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Prešovský protopresbyterát

Po zriadení Prešovskej 
eparchie v roku 1818 sa 
dovtedajší farský Chrám 

sv. Jána Krstiteľa stal kated-
rálnym a už prvý prešovský 
biskup Gregor Tarkovič začal 
uvádzať vo svojich schematiz-
moch Prešovský dekanát. Vtedy 
pozostával zo štrnástich farnos-
tí, pričom niektoré z nich dnes 
tvoria Sabinovský protopresby-
terát. Dalo by sa zjednodušene 
povedať, že jeho územie sa 
nemenilo až do roku 1996, teda 
po odčlenenie Sabinovského 
protopresbyterátu.

Srdce protopresbytátu tvorí 
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, 
ktorá je od roku 2008 metro-
politnou katedrálou. Tá je aj 
hlavným pútnickým miestom 
protopresbyterátu. Okrem 

relikvie svätého Kríža sa v nej 
nachádzajú mošči (telesné os-
tatky) biskupov mučeníkov bl. 
Pavla a bl. Vasiľa. Od najstar-
ších čias sa kresťania schádzali 
na spoločnej modlitbe na hro-
boch mučeníkov. Od roku 
2003 sa v chráme nachádza 
kópia Turínskeho plátna. Láka 
množstvo pútnikov, ktorí sa 
prídu modliť a uctiť si vzác-
nu relikviu, ktorá pripomína 
utrpenie, smrť, ale i vzkriesenie 
nášho Pána. Katedrála je denne 
otvorená, a tak ju navštevujú 
aj turisti. V podzemí je kryp-
ta, ktorá od začiatku slúžila 
ako miesto na pochovávanie 
kňazov a bratov rehoľníkov 
– minoritov, ktorým pôvod-
ne tento chrám (v rokoch 
1673 – 1787) patril. Postupne 

do nej boli pochovávaní aj 
gréckokatolícki biskupi: Gregor 
Tarkovič, Mikuláš Tóth, Ján 
Váli, ale aj kanonici prešovskej 
kapituly. Hádam najznámejším 
je Alexander Duchnovič. Jeho 
socha prežila aj komunizmus 
a dnes sa nachádza na Duch-
novičovom námestí pri Toryse. 
Počas rekonštrukcie krypty bol 
objavený hrob pre nás dôleži-
tého mukačevského biskupa 
Jána Jozefa de Kamilisa (1689 
– 1706), rodáka z gréckeho 
ostrova Chios, ktorý zomrel 22. 
augusta 1706 práve v kláštore 
otcov minoritov (terajšia arci-
biskupská rezidencia). Počas 
Rákociho bojov v Prešove nikto 
nemohol tušiť, že toto raz bude 
hlavný chrám všetkých gréc-
kokatolíkov v hornom Uhor-
sku, neskôr v Československu 
a teraz na Slovensku.

Keďže Prešov je akýmsi 
pomyselným hlavným mestom 
gréckokatolíkov, nachádzajú sa 
tu dôležité cirkevné ustanoviz-
ne: Gréckokatolícky kňazský 
seminár bl. Petra Pavla Gojdiča, 
Gréckokatolícka teologická 
fakulta, ktorá patrí do Prešov-
skej univerzity, Gréckokatolícke 
mládežnícke centrum, Gréc-
kokatolícka charita, redakcia 

časopisu Slovo, cirkevné školy 
a podobne.

Nemôžeme zabudnúť 
na rehoľné spoločenstvá, ktoré 
tu majú svoje kláštory a mo-
nastiere. Baziliáni, baziliánky 
a sestry služobnice sa podieľajú 
na rozvoji duchovného života 
veriacich nielen Prešovského 
protopresbyterátu, ale celej 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku.

Zaujímavosti
Prešov pôvodne patril pod 
farnosť Ruská Nová Ves. Tu 
istý čas rezidoval aj biskup de 
Kamillis. Odzrkadlilo sa to aj 
v patrocíniu farskej kaplnky 
v katedrále. V protopresbyterá-
te sa nachádza jediný drevený 
chrám – v Brežanoch – z roku 
1726, zasvätený sv. Lukášovi. 
V Klenove, kde je rovnako ako 
v Miklušovciach gotický chrám, 
sa nachádza starobylá drevená 
zvonica. Chrám zasvätený sv. 
prorokovi Izaiášovi v Ľuboti-
ciach bol pôvodne židovskou 
synagógou.

V protopresbyteráte sa naro-
dili dvaja významní prešovskí 
biskupi – Pavel Peter Gojdič 
OSBM v Ruských Pekľanoch 
a Ján Hirka v Abranovciach, 
kde na cintoríne odpočívajú aj 
jeho telesné ostatky. n

Daniel Galajda
snímky: M. Žarnayová

Štatistika
Gréckokatolíkov: 12 089
Farností: 14  Filiálok: 14
Chrámov: 23  Kaplniek: 10
Najstarší chrám: 

Narodenia Presvätej Bohorodičky (1300), Miklušovce
Najnovší chrám: Najsvätejšej Trojice (2014), Žehňa-Dúbrava
Prvý doložený kňaz: Eliáš Danielovič (1718), Miklušovce

zdroj: Schematiznus 2014
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Vianočné výzvy
Pastorácia v zahraničí prináša veľa výziev, 
ale na druhej strane obohacuje poznávaním 
novej kultúry a spôsobu jej života. Na tieto 
rozdiely života spoločnosti boli zvedaví moji 
priatelia a známi zo Slovenska počas môjho 
osemročného pôsobenia vo Farnosti sv. 
Mikuláša v Barbertone v štáte Ohio. Mno-
hokrát ich však moje odpovede sklamali. 
Azda preto, že sa nekryli so zaužívaným 
stereotypom o živote americkej spoločnosti 
sprostredkovaným hollywoodskou kinema-
tografiou. Tieto stereotypy zvyčajne vypo-
vedajú o negatívach a mlčia o druhej strane 
mince, pozitívach, ktoré hodno nasledovať.

V tomto období prípravy na slávenie 
sviatku Narodenia Pána by som vám chcel 
sprostredkovať svoju skúsenosť práve s tým-
to predvianočným obdobím. Je pravdou, 
že reklamná kampaň a výzdoba obchodov 
doslova núti ku konzumnému prístupu 
k týmto sviatkom už od konca októbra. Je 
však pravdou aj to, že v tomto období mno-
hí kresťania hľadajú konkrétne cesty, ako 
prakticky osláviť narodenie Pána.

Pozerajúc na život svojej farnosti by som 
sa chcel upriamiť iba na dva aspekty, ktoré 
dominujú tomuto obdobiu: charita a rodina.

Charita je chápaná ako praktické vyjadre-
nie viery. Naša farnosť nie je veľká. Napriek 
tomu sa každý mesiac pokúšame nasýtiť sto 
bezdomovcov a obdarovať rovnaký počet 
núdznych nevyhnutnými životnými potre-
bami. Filipovka – obdobie prípravy na svia-
tok Narodenia Pána je však časom veľkej 
charitatívnej činnosti. Hneď na jej začiatku 
sa v spojení s Dňom vďakyvzdania koná 
potravinová zbierka, ktorá prinesie mno-
hým jedlo na stôl. Vzápätí sa začína akcia 
Vianočný stromček. Charitatívne organizá-
cie nám zvyčajne poskytnú zoznam potrieb 
rodín v núdzi. Zvyčajne si volíme okolo sto 
rodín z nášho mesta a blízkeho okolia. Po-
tom pridáme rodiny z našej farnosti, ktoré 
potrebujú určitú pomoc. Zoznam potrieb 
pre jednotlivú rodinu sa napíše na papiero-

vú vianočnú ozdobu a zavesí sa na stromček 
pri vstupe do chrámu. Po nedeľnej božskej 
liturgii si ľudia ozdoby rozoberú, zakúpia 
požadované veci a prinesú ich do chrá-
mu pred ikonu sv. Mikuláša. Charitatívna 
organizácia potom zabezpečí distribúciu 
darov jednotlivým rodinám. K týmto dvom 
veľkým aktivitám sa musia prirátať stovky 
hodín strávených dobrovoľníckou prácou 
v prospech rôznych charitatívnych organi-
zácií.

Druhým aspektom je rodina. Je bežné, 
že deti a vnúčatá žijú kvôli práci v rôznych 
štátoch USA. Deň vďakyvzdania a Vianoce 
sú však časom, keď sa rodiny schádzajú, a to 
neraz i z veľkej diaľky, aby strávili niekoľko 
dní spolu. Tí, ktorí sú sami, sú pozvaní strá-
viť Štedrý večer na fare. Je vždy malým zá-
zrakom vidieť, koľko ľudí sa dokáže zmestiť 
do farskej obývačky. Tento dôraz na rodinu 
dáva výraznú príchuť príprave na Vianoce.

To, čo som priblížil zo života našej farnos-
ti, možno vidieť a zažiť vo väčšej či menšej 
miere v každej farnosti. Duch spolupatrič-
nosti a úsilie o konkrétne skutky lásky sú 
v tomto období citeľné. Celkom isto potlá-
čajú do úzadia tlak konzumného prístupu 
k sviatkom. Práve na toto myslel redaktor 
miestnych novín, keď v úvodníku minulo-
ročného vianočného vydania napísal: „Som 
ateista, ale som šťastný, že žijem v kresťan-
skej krajine.“ Aj keď s termínom „kresťanská 
krajina“ možno trocha polemizovať, je isté, 
že kresťania ešte dokážu udržať kresťanské 
hodnoty na prvých priečkach spoločnosti.

Nech je tento čas prípravy na Vianoce 
pre každého z nás časom nielen duchovnej 
prípravy, ale aj naplnením našej viery kon-
krétnymi skutkami lásky.

Mgr. Miron Keruľ-Kmec
kňaz pôsobiaci v Parmskej eparchii v USA
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�� Vyšší predstavení Spoločnosti 
Ježišovej v Európe, ktorí sa v októbri 
stretli neďaleko Ríma na gene-
rálnom zhromaždení Konferencie 
európskych provinciálov, vydali 19. 
októbra záverečné vyhlásenie s ná-
zvom Výzva k solidarite – utečenci. 
Apelujúc na slová zakladateľa rehole 
sv. Ignáca z Loyoly o tom, že „láska 
a záujem o druhých sa viac prejavuje 
v skutkoch ako v slovách“, povzbu-
dili jezuitské komunity k ešte väčšej 
solidarite s migrantmi.

�� Svätý Otec František 22. októbra 
rozhodol o zriadení nového vati-
kánskeho dikastéria, ktoré bude 
pokrývať oblasti laikov a rodiny, a za-
hrnie aj problematiku života. Oznámil 
to v úvode generálnej kongregácie 
na synode o rodine konajúcej sa vo 
Vatikáne. (RV)

�� Neznámi páchatelia zaútočili 26. 
októbra na Chrám sv. Františka z As-
sisi v severosýrskom Aleppe. Počas 
bohoslužby niekto hodil na strechu 
kostola zápalnú fľašu. Explózia silne 
poškodila chrám a zranila šesť osôb.

�� Kongregácia pre náuku viery má 
nového podsekretára. Svätý Otec 
František vymenoval 27. októbra 
do tejto funkcie Mons. Giacoma 
Morandiho, ktorý doteraz prednášal 
biblickú a patristickú exegézu v aka-
demických inštitúciách v severnom 
Taliansku a v Ríme a pôsobil ako 
generálny vikár arcidiecézy Modena-
-Nonantola. (RV)

�� Heslom Robiť dobro a vyhrať 
zverejnil Vatikán 27. októbra výzvu 
zapojiť sa do 3. ročníka pápežo-
vej dobročinnej lotérie. Žreb stojí 
desať eur a možno ho získať vo 
vatikánskej lekárni, na vatikánskej 
pošte, v obchodoch na vatikánskej 
železničnej stanici či v obchodoch vo 
vatikánskych múzeách. Výťažok bude 
venovaný na charitatívne projekty. 
Vo februári bude vyžrebovaných šty-
ridsať cien – darov, ktoré dostal Svätý 
Otec František. (ZENIT)

�� Čestnú tabuľu venovanú pamiat-
ke Andreja Šeptického, ľvovského 
metropolitu, pri príležitosti 150. vý-
ročia narodenia odhalil a posvätil 28. 
októbra na priečelí mestského úradu 
v Kyjeve Sviatoslav Ševčuk, kyjevsko-
-haličský vyšší arcibiskup a kyjevský 
metropolita. (ugcc.ua)

Svätý Otec privítal v Ríme Rómov z celého sveta
V Aule Pavla VI. vyvrcholi-
la 26. októbra Svetová púť 
Rómov audienciou so Svätým 
Otcom Františkom. Medzi 
piatimi tisíckami účastníkov 
z Európy, Ameriky a Ázie bola 
120-členná slovenská skupina 
vedená košickým arcibiskupom 
Mons. Bernardom Boberom, 
predsedom rady pre pastoráciu 
Rómov a menšín v rámci Kon-
ferencie biskupov Slovenska 
(KBS). Na podujatí sa aktívne 
zúčastnil aj splnomocnenec 
vlády SR pre rómske komunity 
Peter Pollák.

Púť Rómov do Vatikánu 
sa uskutočnila po druhýkrát 
v histórii. Od prvého stretnutia 

s pápežom Pavlom VI. uplynulo 
jubilejných päťdesiat rokov.

Svätý Otec František vo 
svojom príhovore zdôraznil ne-
ľahkú minulosť a pretrvávajúcu 
diskrimináciu voči rómskemu 
etniku. Pápežovi záleží na tom, 
aby Rómovia mali vzdelanie, 
aby našli lepšie uplatnenie 
na trhu práce. Mnohí Rómovia 
sa cítia nepochopení, neprijatí, 
opovrhovaní, marginalizovaní. 
Preto pozvanie na stretnutie 
do Vatikánu vnímali zaintere-
sovaní ako krok Svätého Otca 
k tým najbiednejším a najpo-
slednejším. (Zdenka Tadea 
Pompová OSBM, TK KBS)

Kardinál Leonardo Sandri navštívil Maroko
Prefekt Kongregácie pre 
východné cirkvi kardinál 
Leonardo Sandri ukončil 29. 
októbra svoju dvojdňovú cestu 
do Maroka. Okrem návštevy 
komunít v mestách Rabat a Fez 
vystúpil na sympóziu s názvom 
Medzináboženský dialóg, základ 
dialógu a konfrontácie. Vo svo-
jom príhovore pripomenul 50. 
výročie vyhlásenia deklarácie 
Nostra aetate, ako aj medzi-

náboženské stretnutie v Assisi 
v roku 1986, iniciované pápe-
žom Jánom Pavlom II. Kardinál 
Sandri poukázal aj na nedo-
statočné poznanie viery u ľudí, 
keďže jediné informácie o nich 
často získavame z masmé-
dií, ktoré nie vždy informujú 
korektne a pravdivo. Na margo 
dialógu medzi náboženstvami 
okrem iného povedal: „Šírenie 
medzináboženského dialógu je 

veľký a nevyhnutný záväzok, 
preto jeho iniciátori a animáto-
ri musia byť dobre formovaní 
vo vlastných tradíciách, s jas-
nou náboženskou identitou, 
obdarení ľudskými kvalitami 
a cnosťami. V tomto dialógu 
majú všetci svoje úlohy a svoj 
priestor, ako aj rozličné zodpo-
vednosti.“ (RV)

Gréckokatolíci v Nyíregyháze majú nového apoštolského 
administrátora
V sobotu 31. októbra vymenoval 
Svätý Otec František rehoľného 
kňaza otca Ábela A. Szocsku 
OSBM za nového apoštolského 
administrátora pre gréckokato-
lícku eparchiu v Nyíregyháze. 

Otec Szocska bude do úradu 
slávnostne uvedený pri svätej 
liturgii slávenej 12. decem-
bra v Katedrále sv. Mikuláša 
v Nyíregyháze. Eparchiu bude 
spravovať bez biskupských prá-
vomocí, ale s právom zúčastňo-
vať sa na zasadnutiach miestnej 
Rady hierarchov.

Gréckokatolícka cirkev 
v Maďarsku bola v marci tohto 
roka pápežom Františkom 
zreorganizovaná a povýšená 
na metropolitnú cirkev sui 
iuris. Doterajšia Hajdúdorož-
ská eparchia bola povýšená 
na archieparchiu, Miškovecký 
exarchát na eparchiu a bola 
zriadená nová eparchia v Nyíre-
gyháze. Od tejto reorganizácie 
spravoval Nyíregyhazskú epar-
chiu apoštolský administrátor 

sede vacante vladyka Atanáz 
Orosz, miškovecký eparcha.

Rehoľný kňaz Ábel A. 
Szocska OSBM sa narodil 24. 
septembra 1972 v Nagyszőlősi. 
V roku 1995 vstúpil do Rádu 
sv. Bazila Veľkého. Večné sľuby 
zložil 20. júna 2001 a 30. sep-
tembra toho istého roka prijal 
kňazskú vysviacku z rúk haj-
dúdorožského biskupa Szilárda 
Keresztesa. V rokoch 2001 – 
2002 bol výpomocným duchov-
ným vo farnosti Budapešť-Kis-
pest. V rokoch 2004 – 2008 bol 
ustanovený za farára farnosti. 
V rokoch 2009 – 2011 bol 
farárom v Máriapócsi a od júla 
2012 ekonómom exarchátu 
v Miškovci. (gorogkatolikus.hu, 
Patrik Pankulics)
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�� Pomocný biskup Spišskej diecézy 
Mons. Andrej Imrich sa zriekol 
svojho úradu. Mons. Imrich vyjad-
ril želanie, aby jeho rozhodnutie, 
ktoré Svätý Otec František prijal 
15. októbra, bolo chápané v pokoji, 
v duchu jeho úprimnej, neustálej 
snahy o dobro Cirkvi na Slovensku. 
Mons. Andrej Imrich sa narodil 9. ja-
nuára 1948 v Mníšku nad Popradom. 
Kňazskú vysviacku prijal 8. júna 1974. 
Za spišského pomocného biskupa bol 
vymenovaný 4. júna 1992 sv. Jánom 
Pavlom II. Biskupskú vysviacku prijal 
11. júla 1992 v Katedrále sv. Martina 
v Spišskom Podhradí.

�� 17. – 25. októbra sa vo farskom 
Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Zbehňove uskutočnili sväté misie, 

ktoré viedli otcovia redemptoristi Jo-
zef Jurčenko a Miroslav Bujdoš. Veria-
ci dostali ponuku bohatého duchov-
ného programu v dopoludňajších 
aj večerných hodinách. Kázne boli 
venované mužom, ženám, manže-
lom, mládeži aj deťom. Na záver bol 
posvätený nový misijný kríž. Napo-
sledy sa misie vo farnosti uskutočnili 
v roku 1942. (Štefan Ančočik)

�� Siedma animátorská škola Košic-
kej eparchie sa za účasti budúcich 
gréckokatolíckych animátorov a ich 
vedúcich uskutočnila 23. – 25. ok-
tóbra na pôde Cirkevnej strednej od-
bornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. 
V programe predĺženého víkendu sa 
mladým prihovorili otec Milan Kmec, 
otec Lukáš Vojčík a Viliam Krunka. 
(Anna Čujová)

�� 23. októbra slávil v bazilike minor 
v Michalovciach vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha, 
za veľkej účasti veriacich starobylú 
Liturgiu sv. apoštola Jakuba. Vzhľa-
dom na zvláštnosť tejto svätej liturgie 
spev viedol Kňazský zbor sv. Jakuba. 
Vladyka Milan v homílii varoval pred 
súčasnými predsudkami, ktoré bránia 

Slovensko sa rozlúčilo s kardinálom 
Jánom Chryzostomom Korcom
24. októbra zomrel v Nitre 
vo veku 91 rokov nitriansky 
emeritný biskup, kardinál Ján 
Chryzostom Korec. Bývalého 
nitrianskeho biskupa pochovali 
31. októbra v dolnej lodi Kated-
rálneho chrámu svätého Eme-
ráma. Pohrebnej svätej omši 
a obradom predsedal krakovský 
arcibiskup kardinál Stanislav 
Dziwisz. Obrancu viery, vlasti 
a človeka si prišli poslednýkrát 

uctiť rodina, priatelia, známi, 
vysokí cirkevní predstavitelia, 
stovky kňazov, rehoľníkov 
a predstavitelia politického 
a spoločenského života a tisícky 
ľudí. Prítomní boli aj najvyšší 
ústavní činitelia – prezident 
SR Andrej Kiska, predseda NR 
SR Peter Pellegrini a predseda 
vlády SR Robert Fico.

V homílii sa prítomným 
prihovoril Mons. Viliam Judák, 
ktorý od kardinála prevzal 
pred rokmi vedenie starobylej 
Nitrianskej diecézy.

Ján Chryzostom Korec sa 
narodil 22. januára 1924 v Bo-
šanoch. V roku 1939 vstúpil 
do rehole jezuitov. Po likvidácii 

reholí a kláštorov bol od 14. 
apríla 1950 internovaný v Jaso-
ve, potom v Podolínci a v Pe-
zinku. Odtiaľto bol donútený 
odísť do civilného života. V tom 
istom roku bol tajne vysvä-
tený za kňaza a po uväznení 
a internovaní takmer všetkých 
oficiálnych biskupov bol ako 
27-ročný 24. augusta 1951 tajne 
vysvätený za biskupa biskupom 
Pavlom Hnilicom. Biskupskú 

službu však nemohol vykoná-
vať verejne, preto pracoval ako 
robotník. 11. marca 1960 bol 
zaistený a 21. mája odsúdený 
ako vlastizradca – pre nábožen-
skú činnosť medzi študentmi 
na dvanásť rokov väzenia, ktoré 
prežil v neľudských podmien-
kach s mnohými kňazmi 
v Prahe na Pankráci, Ruzyni 
a Valdiciach. Z väzenia sa vrátil 
24. februára 1968 s podlome-
ným zdravím. Napriek tomu sa 
zapojil do obnovy náboženské-
ho života. 8. júla 1969 ho prijal 
na osobitnej audiencii pápež 
Pavol VI., ktorý mu odovzdal 
svoje biskupské insígnie. 
Po návrate do vlasti však zo 

strany štátu nedostal súhlas 
na pastoráciu, preto pracoval 
ako robotník. Kontakt s mla-
dými, apoštolát v rôznej forme 
a literárna činnosť mu vyplnili 
každú voľnú chvíľu. V množ-
stve asi šesťdesiatich diel má 
popredné miesto duchovná 
literatúra.

Zmena spoločenského sys-
tému po roku 1989 zasiahla aj 
do jeho života. 7. januára 1990 
sa stal rektorom Kňazského 
seminára sv. Cyrila a Metoda 
v Bratislave a 6. februára 1990 
bol na výslovnú žiadosť pápeža 
Jána Pavla II. vymenovaný 
za nitrianskeho diecézneho 
biskupa. Diecézu požehnane 
spravoval do 16. júla 2005. 28. 
júna 1991 ho pápež Ján Pavol II. 
ustanovil za kardinála. Kardinál 
Korec bol prvým predstavi-
teľom slovenskej cirkevnej 
provincie, ktorému sa dostalo 
vďaka osobným kvalitám cti, 
že sa stal členom kardinál-
skeho kolégia. V auguste si 
pripomenul 64. výročie svojej 
biskupskej vysviacky a bol 
služobne najstarším katolíckym 
biskupom na svete. Ako eme-
ritný biskup býval až do svojho 
úmrtia v Nitre.

Večná mu pamiatka!
snímka: TK KBS/ Peter Zimen

Trebišovské cirkevné gymnázium oslávilo dvadsať rokov
Cirkevné gymnázium sv. Jána 
Krstiteľa v Trebišove si 27. 
októbra pripomenulo dvad-
sať rokov od svojho vzniku. 
Archijerejskú svätú liturgiu 
slávil vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, ktorý zároveň 
posvätil vzácny dar, kalichovú 
súpravu, ktorú škole venovala 
rodina Michala Majchera. Po li-

turgii nasledovala slávnostná 
akadémia v MsKS v Trebišove, 
ktorá sa stretla s pozitívnym 
ohlasom publika aj širokej 
verejnosti. Herecké, spevácke 
a hudobné výkony študentov 
školy zanechali v prítomných 
hlboký umelecký dojem. 
Hudobno-dramatické pásmo 
k patrónovi školy a historické 

svedectvo z cyrilo-metodských 
čias, ktoré autorsky pripravila 
a režírovala Jaroslava Sabová, 
nadčasovo prepájali minulosť 
a súčasnosť gymnázia. Po pás-
me nasledovalo predstavenie 
projektových a mimoškolských 
aktivít a úspechov študentov. 
(Jana Partilová)
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ozajstnej živej viere. Väčšina učencov 
je toho názoru, že Liturgia sv. Jakuba 
má pôvod v Jeruzaleme (4. – 5. stor.). 
Dnes sa vo východných cirkvách slávi 
iba na sviatok sv. apoštola Jakuba, 
Pánovho brata. (Jaroslav Girovský, 
snímka: Dávid Rybovič)

�� V košickom centre DORKA sa 
deti vo štvrtok 29. októbra modlili 
ruženec s vladykom Milanom Chau-
turom CSsR, košickým eparchom. 
Denná modlitba posvätného ruženca 
je tradíciou pastoračnej praxe boho-
slovcov, ktorí tu pôsobia. Na ruženci 
sa zúčastňujú deti a mladí dospelí. 
Táto mimoriadna modlitba ruženca 
s vladykom Milanom bola obohatená 
aj o účasť časti niekdajších boho-
slovcov z pastoračnej praxe a pani 
riaditeľky Jolany Šulekovej. Vladyka 
Milan na záver deti obdaril sladkou 
odmenou a obohatil prítomných krát-
kou katechézou o ruženci. (Vladimír 
Hübler)

�� V Chráme sv. archanjela Michala 
v Ruskej Kajni požehnali 30. októbra, 
v deň sv. Jakuba, nový evanjeliár. 
Evanjeliár bol zhotovený na Ukrajine 
z prostriedkov, ktoré veriaci obetovali 
ako milodar počas primičnej slávnosti 
svojho rodáka. (M. Burdová)

�� Rodáci z Veľkej Poľany sa 1. no-
vembra modlili za zosnulých príbuz-
ných. Spolu s košickým eparchom 
vladykom Milanom Chauturom CSsR, 
otcom Marošom Prejsom, sninským 
protopresbyterom, a Danielom 
Šarišským, farárom v Snine-Brehoch, 
obetovali svätú liturgiu na mieste, 
kde v minulosti stál gréckokatolícky 
chrám, za všetkých zosnulých, ktorí 
sú pochovaní na miestom cintoríne 
zachovanom až do dnešných čias. 

Belžania si pripomenuli výročie posviacky chrámu
Veriaci v Belži si 18. októbra pri-
pomenuli 70. výročie posvätenia 
Chrámu Nanebovstúpenia Pána 
v Belži pri Košiciach biskupom 
P. P. Gojdičom OSBM. Pri tejto 
príležitosti slávil archijerejskú 
svätú liturgiu košický eparcha 
vladyka Milan Chautur CSsR. 
V úvode slávnosti bola v chráme 
vystavená a umiestnená do iko-
ny svätca relikvia bl. P. P. Goj-

diča. V kázni vladyka Milan 
pripomenul dôležitosť Božieho 
slova v živote kresťana a upo-
zornil na tri skutočnosti, ktoré 
uschopnia veriaceho prinášať 
úrodu duchovného života: časté 
prichádzanie do chrámu, kde sa 
Božie slovo ohlasuje, priprave-
nosť srdca na prijatie slova a pri-
pravenosť kňaza rozsievať Božie 
slovo vhodným spôsobom.

Po svätej liturgii, ktorú 
spevom viedol Zbor sv. Romana 
Sladkopevca z Gréckokato-
líckeho kňazského seminára 
v Prešove, sa prítomní pomod-
lili Moleben k blahoslavenému 
biskupovi. Chrám stojí od roku 
1818, po druhej svetovej vojne 
bol obnovený a opätovne 
posvätený biskupom Gojdičom. 
(Jaroslav Girovský)

Kňazi Košickej eparchie sa stretli na formačnom dni
Gréckokatolícki kňazi Košickej 
eparchie sa 21. októbra zišli 
na kňazskom dni v Košiciach. 
Formačný program sa začal 
modlitbou tretej hodinky, ktorú 
viedol vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha. Potom sa 
prihovoril kňazom a oznámil 
vymenovanie pastoračnej 
komisie, ktorú budú tvoriť 
predsedovia ostatných komisií. 
Za predsedu bol ustanove-

ný otec Štefan Keruľ-Kmec, 
farár v Kuzmiciach. Úlohou 
komisie je čo najefektívnejšie 
voviesť ustanovenia a závery 
jednotlivých komisií do života 
jednotlivých farností. Program 
pokračoval prednáškou Mikulá-
ša Hučka na tému Čo by mal 
každý katolík vedieť o islame, 
ktorý upozornil na násilnú 
podstatu islamského nábožen-
stva a jeho rozdiely v porovnaní 

s kresťanstvom.
K aktuálnej otázke imigran-

tov sa vyjadrila Anna Ivanková, 
koordinátorka Gréckoka-
tolíckej charity v Košiciach. 
V prednáške na tému Formy 
pomoci migrantom predstavila 
historický a praktický pohľad 
na migráciu. Oficiálny program 
kňazského dňa bol ukončený 
modlitbou Anjel Pána. (Jaroslav 
Girovský)

Vo Vranove sa uskutočnil mariánsky festival
Svätou liturgiou v Chráme Naj-
svätejšej Eucharistie vo Vranove 
nad Topľou otvorili 23. októbra 
10. ročník Vranovského marián-
skeho festivalu. Liturgiu spevom 
sprevádzal Zbor. sv. Romana 
Sladkopevca z Prešova. Po skon-
čení sa konal koncert pre 
vranovskú verejnosť, v ktorom 
vystúpil domáci Miešaný spe-
vácky zbor Chrysostomos pod 
vedením Anny Maťašovej. Úctu 
k Bohorodičke svojím vystúpe-
ním vyjadrila Mária Kotorová-
-Jenčová, ktorá v hudobno-dra-
matickom pásme pripomenula 
obdobie od príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu až 
po súčasnosť cez sedem bolestí 
Bohorodičky. Záver koncertu 
patril Zboru sv. Roman Slad-
kopevca z Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove.

V sobotu 24. októbra festival 
pokračoval v drevených grécko-
katolíckych chrámoch v okolí 

Bardejova. Miešaný spevácky 
zbor Chrysostomos rozozvu-
čal chrám v Lukove-Venecii, 
v Tročanoch aj rímskokatolícky 
chrám v Hervartove. V dre-
venom Chráme sv. Lukáša 
v Krivom zbor sprevádzal svätú 
liturgiu, na ktorej sa predstavil 
aj mládežnícky spevácky zbor 
pri zbore Chrysostomos pod 
vedením Ivana Pokytu. Od-
borným výkladom účastníkov 

sprevádzala Anna Zorvanová. 
Festival ukončila staroslovien-
ska svätá liturgia 25. októbra 
v Chráme Najsvätejšej Eucha-
ristie vo Vranove nad Topľou.

Jubilejný 10. Vranovský 
mariánsky festival finančne 
podporilo Mesto Vranov nad 
Topľou a občianske združenie 
Chrysostomos Vranov nad Top-
ľou. (Mária Žolnová, snímka: 
Martin Maťaš)
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Po svätej liturgii sa na cintoríne spo-
ločne pomodlili panychídu. (František 
Engel)

�� Zástupcovia Národného po-
chodu za život sa 3. novembra 
stretli s predsedom NR SR Petrom 
Pellegrinim a diskutovali o krokoch 
na zabezpečenie rovnosti v ochrane 
života pre všetkých a požiadavkách 
na zlepšenie pomoci pre tehotné 
matky v núdzi. Predstavili predsedovi 
NR SR víziu Slovenska, v ktorom platí 
rovnosť v ochrane života všetkých 
ľudí bez rozdielu vrátane nenarode-
ných detí – tak v legislatíve, ako aj 
v praxi. Tlmočili mu túžbu účastníkov 
oboch národných pochodov po zme-
nách, ktoré by viedli k zabezpečeniu 
práva na život pre všetkých a k za-
bezpečeniu pomoci tehotným ženám 
v ťažkostiach. Predseda parlamentu 
ocenil prácu združení, ktoré sa snažia 
zvlášť mladým ľuďom poskytovať 
chýbajúce informácie o prenatálnom 
vývine, rizikách spojených s potratmi 
a pod. a tiež pomáhať tehotným že-
nám v krízových situáciách. Účastníci 
rokovania sa zhodli na tom, že sa tre-
ba zamerať na legislatívne opatrenia, 
ktoré budú v záujme práva na život 
znižovať počet umelých potratov 
a podporovať stabilitu rodín. 

�� Fatimská sobota sa na marián-
skom pútnickom mieste na hore 
Zvir slávila 7. novembra. Pútnici mali 
možnosť stráviť slnečný deň v prí-
rode, duchovne sa obohatiť a opäť 
zveriť svoje životy pod ochranu našej 
nebeskej Matky. Slávnosť sa začala 
modlitbou rozjímavého ruženca, 
po ktorom nasledovala svätá liturgia. 
Božie slovo v homílii ohlásil otec 
Marcel Pisio, ktorý bol zároveň 
hlavným celebrantom. Po svätej 
liturgii nasledovala Korunka Božieho 
milosrdenstva a na záver sa pútnici 
zverili pod ochranu fatimskej Panny 
Márie. (Pavol Fečkanin)

�� Počas malej púte v nedeľu 
8. novembra navštívilo horu Zvir 
množstvo pútnikov, ktorí prišli prežiť 
čas s Bohom v tichosti a modlitbe. 
Program sa začal modlitbou Akatistu 
k Bohorodičke, po ktorom nasledoval 
ruženec a slávenie svätej liturgie, 
ktorú celebroval Mons. Peter Šturák, 
dekan GTF PU v Prešove, ktorý v ho-
mílii poukázal na udalosť z evanjelia 
o žene chorej na krvotok. Malú púť 
zakončila modlitba Korunky Božieho 
milosrdenstva. (Pavol Fečkanin)

V Košiciach otvorili Denný stacionár sv. Bazila Veľkého

Gréckokatolícka eparchiálna 
charita v Košiciach zriadila 
Denný stacionár sv. Bazila 
Veľkého. Nachádza sa v Koši-
ciach-Myslave na Myslavskej 
ulici 90. Priestory slávnostne 
požehnali 26. októbra za účas-
ti košického vladyku Milana 
Chautura CSsR, riaditeľa 

Gréckokatolíckej eparchiálnej 
charity v Košiciach otca Jozefa 
Matejovského, hostí a zamest-
nancov zariadenia. Vladyka 
Milan v krátkom príhovore 
vyzdvihol potrebu rešpektu, 
úcty a podpory dôstojnosti 
seniorov, ktorí majú za sebou 
produktívny vek a potrebujú 

prežiť čas staroby v atmosfére 
lásky a prijatia. Slávnosť ukon-
čilo posedenie, kde pracovníci 
predstavili sociálne služby 
v zariadení.

Denný stacionár sv. Bazila 
Veľkého poskytuje ambulant-
nú sociálnu službu desiatim 
seniorom mimo domáceho 
prostredia v spoločnosti iných 
seniorov v pracovných dňoch 
od 7.30 do 16.00 h. Cieľom je 
udržiavať sociálne kontakty se-
niorov s prostredím, zapájať sa 
do rôznych záujmových aktivít, 
zúčastňovať sa na prednáškach, 
prechádzkach, pobyte vonku, 
udržiavať fyzické zdravie. 
Klientom je zabezpečená aj 
duchovná služba v spoluprá-
ci s duchovným správcom 
farnosti, externými odborník-
mi a dobrovoľníkmi, prívoz 
a odvoz domov prepravnou 
službou charity. (Anna Ivanko-
vá, snímka: J. Girovský)

Rómovia putovali do Ľutiny
Októbrovú celosvetovú púť 
Rómov v Ríme si 2. novembra 
pripomenuli na púti v Bazilike 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine. ,,Nie všetci sa mohli 
zúčastniť na tejto púti či už 
z rodinných, alebo finančných 
dôvodov, lebo sú chudobní, 
nemajú na to. Preto si túto 
púť prišli vykonať tu – na ma-

riánske miesto do Baziliky 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine,“ povedal prešovský 
pomocný biskup vladyka Milan 
Lach SJ.

Mariánske pútnické miesto 
v Ľutine je duchovne prepo-
jené s bazilikou Santa Maria 
Maggiore v Ríme. V rámci 
programu bol pripravený 

takzvaný sprievod po Ríme, 
kde pri jednotlivých zasta-
veniach predstavovali mesto 
Rím. Veriaci kráčali od Domu 
Mikuláša Klimčáka až po Bazi-
liku Zosnutia Presvätej Boho-
rodičky. Z púte zaslali Rómovia 
Svätému Otcovi Františkovi 
do Ríma pozdrav so spoločnou 
fotografiou. (Janka Pavelová)

Učitelia sa v Trebišove stretli na metodickom dni
V priestoroch Cirkevnej strednej 
odbornej školy sv. Jozafáta v Tre-
bišove sa 28. októbra uskutočnil 
celoeparchiálny metodický deň 
pedagogických zamestnancov 
cirkevných škôl a školských 
zariadení Košickej eparchie pod 
odbornou garanciou Eparchiál-
neho školského úradu.

Program sa začal archijerij-
skou svätou liturgiou v Chráme 
Nanebovzatia Panny Márie. 
Celebroval vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, spolu 
s Petrom Oreničom, riaditeľom 
školského úradu, správcami 
cirkevných škôl a ďalšími 
kňazmi. V homílii vladyka 

Milan objasnil obsah pojmu 
metodický a naznačil cestu, 
ktorou sa musia uberať kres-
ťanskí pedagógovia pri výchove 
mladej generácie. Zdôraznil 
potrebu neustáleho vzdelávania 
pedagógov v profesijnom aj 
duchovnom živote.

Práca pokračovala v šiestich 
sekciách, ktoré viedli otec Ľ. 

Petričko, exorcista Košickej 
eparchie, JUDr. D. Petričko, 
právnik na Okresnom súde 
v Košiciach, Ing. Homoľa 
a Ing. Body, A. Mirossay, 
pracovník Ústavu farmako-
lógie Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, M. Chautur a otec 
M. Hospodár. (Peter Orenič, 
snímka: Peter Lazár)
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Svätý rok milosrdenstva
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka bude 8. decembra 2015 otvorený Svätý rok milosr-
denstva. Tento tematický rok má Cirkvi pripomenúť jej primárne poslanie byť znamením 
a svedectvom o milosrdenstve vo všetkých aspektoch pastoračného života. Svätý rok bol 
vyhlásený bulou Misericordiae vultus (Tvár milosrdenstva) 11. apríla 2015 na vigíliu Nedele 
Božieho milosrdenstva.

R ok bude ohraničený dvoma 
slávnosťami. Začne sa 8. decem-
bra, na slávnosť Nepoškvrneného 

počatia Presvätej Bohorodičky, a vyvrcholí 
slávnosťou Krista Kráľa 20. novembra 2016.

Brány milosrdenstva
Svätý Otec si želá, aby tento rok bol inten-
zívne prežívaný v každej miestnej cirkvi, 
aby každý mohol zakúsiť milosrdenstvo 
Boha Otca. Najviditeľnejším znakom je 
možnosť otvoriť bránu milosrdenstva vo 
všetkých diecézach a umožniť tak hlboko 
prežiť tento mimoriadny čas aj tým, ktorí 
nemôžu cestovať do Ríma. Ide o viditeľné 
znamenie získania odpustenia. Pre pút-
nikov v Ríme bude zabezpečená osobitná 
možnosť prejsť svätou bránou milosrden-
stva v atmosfére stíšenia a modlitby, aby 
neboli rušení ostatnými turistami.

V Ríme bude mať svätú bránu každá 
zo štyroch pápežských bazilík: Bazilika 
sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, Santa Maria 
Maggiore a Bazilika sv. Pavla za hradbami, 
k nim sa priraďuje aj Bazilika sv. Vavrin-

ca za hradbami, Bazilika svätého Kríža 
z Jeruzalema a Bazilika sv. Šebasti-
ána za hradbami. Jubilejnými 
chrámami sú tiež baziliky vo 
Svätej zemi. V ostatných 
častiach sveta sú za jubi-
lejné chrámy považované 
tie, ktoré za také ozna-
čí miestny biskup 
a v ktorých bude 
brána milosrdenstva.

Logo
Logo predstavuje 
niečo ako Summa 
Theologiae na tému 
milosrdenstva spolu 
s mottom, ktoré 
ho sprevádza. Slová 
milosrdný ako váš Otec 
z Lukášovho evanjelia (6, 
36) pozývajú žiť milosrden-
stvo podľa vzoru Otca. Ten 
vyzýva, aby sme neposudzo-
vali a nezatracovali, ale odpúšťali 

a priam bezmedzným spôsobom darovali 
lásku a odpustenie. Logo je dielom jezu-

itu Marka I. Rupnika. Ukazuje Syna, 
ktorý si na plecia kladie strate-

ného človeka. Je to obraz, 
ktorý si veľmi cenila už 

raná Cirkev, pretože 
ukazuje Kristovu lás-

ku v diele vykúpe-
nia. Dobrý pastier 
nesie ľudstvo 
s mimoriadnym 
milosrdenstvom 
na pleciach a jeho 
oči sa spájajú 
s očami človeka. 
Kristus hľadí 
okom Adama a ten 

okom Krista.
Scéna je zasade-

ná do tzv. mandorly, 
mandľového útvaru. 

Táto v antike a stredovekej 
ikonografii obľúbená forma 

naznačuje súčasnú prítomnosť 
božskej a ľudskej povahy v Kristovi. 
Tri koncentrické ovály s ich progre-

sívnou, smerom navonok stále svetlejšou 
farebnosťou symbolizujú pohyb Krista, 
ktorý človeka vynáša z noci hriechu a smrti 
k svetlu. Na druhej strane je v centre veľmi 
tmavá farba symbolizujúca nepreniknuteľ-
nosť Otcovej lásky, ktorá všetko odpúšťa.

Hymna
Buďte milosrdní ako váš nebeský Otec 
(Misericordes sicut Pater). Týmito slovami 
zo šiestej kapitoly Lukášovho evanjelia sa 
začína refrén oficiálnej hymny. Autorom 
textu, ktorého jednotlivé strofy sa odvolá-
vajú na biblické citácie, je jezuita P. Euge-
nio Costa. Hudbu charakteru meditatívne-
ho responzoriálneho štvorhlasu zložil an-
glický skladateľ a organista Paul Inwood. 
Nahrávku zrealizovala Pápežská hudobná 
kapela Sistina pod vedením majstra Mons. 
Massima Palombellu SDB. Notový part je 
k dispozícii na oficiálnej stránke.
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Rozhovor s otcom ThLic. Jo-
zefom Matejovským, PhD., 
riaditeľom Gréckokatolíc-
kej eparchiálnej charity 
v Košiciach a farárom 
Farnosti Božej múdrosti 
v Košiciach-Furči

O niekoľko dní bude 
v Katolíckej cirkvi otvorený 
Rok milosrdenstva. Ako 
vnímate toto rozhodnutie 
Svätého Otca?
Svätý Otec František v bule, ktorou vyhlásil 
Rok milosrdenstva, napísal: „Je zrejmé, že 
milosrdenstvo je vo Svätom písme kľúčovým 
slovom, ktoré označuje konanie Boha voči 
nám.“ Toto kľúčové slovo sa často vyskytuje aj 
v byzantskej liturgii. Na Božie milosrdenstvo 
sa  odvoláva mnohokrát. Napríklad v modlitbe 
prvej antifóny kňaz prosí: „... udeľ nám i tým, 
čo sa s nami modlia, svoje hojné milosrdenstvo 
a zľutovanie.“
Pre vnímavého človeka je Božie milosrdenstvo 
skutočnosťou, ktorej potrebu si uvedomuje 
práve pre svoju hriešnosť.

Ako kresťania dnešnej doby môžu (alebo by 
mali) prejavovať milosrdenstvo?
Prejavovať milosrdenstvo kresťania nielen môžu 
alebo by mali. Oni ho prejavovať musia! Je to 
Kristov príkaz: „Buďte milosrdní, ako je milosrd-
ný váš Otec!“ (Lk 6, 36) Spôsobov je veľmi veľa. 
Stačí si len spomenúť na podobenstvo o po-
slednom súde: „Hladný som bol, smädný som 
bol, nahý som bol...“ Netreba nejakú geniálnu 
kreativitu. Stačí mať otvorené oči a vidieť potre-
by ľudí. Denne vo svojom okolí stretávame ľudí, 
ktorým môžeme prejaviť svoje milosrdenstvo. 
Niekedy treba siahnuť do peňaženky, niekedy 
vysúkať rukávy a inokedy pozorne vypočuť toho 
druhého. Problém vidím v našej malosti. „Čo už 
ja dokážem, čo ja sám zmôžem?!“ Vtedy si treba 
pripomínať dve drobné mince chudobnej vdovy 
z Lukášovho evanjelia.

Máte skúsenosť s konkrétnymi prejavmi milo-
srdenstva vo svojom okolí?
Veľmi veľa. Mám vo svojom okolí ľudí, ktorí 
nosia jedlo chorým alebo nevládnym susedom, 
pomáhajú im s domácimi prácami, ľudí, ktorí 
mi neraz dajú „drobné mince“ a povedia: „Otec 
Jozef, to je na charitu, pomôžte niekomu.“ 
No poznám aj ľudí, ktorým Pán Boh požehnal 
ich námahy a zo svojho nadbytku cez charitu 
anonymne pomáhajú iným. Jeden nedávno 
pomohol otcovi rodiny, ktorá prišla z Donecka, 
nájsť si zamestnanie. A musím spomenúť mno-
hých dobrovoľníkov, ktorí obetujú svoj čas pre 
prácu v charite, len aby boli užitoční pre iných. 
Sú to všetko vzácni ľudia.

Dada Kolesárová

Odpustky a pokánie
Na získanie odpustkov sa okrem ob-
vyklých podmienok vyžaduje otvorenosť 
srdca, aby milosť mohla priniesť požado-
vané ovocie, vyznanie viery a modlitba 
za Svätého Otca a jeho úmysly (aspoň 
jeden Otče náš). Odporúča sa tiež mod-
litba Svätého Otca a invokácia: Milosrdný 
Ježišu, dôverujem ti.

V rámci Roka milosrdenstva Svätý Otec 
kňazom povolil odpúšťať hriech potratu, 
o ktorom sv. Ján Pavol II. v exhortácii 
Evangelium vitae (bod 58) učí, že je „vraž-
dou“. Toto rozhodnutie neznižuje mravnú 
závažnosť potratu, len uľahčuje prístup 
k sviatostnému odpusteniu každému, kto 
chce konať pokánie. Svätý Otec okrem 
iného vo svojom vyhlásení nabáda milióny 
žien, ktoré dali potratiť svoje deti, aby išli 
na spoveď a vyhľadali Božie odpustenie.

Misionári milosrdenstva
Ďalšou špecifickou charakteristikou roka 
budú tzv. misionári milosrdenstva. Pôjde 
o mimoriadnych kazateľov a spovedníkov 
vo všetkých diecézach, ktorým dal Svätý 
Otec mandát. Majú byť kňazmi trpezlivý-
mi, schopnými porozumieť ohraničeniam 
človeka, aby boli viditeľným znamením 
Božej nehy vo svojich kázňach a pri vyslu-
hovaní sviatosti zmierenia.

Svätý Otec v tejto súvislosti naliehavo 
vyzýva: „Prosím spolubratov biskupov, 

aby pozývali a prijali týchto misionárov, 
pretože majú byť predovšetkým presved-
čivými hlásateľmi milosrdenstva. Nech 
sa v diecézach organizujú ľudové misie, 
aby títo misionári mohli ohlasovať radosť 
z odpustenia. Nech sa od nich požaduje, 
aby vysluhovali sviatosť zmierenia pre 
ľud, čím milostivý čas jubilejného roka 
umožní mnohým vzdialeným synom 
nájsť znovu cestu do otcovského domu. 
Nech kňazi – zvlášť počas intenzívneho 
pôstneho obdobia – usilovne vyzývajú 
veriacich, aby pristúpili ,k trónu milosti, 

aby dosiahli milosrdenstvo a našli milosť‘ 
(Hebr 4, 16).“

Ruženec na Námestí sv. Petra
Každý večer v Roku milosrdenstva sa budú 
veriaci rímskych farností, rehoľných spolo-
čenstiev a bratstiev modliť na Námestí sv. 
Petra posvätný ruženec. Čas bol stanovený 
na 18.30 h a konkrétnym miestom modlit-
by bude priestor pri soche svätého Petra.

Príručky k sláveniu roka
Pápežská rada na podporu novej evanje-
lizácie iniciovala vydanie série pastorač-
ných príručiek, ktoré sa zaoberajú témou 
milosrdenstva z rôznych uhlov pohľadu 
s úmyslom pomôcť všetkým pastoračným 
pracovníkom pri osobnom štúdiu aj pri prí-
prave stretnutí, katechéz alebo pri animácii 
modlitby v rámci spoločenstva.

Zbierka, ktorej názov sa zhoduje s mot-
tom Roka milosrdenstva Milosrdní ako 
Otec, pozostáva z ôsmich častí: 1. Slávenie 
milosrdenstva, 2. Žalmy o milosrdenstve, 3. 
Podobenstvá o milosrdenstve, 4. Milosr-
denstvo u cirkevných otcov, 5. Svätí v mi-
losrdenstve, 6. Pápeži a milosrdenstvo, 7. 
Skutky telesného a duchovného milosrden-
stva, 8. Spoveď ako sviatosť milosrdenstva.

Príručka bude aj usmernením pri prí-
prave špecifických iniciatív počas celého 
Svätého roka milosrdenstva.

Oficiálna stránka jubilea
Pre záujemcov bola spustená webová 
stránka www.iubilaeummisericordiae.
va alebo www.im.va v siedmich jazykoch: 
talianskom, anglickom, španielskom, 
portugalskom, francúzskom, nemeckom 
a poľskom. Stránka je spojená s rôznymi 
sociálnymi sieťami (Facebook, Twitter, 
Instagram, Google Plus a Flickr). n

spracované podľa TK KBS, RV
snímka: www.japantimes.co.jp
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„Nech v tomto jubilejnom roku Cirkev šíri Božie slovo, ktoré 
znie silno a presvedčivo ako slovo a gesto odpustenia, 
povzbudenia, pomoci, lásky. Nech neúnavne ponúka 
milosrdenstvo a nech vždy trpezlivo poskytuje útechu 
a odpustenie.“ 

(Svätý Otec František: Misericordiae vultus)



SLOVO   24 – 25 | 2015 10 | SLOVO NA TÉMU

Oslobodzovanie 
zajatcov

Pred niekoľkými mesiacmi prebehla svetovými médiami 
správa osobitnej vyslankyne generálneho tajomníka OSN 
pre oblasť sexuálneho násilia v konfliktoch Zainab Bangura-
ovej o tom, že Islamský štát (IS) zverejnil cenník otrokov so 
sadzbami, za ktoré si militanti môžu kúpiť zajaté ženy a deti, 
predovšetkým spomedzi jezídskych a kresťanských zajatcov.  

Súčasne sa objavili aj informácie o tom, 
že niektoré charitatívne organizácie 
aktívne zachraňujú zajatcov práve  

tým, že ich „skupujú“ od takýchto priekup-
níkov, aby  im umožnili návrat na slobodu 
a k svojim rodinám. Dnes považujeme ta-
kéto správy za otrasné a nepredstaviteľné.

Svätí Cyril a Metod
V našich duchovných dejinách sa  stretáva-
me  s niečím podobným, a to práve v súvis-
losti s činnosťou našich vierozvestov, s účin-
kovaním sv. Cyrila a Metoda medzi našimi 
predkami. Vo všeobecnosti je spomedzi 
rôznych aspektov ich činnosti jednou 
z najznámejších výchova žiakov, učeníkov. 
Menej pozornosti sa však dáva tým častiam 
opisu života a činnosti solúnskych bratov, 
ktoré sú spojené s inými prejavmi kresťan-
skej lásky, a to s oslobodzovaním väzňov. 
V skutočnosti so zmienkou o žiadosti sv. 
Konštantína-Cyrila, aby mu panovníci 
odovzdali zajatcov, aby ich mohol prepustiť 
na slobodu, sa nestretávame len počas jeho 
veľkomoravskej misie, ale aj pri predchá-
dzajúcej misii medzi Chazarmi. Dosvedčuje 
to Život Konštantína: „Keď Kagan odpre-
vádzal Filozofa, dával mu mnohé dary, ale 
ich neprijal a hovoril: Daj mi, koľko len máš 
tu zajatých Grékov, to mi je viac ako všetky 
dary. Pozbierali ich do dvesto a dali mu ich. 
I išiel naradostený svojou cestou.“ (ŽK 12)

Počas pobytu na Veľkej Morave a v Pa-
nónii zasa o sv. Cyrilovi  hovorí v tejto 
súvislosti jeho životopisec: „A nevzal ani 
od Rastislava, ani od Koceľa ani zlata, ani 
striebra, ani iné veci, a predniesol slovo 
evanjelia bez pláce. Vyprosil si len deväťsto 
zajatcov od oboch a prepustil ich.“ (ŽK 15)

Vojenské výboje ako zdroj zisku a prísun 
lacnej pracovnej sily otrokov boli v tom-
to období v stredoeurópskom priestore 

bežnou a rozšírenou praxou. Trh s otrokmi, 
či už išlo o vojnových zajatcov, alebo inak 
zotročených jedincov, bol  dôležitým prv-
kom ekonomiky ranofeudálnych štátov.

Vykupovanie zajatcov
Vykupovanie zajatcov, otrokov, bolo zase 
rozšíreným skutkom milosrdenstva a pre-
javom kresťanského citu. Cirkevní predsta-
vitelia – ak sa im aj hneď nedarilo celkom 
vykoreniť inštitút otroctva – zvlášť sa 
snažili zamedziť tomu, aby boli do otroc-
tva predávaní kresťania, keďže títo, často 
prostredníctvom vtedajších židovských 
obchodníkov, boli predávaní mohamedán-
skym kupcom na blízkovýchodné trhy, kde 
okrem straty fyzickej slobody boli nútení 
stratiť aj duchovnú slobodu a zrieknuť sa 
kresťanskej viery.

Z historických prameňov sa napríklad 
dozvedáme o úpornom úsilí pražského 
biskupa sv. Vojtecha zamedziť práve to-
muto typu obchodu, pre ktorý bola Praha 
významným regionálnym centrom. Medzi 
iným sa o tom zmieňuje aj člen diploma-
tického posolstva kordóbskeho kalifa Al 
Hakama k cisárovi Ottovi niekedy v rokoch 
963 – 965 španielsky Žid Ibrahím íbn Jakúb 
at Tartúší.

Spoločníci a učeníci slovanských apošto-
lov, ktorí ich sprevádzali  na ceste do Ríma, 
boli svedkami starostlivosti Konštantína-
-Cyrila o zotročených zajatcov a iste s ním 
zdieľali jeho starostlivosť o prepustenie 
uväznených a zotročených. Počas tejto ich 
prvej cesty zo slovanských krajov na juh 
však ešte ani netušili, že aj oni sami neskôr 
znova absolvujú túto púť ako otroci. Ako 
uvádza Život Nauma, jedného zo svätých 
slovanských sedmopočetníkov, po Metodo-
vej smrti Vichingovi stúpenci Metodových 
žiakov „mučili mnoho a druhých predali 



          Od Svetových dní mládeže chceme ešte viac!

Jezuiti pozývajú
mladých ľudí vo veku 18 – 30 rokov
na medzinárodný program Magis,
ktorý sa uskutočňuje pred každými 
svetovými dňami mládeže.

Budúcoročný Magis (spolu s SDM) 
potrvá od 15. do 31. júla 2016.

Očakáva sa, že sa na ňom zúčastní skupina asi dvetisíc mladých ľudí z celého sveta. 
Začína sa stretnutím účastníkov v Lodži (Poľsko), odkiaľ sa v menších skupinkách 
presunú na rôzne miesta v Poľsku, Čechách, Litve a na Slovensku na týždeň tzv. ex-
perimentov (aktivít) so zameraním na putovanie, sociálne a spoločensko-kultúrne 
aktivity, ako aj na spiritualitu a umenie. Po tomto týždni sa účastníci opäť stretnú 
v Čenstochovej a potom sa presunú na Svetové dni mládeže do Krakova.

Prihlasovanie: do konca roku 2015
Poplatok: 390 eur (v cene je zarátaná doprava počas celého programu Magis)
Hľadáme sponzorov, preto je možné, že konečná suma bude nižšia.

Ak chceš zažiť viac, zakúsiť medzinárodné spoločenstvo jezuitskej mládeže z celého 
sveta a naučiť sa hľadieť na svet optikou ignaciánskej modlitby a reflexie, neváhaj 
a príď!
Všetky potrebné informácie nájdeš na jezuiti.sk/blog/magis alebo magis2016.org, 
jezuiti.sk a na FB s názvom Magisaci. V prípade pochybností a otázok sú organizá-
tori k dispozícii aj na mejlovej adrese magis.slovensko@gmail.com.

Samuel Jackanič SJ
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Židom za odmenu, kňazov i diakonov. Tí Židia pojmúc viedli (ich) 
do Benátok. A keď ich predali, Božím prispením prišiel vtedy 
cisárov muž do Benátok z Carihradu, cisárovo dielo vykonávajúc. 
A dozvediac sa o nich i vykúpil ich cisárov muž a tak ich pojmúc 
odviedol do Carihradu a povedal o nich cisárovi Bazilovi. A posta-
vili ich naspäť do ich úradov a hodností, za kňazov a diakonov, ako 
aj prv boli. Aj platy dali, nikto v rabstve neumrel, ale títo v Carihra-
de cisárom chránení pokoj prijali, oní do Bulharskej zeme príduc 
s veľkou cťou pokoj prijali“ (P. Ratkoš, Pramene).

Zmienka o vykúpení cyrilo-metodských učeníkov z otroctva 
zásluhou emisára Byzantského cisárstva napĺňa aj logiku dobové-
ho kontextu, týkajúceho sa správania sa k otrokom kresťanského 
pôvodu. Už v roku 840 totiž benátsky dóža Peter Tradonico pod-
písal dohodu s franským cisárom Lotharom,  tzv. Pactum Lotharii, 
ktorej súčasťou bol aj záväzok  nepredávať ďalej do pohanského 
otroctva kresťanských zajatcov a otrokov. V  roku 880 cisár Karol 
III. obnovil  túto zmluvu s dóžom Orsom Particiacom znova nalie-
hajúc na Benátky, aby upustili od obchodovania s otrokmi.

Môžeme predpokladať, že  ako otroci v Benátkach sa ocitli 
pravdepodobne skôr tí cyrilo-metodskí učeníci a spoločníci, ktorí 
s nimi prišli ešte z Byzancie, alebo ešte pravdepodobnejšie tí, ktorí 
sa mohli pripojiť k sv. Metodovi počas jeho návštevy v Konštantí-
nopole v roku 882. Títo Byzantínci boli mohli byť vo väčšej miere 
považovaní za cudzincov a postihol ich horší osud ako ostatných 
žiakov. Jedna skupina Metodových učeníkov totiž bola iba vyhna-
ná z územia spravovaného Svätoplukom, ale našla  si útočisko 
v iných slovanských krajinách, a neskôr pod vedením sv. Klementa 

títo Metodovi žiaci založili prekvitajúcu literárnu školu a duchov-
né centrum v oblasti Ochridského jazera vtedy patriacej do Bul-
harskej ríše. Dá sa predpokladať, že v tomto prípade išlo  skôr o ro-
dených Slovanov, ktorí sa tak rýchlo adaptovali v novom prostredí. 
Skôr by sme teda mohli predpokladať, že do otroctva do Benátok 
boli predaní tí učeníci, ktorí prišli len nedávno z Konštantínopolu. 
Túto teóriu  môžu potvrdzovať slová o tom, že „vykúpil ich cisárov 
muž…, odviedol do Carihradu a povedal o nich cisárovi Bazilovi“ 
a boli  postavení naspäť do svojich úradov. Z toho môžeme dedu-
kovať, že aj predtým tieto úrady v Konštantínopole zastávali.

Skutok milosrdenstva
Ako teda vidíme, skutky telesného milosrdenstva – oslobodzova-
nie zajatcov, ktoré hojne praktizoval sv. Konštantín-Cyril, neskôr 
Pán odplatil  v živote jeho učeníkov, ktorých z kresťanskej lásky 
vykúpil z otroctva cisársky vyslanec v Benátkach.

Vykupovanie väzňov zaraďuje Cirkev medzi skutky telesného 
milosrdenstva, ku ktorým nás Kristus vyzýva aj v evanjeliu. Svätí 
Cyril  a Metod na tieto skutky nezabúdali, ba urobili ich pri svojej 
misii centrálnymi.

So smútkom musím konštatovať, že potreba takýchto skutkov 
milosrdenstva je ešte aj dnes, ba práve dnes znova potrebná. n

Cyril Vasiľ SJ
ilustračná snímka:  Heather Katsoulis / flickr.com

Matkine ruky
Gorazd Zvonický

Matka má viac rúk ako zo sto ľudí.
Ich koreň v hrudi nám prihovára
bez kalendára... vždy sú naporúdzi
zasiahnuť v núdzi.

Čos´ majú v sebe z krídel Božej vtáče.
Keď dieťa plače, slzičky mu sušia
a neporušia Božie ťahy v tvári,
hoc v nej chmári.

Im stačí objať rozpálenú hlavu,
a stíšia lávu, čo si hľadá kráter.
Láskavá mater neodtiahne dlane
z horúcej škrane.

Keď obejmú ťa v rozvlnenej mladi,
vášeň sa schladí, um a srdce zjasnie,
a pekne-krásne prejdeš cez úklady
naveky mladý.

Zvlášť ruky, čo sa dotkli Spasiteľa,
sú ako kriela, čo nás k nebu nesú
na vzdory besu, a keď zeví tlamu,
zuby sa zlámu.

zo zbierky Smer mariánska hora (1988)
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Jas pravdy

Veritatis splendor
Dva mesiace po návrate Jána Pavla II. z Denveru 5. októbra 1993 bola vydaná desiata encyk-
lika. Zaoberala sa základnými otázkami morálnej náuky Cirkvi. Hneď sa stala jednou z veľ-
kých intelektuálnych a kultúrnych udalostí pontifikátu. 

K atolícka diskusia o morálnej teoló-
gii sa vo svojom zápase s pojmom 
slobody dotkla niektorých najspor-

nejších otázok verejného života. Oficiálne 
bola určená biskupom a mala stanoviť rá-
mec pre rozvoj katolíckej morálnej teológie 
v budúcnosti. Nepredstavuje len razantný 
vstup Jána Pavla II. do „vojny“, ktorú medzi 
sebou viedli katolícki morálni teológovia, 
ale je skôr míľnikom v pápežovom hľada-
ní nového humanizmu ako pripomienka 
pravdy, s ktorou ľudia môžu zosúladiť svoj 
život.

Pravé svetlo
Na prahu 21. storočia je morálka v obrov-
skom zmätku. Čo je niekomu nepríjemné, 
iný to pokladá za základné ľudské právo. 
Pápež už v úvode píše: „Nijaká temnota 
omylu a hriechu nedokáže v človeku cel-
kom vyhasiť svetlo Boha Stvoriteľa. V hĺbke 
jeho srdca pretrváva túžba po absolútnej 
pravde a smäd po jeho úplnom poznaní ... 
jasnejšie to potvrdzuje hľadanie zmyslu ži-
vota.“ (VS 1) O pár riadkov dodáva: „Cirkev, 
Boží ľud medzi národmi, uvedomujúc si 
nové výzvy dejín, ako aj úsilie, s akým ľu-
dia hľadajú zmysel života, prináša všetkým 
odpoveď, ktorá pramení v pravde Ježiša 
Krista a jeho evanjelia. Cirkev si stále uve-
domuje svoju ,povinnosť skúmať znamenia 
časov a vysvetľovať ich vo svetle evanjelia 
tak, aby primerane každej generácii mohla 
odpovedať na večné otázky ľudí o zmysle 
súčasného i budúceho života a o ich vzá-
jomnom vzťahu‘.“ (VS 2)

Čo dobré mám robiť?
Encyklika sa začína rozsiahlou úvahou 
o evanjeliu o bohatom mladíkovi, ktorý 
pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Učiteľ, 
čo dobré mám robiť, aby som mal večný 
život?“ (Mt 19, 16) O mladíkovi katolícki 
komentátori celé stáročia hovorili ako 
o príklade povolania ku kňazstvu. Pre Jána 
Pavla II. je mladík bežným človekom, ktorý 
sa pýta na niečo, čo znepokojuje alebo 
inšpiruje každého. Píše: „... je to zásadná 
otázka v živote každého človeka a treba 
na ňu odpovedať, týka sa totiž mravného 
dobra, ktoré treba konať, a večného života. 

... Aj dnes musia ľudia obrátiť 
pozornosť na Krista, aby od neho 
dostali odpoveď na otázku, čo je 
dobré a čo zlé.“ (VS 8)

Ján Pavol II. po vydaní encyk-
liky dostával pravidelné správy 
o pozitívnych i negatívnych 
reakciách. Prorocky už v en-
cyklike reaguje na také správy: 
„V pokoncilových teologických 
diskusiách sa objavili niekto-
ré interpretácie kresťanskej 
morálky, ktoré sa nezhodujú so 
,zdravým učením‘. ... Oslovujúc 
vás, ctihodní bratia v biskup-
skej službe, touto encyklikou, 
túžime v nej predložiť nevyhnutné zásady 
rozoznávania toho, čo odporuje ,zdravému 
učeniu‘, pričom poukážeme na tie základné 
prvky učenia Cirkvi o mravnosti, ktorým 
dnes očividne hrozí, že sa budú mylne 
vysvetľovať, spochybňovať alebo upadnú 
do zabudnutia.“ (VS 30)

Sloboda a zákon
Typickou črtou súčasného života je rozší-
rená predstava, že sloboda nie je spojená 
s nijakými morálnymi pravdami. Od hory 
Sinaj až po dnešok je jasné, že sloboda 
a pravda úzko súvisia. Pápež píše: „Zákon 
Boha nepotláča ani nevylučuje slobodu 
človeka, naopak, znamená jej záruku 
i podporu. Celkom ináč postupujú niektoré 
súčasné kultúrne prúdy pri vytváraní vý-
chodísk početných smerov etických náuk, 
ktoré sa sústreďujú na zdanlivý rozpor 
medzi slobodou a zákonom. ... Moderná 
požiadavka autonómie ovplyvnila aj ka-
tolícku morálnu teológiu. Hoci táto sama 
nikdy nechcela stavať ľudskú slobodu proti 
Božiemu zákonu ani nikdy nespochybňo-
vala najhlbší náboženský základ mravných 
noriem, predsa len sa dala pohnúť k tomu, 
aby znova zvážila úlohu rozumu a viery pri 
určovaní mravných noriem, ktoré sa vzťa-
hujú na mravy ,tohto sveta‘, na správanie 
voči sebe samému, voči iným i voči svetu 
vecí.“ (VS 36)

„Koncil však varuje,“ pokračuje pápež, 
„pred nesprávnym chápaním autonómie 
pozemských vecí, že ,stvorené veci sú nezá-

vislé od Boha a že človek ich môže použí-
vať bez ohľadu na Boha‘. Takéto chápanie 
autonómie má osobitne škodlivé účinky, ak 
sa vzťahuje na človeka, lebo vtedy nakoniec 
vyúsťuje do popierania Boha: ,Veď stvore-
nie bez Stvoriteľa zaniká... Ba zabúdaním 
na Boha sa zatemňuje samo stvorenstvo‘.“ 
(VS 39)

Pravdu o dráme morálneho života 
a o slobode odhaľujú príklady ľudí, ktorí 
radšej zomreli, než by konali zlo. Svedectvá 
mučeníkov sú najlepším argumentom proti 
tvrdeniu, že dôstojnosť slobody spočíva 
v tom, že konáme, ako uznáme za vhodné.

V závere pápež uvádza: „Ako biskupi 
máme povinnosť starať sa, aby sa Božie 
slovo verne odovzdávalo. Ctihodní bratia 
v biskupskej službe, súčasťou našej pasto-
račnej služby je dbať, aby sa toto učenie 
o mravnosti odovzdávalo verne, a včas 
zasiahnuť, aby veriaci boli uchránení pred 
každou náukou a teóriou, ktoré učeniu 
odporujú. V tejto službe nás všetkých budú 
podporovať teológovia; teologické náhľady 
však netvoria ani pravidlo, ani zákon našej 
služby. Jej autorita za prítomnosti Ducha 
Svätého a nášho spoločenstva s Petrom 
a za Petrovho vedenia spočíva v našej 
vernosti katolíckej viere prevzatej od apoš-
tolov. Našou zvlášť ťažkou biskupskou 
povinnosťou je osobne sa starať, aby sa 
v našich diecézach hlásalo ,zdravé učenie‘ 
viery a mravnosti (1 Tim 1, 10).“ (VS 116) n

Miroslav Dancák
ilustračná snímka: rorate-caeli.blogspot.com
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Otvorenosť životu
Pred rokom som sa zúčastnil na stretnutí 
najvyšších predstaviteľov cirkví v Bratislave. 
Jedným z bodov bola demografická krivka 
na Slovensku. Odborník nám vysvetlil, ako 
v tomto smere Slovensko napreduje. Povedal, 
že je to veľký, až nezastaviteľný prepad. Kon-
krétne ho pocítime už o niekoľko rokov. Mla-
dých ľudí ubúda, starších bude stále pribúdať 
a nebude sa mať kto o nich starať. Rozprával aj 
o finančnom prepade, lebo mladých, zárobko-
vo činných ľudí v dôsledku zlej demografickej 
krivky stále ubúda.

Aj 57. bod záverečného textu mimoriadnej 
biskupskej synody konštatoval zlú demogra-
fickú krivku vo svete. „Nie je ťažké všimnúť si 
rozšírenie mentality, ktorá redukuje plodenie 
života na jednu z premenných skutočností 
osobného alebo partnerského plánovania. Fak-
tory ekonomického charakteru niekedy majú 
taký závažný vplyv, že prispievajú k prudkému 
poklesu pôrodnosti, ktorý oslabuje štruktúru 
spoločnosti, narúša vzťahy medzi generáciami 
a vyvoláva pochybnosti ohľadom budúcnosti. 
Otvorenosť životu je nenahraditeľnou súčas-
ťou manželskej lásky. V tomto zmysle Cirkev 
podporuje rodiny, ktoré prijímajú, vychová-
vajú a zahŕňajú láskou hendikepované (inak 
nadané) deti.“

Nerozumiem preto zmýšľaniu manželov, 
ktorí odmietajú prijať deti, alebo sa rozhodnú 
nanajvýš pre jedno. Je to veľmi krátkozraké 
a nebezpečné zmýšľanie. Už len čisto z ľudské-
ho hľadiska je nelogické, ak manželia nedajú 
svetu ani len náhradu za seba. Niekedy sa 
stáva, že ich jediné dieťa ochorie a zomrie 
alebo sa mu prihodí iná tragédia a ich plaču 
a zúfalstvu niet konca.

Iste, oveľa dôležitejší je duchovný rozmer 
poslania človeka. Ľudstvo ho dostalo už v raji: 
„Ploďte a množte sa, a naplňte zem!“ (Gn 1, 
28) Povedal to Boh už na prvých stránkach 
Biblie po stvorení muža a ženy na svoj obraz. 
Inými slovami, vyzval ľudí k otvorenosti životu, 
ktorá je nenahraditeľnou súčasťou manželskej 
lásky.

Médiá, politici, konzumný a hedonistický 
duch tohto sveta dokáže dezorientovať aj man-
želov a nabáda ich žiť egoisticky iba pre pôži-
tok, iba pre rozkoš. Kresťan sa veľmi prehrešu-
je, keď si neosvojuje v tomto dôležitom poslaní 
Božie slovo, ale ducha sveta. S tým súvisia aj 
ďalšie hriechy – antikoncepcia a potraty. Man-
želia, ktorí majú žiť čisto a majú si vzájomne 
slúžiť aj v sexuálnej oblasti a obohacovať sa 
ňou, sa, žiaľ, vzájomne ochudobňujú a ubližujú 
si. Modlime sa Ježišovu modlitbu za tých, ktorí 
to nechápu: „Pane, odpusť im, lebo nevedia, 
čo robia.“ (Lk 23, 24)

Mons. Ján Babjak SJ

Žiť svoje poslanie
Svätý Otec František vo svojej homílii pri 
otvorení synody o rodine poukázal na posla-
nie Cirkvi, keď povedal: „Cirkev je pozvaná 
žiť svoje poslanie vo vernosti, v pravde 
a v láske. Žiť svoje poslanie vo vernosti svoj-
mu učiteľovi ako hlas volajúci na púšti, aby 
chránila vernú lásku a povzbudzovala tie ne-
spočetné rodiny, ktoré prežívajú svoje man-
želstvo ako priestor, v ktorom sa preukazuje 
Božia láska; aby chránila posvätnosť života, 
každého života; aby chránila jednotu a ne-
rozlučiteľnosť 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. V pravde, 
ktorá chráni človeka a ľudstvo pred poku-
šeniami zahľadenosti do seba a premeny 
plodnej lásky na sterilný egoizmus, verného 
zväzku na zväzky prechodné. A Cirkev je 
povolaná žiť svoje poslanie v láske, ktorá 
neukazuje prstom, aby súdila druhých, 
lež – verná svojej prirodzenosti matky – cíti 
povinnosť hľadať a ošetrovať zranené páry 
olejom prijatia a milosrdenstva; byť poľnou 
nemocnicou s otvorenými dverami pre všet-
kých, ktorí klopú a prosia o pomoc a oporu; 
a ešte viac, vychádzať z vlastnej ohrady 
k iným s pravou láskou, kráčať so zraneným 
ľudstvom s cieľom začleniť ho a priviesť ho 
k prameňu spásy“. (úryvok homílie zo 4. 
októbra 2015)

Boh spolucíti
V jednej zo svojich homílií Svätý Otec pred-
stavuje Boha ako toho, kto spolucíti s člove-
kom. Povedal: „Ježiš uzdravoval ľudí, ale nie 
je liečiteľom. Nie! Uzdravoval ľudí ako zna-
menie, ako znak Božieho spolucítenia, aby 
ich zachránil, aby prinavrátil stratenú ovcu 
späť do ovčinca, stratenú mincu tej panej 
do peňaženky. Boh spolucíti. Boh prejavuje 
svoje srdce Otca, prejavuje svoje srdce voči 
každému z nás. A keď Boh odpúšťa, odpúšťa 
ako Otec, nie ako súdny zamestnanec, ktorý 
číta výrok a hovorí: ‚Oslobodený pre nedosta-
tok dôkazov.‘ Odpúšťa nám zvnútra. Odpúš-
ťa, lebo sa vložil do srdca tejto osoby. Ježiš 
bol poslaný preto, aby priniesol radostnú 
zvesť, aby oslobodil toho, kto sa cíti byť utlá-

čaný. Ježiš bol Otcom poslaný, aby sa vložil 
do každého z nás a oslobodil nás od našich 
hriechov, od našich nerestí, a sám ich niesol.“ 
(úryvok homílie z 30. októbra 2015)

Cesta svätosti
Blahoslavenstvá ako Ježišova cesta svätosti 
boli hlavnou témou homílie Svätého Otca 
Františka na sviatok Všetkých svätých. 
„Blahoslavení tichí. A naopak my – koľkokrát 
sme netrpezliví, nervózni, stále pripravení 
lamentovať! Voči iným máme veľa nárokov, 
no keď sa týkajú nás, reagujeme zvýšením 
hlasu, akoby sme boli vládcami sveta, zatiaľ 
čo v skutočnosti sme všetci Božími deťmi. 
Myslime radšej na tie mamy a otcov, ktorí sú 
trpezliví so svojimi deťmi až do zbláznenia. 
Toto je cesta Pánova, cesta pokory a trpezli-
vosti. Ježiš kráčal touto cestou. Zamlada okú-
sil prenasledovanie a exil. Potom ako dospelý 
ohováranie, nástrahy, falošné obvinenia 
na súde. A všetko zniesol s pokorou. Zniesol 
všetko z lásky pre nás, dokonca aj kríž. Toto 
je cesta svätosti, toto je cesta šťastia. Je to 
cesta, ktorou šiel Ježiš, ba viac, Ježiš je sám 
tou cestou. Kto kráča s ním a vstupuje skrze 
neho, vchádza do života, do večného života. 
Prosme si od Pána milosť byť ľuďmi jedno-
duchými a pokornými, milosť vedieť plakať, 
milosť byť tichými, milosť pracovať pre 
spravodlivosť a pokoj, a predovšetkým milosť 
dovoliť Bohu, aby nám odpustil, aby sme 
sa tak stali nástrojmi jeho milosrdenstva.“ 
(úryvok homílie z 1. novembra 2015)

V chudobných vidíme tvár Krista, ktorý sa pre 
nás stal chudobným. (Twitter Svätého Otca 
z 22. októbra 2015)

Rodičia, viete „strácať čas“ so svojimi deťmi? 
Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré mô-
žete každý deň urobiť. (Twitter Svätého Otca 
z 27. októbra 2015)

Prosme o pomoc archanjela Michala, aby nás 
chránil pred úkladmi a nástrahami diabla. 
(Twitter Svätého Otca z 29. októbra 2015)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com 
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Vladyka, biskupská synoda, na ktorej ste 
sa v týchto dňoch zúčastnili, sa venovala 
rodine. Kým jedni očakávali zmenu, iní 
verili v potvrdenie doterajšieho učenia 
Cirkvi.
Všetci vieme, že rodina je veľmi dôležitá 
pre dobro celej ľudskej spoločnosti i kaž-
dého človeka, ako aj pre dobro Cirkvi. Je to 
kolíska, kde človek nachádza to, po čom 
túži jeho srdce, kde nachádza lásku, cez 
ktorú sa manželia vzájomne dopĺňajú a stá-
vajú sa nástrojmi v Božích rukách na odo-
vzdávanie života deťom, ďalším ľudským 
pokoleniam.

Preto som vďačný všetkým čitateľom 
Slova za ich dvojročné vytrvalé modlit-
by za biskupskú synodu. Ich prosby boli 
vypočuté.

Kým jedni očakávali zmenu, iní verili 
v potvrdenie doterajšieho učenia Cirkvi. 
Presne taká bola atmosféra na synode. 
Bolo vidno, v ktorých krajinách silno pre-
nikol duch dnešného sveta, duch sekula-
rizmu a pôžitkárstva do života veriacich 
a možno aj do života Cirkvi. Bolo zrejmé, 
nakoľko boli týmto duchom ovplyvnení aj 
jednotliví biskupi. Ale nie všade v sekulari-
zovaných krajinách boli aj sekularizovaní 
kardináli či arcibiskupi. Holandsko je 
sekulárnou krajinou, ale jej kardinál W. 
Jakub Eijk vytrvalo zastával konzervatívne 
princípy Cirkvi.

Kristovo učenie a jeho vykupiteľské dielo 
nesmeruje k tomu, aby sme sa prispôsobo-
vali tomuto svetu. Ježiš jasne povedal: „Ak 
vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel 
prv ako vás.“ (Jn 15, 18) Život podľa viery nie 
je kráčanie po prúde, ale proti prúdu tohto 
sveta. Tak to bolo, je a bude v Cirkvi až 
do konca sveta. Boli by sme nehodnoverní 
svedkovia Ježiša Krista, keby sme sa prispô-
sobovali svetu len preto, aby nás za to svet 
chválil. Dejiny Cirkvi svedčia o hrdinskej 
vernosti mnohých jej členov. Myslieť si, 
že dnes sa má Cirkev zmeniť, lebo svet sa 
stal iným, sekularizovaným, je veľký omyl. 
Nikoho nepritiahne rozriedené Kristovo 
učenie. Naopak! Chrámy nekatolíckych 

cirkví, ktoré sa prispôsobujú tomuto svetu, 
nie sú preplnené, ba sotva niekto do nich 
vkročí.

A tu vidím najväčší prínos synody. Syno-
da potvrdila doterajšie učenie Magistéria 
Cirkvi, čo je veľmi dobrý signál pre celú 
Katolícku cirkev. Postoj Cirkvi je jasne 
sformulovaný v záveroch synody o rodine, 
ktoré vydal sv. Ján Pavol II. v apoštolskej 
exhortácii Familiaris consortio.

Svätý Otec sa už pred synodou rozhodol 
urýchliť proces riešenia rozpadnutých 
manželstiev. Riešili ste na synode aj túto 
otázku?
Bolo v pláne tejto synody riešiť zrýchlený 
proces nulity rozpadnutých manželstiev. 
Tak to stanovila mimoriadna synoda 
o rodine pred rokom. Ale nakoľko Svätý 
Otec už pred synodou vydal motu proprio 
o tejto otázke, na synode v tejto záležitosti 
už nebolo čo riešiť. Ale v každej miestnej 
cirkvi si treba dobre naštudovať spomenu-
té nariadenia Svätého Otca a riadiť sa nimi. 
V niektorých prípadoch to môže pomôcť 
tým, ktorých manželstvá mali pri samot-
nom uzatváraní rozlučujúcu prekážku.

Ako sa Cirkev bude pozerať skrze túto 
synodu na znova zosobášených?
Presne tak, ako sa pozerala doteraz – s lás-
kou a s túžbou pomáhať im niesť ich ťažký 
kríž. Takíto veriaci nemôžu pristupovať 
k Eucharistii, ako ani doteraz nemohli. 
Synoda však jasne zdôraznila, že rozvedení 
a znova zosobášení veriaci nie sú vylúčení 
z Cirkvi. Sú pokrstení, sú naši bratia sestry 
vo viere a Svätý Duch rozdáva svoje cha-
rizmy všetkým. Aj oni patria do tajomného 
Kristovho tela Cirkvi, aj oni môžu čerpať 
z Kristovej vykupiteľskej obety, napríklad 
účasťou na svätej liturgii, čítaním Božieho 
slova, modlitbami, pôstmi, púťami a môžu 
vykonať veľa dobrého. Hoci sa môžu aktív-
ne zapájať do farských spoločenstiev a byť 
aktívni v niektorých službách Cirkvi, k Eu-
charistii pristupovať nemôžu. Kresťanské 
komunity sa majú zaujímať o týchto ľudí, 

majú ich prijímať s porozumením a s lás-
kou, a duchovní pastieri im majú pomáhať 
v rôznych ich duchovných potrebách.

Aký signál vyslala synoda fungujúcim 
rodinám? Ako ich chce Cirkev chrá-
niť a napomáhať ich rozvoj? Často sa 
rozpráva iba o nefunkčných rodinách, 
o rozvedených, a pritom funkčné rodiny 
sú akoby v tieni.
Biskupská synoda o rodine ďakovala 
Pánovi za mnohé kresťanské rodiny, ktoré 
odpovedajú na svoje povolanie a misionár-
ske poslanie svojím verným kresťanským 
životom. Synoda veľmi ocenila fungujúce 
sviatostné manželstvá, ktoré nie sú veľkým 
požehnaním iba pre samotných manželov, 
ale aj pre ich deti i celú spoločnosť. Svätý 
Otec na adresu manželov povedal, že 
Boh nestvoril človeka pre život v trápení 
alebo na to, aby zostal na svete sám, ale 
stvoril ho pre radostný život, aby na svojej 
životnej ceste kráčal s inou osobou, ktorá 
ho dopĺňa. „Ale Boh ich stvoril od počiat-
ku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž 
opustí svojho otca i matku a pripúta sa 
k svojej manželke a budú dvaja v jednom 
tele.“ (Mk 10, 6 – 8a) Boh zjednocuje srdcia 
muža a ženy, aby vytvorili jednotu nielen 
pre zotrvanie spolu, ale pre neustálu vzá-
jomnú lásku. A vo sviatostnom manželstve 
majú k dispozícii aj Božie požehnanie, 

Boh zjednocuje 
srdcia

Prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ 
sa 4. – 25. októbra 2015 
zúčastnil na 14. riadnej 
biskupskej synode v Ríme, 
ktorá sa venovala rodine.
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aby vedeli riešiť a zdolávať všetky ťažkosti 
spoločného života.

Na synode odzneli aj viaceré svedectvá 
manželov, ktorí si uvedomujú hĺbku a silu 
sviatostného manželského zväzku. Bol 
tam manželský pár z Neokatechumenát-
nej cesty s polročným bábätkom, ktoré 
bolo ich dvanástym dieťaťom. S radosťou 
svedčili o veľkom Božom požehnaní, ktoré 
zažívajú vo svojom manželstve.

Aj mne sa spočiatku zdalo, že synoda 
o rodine sa venuje riešeniu nefunkčných 
rodín na úkor funkčných manželstiev. 
A bola to pravda. No uvedomil som si, že 
fungujúce sviatostné rodiny sú na správ-
nej ceste, čomu sa Cirkev teší, na rozdiel 
od tých rodín, ktoré zišli zo správnej cesty. 
Cirkev sa ich snaží hľadať a zachrániť ako 
pastier stratenú ovcu (pozri Lk 15, 1 – 7).

Na synode vystúpili aj zástupcovia 
nekatolíckych cirkví. Ako sa oni pozerajú 
na rodinu?
Zástupcovia nekatolíckych cirkví sa zúčast-
nili na synode ako pozorovatelia. Neza-
pájali sa do jej rokovaní, ale mali priestor 
na jedno vystúpenie. Zaznelo tam jedno 
pozoruhodné slovo biskupa anglikánskej 
cirkvi z Veľkej Británie, ktorý vyjadril 
začudovanie, že hoci je to synoda o rodine, 
predsa sa podľa neho viaceré témy akoby 
odchyľovali od podstaty synody a riešili 

sa otázky, ktoré by so synodou o rodine 
nemali súvisieť. Išlo napr. o vyjadrenia 
synody k veriacim s inou orientáciou. 
Zástupca ortodoxnej cirkvi Moskovského 
patriarchátu podčiarkol význam rodiny, 
a vzápätí kritizoval amerického prezidenta, 
ktorý na tretí deň po srdečnom stretnutí 
s pápežom vyhlásil, že pre neho sú ľudské 
„práva“ dôležitejšie než Cirkev.

Myslím si, že pre všetkých zástupcov 
nekatolíckych cirkví bola synoda o rodine 
veľkou skúsenosťou, prínosom a povzbu-
dením.

Otvorila sa na synode aj otázka rodovej 
ideológie a postoja Cirkvi voči nej?
Synoda v prvom rade zdôraznila zodpo-
vednosť rodičov pri výchove svojich detí. 
Ich vlastný príklad v rodine je tým najpod-
statnejším výchovným prvkom. Žiaľ, často 
vidno nepripravenosť rodičov na dobrú 
výchovu svojich detí. Navyše je tu veľká, 
ba až invazívna prítomnosť médií v rodi-
nách, ktoré nedobrým spôsobom vplývajú 
na formovanie detí. Na druhej strane sa 
vyzdvihlo prorodinné využívanie novo-
dobých sociálnych sietí, ktoré zjednocujú 
rodinu aj na diaľku. Navyše, elektronická 
komunikácia dnes pomáha aj pri evanjeli-
zácii mladých ľudí.

Mnohí rodičia sa spoliehajú na výcho-
vu detí v škole. Pri výchove detí v školách 

sa konštatovali nebezpečenstvá, ktorým sú 
dnes deti vystavené. Poukázalo sa na ro-
dovú ideológiu, ale nevenoval sa jej veľký 
priestor. Synoda vyjadrila túžbu a presved-
čenie, že záruka dobrej výchovy detí je 
v katolíckych školách, kde je zaručená vý-
chova k skutočným morálnym hodnotám.

Synoda jasne konštatovala, že neexis-
tuje žiadny reálny základ či analógia pre 
homosexuálne zväzky, ktoré by sa podobali 
rodine. Boh stvoril muža a ženu a pozval 
ich k manželskému životu, a k plodeniu 
detí. Homosexuálne zväzky aj preto, že 
partneri sa vzájomne nedopĺňajú a nemôžu 
splodiť deti, nemôžeme nazývať rodinou.

Vy sám ste vo svojom príspevku navrhli 
hľadať iné riešenia ohľadom rodiny, než 
ponúka svet. V čom by tieto riešenia 
mali spočívať a čo konkrétne prinesú 
rodinám?
Svet neponúka žiadne riešenia ohľadom 
rodiny, naopak, rodinu ničí. Dnešný 
moderný svet si rodinu vôbec necení, 
všemožne sa ju snaží rozbiť. To, čo ponúka 
svet, je cesta vedúca k sebazničeniu. Bez 
rodiny sa všetko rozpadne, nastane vo 
vzťahoch anarchia. Už teraz v niektorých 
oblastiach výchovy vidíme, že situáciu 
nezvládame. Svedčia o tom deti ulice, ktoré 
ešte nedozreli, a už okúsili drogy, alkohol, 
neviazané sexuálne skúsenosti. Čo z takých 
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detí vyrastie? Čo iného prinesú iným alebo 
sebe, než bolesť a smrť?

Rodina je prínosom pre ľudskú spoloč-
nosť, je kolískou pre prijímanie a výchovu 
detí. Kresťanská rodina je ešte väčším prí-
nosom, lebo formuje aj duchovnú stránku 
mladého človeka. Je oázou pre dozrievanie 
detí, ale aj pre dospelých, lebo ponúka 
miesto prijatia, pochopenia a lásky, kde sa 
dá oddýchnuť a pookriať.

Riešenia treba hľadať v minulosti, v tom, 
ako naše kresťanské rodiny ešte donedáv-
na žili. Zanedbali sme spoločnú modlitbu 
v rodinách, zanedbali sme sviatostný život, 
zanedbali sme vzájomnú úctu a obetu 
jedného pre druhého. Prestali sme si 
vážiť starých rodičov. A tak by som mohol 
pokračovať.

Médiá často prinášali rôzne, aj proti-
chodné, stanoviská biskupov na synode. 
Ako vnímate túto diskusiu v Cirkvi? Dá sa 
vôbec o rodine diskutovať?
Novinári od prvého dňa synody striehli 
na kardinálov a biskupov a chceli ulo-
viť nejakú senzáciu zo synody. Dostali 
sa napríklad k súkromnému listu, ktorý 
napísali niekoľkí kardináli Svätému Otcovi. 
Vyjadrili v ňom určité obavy najmä zo 
zmenenej procedúry na synode. Ale čo je 
na tom zlé? Veď všetci sme sa zišli práve 
na to, aby sme podali Svätému Otcovi svoj 
pohľad na dôležité skutočnosti, o ktorých 

rokuje synoda. Keby to Svätý Otec nechcel 
počuť, synodu by nezvolal.

Svätý Otec František pred rokom na sy-
node na margo novinárov poznamenal, že 
v synodálnej aule sa koná jedna synoda, 
a novinári si paralelne robia druhú. Na za-
čiatku tejto synody nás vyzval k určitej 
zdržanlivosti, aby sme zbytočne nehovorili 
o veciach zo synody, pokiaľ synoda prebie-
ha a diskutuje sa o rôznych veciach, ktoré 
ešte nie sú odsúhlasené. Ale, samozrejme, 
Svätý Otec nikomu nebránil prezentovať 
svoje názory.

Už prvý týždeň som dvakrát ušiel pred 
zvedavými otázkami novinárov s poznám-
kou: „Veď sme iba začali, čo chcete vedieť?“ 
Počas rokovaní ešte nič nie je definitívne, 
všetko sa varí, pečie a nedovarené či nedo-
pečené jedlo sa nemôže jesť. V konečnom 
dôsledku fungovala Tlačová kancelária 
Svätej stolice, kde o všetkých dôležitých 
skutočnostiach informoval páter Lombardi, 
hovorca Svätej stolice.

Vo svojom úvodnom príhovore na tohto-
ročnej biskupskej synode Svätý Otec 
povedal, že synoda nie je parlamentom, 
je to kráčanie spolu. Zdôraznil však, aby 
sme boli otvorení a slobodne vyjadrili 
to, čo nosíme vo svojich srdciach. Keď 
človek kráča po ceste s iným, vzájomne 
sa rozprávajú a počúvajú. Vzájomne sa 
zdieľajú o otázkach, ktoré preberajú. Tiež 
zdôraznil, že synoda sa nebude dotýkať 

Magistéria Cirkvi a nebude ho meniť. Tieto 
slová Svätého Otca hneď v úvode veľmi 
uspokojili synodálnych otcov a vytvorili 
pokojnú atmosféru. Iste, na synode zazneli 
aj protichodné názory niektorých syno-
dálnych otcov na háklivé témy, ktoré boli 
na minuloročnej synode otvorené, ale to je 
normálne. Život nie je jednoduchý a jedno-
tvárny, je zložitý.

Diskusia je vždy dôležitá. A to všade, aj 
v Cirkvi, lebo cez ňu sa dajú nájsť riešenia. 
Ak je správne vedená, môže byť veľkým 
prínosom vo vzájomnom poznávaní sa 
a v nazeraní na jednotlivé záležitosti a si-
tuácie z každej strany. A či sa dá o rodine 
diskutovať? Pravdaže, aj o rodine sa dá 
diskutovať, lebo sa hľadá jej dobro. A to, 
že biskupi majú rôzne názory, len doka-
zuje, že synoda predstavuje celosvetové 
zhromaždenie biskupov, ktorí žijú v rôz-
nych kultúrach. Inak sa žije v Afrike, inak 
v Amerike. Preto má každý iný pohľad. 
Nevidím na tom nič zlé. Naopak. Diskusia 
môže byť iba prínosom, ak sa vedie kultúr-
nym spôsobom.

Čo prinesie synoda cirkvi na Slovensku?
Som si istý, že tohtoročná synoda o rodine 
prinesie cirkvi na Slovensku upevnenie 
sviatostného manželstva. Toľké modlitby 
a obety sa musia prejaviť na posilnení 
manželstva. Často sa Cirkvi vyčíta to, 
za čo vôbec nie je zodpovedná. Vyčíta sa 

SLOVO   24 – 25 | 2015 16 | 



jej množstvo rozvodov. Ale nie je to vina 
samotných manželov, že sa dali oklamať 
duchom dnešného sveta a ľahkovážne 
porušili daný sľub? Všetci sa máme vrátiť 
ku Kristovi, k čistému prameňu lásky. Ak 
budeme žiť podľa evanjelia, vráti sa pokoj, 
radosť, láska a vernosť i stabilita do našich 
rodín. Evanjelium dodá silu premáhať 
pokušenia, ktorým rodiny, ba každý človek 
musí čeliť, lebo všetci nosíme poklad v hli-
nených nádobách.

Som presvedčený, že po tejto biskupskej 
synode si manželia budú viac ceniť svia-
tostné manželstvo, milosti a dary, ktoré 
im Ježiš cez túto sviatosť ponúka. Dúfam, 
že budú aj otvorenejší prijatiu detí, ktoré 
sú potvrdením ich vzájomnej lásky a naj-
väčším Božím darom pre nich. Bolo by 
dobré vidieť aj ďalej než za hranice bytu či 
domu. Duch tohto sveta nabáda manželov 
nemať deti alebo mať iba jedno. Ale táto 

cesta vedie k zániku národa, k zániku 
spoločnosti.

Počas uplynulých dvoch rokov naša 
cirkev urobila mnoho preto, aby sa 
do rodín vrátila spoločná modlitba, ktorá 
je nielen zárukou Božieho požehnania, 
ale aj potrebným svedectvom pre výcho-
vu detí. Vidieť otca a matku spoločne sa 
modliť a môcť sa zapojiť do tejto spoločnej 
modlitby je pre dnešnú mladú generáciu 
tým najlepším výchovným prostriedkom. 
Verím, že sa spoločná modlitba stala súčas-
ťou života mnohých rodín.

Chcem všetkým rodinám odovzdať po-
žehnanie Svätého Otca, ktorý si veľmi váži 
rodinu a jeho príhovory k rodinám sú také 
jasné a obohacujúce, že o ich pravdivosti 
nemožno pochybovať.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímky: archív Mons. J. Babjaka SJ,  

avemariaradio.net

Boh si ťa nájde
Zdá sa, akoby sme boli obklopení samými 
katastrofami. Letecké, prírodné, huma-
nitárne... Svet naokolo sa pre nás stáva 
nepriateľský. Prestávame veriť, začíname 
sa báť. A bojíme sa stále viac a viac, čím je 
naša viera povrchnejšia, plytšia, slabšia.

Keď na Sinajskom polostrove havaro-
valo ruské lietadlo s 224 ľuďmi na palube, 
na petrohradské letisko Pulkovo sa začali 
zbiehať rodiny obetí. Plač, zúfalstvo a bo-
lesť prenikali každým, kto tam bol. Do toh-
to bezútešného okamihu vstúpilo niečo, 
na čo v našich európskych civilizovaných 
krajinách nie sme zvyknutí – duchovná po-
moc kňazov. V tom okamihu som to vnímal 
akosi samozrejme, ale keď som sa nad tým 
zamyslel, uvedomil som si, koľko nádeje 
títo muži v čiernom priniesli na toto letisko. 
Prišli a hovorili o Kristovi, ktorý premohol 
smrť. Nie abstraktnú, nejakú vzdialenú, ale 
konkrétnu smrť tam na letisku. Lebo tam 
umierala viera, umierala tam nádej, a vlast-
ne i láska. Človek sa pohrúžil do vlastného 
sveta, sveta bolesti, sveta smrti. Umieral 
rovnako ako jeho blízki tisícky kilometrov 
ďaleko na Sinajskej púšti. Ako kedysi Židia 
po uštipnutí jedovatými hadmi.

O podobnej pomoci kňazov som počul 
pred niekoľkými rokmi. V Rakúsku kedysi 
chodieval so záchranármi aj kňaz. Vedel 
povedať aj niečo iné ako iba výšku tlaku 
a frekvenciu úderov srdca. Hovoril ľuďom 
o nádeji, vlieval im život nanovo do žíl. Ne-
hovoril o umieraní, ale o živote, o žití. A ak 
bolo treba, poslúžil pomazaním.

Dnes o tom v Európe už nepočuje-
me. Akosi sme prestali cítiť potrebu byť 
s Bohom v ťažkých situáciách. Hľadáme 
psychológov, terapeutov... Boh, kňaz, viera 
– slová, ktoré dnes nie sú moderné ani 
populárne. Prestali sme žiť a začali zomie-
rať. Obklopili sme sa smrťou a nie životom. 
Z mŕtvych robíme drahokamy, ktoré si 
nosíme so sebou.

Ale Boh nás neprestal hľadať. Nechce, 
aby sme si nosili so sebou svojich mŕtvych. 
Nechce, aby sme boli bez nádeje, aby sme 
umierali. Chce byť s nami. S ním nikdy 
nebudeme na žiadny problém, na žiadnu 
bolesť sami. Chce nám pomôcť žiť tak, 
aby sme nemysleli na smrť, ale na život. 
Aby sme tých pár okamihov, čo tu máme, 
nepremárnili, ale žili naplno, slobodne ako 
tí, ktorých on oslobodil spod moci smrti. 
V jeho prítomnosti ani inak nemôžeme, 
lebo on je život a nie smrť. Tá číha všade, 
kde ho niet. On nás hľadá. Necháme sa 
nájsť?

Juraj Gradoš
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Ruské ikonopisecké 
školy

 18 | IKONA

Medzi rozmanitými dielami umeleckej kultúry starého mesta Jaroslavľ ležiaceho na bre-
hu rieky Volgy patrí osobitné miesto ikonám. Tu boli objavené dnes už celosvetovo známe 
majstrovské diela staroruského maliarstva 13. – 14. storočia: Bohorodička (veľká panagia), 
tolžská ikona Božej Matky či archanjel Michal.

Mesto na Volge
V Jaroslavli vzniká v období 16. 
– 17. storočia samostatná ikono-
pisecká škola, ktorej v histórii 
kultúry Starej Rusi patrilo 
rovnaké postavenie ako ikono-
piseckým školám Novgorodu, 
Pskova či Moskvy.

Najstaršie správy o rozvoji 
kultúry v Jaroslavli pochádzajú 
zo začiatku 13. storočia. V tom-
to období sa mesto na Volge 
natrvalo upevňuje na politickej 
mape severovýchodnej Rusi. 
V histórii rozvoja kultúry 
a umenia v Jaroslavli od začiat-
ku 13. do začiatku 18. storočia 
sú známe tri veľké periódy 
rozkvetu. Prvá z nich sa spája 
s Jaroslavľským kniežatstvom 
obdobia 13. – 14. storočia. Dru-
há perióda rozkvetu kultúry sa 
spája s časom, keď sa upevnili 
vzťahy s Moskvou – na začiatku 

16. storočia. Zlatým storočím 
rozvoja kultúry v Jaroslavli 
bolo 17. storočie. Od polovice 
tohto storočia v meste rapíd-
ne pribúda počet obyvateľov. 
Jaroslavľskí kupci získavajú 
v ekonomike krajiny nezvyčaj-
nú moc. Miestna ikonopisecká 
škola nadobúda v Rusi veľkú 
popularitu. Ikony jaroslavľ-
ských majstrov si objednávali 
ruskí cári a patriarchovia ako 
drahé dary, ktoré posielali 
do monastierov na Atose, 
do Gruzínska a Antiochie.

Jaroslavľská oranta – 
veľká panagia
Zo zachovaných ikon z 13. sto-
ročia v Jaroslavli možno iba jed-
nu z nich s úplnou presnosťou 
zaradiť do tejto miestnej školy, 
a to ikonu Božej Matky oranty 

– veľkú panagiu, ktorá sa 
v súčasnosti uchováva v Tretia-
kovskej galérii v Moskve. Vďaka 
svojmu monumentálnemu štý-
lu sa zaiste spája s byzantskými 
mozaikami. Kompozícia ikony 
je veľkolepá. Bohorodička je 
zobrazená na zlatom pozadí 
v póze oranty stojacej na boha-
to zdobenom oválnom červe-
nom koberci s pozdvihnutými 
rukami ako tá, ktorá sa modlí. 
Ukazuje na Božieho Syna, ktorý 
je umiestnený na hrudi Panny 
v medailóne žiariacom svetlom 
a ktorý žehná modliacich sa 
oboma rukami. Bohorodička 
je odetá do tmavej zeleno-
modrej tuniky a purpurového 
omofora, pričom zlatisté línie 
záhybov šiat jej dodávajú pôvab 
a ušľachtilosť. V horných ro-
hoch ikony sa nachádzajú dva 
medailóny s anjelmi zobraze-

nými po pás. V rukách držia 
kruhy so symbolom kríža. V sú-
vislosti s touto ikonou je dôle-
žité poznamenať, že v Byzancii 
podobnou ikonou bola oranta 
– veľká panagia v blachernskom 
chráme nazývaná Blachernitis-
sa (Blacherny – štvrť v Konštan-
tínopole), kde sa uchovávalo 
rúcho Presvätej Bohorodičky. 
Na Rusi sa zobrazovanie Boho-
rodičky oranty – veľkej panagie 
rozšírilo až koncom 12. storočia 
a v prvej polovici 13. storočia.

Ikona archanjela Michala
Z ikon Soboru archanjela Mi-
chala sa v Tretiakovskej galérii 
zachovala iba chrámová ikona 
archanjela. Historici umenia 
túto ikonu jednoznačne vzťa-
hujú na obdobie okolo roku 
1300 a zaraďujú ju k ikonám 
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pochádzajúcim z miestnej 
jaroslavľskej alebo rostovskej 
ikonopiseckej školy. Spôsobom 
prevedenia sa ikona značne 
líši od ikon pochádzajúcich 
z obdobia prvej polovice 13. 
storočia, je však blízka Bohoro-
dičke – veľkej panagii. Nebeský 
ochranca je na tejto ikone 
zobrazený frontálne v celej po-
stave. V ľavej ruke drží modrý 
kruh – tzv. zrkadlo, na ktorom 
sa čiastočne zachovali kontúry 
zobrazenia Spasiteľa – Ema-
nuela, a v pravej palicu. Obe 
krídla archanjela lemujú okraje 
ikony. Je odetý v zdobenej 
červenohnedej dalmatike. 
Pozadie ikony nie je zlaté, ale 
biele, a zem, na ktorej stojí, je 
v zelenkavom odtieni.

Mandylion
Vďaka expedícii pracovníkov 
Tretiakovskej galérie sa v roku 
1966 podarilo objaviť v chráme 
obce Novoje (Pošechonský 
rajón Jaroslavľskej oblasti) 
ikonu rukou nevytvoreného 
obrazu Nezobraziteľného – 
mandylion. Podobne ako ikona 
archanjela Michala, aj táto iko-
na sa zaraďuje do okruhu pa-
miatok vytvorených na prelo-
me 13. – 14. storočia, ktorá bola 
napísaná pravdepodobne pre 
kniežací chrám. V obci Novoje 
sa objavila najpravdepodobnej-
šie koncom 14. alebo začiatkom 
15. storočia, keď sa Jaroslavľské 
kniežatstvo rozdrobilo na mno-
hé malé územia. Kompozíciu 
ikony tvorí veľká tvár Krista 
vytvorená ideálne presnými 
črtami. Tvár svetložltého 
odtieňa s jemným rumencom je 
v kontraste s vlasmi rumelkovej 
(ostro červenej) farby, ktorých 
pramene sú popretkávané 
čiernymi a takmer neviditeľ-
nými modrými líniami. Hlava 
Krista je ovenčená nimbom 
s vpísaným krížom na pozadí 
jasnožltého plátna. Všetky 
línie nimbu, kontúry a záhyby 
plátna zvýraznil ikonopi-
sec rumelkou. Podobne ako 
na ikone archanjela Michala, 
aj tu sa dominantnou farbou 
stala rumelka. Červená farba je 
v ostrom kontraste k svetlému 

plátnu a okrem už uvedených 
častí je v tomto odtieni aj popis 
ikony. Z povedaného vyplýva, 
že rumelka bola vo veľkej obľu-
be umelcov konca 13. a začiatku 
14. storočia.

Jaroslavľský biskup 
Prochor
V roku 1314 sa neďaleko mesta 
Jaroslavľ, kde sa vlieva riečka 
Tolga do Volgy, rostovskému 
biskupovi Prochorovi „zjavila“ 
ikona Bohorodičky. Biskup 
Prochor bol výraznou postavou 
začiatku 14. storočia. Svoju 
duchovnú cestu začal v jaro-
slavľskom Monastieri Krista 
Spasiteľa (Spasskyj monastyr). 
Jeho archimandritom bol 
do roku 1311, keď ho vtedajší 
metropolita Peter ustanovil 
za biskupa Rostova a Jaroslavle. 
Prochor bol jedným z blízkych 
spolupracovníkov Petra a zo 
strany moskovských kniežat 
sa mu dostávala veľká váž-
nosť, dôvera a úcta. Po smrti 
metropolitu Petra, ako uvá-
dzajú niektorí historici, bol 
na čele ruskej cirkvi až do času, 
keď do Moskvy prišiel Grék 
Teognost. Moskovské kniežatá 
Juraj Danilovič a jeho brat Ivan 
Kalita mnohokrát nabádali Pro-
chora  uskutočniť mnohé zod-
povedné politické úlohy. V roku 
1319 bol Prochor sprostred-
kovateľom v zmierení Juraja 
Daniloviča s tverskými knieža-
tami. Na odporúčanie kniežaťa 
Ivana Kalitu sa často zúčastňo-
val na snemoch vo Vladimíre, 
na ktorých sa usiloval presadiť 
kanonizáciu metropolitu Petra 
ako moskovského divotvorcu. 
Posvätil prvý kamenný Sobor 
Zosnutia Bohorodičky (Us-
penskyj sobor) v moskovskom 
Kremli. Krátko pred svojou 
smrťou sa zriekol biskupskej 
služby a vrátil sa do Spasského 
monastiera v Jaroslavli, kde aj 
zomrel prijmúc v schime meno 
Trifon. V roku 1314, teda v tom 
istom roku, keď sa Prochorovi 
zjavila ikona tolžskej Božej 
Matky, bol v Jaroslavľskom 
kniežatstve na mieste zjavenia 
postavený nový monastier, kde 
sa nachádzala aj zázračná ikona 

Bohorodičky, nazývaná pros-
tým ľudom Tolžská. Ikona sa 
v súčasnosti nachádza v Múzeu 
umenia v Jaroslavli.

Ikona Božej Matky 
Tolžskej
Rozlišujú sa tri varianty ikony. 
Ako uvádzajú historické pra-
mene, prvá ikona sa zjavila 8. 
augusta 1314 biskupovi Procho-

rovi z Jaroslavle na brehoch 
rieky Tolgy. Tradícia hovorí, že 
biskup sa počas návštevy svoj-
ho biskupstva zastavil na noc 
v meste Jaroslavľ. O polnoci ho 
zobudila veľká žiara, ktorá vy-
chádzala z ohnivého stĺpa. Nad 
ním zbadal ikonu Panny. Dlhý 
čas zotrval v modlitbe pred 
týmto videním, potom sa vrátil. 
Ale zabudol si palicu. Na druhý 
deň ráno, keď si uvedomil, 
že si zabudol palicu, poslal 
niekoľko mužov, aby ju hľadali 
na druhej strane rieky. Oni sa 
vrátili a rozprávali, že v lese 
videli ikonu Božej Matky a pri 
nej biskupskú palicu. Neskôr 
bola na tomto mieste posta-
vená Katedrála Vstupu Boho-
rodičky do chrámu. Podľa E. 
Sendlera možno predpokladať, 
že v tomto prípade ide o ikonu, 
ktorá je vystavená v Tretia-
kovskej galérii. Ako uvádza V. 
Lazarev, obdobie vzniku ikony 
sa spája s poslednou štvrtinou 
13. storočia a v roku 1279 ju 

priniesol z Gruzínska knieža 
Teodor Černyj. Pri analýze iko-
ny vidíme, že tak Bohorodička, 
ako aj dieťa Ježiš sú zobrazení 
v tom ikonografickom type, 
ktorý v Starej Rusi prijal poetic-
ké pomenovanie umilenije (gr. 
eleusa) – milujúca, milosrdná. 
Tento typ vyjadruje dôvernú 
blízkosť medzi Synom a Mat-
kou, kde Bohorodička drží Kris-
ta na ľavej ruke v náručí a túli 

ho k sebe. 
Matka sa 
s materin-
skou láskou 
skláňa 
k svojmu Sy-
novi, lícom 
sa dotýka 
jeho detskej 
tváre, pričom 
Syn, ktorý 
stojí na kole-
nách Matky, 
citlivo k nej 
vystiera ľavú 
ruku. Pritom 
ju pravou 
drží okolo 
krku a nežne 
ju objíma. 
Bohorodička 
je zobrazená 

v celej postave, pričom sedí 
na bohato zdobenom tróne. 
V horných rohoch ikony sú nad 
trónom umiestnené postavy 
dvoch lietajúcich anjelov. 
Veľkoleposť kompozície ikony 
je porovnateľná s jaroslavľskou 
ikonou oranty – veľkej pana-
gie. Druhá ikona tohto typu 
zobrazuje Bohorodičku po pás. 
Dieťa Matku nežne objíma. 
Podobne ako na prvej ikone. 
Táto ikona pochádza z roku 
1314 a v súčasnosti sa nachádza 
v Múzeu umenia v Jaroslavli. 
Tretia ikona tohto typu sa 
líši od predošlej len jediným 
detailom. Dieťa stojí na kole-
nách Bohorodičky, ale nohy má 
prekrížené. Datovanie ikony 
siaha na začiatok 14. storočia. 
Ikona sa v súčasnosti nachádza 
v Ruskom múzeu v Petrohra-
de. n

Milan Gábor
snímka Chrámu sv. archanjela 

Michala v Jaroslavli:  
upload.wikimedia.org
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Medzi studitkami
Svätopokrovský ženský monastier studitského pravidla vo Ľvove nadväzuje na stáročnú tra-
díciu mníšskych monastierov. Je svedectvom, že aj v dnešnom uponáhľanom svete sa možno 
stíšiť a počuť Boží hlas.

„Každá práca, hospodárska, 
remeselná, či dokonca pasto-
račná je iba dodatok. Zákla-

dom všetkého je váš vlastný mníšsky život 
a v tom živote vaša dobrá modlitba.“ (z lis-
tu archimandritu bl. Klimenta Šeptického 
studitským monastierom)

Keď sa povie mních
Ak by sme mali definovať, kto je mních 
(alebo mníška), mohli by sme jednoducho 
odpovedať: je to človek, ktorého prvým 
a jediným pravidlom je evanjelium. No 
a potom na vysvetlenie by sme mohli 
pokračovať, že je to človek, ktorý bojuje 
za dokonalosť pod mníšskymi pravidlami 
východných otcov Cirkvi, ktorého hlavným 
zamestnaním je modlitba – zvlášť cirkevné 
pravidlo, a ktorého práca je vykonávaná 
podľa jeho talentov a potreby mníšskeho 
spoločenstva a Cirkvi. Človek, ktorého 
cieľom je Boh a spása duše. Je bojovníkom 
za svätosť, pravdivým žiakom evanjelia, 
tým, kto žije v pôste.

Východné mníšstvo
Vo forme spoločného života (tzv. kenovijne) 
sa riadilo pravidlami spoločného života, 
ktorých bolo v histórii mníšstva niekoľko. 
Studitské pravidlo dostalo názov od mo-
nastiera Studion v Konštantínopole. Jeho 
autorom bol sv. Teodor, igumen monastiera 
Studion, ktorý začiatkom 9. storočia zre-
formoval Pravidlá sv. Bazila Veľkého. Preto 
sa monastier nazýval studitským a mnísi 
studitmi. Nešlo o rád alebo kongregá-
ciu s nejakou charizmou, zakladateľom, 
osobitnými konštitúciami ako na Západe, 
ale jednoducho o mníchov patriacich 
k monastieru na nejakom mieste, ktorých 
„charizmou“ je, že sa zriekli života vo svete 
(napr. mních Monastiera sv. Pantelejmona 
na hore Atos).

Ukrajinskí studiti
Studitské východné mníšstvo má na Ukra-
jine svoje korene u sv. Antona Pečerského, 
ktorý ho na toto územie priniesol začiat-
kom 11. storočia zo svätej hory Atos. V roku 
1904 ho v Gréckokatolíckej cirkvi obnovil 
metropolita Andrej Šeptický, ktorý v Skny-

love založil studitský monastier. Neskôr bol 
prenesený do obce Univ neďaleko Ľvova, 
kde je dodnes známy ako Svätouspenská 
univská lavra.

Ženský monastier
Už v dávnej tradícií východných by-
zantských monastierov sa pri mužských 
monastieroch zakladali aj ženské. Ináč to 
nebolo ani na Ukrajine, kde v roku 1924 
metropolita Andrej Šeptický založil ženský 
studitský monastier v dedine Jaktoriv, 
iba tri kilometre vzdialenej od Univskej 
lavry. Sestry sa začali modliť z časoslovov, 
oktoichov, mineí, triodov, ktoré im daroval 
metropolita (dovtedy tieto modlitby 
zamieňali Pravidlom sv. Pachomia). Du-
chovné vedenie sestier bolo zverené otcom 
studitom pod vedením igumena bl. Kli-
menta Šeptického. Metropolita v jednom 
zo svojich listov sestrám píše svoj duchov-
ný odkaz: „Buďte ľuďmi modlitby, rady sa 
modlite, dávajte príklad modlitby a buďte 
si isté, že vaše modlitby budú vypočuté.“ 
Prvou igumenkou sestier studitiek bola sr. 
Josifa Viterová (ocenená titulom Spravod-
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livý medzi národmi, v súčasnosti prebieha 
proces jej blahorečenia).

V čase komunistického prenasledova-
nia Cirkvi boli od roku 1939 monastiery 
systematicky likvidované, sestry rozohnané 
alebo väznené. Skrývali sa po domoch, 
pracovali vo svetských sférach, modlili sa, 
trpeli. Len tajne sa schádzali na duchov-
né obnovy a podporovali jedna druhú vo 
svojom mníšskom živote. Napriek pre-
nasledovaniu toto mníšske spoločenstvo 
prežilo štyridsaťpäť rokov v katakombách. 
Po legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi 
v roku 1989 mala mníšska rodina znova 
možnosť rozvíjať sa a slobodne žiť mníšsky 
život v monastieroch.

Súčasnosť
Materský monastier sestier sa z Jaktoriva 
presunul do Ľvova, kde na Vičevovej ul. 2 
bol sestrám odovzdaný do užívania histo-
rický komplex renesančnej pamiatky býva-
lého kláštora sestier benediktínok a Kos-
tola všetkých svätých, pochádzajúci zo 16. 
storočia. V súčasnosti majú sestry studitky 
okrem tohto materského monastiera v Ľvo-
ve dcérske monastiere v Jaremče, v Unive, 
v Peremyšľanoch a mníšsky dom pri Sam-
birsko-drohobyčskej eparchii v Drohobyči.

Snahou sestier je obnovovať tradíciu 
východného mníšstva, zachovávať tradície 
ukrajinskej cirkvi a ukrajinskej kultúry, no 
najmä pracovať na vlastnom posväcovaní 
a svätosti modlitbou, prácou, pôstom, 
zriekaním sa, námahou, vytrvalosťou 
a vernosťou Kristovi – svojmu ženíchovi, 
Cirkvi i svojmu povolaniu. Každú sestru 
denne viaže cirkevné pravidlo, ktoré v sebe 
zahŕňa utiereň, hodinky (prvá, tretia, 
šiesta a deviata), svätú liturgiu, večiereň, 
povečerie a polnočnicu (vo Veľkom pôste 
aj obednicu). Všetky bohoslužby (okrem 
svätej liturgie) sa slávia v cirkevnoslovan-
skom jazyku.

Modlitba a práca
Každý deň je naplnený modlitbou, ktorú 
strieda práca a odpočinok. O piatej ráno 
sestry vstávajú, o pol hodiny neskôr sa už 
modlia utiereň a prvú hodinku, po nich 
o siedmej nasleduje svätá liturgia. Po skon-
čení sú raňajky a čítanie Svätého písma. 
Od 9.30 práca a o 13.00 modlitba tretej 
a šiestej hodinky. Nasleduje obed a osobný 
voľný čas. Od tretej popoludní do šiestej 
znova práca, po ktorej nasleduje modlit-
ba deviatej hodinky, večiereň, povečerie 
a polnočnica (tú sa sestry modlia každý 
deň po skupinkách, v sobotu večer spo-
ločne). Po večeri o 19.30 sa začína káno-

nické (prísne) mlčanie a osobný voľný čas 
venovaný modlitbe osobného (kelijného) 
pravidla a duchovnému čítaniu. Od desia-
tej je nočný odpočinok. V nedele a sviatky 
je program sviatočný. Počas stravovania 
(trapeznej), ktoré je mimochodom veľmi 
jednoduché, sa dodržiava ticho a čítajú sa 
životopisy svätých. V nedele a vo sviatky 
je rekreácia, je teda dovolené pri jedle 
hovoriť. Všeobecne je počas dňa dovolené 
rozprávať len v prípade potreby. Základom 
atmosféry pokoja v monastieri je ticho. 
V atmosfére ticha, chudoby a modlitby cítiť 
Božiu milosť.

V monastieri sa sestry zaoberajú rôz-
norodou prácou: šijú a vyšívajú bohoslu-
žobné rúcha, plaščenice, cirkevné zástavy 
a prestierania, zaoberajú sa prekladateľ-
skou a literárnou činnosťou, vyrábajú malé 
suveníry, pletú čotky, pracujú v kuchyni, 
v malej záhrade, vo vlastnom nábožen-
skom obchode, vo včelíne, v monastierskej 
knižnici, píšu ikony, nacvičujú liturgický 
spev, prevádzkujú malé múzeum, pracujú 
v cirkevných ustanovizniach, učia v školách 

a materských školách, umožňujú duchovný 
pobyt pri monastieri pre ľudí zo sveta.

V súčasnosti patrí do tohto spoločenstva 
okolo šesťdesiat sestier (z toho jedna z Bie-
loruska a jedna zo Slovenska). Dočasnou 
formáciou v súčasnosti prechádzajú aj 
tri hosťujúce sestry z Maďarska a jedna 
z Argentíny.

Osobná skúsenosť
Studitský monastier je (pre mňa) školou 
viery, modlitby, pokory i zriekania sa. Vní-
mam ho ako priestor „chodenia s Bohom“, 
duchovných bojov, pádov i víťazstiev. Je 
tajomstvom, v ktorom Boh priťahuje dušu 
a vedie ju k sebe. Oslovuje atmosférou 
starobylosti mníšstva. Nech je jeho prítom-
nosť v Cirkvi na Božiu slávu a tieto riadky 
povzbudením pre všetkých, ktorí túžia 
zatiahnuť na hlbinu. n

Tatiana Cmoriaková
snímky z monastiera v Ľvove
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 20 Ut Ľuboslav, Ľuboslava
 21 St M

atúš
 22 Št M

óric
 23 Pi Počatie Jána Krstiteľa
 

  
Zdenka

 24 So Ľuboš, Ľubor
 25 Ne Vladislav
 26 Po Edita
 27 Ut Cyprián
 28 St Václav
 29 Št M

ichal, M
ichaela

 30 Pi Jarolím
, Jerem

iáš a

O
KTÓ

BER
 1 So Presvätá Bohorodička 
 

  
Ochrankyňa; Arnold

 2 Ne Levoslav
 3 Po Stela
 4 Ut František
 5 St Viera
 6 Št Natália
 7 Pi Eliška \

 a
 8 So Brigita
 9 Ne Dionýz
 10 Po Slavom

íra
 11 Ut Valentína
 12 St M

axim
ilián

 13 Št Kolom
an

 14 Pi Boris a
 15 So Terézia
 16 Ne Vladim

íra
 17 Po Hedviga
 18 Ut Lukáš
 19 St Kristián
 20 Št Vendelín
 21 Pi Uršuľa a
 22 So Sergej
 23 Ne Alojzia
 24 Po Kvetoslava
 25 Ut Aurel
 26 St Dem

eter
 27 Št Sabína
 28 Pi Dobrom

ila a
 29 So Klára
 30 Ne Šim

on, Sim
ona

 31 Po Aurélia

N
O

VEM
BER

 1 Ut Všetkých svätých 
 

  
Denis, Denisa

 2 St Pam
iatka zosnulých

 3 Št Hubert
 4 Pi Karol \

 a
 5 So Im

rich
 6 Ne Renáta
 7 Po René
 8 Ut Bohum

ír
 9 St Teodor
 10 Št Tibor
 11 Pi M

artin, M
aroš a

 12 So Svätopluk
 13 Ne Stanislav
 14 Po Irm

a
 15 Ut Leopold
 16 St Agnesa
 17 Št Deň študentstva; 

Klaudia
 18 Pi Eugen a
 19 So Alžbeta
 20 Ne Félix
 21 Po Vstup Presvätej
 

  
Bohorodičky 
do chrám

u; Elvíra
 22 Ut Krista Kráľa; Cecília
 23 St Klem

ent
 24 Št Em

ília
 25 Pi Katarína a
 26 So Kornel
 27 Ne M

ilan
 28 Po Henrieta
 29 Ut Vratko
 30 St Ondrej, Andrej

D
EC

EM
BER

 1 Št Edm
und

 2 Pi Bibiána \
 a

 3 So Oldrich
 4 Ne Barbora, Barbara
 5 Po Oto
 6 Ut arcibiskup M

ikuláš
 

  
Divotvorca; M

ikuláš
 7 St Am

bróz
 8 Št Počatie Presvätej 
 

  
Bohorodičky sv. Annou

 
  

M
arína

 9 Pi Izabela a
 10 So Radúz
 11 Ne Hilda
 12 Po Otília
 13 Ut Lucia
 14 St Branislava, Bronislava
 15 Št Ivica
 16 Pi Albína a
 17 So Kornélia
 18 Ne Slávka, Sláva
 19 Po Judita
 20 Ut Dagm

ara
 21 St Bohdan
 22 Št Adela
 23 Pi Nadežda a
 24 So Štedrý deň
 

  
Adam

 a Eva a
 25 Ne Narodenie nášho
 

  
Pána Ježiša Krista

26 Po Zhrom
aždenie 

 k Presvätej 
 

  
Bohorodičke; Štefan

 27 Ut Filom
éna

 28 St Ivana, Ivona
 29 Št M

ilada
 30 Pi Dávid
 31 So Silvester



JAN
U

Á
R

 1 Pi Obrezanie Pána \
Nový rok

 2 So Karina, Alexandra 
 3 Ne Daniela
 4 Po Drahoslav
 5 Ut Andrea 
 6 St Sväté  Bohozjavenie
 7 Št Bohuslava
 8 Pi Severín a
 9 So Alexej
 10 Ne Daša
 11 Po M

alvína
 12 Ut Ernest
 13 St Rastislav
 14 Št Radovan
 15 Pi Dobroslav a
 16 So Kristína
 17 Ne Nataša
 18 Po Bohdana
 19 Ut Drahom

íra, M
ário

 20 St Dalibor, Sebastián
 21 Št Vincent
 22 Pi Zora
 23 So M

iloš
 24 Ne Tim

otej
 25 Po Gejza
 26 Ut Tam

ara
 27 St Bohuš
 28 Št Alfonz
 29 Pi Gašpar
 30 So Em

a
 31 Ne Em

il

FEBRU
Á

R
 1 Po Tatiana
 2 Ut Stretnutie Pána 

Erik, Erika
 3 St Blažej
 4 Št Veronika
 5 Pi Agáta \

 a
 6 So Dorota 
 7 Ne Vanda
 8 Po Zoja c
 9 Ut Zdenko
 10 St Gabriela a
11 Št Dezider
 12 Pi Perla a
 13 So Arpád
 14 Ne Valentín
 15 Po Pravoslav
 16 Ut Ida, Liana
 17 St M

iloslava a
 18 Št Jarom

ír
 19 Pi Vlasta a
 20 So Lívia
 21 Ne Eleonóra
 22 Po Etela
 23 Ut Rom

an, Rom
ana

 24 St M
atej a

 25 Št Frederik, Frederika
 26 Pi Viktor a
 27 So Alexander
 28 Ne Zlatica
29 Po Radom

ír

M
AREC

 1 Ut Albín
 2 St Anežka a
 3 Št Bohum

il, Bohum
ila

 4 Pi Kazim
ír \

  a
 5 So Fridrich
 6 Ne Radoslav, Radoslava
 7 Po Tom

áš
 8 Ut Alan, Alana
 9 St Františka a
 10 Št Branislav, Bruno
 11 Pi Angela, Angelika a
 12 So Gregor
 13 Ne Vlastim

il
 14 Po M

atilda
 15 Ut Svetlana
 16 St Boleslav a
 17 Št Ľubica
 18 Pi Eduard a
 19 So Jozef
 20 Ne Kvetná nedeľa 

Víťazoslav, Klaudius
 21 Po Blahoslav
 22 Ut Beňadik
 23 St Adrián a
 24 Št Veľký štvrtok; Gabriel
 25 Pi Zvestovanie Presvätej 

Bohorodičke; Veľký 
piatok; M

arián c
 26 So Veľká sobota;  

Em
anuel

 27 Ne PASCHA; Alena
 28 Po Svetlý pondelok 

Soňa
 29 Ut M

iroslav
 30 St Vieroslava
 31 Št Benjam

ín

APRÍL
 1 Pi Hugo \
 2 So Zita
 3 Ne Richard 
 4 Po Izidor
 5 Ut M

iroslava
 6 St Irena
 7 Št Zoltán
 8 Pi Albert a
 9 So M

ilena
 10 Ne Igor
 11 Po Július
 12 Ut Estera
 13 St Aleš
 14 Št Justína
 15 Pi Fedor a
 16 So Dana, Danica
 17 Ne Rudolf
 18 Po Valér
 19 Ut Jela
 20 St M

arcel
 21 Št Ervín
 22 Pi Slavom

ír a
 23 So Vojtech
 24 Ne Juraj
 25 Po M

arek
 26 Ut Jaroslava
 27 St Jaroslav
 28 Št Jarm

ila
 29 Pi Lea a
 30 So Anastázia

a
  zdržanlivosť od m

äsa
prísny pôst (iba raz dosýta sa najesť)  

 
a zdržanlivosť od m

äsa

c
   prísny pôst a zdržanlivosť od m

äsa, m
lieka a vajec

\
   prvý piatok v m

esiaci

G
RÉC

KO
KATO

LÍC
KY KALEN

D
ÁR

SLO
VO 

2016
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Z dejín Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku
Dejiny ako vedná disciplína formujú historické vedomie spoločnosti, aby si národ uchovával 
svoju identitu. Tieto slová môžeme v plnosti vzťahovať aj na spoločenstvá miestnych cirkví, 
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku nevynímajúc, ktorú svätý Ján Pavol II. prirovnal k tat-
ranským plesám, ktorých jestvovanie, krásu a jedinečnosť si máme vážiť a zachovať aj pre 
budúce generácie.

Dejinám a súčasnosti miestnej 
Gréckokatolíckej cirkvi je venova-
ná jedna z najnovších publikácii 

monografického charakteru s priliehavým 
názvom Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Prezentovaná monografia 
dokumentuje význam poznania vlastných 
dejín, ktoré je pre každé spoločenstvo veľ-
mi dôležité. Jej autorom je PhDr. Jaroslav 
Coranič, PhD., pedagóg, prodekan a vedúci 
Katedry historických vied Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove. Prítomnosť tohto záslužného 
diela saturuje v nás potešenie z toho, že 
v rámci krátkeho obdobia po tzv. nežnej 
revolúcií na Slovensku aj v Gréckokatolíc-
kej cirkvi vyrastá postupne nová generácia 
historikov, ktorí nás významným spôso-
bom posúvajú dopredu k hlbšiemu a uce-
lenejšiemu poznaniu dejín miestnej cirkvi. 
Monografia je toho zrejmým dôkazom.

Autor v nej výstižne v chronologic-
kom poradí vykresľuje neľahkú a zložitú 
cestu, ktorou táto miestna cirkev prešla 
vo svojich dejinách od najstarších dôb až 
po súčasnosť. V desiatich kapitolách nám 
ponúka živý obraz tejto cirkvi. Predstavuje 
jej pastierov a veriacich, ktorí po sebe zane-
chali obdivuhodné dedičstvo zasahujúce 
do životov ľudí aj na začiatku 21. storočia. 
Pri spracovaní témy autor využíval pre-
dovšetkým historickú metódu a kritickú 
komparáciu doteraz publikovanej zahra-
ničnej a domácej literatúry.

Autorovi monografie sa podarilo skĺbiť 
vedeckosť a objektivitu s nepísanou požia-
davkou podania histórie miestnej cirkvi 
v popularizačnom duchu, príťažlivom 
aj pre bežného čitateľa, ktorý chce viac 
poznať dejiny svojej cirkvi. Ako to vyplý-
va z názvu, nie je možné, aby v nej boli 
zaznamenané všetky historické fakty, ktoré 
sa odohrali v dejinách Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Uvádza to aj autor vo 
svojom predhovore: „Zmapovanie množ-
stva dôležitých udalostí, ktoré sa odohrali 

v dejinách tejto cirkvi za celé obdo-
bie jej existencie, by bolo matériou 
na samostatné monografie pre 
každú kapitolu práce.“ Od úvodnej 
kapitoly s názvom Od Veľkej Mo-
ravy po Mukačevské biskupstvo, 
kde sú pomenované jej začiatky 
späté s cyrilo-metodskou misiou, 
ktorá je spoločným základom 
našej evanjelizácie v Európe cez 
vieru a vzdelanosť, a nie je to 
žiadna romantická manifestá-
cia dejín, cez vykreslenie dejín 
Prešovského gréckokatolíc-
keho biskupstva a Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku, 
resp. v Československu 
v jednotlivých dobových 
úsekoch až po poslednú 
kapitolu, venujúcu sa 
súčasnosti Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku, 
ponúka autor pestrú 
a zaujímavú mozaiku 
dejín tejto cirkvi.

O erudovanosti 
autora svedčí aj to, že 
pri spracovaní témy sa 
nevyhýbal ani niektorým ťažším histo-
rickým obdobiam v jej dejinách. Ich výklad 
je akceptovateľný pre odbornú aj laickú 
verejnosť. Čitateľ ocení nielen textovú ob-
sažnosť diela, ale aj jeho grafickú stránku, 
kde pri kvalitných textových informáci-
ách môže nájsť dôležité údaje vyjadrené 
v tabuľkách a mapách. Aj keď ich samotné 
technické zobrazenie vzhľadom na rozlíše-
nie nie je v zodpovedajúcej kvalite.

Prezentovaná publikácia ponúka čita-
teľovi rozmer pútavého a spoľahlivého 
prameňa informácií vďaka bohatstvu pra-
menných zdrojov, týkajúcich sa archívnych 
prameňov, použitej literatúry domácej 
a zahraničnej proveniencie, dobovej tlače 
a internetových zdrojov. Na lepšiu orientá-
ciu slúži aj vypracovaný menný register,  

 
 
 

ktorý je 
súčasťou publikácie.

Vyslovujem hlboké presvedčenie, že 
publikácia z pera PhDr. Jaroslava Coraniča, 
PhD. s názvom Z dejín Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku bude jednoznačne 
inšpiráciou na hlbšie zamyslenie sa nad 
vlastnou minulosťou. Ukazuje nám, že 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa 
tu pod Karpatmi aj napriek nepriaznivým 
dejinným okolnostiam v rozsiahlych obdo-
biach historického vývinu nielen udržala, 
ale jej živá prítomnosť je predpokladom 
ďalšej dynamickej budúcnosti. n

Peter Šturák 
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Únia po roku 1646
Zjednocovací proces prebiehal 

v zložitých podmienkach vyvola-
ných stretnutím troch kresťanských 

prúdov na jednom území, katolíckym, 
reformačným a pravoslávnym. Samozrej-
me, moc na území Mukačevskej eparchie 
držala pevne v rukách šľachta reprezento-
vaná katolíckymi Drugetovcami a protes-
tantskými Rákociovcami.

V júli 1651 sa v Užhorode zišlo vyše štyri-
sto kňazov pri príležitosti voľby mukačev-
ského biskupa. Jednoznačnou 
väčšinou (len tridsať kňazov sa 
vyslovilo proti) zvolili za nového 
biskupa Petra Partenia Petrovi-
ča, jedného z hlavných duchov-
ných vodcov únie. Biskupskú 
vysviacku prijal v Belgrade (Sed-
mohradsku) z rúk pravoslávne-
ho arcibiskupa Štefana Simono-
viča. Protestantskí Rákociovci 
sa však k osobe nového biskupa 
postavili odmietavo. Kňažná 
Zuzana Lorántffyová, vdova 
po Jurajovi I. Rákocim, zamietla 
P. P. Petroviča a sama vymeno-
vala za mukačevského biskupa 
Jaonnicia Zejkana. Nepomohli 
ani zákroky cisára Ferdinanda 
III. Biskup P. P. Petrovič sa musel 
usadiť mimo rákociovského 
panstva v Užhorode, ktorý patril 
Drugetovcom. Mukačevská 
eparchia sa následne rozdelila 
na dve časti a toto rozdelenie 
trvalo až do roku 1664, keď 
Sofia Bátoryová (vdova po sed-
mohradskom kniežati Jurajovi 
II. Rákocim) už ako katolíčka odstránila 
z Mukačevského biskupstva pravoslávneho 
biskupa J. Zejkana a na jeho miesto povo-
lala v roku 1664 P. P. Petroviča. Zjednotené-
mu biskupovi odovzdala starobylú reziden-
ciu v mukačevskom Kláštore sv. Mikuláša 
na Černečej hore.

Po smrti biskupa P. P. Petroviča v roku 
1667 dochádza k utlmeniu únijného snaže-
nia a po viacerých krátkodobo pôsobiacich 
biskupoch, na dôvažok sídliacich mimo 
územia eparchie, vymenoval pápež Alexan-
der VIII. apoštolského vikára Jána Jozefa 
de Kamilisa (1689 – 1706) za misionára 
Mukačevskej eparchie. Pápež ho ešte v tom 
istom roku – 5. novembra 1689 vymenoval 
za šebasteiského titulárneho biskupa. Bis-
kup J. de Kamilis v prvých rokoch svojho 
účinkovania v eparchii uskutočnil dvanásť 

synod a ponavštevoval všetky farnosti, 
pričom si z vizitácií vytváral podrobné pí-
somné záznamy. Veľkú pozornosť venoval 
zabezpečeniu vzdelania a upevňovaniu 
náboženského života. S týmto cieľom vydal 
Bukvar a Katechizmus v cyrilike. Inicioval 
zriadenie základiny arcibiskupa kardinála 
Františka Jányho, szerémskeho biskupa, 
ktorú odovzdali kňazskému semináru v Tr-
nave na krytie výdavkov gréckokatolíckych 
seminaristov. Na jeho osobné naliehanie 

kráľ Leopold I. vydal 23. augusta 1692 
výsadnú listinu pre gréckokatolíckych kňa-
zov, ktorou duchovných a ich deti vyslo-
bodil z ponižujúceho poddanského stavu. 
Právna výsada mala zabezpečiť gréckokato-
líckym duchovným rovnaké slobody, akými 
disponovali duchovní latinského obradu.

Pre mukačevského biskupa J. de Kamili-
sa sa situácia zmenila po návrate Františka 
II. Rákociho z Poľska v roku 1703 a zorga-
nizovaní povstania proti Habsburgovcom. 
Biskup sa nechcel miešať do sporov, no keď 
odoprel prísahu vernosti Františkovi II. 
Rákocimu, bol vykázaný z krajiny ako cu-
dzinec. Utiahol sa do Prešova a 22. augusta 
1706 zomrel.

V nasledujúcom období bol mukačevský 
biskupský stolec z rôznych dôvodov dlhšie 
neobsadený. Dôsledkom bolo posilnenie 

moci jágerského biskupa až do takej miery, 
že sa mukačevskí biskupi v polovici 18. sto-
ročia dostali do postavenia obradových 
vikárov a vyžadovala sa od nich prísaha 
poslušnosti biskupom v Jágri.

V roku 1720 sa v poľskom meste Zamošč 
zišla synoda gréckokatolíckej hierarchie 
a duchovenstva z Poľského kráľovstva. Za-
moščská synoda určila charakter a smero-
vanie Gréckokatolíckej cirkvi v budúcnosti. 
Synode predsedal apoštolský nuncius 

v Poľskom kráľovstve Hie-
roným Grimaldi. Synoda prijala 
dekréty, rozdelené do devät-
nástich titulov, ktoré aplikovali 
viaceré ustanovenia Trident-
ského snemu na podmienky vý-
chodnej cirkvi. Synoda riešila aj 
viaceré otázky cirkevnej admi-
nistrácie a obradového charak-
teru. Znamenala však drastickú 
latinizáciu východného obradu 
v podmienkach Gréckokatolíc-
kej cirkvi. Pápež Benedikt XIII. 
schválil ustanovenia Zamošč-
skej synody 19. júla 1724 pod 
titulom Synodum Provincialem 
Ruthenam. Následne sa v roku 
1726 v Jágri konalo zasadnutie 
rímskokatolíckej biskupskej 
konzistórie s predstaviteľmi 
Mukačevskej eparchie a usta-
novenia Zamoščskej synody 
boli aplikované na podmienky 
Mukačevskej eparchie.

Nezávislosť od Jágra sa 
obdivuhodným úsilím sna-
žili vydobyť biskupi Michal 

Manuel Oľšavský a Ján Bradáč. S pomocou 
cisárskeho dvora vo Viedni a samotnej 
cisárovnej Márie Terézie ich úsilie prinieslo 
ovocie v podobe erigovania Mukačevského 
biskupstva pápežom Klementom XIV. bu-
lou Eximia Regalium Principum v roku 1771. 
Tým mukačevskí biskupi získali stratenú 
suverenitu a nezávislosť od rímskokato-
líckych jágerských biskupov. Mukačevská 
eparchia zahŕňala pomerne rozsiahle 
územie, a preto sa už koncom 18. storo-
čia pristúpilo k jej postupnému deleniu 
na menšie organizačné celky, medzi ktoré 
patril aj Košický vikariát založený v roku 
1787. Z neho bola v roku 1818 vytvorená 
Prešovská eparchia so sídlom v Prešove. n

Peter Borza
snímka Jozef de Kamilis: archív ABÚ



Cirkev má inštitucionálnu podobu, pretože musí pôsobiť vo svete. To však zďaleka nevyčer-
páva jej podstatu. Cirkev je Kristovou nevestou, hovoríme o nej ako o osobe, nie ako o veci. 
Podľa slov sv. Jána XXIII. je Cirkev našou matkou a učiteľkou, našou utešiteľkou a sprievod-
kyňou, našou rodinou vo viere. Aj vtedy, keď členovia Cirkvi a jej predstavitelia hrešia, potre-
bujeme jej múdrosť, sviatosti, pomoc a ohlasovanie pravdy. Cirkev je totiž telom samotného 
Krista vo svete – rodinou Božieho ľudu s veľkým poslaním. 

Dedičia
Otec hovorí malému synčekovi, ktorého 
drží na kolenách:

„Vieš, synček môj, ja raz toto všetko tu 
nechám. A všetko bude tvoje.“

A on sa pýta:
„Celý dom bude môj?“
„Áno, celý dom!“
„Ocko, aj auto bude moje?“
„Aj auto bude tvoje.“
„A ty kde budeš?“
A otec hovorí:

„Ja? Na cintoríne!“
„A čo tam budeš robiť, ocko?“
Príbeh nám pripomína, že každý otec 

chce mať dediča, ktorému by mohol odo-
vzdať všetko, čo v živote nadobudol.

Pán Ježiš nemal na tejto zemi ani de-
dičov, ani pozemský majetok, lebo prišiel 
preto, „aby každý, kto verí, mal v ňom več-
ný život“ (Jn 3, 15). Každému, kto v neho 
verí, ponúka ako dedičstvo večný život, 
čiže vzťah a spoločenstvo s trojjediným Bo-

hom. No môžeme ho získať iba vtedy, keď 
budeme plniť vôľu nebeského Otca.

Hriešnosť človeka a svätosť Cirkvi
To je problém. Ako môžem byť dedičom 
neba, keď som hriešny? Pozrime sa na ži-
vot dvoch apoštolov – sv. Petra a sv. Pavla. 
Ich minulosť nebola bez poškvrny. Vieme, 
že Peter Pána Ježiša zaprel a Pavol prena-
sledoval veriacich – Cirkev. Neboli od naro-
denia svätí, ale to, čo dokázali nadobudnúť 
vo svojom živote, je úcta voči Bohu a úžas-
né priateľstvo s Pánom Ježišom. Neobdi-
vujeme ich slabosti, ale lásku Pána Ježiša, 
ktorá v nich tieto slabosti prekonala.

Často sa trápime nad svojimi slabosťami. 
Pýtame sa: „Pane Ježišu, môžem byť tvojím 
dedičom, keď som klamár?“ Odpoveď je: 
„Môžeš.“ „Keď som podvodník?“ A odpo-
veď: „Môžeš... Ak máš úctu a lásku ku mne, 
ja ťa zbudujem na dediča neba.“ Nemali 
by sme odporovať tejto láske Pána Ježiša 
voči nám. Potrebujeme však kráčať cestou 
pokánia a obnovy a vidieť, že naša svätosť 
pochádza z Krista. Len tak bude Cirkev 
naozaj živá a bude ohlasovať Božie pravdy 
spôsobom, ktorý svet považuje za najpre-
svedčivejší – teda prostredníctvom svojich 
životov neustále premieňaných láskou.

Matka a učiteľka

Fotografická súťaž Slova 2016
Redakcia Slovo opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž. Súťaž sa začne 1. januára 2016 a bude 
ukončená 31. januára 2017. Výhercovia každej kategórie získajú vecné ceny. Kvalitu fotografií 
zhodnotí nezávislý fotograf. 

Podmienky súťaže:
Tematické okruhy: Cirkev, príroda a ľudia
Veľkosť fotografie: min. 3 mpx v elektronickej 
podobe
Forma zasielania: elektronická na adresu foto-
sutaz2016@gmail.com, v predmete uveďte: 
Fotografická súťaž 2016 + tematický okruh 
(napr. Cirkev).

Priamo v popise fotografie uveďte názov foto-
grafie a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela mejlu pripíšte poštovú adresu autora.
Autor fotografie automaticky súhlasí s uverej-
nením fotografie v periodikách a publikáciách 
neziskovej organizácie Petra.
Počet fotografií je neobmedzený.

redakcia  
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Reggae
Reggae (regé) je hudobný žáner, ktorý vzni-
kol v 60. rokoch minulého storočia na Jamaj-
ke. Slovo reggae je odvodené z jamajského 
streggae – výraz pre prostitútku alebo zle 
oblečené dievča.

Najvýznamnejšou postavou reggae bol 
Bob Marley. Bobov otec opustil rodinu hneď 
po jeho narodení, preto sa s mamou odsťaho-
vali do hlavného mesta Jamajky, kde bývali 
v chudobnej časti. Bob chodil do hudobnej 
triedy a keď mal šestnásť rokov, nahral 
prvý singel, neskôr založil kapelu a žal slávu 
po celom svete. Začiatkom roku 1978 si počas 
futbalu zranil prst na nohe. Počas vyšetrení 
mu lekári objavili rakovinu, no on odmietol 
amputáciu palca, pretože vyznával rastafari-
ánstvo, ktoré je proti akémukoľvek rezaniu 
do tela. Zomrel v roku 1981 vo veku 36 rokov.

Reggae je ovplyvnené rastafariánstvom. 
Ide o náboženstvo, ktoré má svoj pôvod 
v Afrike. V súčasnosti sa k nemu hlási okolo 
sedemstotisíc ľudí, prevažne čiernych, najmä 
na Jamajke. Rastovia uctievajú Haile Se-
lassieho I., etiópskeho cisára, ktorý vládol 
v minulom storočí, ako stelesneného Boha 
a prevteleného Ježiša. Pôvodné meno Haile 
Selassieho bolo Ras Tafari Makonnen a z neho 
je odvodený názov náboženstva. Rastafarián-
ske pomenovanie pre Boha je Jah. Lev Judský 
predstavuje Heile Selassieho, dobyvateľa 
a kráľa kráľov, ako je lev kráľ zvierat. Selas-
sie nosil prsteň s Levom Judským, ktorý bol 
po jeho smrti odovzdaný Bobovi Marleymu.

Rastafariáni bojujú proti Babylonu – je 
to ich výraz pre všetko zlé, teda aj civilizač-
né problémy a konzumnú spoločnosť. Ich 
cieľom je šíriť mier a lásku.

Pre rastafariánstvo sú typické tri farby: 
červená, zlatá a zelená. Červená predstavuje 
víťaznú cirkev a krv trpiteľa, ktorá bola v mi-
nulosti preliata, zlatá bohatstvo domoviny 
a zelená krásu a vegetáciu Etiópie – zasľúbe-
nej zeme. Najznámejším prvkom náboženstva 
je používanie marihuany, trávy múdrosti, 
ktorá pri obradoch slúži na komunikáciu 
s Jahom a zjednocuje ľud. Podľa mýtu sa 
prvýkrát objavila na Šalamúnovom hrobe a je 
považovaná za božský dar. Marley sa priznával 
k jej častej konzumácii. Neodmysliteľným prv-
kom rastafariánov sú dready, ktoré na hlavách 
symbolizujú korene rastov a Leva Judského.

Rastafariánstvo je jedným z najliberálnej-
ších náboženstiev. Uznáva existenciu všet-
kých ostatných náboženstiev, pretože jeho 
heslom je: Jedna láska – jeden Boh – jeden 
osud, čo znamená, že im nezáleží na cirkev-
nej príslušnosti, pretože Boh je len jeden a je 
jedno, akým menom ho budeme volať.

Antónia Rabatínová

Svedectvo lásky a pravdy
Pápež František strhujúco opísal svedec-
tvo pravdy, ktoré môžu vydať kresťanskí 
manželia, posilnení milosťou sviatosti 
manželstva:

„Kresťanskí manželia nie sú naivní: 
poznajú problémy života a pokušenia. Ale 
neboja sa byť pred Bohom a pred spoloč-
nosťou zodpovední. Neutekajú, neskrývajú 
sa, nevyhýbajú sa poslaniu budovať rodinu 
a prinášať na svet deti. Ale dnes, otče, je to 
ťažké... Pravdaže je to ťažké! Preto potrebu-
jeme milosť, milosť, ktorá pochádza zo svia-
tostí! Sviatosti nie sú v živote len dekoráciou 
– aký nádherný sobáš, aký nádherný obrad, 
aká nádherná hostina... To však nie je svia-
tosť manželstva. To je len dekorácia! Milosť 
sa nedáva nato, aby život ozdobovala, ale 
aby nás urobila v živote silnými, dala nám 
odvahu ísť vpred! Kresťania sa neizolujú, ale 
vždy sú zajedno a slávia sviatosť manželstva, 
pretože vedia, že ju potrebujú!“

Tak ako pozemská matka, ktorá dala 
prirodzený život svojmu dieťaťu, cíti 
zodpovednosť za jeho výchovu, a preto 
ho s láskou učí a keď treba, aj karhá, tak 
aj Cirkev ako naša matka, ktorá nám dala 
novú totožnosť v láske a svätosti, keď nás 
zrodila z vody a z Ducha, tiež má zodpo-
vednosť za to, aby nás učila a formovala 
čoraz dokonalejšie v tejto novej identite, 
ktorú sme dostali nie zo sveta, ale „zhora“.

Žijeme vo svete, v ktorom na nás dolie-
hajú zvody rozličných filozofií, egoizmu 
a rozkošníctva, návaly zúfalstva a prázdno-
ty – kultúry smrti. Proti tomu je tu Učiteľ-
ský úrad Cirkvi, ktorý chráni a ponúka také 
pravdy, ako je dôstojnosť ľudskej osoby, 
dobro stvorenia, vznešenosť manžel-
stva a jeho vnútorné zameranie na život 
darujúce spoločenstvo v láske. Ani hriechy 
spáchané proti ohlasovanej dôstojnosti 
nemôžu tieto pravdy zrušiť. Takéto hriechy 
sú skôr výzvou pre Cirkev, aby tieto pravdy 
ešte vernejšie ohlasovala, i keď ona sama sa 

snaží o obnovu v týchto pravdách a v láske, 
z ktorej pochádzajú.

Svedectvo kresťanských manželov môže 
vniesť svetlo do sveta, ktorý si cení výkon-
nosť viac ako človeka a „mať“ viac ako „byť“. 
A preto zabudol, akú hodnotu má osoba 
a bytie vôbec. Nech sú títo manželia v Kris-
tovi vernými svedkami jeho lásky a nech 
sa tak stanú učiteľmi pravdy, ktorá je vždy 
a všade vnútorne presvedčivá.

Zázrak Cirkvi
Pozemský majetok, ktorý človek zdedil, 
môže zveľadiť alebo prehajdákať. V du-
chovnom živote aj napriek mnohým 
osobným zlyhaniam a vedomiu vlastnej 
hriešnosti a nehodnosti vždy máme pevnú 
nádej, že po uznaní svojej hriešnosti nás 
Boh neodmietne, lebo Božia vernosť 
zmluve trvá. Zázrak Cirkvi spočíva v tom, 
že Kristova láska, ktorá ju charakterizuje, 
nemôže byť vymazaná nijakým hriechom 
nijakého jej člena. Tak ako naša vlastná 
hriešnosť nikdy nezničí v nás to, že sme 
boli stvorení na Boží obraz a že sme členmi 
Božej rodiny, ani keď katolíci hrešia, nezni-
čí to svätosť Cirkvi. Podstata Cirkvi totiž 
spočíva na Ježišovi. Na základe, ktorý ju 
robí spoľahlivou, no ktorý je zároveň hlbší 
a istejší než akákoľvek ľudská vymože-
nosť, a preto premáha akékoľvek ľudské 
zlyhanie.

Chlapček, ktorého som spomínal v úvo-
de, sa milo ocka opýtal: „Ocko, a čo budeš 
robiť na cintoríne?“ Naša viera nám dáva 
odpoveď: „Nebudeš na cintoríne, budeš 
večne žiť!“

On chce dať večný život každému jedné-
mu z nás, ale prijme ho iba ten, kto si bude 
ctiť a milovať Boha, a milovať blížneho. n

Michal Šándor
ilustračná snímka: commons.wikimedia.org

SVETOVÉ
STRETNUTIE

RODÍN
OTÁZKY NA DISKUSIU
• Ako nás Božia zmluva chráni, hoci hrešíme?
• Každý hreší, aj predstavitelia Cirkvi. Prečo hovoríme, že Cirkev je aj napriek tomu 

svätá?
• Čo od nás chce Ježiš, keď Cirkev zlyháva v zachovávaní jeho prikázaní?
• Prečo Ježiš miluje Cirkev? Čo ho na Cirkvi teší? Čo ho zarmucuje?
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Púť študentov GTF do Ľutiny
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Mám v pláne sviatosť 
manželstva
Všetci veľmi dobre poznáme Hymnus 

na lásku z Prvého listu Korinťanom. 
Čo ním chcel svätý apoštol Pavol 

povedať? Človek, ktorý nemá v sebe lásku, 
podľa Pavla nie je len troška chudobnej-
ší, možno troška biednejší, náchylnejší 
na choroby, ale on tvrdí, že je NIKÝM! Tým 
myslí to, že aj keby si bol najväčším géniom 
na svete, mal by si vedomosti týkajúce 
sa zeme aj celého vesmíru, mal by si päť 
titulov pred menom, študoval by si na naj-
lepších univerzitách sveta, keby si rozdal 
všetky svoje peniaze, úspory, pomohol by si 
množstvu ľudí, ale hľadal by si za tým len 
seba a svoju reklamu – SI NIKÝM!

Ktosi múdry raz doplnil známy výrok sv. 
Matky Terézie: „Láska, to nie sú slová, ale 
skutky“ slovami „Ľudia zabudnú na pekné 
slová, po čase zabudnú aj na tvoje skutky, 
ale nikdy nezabudnú na to, ako sa pri tebe 
cítili“.

S Božím požehnaním má každý vzťah 
potenciál byť atraktívnym, harmonickým, 
pokojným a v prvom rade chutným pre 
samotných partnerov. V žiadnom prípade 
nebudeš musieť túžbu po šťastí hľadať 
mimo vzťahu, mimo manželstva.

Ponúkam ti niekoľko atribútov:
LÁSKA – hneď dodám – TRPEZLIVÁ
Natoľko vieme milovať človeka, nakoľko 

s ním vieme byť trpezliví. Je jasné, že toho 
druhého musíš milovať viac ako svoj celo-
životný sen, svoje záľuby, priateľov. S tr-

pezlivou láskou rešpektovať iný názor, iné 
riešenie, iné tempo vo všetkom. A čo je tým 
meradlom skutočnej lásky? Mať záujem. 
Byť ochotný venovať väčšinu svojho času.

ZÁUJEM
Veci, ktoré sú pre ženu dôležité, muži 

niekedy považujú za zbytočné. Ako muž 
vypočuj svoje dievča, keď ti rozpráva 
o stretnutí s kamoškou, dokonca aj za cenu 
toho, že prídeš o celý polčas futbalu s Bar-
celonou. Vieš, čo je podstatné? Manželky 
hovoria, že radšej sa chcú rozprávať so 
svojím manželom, aj keď vopred vedia, že 
kamarátky by ich pochopili viac. Doceň to.

OCHRANA A POTREBA ISTOTY
Nejde tu len o hrozbu vonkajšieho sveta 

alebo iných ľudí. Na to si určite dáte pozor. 
Ľudia v manželstve však prežívajú najväčší 
strach o toho druhého. Ona potrebuje 
večer zaspávať s tým, že si tu pre ňu. To isté 
potrebuje on. Pokojne zaspávať s tým, že si 
tu pre neho. Jeden druhému dávajte dosta-
tok dôvodov na takéto presvedčenie.

OCENENIE – UZNANIE
Princíp pochvaly platí všeobecne – pre 

mužov aj pre ženy. Chlapa nevie nič 
nakopnúť tak ako uznanie, pochvala. Buď 
na neho hrdá, nie preto, že vždy podá ide-
álny životný výkon, ale preto, že je tvoj.

Niekedy sa stáva, že žena sa ponosuje 
mužovi a vraví mu o tom, ako pribrala, 
že má kruhy pod očami a má rozštiepené 

končeky vlasov. Vtedy si žena priam pýta 
uznanie. Všímaj si na nej maličkosti. Ne-
smieš dovoliť, aby začala pochybovať o svo-
jej kráse. Ak sa to predsa len stane, buď si 
vedomý toho, že ty si zlyhal.

Vraj nie je možné, aby dvaja ľudia, ktorí 
kráčajú spolu životom, nedostali tzv. po-
norkovú chorobu. Je to prirodzené. Múdri 
a inteligentní ľudia vtedy začínajú vzťah 
liečiť, tí ostatní sa ho snažia jednoducho 
vymeniť.

ZAMILOVAŤ SA
Manželstvo je ustanovené na to, aby sa 

človek zamiloval do Boha. Počas sobáša on 
a ona sedia tvárou k Bohu, nie k sebe. Pred 
oltár prichádzajú už zaľúbení do seba. Je 
čas zaľúbiť sa do Boha.

Dnes máme po celej krajine vojenské 
pamätníky vzdávajúce hold tým, ktorí 
položili svoj život za vlasť. A kedy v našej 
krajine budeme mať pamätníky tých, ktorí 
zachraňovali manželstvo? Verím, že to do-
kážeš. Vzdať sa čohokoľvek kvôli nej. Keď 
sa na ňu pozrieš, keď ju objímeš, keď jej 
utrieš slzy, keď jej podáš ruku, pamätaj, čo 
by o nej povedal Boh. „Toto je moja dcéra, 
zverujem ti ju, lebo verím, že ju budeš mi-
lovať až do krajnosti.“ Verím, že toto, drahé 
dievčatá, dokážete. Keď ho pochválite, keď 
mu ustúpite, keď budete na neho hrdé. 
Pamätajte, čo by o ňom povedal Boh: „Toto 
je môj syn, zverujem ti ho, lebo verím, že 
bude pri tebe šťastný.“ n

Miroslav Bujdoš CSsR
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Naplnený  
detský sen
Sociálna pracovníčka sa po zistení 

počtu detí v rodine spýtala:
„Viete, že za to nedostanete ani 

korunu?“
„Áno,“ a mysľou prešlo: Peniaze nám 

nenapadli, hoci žijeme z jedného platu.
„A prečo chcete ďalšie dieťa, keď máte 

tri svoje?“ 
Kým občianka hľadá výraz na takú jed-

noduchú pohnútku, je tu pomoc:
„Z humánnych dôvodov?“
„Keď sa to takto povie, tak áno.“
Z toho však ešte nebol vystavený potreb-

ný „papier“. Nasledovala úradná návšteva 
v rodine, čo je takisto logické.

Z rozhovoru s pani riaditeľkou detské-
ho domova vysvitlo, že je pre ňu napriek 
odporúčaniu mestského úradu veľmi ťažké 
pustiť sotva trojročné dieťa do rodiny 
na víkend, lebo po návrate do detského 
domova musí stráviť pondelok v izolačke, 
aby nenakazilo ostatné deti prípadnou in-
fekciou z rodiny s malými deťmi. Ťažko mu 
vysvetliť, že v piatok pôjde zas „domov“. 
Také striedanie spôsobí tomuto dieťaťu 
väčšiu traumu než tomu, ktoré o rodine 
iba sníva. Pani riaditeľka poradila brávať 
si štyri až päťročné dieťa. V tomto veku 
už pochopí, že príde zas, a pritom je ešte 
formovateľné. (Informácie o potrebnom 
vzťahovom pripútaní od jedného do troch 
rokov veku sa objavili neskôr.) Táto rada 
bola ďalším posunom vpred.

Pri rozhodovaní v detskom domove (pre 
tri až osemnásťročné deti) manželia priví-
tali, že všetci chovanci sú práve na výlete. 
Požiadali o dieťa, ktoré najviac potrebuje 
rodinu, no s pubertou nerátali. Keď však 
počuli, že odporúčané dieťa už bolo jedny 
Vianoce v jednej rodine, o rok v inej, a obe 
rodiny sľúbili, že si poň znova prídu, 
a neprišli (ani vlastná mama) a že ono stále 
prosí ísť k tete (nejakej), súhlasili. Po polro-
ku vybavovania sa tak začiatkom leta ocitlo 
„doma“ štrnásťročné dieťa.

Nasledoval rok prázdninových i víken-
dových pobytov a sviatkov aj s nečakanými 
strasťami. Zo strany obyvateľa detského 
domova žijúceho dlho v kolektíve to boli 
objavy, čo znamená život v rodine:

„Prečo sa platí za elektrinu? Za telefón?! 
Za byt!?“ (Vtedy sa ešte neplatilo za vodu, 
za smeti.) „Mlieko je od kravy? Fúj!“

A prekvapenia rodiny: bolo ho treba učiť 

základným úkonom v kuchyni, doťahovať 
hygienické návyky, poznať hodiny, vyjadriť 
myšlienku, uisťovať, že aj jemu sa ujde 
jedlo... Zaujímavé, že takúto obavu nemali 
doma narodené deti. Vedeli, že rodičia 
zaručene všetkým vždy podelia základné 
jedlo aj čokoládu, zákusky... I keď je toho 
menej. Prekvapením bolo tiež „zavesenie 
sa“ na mamku – tetu, neustále vyhľadáva-
nie jej blízkosti (napríklad čakanie na ňu 
pri dverách WC). Zrejme dopĺňanie chýba-
júceho pripútania.

Obe strany na vlastnej koži zakúšali 
„tehotenstvo po narodení“. O „tehoten-
stve“ v adopcii či pestúnstve nebola známa 
literatúra, akou je teraz kniha Adopcia, ani 
školenia a kurzy.

Po roku začali rodičia vybavovať pes-
túnsku starostlivosť, o ktorej sa dozvedeli 

od vychovávateľky. Potreba stáleho pobytu 
v rodine vyplynula z celoročných situácií 
a skúseností.

O necelé štvrťstoročie malý chlapček 
zrealizoval vyhlásenie z detstva aj vo svojej 
rodine. Spolu s manželkou prijal k svojim 
deťom aj dvojčatá z detského domova. So 
svojimi kolegami dnes pomáha mnohým 
iným (ne)chceným deťom.

Ponúknuť domov v rodine môže teraz 
viac ľudí a ľahšie vďaka informovanosti 
v médiách i vďaka občianskemu združeniu 
Návrat. Základom je rozhodnutie v srdci: 
„Vezmime si ho/ich domov.“ Sú i ťažké 
chvíle (tie sú často aj s vlastnými deťmi). 
Hoci sa nedá úplne doplniť deficit pripúta-
nia z raného detstva, stojí to za to. Odme-
nou pre náhradných rodičov je vnímanie, 
že dieťa sa už na vlastných nohách aspoň 
snaží žiť tak, ako by to malo byť, ako to 
bolo doma. A tiež to, že môžu počuť/cítiť 
jeho vyjadrenie: „Mám vás rád/rada. Mys-
lím na vás tam DOMA.“ n

Katarína Roháčková
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Voľba povolania
13. decembra poslala žiadosť o prijatie. Noviciát chcela začať ešte pred Vianocami. 
Predstavená jej však radila, aby počkala do 2. februára, do sviatku Obetovania Pána. 
Medzitým vypomáhala v škole v Jersey City.

15. januára svojej priateľke Margarete Conklinovej napísala, že sa čoskoro vráti 
do kláštora, a to „navždy“. A ako dôvetok napísala: „Nič nemám pripravené, okrem 
niekoľkých ručníčkov, ktoré mi daroval na Vianoce Karol. Tušil, že ich budem potrebo-
vať. Všetko prišlo veľmi náhle. Ťažkosť bola v tom, že som si nebola istá, či to má byť 
kláštor, alebo nie. Keďže sa za mňa pol sveta modlilo osemdňovú pobožnosť (dob-
rovoľne sa k tomu zaviazali) k Nepoškvrnenému počatiu, Panna Mária mi konečne 
pomohla rozhodnúť sa. Videla si ma niekedy nenáhliť sa až na smrť? Zdá sa mi, že raz 
tak aj zomriem – ešte aj k hrobárovi sa budem náhliť.“ ...

„Po prvý raz som začala vážnejšie myslieť na Kongregáciu milosrdných sestier raz 
v noci, asi dva týždne pred žiadosťou o prijatie, keď som navštívila sestru A. (spolu-
žiačku) a rozhodla som sa aj napriek veľkému odporu prespať v kláštore. Vtedy som 
si začala akosi nejasne uvedomovať, že som možno celý čas bojovala proti Prozreteľ-
nosti...“

Nikto ani nešípil, čo sa v týchto novembrových a decembrových dňoch odohrávalo 
v srdci mladej učiteľky Terézie Demjanovičovej. Neskôr, keď už bola v noviciáte, spo-
mínala si na tieto chvíle a napísala o nich aj svojmu duchovnému otcovi.

Terézia teda vstúpila medzi milosrdné sestry preto, lebo bola presvedčená, že Pán 
Boh jej dal osobitnú úlohu, zvláštne poslanie, aby týmto sestrám aktívneho života 
prízvukovala, že rozjímavá modlitba je dušou aktívneho apoštolátu. O tom bol pevne 
presvedčený aj jej spovedník a duchovný vodca otec Benedikt Bradley OSB.

Terézia dostala od Pána Boha úlohu, aby vniesla do komunity sestier aktívneho 
apoštolátu viac kontemplatívneho ducha. Toto poslanie bolo pre ňu prameňom 
veľkých duševných múk.

(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,  
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014) 

21/2015
Do kláštora
8. decembra 1924, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, po dlhom 

uvažovaní a vrúcnych modlitbách sa učiteľka Terézia Demjanovičová rozhodla, že 
vstúpi do Kongregácie milosrdných sestier. Svoj plán chcela uskutočniť čím prv, lebo 
bola hlboko presvedčená, že je to Božia vôľa a jej pravé povolanie. Akoby tušila, že jej 
rehoľný život nebude trvať dlho. ...

V piatok 30. januára sa jej otec zaopatrený sviatosťami odobral do večnosti. Pocho-
vali ho druhého februára, na sviatok Obetovania Pána, práve v deň, keď mala Terézia 
vstúpiť do noviciátu. Bola odhodlaná ihneď po pohrebe odísť. Predstavená z noviciá-
tu jej však v liste oznámila, aby prišla a začala svoj noviciát 11. februára.

...
Milosrdné sestry sa v tomto čase pripravovali osláviť storočnicu svojej zakladateľky 

v New Jersey matky Márie Xavier Meheganovej. Požiadali Teréziu, aby o nej napísala 
oslavnú báseň. Terézia písala túto báseň pri posteli svojho chorého otca, ktorého ošetrovala. 
Dokončila ju tri hodiny po otcovej smrti. Je to najkrajšia báseň Terézie Demjanovičovej.

10. februára napísala svoje priateľke: „Otec zomrel 30. januára a bol pochovaný 2. februára. 
Už niekoľko rokov trpel na záduch a nový zápal pľúc mu nedával nijakú nádej. V posteli bol 
iba dva a pol dňa. Môžeš si predstaviť, aký náhly to bol otras. Zajtra popoludní odchádzam 

m
iriam

 terézia 
dem

janovičová
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Ráchel
Ráchel bola dcérou Labana, Nachorovho syna, ktorý bol Abrahámovým bratom. Jej život bol 
úzko spätý s Liou – jej staršou sestrou. Ráchel sa stala milovanou manželkou patriarchu Jaku-
ba a o jej živote hovorí Kniha Genezis v kapitolách 29 – 35. Meno Ráchel znamená ovečka. 

Jakubova manželka
Keďže sa Jakub obával hnevu svojho 
staršieho brata Ezaua, vybral sa do sýrskej 
Mezopotámie k Labanovi, aby si odtiaľ 
priviedol ženu. Na poli pri studni zbadal 
čriedy oviec, z ktorej napájali stáda. Kameň 
na otvore studne bol veľký a odvaľovali 
ho, len keď zohnali všetky stáda. Keď 
Jakub uvidel Ráchel, ktorá prišla s ovcami 
k studni, zamiloval sa do nej. Pomohol jej 
odvaliť kameň a napojiť ovce. Laban ho 
potom prijal vo svojom dome a dohodli sa, 
že Jakub bude za Ráchel sedem rokov slú-
žiť. Laban mal dve dcéry. Staršia Lia mala 
oči bez lesku, mladšia Ráchel bola krásna. 
V starých časoch bola dcéra považovaná 
za majetok, za ktorú ženích musel zaplatiť. 
Keď nemal peniaze, ponúkol službu ako 
protihodnotu. Tak Jakub slúžil za Ráchel 
sedem rokov, pretože ju miloval. Keď sa 
však naplnil čas svadobnej noci, zistil, že 
bol oklamaný. Laban mu dal za ženu Liu. 
Bolo zvykom, že snúbenica si pred snúben-
com zahaľovala tvár až do svadobnej noci. 
Keď sa Jakub dožadoval vysvetlenia, Laban 

povedal: „V našom kraji sa nerobí tak, aby 
sa mladšia vydala pred staršou. Dokonči 
tento svadobný týždeň a potom ti dám aj 
Ráchel za službu, ktorú mi budeš robiť ešte 
ďalších sedem rokov.“ Jakub poslúchol. 
Dostal za ženu aj Ráchel, za ktorú slúžil 
ďalších sedem rokov. Hovorí sa, že kto čím 
hreší, tým býva potrestaný. Jakub, ktorý 
kedysi oklamal svojho otca Izáka a ľsťou 
obral staršieho brata Ezaua o prvoroden-
stvo, bol teraz Labanom sám oklamaný 
a podvedený. No keďže miloval Ráchel, 
prijal svoj údel v pokore. Príbeh tak ne-
priamo rozpráva o sile ľudskej lásky, ktorá 
dokáže nielen odvaliť kameň zo studne, ale 
aj vydržať veci, ktoré by sa bez lásky ťažko 
znášali. Tento vzťah môže byť aj symbolom 
lásky k Bohu, ktorá dokáže preniesť člove-
ka do inej dimenzie vnímania života.

Ráchel a Lia
Keďže Jakub dostal Liu za ženu proti svojej 
vôli, väčšiu pozornosť a lásku venoval 
Ráchel. Keď Pán videl, že Lia je odstrče-

ná, otvoril jej lono, zatiaľ čo Ráchel bola 
neplodná. Obe sestry stáli proti sebe ako 
nepriateľky, rodením detí sa snažili získať 
Jakubovu lásku. Lia porodila Rubena, 
Simeona, Léviho a Júdu. Keď Ráchel videla, 
že ona Jakubovi nerodí, žiarlila na svoju 
sestru a hovorila Jakubovi: „Daj mi deti! Ak 
nie, tak zomriem!“ Jakub sa namrzel na Rá-
chel a povedal jej: „Vari som ja na mieste 
Boha, ktorý ti odoprel plod života?“ A tak 
sa Ráchel rozhodla urobiť to, čo kedysi 
urobila Sára – dala svojmu mužovi svoju 
slúžku Balu za ženu, aby porodila na jej 
kolenách, pretože synovia slúžky sa pova-
žovali za zákonité potomstvo panej. Bala 
porodila syna menom Dan. Keď porodila 
aj ďalšieho syna, Ráchel povedala: „Boží 
zápas som vybojovala so svojou sestrou 
a zvíťazila som!“ Preto ho nazvala Neftali. 
Súperenie medzi sestrami však pokračova-
lo. Keď Lia videla, že prestala rodiť, aj ona 
vzala svoju slúžku Zelfu a dala ju Jakubovi 
za ženu. Zelfa porodila Gada a Asera. Keď 
raz Ruben, syn Lie, vyšiel v čase žatvy 
von, našiel na poli láskavec a priniesol ho 
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svojej matke. Podľa ľudového názoru plody 
láskavca – mandragory získavali mužo-
vu lásku a pri neplodnosti mali prinášať 
šťastie. Aj Ráchel túžila po „zázračnej“ rast-
line a dohodla sa s Liou, že ak jej dá plody 
láskavca, môže Jakub v tú noc spať u nej. 
Boh vypočul Liu, počala a porodila ďalších 
synov – Isachara a Zabulona. Termín „Boh 
vypočul Liu“ ukazuje, že plodnosť nie je 
chápaná ako vec, ktorú možno ovplyvniť 
magickými úkonmi. Aj rabíni potvrdzujú, 
že deti sú darom od Boha a nie dôsledkom 
účinkov mandragory.

V protiklade tak stoja dve ženy. Lia 
je plodná, ale chýba jej Jakubova láska, 
Ráchel má Jakubovu lásku, ale je neplodná. 
Každej chýba niečo podstatné, aby mohli 
spokojne žiť. Obe sú nenaplnené a nedo-
kážu prijať svoj údel. Nevidia to, čo majú, 
vidia len to, čo im chýba. Príbeh poukazuje 
aj na to, ako sa človek márne snaží vyrov-
nať s bytostným nenaplnením. Ani intrigy, 
ani afrodiziakum, ani hnev, ani prosby 
nedokázali zmeniť frustráciu sestier. Boh 
si však spomenul aj na Ráchel, vypočul ju 
a otvoril jej lono. Počala a porodila syna. 
Mnohoženstvo bolo v čase patriarchov 
trpené, keďže ešte nebol Mojžišov zákon, 
ktorý by ho zakazoval. Rabínske komentá-
re hovoria, že Boží plán si vyžadoval, aby 
sa Lia stala Jakubovou manželkou. Porodila 
mu toľko synov ako ostatné tri ženy spolu 
a je spolu s ním aj pochovaná v hrobke 
v Hebrone. Ráchel mala byť manželkou 
Jakuba pre tento svet a Lia manželkou Izra-
ela (Jakub = Izrael) pre svet duchovný. Pre-
to Ráchel porodila Jozefa, záchrancu pred 
hladom, a Lia Léviho a Júdu, z ktorých vyšli 
kňazi a Dávidov mesiášsky rod.

Ráchelina smrť
Zatiaľ čo Ráchel a Lia boli kvôli deťom 
rivalkami, v otázke majetku a dedičstva 
stáli spoločne na strane manžela. Súhlasili 
s Jakubovým tajným útekom od Labana, 
ktorý sa k nim nesprával čestne. Ráchel 
pred útekom ukradla svojmu otcovi do-
mácich bôžikov, ale Jakub o tom nevedel. 
Domáci bôžikovia (po hebr. terafim) boli 
ochrancovia domáceho krbu. Tieto sošky 
neboli len ozdobou, ale aj amuletmi, ktoré 
mali zaručiť istotu pre toho, kto ich nosie-
val. Bola to povera vychádzajúca z mnoho-
božstva. Rabíni tvrdia, že Ráchel nemala 
v úmysle bôžikom slúžiť, ale ukradla ich 
preto, aby uchránila otca od modloslužby. 
Keď ich Laban zastihol pri úteku a pýtal 
sa na svojich bôžikov, vtedy Jakub vyrie-
kol kliatbu: „U koho však nájdeš svojich 
bohov, ten neostane nažive!“ A hoci Laban 
nenašiel svojich domácich bôžikov, pretože 

ich Ráchel skryla do ťavieho sedla a sadla 
si naň, napokon sa kliatba aj tak naplnila. 
Práve tak chápu Ráchelinu smrť rabíni. 
Tvrdia, že aj nepremyslená kliatba sa 
uskutoční, ak ju vysloví spravodlivý človek. 
Ráchel predčasne zomrela ako 36-ročná 
pri ťažkom pôrode svojho druhého syna, 
ktorého chcela nazvať Benoni – dieťa mojej 
bolesti. Otec ho však nazval Benjamín – 
syn pravice. Ako jediný z Jakubových synov 
sa narodil na území zasľúbenej zeme, 
na ceste do Efraty – Betlehema. Tam je 
pochovaná aj jeho matka Ráchel, ktorej 
pomník tam stojí dodnes.

Ovečka
V Ráchelinom príbehu nemožno obísť 
fenomény závisti, žiarlivosti, rivality 
a súperenia. Lia závidela Ráchel a Rá-
chel žiarlila na Liu. Aj Jakub s Labanom 
súperili pre majetky. A s kým súperime 
my? Často medzi sebou súperia manželia, 
rodičia s deťmi a deti s rodičmi, súroden-
ci, spolužiaci, kolegovia, dokonca aj Boží 
služobníci. Dôvodom na závisť a žiarlivosť 
môže byť čokoľvek – pekný výzor, láska 
životného partnera, zdravie, vydarené deti, 
veľký majetok, spoločenské postavenie, 
úspech a kariéra aj Božia milosť prejavujú-
ca sa v našich schopnostiach a skutkoch. 
Katechizmus Katolíckej cirkvi klasifikuje 
závisť ako jeden z hlavných hriechov. 
Označuje smútok, ktorý človek pociťuje 
nad dobrom blížneho, a nemiernu túžbu 
prisvojovať si toto dobro, hoci aj neo-
právnene. Keď želá blížnemu veľké zlo, 
je to smrteľný hriech. Sv. Augustín videl 
v závisti diabolský hriech. Zo závisti sa rodí 
nenávisť, ohováranie, osočovanie, radosť 

z nešťastia blížneho, ale aj smútok z jeho 
šťastia. Ak neprajeme dobro blížnym, zá-
vidíme im a súperíme s Božou vôľou v ich 
živote, bojujeme s Bohom a proti Bohu. Ta-
kýto zápas je vopred určený na neúspech, 
pretože ako povedala sv. Terézia od dieťaťa 
Ježiša, „Božia vôľa sa naplní aj napriek žiar-
livosti ľudí“. Do neba neprídu ľudia, ktorí 
si závidia, ale len tí, ktorí sú dobroprajní. 
Pokiaľ je v našom srdci závisť a žiarlivosť, 
sme zblúdenými ovcami, ďaleko od stud-
nice pravdy Božieho slova: „ A skutky tela 
sú zjavné:... nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, 
hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť ... 
a im podobné. O tomto vám vopred ho-
vorím, ako som už povedal, že tí, čo robia 
takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“ 
(Gal 5, 19 – 21)

Vždy budú okolo nás ľudia, ktorí budú 
na tom lepšie ako my. Takýto uhol pohľadu 
nás môže doviesť k frustrácii a k osídlam 
závisti a žiarlivosti. Ako im nepodľahnúť? 
Tak, že budeme v modlitbe viac kontem-
plovať Krista ako dobrého pastiera. Toho, 
kto za svoje ovečky obetoval svoj život 
na dreve kríža. Tak, že uveríme, že Ježiš 
ako Dobrý pastier ma miluje a záleží mu 
na mne. Je ochotný zanechať deväťde-
siatdeväť oviec a ísť hľadať mňa, keď som 
stratený a zatúlaný, aby ma zachránil. Aj 
keď ma možno vedie cestami, ktorým 
nerozumiem, robí to len pre moje dobro 
a spásu. Dobrý pastier sa s láskou stará 
o každú svoju ovečku a dáva jej presne to, 
čo potrebuje. Ak nedáva, nie je to preto, 
aby jej nedoprial, ale chce ju naučiť posluš-
nosti, dôvere, prípadne ju ochrániť pred 
zlom. Je zbytočné porovnávať sa s inými 
ovcami, pretože pastier každú pozná 
po mene a vedie vlastnou cestou. Každý 
z nás má jedinečné poslanie v pláne spásy. 
Aj Ráchel, aj Lia boli rovnako potrebné, 
aby sa Boží zámer naplnil, pretože obidve 
zbudovali Izrael.

Najdôležitejšou vecou v živote nie je náš 
výzor ani láska partnera či detí, dokonca 
ani to, či sme zdraví a koľko máme peňazí, 
ani postavenie a kariéra nie sú rozhodujú-
ce, hoci je pravda, že Pán nám aj v tomto 
chce žehnať. Kľúčovou otázkou života je, či 
sme, alebo nie sme spasení, či sme prijali, 
alebo odmietli večný život, ktorý nám 
Dobrý pastier ponúka: „Ja som prišiel, aby 
mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 
10) Z tohto uhla pohľadu nemáme dôvod 
na súperenie, pretože dobrotivý Boh chce, 
aby všetci ľudia boli spasení.

Dôveruješ pastierovi, že cesta, ktorou 
práve kráčaš, je pre teba tá najlepšia? n

Martina Diheneščíková
snímka: upload.wikimedia.org

  | 31SLOVO   24 – 25 | 2015



Prečo?
„Nechajte ho tak!“ kričal jeden.

„Tomuto už niet pomoci,“ 
poznamenal druhý.

Malý, ale hlučný kruh, v ktorom sa ľudia 
prekrikovali jeden cez druhého, si nemohli 
okoloidúci nevšimnúť.

„Veď zavolajte rýchlu pomoc!“ skríkla 
pani na celú ulicu. 

Ľudia sa pri nich začali zo zvedavosti 
pristavovať. Aj sestru Tamaru, ktorá sa 
ponáhľala do práce, dav ľudí zaujal. Pohľad 
na bezdomovca ležiaceho na chodníku 
oberal o dych aj silu ísť ďalej. V stotine 
sekundy sa jej pred očami zjavil obraz 
slepého muža z evanjelia. Akoby sa zastavil 
čas. Nedbala na ľudí a okolnosti. Ani na to, 
že nestihne do práce. Prichytila sa pri tom, 
ako odpovedá na otázky dispečerky z prvej 
pomoci. Všetko sa zomlelo veľmi rýchlo. 
Zdravotníci prišli, no mužovi už pomôcť 
nestihli. Spôsob života a prvý mráz urých-
lili odchod človeka. Vyhasol život priamo 
pred ich očami. 

„Tak mu treba!“ Nešetrili hanlivými 
slovami na adresu zosnulého. Poniektorí 
zahanbení sa nenápadne vytratili svojou 
cestou. Iní letmým pohľadom prejavili 
povrchný záujem ponorení do vlastných 
problémov.

Mesiac november stál na prahu a kroky 
ľudí stále viac smerovali k cintorínu. Na vý-
veske si Tamara všimla parte a dozvedela 
sa meno neznámeho muža. A všimla si aj 
čerstvý hrob. Jednoduchý, s niekoľkými 
kvetmi. Pristúpila bližšie. Znova sa stretla 
s neznámym bezdomovcom. Zapálila 
sviečku a ponorila sa do vrúcnej modlitby 
za túto dušu.

„Poznali ste môjho brata?“ opýtala sa 
neznáma pani.

„Anton bol váš brat?“ vyhŕklo zo sestry 
Tamary.

„Áno,“ odpovedala žena a utrela si slzy. 
„Nevedela som, že...“ 

Zhlboka sa nadýchla: „Žijem na západe 
krajiny.“ 

Na chvíľu sa odmlčala a trocha zahan-
bene pokračovala: „S bratom som nebola 
v kontakte niekoľko rokov. Bol to dobrák 
od kosti. Zrejme na to doplatil. Dostal epi-
leptický záchvat priamo na ulici. Zavolali 
záchranku a potom mne, aby...“ 

Znova sa zhlboka nadýchla sa, aby 
dopovedala vetu: „... aby som ako jediná 
príbuzná prišla identifikovať telo.“ 

Sestra Tamara si myslela, že z kabelky 
vyberá ďalšiu vreckovku. Mýlila sa.

„Vidíte, sestra, mal pri sebe v obale tento 
obrázok Panny Márie a medailónček, ktorý 
mu dala ešte naša mama. Zomrel v októbri 
na výročie fatimského zjavenia.“ 

Zahľadela sa do novembrovej hmly 
a pokračovala:

„Ako malý chlapec miništroval a zo zá-
hradky stále nosil svieže kvety pred ikonu 

Božej Matky.“ Teraz si už z kabelky vytiahla 
ďalšie vreckovky. 

„Ľudia by ho mohli odsúdiť, lebo bol 
bezdomovcom, prížívníkom. To áno. Dopa-
dol tak, ale... to len preto, lebo sa celý život 
snažil v práci pomáhať a zadlžil sa, ako 
som sa dozvedela.“ 

Viac nestihla povedať. Srdcervúco sa 
rozplaka. „Prečo? Prečo sa mi neozval?! 
Prečo mi nedal vedieť, ako žije a že sa mu 
nedarí?!“

Veľmi dlho plakala a sestra Tamara bola 
celý čas s ňou. Zotmelo sa. Už bolo vidno 
iba siluety dvoch postáv.

„Neviem, prečo vám brat nedal vedieť, 
ako sa mu darí. To si vzal so sebou,“ snažila 
sa o pár slov rehoľníčka. 

„Ale s istotou viem, že teraz potrebuje 
vaše odpustenie a modlitby.“ 

Pozvala ju do kláštora na teplú večeru 
a čaj. Neznáma pani stratila brata, no 
na východe krajiny našla sestru, ktorá sa 
jej stala veľkou oporou. Božia Matka spája 
svoje deti rôznym spôsobom. n

Eva
ilustr. snímka: flickr.com

Živý zázrak
„Celý Jojo,“ rozplýva sa svatka. „Celkom ako naše deti,“ tvrdí moja mama, keď si vypočuje 
štatistiku: hmotnosť, čas narodenia. „Akoby som videla jeho mamku,“ všimnem si noštek, 
ku ktorému o pár rokov dorastie aj telo. „Bokombrady má po mne,“ konštatuje zať. „Tvá-
ričku má zvraštenú celkom ako ja,“ teší sa môj manžel, „Aký je krásny,“ tvrdí staršia sestra. 
„Nádherne vonia,“ nadchýnajú sa tety s ujom. Stojíme okolo najväčšieho zázraku, aký je 
na svete možný, milosrdný Pán nám požehnal malého Jozefa.

Marta Gromošová
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Túžba za Pánom
Utíšenie smädu v letných horúčavách je 
skvelé. A nielen vtedy. Voda spôsobuje 
„zázraky“. Obnoví sily, pohodu a dá živo-
tu chuť.

V 42. žalme nájdeme hneď v úvode známe slová: 
„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja 
duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, 

po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu 
tvár?“ (42, 1 n)

Túto túžbu po Bohu prežíva každá duša. Strach zo smrti 
nám síce zastiera očakávanie večnej blízkosti, ale deň po dni 
putujeme životom s rovnakým smädom. Po Bohu. Po tom, 
aby bol prítomný v tom, čo práve žijeme. Napadli mi tu slová 
z rozhovoru Ježiša so Samaritánkou: „Keby si poznala Boží 
dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ,Daj sa mi napiť‘, ty by si 
poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ (4, 10) A ďalej Ježiš 
hovorí: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale 
kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. 
A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody 
prúdiacej do večného života.“ (4, 14)

Ježiš teda sľubuje, že náš smäd po ňom nielen naplní, ale 
sami sa staneme prameňmi takej vody, ktorá uhasí smäd 
iných naveky. A ako dodáva evanjelista neskôr, hovorí 
o Božom Duchu, ktorého chrámom sme. A tak sa jeden pre 
druhého stávame zdrojom utíšenia smädu po Bohu. V tom 
je čaro Cirkvi. Ja svedčím a slúžim iným. Oni slúžia a svedčia 
o Božej dobrote mne. Je v tom záväzok. 

Keď izraelský národ nemal chrám, archa zmluvy putovala 
z miesta na miesto. Tam, kam prišla, prinášala Božiu prítom-
nosť. Požehnanie. Ak bola umiestnená v dome „hriešnika“, 
spôsobovala adekvátne prejavy tiež. Život kresťana je viac 
ako archa, pretože v jeho vnútri býva Boh. Sme ako chodiaca 
monštrancia. A tak naša prítomnosť na žiadnom miestne 
nesmie ostať bez dôsledkov. Prúdy živej vody z nášho srdca 
majú tiecť a prinášať život tam, kam vkročíme (porov. Ezch 
47, 9 nn). Majú niesť potešenie. Odvahu. Nápaditosť. Radosť. 
Riešenia problémov. Súcit. Podporu. Usvedčenie. Jasnosť 
názorov. Čistotu srdca. Pravdu... Ak sa rozhliadneme okolo 
seba, zbadáme, že takí ľudia sú. Žijú s chuťou. Pravdivo. 
Čoho sa dotknú, sa vydarí (porov. Ž 1, 3). Majú plný diár 
projektov, stretnutí, ale aj času relaxu s priateľmi, ktorých 
majú (!). Žiaria vnútorným zdravím a životom. Aj v skúškach 
a v trápení. Stoja pevne a obstoja. Nerútia sa.

Ale zároveň platí, že ak človek vedľa mňa „žízni po Bohu“, 
ak ho nemôže nájsť, ak je z Boha zranený, ak má o Bohu 
nesprávne predstavy, je to aj moja chyba. Dal som sa mu na-
piť z prameňa živej vody? Je moje srdce takým prameňom? 
Alebo je len stokou, „žumpou“, zdrojom vody, ktorá sa nedá 
piť, nechutí a prináša choroby? 

Srdce sa čistí pokáním. Zmenou života. Neustálym začí-
naním. Snahou o vzťah s Bohom. Osobný, blízky, normálny. 
Nech je obdobie pred sviatkom Narodenia Pána pre nás 
výzvou preskúmať prameň, ktorý tečie zo srdca. Vyčistiť ho 
a obnoviť. Aby náš život tíšil smäd po Bohu každému, koho 
stretneme. n

Valéria Juríčková

Symbol pastiera
Kresťanská bohoslužba je veľmi úzko spo-
jená so symbolom pastiera, jeho službou 
a predmetmi, ktoré používa pri svojej práci. 
Je to nepochybne úzko spojené s Ježišom 
Kristom, ktorý sa nazýva dobrým pastie-
rom. Cirkev ho nazýva najvyšším pastierom 
a on sám hovorí o ovečkách, o hľadaní stra-
tenej ovce a podobne. 

Práve z tohto dôvodu bola myšlienka pastiera úzko spoje-
ná s liturgiou – často sa v nej hovorí o Baránkovi zavese-
nom na dreve, o ovečke, ktorou je Bohorodička, a mnoho 

iných prirovnaní sa používa práve v súvislosti s pastierskou 
tematikou vedenia veriacich.

Jedným z veľkých symbolov pastiera je palica. Aj keď sa v na-
šom prostredí zvykne používať slovo žezlo, akoby išlo o nejaké 
kráľovské panovanie, predsa treba povedať, že v staroslovien-
skom jazyku je žezlo jednoducho palica, ináč nazývaná posoch. 
Je znakom pastierskej moci nad pasenými aj otcovskej starost-
livosti o nich. Aj z tohto dôvodu sa zvykne nazývať paterissa 
od slova pater, čo znamená otec. Nejde teda o akési kráľovské 
hodnosti, ale skôr o symbol dobrého vedenia zvereného stáda. 
Táto pastierska palica sa veľkňazovi – biskupovi odovzdáva ako 
správcovi nejakej oblasti, aby tam pásol jemu zverených veria-
cich. Aj keď to v nás dnes vyvoláva skôr zmiešané pocity z toho, 
že je tu nejaký pastier a ovce, predsa sa treba trocha povzniesť 
nad pyšné zmýšľanie dnešnej doby. Nad myšlienku, že „ja nie 
som ovca“, a skôr sa pozrieť na krásu pastierskej tematiky nielen 
v období pozemského života Ježiša Krista, ale aj v našich časoch 
a na našom území. Pastier bol vždy ten, kto mal veľkú vážnosť 
a veľkú zodpovednosť za ovečky. Ak ovce správne viedol, priná-
šali mnohým nemalé plody.

Okrem biskupa sa odovzdáva palica aj archimandritovi 
(predstavenému veľkého monastiera – lavry) alebo igumenovi 
(predstavenému monastiera) ako znak duchovnej moci nad 
zvereným monastierom, kde je ustanovený za predstavené-
ho. Táto palica má na vrchu zahnutú priečnu časť, na ktorej 
sú zobrazenia dvoch hadích hláv, ktoré predstavujú múdrosť 
pastierskej moci (je to narážka na evanjelium, Mt 10, 16). Vrchol 
palice je ozdobený krížom, aby ten, kto ju nosí, pamätal na to, 
že pasie Kristovo stádo v mene Krista. 

V našom prostredí poznáme len palice s hlavami hadov, no 
na východe sa často možno stretnúť práve s palicou a jedným 
priečnym ramenom na vrchu (napr. moskovský patriarcha, 
igumen Univskej lavry a pod.). Biskupské palice s hlavami 
hadov sa používali tak v gréckej, ako aj v ruskej cirkvi od ne-
pamäti. U Goara (1647) je pastierska palica biskupa opísaná 
takto: „Samotný vrchol palice, pri rukoväti, sa zdobí priečnym 
dreveným alebo slonovinovým ramenom s vyobrazením hadov, 
ktoré majú hlavy postavené oproti sebe tak, že sa na seba 
dívajú.“ Dalo by sa teda povedať, že celý tento symbol pastiera 
je krížom, ktorým sme pasení ako Kristovo stádo, aby boli jedni 
privádzaní k viere, druhí vedení v tejto viere a tretí napomínaní, 
aby správne kráčali po správnych chodníkoch. n

Michal Bučko
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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PONDELOK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor

Čítania: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20 
– 25, zač. 86 (rad.)

... lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. 
(Lk 17, 21b)

Je nám zrozumiteľný jeden z kľúčových 
výrazov nášho Pána a celého ohlasovania 
evanjelia? Asi pred tridsiatimi rokmi som 
počul jednoduchú, ale zrozumiteľnú definíciu 
Božieho kráľovstva, z ktorej žijem dodnes: 
Božie kráľovstvo je kraľovanie Boha v našich 
srdciach. Kraľuje Boh v tvojom srdci? Kraľuje 
v tvojej rodine? V tvojej farnosti? Kraľuje Boh 
v srdciach tohto národa? Kraľuje v srdciach 
mocných tohto sveta, ktorí ovplyvňujú osudy 
národov? Vždy, keď chce Ježiš povedať o Bo-
žom kráľovstve, hovorí o človeku. Kráľovstvo 
je v osobe, je v človeku, je vnútri.

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá, vchod: 
Poďte, pokloňme sa... na prího vor Bohoro-
dičky... Menlivé časti zo sviatku. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utier ne sviatku. (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

UTOROK 24. november
Veľkomučenica Katarína

Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 
– 37, zač. 87 (rad.)

Spomeňte si na Lótovu ženu. (Lk 17, 32)

Čo nás učí príbeh Lótovej ženy? Obzerala sa 
späť, dozadu a – skamenela. Naša minulosť 
môže ochromovať, ba dokonca paralyzovať 
celý náš život. Ak sa nechytíme milosrdnej 
a oslobodzujúcej Božej lásky, môže sa stať, 
že uviazneme na mieste a nebudeme vôbec 
napredovať, iba sa neustále niečím umárať. 
Preto sv. Pavol píše: „... zabúdam na to, čo 
je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo 
mnou.“ (Flp 4, 13b)

Liturgia: Menlivé časti ako 23. novembra. 
(HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

STREDA 25. november
Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej 
Bohorodičky do chrámu. Hieromuče-
ník Klement Rímsky

Čítania: 1 Tim 5, 22 – 25; 6, 1 – 11a. zač. 287; 
Lk 18, 15 – 17. 26 – 30, zač. 90 (rad.)

Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie 
krá ľovstvo ako dieťa, nevojde doň. (Lk 18, 17)

Ježiš hovorí o takom poznávaní Boha 
a prijímaní jeho kráľovstva, ktoré nezávisí 
od toho, čo sa píše pred menom – či doktor, 
či docent, či profesor – ani od toho, že pred 

menom a za menom nie je nič. Kraľovanie 
Boha v detských srdciach je návodom pre 
poznaním zaťažených dospelých.

Liturgia: Menlivé časti ako 23. novembra. 
(HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

ŠTVRTOK 26. november
Mučeník Alypios Stĺpnik

Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 
– 34, zač. 92 (rad.)

Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. 
Toto slovo im zostalo zahalené a nepo-
chopili, čo hovoril. (Lk 18, 34)

Poslucháč slova potrebuje dozrievať, aby ho 
mohol pochopiť a prijať do srdca i do života. 
Šesť storočí pred Jánom Krstiteľom Iza-
iáš vyslovil a zapísal: „... hlas volajúceho 
na púšti: pripravte cestu Pánovi!“ (Iz 40, 3) 
Viac ako šesťsto rokov čakalo slovo na člo-
veka, vďaka ktorému neostalo iba slovom 
zapísaným, čítaným, rozjímaným, vyvoláva-
júcim otázky.

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

PIATOK 27. november
Mučeník Jakub Perzský

Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290; Lk 
19, 12 – 28, zač. 95 (rad.)

Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú 
v šatke. (Lk 19, 20b)

Nie oddanosť a zdravá bázeň, ale lenivosť 
viedla zlého sluhu k tomu, že s úctou 
uložil mínu (mincu v hodnote asi pol kila 
striebra), ktorú dostal do správy, do šatky. 
Duchovná lenivosť je ochabnutosť udu-
seného ducha. Už príbeh proroka Jonáša 
poukazuje na neresť duchovnej lenivosti. 
Pre Jonáša ani vlastný život, ani život mesta 
Ninive nič neznamenal. Až ďalšia Božia 
výzva k skutku lásky prebudila Jonáša k zá-
chrane seba i Ninive.

Liturgia: Každ. antifóny. Menl. časti z piatka. 
Zdržanl. od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový

Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 – 
21, zač. 51b (rad.)

... radujte sa, že vaše mená sú zapísané 
v nebesiach! (Lk 10, 20b)

Ježiš sa raduje s natešenými učeníkmi, že 
sa im darilo ich poslanie. Ale najcennejším 
darom je pre nich osobná Božia milosť. 

Dostávajú ju ako účasť na Božom živote, aby 
mali „zápis v nebi“ – účasť na večnom živote. 
Šťastie nášho života nespočíva v zázračných 
a veľ kých činoch, ale v činoch, ktoré robí Boh 
s nami samými, keď nám pomáha udržať sa 
vo viere, v láske a v oddanosti.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 29. november
Dvadsiata siedma nedeľa po Päťde-
siatnici. Mučeník Paramon. Mučeník 
Filumen

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13, 10 – 17, 
zač. 71 (rad.)

Žena, si oslobodená od svojej choroby... 
(Lk 13, 12b)

Ježiš oslobodzuje ženu od satana – uzdravu-
je duchovnú dušu, psychicky obráni seba aj 
ju pred farizejmi, a potom jej vracia telesné 
zdravie. 
Diagnóza štyridsaťročnej vydatej matky 
dvoch detí, praktizujúcej veriacej – veľmi 
silné, neustávajúce bolesti hlavy, ktoré trvali 
viac než dvadsať rokov. Lekárska liečba ne-
pomohla. Situáciou trpeli aj manžel a deti. 
Príčiny sa začali v detstve. Jej brat na ňu 
žiarlil, bil ju, lámal jej hračky, dokonca jej 
obľúbenú bábiku hodil do ohňa. Rodičia 
to neriešili. Vybrala si strednú školu vo 
vzdialenom meste, len aby sa dostala skôr 
z domu. Vydala sa a po pôrode detí bola 
oddanou matkou rodiny. Rany od brata 
stále pokračovali. Rozhodla sa, že sa s ním 
už nikdy nechce stretnúť. Vtedy sa zača-
li bolesti hlavy... V hagioterapeutickom 
centre jej vysvetlili spôsob, akým sú telo, 
duša a duch prepojené. Poukázali na to, že 
pôvod bolesti hlavy bol v duchovnej oblasti. 
Povedali jej, že nedostatok odpustenia alebo 
prítomnosť nenávisti môže viesť k viacerým 
systematickým, fyzickým alebo mentálnym 
chorobám. V terapii v nej prebudili súcit 
s bratom a pomáhali jej uvedomiť si, že 
bola daná Bohom ako dar svetu a rodine. 
Keď z hĺbky svojho srdca volala, že chce 
bratovi odpustiť, pripravili ju na spoveď. Išla 
a urobila si generálnu spoveď. Bolesti hlavy 
okamžite prestali. 
Telo, psychika a duchovno sú veľmi úzko 
navzájom prepojené. Ťažkosť v jednej ob-
lasti vplýva na ďalšie dve. Pozitívne, všetko 
harmonické v jednom rozmere nášho bytia 
posilňuje ostatné zložky.

Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné 
z hlasu (HS:144; PZ: 97; HP: 98)
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PONDELOK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný

Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 
37 – 44, zač. 97 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 
131; Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (Andrejovi)

„Učiteľ, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poď-
te a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, 
a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri 
hodiny popoludní. (Jn 1, 38b – 39)

Ako dobre, ba až fascinujúco sa museli cítiť 
Ján a Ondrej v Ježišovom bývaní, keď si Ján 
ešte po desaťročiach pri písaní evanjelia pa-
mätal čas stretnutia – štyri hodiny poobede. 
Stretli sme už Ježiša tak veľmi osobne, silno 
až fascinujúco? Bez stretnutia s božskou oso-
bou bude našej viere stále niečo chýbať. Ježi-
šu, kde bývaš? Chcem byť s tebou. Chcem?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému, 
I teraz, podľa predpisu. Ostatné svätému 
(HS: 152, 309; PZ: 106, 284; HP: 107, 300)

UTOROK 1. december
Prorok Nahum

Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 
45 – 48, zač. 98 (rad.)

Môj dom bude domom modlitby. (Lk 19, 
46b)

Ak počujeme od vlažných kresťanov, že 
modlitba je strata času, je to smutné. Ak to 
vyriekne muž, ktorý je vo formácii a chce 
byť kňazom, je to desivé. Čím sú naplnené 
naše duchovné chrámy? Aké je však po-
vzbudivé, ak kresťan ide do chrámu a v srdci 
i v mysli mu radostne rezonuje verš žalmu: 
„Pôjdeme do domu Pánovho“ (Ž 122).

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

STREDA 2. december
Prorok Habakuk

Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač 299; Lk 20, 1 – 
18, zač. 99 (rad.)

A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, 
akou mocou toto robím.“ (Lk 20, 8)

Ak sa v Ježišových časoch viedol spor a jed-
na stránka sa vyhýbala odpovedi, druhú 
stránku to oslobodzovalo od povinnosti 
pokračovať v diskusii. Preto sa Ježiš necítil 
byť viazaný odpovedať svojim protivníkom. 
Ani Cirkev, ani kresťan – jednotlivec nemusí 
zdôvodňovať svoje postoje a konanie, ak vidí 
zo strany odporcov Cirkvi a viery zlomyseľ-
nosť, lesť a neochotu prijať pravdu.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 3. december
Prorok Sofoniáš

Čítania: Tít 1, 5 – 16; 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 
9 – 18, zač. 100 (rad.)

Ale keď ho vinohradníci zazreli, poradili 
sa a povedali si: „To je dedič. Zabime ho, 
aby bolo dedičstvo naše!“ (Lk 20, 14)

Urob všetko, aby si sa zmocnil dedičstva. 
Takto napreduje náš svet. Kto z nás však 
môže povedať, že ním podobne nelomcuje 
žiadostivosť? Právom sa hovorí, že umiera 
v človeku dve hodiny po smrti. Duchovná 
kresťanská tradícia má na to liek – konaj 
opačne. Premeň sa z bohatého mládenca 
na rozdávajúceho Zacheja. Premeň sa z po-
hrdlivého farizeja na pokorného mýtnika.

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

PIATOK 4. december
Veľkomučenica Barbora. Prepodobný 
Ján Damaský

Čítania: Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 
26, zač. 101 (rad.)

Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom 
a nápis? (Lk 20, 24)

Ako môžu mať pokojné svedomie ľudia, 
ktorí užívajú veci, o ktoré okradli niekoho 
iného, a ten sa zmieta v núdzi? Boh má svoj 
obraz na mnohých veciach, predovšetkým 
na ľuďoch. Človek sa stal vlastníctvom 
Boha, lebo na človeku je jeho obraz. Uvedo-
mujeme si, že Boh je takto najokradnutejším 
zo všetkých okradnutých? Kto a čo všetko 
kradne mňa, teba, človeka Bohu?

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 5. december
Prepodobný a bohonositeľný Sáva 
Posvätený

Čítania: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 
40, zač. 67 (rad.) ; Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; 
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (Prepod.)

Predajte, čo máte, a rozdajte ako almuž-
nu! (Lk 12, 33)

Keď cirkevní otcovia hovorili o almužne, 
veľmi často používali slovo debitum – po-
vinnosť, dlh. Na to sa dnes zabudlo. Prečo 
nie je nik z nás oslobodený od almužny? 
Pretože almužna v skutočnosti znamená to 
isté ako milosrdenstvo. Almužna z nadbyt-
ku je spravodlivosťou, almužna z núdze je 
milosrdenstvo. Dávaj almužnu ako pokánie 

za svoje hriechy a aby ťa Boh požehnával.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému, 
I teraz, podľa predpisu. Ostatné svätému 
(HS: 314; PZ: 289; HP: 301)

NEDEĽA 6. december
Dvadsiata ôsma nedeľa po Päťdesiatni-
ci. Arcibiskup Mikuláš Divotvorca

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 17, 12 – 
19, zač. 85 (radové z 29. nedele); Hebr 13, 17 
– 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Mik.)

Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo 
by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? (Lk 
17, 18)

Očistenie z takej desivej choroby, akou bolo 
malomocenstvo, ktoré spôsobovalo nielen 
fyzické, ale aj psychické utrpenie a vylučo-
valo človeka zo spoločnosti aj od najbližších 
príbuzných, bolo dostatočným dôvodom 
len pre desať percent uzdravených – len pre 
jedného z desiatich, aby sa Bohu poďakoval 
za dar uzdravenia. Prečo je to tak dodnes? 
Pre niektorých ľudí nie je ľahké a jednodu-
ché rozoznať dar ako dar. Je to preto, že si 
zvykli pozerať sa na veci ako na samozrej-
mosť a prijímať ich automaticky. Mnohí 
z nás sme si na to, že nám veci padajú pria-
mo do náručia, zvykli až príliš. Naučili sme 
sa brať všetko ako samozrejmosť. A za ňu 
neďakujeme. 
Na druhej strane, aké je povzbudivé prísť 
napríklad na pútnické miesta, kde nachá-
dzame desiatky až stovky ďakovných tabu-
liek. Koncom októbra tohto roka pribudlo 
na litmanovskej hore ďalšie poďakovanie. 
Od mladých manželov z Moravy. Ich 
ďakovný príbeh niesol svoju daň utrpenia. 
Spontánne potratené dieťa priviedlo mladú 
mamu pred šiestimi rokmi na Zvir. Vyrovná-
vala sa predovšetkým s psychickou bolesťou 
nad stratou dieťatka. Keď sa hlásilo na svet 
ďalšie dieťa, komplikácie nedali na seba dlho 
čakať. Mladý otec prišiel na Zvir prosiť ne-
beskú Matku za dieťa. Narodilo sa predčas-
ne, prežilo. O necelý rok sme ho na hore po-
krstili. Eva Mária je po tretích narodeninách 
plná života, bez najmenšej ujmy na zdraví. 
Prichádza do Litmanovej s rodičmi a príbuz-
nými pravidelne, aby ďakovali a prosili.

Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a svätému, 
kondák z hlasu, Sláva, kondák svätému, 
I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
a svätému. Myrovanie (HS: 145, 315; PZ: 99, 
290; HP: 100, 303) 

Vasiľ Kindja

  | 35SLOVO   24 – 25 | 2015



PONDELOK 7. december
Biskup Ambróz

Čítania: Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; Lk 
20, 27 – 44, zač. 102 (rad.)

Ich srdce ustavične blúdi, tí veru nepo-
znali moje cesty. (Hebr 3, 10b)

Dnešný svet nám ponúka mnoho lákadiel, 
ktoré veľmi rýchlo dokážu vstúpiť do hĺbky 
nášho srdca. Nechávame sa často ovplyvniť 
tým, čo nám ponúka tento svet. Apoštol 
Pavol nás dnes pozýva na cestu s Kristom, 
aby sme svoje srdce neponúkali len lákadlám 
tohto sveta, ale aby sme ich v prvom rade 
ponúkli Kristovi. Preto otvor svoje srdce a ne-
chaj doň vstúpiť nášho Pána Ježiša Krista.

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

UTOROK 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou 
Annou

Čítania: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 
21, zač.36 (rad.)

Vy, bratia, ste deťmi prisľúbenia ako 
Izák. (Gal 4, 28)

Koľko túžob a plánov, predstáv a snov sme 
už mali vo svojom živote! Koľkých sme sa 
však vzdali pre pochybnosti a malú vie-
ru. Dnešný sviatok nám ukazuje rodičov 
Joachima a Annu, ktorí nezapochybovali 
o prítomnosti Boha vo svojom živote. A Boh 
napĺňa ich prianie i túžbu. „Vy ste deťmi 
prisľúbenia,“ hovorí Boh, preto ho prosme 
a Boh splní aj naše prisľúbenia.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Počatia. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty ir-
mos z utierne sviatku. Prikázaný sviatok. 
Myrovanie (HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

STREDA 9. december
Prepodobný Patapios

Čítania: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 321; Lk 21, 5 – 
7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104 (rad.)

O tom by sme mali veľa čo hovoriť, ale 
je to ťažké vysvetliť, pretože ste zleniveli 
počúvať. (Hebr 5, 11)

Žijeme v dobe, keď človek od rána do večera 
stále niečo počúva. Počúvam na pracovisku, 
počúvam v škole, počúvam svoj mobilný tele-
fón, rádio a televíziu... Počas dňa prichádza 
aj Boh, ktorý ku mne hovorí, ale moje vnútro 
je často také plné, že jeho slovo už nie som 
ochotný vnímať a počúvať. Pane, prosíme ťa, 
nauč nás počúvať a prijímať tvoj hlas.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 10. december
Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

Čítania: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 
33, zač. 107 (rad.)

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zod-
vihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpe-
nie. (Lk 21, 28)

Už mnohí „prorokovali“ o konci sveta. Medzi 
ľuďmi sa spomínajú rôzne roky, mesiace, dni 
a hodiny. Mnohí prežívajú strach alebo sa pý-
tajú: „Nebude to už ozaj koniec tohto sveta?“ 
Božie slovo však vraví: „Ak sa toto bude diať, 
vy sa nebojte, vzchopte sa, lebo prichádza 
vaše vykúpenie.“ Nebojme sa, ale tešme sa, 
lebo to bude naše stretnutie s Kristom.

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

PIATOK 11. december
Prepodobný Daniel Stĺpnik

Čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 
38; 22, 1 – 8, zač. 108a (rad.)

Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal 
Iškariotský a bol jedným z Dvanástich... 
(Lk 22, 3a)

Pokušenie má v živote človeka moc. Niekedy 
stačí malá myšlienka, malé pokušenie 
a hneď padám do hriechu. Diabol veľmi 
dobre vie, kde som najzraniteľnejší. Sú to 
moje myšlienky, a preto prichádza a po-
kúša. Diabol pokúšal aj Judáša a on padol 
a zaprel Krista. Ale dnes je niekto mocnejší 
ako diabol – Ježiš Kristus. Preto keď príde 
pokušenie, pros Krista, aby nad pokušením 
zvíťazil.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca

Čítania: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 
29, zač. 72 (rad.)

Usilujte sa vojsť tesnou bránou... (Lk 13, 24a)

V dnešnom svete si vieme všetko zjedno-
dušiť. Keď sa mi nechce čakať u lekára, tak 
si zaplatím, nechce sa mi ísť do obchodu, 
urobím zopár kliknutí na počítači a to, čo 
potrebujem, mám o niekoľko hodín doma. 
Tento spôsob života sa často snažíme 
využívať aj v duchovnom živote. Nemám 
čas, nechce sa mi, som zaneprázdnený. 

Ale Kristus nám dnes hovorí, že do jeho 
kráľovstva sa nevchádza širokou cestou, ale 
úzkou bránou.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 13. december
Nedeľa svätých praotcov. Mučeníci 
Eustratios, Auxencios, Eugen, Mardari-
os a Orest

Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 
24, zač. 76 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač.227; Lk 
21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)

Istý človek pripravil veľkú večeru a po-
zval mnoho ľudí. (Lk 14, 16)

Verím tomu, že každý z nás už dostal 
vo svojom živote pozvanie na nejakú hos-
tinu, oslavu alebo inú výnimočnú udalosť, 
na ktorej sa mal zúčastniť. Ja som tiež 
dostal vo svojom živote mnoho pozvaní. Zo 
skúsenosti môžem povedať, že vo chvíli, keď 
som pozvanie dostal, som sa veľmi tešil. 
Keď sa však približoval deň oslavy, svadby 
alebo inej vzácnej udalosti, moja radosť 
opadla. A vtedy som si často vravel: „ Nech 
už je to za nami!“ alebo „Mne sa tam vôbec 
nechce ísť!“ V dnešnom Božom slove taktiež 
dostávame jedno nádherné pozvanie. A to 
na hostinu, kde nás srdečne očakáva sám 
Pán Ježiš. Ľudia z Božieho slova taktiež 
dostali pozvanie, ale pre svoju zaneprázd-
nenosť ho odmietli. Ako je to s nami? Sme 
ochotní prijať pozvanie, ktoré nám dnes 
Boh ponúka? Som ochotný vyjsť zo svojho 
pohodlia a ísť sa vydať na cestu za Ježišom 
Kristom? Či nie je náš život často jedna veľ-
ká výhovorka? Mne sa nechce, dnes nemám 
čas, veď som unavený, potrebujem si predsa 
trocha oddýchnuť. A to je často najväčším 
nešťastím nás ľudí. Je to naša výhovorka, le-
nivosť a ľahostajný postoj k pozvaniu, ktoré 
nám dáva Boh. Ak ťa rodina alebo priatelia 
pozvú na svetskú oslavu, tak to urobia 
len raz. Je už len na tvojom rozhodnutí, či 
pozvanie prijmeš a pôjdeš tam, alebo nie. 
Kristus ťa však na svoju hostinu pozýva 
každý deň! Preto ak si jeho pozvanie ešte 
neprijal, neváhaj a urob to dnes!

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, praotcom 
a mučeníkom, Sláva, kondák mučeníkom, 
I teraz, praotcom. Ostatné praotcom 
a mučeníkom (HS: 147, 319; PZ: 101, 294; 
HP: 98, 308)

PONDELOK 14. december
Mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, 
Apollónios a Kallinik
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Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 
21, zač. 33 (rad.)

On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo 
toto pokolenie žiada znamenie?“ (Mk 8, 12)

Počas tohtoročných letných prázdnin som 
prvýkrát navštívil pútnické miesto Medžu-
gorie. Keď sme došli na miesto, kde sa mal 
konať večerný program, bol som vo veľkom 
očakávaní. Dôvodom mojej nedočkavosti 
a zvedavosti bolo to, že v určitom čase malo 
nastať zjavenie Panny Márie. V istej chvíli 
počas modlitby ruženca sme sa stíšili a zača-
lo sa zjavenie, ktoré trvalo niekoľko sekúnd. 
V modlitbe ruženca sme pokračovali ďalej. 
Musím sa priznať, že po tomto zjavení som 
ostal trocha sklamaný. Akosi som očakával 
viac. A to sme my ľudia! Túžime po zname-
niach a zázrakoch, ale najväčším znamením 
pre nás je vzkriesenie Ježiša Krista.

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

UTOROK 15. december
Hieromučeník Eleuterios. Arcibiskup 
Štefan Vyznávač

Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 
8, 22 – 26, zač. 34 (rad.)

Potom mu znova položil ruky na oči. (Mk 
8, 25)

„Otče, toľko sa modlím a prosím, a Boh ma 
nepočuje.“ To je často reakcia človeka, keď 
prosí Boha o pomoc. My by sme chceli všetko 
hneď a naraz. Aj slepec má vo svojom živote 
jeden obrovský problém, a to ten, že nevidí. 
Kristus mu nevracia zrak hneď na prvýkrát, 
ale dotýka sa jeho očí dva razy a až potom 
slepec začne vidieť. Majme aj my trpezlivosť 
vo viere, vytrvalosť v modlitbe a nechajme 
Krista, aby konal v našich životoch.

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

STREDA 16. december
Prorok Aggeus

Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 
34, zač. 36 (rad.)

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34b)

V dnešnej dobe sú moderné rôzne výzvy. 
Oblievať sa ľadovou vodou, strihať si vlasy 
pre pomoc onkologickým pacientom a mno-
ho ďalších, ktorými je zaplavený tento svet. 
Najväčšiu výzvu nám však dnes dáva samot-
ný Ježiš: „Zapri sám seba, vezmi svoj kríž 
a nasleduj ma!“ A to je tá najväčšia výzva 
v živote každého jedného z nás.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 17. december
Prorok Daniel. Traja svätí mládenci 
Ananiáš, Azariáš a Mizael

Čítania: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 
10 – 16, zač. 39 (rad.); Hebr 13, 17 – 21, zač. 
335; Lk 11, 47 – 12, 1, zač.62 (sv.)

Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká 
odmena. (Hebr 10, 35)

Koľkokrát už z mojich úst zazneli slová: 
„ja to nezvládnem, ja to nedokážem, to je 
nad moje sily a schopnosti, určite sa mi to 
nepodarí“. Hneď na začiatku boja sa vzdám 
Božej pomoci. Božie slovo nás dnes pozýva 
k tomu, aby sme dôverovali Ježišovi Kristovi. 
Ak prestanem s pochybnosťami a začnem 
mu dôverovať, vtedy prichádza odmena 
do môjho života.

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

PIATOK 18. december
Mučeník Sebastián a spol.

Čítania: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 
33 – 41, zač. 41 (rad.)

A kto by vám dal piť čo len za pohár vody 
preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: 
Nepríde o svoju odmenu. (Mk 9, 41)

V dnešnej dobe je voda pre väčšinu ľudí 
samozrejmosťou. Väčšinou jej hodnotu 
dokážeme oceniť až vo chvíli, keď jej máme 
nedostatok. Určite sa mnohí z nás stretli 
s tým, že vodu v dedine či meste bez ohláse-
nia pre nejakú poruchu vypli. Niekedy stačí, 
že sa nám pokazí jedna vec z nášho bežného 
života, a hneď sme v problémoch. Okolo nás 
je však mnoho ľudí, ktorí potrebujú našu 
pomoc. Sme ochotní zrieknuť sa svojho 
pohodlia a istoty, a ponúknuť ju tým, ktorí 
ju nemajú?

Liturgia: Každ. antifóny. Menl. časti z piatka. 
Zdržanl. od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 19. december
Sobota pred sviatkom Narodenia Ježiša 
Krista. Mučeník Bonifác

Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 
29, zač.72 (sobota pred Narodením); Ef 5, 
1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 74 (rad.)

Ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné 
žarty, lebo to sa nesluší, radšej vzdávajte 
vďaky. (Ef 5, 4)

Raz som v jednej televíznej relácii sledoval 
rozhovor medzi moderátorom a pozva-
ným hosťom. Po niekoľkých minútach ma 
zaujala jedna vec. Hovorili veľa, ale o ničom. 
Ich rozhovor nemal žiadnu zmysluplnú 
pointu. To sme my ľudia. Koľko prázdnych 
a zbytočných slov vyslovíme počas jedného 
dňa! Boh nám dal jazyk a ústa, aby sme ich 
využívali zmysluplne. Načo používaš svoj 
jazyk a svoje ústa ty?

Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti zo 
soboty (HS: 160, 323; PZ: 115, 298; HP: 115, 311)

NEDEĽA 20. december
Nedeľa svätých otcov. Obdobie pred 
sviatkom Narodenia Ježiša Krista

Čítania: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, 
zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 21 (rad.)

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, 
syna Abrahámovho. (Mt 1, 1)

„Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 
Aram mal syna Aminadaba, Aminadab 
Násona, Náson Salmona.“ Musím sa pri-
znať, že keď počujem túto stať zo Svätého 
písma, pripomenie mi to moje detstvo. Keď 
kňaz v chráme čítal rodokmeň Ježiša Krista, 
zdalo sa mi to nekonečne dlhé a nezaují-
mavé. Mená Kristovho rodokmeňa navyše 
zneli nezrozumiteľne, pre niektorých z nás 
možno až smiešne. 
Možno sa aj ty pýtaš, aký význam majú pre 
nás tieto mená, ktorým vôbec nerozumie-
me. V dnešnú nedeľu nám Božie slovo aj 
prostredníctvom týchto mien chce povedať, 
že aj my patríme do rodokmeňa nášho 
Pána Ježiša Krista. Dnes nás evanjelista 
Matúš všetkých pozýva, aby sme sa pripojili 
k tomuto rodokmeňu. A ako to môžeme 
urobiť? Veľmi jednoducho. Stojíme na prahu 
vianočných sviatkov, keď Boží Syn prichá-
dza na túto zem. A my máme jedinečnú 
možnosť prijať ho do svojich životov. Preto 
otvorme svoje srdcia a očistime si ich vo 
sviatosti zmierenia. Odpusťme jeden druhé-
mu, žime v láske a v porozumení, aby sme 
aj takýmto spôsobom pripravili svoje vnútro 
na príchod Ježiša Krista. A vtedy, drahý brat 
a sestra, už tieto mená nebudú nezrozu-
miteľnými slovami, ale bude to rodokmeň 
Ježiša, do ktorého sa začleníš aj ty, lebo Boh 
sa narodí a vstúpi aj do tvojho života.

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, otcom a z ob-
dobia pred sviatkom. Sláva, kondák otcom, 
I teraz, z obdobia pred sviatkom. Ostatné 
otcom (HS: 148, 321, 323; PZ: 101, 296, 298; 
HP: 102, 309, 311) 

Ján Vasiľ
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Keď sa dieťa opýta: Keď budem robiť 
dobré skutky, dostanem sa do neba?

Odpovedzme: Nie. Dobré skutky nám 
nebo nezaručujú. Nikto si nemôže skutkami 
zaslúžiť večný život. Ak by to tak bolo, obeta 
Ježiša Krista by bola zbytočná. Božie slovo 
hovorí: „Lebo spasení ste milosťou skrze 
vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo 
skutkov, aby sa nik nevystatoval.“ (Ef 2, 8 – 9) 
To, že budeme v nebi, že sme spasení, je dar 
od Boha, ktorý máme prijať. A ten, kto uverí, 
že Boh ho zachránil, nemôže nemilovať. Lás-
ka, ktorej uveril a ktorú prijal, sa rozlieva ako 
rieka do tohto sveta. Prejavuje sa navonok 
tak, že konáme dobré skutky. Viera a skut-
ky sa tak nedajú oddeliť, sú ako „siamské 
dvojčatá“. Jakub o tom píše: „... čo osoží, keď 
niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? 
Môže ho taká viera spasiť? ... viera: ak nemá 
skutky, je sama v sebe mŕtva. ... niekto 
povie: ,Ty máš vieru a ja mám skutky.‘ Ukáž 
mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich 
skutkov ukážem vieru.“ (Jak 2, 14 – 18)
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Oddeľujte svetlo od tmy
Jednou zo základných katechizmových vedo-
mostí je odpoveď na otázku, za koľko dní stvo-
ril Boh svet. Povedať však, čo bolo v jednotlivé 
dni stvorené, je náročnejšie. Skúste tipovať, 
kedy bolo stvorené slnko, mesiac a ostatné 
svetlá na nebeskej oblohe. Ak viete správnu 
odpoveď, klobúk dolu, ak nie, pripomeňme si 
to zo Svätého písma:

„A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, 
aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo 
nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na ne-
beskej oblohe, aby osvetľovali zem a aby vládli 
nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo 
od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal 
večer a nastalo ráno, deň štvrtý.“ (Gn 1, 16 – 
19)

Dielo štvrtého dňa je pre mnohých vedcov 
celoživotnou výzvou skúmať a objavovať nové 
poznatky o svetelných telesách vo vesmíre. 
Slnku sme sa už v tejto rubrike venovali. Teraz 
by sme sa bližšie zamerali na iné „slnká“ stvo-
reného kozmu – hviezdy.

Vedeli ste, že:
• Hviezda je plynného skupenstva, je to teda 

plazmové teleso a pokope ho drží jeho 
vlastná gravitácia.

• Pod pojmom hviezda sa myslí teleso s vlast-
ným zdrojom energie. V minulosti boli 
za hviezdy považované aj kométy a planéty.

• Vodík a hélium a ich termofúzna reakcia sú 
príčinou žiarenia hviezdy.

• Keď hviezda vyčerpá zásoby vodíka, vybuch-
ne a stáva sa z nej niekoľkonásobne väčšia 
dočasná hviezda – červený obor.

• Okrem Slnka, ktorého svetlo k  Zemi letí 
približne 8 minút a 20 sekúnd (cca 150 mi-
liónov km), je najbližšou hviezdou Proxima 
Centauri, vzdialená od Zeme 4,22 svetel-
ných rokov (43 miliárd km).

• Najjagavejšou hviezdou na oblohe je Sírius. 
Od Zeme je vzdialený 8,5 svetelných rokov 
a svieti dvadsaťpäťkrát viac ako Slnko.

• Najväčšou hviezdou je Canis Majoris. Je 
takmer tisícpäťstokrát väčšia ako Slnko. Ak 
by bola centrom našej slnečnej sústavy, jej 
okraj by siahal až k Saturnu. Čiže Zem a os-
tatné planéty až po Jupiter by neexistovali.

• Hviezdy nám dobre poslúžia aj pri orientácii 
v prírode. Polárka označuje sever a podľa 
nej sa už v stredoveku riadili moreplavci.

• Voľným okom možno na oblohe vidieť šesť- 
až osemtisíc hviezd. Ich počet závisí najmä 
od zamorenia svetelným smogom.

• Medzi oblasti s najmenším svetelným 
smogom na Slovensku patrí oblasť Polonín. 
Na Kolonickom sedle sa nachádza obser-
vatórium, ktoré má najväčší ďalekohľad 
na Slovensku s priemerom hlavného zrkadla 
jeden meter.

Aby sme neboli len teoretici, skúsme si 
teraz kúsok z nočnej oblohy preniesť aj k nám 
domov na vianočný stromček.

Vianočná hviezda
Potrebujeme kartón, lepidlo, nožnice, 

latexovú farbu, sisal (anjelské vlasy rôznych 
farieb), drôtiky alebo stužky, koráliky.

Postup: Z kartónu si 
vystrihneme šesťcípu 

hviezdu, natrieme 
ju z oboch strán 
bielou latexovou 

farbou a po jej zaschnutí 
pokračujeme v natieraní 
lepidlom (z oboch strán). 
Na čerstvo natreté lepidlo 

namotávame rôznymi 
smermi sisal. Keď je hviezda 

pokrytá sisalom, obmotáme ju 
ešte stužkou alebo tenkým drôtikom. Odstá-
vajúci sisal obstriháme. Nakoniec hviezdu mô-
žeme dozdobiť farebným drôtikom, prípadne 
korálikmi. n

Michal Pavlišinovič

ETIKETA
Darčeky nás sprevádzajú od útleho veku. Prinášajú nám do života radosť a my by sme sa mali 
naučiť darček vhodným spôsobom odovzdať i prijať. Na jeho výbere by sme si mali dať zále-
žať, pretože je konkrétnym prejavom nášho vzťahu k obdarovanému. Mal by byť originálny 
a primeraný príležitosti, aby sme ho nedostali do trápnej situácie a darom príliš nezaväzo-
vali. Nevyberáme podľa toho, čo sa páči nám, ale obdarovanému. V pracovnom styku sú 
vhodným darčekom kravata, kvalitné pero alebo kniha, no aj lístky do divadla. Nezabudnime 
odstrániť cenovku a pekne ho zabaliť. Na veľkých oslavách je vhodné pribaliť vizitku s blaho-
prianím. Darčeky sa väčšinou verejne rozbalia. Na svadbách sa darčeky nerozbaľujú, pretože 
môžu byť intímneho charakteru alebo hrozí, že sa niektoré darčeky budú opakovať. Záručný 
list a účtenku si pri drahších daroch pre prípad potreby odložíme. Obdarovaný by sa mal 
k darčeku vyjadriť, pochváliť vkus darcu, keďže je to jediná odmena, ktorú darca za vynalože-
né úsilie získa.

Orech kráľovský (Juglans 
regia) pochádza z Perzie 
a o rozšírenie do Európy 
sa zaslúžil Karol Veľký. 
Obsahuje množstvo biel-
kovín, tukov, minerálov, 
stopových prvkov a vita-
mínov. Neobsahuje choles-
terol a nežiaduce tuky. Zbie-
rajú sa mladé listy (v júni) 
a sušia sa pri nižšej teplote. 
Oplodie sa zbiera z nedozre-

tých orechov (júl, august). Výťažky pôsobia 
mierne hypoglykemicky a antibakteriálne 
(proti stafylokokom), pri ochoreniach kože 
a slizníc (akné, ekzém, lišaj, kožné plesne) sa 
výrazne prejavuje ich protizápalový a hojivý 
účinok. Zvonka sa používa pri zápaloch 
ústnej dutiny, paradentóze, očných 
zápaloch, kŕčových žilách, omrzlinách, 
hnačkách, gastroenteritíde, podráždenom 
žalúdku, plynatosti. Odstraňuje potenie 
nôh a odpudzuje hmyz, preto sa ním 
niekedy natierajú zvieratá a používa sa aj 
ako insekticíd proti blchám. Ak deťom dáme 
do školy hrsť orechov, zvýši sa ich pozornosť 
a pamäť. Pomáhajú aj pri chudnutí, lebo 
zmierňujú hlad.

Čaj proti opakujúcemu sa a vlhkému 
kašľu

Škrupiny z desiatich orechov zalejte 
pollitrom studenej vody. Povarte tridsať 
minút a nechajte dvadsať minút postáť. Čaj 
oslaďte medom.
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Na snúbeneckom kurze som ukázal 
mladým Bibliu zabalenú do čierneho obalu, 
ktorý nemal žiaden nápis. Pýtal som sa, či 
vedia, čo je to za knihu. Jeden muž povedal, 
že si myslí, že sú to pravidlá cestnej premáv-
ky. Všetci sme sa na tom dobre zasmiali, no 
vzápätí som povedal, že má vlastne veľkú 
pravdu. Veď v Biblii je návod na život – pra-
vidlá premávky života.

Poznám a čítam Sväté písmo?
Riadim sa ním vo svojom živote?
Riadim sa ním v manželstve?

Pozri sa dnes na manželku pohľadom, 
ktorý nájdeš v spomínaných „pravidlách“:

„Muži, milujte manželky ako aj Kristus 
miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu. Tak 
sú aj muži povinní milovať, svoje manželky 
ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, 
miluje seba samého.“ (Ef 5, 25.28)

Cíti a prežíva tvoja manželka, že je milova-
ná? Opýtaj sa jej.

Prečítaj si najprv úvodný odsek v časti Pre 
manžela.

Dopravné značky nám slúžia na to, aby 
sme sa s ich pomocou dostali bezpečne 
do cieľa. Ak ich nebudeme rešpektovať, tak 
buď zablúdime, alebo neprídeme bezpečne, 
prípadne vôbec do cieľa. Keď sa pýtam snú-
bencov, ako dlho chcú byť spolu v manžel-
stve, tak všetci svorne tvrdia, že až do konca. 
Ak sa budeme riadiť „pravidlami premávky 
života“ – Božím slovom, tak prídeme bez-
pečne aj do cieľa manželstva.

Ako často siahnem po Biblii?
Čítam ju ako Božie slovo pre mňa samú?
Riadim sa ňou aj vo svojom manželstve?

Ak ja ako manželka potrebujem cítiť, že 
som milovaná, čo asi potrebuje môj manžel? 

Potrebuje cítiť úctu, rešpekt, potvrdenie 
svojej mužskosti. Nepotrebuje počuť výčitky, 
ako nič nevie a ešte nikdy nič poriadne-
ho nespravil (samozrejme, presne podľa 
mojich predstáv J). To ho teda nepovzbudí 
a nezmení k lepšiemu. Potrebuje počuť slová 
uznania, povzbudenia, obdivu, pochopenia.

Už som mu nejaké povedala? Už som si 
všimla, koľko sa pre mňa a pre našu rodinu 
snaží? Vie o tom aj on, že som si to všimla?

„A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5, 33b)

Ivan Molčányi
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RECEPT
Čas rýchlo beží a čoskoro budú Vianoce. Mno-
hí z vás majú osvedčené recepty na vianočné 
pečivo, iní možno ešte váhajú. Ponúkame 
vám jednoduchý recept, nenáročný na prípra-
vu, ktorý veľmi pekne vyzerá na vianočnom 
stole.

Kolieska so snehom
Cesto: 40 dkg hladkej múky, 20 dkg masla (Hery), 10 dkg práškového cukru, 1 prášok do peči-
va, 2 žĺtka, 1 vanilínový cukor
Sneh: 3 bielky, 20 dkg cukru, 0,5 dcl malinový sirup
Postup: Všetky suroviny na cesto spracujeme a vyvaľkáme na dvoj- až trojmilimetrovú 
hrúbku. Potom vykrajujeme kvetinkové kolieska. Poukladáme na plech s papierom a pečieme 
v predhriatej rúre na 180 °C asi 10 minút. Kolieska vyberieme a necháme vychladnúť. Bielky 
s cukrom a malinovým sirupom vyšľaháme na sneh do tuha. Potom na kolieska ozdobne na-
striekame sneh a dáme vysušiť do rúry pri 160 °C na 10 – 15 min. Nakoniec dáme do stredu 
kolieska trochu ríbezľového lekváru.

Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Bystrice.

Prepočítavam trasu, prosím, čakajte!
Nie je to tak dávno, keď sme pre lepšiu orien-
táciu v novom, nepoznanom meste potre-
bovali mapu. Šoféri, poznáte to asi najlepšie. 
Vždy som obdivoval „ujov autobusárov“, ktorí 
sa vedeli zorientovať v spletitej sieti ciest 
a križovatiek obrovských niekoľkomiliónových 
miest Európy. Pomyslel som si: Ako to robia? 
Majú tak dokonale naštudovanú mapu alebo 
im stačí sledovať tabule a značky? Nedalo mi, 
aby som sa neopýtal. A odpoveď? „Keď som 
začínal jazdiť na púte s ľuďmi, najprv som 
sa učil od staršieho a skúsenejšieho kolegu. 
A až neskôr, keď som absolvoval viaceré púte 
ako pomocný šofér, som mohol byť ja tým 
hlavným. Vtedy som už cesty poznal spamäti. 
Jedine ak bola nejaká výnimočná požiadavka, 
vždy pomohla stará, dobrá mapa.“

Dnes máme všakovaké navigácie, GPS-ky, 
čochvíľa autonómne vozidlá, a tak sa nemu-
síme báť, že zablúdime. Dnes len krútime 
hlavou nad tým, ako kedysi vedeli moreplavci 
doraziť takmer na chlp presne a stačila im 
na to len hviezdna obloha. Taká jednoduchosť 
a taká presnosť. 

Znova sa nám blíži ten čarokrásny čas 
Vianoc. Pre niekoho čas starostí, pre niekoho 
radostí. Starosti, čo zasa kúpiť pod vianočný 
stromček či ako ho vyzdobiť. Či kúpiť nejaké 
nové svetelné reťaze, LED pásy a iné ozdoby, 
nech ten náš house vidno už zďaleka. A množ-
stvo iných otázok vyvstáva s blížiacim sa 24. 
decembrom.

Podobne ako neskúsený šofér v cudzom 
meste, ktorý nevie, kam sa pohnúť a ako 
rozlúsknuť najbližšiu križovatku, či odbočiť 
vpravo a či vľavo, sa niekedy správa aj človek 
ošľahaný ponukou reklám a záberov z ame-
rických filmov. Čo si vybrať? Čo bude pre mňa 
lepšie? 

Nepripomína vám to mladíka, ktorý takisto 
dezorientovaný v spleti 613 príkazov judaizmu 
prichádza za Učiteľom s prosbou, ako má do-
siahnuť večný život. Možno si pomyslíme: ten 
má ale šťastie, že sa ocitol v správnom čase pri 
správnej osobe. 

Aj keď je rok 2015 a po neviem koľký raz 
sme pozvaní zasadnúť k štedrovečernému 
stolu, Boh nás chce nanovo uistiť, že Slovo sa 
stáva telom kvôli nám. Aby sme už neblú-
dili, aby sme si osvojili život s Kristom. Celé 
stvorenstvo nám chce vo sviatkoch Kristovho 
narodenia ukázať, že to maličké bábätko ulo-
žené v jasliach nie je len tak hocikto. Ešte aj to 
stvorenstvo, ktoré Boh ustanovil na štvrtý deň, 
vedie mudrcov k správnemu cieľu. Veď celé 
sviatky spievame: „... lebo mudrci hviezdou sa 
poučili, klaňať sa ti ako Slnku pravdy.“ Preto 
prijmime odkaz hviezdy a nechajme sa poučiť 
aj my. Ustanovme Krista za svojho vodcu a ne-
chajme sa ním viesť. Mladík odišiel sklamaný, 
lebo sa pripútal k stvorenému. Teraz pred 
tebou stojí výzva pripútať sa k Stvoriteľovi. n

Michal Pavlišinovič

dvojstranu pripravili Dada Kolesárová a Helena Krenická

  | 39SLOVO   24 – 25 | 2015



Zvestovanie 
Bohorodičke
V predošlých článkoch sme sa 

spoločne zamýšľali nad sviatkom 
Vstupu Bohorodičky do chrámu. 

Ak vychádzame z chronologického sledu 
udalostí zo života Božej Matky, v nasledu-
júcich článkoch budeme hovoriť o udalos-
ti zvestovania v Nazarete.

Analýza sviatku
Podstata sviatku je v krátkosti obsiahnutá 
v tropári: „Dnes je začiatok našej spásy. 
Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo, 
Syn Boží sa stáva Synom Panny...“ Týmto 
tropárom Cirkev ospevuje túto udalosť 
a hovorí o nej ako o začiatku našej spásy. 
Sv. Atanáz Veľký († 373) nazýva vo svo-
jej homílii tento sviatok prvým v poradí 
sviatkov, pretože ním sa začína dielo spásy 
ľudského pokolenia. Základom sviatku 
je radostná udalosť zvestovania uvedená 
v Lukášovom evanjeliu (1, 26 – 38), kde sa 
Boh prostredníctvom archanjela Gabrie-
la prihovára Bohorodičke – zástupkyni 
celého ľudského pokolenia. Oznamuje jej 
radostnú zvesť: „Počneš a porodíš Syna, 
a dáš mu meno Ježiš.“ (Lk 1, 30) Ale aby 
sa tento Boží prísľub o spáse uskutočnil, 
bol potrebný súhlas Bohorodičky Márie. 
Z evanjelia vieme, akú odpoveď dala Bohu 
aj napriek tomu, že nerozumela, ako sa 
daná udalosť uskutoční. To potvrdzuje 
aj otázka Gabrielovi: „Ako sa to stane, 
veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1, 34). Bez 
tohto súhlasu by sa Boh nestal človekom, 
nemohol by sa vteliť, pretože Boh nikdy 
nekoná proti vôli človeka, ale vždy čaká, 
že sa človek rozhodne podľa slobodnej 
vôle. V homílii sviatku Zvestovania sv. Ján 
Zlatoústy píše: „Gabriel bol poslaný, aby 
oznámil spásu celého sveta. Gabriel bol 

poslaný, aby priniesol Adamovi prísľub 
o návrate do raja. Gabriel bol poslaný 
k Panne, aby neúctivosť k ženskému 
pokoleniu zamenil za úctu. Gabriel bol 
poslaný, aby nepoškvrnenému Ženíchovi 
pripravil dôstojnú svadobnú sieň. Gabriel 
bol poslaný, aby stvorenie bolo zasnúbe-
né so Stvoriteľom. Gabriel bol poslaný 
k živej komnate Kráľa anjelov. Gabriel bol 
poslaný k Panne zasnúbenej Jozefovi, ale 
vybranej pre Syna. Bol poslaný bezteles-
ný služobník k čistej Panne. Bol poslaný 
ten, kto nepadol do hriechu, k vyňatej 
z porušiteľnosti. Bol poslaný svietnik, aby 
poukázal na Slnko pravdy. Bol poslaný ako 
ranná zora, ktorá ustupuje svetlu dňa. Bol 
poslaný Gabriel ukazujúci na toho, kto sa 
nachádza v lone Otca a v objatí Matky. Bol 
poslaný Gabriel prinášajúci zvesť o tom, 
kto sa nachádza na tróne aj v jaskyni.“

Bohoslužby sviatku Zvestovania sú plné 
povznášajúcich, veľkolepých a radostných 
hymnov. Mnohokrát sa tu opakuje nám 
dobre známy pozdrav anjela: „Raduj sa!“ 
Hlavným poslaním tejto svätej a nadpo-
zemskej radosti je vtelenie Božieho syna, 
výsada Božieho materstva a zároveň 
panenstva, a spása ľudského pokolenia. 
„Služobnica Pánova, zjavil sa ti Gabriel 
a zvestoval ti odveký zámer. Pozdravil 
ťa a povedal: ,Raduj sa, panenská zem, 
nezhárajúci ker, raduj sa, nepreniknuteľná 
hlbina, most vedúci k nebesiam. Buď po-
zdravený, svätostánok s Božou mannou, 
vysloboditeľka z rajskej kliatby. Raduj sa, 
túžba Adamova, Pán je s tebou.‘“ (stichyra 
z Veľkej večierne sviatku) n

Milan Gábor
snímka: ephesusschool.org

Splatnenie man-
želstva jednodu-
chou nápravou
V prípade, že na základe dôvodov, ktoré boli 
uvedené v predchádzajúcom čísle, vznik-
ne podozrenie na neplatnosť manželstva, 
treba podozrenie oznámiť duchovnému 
otcovi, najlepšie vlastnému farárovi. Je jeho 
povinnosťou, aby podozrivé okolnosti pre-
skúmal, prípadne sa poradil aj s cirkevným 
právnikom, aby bola neplatnosť potvrdená. 
Platí totiž dávna zásada priazne práva, 
ktorá hovorí, že v prípade pochybnosti sa 
treba prikloniť k platnosti manželstva. Ak 
sa aj po dôkladnom preskúmaní zistí, že 
manželstvo je neplatné, treba urobiť kroky 
k jeho splatneniu. Nazýva sa to sanácia 
alebo ozdravenie manželstva. V Cirkvi na to 
slúžia dva nástroje. Prvý sa nazýva jednodu-
chou nápravou a druhý nápravou v koreni. 
V obidvoch prípadoch musí trvať manželský 
súhlas, čiže musí jestvovať istota, že obidvaja 
manželia, ktorí doteraz žili v neplatnom 
manželstve, chcú po jeho splatnení v man-
želskom spolužití pokračovať. Bez tohto 
predpokladu nemožno manželstvo sanovať. 
Jednoduchá náprava znamená zopakova-
nie všetkých krokov, ktoré sa vyžadujú pri 
uzavretí manželstva. Musí sa však odstrániť 
všetko, čo bolo príčinou neplatnosti prvýkrát 
uzatváraného manželstva. Čiže musí byť 
odstránená manželská prekážka alebo 
dôvody, pre ktoré niektorá zo strán neodo-
vzdala platný manželský súhlas. Ak bola 
chyba vo forme, čiže ak bolo manželstvo 
uzavreté pred nekompetentným kňazom 
alebo bez asistencie svedkov, tá sa má 
tak isto odstrániť samotnou jednoduchou 
nápravou. Potom sa nanovo neslávnost-
ným spôsobom zopakuje celý posvätný 
obrad uzatvárania manželstva. Znamená 
to, že sa to udeje v chráme alebo vo farskej 
kancelárii za prítomnosti kňaza, ktorý má 
posvätným obradom manželstvo nanovo 
požehnať, a dvoch svedkov. Prítomný môže 
byť kostolník, ktorý technicky zabezpečuje 
obrad. Aj keď zúčastnení na takejto náprave 
nie sú viazaní zachovávaním mlčanlivosti, 
nie je dobré o tom na verejnosti rozprávať, 
pretože by to mohlo aj u dobromyseľných 
veriacich vzbudiť údiv. O sanácii manželstva 
treba vykonať zápis v knihe manželstiev 
do poznámok na mieste, kde bolo zapísané 
po prvýkrát neplatne uzavreté manželstvo. 
Manželstvo sa v tomto prípade splatňuje 
od okamihu jednoduchej sanácie.

František Čitbaj po
ra
dň
a
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 SPOLOK 
 SV. CYRILA A METODA
Prosíme našich členov, aby si svoje člen-
ské podiely vyzdvihli prostredníctvom 
farského úradu v mieste bydliska. Pripo-
míname, že členský poplatok po ostat-
nom valnom zhromaždení bol upravený 
na päť eur. Ďakujeme kňazom a našim 
dôverníkom za pomoc pri distribúcii kniž-
ných podielov.

výbor spolku

Jubilanti – november
50 rokov: Bc. Ľuboslava Godžáková, Ha-
žín nad Cirochou
60 rokov: Helena Baranová, Sačurov, 
Anna Capková, Soľ; Viera Demková, Vra-
nov nad Topľou; Helena Ďurinová, Tr-
hovište; Ružena Ferjová, Veľký Ruskov; 
Katarína Rabatinová, Sečovce; Eva Roha-
ľová, Humenné-Dubník; Anna Zajacová, 
Kožuchovce
70 rokov: Mária Barnová, Košice; Helena 
Buffová, Prešov; Marta Hricková, Dvo-
rianky; Anna Kolesárová, Trebišov; Jozef 
Kreheľ, Kvačany; Mária Lacková, Pozdi-
šovce; Mária Leškaničová, Veľký Ruskov; 
MUDr. Božena Mudroňová, Veľaty; Marta 
Romančáková, Trhovište; Johana Ťukoto-
vá, Zemplínska Teplica; Jozef Urban, Se-
čovská Polianka
75 rokov: Zuzana Engelová, Laškovce; 
Mária Husivargová, Vranov nad Topľou; 
Štefan Ivan, Košice; Ing. Mária Jacková, 
Sečovce; Mária Kováčová, Úbrež; Eva 
Martinčeková, Košice; Irena Sabová, Ko-
šice
80 rokov: Mária Bodnárová, Čeľovce; 
Katarína Jenčušová, Kojšov; Mária Križal-
kovičová, Vranov nad Topľou; Anna Tom-
číková, Vojčice
85 rokov: Paulína Dutková, Košice; Jozef 
Kučma, Zemplínske Jastrabie; Anna Pet-
rušková, Ruská Nová Ves; Anna Sučková, 
Chmeľov
90 rokov: Anna Vasilová-Jasem, Zalužice

 JUBILEÁ KŇAZOV
Štefan Vansáč, farár vo Vyšnej Olšave – 3. 
december – 45 rokov života; Jozafát Šte-

fan Lucák OSBM, výpomocný duchovný 
v Krásnom Brode – 8. december – 25 ro-
kov kňazstva; Jozef Eduard Novák OSBM, 
rehoľný kňaz v monastieri v Trebišove 
– 8. december – 25 rokov kňazstva; Ján 
Čuchráč CSsR, rehoľný kňaz v monastieri 
v Starej Ľubovni; 23. december – 65 ro-
kov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

Večer modlitieb za uzdravenie
03.12. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejov-
ská 24 (18.00 h), spoločenská miestnosť

Svätá liturgia s modlitbami za uzdrave-
nie a manželov
06.12. Ľutina, bazilika minor (10.00 h)

Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján 
Krstiteľ
13.12. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
27.12. Ľubotice, cerkev (10.00 h)

Biblický večer
17.12 SPŠ drevárska v Prešove, Bardejov-
ská 24 (18.00 h), spoločenská miestnosť

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

 BLAHOŽELÁME
7. októbra oslávil náš duchovný otec Mi-
lan Tomáš požehnaných 65 rokov svojho 
života. Ďakujeme Pánu Bohu za nášho 
otca, za Božie slovo, ktoré každodenne 
zasieva do našich sŕdc. Za všetko, čo pre 
nás a našu farnosť vykonáva, zo srdca 
ďakujeme a vyprosujeme mu do ďalších 
rokov života veľa Božích milostí. Prajeme 
mu dobré zdravie, plnosť darov Svätého 
Ducha, pomoc a ochranu nebeskej Mat-
ky. Bože, žehnaj jeho kroky, posilňuj jeho 
vieru a naplň láskou jeho srdce, chráň 
jeho život a jeho rodinu na mnoho rokov, 
šťastných rokov. veriaci z Lastomíra

 SPOMÍNAME
1. decembra uplynie päť rokov od smrti 
našej zosnulej manželky, mamky a babky 
Oľgy Sičákovej, rod. Čorejovej. V mod-
litbe na ňu spomínajú manžel otec Emil 
Sičák, dcéry s manželmi a vnukmi. Večná 
jej pamiatka, blažený pokoj!

 OZNAMY

Zapojte sa do 21. ročníka koledníckej 
akcie Dobrá novina
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 
eRko pozýva farnosti, aby sa zapojili 
do 21. ročníka koledníckej akcie Dob-

rá novina, ktorá je spojená so zbier-
kou na podporu rozvojových projektov 
v krajinách východnej Afriky. Prihlášku 
a všetky potrebné informácie nájdu zá-
ujemcovia na webovej stránke www.
dobranovina.sk. Dobrá novina je zapísa-
ná Ministerstvom vnútra SR ako verejná 
zbierka podľa Zákona o verejných zbier-
kach 162/2014 Zb. (TK KBS)

 CENNÍK INZERCIE
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
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Stál som na zákaze parkovania, tak mi odtiahli auto. Na mieste som polícii zaplatil bloko-
vú pokutu a šiel som si po auto do odťahovej služby. Keď som auto prevzal, zbadal som, že 
mi ho pri prevoze poškodili. Ako mám teraz postupovať?

Dobrý deň. V prvom rade treba kontaktovať príslušnú poisťovňu, u ktorej máte povinné zmluvné 
poistenie, resp. havarijnú poistku, a vykonať s ňou likvidáciu poistnej udalosti. Zároveň by som 
vám odporúčal navštíviť niektorú z advokátskych kancelárií, ktorá vám pomôže spísať oboznáme-
nie o vzniku škody odťahovej službe, pričom výšku škody jej predložíte po stanovisku poisťovne. 
Z môjho pohľadu však máte sťaženú situáciu, keďže ako poškodený nesiete dôkazné bremeno 
v tvrdení, že škodu vám spôsobila práve odťahová služba, takže jednoznačne odporúčam navštíviť 
niektorú z advokátskych kancelárií.

JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky partner
Advokátska kancelária, JUDr. Róbert Slamka, advokát

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 je minimálne vo výške 17 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. Viac informácií: 051/77 31 481, 0911 711 263, slovo@grkatpo.sk.
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 23.11. (pondelok)  01.20 Stopy v snehu ⓬ 
– dok. film o pašovaní literatúry do Čes-
koslovenska v období neslobody 11.05 
Gréckokatolícky magazín 11.35 Kapucín 
Radek: Obdarovanie –  dok. o obdarovaní 
a závislosti 11.40 Sestra Ráchel: Chudoba 
– rozprávanie s klariskou o chudobe 14.10 
Viera v Rusku: Osud Anny Abrikosovej – 
dok. o Anne a jej manželovi, ktorí sa obrá-
tili 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 16.30 Krížové vý-
pravy: Kresťanstvo odpovedá (4) – na tretej 
krížovej výprave sa zúčastnili anglický kráľ 
Filip a nemecký cisár Fridrich Barbarosa 
20.25 V Samárii pri studni – diskusná re-
lácia o návšteve slovenských biskupov ad 
limina apostolorum
 24.11. (utorok)  16.40 Viera v Rusku: Osud 
Anny Abrikosovej – dok. 18.30 Krížové vý-
pravy ⓬: Zlyhania a úspechy – francúzsky 
kráľ Ľudovít IX. viedol dve križiacke výpravy, 
napriek tomu nedokázal Svätú zem udržať 
20.50 Gréckokatolícky magazín
 25.11. (streda)  09.50 Túžba za večnými 
výšinami ⓬ – tri úprimné a intímne 
portréty katolíkov, ktorí sa snažia prepla-
viť rozbúrenými vodami sebapoznania, 
viery a vlastnej homosexuality 16.30 Kľúč 
k šťastiu (Gruzínsko) ⓬ – dok. o Zurabovi 
Kachkachishvilim, gruzínskom farárovi, 
ktorý sa po sedemdesiatich rokoch ko-
munistického útlaku vo svojej rodnej zemi 

znova pokúša šíriť náboženské učenie a oži-
viť v ľuďoch vieru v Boha 19.00 Svätý Otec 
v Keni – prílet do Nairobi 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku 20.30 
Svätý Otec v Keni – stretnutie s občiansky-
mi predstaviteľmi a diplomatickým zborom
 26.11. (štvrtok)  12.00 Svätý Otec Keni – 
svätá omša v Nairobi 14.20 Prehľad katolíc-
kych periodík na Slovensku 14.25 Kapucín 
Radek: Obdarovanie – dok. o obdarovaní 
a závislosti
 27.11. (piatok)  09.35 Arménsko: Nebes-
ký kútik – až keď uvidíme, aký život žijú 
ľudia v Arménsku, uvedomíme si, akí sme 
v našich  geografických šírkach šťastní 
17.40 Bez hraníc: Keňa – dok. o misio-
nárovi bratovi Karlovi Schaarschmidtovi 
v Keni, ktorý tam stavia školy, nemocnice, 
domovy, studne a kostoly 18.45 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku 18.50 
Svätý Otec v Ugande – prílet a privítanie 
na letisku v Entebbe 20.50 Smer Velehrad 
– dok. o putovaní na Velehrad 21.15 Svätý 
Otec v Ugande – stretnutie s katechétmi 
a učiteľmi 22.50 Gréckokatolícky magazín
 28.11. (sobota)  11.30 Svätý Otec v Ugande 
– svätá omša v svätyni ugandských mu-
čeníkov 13.40 Bez hraníc: Keňa ⓬ – dok. 
17.15 Svätý Otec v Ugande – stretnutie 
s mladými v Kampale 18.55 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku 20.25 
Lurdy – dok. o známom pútnickom mieste 
22.00 Posledný vrchol ⓬ – dok. o španiel-
skom kňazovi Pablovi Domínquezovi, ktorý 

tragicky zahynul vo svojich 42 rokoch pri 
zostupe hory Moncayo; pre mnohých ľudí 
sa táto smutná udalosť stala momentom, 
keď Pablo ožil v ich srdciach
 29.11. (nedeľa)  10.00 Svätý Otec v Stredo-
africkej republike – prílet na letisko v Ban-
gui 21.40 Arménsko: Nebeský kútik ⓬ 
 30.11. (pondelok)  14.10 Smer Velehrad – 
dok. o putovaní na Velehrad
 01.12. (utorok)  16.45 Deväť dní v kóme: 
Príbehy písané životom – Luděk rozpráva 
svoj príbeh o tom, ako sa snažil zmieriť so 
životom, keď jeho manželka po vážnom 
úraze upadla do kómy 20.50 Gréckokato-
lícky magazín
 02.12. (streda)  16.30 Dubová Colonorum: 
Záchrana ruiny Kostolíka svätého Kozmu 
a Damiána 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku
 03.12. (štvrtok)  11.50 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 12.55 Gréckokato-
lícky magazín 16.55  Advent bez Vianoc: 
Rok 1950 –  Akcia K, všetkých rehoľníkov 
násilne odvliekli do tzv. kárnych kláštorov 
na prevýchovu v duchu komunistickej ide-
ológie. Aké boli ich prvé a ďalšie Vianoce, 
v ktorých zažili nespravodlivé strádanie, 
a aké sú ich Vianoce dnes, po 60 rokoch?
 04.12. (piatok)  09.50 Advent bez Vianoc: 
Rok 1950 17.00 Mozaika – katechéza a vy-
svetlenie mozaiky v Katedrále sv. Šebasti-
ána v Bratislave 17.20 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 17.30 Kráľovná 

a Matka Chorvátov – dok. o chorvátskom 
národe, ktorý je známy zbožnou úctou 
k Panne Márii; ponúka svedectvá ľudí, 
ktorí sú presvedčení o jej zázračnej moci 
a neustálej ochrane 22.55 Gréckokatolícky 
magazín
 05.12. (sobota)  11.00 Košice verzus 
Spiš – priamy prenos z charitatívneho 
hokejového zápasu kňazov 14.00 Advent 
bez Vianoc: Rok 1950 14.25 Prehľad kato-
líckych periodík na Slovensku 18.00 Gréc-
kokatolícky magazín 20.25 Edita Steinová: 
Siedma komnata – film o živote židovky, 
ktorá konvertovala na katolícku vieru, 
vstúpila do karmelitánskeho kláštora, stala 
sa mučeníčkou a v roku 1998 ju pápež Ján 
Pavol II. vyhlásil za svätú 22.55 Mozaika 
 06.12. (nedeľa)  10.00 Svätá liturgia 
z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove, slávi Mons. Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metropolita 11.40 
Mozaika 15.30 ShALOME – tanečná verzia 
divadla ATak biblického príbehu o Jánovi 
Krstiteľovi, Herodesovi, Herodias a jej 
dcére Salome 16.35 Edita Steinová: Siedma 
komnata 
 07.12. (pondelok)  09.10 Hermie a priate-
lia (11) – pre Hermieho a jeho kamaráta 
Wormieho Stvoriteľ plánuje neuveriteľné 
prekvapenia, aby im ukázal, akí sú hodnotní 
11.10 Gréckokatolícky magazín 14.10 
Dedičstvo otcov: Dubová Colonorum – 
záchrana ruiny Kostolíka sv. Kozmu a Da-
miána v obci Sedliacka Dubová na Orave 
21.55 Kráľovná a Matka Chorvátov – dok. 
 08.12. (utorok)  12.55 Advent bez Vianoc: 
Rok 1950 16.00 Sviatok Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie: Priamy prenos zo 
slávností na Španielskom námestí 17.30 
P15 QUO VADIS? – záznam zo stretnutia 
mládeže v Poprade 20.50 Gréckokatolícky 
magazín
 09.12. (streda)  09.10 Gigi, Božia prin-
ceznička (1) – animovaný seriál pre deti 
16.30 Dedičstvo otcov: Katarínka (1) – 
dok. o Kláštore sv. Kataríny, ktorý ožíva 
počas letných táborov 18.30 Gigi, Božia 
princeznička (1) 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku
 10.12. (štvrtok)  09.10 Gigi, Božia prin-
ceznička (2) 12.55 Gréckokatolícky ma-
gazín 16.55 Moja misia: Mátuška (Kaza-
chstan) – dok. o Viktórii Zánovej, ktorá 
pôsobí na misiách v Kazachstane 18.30 
Gigi, Božia princeznička (2)
 11.12. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky 
magazín 09.10 Gigi, Božia princeznička (3) 
09.35 Moja misia: Mátuška (Kazachstan) 
17.00 Sestra Ružena – krátky dok. o za-
svätených 17.05 Sestra Mária – krátky dok. 
o zasvätených 17.20 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 18.30 Gigi, Božia 
princeznička (3) 22.55 Gréckokatolícky 
magazín
 12.12. (sobota)  14.25 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 18.00 Gréckoka-
tolícky magazín 20.25 Vo svetle pravdy 
– životopisný príbeh bl. Guiseppa Pina 
Puglisiho, sicílskeho kňaza, mučeníka, ktorý 
našiel odvahu postaviť sa proti mafii
 13.12. (nedeľa)  09.30 Svätý rok milosr-
denstva – otvorenie svätej brány v Bazilike hu
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František Dancák: Tvár milosrdenstva. Buďte milosrdní
V októbri vydal gréckokatolícky kňaz a náboženský publicista František Dancák publi-
káciu, ktorá sa venuje téme Roka milosrdenstva. V knihe nájdete modlitbu na svätý Rok 
milosrdenstva, vysvetlenie tradície svätých rokov, bulu pápeža Františka (Tvár milosr-
denstva)  a zamyslenia autora nad Božím milosrdenstvom. Uvádza tiež, ako sa milosr-
denstvo preukazuje: skutkami, slovami a utrpením. V závere uvádza hlavné podrobnosti 
svätého Roka milosrdenstva, podmienky na jubilejné odpustky, modlitbu a hymnu Roka 
milosrdenstva, ako aj informáciu o príručkách vydaných Pápežskou radou na podporu 
novej evanjelizácie. (Ivana Sedláková)

Boží Syn (Son of God)
Keď si viacerí režiséri uvedomili početnosť kresťanov vo svete, pustili sa do natáča-
nia filmov s biblickým pozadím. A tak po filmoch Noe či Bohovia a králi prichádza 
nové filmové spracovanie života najvýznamnejšej osoby kresťanstva – Božieho 
Syna. Pri uchvacujúcej hudbe skomponovanej Hansom Zimmerom má divák mož-
nosť ocitnúť sa pri všetkých dôležitých momentoch Ježišovho života. Film sa začí-
na panenským počatím Presvätej Bohorodičky, pokračuje Ježišovým vystúpením 
a verejným účinkovaním. A nekončí sa umučením, smrťou či následným zmŕt-
vychvstaním, ale novým životom malých komunít ľudí, ktorí uverili Božiemu Synovi. (Michal Pavlišinovič)

F6: Jn 8, 32
Štvrtý album kapely F6 je živou nahrávkou chvál. Atmosféra, v ktorej dominuje au-
tentická radosť, je silne nákazlivá a priamo pozýva k modlitbe. Tá sa počas štrnástich 
trackov strieda so skladbami, ktoré sú jej hudobným vyjadrením. Album je dynamic-
kou, žánrovo rôznorodou prechádzkou gospelovým svetom, ktorý ponúka viac ako len 
hudbu. Manažér a klavirista skupiny Tadeáš Gavala vyzdvihuje tri znaky albumu. „Je  špecifický svojou 
autentickosťou, jednoduchosťou a atmosférou spoločenstva.“ Súčasťou albumu sú svedectvá a videoklipy. 
Album je v predaji ponúkaný ako CD i DVD. (igospel.sk)
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sv. Jána v Lateráne a vo všetkých kated-
rálach sveta 15.30 Akatist požehnania 
rodín – pobožnosť pred ikonou Svätej 
rodiny 16.35 Vo svetle pravdy – životo-
pisný príbeh 
 14.12. (pondelok)  09.10 Gigi, Božia 
princeznička (4) 11.10 Gréckokatolícky 
magazín 18.30 Gigi, Božia princeznička (4) 
 15.12. (utorok)  09.10 Gigi, Božia prin-
ceznička (5) 16.45 Kosovo – Lúč Božej 
lásky – dok. o viere v Kosove a o tom, čo si 
Kosovčania pre vieru a nezávislosť museli 
vytrpieť 18.30 Gigi, Božia princeznička (5) 
20.50 Gréckokatolícky magazín
 16.12. (streda)  09.10 Gigi, Božia prin-
ceznička (6) – animovaný seriál pre deti 
11.10 Kosovo – Lúč Božej lásky – dok. 
o viere v Kosove a o tom, čo si Kosovčania 
pre vieru a nezávislosť museli vytrpieť 
18.30 Gigi, Božia princeznička (6) – ani-
movaný seriál pre deti 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku

Liturgicképexeso
Sakos a nabederník
Sakos je vrchné biskupské rúcho. 
Plní rovnakú úlohu ako kňazský 
felón. Jeho používanie bolo do 15. 
storočia veľmi zriedkavé. Nosili ho 
iba patriarchovia a najprednejší 
z arcibiskupov. Až v 16. storočí sa 
postupne začala ujímať táto prax 
u ostatných biskupov na Východe. 
V západnej cirkvi vrchný odev kňaza 
a biskupa zostal jednotný. 

Nabederník je štvorhranné plátno, 
ktoré je umiestnené na pravej strane 
bedier. Symbolizuje duchovný meč. 
Nosia ho biskupi a kňazi vyznamena-
ní touto možnosťou.

 17.12. (štvrtok)  00.20 Kosovo – Lúč Božej 
lásky – dok. o viere v Kosove a o tom, čo si 
Kosovčania pre vieru a nezávislosť museli 
vytrpieť 09.10 Gigi, Božia princeznička (7) 
– animovaný seriál pre deti 11.50 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku 12.55 
Gréckokatolícky magazín 16.55 Moja 
misia: Island, pútnici a cudzinci? – dok. 

o Davidovi Tencerovi, kapucínovi, ktorý 
rozbieha novú misiu na Islande 18.30 
Gigi, Božia princeznička (7) – animovaný 
seriál pre deti
 18.12. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky 
magazín 09.10 Gigi, Božia princeznička 
(8) –animovaný seriál pre deti 17.30 Cesta 
do Betlehema – dok. o dva mesiace trvajú-

cej cyklistickej púti dobrodruhov zo sever-
ného Slovenska a kapucínskeho mnícha 
do stredu kolísky kresťanstva 18.30 Gigi, 
Božia princeznička (8) – animovaný seriál 
pre deti 22.55 Gréckokatolícky magazín
 19.12. (sobota)  11.20 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 14.25 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku 18.00 

Gréckokatolícky magazín 20.25 Biblia: 
Jakub – film o dvoch bratoch – Jakubovi 
a Ezauovi, o láske, závisti, túžbe po bohat-
stve a nádeji
 20.12. (nedeľa)  16.35 Biblia: Jakub – film 
o dvoch bratoch – Jakubovi a Ezauo-
vi, o láske, závisti, túžbe po bohatstve 
a nádeji

 20.11. (piatok)  20.00 Výber nadčasových 
nahrávok modernej populárnej hudby
 21.11. (sobota)  10.00 Odpustky – his-
torický prežitok? (3); hosť: sr. Dagmar 
Kráľová 15.15 Výber z básnickej tvorby 
Pavla Korbu, kapucína
 22.11. (nedeľa)  13.00 Pieseň o svätej 
Cecílii 15.30 Fričovskí divadelníci stvárnili 
príbeh svätých košických mučeníkov 20.30 
800. výročie dominikánskej rehole 22.30 
Sakrálna hudobná krása inšpirovaná 

modlitbou
 24.11. (utorok)  21.30 Záver cirkevného 
roka a príprava na advent; hosť: don 
Anton Červeň 
 25.11. (streda)  21.30 Kongregácia sestier 
božského Vykupiteľa
 26.11. (štvrtok)  08.30 Život Zdenky Saky-
ovej a Ivon Mihalovej vo Francúzsku 16.30 
Najstaršie kostoly na území dnešného 
Slovenska

 28.11. (sobota)  10.00 Odpustky – historic-
ký prežitok? (4); hosť: sr. Dagmar Kráľová 
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
 29.11. (nedeľa)  13.00 Legenda o svätej 
Barbore – rozhlasová hra 20.30 Re-
emigranti v našej histórii – rozprávanie 
Anny Matejkinovej zo Šiah 15.30 Listy 
z bielej izby – mladá spisovateľka Micha-
ela Urbanová napísala príbeh o rakovine 
a mladej láske

 06.12. (nedeľa)  13.00 Biskup šľachetného 
srdca – rozhlasová hra o sv. Mikulášovi
 12.12. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Baziliky Zoslania 
Svätého Ducha z Michaloviec 
 13.12. (nedeľa)  13.00 Choď za svetlom – 
rozhlasová hra o sv. Lucii
 20.12. (nedeľa)  13.00 Cena za vernosť – 
rozhlasová hra o sv. Bibiáne a sv. Flaviánovi

DVOJKA
 20.11. (piatok)  11.27 Orientácie R
 22.11. (nedeľa)  13.12 Orientácie 16.20 
Encyklopédia slovenských obcí – Osturňa, 
dok. 19.53 Slovo – príhovor dona Luscoňa 
00.48 Slovo R
 27.11. (piatok)  11.30 Orientácie R
 29.11. (nedeľa)  10.00 Evanjelické služby 
Božie z Martina na prvú adventnú nede-
ľu 13.11 Orientácie 19.54 Slovo 00.59 
Slovo R
 30.11. (pondelok)  18.45 Vianočné roz-
právanie
 01.12. (utorok)  12.32 Slovensko Advent 
2015 – koncert Štefana Margitu z Košíc 
20.00 Slovensko Advent 2015 – koncert 
Kandráčovcov z Divadla Jonáša Záborské-
ho v Prešove
 03.12. (štvrtok)  12.28 Slovensko Advent 
2015 – koncert Adama Ďuricu z Levoče 
20.00 Slovensko Advent 2015 – koncert 
Mukatado zo synagógy v Ružomberku

 04.12. (piatok)  13.53 Orientácie R 20.00 
Slovensko Advent 2015 – koncert Nikolaja 
Nikitina zo sobášneho paláca v Bytči
 06.12. (nedeľa)  12.43 Orientácie 18.57 
Vianočné rozprávanie – Prišiel svätý Miku-
láš 19.51 Slovo – príhovor Igora Rintela zo 
Židovskej náboženskej obce 00.51 Slovo R
 08.12. (utorok)  12.18 Slovensko Advent 
2015 – koncert
 09.12. (streda)  12.31 Slovensko Advent 
2015 – koncert
 11.12. (piatok)  11.27 Orientácie R 20.00 
Slovensko Advent 2015 – koncert
 13.12. (nedeľa)  12.38 Orientácie 18.57 
Vianočné rozprávanie – O svätej Lucii 
19.53 Slovo 00.37 Slovo R
 14. – 17.12. (pondelok – štvrtok)  20.00 
Slovensko Advent 2015 – koncert
 18.12. (piatok)  11.30 Orientácie R 12.32 
Slovensko Advent 2015 – koncert
 20.12. (nedeľa)  13.30 Orientácie 19.55 
Slovo 01.50 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO
Nedeľa  23.05 Encyklopédia spravod-
livých. Príbehy ľudí, ktorí počas druhej 
svetovej vojny pomáhali Židom
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 22.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie zo Štítnika; káže Daniel Gdovin
 29.11. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby refor-
movanej kresťanskej cirkvi z Bratislavy; 
káže prof. Imrich Peres
 06.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje 
Ján Otruba, špirituál kňazského seminára 
v Bratislave
 13.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje: Mons. 
Pavol Dráb, kanonik (Slovensko) / 09.00 
Pravoslávna svätá liturgia z Chrámu Na-
nebovstúpenia Ježiša Krista z Falkušoviec 
(Regina)
 20.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons. 

Vladimír Šošták, biskupský vikár

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 prí-
behy (BA, BB)
Nedeľa  05.00 Spravodajstvo Rádia Vati-
kán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné hori-
zonty 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

RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika 
08.30 Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená
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 GR.KAT. MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

07. – 29.11. Víkend pre mládež z kňazských rodín. 
Duchovno-formačný víkend pre mládež z kňazských 
rodín. Veková kategória je od 14 rokov.
04. – 06.12. Kurz Filip. Evanjelizačný kurz pre mládež
11. – 13.12. AŠAD
18. – 20.12. Zbav nás zlého. Zámerom kurzu je pou-
kázať na najčastejšie ponuky kuchyne zlého. Nazrieť 
na jeho päťstupňovú prevodovku motora, ktorý nás 
má zapriahnuť na jazdu večnej smrti, a ponúknuť ví-
ťazstvo Ježiša Krista. Kurz vedie Jozef Maretta. Veko-
vá kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov.

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

27. – 29.11. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť 
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom pozna-
nia a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské man-
želstvo. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
03. – 06.12.  Kurz prípravy na manželstvo. Dajte va-
šej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalit-
nú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo 
môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspe-
vok je 60 eur za osobu.
18. – 20.12. Duchovné cvičenia pre rozvedených 
a nesviatostne zosobášených. Ľudia žijúci v nesvia-
tostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starost-
livosť. Sú naďalej členmi Cirkvi, hoci z rôznych dôvo-
dov prežívajú bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia 
a Eucharistie. Sú medzi nimi veľké rozdiely, ako je veľký 
rozdiel medzi tým, kto sa opantaný hriechom dokona-
le odvrátil od Boha i svojho partnera, zanechal vernosť 
a neplní si ani základnú povinnosť voči svojim deťom, 
a tým, kto opustený a ponížený našiel po čase blízku 
osobu a žije s ňou v nesviatostnom zväzku.

 PÚTNICKÉ MIESTA
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051/459 62 31

05.12. Fatimská sobota (10.00 h)
06.12. Malá púť k sv. Mikulášovi (10.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/642 21 67

25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
05.12. Fatimská sobota (08.30 h)

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

05.12. Fatimská sobota (10.30 h)
06.12. Malá púť (09.00 h)
08.12. Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou – 
patrocínium kaplnky (10.30 h)

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

gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:  
Michal Vasiľ: michalvasil327@gmail.com

24.11. Požehnanie a prekliatie – katechéza otca Jo-
zefa Marettu, beseda (16.30 h, Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa) 
01.12. Stretnutie pri čaji – Katechézy k SDM 2016, 
vedú Marek Baran, Viktória Žolnová, (17.45 h)
03. – 05.12. Vianočné trhy v Prahe
08.12. Premietanie filmu – Schindlerov zoznam 
(17.45 h)
15.12. Keď na vás zostúpi Svätý Duch – o chariz-
mách, vedie otec Slavomír Palfi (17.45 h)

 KOMUNITA CENACOLO
www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláš-
tora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltéso-
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