vyvrcholením lásky, v ktorú dorastala,
ktorú rozdávala okolo seba a ktorej slúžila.
Príbeh Giany, ktorá bola v roku 1994 blahorečená a o desať rokov neskôr vyhlásená
za svätú, ako aj plné znenie novej katechézy Čistého roka možno nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. n
Michal Lipiak

Ako odstrániť zápach z chladničky
alebo Veľa dobrých vecí pokope
V chladničke skladujeme množstvo rôznych druhov jedál, ktoré disponujú rôznymi arómami. Ak chcete zabrániť vzniku nepríjemného pachu vo vašej chladničke, siahnite po jedlej
sóde. Sóda bikarbóna je známy neutralizujúci prostriedok pachov. Otvorenú nádobku so
sódou meňte v intervale jeden až tri mesiace. Okrem toho môžete tento fígeľ využiť aj
v kuchynskom dreze či na mieste odpadkového koša.
Cestou životom sa stretávame s rozličnými ponukami a mnohé sú pekné, dobré a krásne
voňajú. Skoro ako veci v chladničke. No veľa pekných vôní pokope, to tiež nemusí byť
víťazstvo. Niekedy chceme všetko, a nakoniec nemáme nič.
Taliani majú pekné príslovie: Chi troppo abbraccia, poco stringe (Ak niekto chce mať
plnú náruč, nakoniec nemá nič). Je dobré umiestniť do svojho života niečo ako sódu bikarbónu. Niečo ako triezvosť, striedmosť, ktorá uchráni náš život pred pachom pažravosti
a zachová krásnu vôňu toho, čo je potrebné a užitočné, ale nie prebytočné... Skúsme ju
umiestniť do stredu nášho života.
Marián Bublinec

Neboj sa, budeš žiť
P
resne v tú hodinu, keď ma mali
operovať, slúžil za mňa otec Jozef
Maretta liturgiu v dolnokubínskej
cirkevnej škole, kde bolo prítomné celé
spoločenstvo a niektorí ďalší bratia a sestry
v Kristovi. A dobre, že to tak bolo, lebo
boj bol nielen s telom, ale aj v duchovných
sférach. Keď ma doviezli na operačnú sálu
a keď ma po uspaní otvorili, že idú vybrať
nádor na čreve, zrazu našli ešte ďalší nádor
na konečníku a metastázy na uzlinách
a na kosti. Kamarát mi potom prezradil, že
ich prvá reakcia bola, že ma zašijú a pošlú
domov. Ale potom sa rozhodli pokračovať
v operácii. Vyoperovali mi časť hrubého
čreva, konečník, uzliny, vyčistili črevá,
kosti a čakali, čo sa bude diať. Po operácii
som dostal zápal a v operačnej miestnosti chytil zlatého streptokoka, a tak som
znova bojoval v bolestiach! Po desiatich
dňoch utrpenia (ak si dobre pamätám),
teda na jedenásty deň, ma pustili domov.
Jeden z lekárov, čo bol pri operácii, povedal
môjmu kamarátovi: dva týždne života!
Bol som v biednom stave, doma zo mňa
vytekala krv, ako keď otvoríte zátku z fľaše.
Môj stav vôbec nevyzeral na to, že Boh má
pravdu, že budem žiť. Keď sa moje telo trocha zotavilo po zápaloch a operácii, poslali
ma na chemoterapiu. Jeden z kamarátov,
ktorému otec zomrel na rakovinu hrubého
čreva, mi povedal: „Ak pôjdeš na chemoterapiu, do troch mesiacov zomrieš.“
Chemoterapiu som absolvoval, ale zároveň
som sa modlil, aby som túto liečbu prežil.
Prečo? Je veľmi veľa ľudí, ktorí zomierajú
na vedľajšie účinky liečby, nie na rakovinu.
Zo začiatku sa nič nedialo, ale postupne
moje telo táto chémia likvidovala. Keď som
po dávke chemoterapie prišiel z nemocnice
a nevládal som nič robiť, chcel som, aby
mi všetci dali pokoj. Všetko ma znervózňovalo. Cítil som sa veľmi zle, ale moje
spoločenstvo, ktoré za mňa bojovalo, vždy
pribehlo k nám na návštevu a modlilo
sa za mňa. A vždy som zažil zázrak, silu
a moc modlitby. Po ich modlitbe som zrazu
mohol chodiť, rozprávať, dokonca aj jesť.
Vďaka ti, Bože! No po nejakej šiestej dávke
chemoterapie mi začali odumierať nervy,
konček nosa, nôh, rúk, a tak lekár rozhodol
predčasne ukončiť liečbu. A ja som môjmu
Bohu a tomuto lekárovi doteraz vďačný!
Po chemoterapii som sa veľmi pomaly
zotavoval. Všade som mal zápaly – v kĺ-

boch na rukách, v bedrových kĺboch,
nevládal som chodiť, nedalo sa mi spojiť
kolená, mal som zapálené jazvy po operácii, začala sa mi zapaľovať koža na chrbte
od toho, čo som stále ležal, zapaľovali sa
mi zuby, sánka... A tak som stále bojoval za pomoci blízkych a všetkých, čo sa
za mňa modlili, a hlavne za pomoci môjho
Boha. Keď som v tom čase stretol nejakého kňaza, vždy som si vypýtal modlitbu
pomazania chorých a požehnanie. A tak
som si požehnanie, modlitby i modlitbu
pomazania chorých vypýtal aj od vladyku Jána Babjaka. Som mu veľmi vďačný

za jeho lásku, modlitby a obety, ktorými
ma zahrnul a zahŕňa. V tom čase sa za mňa
modlilo veľa kňazov, rehoľných spoločenstiev, ale aj veľa laikov. Po každej takejto
modlitbe som sa cítil silnejší a silnejší! Ale
stále som sa ešte nevládal slobodne radovať
a uveriť Božej pravde, aj keď som sa svojou
vôľou o to pokúšal. Stále som žil v takej
opatrnosti. Pravdivejšie povedané v neviere, čo mi stále nahovárala, že môj život sa
len predlžuje. n
Robo Slamka
(pokračovanie v budúcom čísle)

www.facebook.com/grkatslovo
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Pramatka Eva

zuje úctu svojou poslušnosťou ako hlave rodiny
a nesnaží sa zaujať jeho
miesto, motivuje muža
k preukazovaniu ešte
väčšej lásky k nej. Hoci
má muž slobodnú vôľu,
žena môže mať na neho
veľký vplyv v tom, či on
bude poslúchať Boha,
alebo nie. Aj od nej závisí,
aké ovocie mu ponúkne
– či ovocie smrti, alebo
ovocie života. Práve v tom
mu má byť najväčšou
pomocníčkou. Aby muž
nadovšetko miloval a poslúchal Boha.

Biblické ženy zohrávajú dôležitú úlohu v dejinách tak Starého, ako aj Nového zákona. Aj keď
sa možno o nich nehovorí až tak veľa a na prvý pohľad by sa nám ich životné príbehy mohli
zdať akoby v ústraní, sú nenahraditeľné pri plnení Božieho plánu spásy. Niektoré ženy Biblie
sú nám viac alebo menej známe, väčšina žien Starého zákona je predobrazom Márie, matky
nášho Pána Ježiša. Prvou ženou Biblie je naša pramatka Eva.
Stvorenie ženy

Kniha Genezis nám v druhej a tretej kapitole hovorí o prvej žene – Eve, ktorá bola
stvorená priamo Stvoriteľom:
„Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý
spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro
a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra,
ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh
ženu a priviedol ju k Adamovi.“
Boh mohol ženu stvoriť podobným
spôsobom, ako predtým stvoril Adama –
z hliny zeme a Božieho dychu. Rozhodol
sa však ženu stvoriť z Adama, konkrétne
z jeho rebra. Žena ako rebro patrí k srdcu muža a má stáť po jeho boku. Nebola
stvorená z hlavy muža, aby ho prekonala,
ani z jeho nohy, aby po nej šliapal. Vyšla
z jeho boku, aby mu bola rovnocennou
partnerkou, a spod jeho ramena, aby ju
ochraňoval, a napokon z blízkosti srdca,
aby ju miloval. Túto rovnosť potvrdzuje aj
komentár židovského rabína Hirscha, ktorý
si všimol, že žena, na rozdiel od muža, nepochádza z prachu zeme. Boh utvoril ženu
z jedného boku muža, aby sa tak z jedného
človeka stali dvaja, čo poukazuje na nespochybniteľnú rovnosť ich dôstojnosti.
Napriek nadvláde človeka nad inými
stvoreniami, ktorú mu Boh umožnil ich
pomenovaním, vhodná pomoc sa pre neho
nenašla. Preto Boh hovorí:
„Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“
Až keď Boh privádza k Adamovi ženu,
v úžase nad ňou Adam po prvýkrát prehovorí:
„Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso
z môjho mäsa, preto sa bude volať mužena,
lebo je vzatá z muža.“
V žene spoznáva vhodnú partnerku
a pomocníčku, ktorú pomenoval „mužena“.
Adamove slová na jednej strane potvrdzujú rovnakú dôstojnosť ženy a muža a ich
vzájomnú previazanosť, na druhej strane
však neskôr muž pomenuje ženu vlastným
menom Eva, čím sa poukazuje na určitú jej
podriadenosť mužovi, hoci sú obaja rovnakej dôstojnosti. Manželstvo muža a ženy
je vrcholom samotného Božieho stvorenia,

hoci dnes sa to niektorým ľuďom ťažko
prijíma.
Bezprostredne po stvorení a pomenovaní
ženy nasleduje zaujímavý verš:
„Preto muž opustí svojho otca i svoju
matku a prilipne k svojej manželke, a budú
jedným telom.“
Slová nie sú adresované len Adamovi,
ale všetkým mužom. Veď napokon Adam
ako prvý stvorený človek žiadneho otca
ani matku nemal. Do popredia tu vystupujú dve slová – opustiť a prilipnúť. Opustiť
svojho otca a matku neznamená zavrhnúť
ich alebo úplne vylúčiť zo svojho života.
Znamená to výmenu priorít. Po uzavretí
manželstva nie sú už našimi najbližšími
príbuznými naši rodičia, ale náš životný
partner – manžel (manželka), ktorý má
po Bohu zaujímať hneď prvé miesto v našich životoch. A to až v takej intenzívnej
miere, že Písmo používa termín prilipnúť,
aby boli jedným telom. Muž nemá prilipnúť k svojej kariére, peniazom, priateľom,
k svojim záľubám. Muž má prilipnúť
k svojej manželke.

Pokúšanie na hriech

Eva a jej muž Adam žili v raji Edenu v dokonalej harmónii s Bohom aj medzi sebou
navzájom. Všetko mali dovolené, platil pre
nich len jeden jediný zákaz. Nesmeli jesť
zo stromu poznania dobra a zla. Práve túto
jedinú vec dal had do Evinej pozornosti. Aj
dnes diabol pri pokúšaní používa rovnakú
taktiku.
Najprv zameria tvoju pozornosť na niečo, čo nemáš, resp. čo je zakázané, a bude
sa v tebe snažiť vyvolať nespokojnosť. Vždy
je ľahšie vyčítať Bohu niečo, čo nemáme,
čo nám v našom živote chýba, než mu
ďakovať za všetky dobrodenia, ktoré nám
dáva, ktoré často považujeme za samozrejmosť. Cez žiadostivosť sa ťa bude snažiť
presvedčiť, že danú vec jednoducho musíš
mať, aby si bol šťastný, bola šťastná, a podľa možností čo najskôr. Najlepšie hneď
a za každú cenu. Jeho druhým krokom je,
že do tvojej mysle nenápadne podsunie
pochybnosť o Božom slove:

Naozaj povedal Boh: „Nesmiete jesť
z nijakého rajského stromu?“
Ľstivosť hada možno vidieť v jeho zákerne sformulovanej otázke, v ktorej je ukryté
klamstvo „z nijakého rajského stromu“, čo
je v protiklade k Božiemu príkazu, ktorý
znel:
„Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo
stromu poznania dobra a zla však nejedz!
Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne
zomrieš.“
Jeho cieľom je vniesť do tvojej mysle
pochybnosť, neistotu a chaos, aby ťa zmiatol a poplietol: Skutočne to Boh povedal?
Naozaj bude Bohu prekážať, ak to urobím?
Naozaj ma miluje?
Ak s hadom začneš diskutovať, t. j.
ak tieto pochybnosti vpustíš do svojej
mysle a začneš sa nimi zaoberať, uvedie
ťa do omylu tak ako Evu, ktorá hadovi
odpovedá:
„Z ovocia stromov záhrady jesť môžeme, no o ovocí stromu, ktorý je uprostred
záhrady, Boh povedal: ,Nejedzte z neho ani
sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli.‘“
Boh prikázal iba nejesť, žena pridáva
nedotýkať sa. Had ju postrčil k stromu,
aby sa dotkla ovocia a videla, že nezomrie.
Následne ju presviedča, že rovnako jej
neuškodí ani ochutnať ovocie. Po Evinej
skreslenej reči had prechádza k tretiemu
kroku. Priamo odporuje tomu, čo hovorí
Boh:
„Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň,
keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči
a vy budete ako Boh, budete poznať dobro
a zlo.“
Predstaví ti nepravdivý obraz Boha.
Bude sa ťa snažiť oklamať, že Boh ti nechce
dopriať dobré veci. A že ty sám (sama) vieš
najlepšie rozpoznať, čo je dobré a čo zlé.
A napokon, že za porušenie príkazu neprídu žiadne sankcie.
Prečo Eva uverila viac slovám hada než
slovám Boha? Pretože bola oklamaná. Ako
však môžeme rozpoznať diablove klamstvá
v našom živote? Tak, že budeme poznať
pravdu o Bohu, o sebe a o našom živote
ukrytú v Božom slove.

Protoevanjelium –
prísľub Mesiáša

„Ježiš je cesta, pravda, život.“ (Jn 14, 6)
Ak budeš kráčať cestou, ktorou je Ježiš,
spoznáš pravdu, ktorou je on sám, a privedie ťa k životu ukrytému v ňom. Nemôžeme povedať, že poznáme Ježiša, ak
nepoznáme Sväté písmo. Božie slovo. On
sám je tým Slovom, ktoré „sa stalo telom
a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14).

Následky hriechu

Je zaujímavé nastoliť aj otázku, kde bol
Adam, keď had ženu pokúšal. Prečo nebol
pri nej? Práve Adamova neprítomnosť a ženina osamelosť s hadom vytvorila priestor
na to, aby pokušiteľ zaútočil na toho
slabšieho, ženu, ktorá mala byť pod Adamovou ochranou. Hoci Eva prvá porušila
Boží príkaz a zviedla aj Adama k hriechu,
Boh nevolá v prvom rade na zodpovednosť Evu. Volá na Adama: „Kde si?“ Tým je
naznačená rovnaká zodpovednosť za to, čo
urobili. Ba v istom zmysle je Adam zodpovedný dokonca viac než Eva. Keďže pri jej
stvorení dostal privilégium pomenovať ju,
niesol za ňu aj zodpovednosť. Keď sa ho
Boh priamo pýta na to, či jedol zo zakázaného stromu, možno by sme očakávali
jednoduchú odpoveď s náznakom ľútosti:
„Áno, Bože, porušil som tvoj príkaz, odpusť
mi.“ No nestalo sa tak. Adamova odpoveď
je zarážajúca:
„Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi
dala zo stromu, a ja som jedol.“

Adam si nechce priznať svoje zlyhanie.
Zo svojho pádu obviňuje Evu a v konečnom dôsledku i samotného Boha. Muž sa
postaví proti svojej najdrahšej spoločníčke
a odcudzí sa aj svojmu Stvoriteľovi. Eva
taktiež svoje správanie ospravedlňuje
tým, že všetku vinu chce zhodiť na hada,
namiesto toho, aby si v pravde priznala, že
viac verila hadovi než Stvoriteľovi.
Dôsledkom hriechu je skutočnosť, že
muž teraz namiesto Boha počúva ženu,
ktorá predtým namiesto muža počúvala
hada. Hoci sú Adam a Eva rovnocenní
partneri, žena má byť poslušná svojmu
manželovi a muž má byť poslušný Bohu. Aj
Nový zákon vyzýva manželov:
„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus
miluje Cirkev... Tak sú aj muži povinní
milovať svoje manželky ako vlastné telá...“
(Ef 5, 25. 28)
A manželkám hovorí:
„Ženy, podriaďujte sa svojim mužom ako
Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj
Kristus hlavou Cirkvi... Ale ako je Cirkev
podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo
všetkom.“ (Ef 5, 22 – 24)
Tieto dve skutočnosti – poslušnosť a láska – navzájom úzko súvisia a sú od seba
závislé. Ak žena zažíva manželovu lásku,
prirodzene ho vníma ako svoju autoritu
a podriaďuje sa mu. Najmä ak vidí, že jej
muž poslúcha Boha a kráča po jeho cestách. Taktiež aj muž. Ak mu žena preuka-

Boh bezprostredne
po páde prarodičov vo
svojom milosrdenstve
pamätal na človeka a dal
mu prísľub záchrany.
Po tom, ako potrestal
hada, čítame:
„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím
potomstvom a jej potomstvom, ono ti
rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
Tieto slová ukrývajú prvú blahozvesť
– prísľub Mesiáša, potomka ženy, ktorý
rozšliape hlavu hadovi. Týmto potomkom
nie je nik iný ako Ježiš Kristus, potomok
Márie, ktorý porazil diabla svojou smrťou
na dreve kríža a svojím zmŕtvychvstaním.
Eva je v istom zmysle predobrazom
Márie.
Eva, stvorená samotným Stvoriteľom, sa
stala matkou všetkých žijúcich, ale svojou
neposlušnosťou Bohu priviedla na ľudstvo
dedičný hriech a smrť.
Mária je nová Eva, taktiež stvorená samotným Stvoriteľom, keďže jej sa dedičný
hriech nedotkol. Ona však svojou poslušnosťou Bohu priviedla ľudstvu Mesiáša,
ktorý nám znova otvoril cestu do raja,
k stromu života. Na ikone vzkriesenia Ježiš
Kristus pozdvihuje z hrobu Evu aj Adama,
ktorých vykúpil z kliatby hriechu.
Eva uverila klamstvám hada a priniesla
ľudstvu smrť. Mária, nová Eva, uverila
Božiemu slovu a zrodila Ježiša Krista, ktorý
priniesol ľudstvu večný život.
A komu uveríš ty? Rozhodnutie je len
na tebe. n
Martina Diheneščíková
snímky: www.upload.wikimedia.org
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Pascha

Medzi ikonami
R
ýchle kroky, otváranie dverí a hlasné
dýchanie signalizovali príchod
sestry Ivany. ,,Príde do ateliéru!“
oznamovala počas behu.
,,Ešte dobre, že som si tu pred pár dňami
spravila poriadok,“ povzdychla si s vďačnosťou sestra Kristína. Dosky, štetce, farby
a predlohy porozkladané po ateliéri pôsobili chaoticky, no sestra Kristína sa v tomto
neporiadku, ako to zvykli hodnotiť hostia,
orientovala s prehľadom.
,,Akú ikonu teraz píšeš?“
Sestra Ivana obdivovala dar sestry
Kristíny. Zahŕňala ju otázkami pri každom
stretnutí.
,,Svätú rodinu pre Martina. O mesiac sa
žení. Je to prekvapenie pre jeho nastavajúcu.“ Kristína ešte neskončila, keď ju Ivana
prerušila ďalšou otázkou: ,,A aký význam
má modrá farba? ... Ivana, počúvaš ma
vôbec?!“ Kristíne záujem sestry Ivany imponoval. Rada sa s ňou delila o svoju lásku
k ikonografii. No záujem bez trpezlivosti
oberal o trpezlivosť aj Kristínu. ,,Je to také
zaujímavé. Chcela by som vedieť všetko
naraz,“ poznamenala Ivana.
„Ach, tá mladosť...“
Kristína s nenápadným úsmevom
a uznaním pokývala hlavou ako už toľkokrát predtým. Gesto spolusestry už Ivana
nevidela. Zvonček pri dverách sa nástojčivo
ohlásil, a tak išla otvoriť.
Nesmelé zaklopanie potvrdilo príchod
očakávaného hosťa.
,,Nech sa páči, poď ďalej.“
Mladík neisto vstúpil a jemne sa uklonil. Sestru Kristínu poznal niekoľko

rokov, no kláštor v ňom vyvolával neistú
zdržanlivosť. Pristúpil bližšie. Zamyslene
sa zahľadel na ikonu. Ikona sa mu páčila.
Ticho prerušila Kristína. Jej bystrý pohľad
a vnímavé srdce postrehlo jeho melanchóliu:
,,Martin, deje sa niečo?“
Nechcel pred Kristínou ukázať smútok,
no vopred tušil, že sa mu to nepodarí.
Poznali sa už niekoľko rokov.
,,Prečo sa pýtaš?“ snažil sa posunúť čas
odpovede. Vedel, že Kristína ho pozná
a zatĺkať nemá význam.
,,Prosím? Chlapče, naozaj to chceš
vedieť?“
Martin sa pousmial. Takto ho Kristína
dávno neoslovila.
,,Všetko sa pokazilo. S Veronikou si rozumieme stále menej. Tesne pred svadbou
sa rúca to, čo sme celý čas budovali. Aj
s modlitbou.“
Kristína nechala Martinovi čas. Pomaly
zaznievalo slovo za slovom. Slzy z budúceho ženícha na krátku chvíľu znova spravili
malého chlapca, ako ho Kristína spoznala
pred rokmi. Vyrozprával jej všetky svoje

obavy, neistotu a strach, ktoré ho prekvapili. Bol si istý, že Veronika je tá pravá
a prípravy na svadbu budú bezproblémové.
No nerozumel tomu, čo sa dialo v ostatných dňoch.
Kristína si všetko pozorne vypočula.
Vedela o Martinovej citlivej povahe a aj
to, že netreba veľa slov. Vzala dosku, ktorá
bola podkladom pre ďalšiu ikonu. Aj štetec
a farbu.
,,Martin, rozhodnutie vstúpiť do manželstva s Veronikou je ako táto doska. Aby
splnila svoj účel, treba na ňu nanášať farby.
V ikonografii má každá z nich svoj význam.
Nemôžeš použiť všetky naraz. Nanášaš
jednu po druhej. Písanie ikony sprevádza
pôst a modlitba. Veľa trpezlivosti korunuje
tento proces. Rozumieš?“
Martinov úsmev ako odpoveď stačil.
Dlhoročné priateľstvo umocňované vzájomnou modlitbou bolo oporou v každej
životnej situácii.
,,Modli sa za mňa a Veroniku k Svätej
rodine,“ odchádzal s prosbou Martin.
Kristína pri večernej modlitbe odovzdala mladých ľudí v dôvere Bohu. A slová
žalmu: ,,Kto v slzách seje, s radosťou bude
žať“ ukončili jeden zo všedných rehoľných
dní. n
Eva
ilustr. snímka: hartfordfavs.com

Dvojité prekvapenie
No toto?! Nedokázala som skryť radosť a prekvapenie, keď som hľadala vhodnú vázu
na voňavú kytičku žltulinkých prvosienok. Konečne pochopil, že pri Plavnici treba odstaviť
auto, vystúpiť z neho a nakmásať veľa, veľa drobných kvetiniek, ktorými potvrdí, že nemyslí len na prácu, ale zavše aj na mňa... milujúci, pozorný, môj... Táto bude najlepšia!
Kým však naberám vodu v kuchyni, manžel ma prekvapí znova. „Načo ti je voda? To som
priniesol na čaj... Je veľmi dobrý na priedušky...“
Marta Gromošová
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Niet väčšieho sviatku a prejavu
radosti v Cirkvi, ako je to vo sviatok Pánovho zmŕtvychvstania. Aj
keď si myslíme, že mu veľmi dobre
rozumieme, často je tento sviatok
spájaný len s posvätením jedál,
a tak sa stáva, že mnoho veriacich
tento sviatok premení na akýsi
sviatok košíkov. Ale nie je to tak.
Tento sviatok je nielen najstarším
a prvým sviatkom Cirkvi, ale má aj
ďalekosiahle duchovné a ekleziálne
postavenie.

V

našej cirkvi sa dodnes uchováva jeho starobylá, ešte židovská podoba názvu, a to Pascha.
Tento názov pochádza z hebrejského pasach
(išiel okolo). Išlo teda o prechádzanie anjela smrti,
ktorý zabíjal všetko prvorodené v Egypte a zachoval
neporušené len rodiny Hebrejov, ktorí mali potreté veraje svojich dverí krvou baránka. To je obraz
vzkriesenia, keď anjel našej osobnej smrti, smrti
hriechu, prechádzal a zabíjal všetko živé, každého
jedného človeka. No ak sa označíme krvou Baránka
– Krista, ktorý zomrel na kríži, budeme žiť naveky
a smrť sa nás nedotkne. Naša Pascha je veľká a posvätná, bol za nás obetovaný Kristus (Kor 5, 7). Všetky obrady tohto dňa a celého tohto obdobia tomu
zodpovedajú. Ba aj obdobie predtým, keď sa pôstom
pripravujeme na túto udalosť, je veľmi potrebné
na očistenie nášho tela a duše. Pred samotnou utierňou vzkriesenia sa podľa predpisov naplní chrám
vôňou kadidla. Zapália sa všetky sviece v chráme a aj
ľudia držia v rukách sviece, aby sa vyjadrila symbolika svetla Krista v tme nášho predošlého spôsobu
života. V tejto chvíli by sme nemali vnímať ani dĺžku
bohoslužby, ani žiadne vonkajšie a vnútorné rušivé elementy, ale mali by sme sa sústrediť výlučne
na oslavu tohto obrovského tajomstva našej viery.
V Kyjevsko-pečerskej lavre bol dokonca zvyk ísť
do jaskýň k zosnulým a oznámiť im vzkriesenie. To
sa dodnes zachováva aj v niektorých našich farnostiach, keď sa ide na cintorín a spievajú sa tu paschálne tropáre a iné oslavné piesne ako isté oznámenie
vzkriesenia aj tým, čo sú v hroboch. Celá bohoslužba
má neobyčajne slávnostný charakter a jediný dôvod
tejto skutočnosti je, aby sa veriaci človek čo najviac
priblížil skrze tieto modlitby ku Kristovi.
Skúsme preto omnoho viac ako dobré jedlá a košíky vnímať v tieto dni prítomnosť vzkrieseného Krista
uprostred nás. Skúsme vnímať všetky slová, ktoré
vyslovíme v chráme, ako slová určené priamo nám
a nášmu vzťahu s Kristom. n
Michal Bučko

Poďakovanie
za vyslobodenie
z nebezpečenstva
smrti
Zrejme si mnohí z nás občas povedia to rozprávkové, že ráno je múdrejšie večera. Skúsenosť potvrdzuje, že večerný náhľad na život je zastretý
a ráno naozaj prináša novú optiku. Prekvapí vás,
že Biblia hovorí to isté?

V

    30. žalme nájdeme slová: „Podvečer je hosťom plač a radosť
nad ránom“ (30, 6b). Spomínam si na dávny rozhovor dvoch
priateliek, v ktorom sa jedna druhej pýta: „... a ty keď plačeš,
plačeš pred Ježišom, alebo len sama pred sebou?“ Vtedy sme onemeli
v prekvapení nad postrehom. Pretože plakať sa dá naozaj dvojako.
Jedným spôsobom je plač zo sebaľútosti. Plač, ktorý zožiera. Ničí. Bolí.
Deptá. Ale dá sa smútiť aj pred Božou tvárou. V istom žalme sa hovorí,
že Boh zbiera slzy do svojej dlane. Vie o nich. Tento plač prináša úľavu.
Nie beznádej.
Z biblických príkladov mi najprv prichádzajú na um dve ženy s podobným trápením. Sára, ktorá plače pre povyšovanie sa Hagar, a Hagar,
ktorá plače pre následné Sárino vydieranie. Dôvod problému? Povedali
by ste, že láska muža. Ale tú si žena často idealizuje len preto, že svoju
hodnotu vidí v tom, ako ju hodnotí muž. Prípadne či má muža. Alebo
či dá mužovi dieťa, lebo dúfa, že ono jej prinesie úctu a lásku. Biblická
Anna plače tiež. Ženy sa jej smejú pre bezdetnosť. Muž ju miluje a nechápavo sa pýta, či pre ňu nie je jeho láska viac ako dieťa. Anna smúti,
lebo sa cíti menejcenná. Nie pred mužom. Pred svetom.
V Biblii plačú aj muži. Napríklad starozákonný Jozef, ktorý po dlhých rokoch v cudzine zbadá bratov a otca. Neplače preto, že mu niečo
chýba. Plače z úľavy. Z lásky. Zo súcitu. Rovnako ako Ježiš pri Lazárovej
smrti alebo pri pohľade na Jeruzalem. Myslím si, že plakali často aj mnohé iné postavy. Nepíše sa o nich. Plakal iste aj prenasledovaný Dávid. Zo
sebaľútosti? Alebo z lásky? Ktovie. Zrejme tak aj tak.
V našom živote budú chvíle, keď sa ponoríme do temného smútenia. Dôvody budú neraz oprávnené a skôr by bolo čudné, ak by sme,
napríklad pri strate blízkeho človeka, neplakali. Veľa z našich denných
smútkov a sĺz však pramení z neúspešnej snahy nájsť pocit vlastnej
hodnoty inde ako v Bohu. Smútime pre sklamania. Ale ľudia nás stále
sklamú. Aj tí najbližší. Láska iných nás nenaplní. Uznanie, úspech či
čokoľvek podobné je chvíľkové a po jase týchto vecí prichádza rýchlo
tma sklamania a prázdna.
Hľadať naplnenie všetkých potrieb v Bohu vedie, naopak, z tmy
k ránu. Od sĺz k oslave. Hľadanie naplnenia v Bohu ale neznamená horúčkovitú aktivitu, účelovú záplavu modlitieb. Ide o odpočinok pri ňom.
Len keď sa naučíme žiť s postojom „zaspávajúceho nasýteného dieťaťa
v náručí matky“, budeme po našich smútkoch zažívať žalmovú skúsenosť – jasného rána po preplakanej noci. A až potom budeme vedieť
„plakať s plačúcimi“ tak, aby sme ich nezdeptali ani neviedli do hlúpych
východísk, ale po priamych cestách do bezpečia pri Bohu. n
Valéria Juríčková

34 | na každý deň jeden
PONDELOK 30. marec
Veľký pondelok
Čítania: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt 24, 3 –
35, zač. 98

Keď potom sedel na Olivovej hore a boli
sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali
sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké
bude znamenie tvojho príchodu a konca
sveta?“ (Mt 24, 3)
Otázka stará ako samo ľudstvo. Koľko
rôznych predpovedí už bolo! Súviseli s príchodom roku 2000, s príchodom nového
milénia, alebo naposledy s rokom 2012
a mayským kalendárom. Je dôležité vedieť,
kedy to bude? Vôbec nie! Dôležité je byť
na túto chvíľu pripravený. Si pripravený? Si
pripravený na stretnutie so svojím Bohom
z tváre do tváre?
Služba vopred posvätených darov:
Menlivé časti z Veľkého pondelka. Vchod
s kadidlom a evanjeliárom (MM 33)

UTOROK 31. marec
Veľký utorok
Čítania: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22; Mt 24,
36 – 26,2, zač. 102

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im
svoj majetok: jednému dal päť talentov,
druhému dva a ďalšiemu jeden, každému
podľa jeho schopností, a odcestoval. (Mt

25, 14 – 15)

Čo nám chce Boh povedať podobenstvom
o talentoch? To, aké veľké hodnoty nám zveril do rúk. A čo je tou najväčšou hodnotou?
Ľudský život. V Liturgii sv. Jána Zlatoústeho
sa modlíme: „Ty si nás, Bože, povolal od nebytia k bytiu.“ Boh nás povolal k životu a dal
nám istú konkrétnu schránku: naše telo.
Dal nám istý čas, úsek v ľudskej histórii,
a ľudí okolo. Dáva nám aj zmysel života.
Ale najväčším darom, ktorý nám môže dať,
je ponuka večného života. Si ochotný prijať
túto ponuku?
Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti z Veľkého utorka. Vchod s kadidlom a evanjeliárom (MM 35)

STREDA 1. apríl
Veľká streda
Čítania: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt 26,
6 – 16, zač. 108

Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba, že mu niet rovného
na zemi? Je to muž dokonalý a statočný,
bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ (Jób 2, 3)
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ho, kto bol ochotný za nás umrieť – svojho
jednorodeného Syna!

Aké úžasné svedectvo o Jóbovi! „Je to muž
dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni
sa zlého.“ Čo by asi povedali o mne? Aké svedectvo by vydali? Nie je dôležité, ako vidím
svoj život ja, ale aký je v Božích očiach. Vidí
Boh v mojom živote obraz – ikonu svojho
Syna, Ježiša Krista? Je môj život podobný
Ježišovi?

Aliturgický deň. Kráľovské hodinky.
Veľká večiereň s uložením plaščenice
do hrobu. Prikázaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec, pôst

Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti z Veľkej stredy. Vchod s kadidlom
a evanjeliárom. Zdržanlivosť od mäsa (MM
36)

Veľká sobota

ŠTVRTOK 2. apríl
Veľký štvrtok
Čítania: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 –
5; Iz 50, 4 – 11; 1 Kor 11, 23 – 32, zač.149; Mt
zač. 107 (26, 1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, zač.
44; Mt 26, 21 – 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 45a,
zač. 109; Mt 26, 40 – 27, 2, zač. 108)

Veď ja som od Pána prijal, čo som vám
aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď
bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky,
lámal ho a povedal: „Toto je moje telo,
ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich...
(1 Kor 11, 23 – 25)

Aký väčší dôkaz lásky k človekovi ako
Eucharistiu mohol Boh dať? Dal mu svoje
presväté telo a krv, aby mal večný život.
Boh ma cez svoje rozlomené telo, smrť
i svoje vzkriesenie priblížil k večnosti. Je iba
na mne, či som ochotný túto ponuku prijať,
či som ochotný jesť jeho telo a piť jeho krv,
aby som bol dedičom večného života.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou:
Menlivé časti z Veľkého štvrtka (HS: 222;
PZ: 187; HP: 184)

PIATOK 3. apríl
Veľký piatok
Čítania: Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52,
13 – 54, 1; 1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt zač.
110 (27, 1 – 38; Lk 23, 39 – 43; Mt 27, 39 – 54;
Jn 19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61)

Ježiš však znova zvolal mocným hlasom
a vydýchol dušu. (Mt 27, 50)
Ak niekto odíde do večnosti, prichádzajú jeho najbližší na farský úrad s listom
o prehliadke mŕtveho, v ktorom je uvedená
príčina smrti. Dnes zomrel Ježiš. Aká príčina smrti by bola napísaná v jeho liste? Židia
povedia: „Rúhal sa! Robil sa rovným Bohu.“
Manželka Piláta by povedala: „Veľa som si
preňho vytrpela.“ Lekár povie: „Udusil sa.“
A čo povieme my? Lebo pravá príčina smrti
Ježiša Krista je náš hriech. Boh našiel nieko-

SOBOTA 4. apríl
Čítania: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 –
11; Jon 1, 1 – 4, 11; Joz 5, 10 – 16; Ex 13, 20 – 15,
1a, pieseň 15, 1b – 19; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 –
24; Iz 61, 10 – 62, 5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9;
2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63, 11 – 64, 4; Jer 31, 31 – 34;
Dan 3, 1 – 56, pieseň 3, 57 – 88; Rim 6, 3b –
11, zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač. 115

Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna
a iná Mária pozrieť hrob. (Mt 28, 1)
Skoro ráno, prvý deň týždňa, hneď po východe slnka – to je začiatok niečoho nového.
Nového života so vzkrieseným Kristom! Boh
ma pozýva k novému životu. Odpustil mi
moje hriechy, ktoré ma vovádzali do smrti,
a ponúka mi nový život. Život so vzkrieseným Kristom.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou:
Menlivé časti z Veľkej soboty (HS: 224; PZ:
189; HP: 186)

NEDEĽA 5. apríl
Nedeľa Paschy
Svetlé Kristovo vzkriesenie
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môjmu životu zmysel. Že všetko to sa nekončí v hrobe, ale je začiatkom nového večného
života s Kristom. Potom dnešný sviatok je
pre nás naozaj sviatok sviatkov, toržestvo
toržestv, lebo naše víťazstvo nad smrťou sa
realizovalo. Nič dôležitejšie od dnešného
rána v našom živote neexistuje. Iba to, že
Pán naozaj vstal z mŕtvych. A na každú
situáciu v živote, na každý kríž, chorobu
odpovieme radostným pozdravom: Christos
voskrese! Kristus žije!
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy.
Myrovanie (HS: 227; PZ: 192; HP: 207)

PONDELOK 6. apríl
Svetlý pondelok
Čítania: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1,
18 – 28, zač. 2

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený
Boh, ktorý je v lone Otca, o ňom priniesol
zvesť. (Jn 1, 18)
Akú zvesť o svojom Otcovi priniesol Ježiš
Kristus? „Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život.“ Dnes
som nepočul nič krajšie a radostnejšie ako
to, že mi je ponúknutý večný život.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo Svetlého
pondelka. Prikázaný sviatok (HS: 227,
230; PZ: 192, 195; HP: 207, 211)

UTOROK 7. apríl

Boh vie o mne všetko. Aj o Natanaelovi vedel
všetko. Vôbec mu nemusím vysvetľovať,
kto som a prečo tak konám. On ma pozná
do špiku kostí. A Božie slovo to na inom
mieste potvrdzuje: „Skôr ako si ma utkal
v lone matky, poznal si ma.“ Teda čoho sa
mám báť? Vyznať, že som hriešnik? Veď
práve kvôli mne hriešnikovi prišiel Ježiš
na tento svet.
Liturgia: Menl. časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričasten zo Svetlej stredy
(HS: 227, 231; PZ: 192, 197; HP: 207, 212)

ŠTVRTOK 9. apríl
Svetlý štvrtok
Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15,
zač. 8

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak
musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby
každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
(Jn 3, 14 – 15)

Iba vďaka vyzdvihnutiu Syna človeka mám
večný život. Môj hriech ho vyzdvihuje
na kríž, aby som vlastnil život. Aké to
bláznovstvo! On umiera, a ja žijem. To je
tá Božia spravodlivosť! Ak tomu uverím,
budem žiť večne. Buď požehnaný, Otče,
za túto tvoju múdrosť!
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo Svetlého
štvrtka (HS: 227, 231; PZ: 192, 197; HP: 207,
212)

Svetlý utorok

PIATOK 10. apríl

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého
človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet
povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho
neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal
moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili
v jeho meno... Z jeho plnosti sme my všetci
dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon
bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda
prišli skrze Ježiša Krista. (Jn 1, 9 – 17)

Čítania: Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35,
zač. 113

Svetlý piatok

Pri pohreboch na cintoríne máme zvyk podísť
k otvorenému hrobu a pozrieť sa, či je všetko
v poriadku. Od dnešného rána existuje hrob,
v ktorom niečo nie je v poriadku – chýba tam
telo. Nebolo ukradnuté ani sa pri zemetrasení neprepadlo hlbšie, ale bolo slávnostne
vzkriesené. Čo by som mal z toho, keby som
slávil Kristovo vzkriesenie, ale moje telo by
navždy zostalo v hrobe? Mám istotu, že jeho
vzkriesenie je predobrazom môjho vzkriesenia, že jeho život je istotou môjho večného
života. Nie pre moje zásluhy, ale pre jeho
lásku a milosrdenstvo. A práve toto dáva

Liturgia: Menl. časti z Nedele Paschy. Pro
kimen, Aleluja a pričasten zo Svetlého utorka (HS: 227, 230; PZ: 192, 196; HP: 207, 211)

Čítania: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1

Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami,
lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“
(Lk 24, 29)

Aké múdre slová! „Zostaň s nami...“ Zostať
s Ježišom. Zostať so svojím Bohom. Koľkokrát počas dňa dám Ježišovi takúto ponuku?
Pane, zostaň so mnou. A on je ochotný, vždy
si nájde čas, chce byť so mnou. Len Boh a ja.

STREDA 8. apríl
Svetlá streda

Čítania: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač.
7

Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“
(Sk 3, 6)

V mene Ježiša Krista! Aké silné slová!
V mene tohto mena sa dejú zázraky,
vyháňajú démoni, uzdravujú i kriesia ľudia.
V Ježišovom mene. Boh má moc ma v mene
tohto mena spasiť.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo Svetlého
piatka. Voľnica (HS: 227, 231; PZ: 192, 197;
HP: 207, 212)

Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51,
zač. 4

SOBOTA 11. apríl

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela,
povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita,
v ktorom niet lesti.“ (Jn 1, 47)

Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33,
zač. 11

Svetlá sobota

Vy ste zapreli svätého a spravodlivého,
a žiadali ste, aby vám prepustil vraha.
Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho
vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami. (Sk 3, 14 – 15)
Uf, ako dobre, že som nestál medzi tými,
ktorým Peter adresuje tieto tvrdé slová:
„Zabili ste pôvodcu...“ Samozrejme, že som
nikoho nezabil. Opak je však pravdou.
Dennodenne svojou neláskou, sebectvom,
nezáujmom, svojím hriechom zabíjam
Ježiša Krista. Znova a znova ho pribíjam
na kríž, a pritom vôbec nemusím stáť medzi
tými, ktorým to Peter povie do očí.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo Svetlej
soboty (HS: 227, 232; PZ: 192, 198; HP: 207,
214)

NEDEĽA 12. apríl
Druhá nedeľa po Pasche. Tomášova
nedeľa – Antipascha
Čítania: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31,
zač. 65

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst
a pozri na moje ruky! Vystri ruku a vlož
ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale
veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj
a Boh môj!“ (Jn 20, 27 – 28)
Koľkokrát v živote hovorím Ježišovi: „Pane,
ak neurobíš to a to, nezmeníš toho a toho,
nevyriešiš to a to, neuverím.“ A Boh je
ochotný urobiť zázrak, je ochotný odpovedať na naše prosby. A preto je táto nedeľa aj
o nás. Najhoršie však nie je pochybovať vo
viere, ale zostať v týchto pochybnostiach.
Jednoducho sa podobáme černochom, ktorí
prišli počas dlhého obdobia sucha do chrámu, aby prosili Boha o dážď. Černošský kazateľ však namiesto modlitby začal karhať
svoje ovečky: „Vaša nevera, bratia a sestry,
je naozaj škandalózna. Všetci ste sem prišli,
aby ste prosili Boha o dážď, ale nikto z vás si
nedoniesol dáždnik!“ Tomášovi stačilo, aby
uveril, keď videl jazvy po klincoch, keď vložil
svoje prsty do Ježišovho boku. Už nič iné ho
nemuselo presvedčiť. A v mene tejto viery aj
zomrel za toho, v koho uveril. Koľkokrát ma
už Boh presvedčil o tom, že splnil to, o čo
som ho žiadal. Preto mi nezostáva nič iné,
len spolu s Tomášom zvolať: „Pán môj a Boh
môj!“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Menlivé časti z Nedele o Tomášovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel
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zvestoval a Osvieť sa. (HS: 227, 233; PZ: 192,
199; HP: 207, 214)
Peter Cap

PONDELOK 13. apríl
Hieromučeník Artemón a spol.
Čítania: Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2, 1 – 11,
zač. 6

Urobte všetko, čo vám povie. (Jn 2, 5b)
V dobe kladúcej dôraz na ľudské práva
a slobody sa tieto slová môžu zdať ako
zásah do suverenity konania. Argumentuje
sa: Keď chcem dnes prežiť, nemôžem robiť
všetko, čo Ježiš povie, musím urobiť aj kompromisy. Takýto postoj však mení teoretickú
vieru na praktickú neveru. Kristov učeník
nepremýšľa, či urobiť, ale ako urobiť všetko,
čo Ježiš povie.
Liturgia: Všetko ako 12. apríla

UTOROK 14. apríl
Vyznávač Martin, rímsky pápež
Čítania: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21,
zač. 10

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet,
a ľudia milovali tmu viac ako svetlo. (Jn

3, 20)

Čím je lepšie svetlo, tým viac sa ukáže
pravý odtieň farby. Aj svetlo Božej pravdy
ukáže pravý odtieň ľudského charakteru
či správania. Kto si je vedomý falošnosti
svojho života, nebude chcieť, aby sa jeho
život konfrontoval s Bohom. Naopak, človek, ktorý sa chce podobať Bohu, bude túžiť
po Božej pravde, aby uvidel, čo ešte môže
na sebe vylepšiť.
Liturgia: Všetko ako 12. apríla

STREDA 15. apríl
Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim
Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24,
zač. 15

Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.
(Jn 5, 17)

Božia práca sa neskončila biblickým siedmym dňom. Dodnes hľadá zablúdeného
človeka a pozýva ho do spoločenstva s ním
a k životu v láske. Tým, že neraz sa zloba či
hriech zdajú byť lákavejšími a toto pozvanie
málo atraktívne, Boh má „roboty dosť“.
Ďakujme mu, že cez rozličné spôsoby a ľudí
nám neustále dáva najavo, že to s nami
myslí naozaj dobre.
Liturgia: Všetko ako 12. apríla

ŠTVRTOK 16. apríl

NEDEĽA 19. apríl

Panny a mučenice Agapa,
Irena a Chionia

Tretia nedeľa po Pasche –  Nedeľa myronosičiek. Prepodobný Ján zo Starej
lavry

Čítania: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30,
zač.16

A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj,
aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so
všetkou odvahou. (Sk 4, 29)
Ak má poblúdené srdce v rukách moc,
nebojí sa kritiky. Vždy nájde spôsob, ako
ospravedlniť svoje poblúdenie a opačnému
názoru nedá možnosť brániť sa. Iba Boží
služobník dokáže bez strachu stáť s pravdou
aj proti presile, lebo si bude vedomý toho,
že proti sebe nestoja sily, ale princípy. Sila
môže poraziť nositeľa pravdy, ale nikdy nie
pravdu.
Liturgia: Všetko ako 12. apríla

PIATOK 17. apríl
Prepodobní Simeon z Perzie a Akakios
Čítania: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30b – 6, 2,
zač. 17

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich
máte večný život, a práve ony svedčia
o mne. (Jn 5, 39)
Mať naštudovaný návod či manuál ešte
neznamená, že ho aj správne použijeme.
Poznať Písma ešte neznamená, že dokážeme správne objaviť aj ich posolstvo. Ak by
v Písmach človek hľadal iba návod na to,
ako a čo robiť, a zabudol by v nich hľadať
Boha, v ktorom a pre ktorého to robiť, našiel
by možno odpoveď na skutky, ale čoskoro
by stratil ich zmysel.
Liturgia: Všetko ako 12. apríla. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 18. apríl
Prepodobný Ján
Čítania: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6, 14 – 27,
zač. 19

Boha treba viac poslúchať ako ľudí. (Sk
5, 29)

Autorita nevedená Svätým Duchom bude
vyžadovať plnenie príkazov, naplnená Svätým Duchom bude vyžadovať plnenie Božej
vôle. Na rozpoznanie toho, s akou máme
do činenia, však treba byť, tak ako apoštoli,
naplnený Svätým Duchom. Mechanické
plnenie príkazov autorít bez Svätého Ducha
je väčšinou pohodlnejšie, no nezaručí to, že
tým plníme aj Božiu vôľu.
Liturgia: Všetko ako 12. apríla

Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 43 – 16,
8, zač. 69

... vyhliadnite (si) spomedzi seba sedem

osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti... (Sk 6, 3)

Pri čítaní state o ustanovení prvých diakonov môže podvedome vyvstať otázka:
„Načo boli potrebné na službu obsluhovania
pri stoloch požiadavky mať plnosť Ducha
a múdrosti? Nestačila zručnosť a ochota?“
Predstavme si človeka, ktorý by podľa slov
sv. Pavla z Listu Galaťanom (5, 22 – 23) pri
službe v cirkevnom zhromaždení nemal
ovocie Ducha a múdrosť. Keby slúžil, ale
nemal by zo služby radosť, lebo by ju robil
niekým dotlačený a len preto, lebo nemá
kto, keby neslúžil z lásky a s láskou, ale iba
pre uznanie či zisk, keby mu chýbal pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota... Kto by
stál o jeho službu, keby slúžil arogantne,
namyslene alebo bol stále nervózny a zachmúrený? Jeho služba by bola prijatá len
ako nutnosť, ktorú treba strpieť. Keby mu
navyše chýbala múdrosť, robil by nerozumné rozhodnutia, ktoré by poškodzovali spoločenstvo alebo mu ubližovali. Požiadavky
prvotnej Cirkvi na diakonov sú pre akúkoľvek službu v Cirkvi nevyhnutné aj v dnešnej
dobe, pretože bez Svätého Ducha a múdrosti sa prejaví v spoločenstve duch pragmatizmu a sebectva, vypočítavosti, túžby
po uznaní či márnej sláve, ľahostajnosť
a nedbalosť. Preto sa modlime, aby služobníci v našich cirkevných spoločenstvách
mali plnosť Svätého Ducha a múdrosti, aby
svoju službu robili pod ich vedením a aby
ich služba slúžila Bohu na slávu a na radosť
a rozvoj celého spoločenstva.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár z druhého hlasu a tropár
Ctihodný Jozef a Anjel pri hrobe, Sláva,
kondák Kriste, Bože, prikázal si ženám,
I teraz, kondák z Paschy. Prokimen, Aleluja
a pričasten z Nedele myronosičiek (HS:
234; PZ: 200; HP: 216)

dnes proces, v ktorom sa človek učí zriekať
svojich práv a predstáv, vkladať ich do Božích rúk a dôverovať Bohu, že sa postará.
Je to však aj odvaha, pretože výsledok nie
je v našich rukách. Výsledok kráčania vo
viere nemôže byť zlý. Môže byť iný ako naše
predstavy, ale keď je podľa Božích predstáv,
je dobrý.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropáre Ctihodný Jozef a Keď si
zostúpil, Sláva, I teraz, kondák z nedele.
Ostatné z nedele (HS: 234; PZ: 200; HP:
216)

UTOROK 21. apríl
Hieromučeník Január a spol.
Čítania: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33,
zač. 20

Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť
v toho, ktorého on poslal.“ (Jn 6, 28 – 29)
Ježiš na otázku o Božích skutkoch nezačal
rozoberať dobré skutky. Dobré skutky môžu
byť totiž vyjadrením viery, ale aj dobre vyzerajúcou kamuflážou nevery. Ježiš sa zameral
na to, čo je Boží skutok – veriť v neho. Naozaj veriaci človek sa nezameriava na dobré
skutky, ale na to, aby konal v Bohu. Tak sa
každý jeho skutok stane dobrým a zároveň
Božím.

On uveril Ježišovmu slovu a šiel. (Jn 4, 50)
Uveriť a ísť podľa Ježišovho slova je aj

Čím viac poznáme zázemie iných, tým horšie sa nám z ich úst počúva Božie posolstvo.
Osobné zlyhania z minulosti či negatívne
rodinné zázemie môžu vytvoriť v počúvajúcom blok. Zameranie sa na minulosť či
rodinné zväzky môžu zmariť prijatie Božieho posolstva. To, že evanjelium prichádza
zo známych úst, ešte neznamená, že stráca
svoju hodnotu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár hlasu, Ctihodný Jozef, Anjel pri hrobe a tropár Jurajovi, Sláva,
kondák Jurajovi, I teraz, kondák z triódy.
Ostatné z nedele a Jurajovi (HS: 234, 373;
PZ: 200, 352; HP: 216, 367)

PIATOK 24. apríl
Mučeník Sáva Stratilat
Čítania: Sk 8, 40 – 9, 19, zač. 21; Jn 6, 48 –
54, zač. 23

Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť
jeho krv, nebudete mať v sebe život. (Jn
6, 53)

Prepodobný Teodor Sykeónsky
Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39,
zač. 21

Liturgia: Všetko ako 20. apríla. Zdržanlivosť od mäsa

A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. (Jn 6, 37)

SOBOTA 25. apríl

Liturgia: Všetko ako 20. apríla

STREDA 22. apríl

Najčastejšie dôvody, ktorými človek človeka
odbije, sú „nemám čas“ a „nemôžem“.
Po takýchto skúsenostiach môže byť človek
opatrný aj v prístupe k Bohu, veď čo ak Boh
nebude mať náladu či čas? Ježiš by mohol
použiť veľa argumentov, ktorými by nás
mohol od seba odohnať. On je však iný ako
človek. Neodoženie nikoho, kto k nemu
prichádza.

PONDELOK 20. apríl
Čítania: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Jn
4, 46b – 54, zač. 13

Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého
otca a matku poznáme? (Jn 6, 42)

Ak chcem kvalitu, musím najprv mať to, čo
má byť kvalitné. Ak chcem kvalitu života,
musím najprv život mať. Keď sa rozhodnem
pre hriech, som v stave duchovnej smrti.
Kým vo viere v Krista nebudem jesť jeho
telo a piť jeho krv na odpustenie hriechov
a večný život, zvyšovanie hmotnej kvality
života bude v duchovnej rovine iba zdobením hrobu mŕtvoly.

Liturgia: Všetko ako 20. apríla
Prepodobný Teodor Trichinas
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ŠTVRTOK 23. apríl
Veľkomučeník a divotvorca Juraj
Čítania: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 –
44, zač. 22 (rad.); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 15,
17 – 16, 2 zač. 52 (Jurajovi)

Apoštol a evanjelista Marek
Čítania: Sk 9,19b – 31, zač. 22; Jn 15, 17 – 16,
2, zač. 52 (rad.) 1 Pt 5, 6 – 14, zač. 63; Mk 6,
7 – 13, zač. 23 (sv.)

Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril,
nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku... (Jn 15, 22)
Ľudia neraz nechcú počúvať svedectvo pravdy iba preto, aby nemuseli meniť svoj životný
štýl. A čím viac ľudí rovnakého zmýšľania sa
nájde, tým skôr sa dá omyl nazvať normálnym. Fenomén spoločenskej legalizácie
hriechu však nesmie odradiť od svedectva
o tom, ako to vidí Boh. Nemusíme presvedčiť
človeka, aby sa vzdialil od hriechu, no svedčme o pravde, aby bol hriech rozpoznaný.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár Ctihodný Jozef, Anjel
pri hrobe a tropár Markovi, Sláva, kondák
Markovi, I teraz, kondák z triódy. Ostatné
z nedele a Markovi (HS: 234, 374; PZ: 200,
353; HP: 216, 369)

NEDEĽA 26. apríl
Štvrtá nedeľa po Pasche – Nedeľa porazeného. Hieromučeník Bazil
Čítania: Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15,
zač. 14

Pane, nemám človeka... A kým sa ta sám
dostanem, iný ma predíde. (Jn 5, 7)
Zdalo by sa, že dnes, keď máme ľudí takpovediac „na konci prsta“, ktorým ich môžeme
kedykoľvek osloviť cez telefón či internet,
budú nám k dispozícii, keď ich potrebujeme.
Veď z tých desiatok či stoviek kontaktov by
sa hádam mal nájsť niekto, kto by úprimne
pomohol, vypočul alebo si našiel čas. No
veľa ľudí už, podobne ako muž z evanjelia,
neraz vyslovilo vetu: „Pane, nemám človeka,
ktorý by mi pomohol.“ Evanjeliové „iný ma
predíde“ ukazuje, že už za Ježišových čias
ľudia mysleli na svoje záujmy viac ako
na záujmy druhých. Zameranosť na svoj
svet preferuje vlastné záujmy a zatvára oči
pred potrebami druhých. Naopak, pohľad
podobný Kristovmu otvára oči, aby si
všimli bezmocných a tých, ktorí to najviac
potrebujú. Iba človek vedený Božou láskou
uvidí príležitosť byť nápomocným inému
vtedy, keď druhí uvidia príležitosť získať
výhodu. Takýmto postojom nielenže poskytne pomoc, ale aj vydá svedectvo o Božej
starostlivosti, pretože dnes sa nezištná
starostlivosť nenosí. Je dôležité modliť sa
a prosiť o nezištné a všímavé srdce pre seba
i pre druhých, aby sme pochopili Kristovo
posolstvo, ktoré 16. januára 2015 vyjadril
aj pápež František na stretnutí s rodinami
v Manile: „Zvlášť vás prosím, aby ste sa
zaujímali o tých, ktorí nemajú vlastnú rodinu, osobitne o starých a o deti bez rodičov.
Nedopusťte, aby sa cítili izolovaní, osamotení a opustení, ale pomáhajte im, aby cítili,
že Boh na nich nezabudol.“
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z triódy, I teraz, kondák z Paschy. Ostatné
z triódy. Paschálne prepustenie s krížom
(HS: 236, 384; PZ: 203, 364; HP: 218, 383)
Matúš Čekan

božia lekáreň

Odpovedzme: Hriech je odmietnutie Boha.
V životopise arského farára nájdeme časť,
kde matka vysvetľuje synovi, čo je duša:
„To je krásne svetlo, ktoré Pán Boh zažal
v tvojom srdci, keď ťa stvoril. Keď robíš
niečo zlé, plamienok zoslabne alebo celkom
zhasne a srdce stemnie.“ Janko mamu
uisťoval: „Potom nechcem nikdy robiť nič
zlé.“
Keď sme v hriechu, svetlo v nás hasne
– strácame spojenie so živým Bohom.
Hriechom môže byť slovo, skutok alebo
úmysel, ktorým vedome a dobrovoľne
odmietame Boží poriadok. Niektorí svoj
hriech nevidia. Myslia si, že keď nikoho
neokradli alebo nezabili, nepotrebujú konať
pokánie. Ale apoštol Ján upozorňuje: „Ak
hovoríme, že nemáme hriech, klameme
sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak
vyznávame svoje hriechy, on je verný
a spravodlivý: odpustí nám hriechy... Ak
hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme
luhárom...“ (1Jn 1, 8 – 10) No dôležitejšie
ako akýkoľvek hriech je to, že Ježiš
vzal na seba smrtiacu silu hriechu, aby
nedopadla na nás.

Prvosienku jarnú (primula
veris) s jej žltými kvetmi môžeme zbierať v marci a apríli
na lúkach alebo v riedkych
lesoch. V mnohých krajinách
je chránená. Liečivá hodnota
je v obsahu saponínu, ktorý
zrieďuje hlieny, čím uľahčuje
odkašliavanie. Používa sa ako
prísada do inhalačných zmesí
a bylinkových kúpeľov. Lieči
obrnu, dnu a je dobrá pri
mŕtvici. Niekedy ju využívali aj ako prostriedok posilňujúci srdce, proti močovým
kameňom a na ošetrenie rán. Má upokojujúce účinky. Používa sa ako prísada do čajov
proti stresu, neuróze, migréne a nespavosti.
Vnútorne ju samostatne vo väčších množstvách neužívame, môže vyvolať nevoľnosť
a vracanie. Ako súčasť čajov podľa vyskúšaných receptov ju môžeme užívať bez obáv.
Čajová zmes pri zápale priedušiek
50 g prvosienky, 10 g podbeľa, 10 g slezu,
10 g divozela, 10 g bazy čiernej
Postup: Čajovú zmes premiešame, 1 polievkovú lyžicu zalejeme ½ l vriacej vody, necháme 10 minút odstáť, precedíme, pridáme
med a citrón, dáme do termosky a popíjame
celý deň. Pritom užívame 3x denne malú
lyžičku šťavy z cibule.

Sejem, seješ, sejeme
Naša záhrada – Zem, ktorú nám Boh zveril,
je iba natoľko krásna, nakoľko dokážeme
zachovať pôvodný zámer božského autora,
prípadne ho rozvíjať v súlade s ním. Potrebujeme sa tomu sami učiť a potrebujeme to
učiť aj naše deti. Veľmi dobrým spôsobom
je vlastná záhradka – hriadka, ktorú pre deti
vyčleníme v našej dospeláckej. Nie je to vždy
jednoduché, ale za pokus to stojí. Tí, ktorí bývajú v mestách, môžu v obchodoch pohľadať
nejaký väčší črepník, najlepšie umelohmotný
a umiestniť ho na balkón. A hor sa do práce!
Najpríťažlivejším pre deti je pocit, že niečo
je len ich, že tento kúsok zeme závisí iba od ich
priazne. A potom stačí vybrať vhodné semienka (príp. priesady) a vyčleniť im dostatočný
priestor na ich rast. Pre nás je práca v záhrade povinnosťou, pre deti zábavou a formou
odpočinku. No zároveň sa učia zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti, ktorá je pri tej
„naozajstnej“ práci potrebná. Drobné práce
v záhradke s motykou, hrabličkami či kolíkom,
siatie, sadenie, vytrhávanie buriny, polievanie, nastielanie, hnojenie... učia praktickej
zručnosti a nenásilne napĺňajú ich nádobu
vedomostí o fungovaní prírody. Ak pred očami
našich detí vyrastie na ich hriadke (veľkej 1m
x 0,5m, neskôr môže byť aj väčšia) z drobného
semienka dvojmetrová slnečnica, o radosť
máte postarané. Spoločná ochutnávka úrody
v rodine spolu so zimným prikrmovaním vtáčikov radosť iba znásobí.
Skôr, ako s deťmi vstúpite do záhrady,
porozprávajte sa s nimi o vašom zámere. Ponúknite im možnosť byť správcami „vlastného
majetku“. Na začiatok možno dobre poslúži aj
podobenstvo o rozsievačovi. A potom niektorá
z dostupných kníh pre deti. Naše deti mali
veľmi rady knihu Malý záhradkár, ktorá je
dodnes súčasťou našej knižnice. Vyšla pred
dvadsiatimi rokmi. Sú v nej pekné ilustrácie
a vtipné nápady. Nájdete tam však aj informácie, ktoré možno vás samotných obohatia.
Keďže jarné slnko už klope na dvere, začína
sa prebúdzať väčšina semien. Nezaškodí do-

zvedieť sa o niektorých zopár zaujímavostí.
• Dve lyžice slnečnicových semien dodajú telu
optimálnu dennú dávku vitamínu E.
• Zo sójových bôbov sa vyrábajú voskové
pastelky.
• Výnimočne pekné semená ricínu (aj náhrdelníky z nich vyrobené) sú nebezpečné.
Obsahujú prudko jedovatý alkaloid!
• Horčicové semeno sa používa na horčicové
náplasti utišujúce reumatické bolesti.
• Zelerové semená sa oddávna používali
na výrobu zelerového oleja. Má výnimočné
zloženie – vyznačuje sa vysokým obsahom
flavonoidov (antioxidanty chrániace bunky
pred poškodením), minerálov, kumarínov
(pomáhajúce riediť krv) a vitamínov...
• Konopné semienko v 100 g denne poskytne
človeku nevyhnutné a ideálne vyvážené
esenciálne tuky, proteíny či aminokyseliny
a vlákninu.
• Tekvicové semienka sú bohatým zdrojom
aminokyseliny tryptofán, ktorá má vplyv
na hladinu serotonínu. Ten priaznivo
ovplyvňuje náladu.
• Semená maku tvoria asi z polovice oleje.
• Rasca je jedno z najstarších korení.
• Konzumáciou semienok ľanu môžete nahradiť nedostatočnú konzumáciu rýb a mastných kyselín v nich obsiahnutých.
• V starovekom Babylone jedli ženy chalvu
– zmes sezamových semien s medom, aby
si predĺžili mladosť a udržali krásu, a rímski
vojaci, aby mali dostatok sily a energie.
• Jačmeň patrí medzi najstaršie obilniny
sveta. Mnohé staroveké národy z neho
varili aj pivo. K najstaršej potrave patrí aj
pražené jačmenné zrno – pražmo. Zrná boli
trvanlivejšie, odolnejšie proti vlhku a ľahšie
stráviteľné (pri pražení sa škrob, cukry
a bielkoviny čiastočne štiepili).
• Pšenici právom patrí titul kráľovná obilnín.
Je druhou najpestovanejšou plodinou
na svete. Jedno zrnko sa pri výrobe celozrnnej múky rozdrobí na približne dvadsaťtisíc kúskov. n

ETIKETA

Presnosť a dochvíľnosť sú prejavom miery sebaovládania. Hovorí sa, že ide o výsadu kráľov.
Aj v Božom slove nájdeme informáciu o tom, že náš Boh nikdy nemešká. Mali by sme sa mu
teda podobať. Dochvíľnosť je prejavom lásky k blížnym a k ich zámerom, práci, odpočinku...
Nedochvíľnosťou môže človek ostatným spôsobiť nepríjemnosti a nemusí sa to týkať iba pracovných povinností. Ten, kto nevie prísť načas, stráca dôveryhodnosť. Na koncerty, do divadla, kina, na vernisáž aj do chrámu sa zásadne chodí niekoľko minút pred začiatkom. Prednosť
má ohlásená návšteva pred neohlásenou, aj keby to bola významná osobnosť. K presnosti
patrí aj zásada nechodiť priskoro, lebo môžeme hostiteľa priviesť do rozpakov. V pracovnom
kontakte si takto vynucujeme prednosť. Pri súkromnej schôdzke vonku sa vyžaduje presnosť
aj od ženy. Ak meškáme, nevyhnutne sa musíme ospravedlniť.
V západnej kultúre (iba v niektorých štátoch) sa akceptuje meškanie nanajvýš pätnásť
minút. V Japonsku pokladajú aj dvojminútové meškanie za urážku.
dvojstranu pripravili Dada Kolesárová a Helena Krenická
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RECEPT

Vstupujeme do Veľkého týždňa túžobne očakávajúc radosť z prichádzajúcej Paschy.
Ponúkame vám ďalší z receptov pani Irenky,
ktorý pripravila práve na Veľký týždeň. Je
to rýchly, lacný a nenáročný recept. Polievku si môžete pripraviť ako rýchly obed, prípadne
nenáročnú večeru. Tento recept iste zvládnu aj začínajúci kuchári.
Pôstna polievka
Suroviny: 200 g staršieho chleba, 2 PL oleja alebo masla, 1 ČL rasce, 0,5 litra zeleninového
vývaru,1 stredne veľká cibuľa,1 PL hladkej múky na obaľovanie, 2 PL oleja, nasekaná petržlenová vňať, soľ
Postup: Chlieb pokrájame na malé kocky, posypeme rascou a opečieme na oleji, alebo
na masle. Zalejeme polovicou zeleninového vývaru, osolíme a varíme 20 minút. Necháme
trocha vychladnúť a rozmixujeme. Dolejeme zvyšným vývarom a prevaríme. Cibuľu nakrájame na kolieska obalíme v múke a opečieme na oleji. Polievku pred podávaním ozdobíme
opečenou cibuľou a nasekanou petržlenovou vňaťou.
Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.

Zákon sejby a žatvy
Ak niekomu strelíte facku, je vysoký
predpoklad, že sa vám odplatí rovnakou
mincou. Prinajmenšom sa v ňom prebudí
túžba odplatiť sa rovnakou mierou. Mohli
by sme povedať: oko za oko, zub za zub. Ten
zákon je v nás. A nielen to. Funguje aj okolo
nás. Vedci by ho mohli nazvať zákonom akcie
a reakcie, lebo v prírode každá akcia vyvolá
nejakú reakciu.
No existuje aj duchovný zákon postavený
na podobnom princípe. Spolu s tými,
ktorí sa starajú o to, aby sme mali čo jesť,
by sme ho mohli nazvať zákonom sejby
a žatvy. Čo zaseješ, zožneš! Ťažko bude zo
semena pšenice kukurica alebo z reďkovky
mrkva. Semeno má hlboko v sebe ukryté
predurčenie, čím sa má stať. Podobne to
funguje aj vo vzťahoch medzi ľuďmi. Dobrota
a láskavosť prináša do života človeka pokoj,
a aj keď to niekedy na prvý pohľad nevyzerá
(veď ani zo semena nevzíde nová úroda
v momente, semeno potrebuje odumrieť,
byť v tme, namáhať sa, vyraziť z temnoty
na svetlo, vyrásť a až na sklonku svojho života
ponúknuť plody), k človeku, ktorý ju zasial,
sa úroda raz vráti. Podobne sa nám vracia
aj naša štedrosť. Ten, kto nešetrí dobrým
semenom, zožne bohatšiu úrodu ako ten,
kto len prepočítava a neustále šetrí. Jeho
samého to unavuje a zároveň je jeho úroda
slabšia. Apoštol Pavol prirovnáva k sejbe aj
dávanie: „Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj
žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý
tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani
z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť,
aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok
a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,
ako je napísané: ,Rozsýpal a dal chudobným;

jeho spravodlivosť trvá naveky.ʻ Ten, čo dáva
rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá
a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom
vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom
obohatení na všestrannú štedrosť, a tak sa
bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka
Bohu.“ (2 Kor 9, 6 – 10)
Z dobrého stromu nebude zlé ovocie, tak
ako ani zo zlého dobré. Lebo dobrý strom
rodí dobré ovocie a zlý zlé. Všetci tomu
rozumieme. No keď prídeme na územie
záhrady ducha, akoby sme na tento zákon
zabudli. Zlé skutky (Pavol ich ako skutky tela
v Liste Galaťanom vypočítava hojne: smilstvo,
nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary,
nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady,
rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie
a im podobné) nemôžu priniesť do nášho
života nič dobré. Pavol nás upozorňuje:
„Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo
človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje
pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale
kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný
život. Neúnavne konajme dobro, lebo ak
neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým,
ale najmä členom rodiny veriacich.“ (Gal 7,
6 – 10)
Možno máte podobnú skúsenosť ako ja.
Zasiali ste semeno (neoznačené, lebo ste
to nestihli alebo na to zabudli), a buď vám
nevzišlo vôbec (lebo bolo staré), alebo vzišlo
niečo úplne iné, ako ste čakali. Nepríjemná
skúsenosť, zvlášť, keď ste sa spoliehali
na dobrý výsledok. Dobré semeno je
dôležité.
Čo teda zasejeme tejto jari? A čo budeme
žať? n
Dada Kolesárová

Ako osláviť jej sviatok?
„Ženy musia byť milované, ak majú zostať
krásne.“ (John Bauer)
Niektorí muži majú zo sviatkov manželiek menšiu traumu. Narodeniny, meniny,
výročie sobáša, MDŽ, Deň matiek, Deň sv.
Valentína, Vianoce... Už len kupovanie daru
môže vyvolať pocit bezradnosti. Dar však
spravidla nebýva to, čo žena vníma ako
najdôležitejšie.
Zabúdam na sviatky svojej manželky?
Nesnažím sa sviatočnú príležitosť podvedome odbiť bez nápadu a námahy?
Viem, akú predstavu o svojom sviatku
má moja manželka?
Niektorí z nás dostali príklad v otcovi, ktorý na mamu nezabúdal, ostatní sa musia učiť
sami. Milujúci manžel berie takýto deň ako
príležitosť. Jeho príprava je pre nás mužov
testom toho, ako dobre svoje manželky poznáme. Je to príležitosť, keď môžeme nahlas
povedať slová plné lásky a uznania. To, čo
povieme, a spôsob, ako to celé zorganizujeme, má smerovať k jednému cieľu – aby
naša manželka zažívala, že je ľúbená.
Záver: Deň sviatku je jedinečná príležitosť
prejaviť lásku mojej manželke a oceniť ju.
Pane, viem, že keď má moja manželka
sviatok, túži po mojej pozornosti. (1 Kor 10,
24)

Ako osláviť jeho sviatok?
„Ak má byť manželstvo vydarené, treba
sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej
osoby.“ (John Goodman)
Niektorí muži budia dojem, akoby o slávenie svojich narodenín alebo iných sviatkov
ani nestáli. Opak je pravdou. Aj tí najzábudlivejší si pamätajú aspoň jedny narodeniny či
meniny. Tie svoje...
Mám pocit, že môj manžel nestojí o slávenie svojich sviatkov?
Nepostupujem v takéto dni podľa schémy, ktorá by potešila skôr moju kamarátku?
Ak ste už niekoľko rokov odbili Vianoce
párom papúč, nesvedčí to o veľkej angažovanosti. Čo manžel očakáva? Pravdepodobne
nie záplavu pocitov, ktoré by ho mali dojať
k slzám šťastia. Muži majú radi zväčša menej
formálne gratulácie. Často uprednostnia
zážitok. Ak dar, tak môže súvisieť s jeho koníčkom. Ale najmä: každého muža poteší, ak
sa manželka pekne upraví len kvôli nemu.
Záver: Jeho sviatok je príležitosť stráviť
jeden krásny spoločný deň.
Pane, viem, že keď má môj manžel sviatok, túži po mojej pozornosti. (Sir 26, 3 – 4)

pre manželku

Keď sa dieťa opýta: Čo je to hriech?
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pre manžela

keď sa pýtajú
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Sviatky
Bohorodičky
Ikonografia Narodenia
Bohorodičky

Najstaršími zachovanými dielami zobrazujúcimi túto udalosť je diptych zo 6.
storočia, (diptych – grécke slovo δίπτυχα
je zložené z dvoch slov δίς – dvakrát
a πτύσσω – zložiť, zvinúť, zavrieť. Tento
termín označuje zvláštny druh dvojdosky, ktorá sa dá otáčať okolo svojej osi
a ktorá je zvyčajne z vnútornej strany
zdobená a z vonkajšej strany pokrytá
nápismi. Na počiatku kresťanstva sa
diptychy používali na zapisovanie mien
tých, ktorí patrili do Cirkvi, tak žijúcich,
ako aj zosnulých. Počas liturgie tieto
zapísané mená čítal diakon.), ktorý sa
v súčasnosti uchováva v Petrohrade,
a freska z Chrámu sv. Márie Antiquy vo
Foro Romano. Poukazujú na analógiu

udalosti, kde sa práve napĺňa dlhoročná
nádej z očakávania príchodu sľúbeného
dieťaťa na svet. Skrze narodenie Božej
Matky sa odníma hanba bezdetnosti, jej
príchodom sa nielen príbytok Joachima
a Anny, ale celý svet napĺňa radostným
svetlom blížiaceho sa príchodu Spasiteľa
– Krista.

Sv. Anna

Predstavuje centrálnu postavu v kompozícii sviatku ako matka – rodička, ktorá
práve priviedla na svet Máriu. Anna
odpočíva na veľkom lôžku, no na lôžku
neleží, ale sedí, v hlbokom zamyslení
so sklonenou hlavou sa opiera o vankúš. Zamyslená póza Anny pripomína
ustarostenú postavu Bohorodičky
po narodení Krista, kde Bohorodička

V nej sa prejavuje aj naša ľudská prirodzenosť,
ktorá prestáva byť neplodnou a začína
prinášať ovocie milosti.
so zobrazením narodenia Krista. Rozdiel
spočíva v tom, že pri zobrazení narodenia Krista vidíme v pozadí jaskyňu
uprostred kopcov a v kompozícii narodenia Bohorodičky prevládajú architektonické prvky. Poukazujú na skutočnosť,
že udalosť sa odohráva v interiéri. To
dokresľuje aj červený pás látky prechádzajúci celou šírkou ikony, resp. priečelím budov. Ale tak zobrazenie narodenia
Krista, ako aj Bohorodičky, ako uvádza
E. Sendler, majú svoj pôvod v pohanských obrazoch, ktoré pri príležitosti
narodenia dôležitej osobnosti ukazujú
pôrodnú miestnosť.
Definitívnu podobu nadobudla ikonografia sviatku v priebehu 10. – 11. storočia
v Byzancii, pričom treba zdôrazniť,
že jestvujú rôzne varianty kompozície
ikony. Základná scéna však zostáva
nemenná. Na nej je zobrazená sv. Anna
ležiaca na lôžku, sv. Joachim, pôrodné
babice a umývanie dieťaťa – Márie.
Ikona narodenia Božej Matky nás akoby
vovádza do prostredia rodiny Joachima
a Anny. Robí nás účastníkmi radostnej

uvažovala o Božom vtelení. Tu sa Anna
zamýšľa nad Božou prozreteľnosťou
a dobrotou, nad Bohom, ktorý vypočul
jej prosby a zbavil ju hanby bezdetnosti.
Anna bola oslobodená od neplodnosti,
aby porodila Pannu, ktorá prinesie svetu
vteleného Boha. V nej sa prejavuje aj
naša ľudská prirodzenosť, ktorá prestáva
byť neplodnou a začína prinášať ovocie
milosti. Na túto skutočnosť poukazuje aj
stichyra večierne sviatku:
„Hoci z neplodných žien na základe
božskej vôle vyklíčili slávni potomkovia, Mária primerane Bohu všetkých
narodených prevýšila jasom, lebo sa
neuveriteľne počala z neplodnej matky
a nadprirodzene, z lona bez semena,
porodila vteleného Boha všetkých: jediná brána jednorodeného Božieho Syna,
ktorú zachoval zatvorenú. On všetko
múdro zariadil, ako to sám vedel, a pre
všetkých ľudí uskutočnil spásu.“ (stichyra na Pane, ja volám, 6. hl.) n
Milan Gábor
snímka: byzpalaestina.blogspot.com

Neschopnosť
osobného
sebadarovania
manželov
z psychiatrických
a psychologických
dôvodov
Cirkevné súdy, ktoré skúmajú platnosť manželstiev uzavretých v Katolíckej cirkvi, v ostatných rokoch vyhlasujú veľmi veľa manželstiev
za neplatné z psychiatrických alebo psychologických dôvodov. Už v stredoveku totiž panovala
mienka, že na platné uzavretie manželstva je
potrebná aspoň minimálna vedomosť a intelektuálna schopnosť. Mních Gracián (13. stor.) vo
svojom Dekréte hovorí, že ten, kto je pozbavený
rozumu, nemôže uzavrieť manželstvo. Užívanie
rozumu ako jednu z najdôležitejších podmienok
na uzavretie manželstva označuje aj sv. Tomáš
Akvinský. Aj civilné zákonodarstvo aplikuje
princíp, ktorý je v praxi totožný s cirkevnou
legislatívou. Vyplýva to z veľkého rozvoja
psychiatrickej a psychologickej vedy, ktorý sme
zaznamenali v uplynulom storočí. Tento vývoj
je zároveň sprevádzaný veľmi slabou úrovňou
výchovy, ktorej sa mladým v súvislosti s manželstvom v rodine a zo strany spoločnosti dostáva.
Ak k tomu pridáme všeobecne deformovanú
a už aj akceptovanú spoločenskú mienku, ktorá
produkuje nejasné a často aj roztečené hodnoty a vlastnosti normálneho manželstva, zmätok
v mysliach a následne aj v životoch mladých,
ktorí uzatvárajú manželstvá, je hotový. Potom
vidíme, že mladí chcú uzavrieť manželstvo, chcú
zakladať rodiny, ale ak prichádza ku konkrétnemu životu, nevedia v manželstve žiť. Z pohľadu kánonického práva tu ide o neschopnosť
prijímať a odovzdať práva a povinnosti, ktoré
sa v manželstve vyžadujú. Ide tu o neschopnosť
teoretického poznania faktu manželstva, ale aj
neschopnosti, a tým aj neochoty plniť stanovené práva a povinnosti v manželstve, ktoré
je človek povinný odovzdávať druhej strane.
Neschopnosti odovzdať manželskú úctu na základe uvedených dôvodov sú tri: nedostatočné
využívanie rozumu, nedostatok rozlišovacieho
úsudku týkajúceho sa podstatných manželských
práv a povinností a neschopnosť vziať na seba
podstatné záväzky, ktoré vyplývajú z uzatvorenia manželstva. O nich konkrétne budeme písať
v ďalších číslach.
František Čitbaj
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spolok
sv. cyrila a metoda
Jubilanti – apríl
50 rokov: Mons. ThDr. Cyril Vasiľ SJ, Zdoba / Rím; Marta Černická, Matiaška; Mária Gavalová, Nižný Tvarožec
60 rokov: Mgr. Anna Babjaková, Strážske;
Emília Čerevková, Humenné; Viera Čižmariková, Michalovce; Ružena Mattová,
Nový Ruskov; Alžbeta Rusnáková, Vranov
nad Topľou; Milena Šelemanová, Koňuš;
Katarína Tirpáková, Tebišov; Mária Volfová, Žiar nad Hronom
70 rokov: Anna Hajduková, Sečovce; Milan Jacik, Sobrance; Ján Kupec, Baškovce;
doc. Ing. Igor Liberko, CSc., Vranov nad
Topľou; Ing. Vladimír Pichonský, Košice;
Ing. Ján Tkáč, Prešov; Jolana Winklerová,
Sečovce
75 rokov: Anna Andrejcová, Košice; Juraj Andrejko, Sačurov; Margita Figurová, Sobrance; Anna Chripáková, Volica;
Helena Kaščáková, Vavrinec; Andrej
Košláb, Zemplínske Jastrabie; Muraj Mikula, Sečovce; Terézia Mlejová, Vranov
nad Topľou; Mária Onofrejová, Trnkov;
Mária Sedláková, Svit; Anna Šoganičová,
Davidov; Mária Štefanková, Nový Ruskov;
otec Juraj Zimovčák, Prešov
80 rokov: Paulína Bačíková, Davidov
85 rokov: otec František Fedor, Šarišské
Michaľany; Anna Glotová, Radvaň nad
Laborcom; Justína Kostinková, Čertižné;
Eugen Maščenik, Hatalov; Ján Matej,
Sobrance; Mgr. Michal Smoliga, Sečovce
90 rokov: Anna Štefanová, Novosad
Všetkým jubilantom vyprosujeme
mnoho šťastných rokov!
koinonia sv. ján krstiteľ
Večer modlitieb za uzdravenie
09.04. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami
za manželstvá
12.04. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Biblický večer
23.04. Záborské, obecný dom (18.00 h )
Nedeľná svätá liturgia
s Koinoniou Ján Krstiteľ
03.05. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk,
sek@koinoniapo.sk
jubileá kňazov
František Fedor, titulárny arcidekan, výpomocný duchovný farnosti Sabinov – 2.
apríl 1930 – 85 rokov života; Andrej Kereštan, titulárny kanonik, výpomocný
duchovný farnosti Poprad – 6. apríl 1935
– 80 rokov života; Mons. Cyril Vasiľ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi – 10. apríl 1965 – 50 rokov života; Ján Tkáč, titulárny kanonik, zástupca
ekonóma ABÚ v Prešove – 15. apríl 1945

– 70 rokov života; Juraj Zimovčák, výpomocný duchovný farnosti Prešov – 25.
apríl 1940 – 75 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
Gréckokatolícki veriaci filiálnej obce
Turňa nad Bodvou
vám, drahý otec Jozef
Gočík, želajú k vášmu
jubileu pevné zdravie, lásku, ale hlavne
hojnosť Božích milostí. U našej nebeskej
Matky vyprosujeme vám pomoc a ochranu, ktorú tak veľmi potrebujete pri svojej náročnej a obetavej službe, ako aj pri
výchove svojich ratolestí. Otec Jozef, Pán
Boh zaplať za hlboké a povzbudzujúce
slová pri nedeľných homíliách a za spoločné hlboké prežívanie každej svätej
liturgie v našom malom spoločenstve.
Na mnohaja a blahaja lita!
Drahý náš otec Pimen Pavol Medviď,
prijmite od svojich
veriacich blahoželanie k narodeninám.
Vyslovujeme úprimné
poďakovanie
za obetavú prácu vo farnosti, za krásne
kázne, ktoré prenikajú do srdca každého
človeka. Do ďalších rokov vášho kňazského a rehoľného života vám želáme
veľa Božích milostí, dobré zdravie a Božie
požehnanie i ochranu Presvätej Bohorodičky.
Ďakujeme nebeskému Otcovi za takého dobrého pastiera a priali by sme si,
aby ste ešte dlho medzi nami pôsobili.
Na mnohaja i blahaja lita!
farská rada a veriaci zo Sloviniek
Drahý náš duchovný otec Ján Minďaš,
pri príležitosti vašich
75. narodenín, ktoré oslávite 4. marca, vám z celého
srdca blahoželáme.
V modlitbách vám vyprosujeme hojné
Božie požehnanie, plnosť darov Svätého
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky.
Ďakujeme vám za vašu duchovnú službu,
za milé a povzbudivé slová, za úsmev,
ktorým nás obdarovávate. Pevne veríme,
že vám dobrý Boh dá dar zdravia a že sa
budete môcť v plnej sile vrátiť medzi nás.
Na mnohaja i blahaja lita!
otec Pavol, otec Leo s rodinami
a všetci veriaci z Jakubian
Otec Michal Kuruc st. si 9. marca pripomenul 40. výročie kňazskej služby. Chceme spolu s tebou ďakovať Bohu za tvoju
službu, za milosť povolania, za milosť
vytrvať a milosť rásť duchovne, ale i ľud-

sky. Od láskavého a milosrdného Otca ti
vyprosujeme pevné zdravie a potrebné
dary Svätého Ducha. Nech Pán prijme
všetky tvoje námahy, obety, radosti, povzbudenia a rady. Nech Presvätá Bohorodička rozprestrie svoj ochranný plášť
nad tebou a sprevádza ťa na ceste života.
Do ďalšieho kňazského života ti všetko
najlepšie, hojné Božie požehnanie prajú
manželka Oľga s rodinou. Na mnohaja
i blahaja lita!
Duchovný otec Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie,
oslávil 26. marca 60
rokov života. Pri príležitosti vášho jubilea
vám chceme vyprosiť
hojnosť Božích milostí, dary Svätého Ducha, aby ste dobrotu svojho srdca a lásku
k blížnym, ktorú ste preukazovali v čase
vášho pôsobenia v našej farnosti, naďalej rozširovali tam, kam vás Boh posiela.
Nech vás všemohúci Boh odmení za vašu
službu a naša nebeská Matka ochraňuje na mnohaja i blahaja lita! To vám zo
srdca vyprosujú vďační veriaci z farnosti
Vernár.
Duchovný otec Marek Hreňo oslavuje 29.
marca požehnané jubileum – 35 rokov života. Drahý otec Marek, my veriaci z Baškoviec vám srdečne blahoželáme, prajeme
pevné zdravie, Božie požehnanie a dary
Svätého Ducha, a ešte veľa rokov medzi
vašimi najbližšími, ako aj v kruhu farskej
rodiny. Vo svojich modlitbách ďakujeme
Bohu, že máme medzi sebou kňaza, ktorý
má pre každého z nás povzbudivé slová
v našich starostiach a trápeniach. Vo vašej
duchovnej práci vás zverujeme pod ochranu našej Presvätej Bohorodičky a zvolávame na mnohaja i blahaja lita!
V poslednú marcovú
nedeľu 29. marca
si v meninovom kalendári aj tento rok
spomíname na vás,
drahý otec Miroslav
Labač. Čas plynie ako
voda, no my sme na vás nezabudli a s pokorným srdcom vám chceme dať k sviatku
kyticu modlitieb z lásky a zároveň za vás
ďakovať Bohu. Na neľahkej ceste pastorácie pútnikov do krajiny „medu a mlieka“
– do Izraela vyprosujeme dary Svätého
Ducha, ochranu Božej Matky vám aj vašej
rodine na mnohé a blahé roky!
vďačné veriace z Ložína
Drahý duchovný otec
Andrej Kereštan, titulárny kanonik, oslávi
6. apríla požehnaných 80 rokov života.
Pri príležitosti vášho
jubilea vám veriaci

z Osturne úprimne ďakujú za obetavých
29 rokov kňazskej služby v našej farnosti.
Želáme vám pevné zdravie, hojnosť Božích
milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky.
Nech vás Svätý Duch sprevádza jeseňou
vášho života. Mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci z Osturne
sPOMÍNAME
3. apríla uplynie prvé
výročie od smrti
môjho milovaného
manžela, otca a dedka Andreja Bajužika
z Dúbravky. Odišiel
od nás ako tichý sen,
nepovedal ani zbohom, už neprídem. Už
len sviečku na hrob z lásky môžeme mu
dať a modlitbu tíško odriekať.
S bolesťou, ale aj s láskou v srdci
spomína manželka Evka.
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42 | PROGRAM
14.04. (utorok) 20.20 Gréckokatolícky
magazín
15.04. (streda) 11.25 Gréckokatolícky
magazín R 18.45 Vstaň a príď do Angoly
– dokument 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku
16.04. (štvrtok) 02.30 Gréckokatolícky
magazín R 15.30 Ruženec z Lúrd 18.45
Moja misia: Dom nádeje (Ukrajina) ⓬ –
dokument o sestrách Monike a Anežke,
ktoré pomáhajú chlapcom vyslobodiť sa
z osídiel drog
17.04. (piatok) 16.30 Gréckokatolícky magazín R 17.30 Benedikt XVI.: Človek, ktorý
miluje pravdu ⓬ 18.45 Stojí to za to! (10)
21.55 Pavol VI.: Pápež v búrlivých časoch
(1) ⓬ – film
18.04. (sobota) 11.40 Gréckokatolícky
magazín R
19.04. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Trnavy
20.25 Medzi nebom a zemou – hosť: Jozef
Žvanda, kňaz, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra Katolíckej
univerzity v Ružomberku
20.04. (pondelok) 17.05 Gréckokatolícky
magazín R
21.04. (utorok) 18.45 Nigéria a jej krehký mier – dokument o neľahkej situácii
v Nigérii
22.04. (streda) 18.45 Priepasť – dokument
o exorcizme na Slovensku 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku 20.20

hudba film kniha

Julo Rybák: Posledný rok s Pavlom Straussom
Na knižný trh práve prišla ako desiata publikácia vydavateľstva G-Ateliér v Gelnici kniha z pera profesora Jula Rybáka s názvom Posledný rok s Pavlom Straussom. Toto dielo
ponúka bohatosť myšlienok formou denníkových zápiskov z korešpondencie medzi
Pavlom Straussom a Julom Rybákom. Publikáciu autor venoval vzácnemu jubilantovi
k jeho meninám a zároveň k deväťdesiatym narodeninám Mons. Dr. h. c. Jozefa Tótha,
ktorý nazval Pavla Straussa „prorokom moderného veku“, čo patrí k azda najvýstižnejšej charakteristike tohto veľducha v dejinách národa pod Tatrami. (Jozef Voskár)

Svätá Edita Steinová – Siedma komnata
„Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.“ (Edita Steinová)
Dojemný portrét židovky, ktorá konvertovala na katolícku vieru, vstúpila do karmelitánskeho kláštora, stala sa mučeníčkou a v roku 1998 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil
za svätú. Film zachytáva vnútorné boje tejto neobyčajnej ženy, ako aj jej konflikty
s najbližším okolím, ktoré nevie prijať jej rozhodnutie stať sa katolíčkou. Edita Steinová
sa stala jedným z najkrajších symbolov v desivom období dejín, keď premenila svoje utrpenie počas nacizmu na cestu k mystickej jednote s Bohom. Atmosféru filmu umocňuje
podmanivá hudba. (Kumran)

Kambua 2015 – New Kenyan Gospel music
Keňa je jedna z mnohých afrických krajín, ktorá nie je Slovákom veľmi známa.
O tejto krajine sme mohli doposiaľ počuť iba na geografii v časoch, keď sme navštevovali základnú alebo strednú školu. Pre niekoho je Keňa zaostalou krajinou,
pre niekoho krajinou plnou možností a netradičných vecí. Každopádne, ak budeme hovoriť o gospelovej
hudbe v Keni, nemožno prehliadnuť gospelové zoskupenie Kambua. V roku 2015 ukázali svetu svoju tvorbu na Božiu slávu vo veľmi vysokej kvalite. Gospelová hudba s africkou chuťou poslucháčov dobrej hudby
skutočne uspokojí. (Miroslav Dargaj)

Kultúra života a pseudokultúra smrti –
záznamy prednášok
23.04. (štvrtok) 15.30 Ruženec z Lúrd
18.45 Moja misia: Medzi zemou a nebom
(Bolívia) – dokument o Bernardovi Kulhovi,
ktorý pracuje na fare v zabudnutej dedinke
San Miguel
24.04. (piatok) 18.45 Väzby – vzdelávací
program, v ktorom moderátor Pavol Danko odhaľuje väzby medzi stvorenstvom
a Stvoriteľom, medzi prírodnými vedami
a medziľudskými vzťahmi
26.04. (nedeľa) 08.30 Klbko – relácia pre
deti, ktorá približuje liturgiu 10.00 Svätá
liturgia – priamy prenos z Katedrály sv.
Jána Krstiteľa v Prešove 18.45 Vlastná
cesta – Benjamín Kosnáč, slovenský kňaz
pôsobiaci v Detroite rozpráva o svojej ceste
k povolaniu 20.25 Medzi nebom a zemou
– hosť: Ján Lacik, geograf a autor množstva
publikácií o Slovensku

27.03. (piatok) 21.30 V čase pôstu po hudobných stopách zvučných duchovných,
sakrálnych diel (6)
28.03. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.15 8.
rozhlasové duchovné cvičenia s donom
Pavlom Grachom
29.03. (nedeľa) 11.00 Životné príbehy na povzbudenie a potešenie 13.00
Katherine Mansfieldová 14.00 Dve sestry
– biblický príbeh 15.30 Občianske združenie Aksen – o aktivitách pre seniorov
a ľudí po päťdesiatke 20.30 Rozhovor
s Martinom Hudáčkom, autorom Pomníka
nenarodeným deťom
30.03. (pondelok) 20.00 Predstavenie
projektu Misie filmom; hosť: Peter Pčolka,
zakladateľ portálu
01.04. (streda) 20.00 Spoločenstvo Modlitby za kňazov pri bazilike v Šaštíne
02.04. (štvrtok) 09.20 Missa Chrismatis
– priamy prenos z farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici;
celebruje: Mons. Marián Chovanec 12.00
Zamyslenie biskupa – Mons. Viliam Judák
13.00 Ej, ženy, ženy, čo by sme bez vás
robili? – pásmo rozprávaní o ženských
prácach v minulosti 14.00 Ako môžeme
pomôcť kňazským povolaniam; hosť:
Gabriel Brendza, cirkevný historik 15.30
Pozvanie na obrady – priblíženie obradov
Zeleného štvrtka; hostia: Peter Staroštík
a Štefan Fábry, liturgisti 16.00 Život Ježiša –
príbeh Zeleného štvrtka 18.00 Svätá omša
z Dómu sv. Alžbety v Košiciach – priamy
prenos 20.00 Boh je mojou silou – príbeh
rodiny Pavlendovcov, ktorí vychovávajú päť
detí a intenzívne sa modlia za uzdravenie
dcéry Zuzanky
03.04. (piatok) 07.30 Ranné chvály z Baziliky sv. Kríža v Kežmarku 11.00 Ľahký
od skutkov – rozhovor s p. Loveckým zo
Skalice, ktorý si v ťažkej chorobe uvedomil, že nechce zomrieť, lebo nemá Pánovi
čo ponúknuť 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Stanislav Zvolenský 13.00 Veľkonočná relácia o hnutí Viera-Svetlo 14.00
Mlčanie trpiaceho 15.15 Život Ježiša – prí-

beh Veľkého piatka 15.30 Bože môj, Bože
môj, prečo si ma opustil? – spomienky
dcéry gréckokatolíckeho kňaza Romana
Jankeviča na obdobie prenasledovania
16.30 Pozvanie na obrady – liturgisti Peter
Staroštík a Štefan Fábry približujú obrady
Veľkého piatka 17.00 Obrady Veľkého piatka – Dóm svätej Alžbety 18.30 Aj ja som ho
ukrižoval – veľkonočné úvahy Mons. Viliama Judáka 20.00 Cirkev na kríži – pásmo
svedectiev, úvah a reflexií o kresťanoch,
ktorí trpia pre svoju vieru v súčasnosti, aj
o tých, ktorí u nás pretrpeli veľa skúšok
v minulosti
04.04. (sobota) 07.30 Ranné chvály
z Baziliky sv. Kríža v Kežmarku 10.00
Pánov dar na Veľkú noc – stretnutie
so slovensko-čínskou rodinou Eleny
Hidvéghyovej Youngovej a jej manželom
konvertitom, ktorý zažil Boží dotyk práve počas veľkonočného trojdnia 11.00
Jarné prebúdzanie prírody – rozhovor
o bylinách, ktoré súvisia s Veľkou nocou;
hosť: Alfonz Liška 12.00 Zamyslenie
biskupa – Mons. Ján Babjak, prešovský
arcibiskup metropolita 13.00 Bohatstvo
knižnej kultúry na Slovensku – rozprávanie
o inkunábulách a tlačiach zo 16. storočia
v zbierkach Slovenskej národnej knižnice
15.15 Príbehy politických väzňov 16.15
Šimon z Cyrény – rozhlasová hra 17.25 Je
vzkriesenia deň – príprava a prežívanie
Veľkej noci u gréckokatolíkov; hosť: otec
Marko Durlák, špirituál kňazského seminára v Prešove 19.30 Obrady veľkonočnej
vigílie – Dóm sv. Alžbety v Košiciach 21.30
Sila Kristovho zmŕtvychvstania i v pohľade
Barbarskej noci
05.04. (nedeľa) 13.00 Slávnosť vzkriesenia – výber z tvorby slovenských básnikov
14.00 Ja Pontius Pilatus
06.04. (pondelok) 09.00 Radostná jar – relácia o ľudových remeslách, výrobe kraslíc
a košíkov 10.00 Veľká noc na Šalamúnových ostrovoch; hosť: Alena Takáčová
11.00 Vrchy, hory, kopce, ktoré zaznievajú
v rozprávaní ľudí dodnes – vrchy v Nízkych
Tatrách, vo veľkej Fatre, v Bielych Karpatoch a vrch Zobor 12.00 Slovo medzi nami
– zamyslenie z časopisu redemtoristov
Slovo medzi nami 13.00 Vojenský kaplán
– gréckokatolícky kňaz Ivan Huňa dopravuje humanitárnu pomoc až na miesta
vojenského konfliktu na Ukrajine 14.00
Búrlivé výšiny africké – rozhlasová hra
16.00 Čo skrývajú ruiny zoborského kláštora 16.30 Svadby na Záhorí – rozprávanie
o najkrajšom dni v živote ľudí očami starejšieho Milana Špireka 22.30 Veľkonočná
radosť – rozhovory a úvahy známych
osobností, hovorcov a kňazov o posolstve
radosti z veľkonočného tajomstva
07.04. (utorok) 20.00 On naozaj vstal
z mŕtvych – veľkonočná radosť v bežnom
živote; hosť: don Anton Červeň
11.04. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach; slúži otec Pavol Bardzák 20.15
Gréckokatolíci – Rok zasväteného života
12.04. (nedeľa) 14.00 Milosrdenstvo
v duši – rozhlasová hra o sv. Faustíne
Kovalskej

Liturgické
pexeso
Archijeratikon
Táto bohoslužobná kniha určená biskupovi obsahuje poriadok slávenia
archijerejských liturgií. Okrem textov
troch liturgií obsahuje aj texty všetkých stupňov svätenia ku kňazstvu,
posvätenia antimenziónov a myra,
keďže všetky tieto obrady vykonáva
výlučne biskup.
Najstarší archijeratikon v Prešove
pochádza z roku 1740 a bol napísaný
cyrilikou na základe rozhodnutia
kyjevského gréckokatolíckeho metropolitu Atanáza Šeptického.

14.04. (utorok) 20.00 Aspekty sviatosti
zmierenia vo veľkonočnom období; hostia:
Štefan Fábry a Peter Staroštík, liturgisti
18.04. (sobota) 20.15 Mesiac s pápežom
Františkom; hosť: Mons. Ján Krajčík
19.04. (nedeľa) 13.00 Výber z tvorby Pavla
Ondríka, farára a spisovateľa 14.00 Pieseň
o Bernadete
21.04. (utorok) 20.00 Téma povolania
vo Svätom písme pred Nedeľou Dobrého
pastiera
25.04. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.15
Evanjelium svätého Marka – okrúhly stôl
biblistov

jednotka
29.03. (nedeľa) 09.30 Svätá omša s palmovou procesiou z Námestia sv. Petra vo
Vatikáne za účasti Svätého Otca Františka
03.04. (piatok) 09.55 Evanjelické pašiové
služby Božie na Veľký piatok 13.05 Ježiš
Nazaretský (1) 15.40 Svätý Peter (1)
04.04. (sobota) 07.20 Svätý Peter (2)
05.04. (nedeľa) 03.15 Ježiš Nazaretský
(2) 04.00 Spišský Jeruzalem – dokument
10.00 Urbi et orbi 12.25 Veľkonočný sen –
dráma 12.45 Ježiš Nazaretský (3)
06.04. (pondelok) 13.05 Ježiš Nazaretský (4)
DVOJKA
29.03. (nedeľa) 13.35 Orientácie 14.00
Slovo 23.50 Slovo R
31.03. (utorok) 14.15 Orientácie R
02.04. (štvrtok) 22.30 Desatoro – dokument doby v zrkadle Desatora
03.04. (piatok) 08.30 Krížové cesty – dokument 08.55 Ján Pavol II. – priateľ Slovákov
09.40 Krížové výpravy – dokument 11.05
Pater mi – pôstne spevy 11.20 Evanjelium
podľa Jána – filmové spracovanie evanjelia
14.25 Novum ver – umelecký dokument

o sv. Františkovi 15.10 Októbrové dieťa
– film 20.00 Sviatočné slovo 20.10 Sľub
z katakomb – dokument 21.15 Krížová
cesta z Kolosea 22.45 Ostrov – film 00.35
Krížové výpravy 01.50 Sviatočné slovo R
04.04. (sobota) 09.00 Veľká noc – dokument 09.40 Krížové výpravy 11.45
Evanjelium podľa Jána R
05.04. (nedeľa) 07.10 Jarné zvykoslovie
09.40 Krížové výpravy 12.30 Orientácie
20.00 Sviatočné slovo 01.50 Sviatočné
slovo R
06.04. (pondelok) 00.00 Krížové výpravy
07.04. (utorok) 13.10 Orientácie R
08.04. (streda) 18.00 Osudy umeleckých
diel – blahoslavenstvá 18.25 Necelebrity
– dokument o gréckokatolíckom kňazovi
otcovi Kamilovi Drábovi
09.04. (štvrtok) 10.10 Osudy umeleckých
diel R
10.04. (piatok) 14.00 Slovenské miniatúry
– cerkev, ikony a pamätník
12.04. (nedeľa) 12.45 Orientácie 13.15
Slovo 00.45 Slovo R
14.04. (utorok) 15.35 Orientácie R
19.04. (nedeľa) 10.00 Bohoslužba 12.10
Orientácie 12.40 Slovo 02.15 Slovo R
26.04. (nedeľa) 14.00 Orientácie
rádio slovensko a regina
29.03. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Bratskej
jednoty baptistov z Banskej Bystrice
03.04. (piatok) 15.05 Priamy prenos
evanjelických pašiových služieb Božích
z Popradu-Veľkej; káže evanjelický farár
Jozef Vereščák
05.04. (nedeľa) 09.00 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje don
Marián Valábek 11.40 Urbi et orbi
12.04. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons.
Anton Fabián
19.04. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Ka-

tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje Mons. Ján Krajčík
26.04. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Bohuníc; káže Ján Ľachký, evanjelický farár
rádio regina

rtv:

Most ⓬ – krátky film 21.15 Krížová cesta
z Kolosea 22.45 Stabat Mater – koncert
04.04. (sobota) 11.40 Gréckokatolícky magazín R 20.30 Veľkonočná vigília z Vatikánu
05.04. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Milosrdný Samaritán 10.15 Veľkonočná nedeľa z Vatikánu 12.00 Urbi et orbi
14.50 Veľkonočný príhovor – kardinál Jozef
Tomko 16.15 Súď ma a skúšaj ⓬ – dokument o likvidácii ženských reholí, ktorá sa
uskutočnila s názvom Akcia R 18.45 Spojení oceánom: Štefan Chanas – dokument
o kaplánovi Farnosti svätého Jána Nepomuckého v Manhattane v New Yorku, ktorý
slúži Slovákom 21.40 Mária Magdaléna ⓬
– film z cyklu Blízko pri Ježišovi
06.04. (pondelok) 16.30 Gréckokatolícky
magazín R 16.45 Večerná univerzita: Malý
seminár a slovenské gymnázium v Ríme
07.04. (utorok) 18.45 Kosovo: Lúč Božej
lásky ⓬
08.04. (streda) 18.45 Poslovia nádeje – dokument o redemptoristoch 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku
09.04. (štvrtok) 18.45 Moja misia: Čo slová
nepovedia (Sibír) – dokument o sr. Antónii
Lednickej, zdravotnej sestre
10.04. (piatok) 21.55 Apoštol Tomáš
⓬ – film
12.04. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Spravodlivý sudca 10.00 Svätá
omša z Vatikánu
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30.03. (pondelok) 16.00 Univerzita tretieho veku: Túžba po opravdivom kresťanstve
31.03. (utorok) 18.45 Krížové výpravy:
Zlyhania a úspechy (4) ⓬ – dokument
o dvoch krížových výpravách, ktoré viedol
francúzsky kráľ Ľudovít IX. 20.20 Gréckokatolícky magazín – publicistický magazín
o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
01.04. (streda) 11.25 Gréckokatolícky magazín R 15.30 Ruženec z Lúrd 18.45 Veľký
týždeň v Ríme – dokument, ktorý prináša
atmosféru najväčších sviatkov kresťanstva,
ako ich prežívali priami svedkovia z Ježišových čias a ako ich prežívajú kresťania
v Ríme dnes 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku
02.04. (štvrtok) 02.30 Gréckokatolícky
magazín R 09.30 Svätá omša z Vatikánu
14.40 Cesta zmierenia – dokument o Sáre
Salkahaziovej 15.30 Ruženec z Lúrd 17.00
Svätá omša na pamiatku Pánovej večere
19.10 Moja misia: Cena človeka (Taliansko) ⓬ – dokument o Jozefovi Hurtonovi,
farárovi v alpskej dedinke Sulden, ktorý
vstúpil do horskej služby 20.00 Svätá
hodinka – priamy prenos z Getsemanskej
záhrady v Svätej zemi
03.04. (piatok) 10.15 Horiace srdce – dokument o nasledovníkoch sv. Augustína 16.30
Gréckokatolícky magazín R 17.00 Veľký
piatok z Vatikánu 19.10 Ján Pavol Veľký,
pápež, ktorý zmenil dejiny 20.15 Stojí to
za to! (9) – svedectvá manželských párov
o tom, že manželstvo má zmysel 20.30
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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
28.03. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Ján Blaško, Medzilaborce)
29.03. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
04.04. (sobota) 13.00 D. Mozolová: Veľká
noc môjho života – príbehy ľudí, ktorých
život ovplyvnili udalosti smrti a vzkriesenia
Ježiša Krista 20.00 Veľkonočná vigília –
priamy prenos z Kostola Svätej rodiny;
celebruje Jozef Dúc 22.30 Biblické príbehy
05.04. (nedeľa) 21.00 Biblické príbehy
11.04. (sobota) 21.00 Biblické príbehy
12.04. (nedeľa) 21.00 Biblické príbehy
19.04. (nedeľa) 21.00 Biblické príbehy
rádio devín
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená
ospravedlnenie
Vážení čitatelia, ospravedlňujeme sa
za chybne uvedené dátumy odpustových slávností v Šašovej a Bukovej hôrke,
ktoré boli uverejnené v č. 5/2015.
Odpusty sa uskutočnia v termínoch:
BUKOVÁ HÔRKA – 2. august, nedeľa
(Premenenie Pána)
ŠAŠOVÁ – 16. august, nedeľa (Zosnutie
Presvätej Bohorodičky)

Srdečne vás pozývame na
6. METROPOLITNÚ PÚŤ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
DO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V KRAKOVE,
ktorá sa uskutoční
v sobotu 16. mája 2015.
Program púte:
09.00 otvorenie púte a privítanie pútnikov
09.15	Akatist požehnania rodín
10.00 archijerejská svätá liturgia
hlavný sláviteľ: vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita
hlavný kazateľ: vladyka Milan Lach SJ,
prešovský pomocný biskup
spev: gréckokatolícke prešovské zbory
12.00 prestávka na obed, možnosť navštíviť
Centrum Jána Pavla II.
14.25 katechéza o posolstve Božieho milosrdenstva
14.50 príprava na hodinu Božieho milosrdenstva
15.00 hodina Božieho milosrdenstva
15.30 príhovor J. Em. kardinála Stanislava Dziwisza
poďakovanie, požehnanie devocionálií
a požehnanie na cestu
Bližšie informácie získate vo vašom
gréckokatolíckom farskom úrade.

pápežské misijné diela
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových
známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou.
NEODLEPUJTE!
		
Akcia nie je časovo obmedzená.
Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.
Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce
známok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí
za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však
Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať,
že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne
vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
10. – 12.04. Kurz zbav nás zlého. Zámerom kurzu je
poukázať na najčastejšie ponuky kuchyne zlého. Nazrieť na jeho päťstupňovú prevodovku motora, ktorý
nás má nasmerovať na jazdu večnej smrti. A ponúknuť
víťazstvo Ježiša Krista s jeho záchranou a sprevádza
ním na ceste večnej radosti a pokoja. Veková kategória
účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec Jozef Maretta)
17. – 19.04. AŠAD
24. – 26.04. Kurz Filip. Peter Lipták & tím (od 14 r.)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
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 manželstvo. Príspevok je 90 eur za pár.
30.04. – 03.05. Kurz prípravy na manželstvo je práve
pre vás. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo
o ňom ešte len uvažujete, urobte pre vašu spoločnú
budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú
prípravu. Viac sa o kurze môžete dozvedieť na www.
domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur za osobu.
08.05. – 10.05. Kurz Biblia a peniaze. Súvislostí medzi
Božím slovom a našimi financiami je viac, ako si často
myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať
do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva
nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment, vrátane krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií. Potrebujete zlepšiť svoju
finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady,
ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie?
Tento kurz vám pomôže. To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
11.04. Fatimská (Veľká) sobota – protopresbyterát
Sabinov (10.00 h)
12.04. Púť Božieho milosrdenstva (10.00 h)
02.05. Fatimská sobota – protopresbyterát Vranov
nad Topľou-mesto (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
04.04. Fatimská sobota (08.30 h)
25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
03.04. Veľký piatok – krížová cesta (10.30 h)
04.04. Fatimská (Veľká) sobota (10.30 h)
05.04. Pascha
12.04. Malá púť – Nedeľa Božieho milosrd. (10.30 h)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:
Miroslav Dargaj: dargajmiroslav@gmail.com
10. – 12.04. Víkendové stretnutie na chate Kanné
vo Fričovciach
21.04. Koncert skupiny Zboru sv. Romana Sladkopevca a mládežníckeho zboru GMPC v Prešove (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
28.04. Stretnutie pri čaji (projekcia filmu, hosť: otec
Rastislav Baka)

