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Protopresbyterát
Hanušovce nad Topľou

P

rotopresbyterát Hanušovce nad Topľou
patrí medzi územne
najmladšie protopresbyteráty Prešovskej archieparchie.
1. mája 2012 boli z protopresbyterátov Vranov nad Topľou-Čemerné a Vranov nad Topľou
vyčlenené farnosti Rudlov,
Hlinné, Petkovce, Matiaška,
Remeniny, Ďurďoš, Hanušovce nad Topľou a vytvorili
nový protoprebyterát, ktorého
prvým protopresbyterom sa
stal hanušovský farár otec
Miroslav Iľko.

dozvedáme, že v meste okrem
rímskokatolíckych veriacich
žilo aj 74 gréckokatolíkov. Je
preto potešiteľné, že sa mnoho
ľudí, či už v Hanušovciach nad
Topľou, alebo okolí, v súčasnej
dobe vrátilo k svojim tradíciám
a koreňom aj vďaka byzantskému obradu, ktorý je už
trvalou súčasťou tohto regiónu.
Dôkazom toho je aj skutočnosť,
že v týchto dňoch sa začalo
s výstavbou nového gréckokatolíckeho chrámu v obci Bystré,
filiálnej obci farnosti Hanušovce nad Topľou.

Sídlo protopresbyterátu

Erb

Sídlom Hanušovského protopresbyterátu je jedna z najmladších farností Prešovskej
archieparchie. Je nutné poznamenať, že prvá liturgia v meste
Hanušovce nad Topľou bola
slúžená v roku 1999 a do roku
2003 nestál v tomto meste
gréckokatolícky chrám. Aj napriek týmto skutočnostiam už
v 18. storočí existujú zmienky
o existencii gréckokatolíckych veriacich v tomto meste.
Z kanonickej vizitácie rímskokatolíckej farnosti v Hanušovciach nad Topľou z roku 1749 sa

Erb protopresbyterátu je rozdelený na dve polia. V ľavom
poli, ktorý je spoločný pre
všetky protopresbyteráty, je
znak Prešovskej archieparchie:
červený kríž na bielom pozadí, v ktorého strede je kniha
Svätého písma so znakmi alfa
a omega, a na bielom pozadí
písmená IC XC NI KA (Ježiš
Kristus víťazí). V pravom poli
sa nachádza v červenom štíte
na zlatom hniezde strieborný
pelikán kŕmiaci svoje tri mláďatá, ktoré majú zlaté zobáčiky.
Tento výjav je prevzatý z erbu

mesta Hanušovce nad Topľou.
Pelikán je obrazom Kristovej
krvavej obety na kríži za hriechy ľudstva.

Zaujímavosti

Súčasťou protopresbyterátu
Hanušovce nad Topľou je
aj prvá rómska Farnosť sv.
archanjela Michala v Hlinnom
s filiálnou obcou Soľ, ktorá bola
zriadená 20. marca 2014 prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.
Jej prvým správcom je otec Igor
Čikoš. V rámci tejto farnosti
bolo v Soli v roku 2014 vytvorené aj formačné centrum, ktoré
je zasvätené sv. Mikulášovi
a slúži na formáciu rómskeho
etnika Božím slovom.

V rokoch 1990 – 1992 pôsobil
vo farnosti Ďurďoš Ján Eugen
Kočiš, terajší emeritný pražský
pomocný biskup.
Chrám v Hanušovciach nad
Topľou bol prvým chrámom
zasväteným hieromučeníkovi
P. P. Gojdičovi v rámci Prešovskej archieparchie – posviacka
základného kameňa sa konala
9. decembra 2001, teda mesiac
po jeho blahorečení.
V protopresbyteráte pôsobí aj „spievajúci kňaz“ otec
Peter Milenky, ktorý sa popri
pastoračnej službe venuje aj
evanjelizácii prostredníctvom
gospelovej hudby a moderovaniu rôznych kresťanských festivalov. Hudbou, textami, ale aj
osobnými svedectvami a katechézou vnáša nádej medzi ľudí
dnešného sveta. Vydal už tri
samostatné hudobné albumy.
Nateraz posledný vyšiel v roku
2015 s názvom Dnes už viem. n
Miroslav Iľko
snímky: M. Žarnayová
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Gréckokatolíkov: 3 695
Farností: 7		
Chrámov: 8
Filiálok: 9
Najstarší chrám: sv. Kozmu a Damiána (1700, NKP), Petkovce
Najnovší chrám: sv. veľkomučeníka Demetra (2009), Matiaška
Prví doložení kňazi z roku 1726: Štefan Dobranský, Hlinné; Daniel
Gulovič, Matiaška; Vasiľ Baluťanský, Remeniny; Vasiľ Dobranský,
Rudlov
zdroj: Schematizmus 2014
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Pred niekoľkými rokmi navštívila našu
farnosť istá veriaca, ktorá mi vyrozprávala tragickú udalosť zo svojho života. Pri
pôrode jej piateho dieťaťa sa mu pupočná
šnúra omotala okolo krku. Dieťa sa narodilo udusené. Prežívala so svojou rodinou
veľkú bolesť, pretože sa s manželom a deťmi
na nového potomka veľmi tešili. Napriek
tomu pomenovali dieťatko menom anjela
– Gabriel. V tom čase, keď prežívali veľkú
bolesť a zármutok, im ich známy daroval
ikonu Svätej rodiny. Bol to pre nich veľký
dar a úplne prvá ikona, ktorú mali vo svojej
domácnosti. Povzbudil ich, aby sa pred ikonou modlili. A tak sa začali spolu pred tou
ikonou každý večer modliť. V jeden večer
po modlitbe pred ikonou sa jej štvorročná
dcéra opýtala: „Mamka, kedy sa znova prídeme porozprávať s Gabrielom?“
Svojou otázkou vyjadrila podstatu toho,
že bariéra medzi živými a mŕtvymi je navždy odbúraná Kristovým vzkriesením. Ako
kresťania, veriaci vo vzkriesenie Ježiša Krista
by sme si mali uvedomiť, že tí, ktorí sú
zosnulí, sú s nami a sú súčasťou našej Cirkvi
tak ako tí, ktorých vidíme živých na tejto
zemi. Nemodlíme sa teda len my za nich,
ale aj oni sa modlia za nás. Podobne ako
keď niekto poprosí o modlitbu svojich priateľov, a zároveň sa za nich modlí. Tak isto sa
modlíme jeden za druhého bez akejkoľvek
obavy z toho, že sme rozdelení smrťou.
Keď sa teda modlíme za živých alebo
za zosnulých, hovoríme: „Pane, zmiluj sa.“
V skutočnosti nevieme, za čo konkrétne
sa máme modliť za tých, s ktorými žijeme.
Iba Boh vie, čo je najlepšie pre našu spásu,
preto sa modlíme: „Pane, zmiluj sa.“ Tak isto
nepoznáme potreby a obavy zosnulých. Iba
Boh to vie, a keďže veríme v jeho poznanie,
modlíme sa: „Pane, zmiluj sa.“
Keď svätý Ambróz na štyridsiaty deň
po smrti vládcu Teodózia kázal, utešo-

val pozostalých slovami: „... milujem ho
(vládcu) a neopustím ho, kým ho cez svoje
slzy a modlitby neprivediem na svätú Božiu
horu (Ž 2, 6), kde je večný život!“ (Reč nad
hrobom Teodózia, 37).
My kresťania máme teda veľmi dôležitú
úlohu: modliť sa za zosnulých. Hlavne keď
si uvedomíme, že vyslovujúc naše modlitby
za zosnulých sme ako ich advokáti, ktorí
obraňujú ich duše.
Najvznešenejšou formou modlitby za zosnulých je spomienka zosnulých pri svätej
liturgii. Týmto spôsobom sa duše zosnulých,
ktoré sú Pánom zachránené, podieľajú
na nekonečnej nebeskej hostine, a zároveň
sa modlíme za duše zosnulých očakávajúcich druhý príchod Ježiša Krista a posledný
súd: „Bože duchovných a telesných bytostí,
ktorý si zvíťazil nad smrťou, premohol
si zlého ducha a daroval si život celému
svetu, daj večné odpočinutie dušiam svojich
služobníkov na mieste svetla, blaženosti
a pokoja, kde niet bolesti, zármutku ani
utrpenia. Ako dobrý a láskyplný Boh odpusť
im všetky hriechy, ktorých sa dopustili
slovom, skutkom alebo myšlienkou, pretože
niet človeka, ktorý by nezhrešil. Len ty
jediný si bez hriechu. Tvoja spravodlivosť je
večná a tvoje slovo je pravda, Kriste, Bože
náš, lebo ty si vzkriesenie, život a odpočinutie svojich zomrelých služobníkov. A my
ti vzdávame slávu s tvojím Otcom, ktorý
nemá počiatku, s presvätým, dobrotivým
a oživujúcim tvojím Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.“

Mgr. Marek Višňovský
kňaz Parmskej eparchie
v Spojených štátoch amerických

V sobotu 24. októbra 2015 o 13.30 h ukončil v Nitre svoju
pozemskú púť vo veku 91 rokov kardinál Ján Chryzostom Korec.
Emeritný nitriansky biskup bol tajne vysvätený už ako 27-ročný
v roku 1951. Večná mu pamiatka!
(viac v najbližšom vydaní časopisu)
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Pápež František ďakoval 3. októbra v aule Pavla VI. účastníkom
stretnutia Nadácie potravinovej
banky za ich snahu bojovať proti
hladu vo svete. Nadácia je talianskou neziskovou organizáciou, ktorá
sa snaží zachraňovať dobré potraviny pred vyhodením a zadarmo
ich prostredníctvom dobrovoľníkov
a organizácií prerozdeľuje chudobným. Len v roku 2015 zachránila
takmer 75-tisíc ton z produkcie potravinového priemyslu a vyše
jedného milióna porcií z reštaurácií
a jedální rôznych typov. (RV)

Za „hlboko pomýlený čin a tragédiu pre ľudský život“ označila
Konferencia biskupov USA uzákonenie asistovanej samovraždy
v Kalifornii. Zákon, ktorý 6. októbra
podpísal guvernér Jerry Brown,
vstúpi do platnosti o pár mesiacov.
Umožňuje dospelým, mentálne
zdravým pacientom v terminálnom
štádiu, aby dobrovoľne ukončili
život prijatím smrtiacej látky, a to
po predbežnom schválení dvomi lekármi a za asistencie dvoch svedkov.

Sýrsko-katolícky kňaz Jacques
Mourad, ktorého uniesli v máji tohto roka, bol prepustený na slobodu. Stalo sa to v sobotu 10. októbra.
Ako pre agentúru Asianews uviedol
apoštolský nuncius v Sýrii Mons.
Mario Zenari, ktorý s prepusteným
kňazom hovoril cez telefón, otec
Mourad je v dobrom zdravotnom
stave.

Ukrajinský vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk udelil 11. októbra
v Ríme čestnú medailu metropolitu
Andreja Šeptického ukrajinskej veľvyslankyni vo Vatikáne pani Tatiane
Iževskej. Táto medaila je poďakovaním za všetky diplomatické kroky
a spoluprácu, ktorú veľvyslankyňa
vo Vatikáne vykonáva a ktorou pomáha šíriť dobré renomé Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. (ugcc.
ua)

Pápež František v nedeľu 18. októbra svätorečil pri svätej omši
na Námestí sv. Petra talianskeho
kňaza Vincenta Grossiho, španielsku
rehoľnú sestru Máriu od Nepoškvrneného počatia a francúzskych
manželov Ľudovíta Martina a Máriu
Zéliu Guérinovú, rodičov sv. Terézie
z Lisieux. (RV)
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Gréckokatolíci zo Slovenska
prišli podporiť začiatok synody o rodine
Skupina gréckokatolíckych
pútnikov Košickej eparchie,
prevažne z farností Košice-mesto a Vojčice, putovala
5. – 9. októbra po významných
pútnických miestach Talianska. Púťou chceli vyprosiť
milosti pre seba, svoje rodiny
aj synodálnych otcov, ktorí sa
zišli v Ríme na synode o rodine. Hneď na začiatku svojej
púte sa zastavili v Lorete, aby
v domčeku, ktorý tam bol podľa tradície prenesený priamo
z Nazareta, prosili za svoje
rodiny a za rodiny celého sveta.
Potom navštívili San Giovanni
Rotondo a Monte San Angelo,
miesta, kde žil Páter Pio. Monte
San Angelo je najstaršia a najväčšia svätyňa na kresťanskom
Západe zasvätená svätému
archanjelovi Michalovi. Ďalšou
zastávkou bolo mesto Bari, kde
sú uchované relikvie sv. arcibiskupa Mikuláša. Bolo veľkou
milosťou sláviť svätú liturgiu
priamo na hrobe tohto svätca.
Z kostí svätca vyteká vzácne

Študenti SZŠ sv. Bazila Veľkého naberali skúsenosti v Londýne
Vďaka európskemu projektu Erasmus Plus sa desiati
študenti štvrtého ročníka
Strednej zdravotníckej školy
sv. Bazila Veľkého v Prešove
od 30. augusta do 19. septembra
zúčastnili na odbornej praxi
v Londýne. Prax sa začala už
na Slovensku dvojtýždňovou
jazykovo-kultúrnou prípravou,

kde si zdokonalili angličtinu
a spoznávali projekt, zdravotnícke zariadenie a kultúru
národa. Dni boli vyplnené
prácou, spoločne tráveným
voľným časom a spoznávaním
Londýna. Súčasťou pobytu boli
aj liturgie v neďalekej kaplnke.
Svoju prácu študenti vykonávali pod odborným dohľadom

zamestnancov domu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorých
profesionalita a empatia boli
pre študentov veľkým prínosom. Na záver pobytu sa rozlúčili zábavným programom,
v ktorom nechýbali slovenské
piesne, prezentácia Slovenska,
mesta aj školy. (Alica Kaščáková, Matej Vajda)

Veriaci vo Voli obnovili svoj chrám

myro, ktoré si mali možnosť
vziať domov aj účastníci púte.
V stredu 7. septembra sa
pútnici zúčastnili v Ríme
na generálnej audiencii s pápežom Františkom. Pápež vo
svojom príhovore zdôraznil,
že každodenný život mužov
a žien ukazuje, ako veľmi je
v dnešnom svete potrebná
silná injekcia rodinného ducha.
Poprosil všetkých o modlitby

za seba a za synodálnych otcov,
aby to bol predovšetkým Svätý
Duch, ktorým sa nechajú viesť
pri synodálnych zasadnutiach.
Záverečná liturgia, slúžená na
hrobe svätého apoštola a evan
jelistu Marka v Benátkach, bola
poďakovaním za všetko, čo púť
priniesla, ale aj za to, čo ešte len
prinesie v nasledujúcich dňoch
a týždňoch. (Martin Mráz;
snímka: Vladimír Varga)

V Brne vyvrcholil eucharistický kongres
Slávením eucharistie na Námestí slobody v Brne za účasti
pápežského vyslanca kardinála
Paula Cordesa vyvrcholil 17. októbra Prvý národný eucharistický kongres Českej republiky.
Nemecký kardinál, emeritný
predseda Pápežskej rady Cor
Unum, udelil prítomným požehnanie v mene Svätého Otca
Františka a tlmočil im odkaz
z jeho listu:
„Mojím zámerom je povzbudiť všetkých pastierov a celý
veriaci ľud tejto krajiny, aby
sa často a zbožne zúčastňoval
na eucharistickej obete, očisťoval sa sviatosťou zmierenia
a sýtil sa touto posvätnou hostinou. Vskutku ich pobádam, aby
mali v čo najväčšej úcte svojich
kňazov, ktorých si Pán vybral
za služobníkov Eucharistie.“
Podujatie s ústrednou myšlienkou Eucharistia – zmluva
nová a večná iniciovala Česká
biskupská konferencia. V čes-
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Slávnosť 680. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Voľa
vyvrcholila 27. septembra
odpustovou archijerejskou
svätou liturgiou vo farskom

Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Hlavným slúžiacim
bol košický eparcha vladyka
Milan Chautur CSsR, ktorý
pri tejto príležitosti posvätil

aj obnovený interiér chrámu.
Fresky v chráme zrekonštruoval Nikolaj Gmitro a nový
prestol, svietnik a bohostánok
vyhotovili miestni remeselníci
Ján Horňák a Štefan Danko.
V úvode slávnosti Štefan Gajdoš, starosta obce Voľa, privítal
všetkých prítomných, medzi
ktorými boli i kňazi v minulosti
pôsobiaci vo farnosti.
Svätú liturgiu sprevádzal
Zbor Presvätej Bohorodičky
Ochrankyne zo Strážskeho pod
vedením Jarmily Praščákovej
a mládež z farnosti Strážske.
Na záver slávnosti vďační veriaci obdarovali vladyku tortou
s biskupským erbom. (Jaroslav Girovský, snímka: Peter
Kičinka)

Zomrel otec Ján Belejkanič

kých a moravských diecézach
a farnostiach sa slávenie začalo
už v predstihu. V samotnom
Brne sa od 15. októbra konalo
viacero sprievodných podujatí
duchovného, vzdelávacieho
a kultúrneho charakteru. Záver
programu tvorila eucharistická
procesia ulicami mesta.
Eucharistické kongresy sa
konajú v Cirkvi na rôznych
úrovniach – diecézne, národné,
celosvetové – od druhej polo-

vice 19. storočia. Ich ústrednou
témou je Eucharistia, presväté
telo a krv Ježiša Krista. Vždy
s odstupom niekoľkých rokov
sa veriaci z mnohých krajín sveta schádzajú na celosvetovom
medzinárodnom eucharistickom kongrese. Posledný, v poradí päťdesiaty, bol v roku 2012
v Dubline, ďalší sa uskutoční
v roku 2016 na Filipínach. (TS
ČBK; snímka: tisk.cirkev.cz)

V piatok 25. septembra odovzdal svoju dušu Pánovi
gréckokatolícky kňaz Prešovskej
archieparchie Ján Belejkanič.
Zomrel zaopatrený sviatosťami
v kruhu svojich najbližších,
v 70. roku života a v 51. roku
kňazstva. Zádušnú svätú liturgiu
a pohrebné obrady slávil vladyka Milan Lach SJ, prešovský
pomocný biskup, 28. septembra
v Chráme Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho v Sabinove. Telesné
ostatky zosnulého boli uložené
na mestskom cintoríne v Sabinove. Večná mu pamiatka!
Otec Ján Belejkanič sa
narodil 5. apríla 1945 v Kašo-

ve ako druhé z piatich detí
rodičom Jánovi a Márii. V roku
1960 sa rozhodol pre štúdium
na bohosloveckej fakulte. 1.
augusta 1964 bol vysvätený
za diakona a 2. augusta 1964
za presbytera. Od 1. novembra
1966 bol ustanovený za správcu
farnosti v Koromli, kde pôsobil
do roku 1968. Od 1. októbra
1968 do roku 1985 bol správcom farnosti Kamienka. Potom
odišiel do invalidného dôchodku a presťahoval sa do Sabinova, kde žil až do svojej smrti.
Na sklonku života ešte pomáhal s vysluhovaním sviatostí
v Chráme Najsvätejšieho Srdca

Ježišovho v Sabinove a posledný rok v chráme v Šarišskom
Jastrabí. Spolu s manželkou
Máriou vychovali tri deti: Jána,
Blaženu a Mariána, a tešili sa
z dvanástich vnúčat. (ISPA)

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


Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Katolícka univerzita
sv. Jána Pavla II. v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej
cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCE sa uskutočnila 7. októbra
na pôde Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V programe konferencie, ktorú
otvorili Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, a Mons.
prof. Peter Šturák, dekan fakulty,
vystúpili poľskí, českí a slovenskí
prednášatelia. (-red; snímka: Bohumil
Zachar)

Na jednom z najstarších pútnických miest v Prešovskej archieparchii v Rafajovciach sa 13. septembra
konala odpustová slávnosť chrámového sviatku Narodenia Presvätej
Bohorodičky. Hlavným slúžiteľom
a kazateľom bol otec Michal Pavlišinovič. Po liturgii kňazi i veriaci
zamierili v sprievode ku kaplnke pri
prameni, kde sa konal obrad posviacky novej mozaiky Matky ustavičnej
pomoci, ktorú zhotovil otec Kamil
Dráb. Na záver slávnosti zaznelo
mnoholitstvije zhotoviteľovi, všetkým
darcom a dobrodincom i všetkým
prítomným. (Juraj Štefanik)

Študentská púť Gréckokatolíckej
teologickej fakulty v Prešove do Ľutiny sa konala 9. októbra. Išlo o tradičnú púť študentov a priateľov fakulty
na začiatku zimného semestra. Púť
sa začala zrazom na vlakovej stanici
v Prešove, po ktorom sa presunuli
do Pečovskej Novej Vsi, odkiaľ viedla
päťkilometrová pešia púť do Ľutiny.
Program v Ľutine sa začal predstavením pútnického miesta a pokračoval
možnosťou prijať sviatosť zmierenia
a pokánia. Svätú liturgiu slávil otec
Michal Pavlišinovič, duchovný správca Gréckokatolíckeho mládežníckeho
pastoračného centra v Prešove.
V čase osobného voľna mohli študenti navštíviť vyhliadkovú vežu repliky
pôvodného ľutinského chrámu.
Program pokračoval katechézou
otca Petra Tirpáka na tému Ako byť
dobrým kresťanom na vysokej škole.
Po nej nasledovali aktivity, ktoré
pripravili študentky tretieho ročníka
bakalárskeho študijného programu

6|
Animácia voľnočasových aktivít.
(Jana Lukáčová, Veronika Papišová)

Zamestnanci Gréckokatolíckeho
arcibiskupského úradu v Prešove
spolu vladykom Milanom Lachom SJ,
prešovským pomocným biskupom,
navštívili 9. októbra drevené chrámy
Prešovskej archieparchie. Zavítali
do Šemetkoviec, kde ich sprevádzal
otec Pavol Seman, navštívili drevený
chrám v Ladomirovej, kde slávili svätú
liturgiu, aj nový ladomirovský chrám.
Potom si prezreli Chrám sv. Bazila
Veľkého v Krajnom Čiernom. Výlet
zakončili spoločným obedom v nádhernom prostredí obce Medvedie.
(Ondrej Miškovič)

Prvý víkend na tému Čistí v srdci,
úprimní v láske sa v GMC Bárka
uskutočnil 9. – 11. októbra. Spolu 103
účastníkov s kňazmi otcom Michalom Jančišinom, Jánom Blaškom
a Stanislavom Jalčákom z protopresbyterátov Svidník a Medzilaborce
a ôsmimi animátormi uvažovalo
o dôležitosti čistoty v živote človeka.
(Patrik Maľarčík)

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca sa konala
10. – 11. októbra v bazilike minor
v Michalovciach. Program sa začal
modlitbou ruženca a pokračoval
stretnutím členov spojeným s katechézou o ruženci, ktoré viedol otec
Jozef Troja CSsR. Hlavným slúžiteľom
veľkej večierne a svätej liturgie bol
otec Miroslav Čajka CSsR. Po svätej liturgii nasledovala panychída
za zomrelých členov arcibratstva. Sobotný program sa zakončil rozjímavým
ružencom, ktorý viedli členovia Zboru
sv. Jozefa, pôsobiaceho pri kláštore.
Nedeľný program sa začal modlitbou
utierne a pokračoval svätou liturgiou,
ktorú slávil páter Kristián Martin
Šalamon OP. V homílii sa podelil
so svojou skúsenosťou s modlitbou ruženca. Program pokračoval
Akatistom k Matke ustavičnej pomoci
a slávnostným ružencom. Desiatky
sa predmodlievali mladí členovia
arcibratstva. Odpustovú slávnosť
zakončila archijerejská svätá liturgia,
ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V homílii
pripomenul, že centrom modlitby
ruženca je Kristus Vykupiteľ. Liturgiu
spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa,
ktorý na odpuste oslávil 20. výročie
vzniku. (Jozef Troja CSsR)
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V Ľutine sa konal Kňazský deň Prešovskej archieparchie
Kňazský deň Prešovskej archieparchie sa konal 29. septembra
v Ľutine. Začal sa v bazilike
minor svätou liturgiou, ktorej
hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ. Homíliu ohlásil
prešovský pomocný biskup
Milan Lach SJ. Po svätej liturgii
vladyka Ján ocenil riaditeľa
Gréckokatolíckeho formačného
centra pre Rómov v Čičave otca
Martina Mekela a vymenoval
ho za protojereja s právom

nosiť zlatý kríž. Ocenil tak
jeho požehnanú prácu s rómskym obyvateľstvom. Potom
sa kňazom krátko prihovoril
podpredseda NR SR Ján Figeľ.
Nasledovala katechéza
na tému Pastoračná starostlivosť o rodinu a jej ohrozenia
v súčasnosti rímskokatolíckeho
kňaza Milana Bubáka SVD,
správcu farnosti v Petržalke.
Povedal v nej, že úlohou rodiny
je pomáhať jej členom, nielen
deťom, ale aj rodičom, stať sa

zrelými ľuďmi.
Vladyka Ján Babjak SJ sa vo
svojom príhovore venoval aktuálnym výzvam, ktoré stoja pred
kňazmi. Požiadal o intenzívne
modlitby za synodu. Podal niektoré informácie k blížiacemu
sa Roku milosrdenstva a pripomenul potrebu povzbudzovať
mladých ľudí k účasti na Svetových dňoch mládeže v Krakove.
Kňazský deň bol zakončený
Molebenom k Presvätej Bohorodičke. (Ľubomír Petrík)

Žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove
objavovali Banskú Štiavnicu
Na projektovom vyučovaní
v Banskej Štiavnici sa 30. septembra – 2. októbra zúčastnilo
tridsať žiakov štvrtého, piateho
a šiesteho ročníka CZŠ s MŠ bl.
P. P. Gojdiča v Prešove. Projekt
s názvom Od matematiky až
k baníctvu podporila Nadácia
Allianz. Žiaci boli ubytovaní
v historickom centre mesta
v Skautskom dome sv. Juraja.
Edukačné prírodovedne zamerané trojdnie začali účasťou
na mládežníckej svätej omši v
Chráme Nanebovzatia Panny
Márie, po ktorej si prezreli
centrum mesta a oboznámili sa
s jeho históriou a osobnosťami,
ktoré v tomto meste tvorili.
Návštevou múzea Kammerhof
si žiaci rozšírili vedomosti
o histórii baníctva. Hravou for-

Slovenská katolícka charita v Ľutine
ocenila svojich zamestnancov
Do najväčšieho mariánskeho
pútnického miesta gréckokatolíkov na Slovensku – Ľutiny
smerovali 2. októbra kroky zamestnancov, klientov a podporovateľov jednotlivých diecéznych a arcidiecéznych charít.
Na šiestom ročníku Spoločnej
púte Slovenskej katolíckej charity sa zúčastnilo vyše sedemsto
pútnikov. Púť organizačne
zastrešila Gréckokatolícka charita v Prešove v spolupráci so
Slovenskou katolíckou charitou.

Po modlitbe ruženca nasledovala slávnostná archijerejská svätá liturgia. Hlavným
celebrantom bol vladyka Milan
Lach, prešovský pomocný
biskup, a Mons. Štefan Sečka,
spišský diecézny biskup a prezident Slovenskej katolíckej
charity. Históriu a súčasnosť
Ľutiny priblížil správca farnosti.
Napoludnie sa začalo oceňovanie zamestnancov diecéznych
a arcidiecéznych charít v pásme
Mosty vďaky, ktoré otvorili

verše poézie, spevácky Zbor sv.
Romana Sladkopevca a príhovory riaditeľa Slovenskej katolíckej charity Mons. Štefana
Sečku a generálneho sekretára
Radovana Gumuláka. Dvadsať vybraných zamestnancov
získalo ocenenie za dlhoročné
úsilie, pracovité ruky a vnímavé
srdce otvorené pre tých, ktorí
to potrebujú. Púť sa ukončila
Akatistom požehnania rodín
na ľutinskej hore. (Silvia Popovičová)

Odpust v Korejovciach
Pri príležitosti chrámového sviatku
Ochrany Presvätej Bohorodičky sa
v nedeľu 4. októbra konala odpustová slávnosť v Korejovciach. Pozvaným
kazateľom bol otec Vladislav Petrík,
správca farnosti Medzilaborce-Borov.
Jeden z najmenších drevených chrámov
na Slovensku bol postavený v roku 1764
a je národnou kultúrnou pamiatkou.
(Pavol Burda)

mou sa naučili rôzne banícke
pojmy, rozoznávali exponáty,
prezreli si expozíciu múzea,
naučili sa ryžovať zlato a v neďalekej dielničke si vlastnoručne vymiesili a upiekli chlieb.
Navštívili Strednú odbornú
školu lesnícku, ktorej súčasťou
je botanická záhrada. Navštívili
aj štôlňu Bartolomej. Prehliad-

ková trasa zahŕňa banské diela
zo 17. – 19.stor. a staré banské
nástroje a zariadenia. Večer
matematicko-logických hier
a večer pozorovania nočnej
oblohy pomocou aplikácií
v tabletoch boli pútavým spestrením večerného programu.
(Jana Tirpáková)

Katolícka SPgŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
oslávila 10. výročie založenia
Na sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky 1. októbra sa
uskutočnila oslava 10. výročia
založenia Katolíckej strednej
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pedagogickej školy sv. Cyrila
a Metoda v Košiciach. Slávnosť
otvorila svätá liturgia v Katedrálnom chráme Narodenia Pre-

svätej Bohorodičky, ktorú slávil
vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, spolu s riaditeľom Diecézneho školského
úradu otcom Petrom Oreničom, riaditeľom školy otcom
Markom Jeníkom, duchovným
správcom školy otcom Martinom Matim a ďalšími kňazmi.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal školský zbor. Oslava
pokračovala v dominikánskom
centre Veritas akadémiou
žiakov. (Tatiana Cmoriaková;
snímka: Lacko Mlaka)

Žiaci v Sobranciach sa stretli s vladykom Milanom
V piatok 9. októbra Základná škola na Komenského ul.
v Sobranciach privítala vladyku
Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Na stretnutí sa
prihovoril pedagógom aj deťom.
Pomodlil sa s nimi Moleben
k Presvätej Bohorodičke a zodpovedal ich zvedavé otázky.
V priateľskej atmosfére rozprával o životných hodnotách
a momentoch, ktoré ovplyvňujú život a menia charakter.
Stretnutie vyvrcholilo futbalovým zápasom so žiakmi 8. a 9.

ročníka. Žiaci sa na výstave mali
možnosť zoznámiť aj s ikonopi-

seckou tvorbou Pauly Zoľakovej. (Miroslava Ročeňová)

Na hranici Slovenska a Ukrajiny slávili svätú liturgiu za pokoj
10. októbra sa vo farnosti
Choňkovce uskutočnila túra
na Popričný vrch (1062), ktorý
tvorí hranicu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Na tomto
mieste slávil košický eparcha
vladyka Milan Chautur CSsR
svätú liturgiu spolu so sobraneckým protopresbyterom
otcom Jozefom Kellöom

a otcom Jozefom Fabišíkom.
Vladyka Milan obetoval liturgiu
za pokoj a v kázni pripomenul,
že nič nespája ľudí tak ako Boh.
Najväčšou chorobou dnešného
sveta je choroba vzťahov, ktorá
vytvára hranice hnevu, závisti,
zlosti. Po svätej liturgii sa prihovoril riaditeľ Užhorodských
lesov Ivan Ivanovič Kostiv.

Poďakoval sa rodine Hvožďákovcov za postavenie oltára pri
kríži na Popričnom vrchu. V závere sa prednosta Okresného
úradu v Sobranciach Boleslav
Lešo poďakoval otcovi Jozefovi
Fabišíkovi za zorganizovanie
túry. (František Engel)


Uplynulo deväťdesiat rokov
od narodenia Mikuláša Kasardu
(1925 – 2013). Pri tejto príležitosti
sa 12. októbra v Sačurove, rodisku
zemplínskeho básnika a pedagóga,
uskutočnila spomienková slávnosť,
ktorú pripravili Spolok sv. Cyrila
a Metoda so sídlom v Michalovciach, gréckokatolícka farnosť a obec
Sačurov. Program sa konal vo farskom
Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky. K prítomným, medzi ktorými
nechýbali ani najbližší príbuzní, sa
prihovorili miestny farár Jozef Zorvan,
starosta obce Peter Barát, predseda spolku otec Michal Hospodár
a ďalší. Program bol obohatený
o verše z tvorby básnika. Panychídu
a spomienkovú liturgiu za zosnulého
básnika slúžili otec Michal Hospodár
a otec Jozef Zorvan. Po skončení
slávnosti sa prítomní stretli v dome
kultúry na agapé, ktoré pripravila
obec. (Ján Poprik)

Vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, sa 14. októbra
stretol s bohoslovcami Gréckokatolíckeho kňazského seminára
P. P. Gojdiča v Prešove. V popoludňajších hodinách sa zúčastnil na futbalovom zápase s výberom seminára. Nasledovalo slávenie božskej
liturgie a po spoločnej večeri beseda
na tému Začlenenie kňazských rodín
do života farnosti. Vladyka upozornil
na dôležité osobnostné predpoklady
kňaza v pastorácii, napr. pokoj, osobná vyrovnanosť a ľudskosť. Poukázal
na pozitívny prínos kňazskej manželky a kňazských detí pre farnosť
a zdôraznil dôležitosť začlenenia celej
kňazskej rodiny do farnosti. (František Engel)

Na Cirkevnej základnej škole sv.
Juraja v Trebišove posvätil 15. októbra školskú kaplnku a priestory
školy košický eparcha vladyka Milan
Chautur CSsR za účasti riaditeľa
Eparchiálneho školského úradu Petra
Oreniča, kňazov, riaditeľov škôl,
pedagógov, zamestnancov a žiakov školy. V príhovore uviedol, že
najdôležitejšie veci v živote vznikajú
v tichu. V závere slávnosti, do ktorej
sa spevom zapojilo i školské hudobné
teleso Angelino, sa duchovenstvu,
dobrodincom a sponzorom za realizáciu diela poďakovala riaditeľka
školy Ľudmila Bumberová. (Adriana
Dolinská)
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Evanjelium rodiny
Skončila sa synoda o rodine, ktorá prebiehala v dvoch etapách. V roku 2014 to bolo
mimoriadne zasadnutie, na ktorom zvolení biskupi z celého sveta predložili správy o stave
rodiny vo svojich krajinách a návrhy na pastoračné riešenia. Veriaci po celom svete mali
možnosť o nich celý rok debatovať.

D

ruhou etapou synody bolo 14.
riadne generálne zhromaždenie
Synody biskupov na tému Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi v súčasnom
svete. Uskutočnilo sa 4. – 25. októbra vo
Vatikáne. Vladyka Ján Babjak SJ je ako hlava Metropolitnej gréckokatolíckej cirkvi sui
iuris na Slovensku stálym členom synody
a do Ríma odcestoval 2. októbra popoludní. O deň neskôr sa k 269 synodálnym
otcom pripojil aj bratislavský arcibiskup
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský,
predseda KBS.

Synoda

Synoda nemôže meniť učenie Cirkvi. Môže
však pápežovi navrhovať zmeny v pastoračnej praxi. A práve o pastoračných prístupoch k rodinám diskutovalo takmer 360
účastníkov zasadnutia synody.
Zaujímavosťou je určite aj to, že na synode sa zúčastnilo osemnásť manželských
párov. Medzi nimi aj Massimo a Patrizia

Paloniovci, rodina Neokatechumenátnej
cesty. Už jedenásť rokov žijú na misii
v Maastrichte v Holandsku. Do auly chodili
so synom Dávidom, ktorý je ich dvanástym
dieťaťom. Manželia z Indie – Penelope
a Ishwarlal Bajajovci, ktorých vyše 38-ročné
manželstvo prešlo harmonickým vývojom
od zväzku medzi katolíčkou a hinduistom
k jednote viery, prišli so svojím svedectvom
na synodu ako audítori.

Otvorenie

V predvečer 3. októbra sa konala modlitbová vigília s názvom Rodiny osvecujú synodu
– modlitba za synodu so Svätým Otcom,
ktorú zorganizovala Konferencia biskupov
Talianska.
Pri príležitosti otvorenia 14. riadneho
generálneho zasadnutia Biskupskej synody
Svätý Otec František 4. októbra slávil
v Bazilike sv. Petra eucharistiu. V homílii
okrem iného povedal: „Biblické čítania
tejto nedele sa zdajú byť úmyselne vybraté

pre milostivú udalosť, ktorú Cirkev prežíva,
a je ňou riadne zhromaždenie Biskupskej
synody o rodine, ktoré sa otvára týmto
eucharistickým slávením. Sústreďujú sa
na tri témy: dráma samoty, láska medzi
mužom a ženou, a rodina. ... V tomto dosť
náročnom sociálnom a manželskom kontexte je Cirkev pozvaná žiť svoje poslanie
vo vernosti, v pravde a v láske. Žiť svoje
poslanie vo vernosti svojmu učiteľovi ako
hlas volajúci na púšti, aby chránila vernú
lásku a povzbudzovala tie nespočetné
rodiny, ktoré prežívajú svoje manželstvo
ako priestor, v ktorom sa preukazuje Božia
láska; aby chránila posvätnosť života,
každého života; aby chránila jednotu a nerozlučiteľnosť manželského zväzku ako
znak Božej milosti a schopnosti človeka
poctivo milovať. Cirkev je povolaná žiť
svoje poslanie v pravde, ktorá sa nemení
podľa prechodnej módy či prevládajúcich
názorov.“
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Program 21-dňovej synody bol rozdelený
do osemnástich kongregácií, ktoré sa striedali s trinástimi zasadnutiami v malých
krúžkoch a voľnými vystúpeniami. Celkovo
trinásť malých krúžkov pozostávalo zo
štyroch anglických, troch francúzskych,
troch talianskych, dvoch španielsko-portugalských a jedného nemeckého.
Práca v aule bola členená do troch etáp,
podľa troch častí pracovného dokumentu
Instrumentum laboris: 1. výzvy rodín, 2.
povolanie rodiny, 3. poslanie rodiny dnes.
V prvej časti otcovia registrujú ľudskú,
kultúrnu a sociálno-hospodársku situáciu,
v ktorej sa rodiny na svete nachádzajú.
Druhá časť predstavuje rodinu podľa
Božieho plánu. Opisuje jej úlohu v dejinách
spásy, rozlišuje prirodzené a sviatostné
manželstvo, nakrátko odôvodňuje nerozlučnosť manželstva ako dar a poslanie,
jednotu a plodnosť manželstva; vyzdvihuje
úlohu rodiny pri výchove vo viere, k modlitbe; nakoniec venuje slová obdivu krásnym rodinám verným Bohu a poukazuje
na Božie milosrdenstvo pre rodiny poranené a krehké. Tretia časť uvažuje o misii
rodiny v dnešných situáciách.
Hneď v úvode pápež František povedal: „Chcel by som spomenúť, že synoda
nie je konferencia alebo ‚hovorňa‘, nie je
parlament, alebo senát, kde sa dohaduje.
Synoda je cirkevným vyjadrením, teda je
to Cirkev, ktorá spoločne kráča, aby čítala
realitu očami viery a s Božím srdcom...
A podstatnou známkou tejto spoločnej
cesty v Cirkvi je postoj načúvania. Synodálna Cirkev je načúvajúca Cirkev, s vedomím,
že načúvať je viac, než ‚počuť‘.“

Príhovor vladyku Jána Babjaka SJ

S príhovorom vystúpil na synode aj prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ:
„Manželstvá a rodiny v našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nijako nie sú
uchránené od problémov, ktoré majú manželia a rodiny v ,globálnej dedine‘ sveta.
Nezamestnanosť, migrácia za prácou,
prehlbujúce sa sociálne rozdiely... to všetko
negatívne poznačuje aj život našich rodín.
Ako teraz reagovať na všetky podnety
a riešiť problémy rodín? V Roku rodiny
sme v našej cirkvi podnikli v niekoľkých
etapách viacero duchovných aktivít, ktoré
iste priniesli dobré ovocie.
Chcem však povzbudiť synodálnych otcov, aby sa pri hľadaní riešení, ktoré majú
byť pre celú Cirkev, nehľadali len riešenia,
ktoré ponúka tento svet. Veď Ježiš Kristus
neprišiel povedať manželom a rodinám, že
budú mať život bez problémov, že odstrá-

ni nezamestnanosť, že nebude migrácia
za prácou a pod. Nezabúdajme, že napriek
týmto vždy prítomným ťažkostiam Pán aj
dnes povoláva ľudí do manželstva, sprevádza ich rodinným životom a dáva sa im ako
nevýslovný dar.
Bohoslužobné texty trebníka Gréckokatolíckej cirkvi pri obrade svätého tajomstva
manželstva ako hlavnú myšlienku vyjadrujú, nech Ježiš Kristus – tak ako vtedy prišiel
do Kány Galilejskej – príde aj teraz k týmto
manželom a daruje im namiesto vody zákona víno lásky. Tieto texty ,vyprosujú pre
manželov pokoj, dokonalú lásku, svornosť,
hojnosť dobier; umiernenosť, cudnosť,
neporušené správanie, pravdu; vernosť
danému slovu a stálosť vo svätej jednote, ktorá pochádza od Pána. To by malo
charakterizovať nielen manželský život, ale
aj inšpirovať spolužitie celej ľudskej rodiny
podľa Pánovho príkladu, ktorý prišiel,
aby v sebe zničil nepriateľstvo, zjednotil
to, čo bolo rozdelené, a zmieril všetkých
s Bohom, prijmúc za manželku Cirkev.
Vydal za ňu seba samého, očistil ju, aby
bola svätá a nepoškvrnená (Ef 5, 25 – 27).‘
(Kongregácia pre východné cirkvi: Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov
Kódexu kánonov východných cirkví)
Nedajme sa oklamať, že rozriedené víno
je lepšie. To je klam, lebo opak je pravdou.
Iba čisté víno sviatostného manželstva
chutí vynikajúco.
Dodajme rodinám odvahu, nech nemajú
strach a nech nikdy neprestanú mať nádej,
lebo Pán je stále pri nich.“
Súčasťou programu synody bola kanonizácia talianskeho kňaza Vincenta Grossiho,
španielskej rehoľnej sestry Márie od Nepoškvrneného počatia a francúzskych
manželov Ľudovíta Martina a Máriu Zéliu
Guérinovú, rodičov sv. Terézie z Lisieux,
ktorá sa uskutočnila 18. októbra pri svätej
omši na Námestí sv. Petra.
Práce synody sa skončili 24. októbra
hlasovaním o texte záverečnej relácie a jej
zverejnením. Na záverečnej kongregácii
synodálni otcovia odhlasovali každý z 94
článkov Záverečnej správy jednotlivo.
Pri všetkých bodoch hlasy „za“ presiahli
dvojtretinovú väčšinu. Podiel súhlasných
hlasov sa v drvivej väčšine pohyboval nad
95 %, iba šesť článkov dosiahlo menej ako
85 % hlasov. Pápež František rozhodol, že
text sa zverejní aj s uvedenými počtami
hlasov pre jednotlivé body. Text je dostupný na internetovej stránke Svätej stolice
v talianskom origináli. n
spracované podľa RV
snímka: www.japantimes.co.jp

Rozhovor so sr. Josifou
Helenou Šimovou OSBM,
bývalou provinciálnou
predstavenou Provincie bolestnej Matky Božej Rádu
sestier sv. Bazila Veľkého
Kto vás priviedol k rehoľnému povolaniu?
Sestry baziliánky som
spoznala ešte za socializmu,
keď prišli do našej dediny
pripraviť chrám a program na oslavu 50. výročia kňazstva otca Podhajeckého. Boli to mladé
ženy v civile, ktoré pracovali v rôznych zamestnaniach, venovali sa modlitbe a duchovnému
životu. V tom čase som veci spojené s Bohom
a Cirkvou začala vnímať v inom svetle, priam
som ich hltala. Bol to obrat v mojom živote, aj
keď pochádzam z kresťanskej rodiny. Zaľúbila
som sa do Krista a ostatné veci, aj keď sa to
mnohým naokolo nezdalo, išli ľahko.
Podstatnú rolu pri mojom povolaní zohral aj
otec Podhajecký. Bola to duchovne vyspelá
osobnosť a ja som mala možnosť často s ním
komunikovať o duchovných veciach. Vedel ma
na duchovnej ceste upozorniť, ale aj povzbudiť.
Bol mi ako druhý otec. Doteraz čerpám z obrazu Boha, ktorého svojím životom odrážal.
Čím bola typická charizma vašej rehole v minulosti a čím je v súčasnosti?
Východné mníšstvo, ktorého je naša rehoľa
súčasťou, nepozná význam slova charizma tak,
ako ho vníma západná cirkev. Bohu zasvätený
život sám osebe je charizmou Cirkvi. Charizma
je niečo, čo oslovuje ľudí bez toho, aby ste si to
vopred plánovali. Charizma je Boží dar.
Ak sa pýtate na náš apoštolát, tak keď naše
sestry prišli pred deväťdesiatimi troma rokmi
do Prešovskej eparchie, venovali sa výchove
dievčat, pracovali v školách. Neskôr po vojne sa
starali o siroty. Počas prenasledovania pracovali v nemocniciach a ústavoch pre mentálne
chorých, popri tom pomáhali v chrámoch,
šili rúcha a iné cirkevné potreby. Dnes je to
podobne. Vedieme Strednú zdravotnícku školu
sv. Bazila Veľkého v Prešove, školský internát,
katechizujeme, sestry pracujú v nemocnici,
ako opatrovateľky a podobne. Terajšia doba
si vyžaduje viac apoštolátu cez internet, kde
mladí ľudia trávia veľa času.
Ako vnímate budúcnosť vašej rehole?
Rehoľa pretrvala rôzne obdobia. V jej histórii
boli vzlety aj pády. Je to však dielo Svätého
Ducha, ktorý povoláva, koho chce a kedy chce.
My potrebujeme najprv hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, sledovať znaky času,
prispôsobiť sa im z pohľadu evanjelia a ostatné
nechať na Božiu prozreteľnosť.
Dada Kolesárová
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farská rada v dôležitých záležitostiach,
týkajúcich sa života farnosti nič konať.
Zvolení a vymenovaní členovia kurátorského zboru skladajú prísahu v chráme
pred zhromaždenými veriacimi rukou
položenou na evanjeliár. Býva zvykom,
že členovia rady si medzi sebou zvolia
svojho predsedu, čiže hlavného kurátora.
Hlavný kurátor je koordinátorom činnosti kurátorského zboru. Má byť spolu
s pokladníkom prítomný pri preberaní
a odovzdávaní farnosti.
Ekonomické záležitosti má na starosti
vo väčších farnostiach ekonomická rada,
ktorej výkonným zástupcom je pokladník. Úlohou pokladníka je viesť farské
účty podľa platných cirkevných a občianskych zákonov a na pokyn farára vyrovnávať bežné režijné náklady farnosti. Má

Zo stanov kurátorského zboru v Košickej eparchii
• Za členov kurátorského zboru sa povolávajú veriaci farnosti, ktorí majú náležité
vzdelanie, skúsenosť a dobrú povesť. (kán. 408 §1 CCEO)
• Pre nefunkčnosť alebo zneužívanie právomoci môže kurátorský zbor rozpustiť
eparchiálny biskup na návrh farára.
• Kurátorský zbor sa volí na obdobie päť rokov. Po uplynutí tohto času môže farár
potvrdiť doterajších členov kurátorského zboru na ďalších päť rokov. Po uplynutí desiatich rokov sa však má pristúpiť k novej voľbe.
• Súhlas kurátorského zboru je farár povinný mať pri výstavbe nového chrámu
a novej farskej budovy.
tiež dbať a starať sa o to, aby sa finančné
zbierky a dary, a povinné odvody odvádzali v primeranom čase a v plnej výške
na účel, na ktorý boli určené darcami.
Treba ešte dodať, že od členov farských
rád sa vyžaduje praktizovanie kresťanskej
viery a oddaná láska k Cirkvi. V opačnom

Zo stanov ekonomickej rady farnosti v Prešovskej archieparchii

Farská
pastoračná rada
Už v biblických textoch Nového zákona sa pri evanjelizácii častejšie spomína služba laikov. V Kristovej blízkosti boli aj viaceré ženy, ktoré vypomáhali celému evanjelizačnému
tímu Dvanástich zo svojich prostriedkov (porov. Lk 8, 1 – 3). Apoštol Pavol sa viackrát
odvoláva na laikov v jednotlivých cirkevných obciach, ktoré založil. Pozdravuje ich a ďakuje im za rôzne služby, ktoré preukázali jemu osobne alebo miestnemu spoločenstvu
veriacich.
Laici v Cirkvi

Keď vznikal starobylý inštitút farnosti, hneď od začiatku sa pod vedením
presbytera rozdeľovali rozmanité úlohy
každému farníkovi podľa jeho schopností. Otázka, ako vhodne zapojiť laikov
do aktivity, sa latentne nesie celými
dejinami Cirkvi.
V moderných časoch Druhý vatikánsky
koncil (1962 – 1965) oživil význam laikov
pre Cirkev a prizval ich do intenzívnejšej spolupráce na budovaní Božieho
kráľovstva uprostred sveta. Vo svojich
dokumentoch zdôraznil, že laikom je
vlastný svetský ráz. To znamená, že sa
venujú všetkým svetským povinnostiam
a prácam každého druhu v podmienkach rodinného a spoločenského života
(porov. Lumen gentium, 31; Apostolicam

actuositatem, 4). Špecifickým spôsobom
vyjadrenia ich spolupráce na budovaní
Božieho kráľovstva je aktívna účasť laikov
vo farských pastoračných radách. V nich
sa realizuje ich spoluzodpovednosť za cirkev, do ktorej sú začlenení krstom.

Poradný orgán

Na začiatok si odpovedzme na otázku, čo
je farská pastoračná rada (FPR). Cirkevný
zákonník pre východné cirkvi ju definuje
ako poradný a pomocný orgán farára,
pričom podčiarkuje, že vo všetkých
právnych záležitostiach zastupuje farnosť
farár (kán. 290, CCEO). Konkrétnejšie
predpisy o ustanovení FPR, spôsobe
voľby jej členov a náplni práce upravuje partikulárne právo každej eparchie
(prípadne metropolie). Stanovy kurátor-

ského zboru, resp. štatút FPR môžeme
nájsť na internete. V tomto príspevku sa
pokúsim zhrnúť to podstatné, čo vyššie
uvedené dokumenty obsahujú.
Farská rada, známa aj pod starším
názvom zbor kurátorov, je vo farnosti
iba jedna. Skladá sa z ľudí, ktorých si
zvolili sami veriaci farnosti podľa vopred
určeného spôsobu hlasovania, a tiež
tých, ktorých vymenuje sám farár. Právo
byť zvolený a právo voliť členov kurátorského zboru má každý veriaci farnosti,
ktorý dosiahol osemnásty rok svojho
života. Obvykle sa voľby do farskej rady
konajú každých päť rokov. Z praktických
dôvodov je dobré, ak je počet členov rady
nepárny. Ako sme už zdôraznili, na čele
farskej rady stojí farár alebo administrátor farnosti. Bez jeho súhlasu nemôže

Ekonomická rada farnosti (ERF) má najmä tieto kompetencie:
a) je pomocným a poradným orgánom farára, resp. administrátora farnosti,
b) poskytuje poradenstvo pri spravovaní cirkevného majetku farnosti,
c) ERF nikdy nemôže bez prítomnosti farára zasadať ani platne konať.
ERF schvaľuje:
a) vyúčtovanie príjmov a výdavkov farnosti v zmysle zásad hospodárenia farnosti,
b) nakladanie s majetkom farnosti nad 5 000 eur,
c) scudzenie majetku a úkony: prenájom majetku, pôžičku, ručenie majetkom
alebo akýkoľvek iný právny úkon, ktorý by mohol obmedziť alebo ohroziť vlastnícke právo k majetku.
ERF kontroluje:
a) nakladanie s majetkom farnosti,
b) účtovnú evidenciu, t. j. účtovné knihy, účtovné doklady, účtovnú závierku.
ERF je okrem iného povinná:
•
podľa potreby zabezpečovať materiálne a ľudské zdroje pre farnosť,
•
byť prítomná pri odovzdávaní a preberaní správy farského majetku pri
zmene farára,
•
vyžiadať si písomný súhlas eparchiálneho biskupa, prípadne ďalších orgánov
(od 232 357 eur), na nakladanie s majetkom, ktorého finančná hodnota je
minimálne 10 000 eur,
•
dbať na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť pri nakladaní s majetkom
farnosti,
•
nákup tovarov a služieb, pri ktorých sa predpokladá výdaj rovnajúci sa alebo
prevyšujúci sumu 5 000 eur, uskutočniť prostredníctvom prieskumu trhu
(tri cenové ponuky) a archivovať príslušnú dokumentáciu desať rokov,
•
zúčastňovať sa na formačných stretnutiach členov farských rád organizovaných arcibiskupstvom minimálne raz za tri roky.
Pri každom filiálnom chráme, resp. dočasnom liturgickom priestore (ďalej len
filiálnom chráme) patriacom do farskej pôsobnosti má byť minimálne trojčlenná
filiálna ekonomická rada (ďalej len FER). Minimálne raz ročne, zväčša na konci alebo začiatku kalendárneho roka, sa koná výročné zasadnutie ERF, na ktoré sú okrem
členov ERF pozvaní aj členovia FER. Pomerné zastúpenie členov FER na tomto
zasadnutí stanoví farár svojím slobodným rozhodnutím, berúc pritom do úvahy
počet veriacich pri jednotlivých chrámoch farnosti.

prípade je farár nútený situáciu riešiť, aby
nevznikalo zbytočné pohoršenie.
Rokovanie farskej rady zvoláva vždy
farár podľa svojho uváženia a potreby.
Niekedy treba prizvať na rokovanie
aj iných zástupcov z radov veriacich
laikov, okrem členov farskej rady. Sú to
napríklad zástupcovia mládeže alebo
modlitbových krúžkov vo farnosti, alebo
nejaký odborník (špecialista) atď. Každé
osobné stretnutie a vzájomné zdieľanie
prítomných spolupracovníkov kňaza
takto pomáha k lepšej koordinácii cirkevného života vo farnosti. Z dlhoročnej
pastoračnej praxe viem, že je osožné, keď
sa jednotliví členovia farskej rady sami
špecializujú na nejaké konkrétne odvetvie
svojej činnosti. Mám na mysli to, aby sa
niektorí zamerali na chrám a jeho okolie
a udržiavali ich v primeranej dôstojnosti
a kráse. Iní môžu napĺňať svoje poslanie
v liturgickom živote farnosti pri zabezpečovaní služby cerkovníkov, čtecov alebo
kantorov. Je veľmi vítané, ak sa niekto vo
farnosti zaujíma o mladé manželské páry
a organizačne pripravuje pre nich rôzne
posedenia, obnovy, triduá či manželské
duchovné cvičenia. V neposlednom rade
treba pamätať aj na starých, chorých či
inak nevládnych ľudí a pomáhať im. Pri
dnešnej slobode cirkevného života sa
vlastnej kreativite, ako pomáhať farnosti
v jej poslaní, medze nakladú.
Na záver treba uviesť, že činnosť
členov farskej rady je vykonávaná bez
nároku na odmenu. Každý farár by si mal
preto vážiť ľudí, ktorým úprimne záleží
na dobre farnosti a možno už desiatky
rokov slúžia ostatným veriacim. Počas
svojho pôsobenia vo farnosti by ich mal
formovať k ešte zrejmejšej zodpovednosti
za zverený úsek. Len tak možno očakávať,
že farské pastoračné rady budú pripravené niesť svoj podiel pri správe farnosti
a budú nápomocné kňazovi v jeho práci.
Veď to je ich hlavné poslanie. n
Michal Hospodár
ilustr. snímky: E. Eštvan, M. Žarnayová

K stému výročiu

Centesimus annus
Encyklika Centesimus annus je zaujímavejšia pre európsku časť, pretože sa zaoberá pádom
komunizmu, podrobne skúma slobodné hospodárstvo a vyslala prvé varovné signály o nových hrozbách pre demokraciu. Je to tretia sociálna encyklika svätého Jána Pavla II. Bola
publikovaná pri 100. výročí vyhlásenia encykliky Rerum novarum.
Na ceste k novým veciam dneška

Pápež píše: „Jubilejná oslava encykliky
Rerum novarum by bola neúplná, keby sme
nemali pred očami aj dnešnú situáciu. ...
Potvrdzujú to zvlášť udalosti posledných
mesiacov roku 1989 a prvých mesiacov
roku 1990. Tieto udalosti a po nich následné hlboké zmeny sa dajú vysvetliť len
na základe situácie, ktorá im predchádzala
a dala inštitucionálnu podobu tomu, čo
predvídal Lev XIII. z každého aspektu – politického, sociálneho i ekonomického – negatívne dôsledky spoločenského zriadenia,
ktoré predkladal ,socializmus‘, nachádzajúci sa v tom čase len v štádiu sociálnej
filozofie a viac-menej organizovaného
hnutia. Dnes sa možno divíme, ako kritiku
predkladaných riešení ,robotníckej otázky‘
začína pápež od ,socializmu‘, keď ešte nejestvoval, ako sa to stalo neskôr, v podobe
mocného štátu, ktorý disponuje všetkými
možnými prostriedkami. Presne odhadol
nebezpečenstvo, ktoré číhalo v tom čase
na masy z lákavého návrhu na jednoduché,
ale radikálne riešenie ,robotníckej otázky‘.
Stáva sa to ešte zrejmejším, ak berieme
do úvahy hroznú situáciu nespravodlivosti,
v ktorej sa ocitli masy proletariátu v nedávno spriemyselnených krajinách.“(CA 12)
„Treba pripomenúť,“ pokračuje, „že
po skončení druhej svetovej vojny ... sa rozšíril živší zmysel pre ľudské práva a našiel
svoje vyjadrenie v rôznych medzinárodných dokumentoch. Vo vypracovaní nového ,práva národov‘, do ktorého Svätý stolec
prispel svojím trvalým vkladom. Oporným
bodom tohto vývoja sa stala Organizácia
spojených národov. ... Spojeným národom
sa doposiaľ nepodarilo vypracovať účinné
nástroje namiesto vojny na riešenie medzinárodných konfliktov. A to sa ukazuje ako
nástojčivý problém, ktorý musí medzinárodné spoločenstvo vyriešiť.“ (CA 21)

Model rozvoja

Pápež pozerá predovšetkým do budúcnosti a kladie otázku, aký model politického i hospodárskeho rozvoja možno

navrhnúť postkomunistickým krajinám
a krajinám tretieho sveta. Je ním kapitalizmus? Zároveň uvádza ohromné
premeny súčasného kapitalizmu, v ktorom základnú úlohu pri vytváraní dobier
nezohráva kapitál, ale človek, „konkrétne
jeho poznávacia schopnosť, ktorá sa
prejavuje vo forme vedeckého poznania,
organizačná schopnosť utvárať spoločenstvá, ako aj schopnosť vnímať a uspokojovať potreby iných“. (CA 32)
Hovorí: „Aby sa naplnila spravodlivosť a ľudské úsilia na jej realizáciu mali
úspech, potrebný je dar milosti, ktorý
pochádza od Boha. Pomocou nej v spolupráci s ľudskou slobodou sa dosiahne
oná tajuplná prítomnosť Boha v dejinách, ktorou je prozreteľnosť. Skúsenosť
novosti, prežívanú v nasledovaní Krista,
treba odovzdávať druhým ľuďom v ich
konkrétnych ťažkostiach, zápasoch, problémoch a výzvach, aby ich osvietilo svetlo
viery a urobilo ľudskejšími. Veď táto viera
nielen pomáha nájsť riešenia, ale pomáha
ľudsky prežívať aj situácie utrpenia tak,
aby sa v nich človek nestratil a nezabudol
na svoju dôstojnosť a svoje povolanie.“
(CA 59)
Pápež pokračuje: „V tejto encyklike sme
sa obrátili s výzvou na kresťanské cirkvi
a na veľké svetové náboženstvá a požiadali sme ich, aby vydali jednomyseľné svedectvo svojho spoločného presvedčenia
o dôstojnosti človeka stvoreného Bohom.
Sme totiž presvedčení, že náboženstvám
dnes i zajtra pripadá významná úloha pri
zachovaní pokoja a pri budovaní spoločnosti hodnej človeka. Na druhej strane
ochota k dialógu a k spolupráci sa očakáva
od všetkých ľudí dobrej vôle, a najmä
od tých osôb a skupín, ktoré nesú na národnej a medzinárodnej úrovni osobitnú
zodpovednosť v politickej, hospodárskej
a sociálnej oblasti.“ (CA 60)

Obrana človeka

„Na počiatku priemyselnej spoločnosti
,bezmála otrocké jarmo‘ donútilo nášho
predchodcu ujať sa slova na obranu človeka. Počas celých sto rokov Cirkev ostala
verná svojmu záväzku. V búrlivom období
triedneho boja po prvej svetovej vojne
zasiahla na obranu človeka pred hospodárskym vykorisťovaním a pred tyraniou totalitných systémov. Po druhej svetovej vojne
do stredu svojich sociálnych posolstiev
postavila dôstojnosť človeka, zdôrazňovala
všeobecné určenie materiálneho bohatstva a spoločenský poriadok bez útlaku,
založený na duchu spolupráce a solidarity.
Ustavične prízvukovala, že človek a spoločnosť potrebujú nielen tieto majetky, ale
aj duchovné a náboženské hodnoty. Čím
väčšmi si uvedomovala, že veľa ľudí nežije
v blahobyte západného sveta, ale v biede
rozvojových krajín a znáša položenie, ktoré
je ešte ,bezmála otrockým jarmom‘, cítila
a cíti povinnosť celkom jasne a otvorene
upozorniť na túto skutočnosť, hoci vie,
že toto jej volanie vždy všetci priaznivo
neprijmú.
Sto rokov po uverejnení Rerum
novarum stojí Cirkev znova pred novými
vecami a novými výzvami. Toto sté
výročie má preto povzbudiť k horlivosti
všetkých ľudí dobrej vôle, najmä však
veriacich.“ (CA 61)
„Na konci tejto encykliky ďakujeme
ešte raz všemohúcemu Bohu, že obdaril
Cirkev svetlom a silou, aby sprevádzala
človeka na pozemskej ceste k jeho
večnému určeniu. Aj v treťom tisícročí
si bude Cirkev verne robiť z cesty
človeka svoju vlastnú cestu vo vedomí,
že nekráča sama, ale s Kristom, svojím
Pánom. On urobil cestu človeka svojou
cestou a sprevádza ho, aj keď si to človek
neuvedomuje.“ (CA 62) n
Miroslav Dancák

www.facebook.com/grkatslovo
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Starostlivosť
o rozvedených

Kresťan musí rozlišovať a bdieť

Svätý Otec František v rannej homílii vyzval
veriacich k rozlišovaniu a bdelosti: „Vedieť
rozlíšiť situácie: to, čo pochádza od Boha,
a to, čo pochádza od zlého, ktorý sa vždy
snaží klamať, voliť si nesprávnu cestu.
Kresťan nemôže zostať v spokojnosti, že
je všetko v poriadku. Musí rozlišovať veci
a dobre dávať pozor, odkiaľ pochádzajú, kde
majú svoj koreň. Ďalej je potrebná bdelosť,
pretože na ceste viery sa pokušenia vždy
vracajú, zlý duch sa nikdy neunaví. Ak bol
vyhnaný von, má trpezlivosť vyčakávať,
aby sa vrátil, a ak ho necháme vstúpiť,
dostaneme sa do ešte horšej situácie. Zlý
prichádza zamaskovaný so svojimi veľmi
prívetivými priateľmi, klope na dvere, žiada
o dovolenie, vstúpi a žije s človekom jeho
každodenný život. Týmto slušným, zdvorilým spôsobom ho diabol presviedča, aby
robil veci s relativizmom, chlácholiac mu
svedomie. Utišovať svedomie, anestetizovať
svedomie – a toto je veľké zlo. Bdelosť. Cirkev nám ustavične radí robiť si spytovanie
svedomia: čo sa odohrávalo v mojom srdci
dnes pre túto vec? Rozlišovanie. Odkiaľ pochádzajú komentáre, slová, poučovanie, kto
to hovorí? Rozlišovanie a bdelosť, aby sme
nenechali vstúpiť toho, kto klame, zvádza,
omamuje. Prosme Pána o túto milosť, milosť rozlišovania a bdelosti.“ (úryvok homílie
z 9. októbra 2015)

Syntézou všetkého je milovať

Pápež František vo svojej rannej homílii
pripomenul veriacim, čo je najväčšou láskou
v živote: „Jednou z najťažšie pochopiteľných
vecí pre nás kresťanov je nezaslúženosť spásy v Ježišovi Kristovi. My sme zvyknutí počúvať, že Ježiš je Boží Syn, ktorý prišiel z lásky,
aby nás spasil, a ktorý za nás zomrel. Počuli
sme to veľakrát, takže sme na to zvyknutí.
Keď vstúpime do tajomstva Boha – tejto
lásky bez hraníc, sme ohromení a možno
tomu radšej nechceme rozumieť. Robiť to,
čo nám hovorí Ježiš, je dobré a potrebné. Je
to moja odpoveď na spásu, ktorá je zadarmo, ktorá prichádza z Božej lásky. Syntézou
všetkého je milovať Boha a milovať svojho
blížneho. Preto Ježiš hovorí: ‚Najväčšou
láskou je toto: milovať Boha celým svojím

životom, celým svojím srdcom, zo všetkej
sily a svojho blížneho ako seba samého.‘
Pretože toto je jediné prikázanie, ktorým je
veľkosť nezaslúženosti Božej spásy. A potom
Ježiš dodáva, že v tomto prikázaní sú všetky
ostatné. Nabáda, aby sme robili všetko
dobre, a tak zachovávali aj všetky ostatné.
Ale zdroj je láska; horizont je láska.“ (úryvok
homílie z 15. októbra 2015)

Kňazstvo milosrdenstva
a spolucítenia

Svätý Otec vo svojej homílii priblížil osobu
Ježiša ako služobníka, ktorý sa vie vcítiť
do situácie každého človeka. Povedal: „Ježiš
je Pánovým služobníkom: jeho život a jeho
smrť, kompletne v podobe služby sa stali
príčinou našej spásy a zmierenia ľudstva
s Bohom. Kto slúži iným a je skutočne bez
prestíže, má ozajstnú autoritu v Cirkvi. Ježiš
zásadne vykonáva kňazstvo milosrdenstva
a spolucítenia. Mal priamu skúsenosť našich
ťažkostí, pozná zvnútra naše ľudské okolnosti; to, že nespáchal hriech, mu nebráni
v tom, aby pochopil hriešnikov. Jeho sláva
nie je ambíciou ani túžbou po nadvláde, ale
je to sláva lásky k ľuďom, prijatia a zdieľania
ich slabých stránok a ponúknutia milosti
na hojenie ich rán, ich sprevádzania s nekonečnou nehou, sprevádzania na ich nepokojnej ceste. Keďže každý z nás je pokrstený,
má vlastnú účasť na Kristovom kňazstve.
Preto všetci môžeme prijímať lásku, ktorá
vyžaruje z jeho otvoreného srdca, pre nás
samých i pre druhých: stávajúc sa kanálmi
jeho lásky, jeho spolucítenia, zvlášť voči
tým, ktorí sú v bolesti, úzkosti, bezradnosti
a samote.“ (úryvok homílie z 19. októbra
2015)
Učme sa žiť solidaritu. Bez solidarity je naša
viera mŕtva. (Twitter Svätého Otca z 13.
októbra 2015)
Drahí mladí, nemajte strach všetko darovať.
Kristus nikdy nesklame. (Twitter Svätého
Otca z 16. októbra 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

Cirkev sa stará o všetkých svojich veriacich, aj
o tých, ktorým v úskaliach života manželstvo
stroskotalo. Pán Boh nikoho neodpisuje, ani
rozvedených, stále ponúka šancu dobre žiť
a konať dobro. Preto ani žiaden biskup, kňaz
či veriaci nesmie odpisovať rozvedených
manželov. Rozvod je veľké zranenie po každej
stránke, ale najmä po stránke zradenej dôvery
v najbližšieho človeka, s ktorým vykročil v plnej
dôvere do života, odovzdajúc sa mu celý. Ide
o zranenie, ktoré vyžaduje zhojenie rán duše
a nie ich jatrenie. Preto rozvedení manželia,
ktorí neuzatvárajú nový manželský zväzok,
potrebujú zo strany veriacich veľkú pomoc.
Päťdesiaty bod záverečného dokumentu
mimoriadnej synody sa obracia k rozvedeným
manželom týmito slovami: „Rozvedené osoby,
ale nie opätovne zosobášené, ktoré sú často
svedkami manželskej vernosti, sa povzbudzujú
k tomu, aby v Eucharistii našli pokrm, ktorý ich
posilní vytrvať v ich stave. Miestne spoločenstvo a pastieri majú tieto osoby sprevádzať
s veľkou starostlivosťou predovšetkým vtedy,
ak majú deti alebo sa nachádzajú v ťažkých
podmienkach chudoby.“
Áno, Eucharistia je tou Božou silou, z ktorej
môžu títo sklamaní a zradení ľudia čerpať
silu na dôstojný život a statočné nesenie
svojho kríža. Účasť na svätej liturgii, modlitba
a otvorený stôl Božieho slova, to sú duchovné
žriedla otvorené každému veriacemu človeku.
Z nich môžu čerpať duchovný pokrm, silu, ale
aj svetlo na svojej životnej ceste všetci veriaci
i rozvedení manželia.
Miestne farské spoločenstvo veriacich má
vidieť potreby rozvedených osôb a má im
vychádzať v ústrety so svoju pomocou, modlitbou, radou i priateľstvom, a ak treba, pomáhať
im aj po finančnej stránke. Rozvedené osoby
sa nesmú vylučovať z farského spoločenstva,
ale naopak, majú byť doň ešte viac aktívne
včleňované. Pretože ich sklamanie a zranenie
sú veľmi veľké, musia cítiť veľkú blízkosť u veriacich svojej farnosti ako u najbližších osôb.
Duchovní pastieri tiež majú podať pomocnú
ruku rozvedeným, ktorí sú obeťami nevery,
statočne nesú svoj kríž a snažia sa zostať verní
Ježišovi Kristovi. Preto nielen slovnou radou
či povzbudením k modlitbe, ale aj finančnou
pomocou z vlastných či farských financií majú
prejaviť pomoc svojim zraneným ovečkám najmä vtedy, ak ide o výchovu detí a ich formovanie v školách.
Modlím sa za všetkých svojich takto zranených veriacich a vyprosujem im silu niesť kríž
s Ježišom.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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biť, má byť v úplnej dôvere a otvorenosti
vydiskutované na spoločnej farskej rade.
Tam môže každý z kurátorov povedať
svoj názor, povedať, ako to vidí on, aké to
môže mať následky. Ak sa tam však niečo
odhlasuje a prijme, potom je dôležité,
aby kurátori stáli za kňazom vo všetkom,
na čom sa dohodli. A nemenej dôležité
je to, aby sa kurátori nevyvyšovali nad
ostatných veriacich, ale vedeli žiť spolu ako
rovní s rovnými. Aby aj oni vedeli pripraviť
nejakú farskú akciu, kde môžu poslúžiť ľuďom. A potom sú aj vzťahy a dôvera medzi
ľuďmi oveľa silnejšie.

Nie musím,
ale chcem
Pán Balabas, kedy ste sa stali kurátorom?

Poviem takú genézu. Otec arcibiskup, ktorý ako kňaz prišiel do Ľubice v roku 1983,
ma vtedy navrhol za cerkovníka. Povedal
mi: „Tu máš kľúče od carstva nebesnoho
a budeš cerkovník.“ Ja som sa spočiatku
zdráhal prijať túto zodpovednú službu,
lebo také kľúče nikto veľmi nechce. Potom
som si uvedomil milosti, ktoré môžem cez
túto službu získať, a kľúče som si ponechal.

Čiže najprv ste boli cerkovníkom?

Som človek, ktorý má rád robotu. A zrazu povinnosť byť v cerkvi bola možno aj
Božím riadením, lebo odvtedy som sa
nevenoval už len svetskej robote, ale aj tej
v chráme. Po niekoľkých rokoch zomrel
hlavný kurátor, ktorý bol mojím krstným
otcom. Ešte počas života mi povedal: „Jožo,
potom po mne berieš túto funkciu ty.
Budeš hlavný kurátor.“ Samozrejme, boli
voľby do farskej rady a z nich vzišlo, že ja
mám byť hlavný kurátor. Vtedy som povedal, že nie je dobré, aby sa funkcie kumu-

lovali – aj cerkovník, aj hlavný kurátor. No
ale už to tak zostalo, a doposiaľ ním som.

Ak farnosť žije, potom asi nie je pri nových kurátorských voľbách problém, že
niekto odmieta prijať túto službu.

Bolo ťažké prijať túto funkciu?

Zobral som to tak... s láskou. Každý máme
mať nejaké miesto v spoločnosti, nejaké to
zatriedenie. Je dobré, keď má človek rád
svoje zamestnanie, prácu. No ešte lepšie
je, keď má rád to duchovné. Tým, že som
prijal tieto služby, prišli aj určité povinnosti. Ale nikdy som to nebral tak, že chodím
do cerkvi preto, lebo musím, ale preto,
lebo chcem.

Koľko rokov ste teda v chráme ako
doma?

Pamätám si to podľa toho, že keď slávim okrúhle jubileum svojho života, tak
zároveň slávim aj okrúhle výročie služby
cerkovníka. Minulý rok som teda oslavoval šesťdesiatku, a zároveň tridsať rokov
služby cerkovníka. Službu kurátora robím
o niekoľko rokov menej.

V rámci série rozhovorov
s ľuďmi, ktorí vykonávajú službu v chráme, vám
prinášame rozhovor s Jozefom Balabasom (61),
rodákom z Ľubice, ktorý sa
okrem podnikania naplno
venuje službe v cerkvi ako
kurátor a cerkovník.

Čo je podstatou kurátorskej služby?

Určite to nie je zamestnanie ako také.
Je to doslova služba. A človek to musí
mať v sebe zakódované. Slúžim jednak
Pánu Bohu, jednak tým ľuďom, ktorí sú
tu. Prejavili mi dôveru, zverili mandát.
A kurátor má na to myslieť. Dôležitá je aj
spolupráca s kňazom. Kurátor má určitú
povinnosť, aby kňaza chránil. Lebo vo
farnosti vzniknú situácie, keď kňaz cíti
opozíciu zo strany ľudí. Úlohou kurátorov
je aj to, aby sa v prípade potreby vedeli
postaviť na stranu kňaza. Za tých tridsať
rokov, čo nie je krátka doba, som zažil
všelijaké situácie, ale vždy som sa snažil
zastať kňaza. Prečo? Nuž, lebo kňaz je nám
daný. Nie je poslaný na základe toho, že ľudia si vyberú, koho chcú, ale kňaza posiela
otec arcibiskup. Každý kňaz má svoje plusy
aj mínusy. Najľahšie je rýchlo ho posúdiť
alebo odsúdiť. Oveľa ťažšie je stáť za ním.
A to je práve úloha kurátora.

Keď sa kurátori, farská rada, postavia
za kňaza, nestáva sa, že ostatní veriaci sa
k nim otočia chrbtom?
Zbierka starých fotografií z Ľubice

Všetko je to o vzťahoch. Každé dôležité
rozhodnutie, ktoré sa má vo farnosti uro-
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Určite sa stane, že niekto nechce prijať túto
službu. Nie všetko je zasa také dokonalé. Ale keď ľudia vidia, že sa vo farnosti
niečo robí, zbližuje to farnosť i ľudí. Či
je to nejaká manuálna práca na chráme,
zvonici, ako sme mali pred časom aj my
tu, alebo rôzne duchovné, zábavné akcie.
Všetko je na osoh. Ak sa kurátori nemajú
kde stretnúť, ak nemajú na seba čas, vtedy
sa začínajú uzatvárať do seba. V nedeľu to
nemá vyzerať tak, že ľudia vojdú do cerkvi,
odspievajú službu a potom rýchlo domov.
U nás je teraz taký trend, že sa vždy pri
cerkvi ešte postáva, porozpráva. Kurátori niekedy zbehnú aj sem do cukrárne
a porozprávame sa o nejakých problémoch
a ich riešeniach.

Aké obdobia počas kurátorskej služby ste
vo svojej farnosti zažili?

Boli všelijaké. Niekedy bolo treba viac
pracovať manuálne, obetovať veľa času
a námahy, inokedy zasa bolo pokojnejšie.
Už sme len zberali ovocie našej práce.
Z mojich spomienok sa vynára čas, keď
v našej farnosti pôsobil otec arcibiskup.
Vtedy sa robila úplná prestavba zadnej
časti chrámu. Vymieňala sa dlažba, dali sa
urobiť nové lavice. Neskôr sa urobila nová
fasáda. Teraz je po povodni znova zničená.
Obkopával sa chrám, robili sa nové chodníky. Tu je dôležité povedať, že človek musí
mať otvorené oči. Kto chce, tak ten robotu
vidí, sama sa mu ukazuje. Kto nechce, tak
ten ju radšej obchádza. Ja som stavbár,
preto skôr si všímam tieto technické veci,
viem, ako ich treba riešiť. A preto je dobré,
keď sú vo farnosti zbehlí odborníci, ktorí
môžu pomôcť kňazovi, a tým aj celému
farskému spoločenstvu.

Nestretli ste sa v službe kurátora s názorom: „Veď ty si kurátor, ty tam rob“?

V každej farnosti sa vždy nájdu ľudia, ktorí
prídu pomôcť, ale aj takí, ktorým je to
všetko jedno. Zo svojich skúseností by som
mohol rozdeliť veriacich do troch skupín.
Prví sú takí, ktorí prídu a ani ich netreba
oslovovať. Sami sa ponúknu, spýtajú sa,
s čím treba pomôcť. Druhú skupinu tvoria
ľudia, ktorých treba osloviť, a prídu. No
a tá tretia skupina sú ľudia, ktorých človek
ani nejde osloviť, lebo vie, že neprídu.
Lebo už predtým zaujali jasný postoj. Takí
pasívni veriaci, ktorí síce prídu do chrámu,
ale keď dôjde na prácu pri chráme, tvária
sa, že sa ich to netýka. Keď nás čakala nejaká práca a bolo treba ísť osloviť niektorých
ľudí, stávalo sa, že na mňa nedali. Vtedy
bolo treba osloviť vyššiu autoritu – kňaza.
Preto som povedal kňazovi: „Otče, vy im
povedzte, na vás dajú.“

Povedali sme
nie rodine!

Spomínam si na všetkých kurátorov
od roku 1968, keď sa vrátili naši kňazi.
Môj dedo a otec boli kurátori. Takisto aj
môj strýko. Oni boli pri založení farnosti
po druhej svetovej vojne. Takže z nášho
rodu som ja už tretia a môj syn štvrtá
generácia kurátorov. Jeden z kurátorov,
pán Drugáč, bol dokonca mojím krstným
otcom. V čase môjho narodenia v roku
1954 do našej farnosti tajne prichádzal
otec misionár Mikuláš Krett a po domoch
vysluhoval sväté liturgie a sviatosti. Vtedy
bola u nás doma liturgia, pri ktorej som bol
pokrstený spolu s Jánom Drugáčom. A celú
situáciu vyriešili tak, že môj otec bol krstný
jemu a jeho otec mne. Tak navzájom.

Keď sa začiatkom tohto roka Slováci rozhodli
sedieť doma a nepodporiť referendum
o ochrane rodiny, tvrdili, že je to strašenie
a že sa nič proti slovenským rodinám nechystá. Konanie Ministerstva spravodlivosti
SR to však jasne popiera. Vládna strana
Smer predložila cez ministerstvo do pripomienkového konania Akčný plán pre LGBTI
ľudí, kde skryto predkladá plán na zavedenie
registrovaných partnerstiev vrátane adopcií
detí partnerom rodiča. Okrem plánovania,
koľko budú stáť sociálne dávky v prípade
uznania párov rovnakého pohlavia, sa Smer
prihlásil k najradikálnejšiemu manifestu
LGBTI lobby, k Jogjakartským princípom,
ktoré žiadajú aj právne uznanie adopcie či
asistovanú reprodukciu pre tieto páry.
S týmto krokom je spojená aj trestnosť
ústnych prejavov z dôvodu tzv. homofóbie
či transfóbie. Cenzúru tlače prostredníctvom etického kódexu, kde výbor LGBTI má
odporúčať, ako sa má o LGBTI písať, plánuje
zaviesť aj preventívnu cenzúru médií. Výbor
LGBTI sa má stať cenzorským úradom preverujúcim všetky učebné osnovy a navrhovať,
čo sa má o LGBTI učiť.
Ak to v takejto podobe prejde, už sa
nebude môcť o tomto hriechu hovoriť, bude
to trestné. Už sa nebude môcť hovoriť, že
rodina je otec, mama a deti. Už sa nebude môcť hovoriť, že deti potrebujú otca
a mamu. Alebo že manželstvo patrí mužovi
a žene. Aj keď nie hneď, ale toto bude spieť
k cenzúre Biblie, resp. k jej zákazu. Kresťania
sa znova budú sobášiť na dvakrát – pred
úradom a v chráme ako za socializmu, lebo
si neviem predstaviť, že by katolícky kňaz
sobášil dvoch mužov či dve ženy. Vráti sa
cenzúra do tlače, vráti sa totalita menšiny.
Využiť svoje právo ozvať sa, reagovať na to
je dnes prirodzeným právom človeka, i veriaceho. Ponúkam vám touto formou možnosť
ho využiť. Čo môžete urobiť? Podpísať hromadné pripomienky (http://www.podpisem.
sk/hromadne-pripomienky-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi-na-roky-2016-2019/) alebo
napísať svoj osobný list, alebo mail pánovi
premiérovi Róbertovi Ficovi (Úrad vlády
Slovenskej republiky, Námestie slobody 1,
813 70 Bratislava) a ministrovi spravodlivosti SR Tomášovi Borcovi (info@vlada.gov.
sk). Ale najmä o tom hovorte, modlite sa
za ochranu rodiny a vyjadrite pri hlasovaní
svoj názor.

za rozhovor ďakuje Michal Pavlišinovič

Juraj Gradoš

Ako manželka prijala vašu službu kurátora? Zvykla si na to, že ste museli viac času
obetovať chrámu?
Ako to prijala, si už ani veľmi nepamätám. Všetko brala ako normálnu vec. Nič
také sme nemuseli riešiť. No na niečo si
spomínam. Minule mi vravela, aby som
ju počkal, že chce ísť so mnou autom. No
ja jej vravím: „Kým sa ty vyberieš, budem
meškať, aby som zazvonil.“ To, že sme
nikdy nešli spolu do chrámu, je asi jediný
problém. (smiech)

Aký vekový priemer je v kurátorskom
zbore vašej farnosti?

Neviem povedať presne, ale niečo okolo
55 rokov. Najmladší spomedzi nás má 37
rokov, to je môj syn. Najstarší, ak rátam
Fera, ktorý síce už nie je kurátorom, ale my
ho stále tak berieme, má 82 rokov.

Ako si spomínate na kurátorov z vašej
mladosti?
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SVETOVÉ

STRETNUTIE

Rodinný lekár

OTÁZKY NA DISKUSIU

Ako ty mne, tak ja tebe! Vypočítavosť. Nie preto sú naše medziľudské vzťahy tak často
úbohé? Nie preto tak mnoho vecí stagnuje? Nikto neriskuje prvý krok. Až keď má človek silu
a odvahu dať preddavok dôvery, a pritom vziať na seba riziko nezdaru, niečo sa rozhýbe.
Dokiaľ však všetci majú na mysli iba svoje vlastné záujmy a nikto nevychádza druhému
skutočne v ústrety, je to zlé.

N

ašou úlohou a poslaním je snažiť sa
o zmenu. A tú zmenu dosiahneme
len skrze lásku, ktorá súvisí s jednostrannou odhodlanosťou. Pre kresťanov
má byť najväčším vzorom Ježiš Kristus.
V každom prikázaní sa totiž človek nakoniec stretáva s vôľou Boha, ktorý je sám
láskou a ktorý chce, aby človek miloval
jeho i blížnych. Dáva nám smer, akým sa
má uberať náš život, a návod, ako vytvárať
vzťahy a ako si preukazovať lásku.

O láske už čosi vieme

Je to čosi v nás. Znamená to ochotu rozdeliť sa s tým, čo je dobré, čo je mojím vlastníctvom. Svätý Pavol opísal lásku hymnom,
v ktorom predstavuje vznešené hodnoty
lásky. Nech človek čokoľvek vie, nech
čokoľvek má, nech čokoľvek znamená, keď
nemá lásku, o ktorej vydal svedectvo Kristus, nie je ničím. Je iba cvendžiacim kovom
a zuniacim zvoncom. Láska je trpezlivá,
dobrotivá, nezávidí, nie je sebecká, všetko
vie zniesť. Keby človek odmietol tieto hodnoty a hľadal by šťastie, minul by ho práve
v tej chvíli, v ktorej zanechal lásku.
Aj nás Kristus s rozopätými rukami vyzýva k láske k blížnym.
Najväčší zdroj lásky môžeme nájsť
v našich rodinách. Rodina je spoločenstvo
lásky. Budujme lásku k Bohu v nás, ako aj
medzi našich blížnymi. Manželská láska je
najvyššou formou ľudskej lásky. Je najslobodnejšou. Spočíva v slobodnom výbere.
Rodičov, deti a súrodencov si nevyberáme.
S láskou ich prijímame, lebo sú nám daní.
Ale manželia si slobodne vyberajú jeden
druhého. Manželská láska nespočíva v tom,
že sa dvaja ľudia spolu dobre cítia, lebo sa
navzájom dopĺňajú. Ani v tom, že sa citovo
zblížia a je im spolu dobre alebo sa navzá-

jom potrebujú. Toto všetko je len akýmsi
prirodzeným predpokladom. Vzájomná
príťažlivosť je iba podmienkou manželskej
lásky, ale nie jej podstatou. Až vtedy, keď
sa muž a žena slobodne rozhodnú darovať
svoj život tomu druhému bez výhrad, keď
urobia slobodné a neodvolateľné rozhodnutie prežiť spolu život, keď sa otvoria
prijatiu potomstva a prejavia toto rozhodnutie verejne, vtedy hovoríme o manželskej
láske.
Príčiny mnohých rozpadov manželstiev
spočívajú práve v nepochopení manželskej
lásky.
Niektoré z Ježišových najtvrdších vyjadrení sa týkajú manželstva, sexuálnej túžby
a rodiny. Ježišovo učenie o nerozlučiteľnosti manželstva šokovalo nielen farizejov,
ale i jeho vlastných učeníkov. „Keď je to
takto,... potom je lepšie neženiť sa,“ (Mt
19, 10) reptali učeníci. V reči na vrchu Ježiš
nielen prehĺbil učenie Dekalógu, ale ako
nový Mojžiš vyzýval svojich nasledovníkov
k radikálnemu obráteniu srdca: „Počuli
ste, že bolo povedané: ,Nescudzoložíš!‘ No
ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí
žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom
srdci“ (Mt 5, 27 – 28).
Na jednej strane treba varovať ľudí
vstupujúcich do manželstva pred príliš
povrchnými predstavami o manželstve.
Na druhej strane dnes zvlášť treba mladým
ľuďom dodávať odvahu vstúpiť do manželstva, aby uskutočnili svoju slobodu v láske,
aby si ju nestrážili ako zrnko pšenice, až
kým im nezhnije v dlani. Treba ho hodiť
do zeme, aby mohlo vzklíčiť. Pekne to
vyjadril Jozef Augustin SJ: „Sloboda je
nevyhnutnou podmienkou lásky a láska je
najhlbším zmyslom ľudskej slobody. Láska
bez slobody sa stáva nenásytným citovým

majetníctvom a sloboda bez lásky je akousi
existenciálnou prázdnotou, s ktorou si
v živote nevieme rady.“

Dvom je vždy lepšie ako jednému

Veď aj jedno české príslovie hovorí:
Ve dvou se to táhne líp. V tomto zmysle
stojí za zamyslenie aj jeden z príbehov
ľudských dejín.
Katarína Jagellovská bola manželkou fínskeho vojvodu Vasu. Keď ho pre velezradu
odsúdili na doživotné vyhnanstvo, prosila
Katarína švédskeho kráľa Ericha, aby
mohla ísť spolu so svojím manželom do zajatia. Kráľ sa zhrozil a snažil sa ju od toho
odhovoriť: „Viete, že váš manžel nikdy viac
neuvidí denné svetlo?“
„Viem, veličenstvo!“
„A viete aj to, že sa s ním už nebude
zaobchádzať ako s vojvodom, ale ako s velezradcom?“
„Áno, viem aj to. No či je slobodný, alebo
zajatý, vinný, alebo nevinný, vždy zostane
mojím manželom.“
„Po tom všetkom vás však k nemu už nič
neviaže. Teraz ste slobodná!“
Katarína si stiahla z prsta obrúčku a podala ju kráľovi so slovami:
„Prečítajte si, veličenstvo!“
Na obrúčke boli dve latinské slová: Mors
sola – Iba smrť.
„Len tá nás môže rozlúčiť!“ povedala
manželka vojvodu.
Katarína išla dobrovoľne so svojím
manželom do väzenia a sedemnásť rokov
sa s ním delila o útrapy zajatia, až kým kráľ
Erich nezomrel a jej manžel sa nedostal
zase na slobodu. Bezpochyby, tých sedemnásť rokov bolo pre každého z nich iných,
ťažkých, ale určite krajších a lepších, akoby
ich prežili jeden bez druhého.

RODÍN

• Ako Cirkev pomáha ľuďom, ktorí sú zranení? Ako to môžeme robiť lepšie?
• Prečo nie sú katolíci morálnymi individualistami? Prečo zdôrazňujeme podporu
spoločenstva? Ako ste pocítili, že Božia milosť pôsobí cez spoločenstvo?
• Aké sú prekážky vytvorenia blízkeho duchovného priateľstva vo vašej kultúre? Čo
môže vaša farnosť alebo diecéza urobiť, aby podporila katolícke priateľstvo?
• Aký druh pomoci existuje vo vašej farnosti alebo diecéze pre napredovanie v čistote? Máte nejaké podporné skupiny alebo formačné príležitosti? Ako často sa
ponúka sviatosť pokánia a aké sú možnosti na duchovné sprevádzanie?

Poľná nemocnica

Ak chceme pochopiť cirkevnú službu
vyučovania správne, musíme brať do úvahy
aj jej pastoračnú povahu. Pápež František
raz výstižne pripodobnil Cirkev k „poľnej nemocnici po boji“. Povedal: „Nemá
zmysel pýtať sa vážne zraneného človeka,
či má vysoký cholesterol a akú vysokú má
hladinu cukru v krvi! Treba najskôr vyliečiť
jeho zranenia. Potom môžeme hovoriť
o všetkom ostatnom. Vyliečte rany, vyliečte
rany... A treba začať od základov.“
Evanjelium je plné príbehov o tom,
ako Ježiš uzdravoval. Kristus je v diele sv.
Augustína často zobrazovaný ako lekár.
Vo veľkonočnej homílii píše: „Pán [ako]
skúsený lekár vedel lepšie, čo sa deje v chorom človeku, ako chorý človek sám. Lekári
môžu urobiť pre choré telo to, čo Pán
môže urobiť pre chorú dušu.“ Vychádzajúc
z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi
Augustín hľadí na Cirkev ako na hostinec,
kde sa uzdravuje zranený pocestný: „Dovoľ
nám, zraneným, utiekať sa k lekárovi, dovoľ nám byť privedení do tohto hostinca,
aby sme boli uzdravení... Preto, bratia, aj
v tomto čase je Cirkev, v ktorej sa liečia zranení, hostincom pre pocestných.“ A Cirkev
sme my všetci.

Uzdravujúce stretnutia

Prioritou Cirkvi je privádzať ľudí
na stretnutie s božským lekárom. Každé
stretnutie s Kristom prináša padnutému
ľudstvu uzdravenie a Svätý Duch môže
byť vždy pozvaný do nášho srdca, aby mu
umožnil pokánie a obrátenie. Takto to
zhŕňa pápež František: „Pozývam každého
kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii,
k novému osobnému stretnutiu s Ježišom
Kristom alebo aspoň k ochote nechať sa

stretnúť; ku každodennému, neprestajnému hľadaniu Krista. Niet dôvodu na to,
aby si niekto myslel, že takéto stretnutie
nie je preňho, pretože nikto nie je vylúčený
z radosti, ktorú daruje Pán.“
Keď pápež František zdôraznil osobné
stretnutie s Ježišom, potvrdil učenie svojich predchodcov.
Pápež Benedikt XVI. povedal: „Na začiatku toho, že je niekto kresťanom,
nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá
myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s osobou, ktorá ponúka životu celkom
nový horizont, a tým aj zásadné smerovanie.“ A pápež Ján Pavol II. zdôrazňuje:
„Aby ľudia mohli dosiahnuť toto stretnutie
s Kristom, Boh ustanovil svoju Cirkev. Ona
totiž túži dosiahnuť jediné – aby každý
človek našiel Krista, aby ten istý Kristus
sprevádzal na ceste životom každého
jednotlivca.“
Novú evanjelizáciu (aj v rodinách –
veriacich i neveriacich) možno chápať
ako privádzanie zranených z bojového
poľa sveta na stretnutie s božským lekárom
a k uzdraveniu, ktoré sa im ponúka v rámci
spoločenstva Cirkvi. Pápež František chápe
túto úlohu ako výzvu byť „misionárskou
Cirkvou“ alebo „Cirkvou, ktorá vychádza
von“.
A na záver ešte jedna „tabletka“ pre tých,
ktorí majú ťažobu na srdci. Používajte
ju často a uvidíte, akú zmenu spôsobí. Je
to vlastne krátka modlitba z 51. žalmu,
12. verš: „Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“
Túto modlitbu môžeme vysloviť viackrát za deň. Zapíšme si ju do svojho srdca.
V priebehu dňa sa zastavme a prosme o dar
svätosti života. n
Barnabáš Iván
ilustračná snímka: spendyourdays.com
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Hudba s okultným pozadím
Metal je hudobný žáner, ktorý v 70. rokoch
20. storočia nadviazal na rock. Nosným
pilierom metalu sú elektrické gitary, basová
gitara a bicie. Dôležité je najmä to, ako sú
nástroje naladené, akým tempom sa na nich
hrá a aký spev ich sprevádza.
Black metal je charakteristický temnou
atmosférou. Vokálna stránka pozostáva
z kriku, chrochtania a jačania. Tematicky sa
opiera o satanistickú a antikresťanskú lyriku,
pohanstvo, vojnovú tematiku a nihilizmus.
Death metal charakterizujú temné texty
sprevádzané hlasnými a ťažkými riffmi (krátka melódia, motív alebo fráza, zvyčajne časť
dlhšieho sóla, často v úvode piesne a potom
sa opakujúca počas trvania piesne). Vokálna
stránka pozostáva z chrapotu, prípadne
z vrčania a škrekotu.
Doom metal sa vyznačuje pomalými, hutnými tónmi a pochmúrnosťou. Spev často
sprevádza klavírna a husľová hra.
Folk metal zastrešuje heavy metalové
kapely ovplyvnené ľudovou hudbou rôznych
kultúr a krajín.
Gotický metal kombinuje gitarovú hru
black metalu, death metalu a doom metalu
s prvkami gotického rocku, ako sú klávesy,
romantické a spanilé texty či dvojhlas.
Symfonický metal reprezentujú heavy
metalové kapely, ktoré prevzali orchestrálne prvky – symfonické orchestre, operné
námety, spev alebo klávesovú hru. Texty sú
optimistickejšie a viac zamerané na prírodnú
tematiku.
Kresťanský metal sa navonok nelíši
od iných. Je pomerne tvrdý a okrem náboženských textov je na nerozoznanie od nekresťanských skupín, ktoré sa hlásia k satanizmu.
Kresťanské metalové skupiny sa označujú ako
white metal. Jemnejšia forma metalu, v ktorom sa objavujú duchovné piesne a kresťanské texty, sa nazýva christian metal.
Metalová hudba vyjadruje vzburu, bolesť,
hrôzu, zlo, zúfalstvo. Jej počúvanie spúšťa
v ľudskom organizme na hormonálnej úrovni
reakcie, ktoré vedú k nárastu agresivity, prejavom hystérie, zmenám vedomia a osobnosti. V tele dochádza k zvýšenej produkcii
adrenalínu a endorfínu, čo spôsobuje podobné príznaky ako užitie drog. Skrze kresťanský metal niektorí ľudia spoznali Ježiša
a zmenili svoj život, ale kresťanský metal je
osožný iba ako prechodné štádium pre tých,
ktorí v minulosti našli v tvrdej a agresívnej
hudbe obraz svojho vnútra. Pre kresťana je
počúvanie tejto hudby nepravdivým vyjadrením toho, čo žije, a k čomu je povolaný.
Antónia Rabatínová
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Naplnený detský sen
V

čakárni ušného oddelenia detskej
nemocnice sedí veľa detí s mamičkami. Niektoré im sedia
na kolenách stúlené v náručí, iné poskakujú (nezažili ešte nepríjemnú skúsenosť
s pánom doktorom), jednému babička rozpráva rozprávku (iste už po x-tý raz, lebo
vnúča ju dopĺňa a upresňuje, keď babička
niečo vynechá). Ďalšie plače zo strachu, že
mu pán doktor zase „zdrapí“ uško, bude
doň pozerať veľkým okulárom a sestrička
mu bude nemilosrdne držať hlavu.

Produktívny
mladý kresťan
„Vy ste svetlo.“ (Mt 5, 14)

„Ohlasujte evanjelium a ak je to
nevyhnutné, použite aj slová.“
(sv. František z Assisi)

Ľudia tvoje slová veľakrát prepočujú, nepočujú alebo odmietnu počúvať.
TVOJE SKUTKY HOVORIA HLASNEJŠIE

NEŽ TVOJE SLOVÁ.
Ako bude plynúť čas, toto bude platiť
stále viac. Slová budú mať menšiu hodnotu. Dnes kdekto môže povedať, čo sa mu
zachce. Z pódia, v škole, napísať na webe,
hocičo vyjde z ľudských úst a slová strácajú
hodnotu. „Ale keď spolužiaci sú ateisti!“
Nech ťa to neprekvapuje. Božie slovo to
predpovedá. Ale dobrá správa je, že čím
väčšia bude temnota, tým viac tvoje
svetlo vynikne. To ti nahráva do kariet.

„Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca.“
(Mt 5, 16)

Nech tak svieti tvoje svetlo, aby videli... čo?
Tvoje štýlové conversy? Tvoj skvelý účes?
Nie! Aby videli tvoje dobré skutky. A čo to
spôsobí? Oslavu Otca. Vidíš, aký význam
majú dobré skutky? Môžeš zabezpečiť
chválu Otcovi. Môžeš sa postarať o organizáciu chvál a zvelebenia Otca cez svoje
dobré skutky. Toto je život človeka, ktorý
je nadšencom chvál. Ľuďom sa tak zapáči
tvoj štýl života, že za tým začnú hľadať
niekoho vyššieho, ako si len ty sám a tvoje
schopnosti.

„Vy ste soľ zeme.“ (Mt 5, 13)

Pozrime sa na vlastnosti soli:
Voda zovrie pri teplote 100 °C.
Ak do nej pridáš soľ, už to neplatí. Začne
platiť nový zákon, ktorý spôsobí tá soľ.
Voda nepríde do varu tak skoro. Staňme sa

nadšencami svetom nepoznaných Božích
zákonov a princípov.
Voda mrzne pri 0 °C.
Ak do nej pridáš soľ, už to neplatí. Môže
ísť ďalej pod bod mrazu. Poďme za hranicu
svojich ľudských možností.
Soľ je perfektný konzervačný prostriedok. Spôsobí, že mäso sa tak skoro neskazí.
Snažme sa aj my o neskazenosť našej spoločnosti. Zabezpečme pretrvanie zdravých
hodnôt.
Soľ spôsobuje smäd! Buďme soľničkou svojich blízkych. Nech vďaka našim
postojom sa v nich rodí smäd po prúdoch
živej vody.
Možno spočiatku budú na tvoju adresu padať reakcie typu: šprt, svätuškár,
cirkevňák. Keď v tme zrazu zasvieti svetlo,
v prvom momente oči bolia. Tvoje správanie možno bude mnohých bolieť, preto
ten obranný postoj z ich strany. Vieš, čo
v tom istom čase o tebe povie Boh? „Dobrý
a verný sluha, bol si verný nad málom,
ustanovím ťa nad mnohým.“ (Mt 25, 21)
V Starom zákone sa píše o Danielovi,
že mal excelentného ducha. V tom čase
kráľ Nabuchodonozor povýšil niektorých
ľudí. Daniela povýšil až nad nich. Zhodli
sa, že musia na neho niečo nájsť, aby ho
z tých výšin dali dole. Presne o tomto som
písal. Možno to príde, možno povstane
tvoja opozícia. Ale vieš, čo sa píše o Danielovi ďalej?
„Nemohli nájsť nič.“ Normálne sranda.
Skúste si to prečítať:
„Keďže nemôžeme nájsť nič na ňom,
tak skúsme aspoň z jeho náboženstva
niečo vytiahnuť.“ (porov. Dan 6, 6)
Výsledkom bola nakoniec levova jama.
Ale Boh si svojich chráni. n
Miroslav Bujdoš CSsR

Tieto deti nepoznajú
rodičov, ale čakajú na nich.
Hrajú sa tak. A kto sa
na ne usmeje, ten je pre ne
mamičkou či ockom...

Oknom vidieť pavlač bočného krídla budovy, kde iné deti tiež chodia, poskakujú,
pokrikujú i plačú alebo sa len dívajú pred
seba a monotónne sa pokyvujú na mieste.
Bez mamičiek či ocka, alebo babičky. Bez
možnosti pritúliť sa k človeku, ktorý je
poruke deň i noc, bez možnosti dvadsiatykrát počúvať alebo „čítať“ riekanku či
rozprávočku. Ani nevedia o možnosti, akú
majú deti dole v čakárni. Striedajúce sa tety
v bielych plášťoch sa síce o svojich zverencov usilovne starajú, ale nemajú na toľké
deti dostatok potrebného času.
V čakárni sa na deti z pavlače díva asi
štvorročný chlapček s mamkou. Keď sa
od nej dozvie, že tieto detičky z detského
domova nepoznajú svojich rodičov alebo
ich vidia len zriedka (v tom čase väčšina
z nich raz za rok), rozhodným hláskom
navrhne: „Vezmime ich k nám domov!“
Približne o päť rokov neskôr prišiel otec
päťčlennej rodiny domov s informáciou
z rozhlasového vysielania, že na víkendy,
sviatky a prázdniny je možnosť prijať dieťa,
vždy to isté, domov do rodiny. Bolo tesne
pred Vianocami. Rodinná rada (rodičia
a tri deti: ročné až deväťročné) po modlitbe a krátkej porade delegovala mamku ísť
do detského domova vypýtať si jedno dieťa
na Vianoce k sebe. Teraz aj rodičia, tak ako
vtedy ich najstarší synček v čakárni na uš-

majú doma tri malé deti, bolo by to pre
nich ťažké. Radila vybrať si pokojnejšie
dieťa. Napríklad Miška, ktorý sa už aj vie
pýtať na nočník. „Ako by som mohla, keď
sa ma Anička stále drží!?“
„Tieto deti nepoznajú rodičov, ale čakajú
na nich. Hrajú sa tak. A kto sa na ne usmeje, ten je pre ne mamičkou či ockom,“ znela
vľúdna odpoveď.
A pani riaditeľka potom v telefonáte
vysvetlila, že bez potvrdenia z mestského úradu (vtedy z mestského národného
výboru) nikomu dieťa dať nemôže. Čo bolo
logické. Keby však také niečo bolo komukoľvek v rodine prišlo na um skôr, nedošlo
by k tejto silnej skúsenosti zo spontánnej
návštevy domova. Tento zážitok jednoznačne rozhodol o tom, že nastane cesta
vybavovania. Bez základných informácií
čo, kde, ako, ale s modlitbou a jasným
cieľom pomôcť jednému obyvateľovi
detského domova. Pridať k jeho trvalému
bydlisku v domove prechodný pobyt s názvom Rodina. n
Katarína Roháčková

Voľba povolania
Voľba povolania závisí od mnohých okolností. Tak to bolo aj v prípade Terézie Demjanovičovej.
Brat Karol, ktorý už bol v tom čase kňazom, vedel, že jeho sestra má mnohé
talenty; že by mohla ako rehoľníčka úspešne vychovávať mládež; veď už bola na to
pripravená aj ukončeným štúdiom. Ale poznal aj jej odpor k vyučovaniu. Dúfal, že ho
po čase dajako premôže a bude z nej dobrá učiteľka. Radil jej, aby vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier.
Bolo to začiatkom novembra 1924, keď sa celkom vážne rozhodovala urobiť najdôležitejší krok vo svojom živote. Ešte stále váhala a nevedela, čo má robiť: venovať sa
rozjímavému životu či vstúpiť do aktívnej rehole, akou bola Kongregácia milosrdných
sestier, kde študovala a určitý čas vypomáhala ako učiteľka. Mnohí jej radili, aby svoje
sily a vlohy predsa len vložila do apoštolátu výchovy mládeže.
Istá sestra z Kongregácie milosrdných sestier, niekdajšia spolužiačka a priateľka, jej
v týchto dňoch rozhodovania poslala list. Radila jej, aby s rozhodnutím dlho neotáľala. O niekoľko dní prišla Terézia do kláštora poradiť sa o svojom povolaní osobne. Ale
aj po dlhých rozhovoroch zostala nerozhodná. Keďže sa blížil sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, priateľka rehoľníčka jej poradila, aby absolvovala osemdňovú pobožnosť a prosila Božiu Matku o svetlo a radu. Sľúbila jej, že sa v kláštore budú
modliť na tento úmysel aj iné sestry. Terézia sa vrátila domov a začala si horlivo konať
osemdňovú pobožnosť k Nepoškvrnenej. Bolo to práve 8. decembra, na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, keď sa definitívne rozhodla, že vstúpi do Kongregácie milosrdných sestier. V ten istý deň znova navštívila svoju spolužiačku Angelu
Máriu v Kláštore svätej Alžbety. Ostala tam aj na druhý deň. Všetky pochybnosti,
ktoré ju dovtedy mučili, odrazu zmizli.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia
demjanovičová

Nie sme ako mesiac na nebi, ktorý len
odráža svetlo. Našou úlohou nie je len
odrážať Božie žiarenie. Biblia nehovorí:
„Povstaň a odrážaj“, ale „Povstaň a svieť.“
(Iz 60)
Máš jedno srdce, máš jedno svedomie.
Vieš, čo to znamená? Ak si vo svojom
svedomí vieš ospravedlniť priemernosť
v škole, to isté svedomie ti schváli priemernosť v modlitbe. A ty sa budeš pýtať:
„Čo robím zle, že som vždy nesústredený?“
Ak si vo svojom svedomí ospravedlníš
arogantný a odmeraný vzťah k otcovi, to
isté svedomie ti schváli aj aroganciu a odmeranosť voči mame. Ak chlapec potlačí
výčitky svedomia pri nečistých predstavách
podporovaných obrázkami na internete,
jeho svedomie bude chladné, aj keď bude
chcieť objať skutočné dievča. A sám sa
bude pýtať: „Čo robím zle, že to mojej
priateľke nestačí?“ Nemáme jedno srdce
na školu a iné na modlitbu. Nemáme iné
svedomie pre súkromie a iné pre verejnosť.
Máme len jedno srdce. A nastavujeme ho
buď na šedý priemer a chlad, alebo na maximum a teplo.

Deti zo Svidníka a Medzilaboriec v Juskovej Voli

nom naivne chceli ešte do Vianoc uskutočniť odhodlanie poskytnúť aspoň prechodný
domov opustenému dieťaťu.
Vyslaná mamina na materskej dovolenke
mohla ísť splniť taký „jednoduchý“ krok,
až keď sa ocko vrátil z práce. To už ale
nebola pani riaditeľka detského domova
v práci. Na pokyn sestričky teda čakala pri
dverách chodby s tabuľkou: Cudzím vstup
zakázaný, kým sa sestra telefonicky spájala
s pani riaditeľkou. Vtom vyšli na chodbu
deti so sladkými nádielkami z mikulášskeho (vtedy dedomrázovského) programu.
Všetky s kratučko ostrihanými vláskami,
s rovnakým strihom hracích nohavíc. Jedno z detí, s čokoládovou pusou i líčkami,
podišlo k tete, pozrelo sa na ňu žiariacimi
očkami, ktoré akoby našli poklad, so slovami: „Mamička, mamička prišla!“ Objalo ju
a zaborilo si tváričku do jej kabáta. Na telefonát pani riaditeľky bolo treba čakať ešte
asi pol hodiny, sestra teda zaviedla dvojicu
do herne s viacerými deťmi a dobromyseľne vysvetlila, že dieťa je rómske dievčatko
Anička a je veľmi temperamentné. A keďže
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Modlitba
chorého
Kráľovské
hodinky

Pleťová voda
„S
kúšku z pedagogiky určite mám.
Učila som sa celé dva dni! Nikde
som nebola!“ vysvetľovala rozrušene Kornélia sestre Laure. Išli spoločne
zistiť výsledky skúšky. Už dva semestre boli
spolužiačkami a o spoločné zážitky nebola
núdza.
„Máš pravdu. Dva dni intenzívneho učenia je dosť,“ skonštatovala Laura s potmehúdskym úsmevom. Vedela, že pravidelnosť v štúdiu nie je Kornéliinou doménou,
preto pokračovala:
„A koľko času si predtým venovala
príprave?“
Kornélia vedela, že už sa to začalo. Tento
tón poznala veľmi dobre. Vedela, že rehoľníčka nesúhlasí s jej nárazovým učením,
ktoré považovala za neefektívne a zdraviu
škodlivé. Pozrela sa pozorne do malého
zrkadielka, zamračila sa a naoko ľahostajne
povedala:
„Počuj, Lauri, ja viem, že si staršia a skúsenejšia, ale takýto spôsob učenia je generačný. Vieš, koľko ľudí takto vyštudovalo?“
vysvetľovala študentskú situáciu. Potom
schovala zrkadielko a vytrvalo sa znova
prehrabovala v kabelke. „A moja babka sa
modlí za každú moju skúšku. Pre jej sväté
modlitby možno Boh pomôže mojej hriešnej duši.“ S úsmevom vylovila hľadanú vec.
Sestra Laura sa na ňu zamyslene pozrela
a nič nepovedala.
„Neznášam ten tvoj pohľad... a mlčanie.
To je ešte horšie ako všetko tvoje poučovanie, ktorým ma v sesterskej láske zahŕňaš.“
Kornélia neraz so silným sebazaprením
počúvala rehoľníčkine postrehy, ale vedela,

že má pravdu. No nahlas by to nikdy
nepriznala.
„Pozri, tu je tá moja nová pleťová voda.“
„Hm, a načo ti je?“
„No... pri jej pravidelnom používaní
sľubujú zmiznutie kožných problémov.
A to chcem docieliť.“ Nadšenie z prísľubu
na príbalovom letáku rozžiarilo Kornéliinu tvár. „Takže každý deň, ráno a večer...
a o pár týždňov zo mňa možno bude
fotomodelka.“ So zasneným pohľadom
do budúcnosti už miernejšie ukončila ovácie. Rehoľníčka sa iba pousmiala a pokrútila hlavou.
Ako sa približovali k nástenke s výsledkami, zväčšovalo sa aj ich napätie.
„Už to vidím! Lauri, ty to máš! No,
nebolo to na plný počet, ale prešla si!“
S prajným úsmevom zvestovala výsledky
rehoľníčke, ktorej meno zbadala najskôr.
„Och, nie! Nie! Mne sa asi niečo stane!
To len ja môžem mať takú smolu!“ Rozhadzovala rukami na všetky strany sklamaná
a nahnevaná Kornélia.

„Určite mi chýbalo pár mizerných bodov,
pre ktoré budem musieť skúšku opakovať!“ Laure bolo hneď jasné, že skúšku
nespravila. Ostala teda len ticho stáť. Tu
by momentálne mohlo byť každé slovo
nebezpečné.
„Vieš, Laura, keď už nie pre moju prípravu, tak aspoň pre babkine modlitby mi
mohol Boh pomôcť,“ skonštatovala sucho
a zatrpknuto. „Moja babka je svätá žena. Či
ju nemohol Boh vypočuť pre moje dobro?“
Laura po krátkej pauze povedala:
„Vieš, možno Pán chce, aby si aj ty
bola svätá a prihovárala sa k nemu sama.
Možno každý deň pár minút v tichej
modlitbe, aby si bola lepšou a svätejšou.
Je to ako s pravidelným používaním tvojej
pleťovej vody, ktoré ťa môže urobiť krajšou.
Aj precíznejšie učenie prinesie sľubnejšie
výsledky. A ty budeš lepšou študentkou.“
Pozreli si do očí: „Lebo nič rýchlo nakvasené a ľahko nadobudnuté nemá trvalé
ovocie.“ n
Eva
ilustr. snímka: flickr.com

Môj hrdina
„Tvoj otec mi veľmi pomohol. Učil ma jazdiť na mašine,“ prihovoril sa mi otec mojej
kolegyne a pokračoval: „Naučil ma všetko, čo som kedy potreboval, a dal mi toho veľa
aj do života. Mal som práve brzdné skúšky a vonku strašne pršalo. Bol som premoknutý
do nitky, nebolo mi všetko jedno... Tvoj otec vošiel do kabíny, vybral svoje sako, podal mi
ho, na hlavu mi položil železničiarsku čiapku a povedal: ,Tak, môj synu, teraz môžeš ísť!‘“
Dávne príbehy a každodenné hrdinstvo našich blízkych potešia.
Marta Gromošová

Často sa v našom liturgickom prostredí
môžeme stretnúť s výrazom kráľ či kráľovský. Asi najčastejšie v súvislosti s Ježišom Kristom. Ale aj dvere ikonostasu
nazývame kráľovské, aj kňazstvo nazývame kráľovské a v neposlednom rade
počas roka máme aj kráľovské hodinky
(alebo cárske časy).

M

ohlo by sa zdať, že ide o akési zastarané vyjadrenie, veď predsa dnes už kráľov nemáme, ale hoci
dnes v kráľovstvách málokto žije, predsa vieme,
kto to kráľ je, a vieme aj to, kto je náš skutočný kráľ a vládca. Práve preto Cirkev od týchto pojmov neupúšťa. Názov
bohoslužby – kráľovské hodinky – nepochádza len z toho,
že sa na nich zúčastňoval cisár, ale používa sa aj preto, lebo
popri zvyčajných hodinkách v roku sú tieto omnoho obsiahlejšie a plnšie.
Kráľovské hodinky sa slávia tri razy do roka – pred
sviatkom Narodenia Ježiša Krista, Bohozjavenia a na Veľký
piatok – ide o pôstnu bohoslužbu, preto sa nikdy neslávia
v sobotu alebo v nedeľu. Oproti zvyčajným hodinkám
obsahujú čítania zo Starého zákona, z apoštola a z evanjelia,
a sú obohatené o tropáre s veršami. Všetko toto veľmi úzko
súvisí s povahou a myšlienkou daného veľkého sviatku.
Dokonca aj žalmy sú vyberané tak, aby súviseli so slávením
daného sviatku, ale majú ponechané aj niektoré žalmy zo
zvyčajnej hodinky. Napríklad v prípade prvej hodinky je 5.
žalm vždy, v prípade tretej je 50. žalm vždy a podobne. Ich
slávenie je oproti iným bohoslužbám strohejšie na gestá
a pohyb, pretože podľa predpisu sa slávia kráľovské hodinky
pred evanjeliárom, ktorý je vystavený na ozdobenom analoji
uprostred chrámu oproti kráľovským dverám. Môžu sa nám
preto zdať trocha nudné. Nosnou myšlienkou tejto bohoslužby je zamerať svoju myseľ na pochopenie najväčších
sviatkov v roku. Preto nám ponúkajú starozákonné proroctvá a svätootcovské myšlienky, aby sme sa viac ponorili
do prežívania svojej viery a chápali, čo všetko sa pre nás
stalo, aby sme boli spasení. n
Michal Bučko
ilustračná snímka: heatherwandering.wordpress.com

Človek, ktorý nemôže vstať, lebo ho choroba priklincovala na lôžko, premýšľa inak ako
zdravý. Bude to aj tým, že čas dostáva inú
hodnotu. Otvára možnosť sústrediť sa na to,
čo je vnútri.

A

k by ste sa ocitli v podobnej situácii, aká je opísaná
v 41. žalme, čo by sa dialo vo vašom vnútri? Čo by vyplávalo na povrch? Čo by ste povedali Bohu? Prosíkali by ste
o uzdravenie? Reptali proti osudu, ktorý vás postihol?
Nie je ľahké v deň nešťastia myslieť na Boha. No ten, kto si
uvedomuje Pánovu blízkosť, kto pocítil jeho dotyk aj v iných
situáciách, kto sa vie so svojím Bohom radovať, oddychovať, kto
sa ním necháva viesť, keď je plný sily, dokáže s Bohom aj trpieť.
Nie je to o tom, že by netúžil po uzdravení. Túži. Celou svojou
bytosťou. Ale je to túžba postavená pred Božiu tvár. V žalme
prosbe o uzdravenie predchádzajú štyri verše. Dávid začína slovami: „Blažený, kto pamätá na bedára...“ a odvoláva sa na Božie
prisľúbenia. Vie, že pred Bohom neobstojí pre svoju bezúhonnosť, no zároveň aj to, že milosrdný človek priťahuje na seba
Božie milosrdenstvo.
Neviem, kedy ste naposledy mysleli (pamätali) na bedára.
Materiálne, duševne i duchovne chudobného. Nejde o to, že
ste si niekedy spomenuli na nejakých chudobných. Ide skôr
o to, či ich nosíte vo svojom srdci. Či sú jeho súčasťou núdzni
tohto sveta. Prečo je to také dôležité? Prečo pred Bohom obstojí
človek, čo pamätá na bedárov? Tieto otázky sa mi vynorili, keď
som premýšľala, o čom písať. Odpoveď prišla. Ten, kto pamätá
na bedára, odvracia sa od svojho sebectva, pohodlia, od zameranosti na svoje vlastné záujmy. Obmäkčuje svoje srdce. A to sa
Bohu páči. Jednoznačne mi to dvakrát pripomenul. Prvýkrát cez
nedeľné evanjelium o boháčovi a Lazarovi. Poznáte ho. Boháč
neurobil nič zlé (aspoň to Ježiš nespomína), len nechal Lazara
trpieť a zomrieť v biede. A druhýkrát sa mi pripomenul, keď som
na ďalší deň zašla do katedrály. Nasledovala skúška ohňom. Stáli
tam traja biedni. Boh mi ukázal tých, na ktorých nepamätám.
A potom do mňa vošiel hnev, pretože ich správanie v chráme
nebolo najvhodnejšie. Radšej som sa otočila iným smerom a išla
sa modliť (ako farizej). Mala som čo robiť, aby som sa aspoň
trocha sústredila. Boj bol veľký. Kamenné srdce a milosrdenstvo.
Nakoniec som bola schopná aspoň trocha sa so ženou porozprávať a dať jej nejaké drobné. Žiadne slávne víťazstvo.
Ako pokračuje prvý verš žalmu? Prekvapujúco. Obrovským
prísľubom. „Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho
vyslobodí Pán. Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho
šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom napospas. Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne a v chorobe sníme z neho
všetku slabosť.“ (Ž 41, 1 – 4) Dávid slová vyslovil skôr, ako prosil
Boha, aby sa nad ním zmiloval, aby ho zdvihol z lôžka bolesti,
aby sa ho zastal pred nepriateľmi, ktorí naň útočia. Túžil po tom,
aby sa našiel niekto, kto naň pamätá v deň nešťastia. No zároveň
akoby sa odvolával na to, že aj on pamätal na bedára, a posilňuje
svoju vieru v toho, kto vidí do jeho srdca. n
Dada Kolesárová
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PONDELOK 9. november

ŠTVRTOK 12. november

Prepodobná Matróna

Hieromučeník Jozafát

Čítania: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 –
15, 22 – 31, zač. 65 (rad.)

Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 10, zač. 311; Lk 10,
9 – 16, zač.36 (Jozafátovi); 2 Sol 2, 13 – 3, 5,
zač.276, Lk 13, 1 – 9, zač. 70 (rad.)

Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo
rozdeľovača medzi vami? (Lk 12, 14)
Trocha nezvyklo znela Kristova odpoveď
na spor dvoch bratov. Spasiteľ však uvažoval asi takto: „Ak ste bratia, mali by ste
sa mať radi. Ak sa máte radi, z lásky sa
podelíte tak, že obaja budete spokojní. Ale
ak medzi vami niet lásky, ani tá najspravodlivejšia spravodlivosť nebude pre vás dosť
spravodlivá.“ To platí v plnej miere pre nás
všetkých.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spol.
Čítania: 2 Sol 1, 10b – 2,2 , zač. 274b; Lk 12,
42 – 48, zač. 68 (rad.)

Kto mnoho dostal, od toho sa bude
mnoho požadovať, a komu veľa zverili,
od toho budú viac žiadať. (Lk 12, 48)
Tento dar nie je privilégiom, ale
zodpovednosťou. Nie je titulom
k nadradenosti, ale zaväzuje
k veľkodušnosti. Ak si nás Boh vybral
a vybavil potrebnými darmi, a žiada ich
všetky použiť pre dobro iných, mali by sme
to prijať ako verný Pánov služobník. Sme vo
svojej voľbe slobodní, ale nie bez následkov.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 11. november
Mučeníci Menas, Viktor a Vincent
Čítania: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b –
59, zač. 69 (rad.)

Oheň som prišiel vrhnúť na zem, a čo
chcem? Len aby už vzplanul! (Lk 12, 49)
Spasiteľ nás upozornil na oheň, ktorý
priniesol z neba. Ak mu dobre rozumieme,
nazýva ohňom svoje slovo a svoj príklad,
ktoré by mali osvietiť mysle a zahriať srdcia.
Osvojme si jeho slovo i príklad, aby tí, ktorí
s nami žijú, cítili, že kresťanstvo je niečo, čo
hreje i svieti, a čo svojím plameňom zachvacuje aj okolie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. (Lk 13, 5)
Podľa mnohých z nás je pokánie krátka
duchovná toaleta, ktorá sa robí pri spovedi
dva až tri razy do roka, v lepšom prípade
raz za mesiac. Podľa Ježiša Krista má to
však byť radikálna zmena doterajšieho
života a úprimná snaha čím skôr ju na sebe
uskutočniť. Pamätajme na to pri najbližšej
sviatosti zmierenia.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár svätému, Sláva, kondák
svätému, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
svätému (HS: 300; PZ: 274; HP: 289)

PIATOK 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Čítania: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 –
35, zač. 73 (rad.) Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318;
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (Jánovi)

Ja som dobrý pastier, poznám svoje
a moje poznajú mňa. (Jn 10, 14)
Ak sa nám Kristus predstavuje ako pastier,
odhodlaný ísť pre naše dobro až na smrť, aj
my sa mu predstavme ako tí, ktorí uverili
jeho láske a sú preto ochotní počúvať jeho
hlas a ísť za ním.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár svätému, Sláva, kondák
svätému, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
svätému. Voľnica (HS: 301; PZ: 275; HP:
291)

SOBOTA 14. november
Apoštol Filip
Čítania: 1 Kor 4, 9 –16a; zač. 131; Jn 1, 43 –
51, zač. 5 (Filipovi); Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk
9, 37 – 43a, zač. 46; (rad.)

Môže byť z Nazareta niečo dobré? (Jn 1,
46)

Aj my sme často plní predsudkov. Natanael
však získal pochvalu od Ježiša preto, že
sa vedel odlepiť, odtrhnúť z miesta a ísť
za pravdou dôsledne do konca, až po vyznanie: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“
A stal sa z neho apoštol Bartolomej. To je
výzva aj pre nás, aby sme nestáli a pohli sa
na cestu spásy.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár svätému, Sláva, kondák

svätému, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
svätému (HS: 303; PZ: 277; HP: 293)

NEDEĽA 15. november
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib
Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 244; Lk 10, 25 – 37,
zač. 53

Choď a rob aj ty podobne! (Lk 10, 37)
Ako sa možno dostať do neba, nám povedal
ten, kto z neba prišiel, Ježiš Kristus – Boží
Syn. Keď sa ho na to istý učiteľ zákona
pýtal, odpovedal mu podobenstvom o Samaritánovi. A nielen pre neho, ale pre každého,
kto sa takto pýta, dodal: „Choď a rob aj ty
podobne.“ Teda choďme, nestojme na mieste, nečakajme, kým prídu ranení k nám. Veď
sú aj také zranenia, ktoré oberajú o schopnosť, silu i chuť na pohyb. Poďme teda,
možno netreba ísť ďaleko. Môžeme nájsť
zraneného aj niekde celkom blízko. Možno
v našej domácnosti. Raneného neláskou.
A možno sme mu to zranenie spôsobili
my. Nečakajme, kým trpiaci začne prosiť.
Poslúžme bez prosenia, a pritom nemyslime iba na telo. Pretože telo si už vzali
na starosť nemocnice a lekári. Pozerajme
predovšetkým na duše a uvidíme, koľko
je na svete ranených, ozbíjaných o Božiu
milosť, o pokoj a o česť, ktorú treba vrátiť,
o úsmev a bratskú pozornosť, ktorú treba
venovať. Robme podobne ako ten z evanjelia a nepozerajme sa na to, či trpí známy,
alebo neznámy. Malo by nám stačiť, že je to
človek. Pritom dávajme bez toho, aby sme
čakali niečo späť. Len tak splatíme Bohu
svoj nesplatiteľný dlh. Ak budeme dávať človeku ako Samaritán. Uvedomme si, že aj pri
našich životných cestách sú ranení, čakajú
pomoc a najviac tú našu – kresťanskú.
Každý kresťan musí začať od seba a musí
byť nositeľom pravej lásky svetu okolo seba,
aby sa svet spojil v Kristovi, ktorý je stelesnená láska!
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
z hlasu. Začína sa štyridsaťdňový pôst pred
sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.
(HS:150; PZ: 104; HP: 105)

PONDELOK 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
Čítania: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 –
15, zač. 75 (rad.) 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt
9, 9 – 13, zač. 30 (apošt.)

Poď za mnou! (Mt 9, 9)
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A mýtnik Lévi vstal a zanechal výhodné
miesto. Spoločenské postavenie nahradil
bláznovstvom kríža a stal sa z neho apoštol
Matúš. Aj nás Ježiš volá: „Poď za mnou!“
Hovorí nám to hlasom svedomia, výzvami
Cirkvi, možno aj príkladom niekoho z nášho
okolia. Volá nás k životu podľa jeho vzoru –
k svätosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár svätému, Sláva, kondák
svätému, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
svätému (HS: 304; PZ: 278; HP: 294)

UTOROK 17. november
Biskup Gregor Divotvorca
Čítania: 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk zač. 14,
25 – 35, zač. 77

Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. (Lk 14, 27)
Treba sa rozhodnúť. Ak pre Boha, tak úplne,
so všetkým, čo k tomu patrí: kríž, odriekanie, vytrvalosť. Ježiš od nás žiada radikálne
rozhodnutie: stáť pri ňom aj vtedy, keď svet
bojuje proti nemu, keď ľudia zavrhujú jeho
zásady, keď ho mnohí zapredávajú za misu
šošovice a zrádzajú za hmotné výhody.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 18. november
Mučeníci Platón a Roman
Čítania: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15. zač. 281;
Lk 15, 1 – 10, zač 78

V nebi bude radosť nad hriešnikom, ktorý
robí pokánie. (porov. Lk 15, 7)
Pod slovom pokánie si predstavujeme všeličo. Vyznanie hriechov, skrúšený výzor so
sklopeným zrakom, odriekanie alebo iné formy kajúcnosti. To však celkom nevystihuje
podstatu tohto slova. Sú to len sprievodné
znaky, niečo, čo s pokáním súvisí. Pokánie je
zmena, vnútorná premena človeka k lepšiemu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 19. november
Prorok Abdiáš
Čítania: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk zač. 16,
1 – 9, zač. 80

Vydaj počet zo svojho šafárenia. (Lk 16, 2)
Každému z nás dal Boh isté dary: talent,
silu, krásu, zdravie, nadanie, dobré hmotné
zabezpečenie. Lenže my nie sme pánmi toho

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

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, pokloňme sa...
na príhovor Bohorodičky... Tropár, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. Myrovanie (HS: 160; PZ: 283; HP: 298)

PIATOK 20. november

NEDEĽA 22. november

všetkého. Sme len správcami. To je Pánov
majetok, ktorý len spravujeme. A príde deň
zúčtovania. Raz nás Pán zavolá, a môže to
byť už dnes, a povie: „Vydaj počet zo svojho
správcovstva!“

Obdobie pred sviatkom Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Bl. prepodobná Jozafáta Hordaševská

Nedeľa Krista Kráľa
Obdobie po sviatku Vstupu Presvätej
Bohorodičky do chrámu

Čítania: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk zač.
16, 15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82 (radové); Hebr
7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36
(Jozafáte)

18, 36)

Beda tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú! (Lk 17, 1)
Pohoršovatelia sú malí i veľkí, vedomí
i nevedomí, konajúci jednotlivo i skupinovo,
muži i ženy. A dnes tí, ktorí pohoršujú, majú
neohraničené prostriedky: rečou, skutkami,
tlačou, obrazom... Niektorí to robia plánovane, organizovane, plne si uvedomujú, čo
chcú dosiahnuť. Nepatrím medzi nich?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z obdobia pred sviatkom
a Jozafáte, Sláva, kondák Jozafáte, I teraz,
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné
Jozafáte (HS: 306; PZ: 280; HP: 296)

SOBOTA 21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 –
42;11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)

Blažený život, ktorý ťa nosil. (Lk 11, 27)
Kristus je stredobodom všetkého. Jedni ho
milujú, iní nenávidia. Jeho kríž, ktorý stojí
na poli, na rázcestiach, na vežiach chrámov
i v domácnostiach, ukazuje svojimi ramenami na dve strany. Vyjadrujúc Kristovo: alebo
so mnou, alebo proti mne. Kristus je norma,
zákon, istota. Žena zo zástupu vytušila jeho
veľkosť, a preto zvolala: „Blažený život,
ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“
Týmito slovami myslela aj na veľkosť tej,
ktorá ho zrodila a chovala. Možno aj my
vidíme veľkosť Panny Márie práve v telesnej
blízkosti pri Kristovi. Podľa nášho Spasiteľa
však nie je jej veľkosť v tom, že ho nosila
v živote, ani v tom, že požíval jej prsia. On
vidí veľkosť svojej matky v tom, že počúvala
Božie slovo a splnila, čo od nej Boh žiadal.
Snažme sa aj my konať tak ako naša nebeská Matka.

Čítania: 1 Kol 1, 12 – 18, zač. 250; Jn 18, 33 –
37, zač. 59b

Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. (Jn

Ježiš je Kráľ a jeho kráľovstvo vystupuje
najjasnejšie do popredia práve vo chvíli
najväčšieho ľudského uponíženia. Jeho kráľovstvo vyniká vtedy, keď mu vojaci ovenčia
hlavu tŕňovou korunou a posmešne sa mu
klaňajú. Kristus panuje najviac vo chvíli,
keď visí na kríži a nad ním je nápis: Ježiš
nazaretský, kráľ židovský. Preniká do sŕdc
poddaných najmä tak, že ticho znáša posmešné výkriky na Golgote: „Ak si Syn Boží,
zostúp z kríža!“ Ale na kríži zhromažďuje
priateľov. „Ježišu, spomeň si na mňa, keď
prídeš do svojho kráľovstva,“ hovorí lotor,
ktorý bol spolu s ním ukrižovaný. A náš Spasiteľ mu odpovedá: „Veru, hovorím ti, dnes
budeš so mnou v raji.“ (Lk 23, 43) Ešte pri
Poslednej večeri uistil svojich učeníkov: „Vy
ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja
vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal
mne.“ (Lk 22, 29 – 30)
Ježiš je teda Kráľ. Jeho kráľovstvo nie je
z tohto sveta, ale je na tomto svete. Nie je
zamerané na dobýjanie svetskej moci, ale
pracuje v dušiach, srdciach, ktoré potom
zvnútra prekvasia všetko a dajú všetkému
novú hodnotu. A to všetko podľa pravdy,
lebo je kráľom pravdy: „Ja som sa na to
narodil a na to som prišiel na svet, aby som
vydal svedectvo pravde. Každý, kto je priateľom pravdy, počúva môj hlas.“ To je aj úloha
pre každého z nás: počúvať jeho hlas. Keď
treba, aj s ním trpieť. Lebo ako on kraľuje
z kríža, tak aj naša účasť na jeho kráľovstve
v kríži vrcholí.
Liturgia: Antifóny z Nedele Krista Kráľa.
Tropár z Nedele Krista Kráľa a zo Vstupu.
Sláva, kondák z Nedele Krista Kráľa, I teraz, kondák zo Vstupu. Ostatné z Nedele
Krista Kráľa a zo Vstupu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a irmos z Nedele
Krista Kráľa. Myrovanie (HS: 152, 311; PZ:
106, 286; HP: 107, 281)
Andrej Rusnák
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Zástup panien

Na niektorých ikonách sviatku možno
vidieť za postavou Bohorodičky a jej rodičov Joachima a Anny zástup panien, ktoré
sprevádzajú Máriu do chrámu. Často sa
v rukách týchto panien objavujú zapálené
sviece. Panny už prišli do chrámu, pričom
prenechali miesto kľúčovej postave sviatku – Bohorodičke Márii. Ako možno vidieť,
z brány budovy buď z pravej, alebo ľavej
časti vychádza sprievod na čele s Máriou,
ktorá stojí pred veľkňazom Zachariášom,
pripravená vstúpiť do chrámu.

Bohoslužobné texty sviatku často spomínajú zástup panien, ktoré kráčajú pred Máriou a sprevádzajú ju do chrámu. „Dievčence
radostne berú sviece a v ústrety vychádzajú
duchovnej svieci a s úctou ju vedú do svätyne svätých. Naznačujú duchovnú žiaru, čo
z nej skrze Svätého Ducha mala vystúpiť,
aby osvietila všetkých, čo sedeli v temnotách
nevedomosti.“ (stichyra z večierne sviatku na Pane, ja volám) Podobne o zástupe
panien hovorí aj stichyra z utierne sviatku:
„Sviečkonosičky panny radostne sprevádzajú
najčistejšiu Pannu, pravdivo v Božom Duchu
prorokujú o budúcich veciach: že Bohorodička ako dievčatko vstupuje do chrámu, aby sa
stala Božím chrámom“. Sedalen utierne sviatku je zvlášť spätý s udalosťou zobrazenou

na ikone: „... (Mária) sama stanúc sa Božím
chrámom, zasväcuješ sa čistote a so sviecami vstupuješ do Božieho chrámu, aby si
stala prameňom neprístupného a božského
svetla...“ Pri opise tejto scény sa text sústredí
na teologickú podstatu udalosti. Hovorí
o úcte k Bohorodičke, ktorá priviedla na svet
pravé svetlo. Je dôležité poznamenať, že
Kristus sám o sebe povedal, že on je svetlom
sveta (porov. Jn 8, 12). Teda týmto sa objasňuje to, prečo ikonopisci často zobrazujú
v rukách panien zažaté dlhé tenké sviece. Sv.
patriarcha German v homílii sviatku poukazuje na hlboký zmysel žiary svetla,
ktorou je naplnená táto udalosť:
„Múdra Anna a spoločne s ňou jej
dobrý muž vedú k pannám, ktoré
nesú sviece, tú, ktorú Anna porodila. Približujú sa k chrámu a, hľa,
roztvárajú sa jej brány, aby prijala
duchovnú bránu, Boha, Emanuela...
Chrám osvetľujú sviece, ale on svieti
od oslepujúcej žiary, ktorá vychádza
z jedinej skutočnej sviece...“ Tieto
slová Germana potvrdzuje aj sedalen
po velebení na utierni sviatku: „Nech
sa teší Dávid, nech oslavujú Joachim
a Anna, lebo ich prostredníctvom
narodený plod, Mária, nositeľka
svetla, Božia svieca, sa raduje pri
vstupe do chrámu.“ Naozaj, Mária
sa stala nositeľkou svetla, o čom sa
spieva aj v tropári sviatku Narodenia
Bohorodičky: „... lebo z teba zažiarilo Slnko
pravdy, Kristus, Boh náš...“
Podľa niektorých, ako napr. Š. Ivanča, zástup panien symbolizuje slávnostný prechod
zo Starého zákona k Novému. Okrem toho
panny zobrazujú panny z Kristovho podobenstva o desiatich pannách (porov. Mt 25,
1 – 13), ktoré čakajú na príchod ženícha so
zapálenými lampami. A keďže podobenstvo
hovorí o príchode Božieho kráľovstva, panny
sú symbolom uskutočnenia tohto očakávania. Tento fakt dosvedčuje aj jeden dôležitý
prvok na ikone, a to do polovice odhrnutý
záves v chráme. n
Milan Gábor
snímka: doxologia.ro

Manželstvo môže byť neplatne
uzavreté z rozličných príčin. Napríklad
z dôvodu, že v čase jeho slávenia
existovala u niektorého zo snúbencov
zneplatňujúca manželská prekážka,
ktorá sa stala známou až po uzavretí
manželstva, alebo bolo manželstvo neplatne uzavreté z dôvodu nedostatku
pri odovzdávaní manželského súhlasu,
alebo manželstvo mohlo byť uzavreté
neplatnou kánonickou formou v prípade, že bolo uzavreté pred nekompetentným vysluhovateľom. O týchto
situáciách sa môžete podrobnejšie
dočítať v predchádzajúcich číslach časopisu Slovo. Manželia môžu žiť aj roky
v manželstve, o ktorom sa domnievajú,
že je platné, ale ono je v skutočnosti
neplatné. V cirkevnej praxi sa označuje
ako putatívne, čiže zdanlivé. U nás
bolo mnoho takýchto neplatných
manželstiev uzavretých pred niekoľkými desaťročiami pre neliečiteľnú
chybu (vadu) formy, keď gréckokatolícki snúbenci v presvedčení, že
sú rímskokatolíkmi, lebo boli v čase
komunizmu pokrstení v Rímskokatolíckej cirkvi, uzatvárali svoje manželstvá
bez delegácie gréckokatolíckeho kňaza
pred rímskokatolíckymi vysluhovateľmi. Pripomeňme veľmi jednoducho, že
každý, kto má otca alebo deda, alebo
pradeda po otcovej strane gréckokatolíka, je gréckokatolíkom, ak títo jeho
spomínaní predkovia žili v legitímnych
manželstvách, alebo ak nezmenili
svoju cirkevnú príslušnosť niektorým
kánonickým právom predvídaným
spôsobom. Výnimku tvoria miešané
páry, čiže také, v ktorých je jeden zo
snúbencov podľa práva gréckokatolík
a druhý rímskokatolík, pretože oni
mohli uzavrieť platné manželstvo buď
pred gréckokatolíckym, alebo rímskokatolíckym vysluhovateľom. Ak tieto
manželstvá boli uzavreté bez delegácie
gréckokatolíckeho kňaza, boli uzavreté neplatne. Takéto manželstvá, aj
keď v nich žijú manželia dlhé roky, sú
neplatné a tí, ktorí v nich žijú, páchajú
nevedomky materiálny hriech. Pre
tieto prípady využíva Cirkev inštitúciu,
ktorá sa nazýva sanácia alebo uzdravenie manželstva. Pomocou tejto
inštitúcie sa neplatné manželstvo stáva
platným.
František Čitbaj

SPOLOK
SV. CYRILA A METODA
Gréckokatolícky kalendár V brázde Metodovej 2016 možno zakúpiť v cirkevných
predajniach Ekumena Prešov a Košice,
Petra Prešov a Byzant Michalovce.
V novembri prebieha distribúcia knižných
podielov pre našich členov vo farnostiach. Pripomíname kňazom, že výška
členského bola na ostatnom valnom
zhromaždení SSCM stanovená na päť eur.
Doplnkom členských podielov je reklamné pero s logom spolku, pripomínajúce
25. výročie obnovenia spolkovej činnosti.
Úprimne ďakujeme kňazom a spolkovým
dôverníkom za spoluprácu.
výbor spolku
Jubilanti – november
50 rokov: Mária Feltovičová, Lipany;
Ing. Danka Peržová, Budkovce
60 rokov: Valéria Kolesárová, Trnava pri
Laborci; Anna Kravecová, Levoča; Mária
Pečeková, Kolbasov; Helena Sabolová,
Úbrež; Juraj Vincej, Kuzmice
70 rokov: Anna Bocková, Malcov; Dušan
Dankanin, Bánovce nad Ondavou; Agnesa Danková, Pusté Čemerné; Mária Dlužaninová, Kusín; Mária Drutarová, Strážske; Ing. Svätoboj Longauer, Košice
75 rokov: Štefan Baňas, Milpoš; Helena
Danišová, Trhovište; Michal Gecik, Sečovce; Irena Homičková, Rudlov; Anna
Sakmárová, Košice
80 rokov: Helena Komendátová, Veľká
Tŕňa; Michal Kovaľ, Zemplínska Teplica;
Anna Mihalková, Trebišov; MUDr. Georgína Olšakovská, Michalovce; Alžbeta
Pačutová, Kožuchov; Helena Puhkyová,
Trebišov; Mária Šafranová, Čertižné; Michal Šimaj, Dvorianky; Helena Štefanichová, Trnava pri Laborci; Jolana Titková,
Sečovce
85 rokov: Juraj Capik, Koromľa
90 rokov: Helena Adamčinová, Prešov;
Anna Balogová, Ložín; Zuzana Gačová,
Vlača; Alžbeta Klebašková, Streda nad
Bodrogom
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Misie Ihľany
13. – 15.11.

poradňa

Vstup Presvätej
Bohorodičky
do chrámu

Neplatné
manželstvo
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SLOVO na rok 2016
Od nového roka prinášame nové rubriky, novú grafiku a v každom čísle o štyri strany viac.
Príspevok na Slovo za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 16 eur/ks.
Príspevok na Slovo za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 13 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2017.
Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2016, jeho cena je 1,50 eur/ks.
NOVINKA!!! Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku. Treba
kontaktovať redakciu na slovo5@grkatpo.sk alebo 051 / 7731 481 a uviesť dátum platby.
VÝHODY: príspevok iba 8 eur, časopis 10 dní v predstihu a dostupný kdekoľvek, kde sa môžete
pripojiť k internetu. Vhodné pre mladých a veriacich žijúcich v cudzine. Aj my šetríme prírodu.
Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom na účet 3210 206 959/0200;
SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2016, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje
meno a počet kusov. Príspevok uhraďte do 16. novembra 2015. Po tomto termíne je výška príspevku
jednotne 17 eur/ks. Viac informácií: 051/77 31 481, 0911 711 263, slovo@grkatpo.sk.
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie a za manželov
08.11. Ľutina, bazilika minor (10.00 h)
Biblický večer
19.11. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24, spoločenská miestnosť (18.00 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
03.12. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24, spoločenská miestnosť (18.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
BLAHOŽELÁME
Náš duchovný otec Karol Knap oslávil 1.
novembra 35. narodeniny a 4. novembra meniny. K tomuto krásnemu jubileu
vám srdečne blahoželáme a ďakujeme
za vašu obetavú prácu pre našu farnosť.
Svojimi modlitbami vám vyprosujeme
hojne Božie požehnanie, Kristovu lásku,
hojnosť darov Svätého Ducha, ochranu
Presvätej Bohorodičky, dobré zdravie
i veľa telesných a duševných síl pri práci
v Pánovej vinici a spokojný život v kruhu
vašej rodiny. Ďakujeme vám, že pri homíliách zasievate do našich sŕdc slovo, a že
pri vašich modlitbách prežívame plnosť
darov Svätého Ducha. Mnohaja i blahaja

lita vám vyprosujú veriaci z farnosti Trnava pri Laborci.
OZNAMY
Registrácia na Svetové dni mládeže
v Krakove
Rada Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) pre mládež a univerzity pozýva
mladých na budúcoročné Svetové dni
mládeže (SDM) do Krakova. Po spustení
duchovnej prípravy v týchto dňoch finalizuje spustenie slovenskej registrácie,
ktorá sa začne počas Týždňa Cirkvi pre
mládež (16. – 22. novembra 2015). Tento
mesiac je z historického pohľadu spojený
s odvážnym konaním mladých ľudí v roku
1989, ktorí nebojácne bojovali za slobodu a zmenu vtedajšieho systému.
Michal Lipiak
Poďakovanie podporovateľom
programu SPPoločne
V mene žiakov a zamestnancov CZŠ sv.
Juraja vo Svidníku sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí vo verejnom hlasovaní
podporili náš projekt predložený v 4. ročníku programu SPPoločne. Projekt obstál
vo veľmi veľkej konkurencii 881 prihlásených projektov a zaradil sa medzi 150
projektov, ktoré postúpili do fázy hlasovania. Verejné hlasovanie bolo ukončené

Dobrý deň, môžem prenajať byt po rodičoch, ktorí už zomreli, aj keď ešte neprebehlo dedičské konanie? Sme traja súrodenci a všetci s tým súhlasia.
Dobrý deň. Ak ste sa so súrodencami dohodli na nájme, v podstate môžete spísať zmluvu o nájme,
kde na strane prenajímateľa budete figurovať ako potenciálni dedičia za predpokladu, že už neexistuje iný potenciálny dedič, pričom nájomné si prerozdelíte každý po jednej tretine, čo môžete upraviť priamo v nájomnej zmluve, prípadne bude nájomné poberať jeden z vás, pravdaže, so súhlasom
ostatných dedičov.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária, JUDr. Róbert Slamka, advokát

5. októbra a projekt s názvom Sv. Juraj
otvára svoje brány všetkým sa umiestnil
na prvom mieste vo svojej kategórii. Škola týmto víťazstvom získa na jeho realizáciu šesťtisíc eur.
CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
INZERCIA
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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bol Jorge Mario Bergoglio predtým, ako
sa stal pápežom 22.50 Gréckokatolícky
magazín R
14.11. (sobota) 10.15 Svätá omša z Ríma
– priamy prenos na záver návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum
z Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda
v Ríme 16.45 Hudobné pódium: Hanka
Servická: Jubilejný koncert (4) 19.30 Gréckokatolícky magazín R 20.25 Dvere z olova
⓬ – dokument o ostrihomskom arcibiskupovi, kardinálovi Józsefovi Mindszentovi,
ktorý bol za kritický postoj voči komunizmu
v roku 1948 odsúdený na doživotie; po prepustení na slobodu v roku 1956 našiel azyl
na americkej ambasáde v Budapešti, kde
zostal neuveriteľných pätnásť rokov 21.25
Most ⓬ – krátky film, ktorý pomáha pochopiť, akú obeť urobil Boh, keď dal svojho
jediného Syna – Ježiša Krista, aby hriešni
ľudia mohli byť zachránení od večnej smrti
22.50 Sestra Hyacinta: Služba – dokument
o tom, ako môže byť život službou a služba
naplnením života, ktorý prináša aj prekvapenia 22.55 Otec Miroslav: Vzdelanosť –
stretnutie s olomouckým vysokoškolským
kaplánom, jezuitom a učencom otcom
Mirkom Heroldom SJ, ktorý porozpráva,
aké miesto má v našom živote vzdelanie
15.11. (nedeľa) 19.45 Katechéza: Podobenstvá 8. – autor: František Trstenský
20.55 Medzi nebom a zemou – hosť:
prírodovedec Miroslav Saniga
16.11. (pondelok) 11.05 Gréckokatolícky
magazín R

17.11. (utorok) 16.30 Krížové výpravy:
Kresťanstvo odpovedá (3) – na tretej
krížovej výprave sa zúčastnili anglický kráľ
Richard I. Levie srdce, francúzsky kráľ Filip
a nemecký cisár Fridrich Barbarossa 17.00
Zdenka – dokumentárny film o živote a duchovnom profile rehoľnej sestry Zdenky
Schelingovej, ktorá sa stala obeťou režimu
20.50 Gréckokatolícky magazín
18.11. (streda) 16.30 Viera v Rusku: Osud
Anny Abrikosovovej ⓬ – dokument o Anne
a jej manželovi, ktorí sa obrátili na katolícku
vieru; stáli pri zrode novej farnosti, pomohli
so založením komunity dominikánov;
po revolúcii Anna prisahala, že sa obetuje
za záchranu Ruska; zatkli ju a pre vieru
položila život 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku
19.11. (štvrtok) 16.25 Kľúč k šťastiu
(Gruzínsko) – dokument o Zurabovi Kakachishvilim, gruzínskom farárovi, ktorý sa
po sedemdesiatich rokoch komunistického
útlaku vo svojej rodnej zemi znova pokúša
šíriť náboženské učenie a oživiť v ľuďoch
vieru v Boha
20.11. (piatok) 04.00 Gréckokatolícky
magazín R 16.45 Stopy v snehu – dokumentárny film o pašovaní literatúry
do Československa v období neslobody
22.50 Gréckokatolícky magazín R
21.11. (sobota) 16.00 Večerná univerzita:
Dejiny modlitby posvätného ruženca – autor: Jozef Haľko 20.25 O bohoch a ľuďoch –
film prináša svedectvo o vernosti mníchov,

Bree je presvedčená, že havária lietadla si vyžiadala život jej manžela i malého Davyho.
No syn tragédiu prežije. Podarí sa jej ho nájsť skôr, než bude neskoro? Bree Nichollsová,
záchranárka pátracieho tímu K-9, vie, že šanca nájsť v divočine michiganského horného
polostrova manžela a syna je každým dňom menšia. No aj keď od pádu lietadla už uplynuli celé mesiace, ani srdce, ani verný pes Samson jej nedovolia vzdať sa. V malej chatke
hlboko v lesoch sa zobudí chlapček. Kým nevyzdravel, starala sa o neho istá samotárka,
no vôbec nerozumie, prečo ho volá iným menom. A prečo sa nazýva jeho matkou. Chce
odísť, no príde zima, a jeho život závisí len od nej. (i527.net)

Konečne doma
Nový animák Konečne doma je vtipným, emočne nabitým dielom spoločnosti Dream
Works. V úvode krátkej stopáže predstaví divákovi Buvov, milú rasu emzákov, ktorí
kočujú vesmírom a hľadajú si nový domov, lebo ten posledný im zničili Gorgovia. Pristanú na Zemi, elegantne vyhostia ľudstvo do rezervácie v Austrálii a sami si prispôsobia
ľudské príbytky. Jedným z nich je milý, nešikovný O. Ten spoznáva ľudské dievča Tip,
ktoré hľadá svoju stratenú mamu. Cestou po celej Zemi zažívajú mnohé dobrodružstvá.
Uvidíte Eiffelovku hore nohami, vypitú „citronádu“ zo záchodovej misy, ale aj ukážku
toho, ako sa z nuly môže stať hrdina a zo samotára ten, kto už nezostane sám. (Michal Pavlišinovič)

Pavel Helan: iBůh
Pavel Helan je textár, spevák, gitarista, klavirista a finalista súťaže Česko Slovensko má
talent z roku 2013. Z toho roka pochádza aj jeho druhé CD iBůh. V titulnej piesni je
hosťom Peter Bende. Pre texty piesní, ktoré Pavel Helan skladá sám (alebo s pomocou
Michala Černíka), sú príznačné črty optimizmu a humoru. Niektoré texty sú vyložene
komické, iné v sebe zasa nesú vážne témy a hlbšiu myšlienku. Vo viacerých piesňach cítiť autorovo napojenie na Boha a jeho meditácie nad Bibliou. (zachej.sk)

sile viery a duchovnom porozumení, ktoré
sa snažili šíriť medzi kresťanmi a moslimami 22.50 Kapucín Radek: Obdarovanie –
dokument o obdarovaní a závislosti 22.55
Sestra Ráchel: Chudoba – rozprávanie
s klariskou o chudobe
22.11. (nedeľa) 20.55 Medzi nebom a zemou – hosť: Bernard Herstek, spájaný so
súborom Prešovčatá

06.11. (piatok) 20.00 Výber nadčasových
nahrávok modernej populárnej hudby
21.30 Novinky v neurológii
07.11. (sobota) 15.15 O cenu slovenského
učeného tovarišstva s Dr. Horváthovou a jej
hosťami 20.15 Rozbor homílie arcibiskupa
Cyrila Vasiľa z 15. septembra v Šaštíne
pre dnešnú dobu; hosť: prof. František
Trstenský
08.11. (nedeľa) 13.00 P. O. Hviezdoslav –
Gábor Vlkolinský
09.11. (pondelok) 20.00 Skúsenosti
stredoškolákov s misiami na Slovensku
a v zahraničí
10.11. (utorok) 16.30 Mimoriadny rozdávatelia svätého prijímania; hostia: Peter
Staroštík a Štefan Fábry
12.11. (štvrtok) 08.30 Životná cesta pani
Anny Martinovej zo Slovenska do Paríža
14.11. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slúži otec Polykarp Jacoš
20.15 Rok zasväteného života – svedectvá
rehoľníkov
15.11. (nedeľa) 13.00 Kristova nevesta –
hra o svätej Kataríne
16.11. (pondelok) 20.00 Ako empaticky
povedať nie a odmietnuť zlú partiu
17.11. (utorok) 16.30 Príhovory Svätého
Otca Františka na tému rodina počas 10.
apoštolskej cesty v USA; hosť: Marek Iskra,
správca centra pre rodinu Banskobystrickej
diecézy
18.11. (streda) 11.10 Ako zvládnuť výchovu detí bez stresu a v pohode s pani
Jankou Hájovou 16.30 Rímskokatolícka
farnosť Obyce
19.11. (štvrtok) 08.30 Práca Únie Slovákov
v zahraničí
20.11. (piatok) 20.00 Výber nadčasových
nahrávok modernej populárnej hudby
21.11. (sobota) 15.15 Výber z básnickej
tvorby kapucína Pavla Korbu
22.11. (nedeľa) 13.00 Pieseň o sv. Cecílii
20.30 800. výročie dominikánskej rehole

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

Colleen Cobleová: Bez stopy, Rockharborské mystérium 1
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09.11. (pondelok) 11.05 Gréckokatolícky
magazín R 13.25 Hudobné pódium: Hanka
Servická: Jubilejný koncert (3) R
10.11. (utorok) 17.30 Doma je doma:
V tvári muža – publicistická relácia o hudobno-divadelnom evanjelizačnom projekte, v ktorom sa evanjelizácia spája
s hudbou, tancom a videoprojekciou;
hostia: spevácky zbor FireFy z Bernolákova
18.30 Krížové výpravy: Križiacke panstvá
(2) ⓬ – po zázračnom úspechu prvej krížovej výpravy zriadili križiaci vo Svätej zemi
križiacke panstvá 20.50 Gréckokatolícky
magazín – magazín o Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku
11.11. (streda) 18.30 Viera v Rusku:
Súdne procesy, výsmech spravodlivosti
⓬ – dokument o súdnom procese proti
kňazom 20.10 Prehľad katolíckych periodík
na Slovensku
12.11. (štvrtok) 01.50 Hudobné pódium:
Hanka Servická: Jubilejný koncert (3) R
09.40 Peter medzi nami, cyklus katechéz
o rodine: Poslanie rodiny ako miesta zrodu
ľudského života – katechézy pápežov
13.11. (piatok) 04.00 Gréckokatolícky
magazín R 09.35 Irak – zem svätých a mučeníkov ⓬ – dokument, ktorý prináša
pohľad na kresťanstvo v Iraku, zdanlivo
čisto moslimskej krajine; predstavitelia
Chaldejskej katolíckej cirkvi rozprávajú
o ťažkej situácii a rizikách, ktorým sú miestni kresťania vystavovaní 16.45 František
– ľudový pápež – dokument o tom, kým
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06.11. (piatok) 11.25 Orientácie R
08.11. (nedeľa) 12.05 Orientácie 19.55
Slovo – príhovor bratislavského protosynkela Vladimíra Skybu 00.20 Slovo R
09.11. (pondelok) 10.25 Prešiel som

hranicu – dokumentárny film o Titusovi
Zemanovi a prevádzaní kňazov cez hranice v päťdesiatych rokoch v bývalom
Československu 15.00 Väzeň č. 9 000 –
dokumentárny film o útrapách jednotlivca
v 50. rokoch 20. storočia počas totalitného
režimu na Slovensku; autori idú po stopách nebohého lekára Hledíka, ktorého
nadlho zmietla zo života vlna politických
monsterprocesov v päťdesiatych rokoch
10.11. (utorok) 14.05 Spravodliví – dokument o Slovákoch, ktorí počas druhej
svetovej vojny pomáhali Židom 20.10
Osvienčimský proces – dokument o priebehu súdneho procesu s vojnovými zločincami spoluzodpovednými za smrť dvoch
miliónov nevinných ľudí zavraždených
v koncentračnom tábore Osvienčim počas
druhej svetovej vojny
12.11. (štvrtok) 08.30 Staré oravské nôty
– dokumentárny film o ľudových zvykoch
na Orave R
13.11. (piatok) 11.25 Orientácie R
15.11. (nedeľa) 12.10 Orientácie 19.40
Slovo 00.50 Slovo R
20.11. (piatok) 11.25 Orientácie R
22.11. (nedeľa) 13.10 Orientácie 19.50
Slovo – príhovor dona Luscoňa, saleziána
00.45 Slovo R
RÁDIO SLOVENSKO
Nedeľa 23.05 Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí počas druhej
svetovej vojny pomáhali Židom
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
08.11. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; slúži Mons. Bernard
Bober, arcibiskup
15.11. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje
Alexander Knorr, špirituál kňazského
seminára v Bratislave
22.11. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie zo Štítnika; káže Daniel Gdovin
29.11. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Reformovanej kresťanskej cirkvi z Bratislavy;
káže prof. Imrich Peres

Liturgické
pexeso
Felón
Felón je časť bohoslužobného rúcha
kňaza. Vyvinul sa z cestovného plášťa. Vo východnej tradícii z praktických dôvodov ubrali z jeho prednej
časti, inak by bol všade rovnako dlhý.
V západnej tradícii ubrali po oboch
stranách, a tak vznikol ornát.
Okrem felóna patrí do odevu kňaza
a biskupa aj pás (pojas). Symbolizuje
Božiu silu, ktorú Pán dáva svojim
služobníkom. Na ruky si zasa kňazi
i biskupi dávajú narukavníky (narukvice). Aj tie symbolizujú Božiu moc
a vyvolenie. Spolu s pásom nemajú
iba symbolický, ale aj praktický význam pri odievaní kňaza.
Pomôcky:
Ajaja, Ignon, Bahniakovitý
Nemotaj sa
vták
Adi, Anapo

RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená

Továreň
ohýbaného
nábytku,
skratka

Katedra
chémie,
skratka

Izbová
rastlina

slovo

EČV Košíc

Alebo

Duša u starých
Egypťanov
Francúzska
rieka

Domácke
ženské meno

3. časť
tajničky

Typické
slovenské
pohostinstvo

Skupenstvo
vody

Poškoď
rýpaním

Palma
Pletenina
Obergericht,
skratka
Nástroje
na česanie

Sarmat

Primát
z pralesa
Europ. Algae
Bio. Assoc.

Slepý,
po nemecky

Ampérzávit,
skratka
Nemecký
politik

Španielsky
člen
Výmera
pozemku

Zairské mesto

Pohanenie

Japonské
platidlo

slovo

Autor:
Vladimír Japonská míľa
Komanický
Slovan

1. časť
tajničky

Príbuzná

Citoslovce
odporu

Odplaš

Plurál, skratka

Lesklá látka

4. časť tajničky
Brúsny kameň

Obydlie baču

Citoslovce

Symetrála

Talianska rieka
Hľa, po rusky

Neroztavuje

Chem. značka
argónu

Keď

V poriadku

2. časť
tajničky

RÁDIO REGINA
Pondelok 17.05 Viera v živote
Utorok 20.00 Duchovné horizonty R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15
Ekuména vo svete R 21.00 Biblické príbehy (BA, BB)
Nedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
21.00 Biblické príbehy (BA, BB)
28.11. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Miroslav Mrug, Vranov
nad Topľou-Lomnica)
29.11. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R

Nasýtený
uhľovodík

Grécka
pohrebná
obeť

Lesklý náter

F R V A N Á D O O B I

L

Mys

I

E D H R

I Y N Á S B A A J R A N I

E L Š Y

K K Z V E R N O Á T O R B A L T B
A O E

I R O Ľ K U T Á B D D N S Á

R K L N K P N O A R E
O CH E

I O E S A R

I O A A J U D N S T T J A I

L Ž N C B K F M Á A R A K U N O P
Á A I A N A K R I D P E N O R Í V
D L N V R É

I

Í C A T Á S U K E K

A Á A M I A R E N Ó T N S A I A K
P R Á C A C B Y N I O K R K L T N
B R E H Y T A Y T V L T A I A I A
I K O M N A T Y A S Y H CH O D B A

Legenda: ADRESA, ANUITA, BANKÁRI, BARAN, BARDEJOV,
BEDÁRI, BREHY, FARMÁRI, FYZIKA, HLADINA, HLINÍK,
CHLIEB, CHODBA, IKONA, INOTAJ, KALICH, KAPOR, KARTY,
KETÓNY, KOLIBA, KOMNATY, LIANA, MURÁRI, NÁZOR,
OBILIE, OKRES, OSNOVA, PAMIATKA, PÁSKA, PATENTY,
PONUKA, PRÁCA, ROBOTNÍK, ROLÁDA, RYBÁRI, SKOKAN,
SONAR, SRDCE, STYRÉN, TITÁN, TORBA, TUREK, VANÁD,
VINICA, ZELENINA, ZVER, ŽALÁR, ŽIVICA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 22 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 21. Krížovka: Je to čižma bosého,
ktorú ty máš, ale ju nenosíš. Osemsmerovka: Ak je naše
srdce čisté, dokážeme vidieť Božiu vôľu. Výherca: Tomáš
Mingáč zo Spišskej Novej Vsi
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Gréckokatolícke univerzitné
pastoračné a poradenské centrum
pri UPJŠ Košice
MIESTO STRETNUTIA S DRUHÝMI, S BOHOM A SO SEBOU SAMÝM

GR.KAT. MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
13. – 15.11. AŠAD. Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
27. – 29.11. Víkend pre mládež z kňazských rodín.
Duchovno-formačný víkend pre mládež z kňazských
rodín. Veková kategória účastníkov je od 14 rokov.
CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
13. – 15.11. Prorocký kurz. Kurz o prorockých daroch
s Brendanom McCaulleyom sa dotýka daru proroctva
a jeho používania v Cirkvi. Počas kurzu bude priestor
na individuálne poradenstvo a modlitby, prednášky
o prorockých daroch, ako aj chvály a priestor na to,
ako slúžiť týmto darom. Príspevok na kurz je 45 eur.
PÚTNICKÉ MIESTA
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

Otvárame svoje brány všetkým študentom
v budove Minerva (areál UPJŠ, Moyesova 9 Košice, 2. poschodie).
Osobné rozhovory a konzultácie
UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK
10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 (po dohovore prípadne aj v inom termíne)
Liturgia pre vysokoškolákov
Každú stredu o 17.00 v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky (oproti areálu
UPJŠ, Moyzesova 40, Košice)
Otvorené stretnutia pre študentov a verejnosť
Každú stredu o 18.00 v budove Minerva alebo v pastoračných priestoroch
Gréckokatolíckeho farského úradu Košice-Staré Mesto (oproti areálu UPJŠ)
Duchovný správca centra: Martin Mráz, HELic.
Adresa: Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske námestie 2/A,
040 01 Košice
Telefón: +421 911 711 450
E-mail: mraz.martin@grkatke.sk
Web: www.unipas.grkatke.sk
Facebook: Gréckokatolícke univerzitné centrum

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)
poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk
Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

07.11. Fatimská sobota – protopresbyterát Stropkov a Hanušovce (10.00 h)
08.12. Fatimská sobota – protopresbyterát Stará Ľubovňa a Orlov (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
07.11. Fatimská sobota (08.30 h)
25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
07.11. Fatimská sobota (10.30 h)
08.11. Malá púť (09.00 h)
06.12. Fatimská sobota (08.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
13.11. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
GR.KAT. MLÁDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:
Michal Vasiľ: michalvasil327@gmail.com
Pondelok 17.30 Študentský zbor (Šarišanka,
Hurbanistov 3) 20.00 Svätá liturgia (internát, Ul.
17. novembra)
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
17.45 Stretnutie pri čaji / Príprava na SDM 2016
(Šarišanka, Hurbanistov 3)
Streda 17.45 Modlitbový večer a katechéza (GTF PU)
Štvrtok 15.15 Študentské stretko pre stredoškolákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)
10.11. Misie v Jordánsku – beseda s dobrovoľníčkou Emíliou Leškovou (17.45 h)
17.11. Stretnutie pri čaji – Katechézy k SDM 2016,
vedú Marek Baran, Viktória Žolnová (17.45 h)
KOMUNITA CENACOLO
www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku

