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Sninský protopresbyterát

S

ninský protopresbyterát sa
nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, ktorá
je súčasťou horného Zemplína,
v najvýchodnejšej časti Prešovského arcibiskupstva. Zo severu
susedí s Poľskom, na východnej
strane s Ukrajinou, zo západnej
strany susedí s protopresbyterátom Medzilaborce a Humenné a na juhu s protopresbyterátom Sobrance.

Z histórie

Sninský protopresbyterát
vznikol v roku 1996 vyčlenením
z Humenského protopresbyterátu, ktorého súčasťou bol

spolu s protobresbyterátom
Medzilaborce od roku 1968,
od obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi. Z historického
hľadiska Sninský protopresbyterát nikdy neexistoval, ale
na území okresu Snina boli dva
protobresbyteráty: Zanastazský
dekanát (od pohoria Nastaz,
ktoré rozdeľuje Uličskú a Ubliansku dolinu) a Krajňanský
dekanát (termín územného
členenia, ktorý pochádza ešte
z čias valašskej kolonizácie),
ktorý neskôr niesol názov
Hostovický.
Protopresbyterát tvorí trinásť
farností: Hostovice, Klenová,
Kolonica, Ladomírov, Pčoliné,

Štatistika
Gréckokatolíkov: 7 648
Farností: 13		
Chrámov: 16
Filiálok: 12		
Kaplnka: 1
Najstarší chrám: sv. archanjela Michala (1700), Topoľa
Najnovší chrám: bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka (2015), Snina-Brehy
Prvý doložený kňaz: Ivan Pup z Topole (1657)
zdroj: Schematiznus 2014

Pichne, Snina-mesto, Snina-Brehy, Stakčín, Šmigovec,
Topoľa, Ubľa a Ulič. Sídlom
protopresbytera je farnosť
Snina-mesto.
Najväčšou farnosťou je Farnosť Matky ustavičnej pomoci
Snina-mesto, ktorá bola založená v roku 1983 ako odpoveď
na potrebu pastorácie vysídlencov z dedín, na ktorých mieste
bola vybudovaná vodárenská
nádrž Starina. Určitý počet
gréckokatolíkov sem prišiel už
v 50. rokoch minulého storočia, ale keďže to bolo obdobie
komunizmu, nebolo možné
naplno vytvoriť priestor na ich
pastoráciu. Celkovo zaniklo
sedem dedín (Starina, Dara,
Zvala, Ostružnica, Smolník,
Veľká Poľana, Ruské), väčšina
obyvateľov, približne dve tretiny, ostala žiť v Snine a veľká
časť z nich aj v Humennom.
Mnohí z nich si vybudovali
svoje nové domovy v mestskej
časti Brehy, kde v roku 2007
zriadil vladyka Ján novú farnosť
a v máji tohto roka tam posvätil
aj novú cerkev zasvätenú
blaženému hieromučeníkovi

Vasiľovi Hopkovi. Na miestach
bývalých vysťahovaných dedín
sa niekoľkokrát v roku stretávajú rodáci za účasti vladyku
Milana Chautura CSsR, košického eparchu, ktorý pochádza
z Veľkej Poľany.

Zaujímavosti

Jednou z dominánt protopresbyterátu je päť drevených
cerkví, ktoré sú vyhľadávanou
turistickou atrakciou. Tieto
cerkvi v Jalovej, v Kalnej Roztoke, v Šmigovci, v Hrabovej
Roztoke, v Topoli a v Uličskom
Krivom sú nádherným prejavom duchovnosti a remeselnej
zručnosti predkov. Momentálne prebiehajú opravy exteriéru
a interiéru v troch chrámoch aj
vďaka finančným prostriedkom
cez projekt vypracovaný neziskovou organizáciou Karpatské
drevené cerkvi a s podporou
Prešovského arcibiskupstva.
Aj napriek tomu, že región
nepatrí k najbohatším, farské
spoločenstvá sa snažia rásť duchovne, zapájať sa do rôznych,
nielen duchovných aktivít
a nezabúdať na zveľaďovanie
chrámov. n
Maroš Prejsa
snímky: M. Žarnayová
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Vyjsť do svetla
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Vo svetle udalostí ostatných týždňov sa nám
určite nezobrazuje pokojamilovná vianočná
atmosféra. Naša myseľ je ovplyvnená vojnovou situáciou na Blízkom východe, teroristickými útokmi v Európe a strachom.
Kde sa vytratilo posolstvo anjelov: „Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj...“ spred
dvetisíc rokov? Zmenilo sa vôbec niečo
k lepšiemu na našej planéte od vykupiteľského príchodu Ježiša Krista?
Židovský národ dostal cez proroka Izaiáša
prisľúbenie: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie
veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine
tieňa smrti, zažiari svetlo.“ (Iz 9, 1) Vďaka
našej viere vieme, že sa toto posolstvo narodením Ježiša v Betleheme naplnilo. Žijeme
teda vo svete, ktorému zažiarilo pravé
svetlo. Aby však to svetlo prebývalo medzi
nami, potrebujeme to svetlo prijať. S Božím
narodením sa toho viditeľne vo svete veľa
nezmenilo, ale ľudstvo má neustálu možnosť premieňať svet.
Cez svetlo, ktoré prišlo na svet, zreteľnejšie vidíme, čím dnešný svet trpí, kde sú naše
tienisté stránky a ako nádherne by mohlo
mnohé vyzerať. Betlehemské svetlo nám
svieti na ceste, ktorou by sme mali kráčať,
ale spomínaná premena je možná len vtedy,
ak dokážeme zostať na týchto osvetlených
cestách. Naše kresťanstvo nespočíva totiž
v tom, že verím v Boha, že som hlboko
presvedčený o jeho existencii. V našej viere
nie je dôležitá hlava, ale naše srdce a ruky.
Pokoj bol prisľúbený ľuďom dobrej vôle. Tu
sa naskytá otázka, kto má vôľu prísť k nemu
do Betlehema. Kto má chuť prísť k jasličkám
do zapáchajúcej a chladnej maštale? Vtedy
to očividne mnohí neurobili. A aj dnes a aj
v budúcnosti budú ľudia, ktorí majú radšej
tmu.
A práve to je výzva pre nás kresťanov
– vyjsť von z ulity! Kto sa chce stretnúť
s Božím Synom, musí otvoriť svoje často
zapáchajúce a chladné srdce. Na to, aby
som veril, že nejaký Boh existuje, mi postačí

zostať doma v pohodlnom kresle. Ale byť
svetlom pre svet znamená vyjsť pred dvere
svojho príbytku, vyjsť na ulicu a svietiť tam,
kde sa momentálne nachádzajú tí, ktorí
svetlo potrebujú, ktorí v tme poblúdili.
To, že Mária a Jozef pri hľadaní príbytku nenašli žiadnu spriaznenú dušu, a tak
museli hľadať ďalej, vie každý. To by bol ten
najmenší problém. Omnoho horšia je tá
skutočnosť, že ľudia spolu so zatvorenými
dverami uzavreli seba, svoje srdcia. Cez to
uzavretie sa prišli o jeden zázrak, ktorý by
ich dokázal premeniť až do špiku kostí. Vianoce sa nemôžu nikdy nazývať Vianocami,
ak sa uzatvoríme medzi vlastné štyri steny.
Túto skutočnosť vedia mnohí, preto radi
vyhľadávajú obzvlášť v tejto vianočnej
atmosfére spoločnosť veriacich alebo iné
spoločenstvá ľudí s rovnakými záujmami.
A to, čo platí pre Vianoce, platí aj pre našu
vieru: veriť nemôžem vo svojej vlastnej izbe.
Veriť vždy znamená: som otvorený pre…
Boh sa zjavil tomuto svetu. Nášmu svetu.
Jeho svetlo žiari aj dnes. Neustále svieti
v takých výnimočných osobnostiach, ako sú
naši blažení biskupi Pavol Peter Gojdič a Vasiľ Hopko, svätý Ján Pavol II. a mnohí ďalší
velikáni. Božie svetlo svieti aj v človekovi,
ktorý sa o mňa trpezlivo a s láskou stará,
keď som chorý; ktorý ma potešil, keď mi
bolo do plaču; ktorý mi dodáva odvahu, keď
už ďalej nevládzem. Jeho svetlo sa odzrkadľuje dodnes.
Náš svet sa stal jasnejším aj napriek teroru
a nepokojom vo svete. Ale môj život sa stane skutočne svetlým až vtedy, keď dokážem
prekročiť bariéry stereotypu a návykov. Veriť
totiž znamená žiť pred dverami svojho ja.
Prajem vám požehnaný vianočný čas!

Dipl.-Theol. Univ. Vladimír Pančák
kňaz pôsobiaci vo švajčiarskej diecéze Chur
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V Iraku sa 10. novembra uskutočnilo protestné zhromaždenie, ktoré
zvolal chaldejský patriarcha Louis Raphael I. Sako ako reakciu na tamojší
diskriminujúci zákon. Ten nariaďuje
automatický prechod detí na islam v prípade, že sa hoci iba jeden
z rodičov obráti na toto náboženstvo.
Na proteste sa okrem kresťanov
rozličných vierovyznaní zúčastnili aj
stúpenci rôznych politických strán,
organizácií občianskej spoločnosti
a príslušníci iných náboženstiev, medzi inými napríklad aj jezídi. (RV)

Redemptoristi a misijné spoločenstvo Rieka života viedli evanjelizačné a formačné aktivity pre katolícke aj protestantské spoločenstvá
v Edinburgu. Do Škótska prišli
na pozvanie generálneho vikára
arcidiecézy St. Andrews a Edinburg
Mons. Philipa J. Kerra a protestanského zboru Community Church
Fellowship. Na evanjelizačných
programoch, ktoré sa konali 11. až
16. novembra, sa zúčastnili nielen
domáci, ale aj poľskí a slovenskí
veriaci žijúci a pracujúci v Škótsku.

Archijerejská svätá liturgia
na počesť polockého arcibiskupa sa
slávila 12. novembra vo vatikánskej
bazilike pri hrobe svätého Jozafáta.
Liturgii predsedal sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, ktorý predniesol aj
homíliu. Na slávnosti sa zúčastnili
viacerí biskupi východného obradu,
asi päťdesiat kňazov a množstvo
veriacich zo Slovenska, Ukrajiny
a Bieloruska.

Svätý Otec František oznámil
13. novembra zmenu na nunciatúre na Ukrajine. Súčasného nuncia
arcibiskupa Thomasa Gullicksona
vystrieda arcibiskup Claudio Gugerotti, doterajší nuncius v Bielorusku.
(ugcc.ua)

Slávnosť zapálenia prvej sviece
na netradičnom adventnom venci
v maďarskom Hajdúdorogu sa
uskutočnila 15. novembra už po deviatykrát. Netradičný veniec obsahuje šesť nadrozmerných sviec a je
východným ekvivalentom venca,
ktorý poznáme so štyrmi sviecami.
Veniec v prítomnosti predstavených
miestnej samosprávy posvätil a prvú
sviecu zapálil Dr. Ištván Šesták,
hajdúdorožský synkel. (gorogkatolikus.hu)
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Slovenskí biskupi putovali na ad limina do Ríma
Vo Vatikáne sa 9. – 13. novembra zišli biskupi Slovenska
na oficiálnej návšteve ad limina
– k hrobom apoštolov. Počas
pracovnej návštevy sa dvakrát stretli so Svätým Otcom
Františkom, navštívili vyše
dvadsať vatikánskych dikastérií
a pápežských rád, a slávili liturgie so slovenskými pútnikmi
a krajanmi v hlavných rímskych
bazilikách.
Pri návšteve Pápežskej rady
pre laikov informoval vladyka
Peter Rusnák, predseda rady
KBS pre laické apoštolské hnutia, o činnosti hnutí a združení
na Slovensku. Zdôraznil snahu
rady podporovať spoluprácu
a zapájanie členov hnutí do života miestneho spoločenstva
veriacich.
Hovoril o vďačnosti biskupov
za dva národné pochody za život či o stretnutiach mládeže
R13 a P15.
O témach týkajúcich sa rodiny informoval Pápežskú radu

pre rodiny košický eparcha
Milan Chautur CSsR, predseda
rady KBS pre rodinu. Hovoril
o hnutiach kresťanských rodín,
manželských stretnutiach
a centrách pre rodinu. Spomenul organizovanie Dňa rodiny
v eparchiách, ako aj prípravu
pastoračných pomôcok a kurzov zameraných na formáciu
veriacich pred prijatím sviatostí.
Byzantské spevy zazneli
na svätej liturgii v bazilike Santa Maria Maggiore, ktorú slávil
arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. V homílii sa prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR.
Pri návšteve Kongregácie pre
východné cirkvi informoval
vladyka Ján Babjak SJ o situácii
v gréckokatolíckej metropolii
a spomenul výzvy, ktorým čelí
Cirkev na Slovensku v kontexte
šírenia nových myšlienkových
prúdov. Hovoril o starostlivosti o duchovný život veriacich prostredníctvom farskej

pastorácie, formačných centier
a pútnických miest.
Pápežskú radu pre pastoráciu
zdravotníckych pracovníkov
informoval prešovský pomocný
biskup vladyka Milan Lach SJ,
predseda bioetickej subkomisie
pri KBS. Rozprával o témach,
ktoré boli v ostatnom období
predmetom skúmania, ako
napríklad alternatívna medicína, homeopatia, transhumanizmus, problematika závislosti
od hazardných hier či otázky
týkajúce sa domáceho pôrodu.
Súkromné stretnutie slovenských biskupov so Svätým
Otcom sa konalo 12. novembra.
Svätý Otec František s biskupmi hovoril o situácii Cirkvi
na Slovensku, ako aj o jej pastoračnej a evanjelizačnej službe.
Osobitne rozoberali témy
postoja k utečencom, starostlivosti o rodiny a mládež, úlohy
laikov, starostlivosti biskupov
o kňazov a spolupráce s rehoľníkmi.

V Przemyšli majú nového metropolitu
Vatikán oznámil 7. novembra,
že Svätý Otec František prijal
zrieknutie sa úradu doterajšieho metropolitu, przemyšliansko-varšavského arcibiskupa
Ivana Martyniaka z dôvodu
dosiahnutia kánonického veku.
Zároveň bolo oznámené, že
pápež vymenoval za nového
przemyšliansko-varšavského arcibiskupa doterajšieho
pomocného biskupa tejto
archieparchie vladyku Eugena
Miroslava Popoviča.
Novovymenovaný arcibiskup
metropolita Eugen sa narodil
12. októbra 1961 v Čluchove.
Po maturite vstúpil do kňazského seminára v Lubline. Za kňaza bol vysvätený 17. októbra

1986 arcibiskupom Miroslavom
Marusynom. Po kňazskej
vysviacke pôsobil na viacerých
miestach a v rôznych službách
v Poľsku. Následne absolvoval
štúdiá na Pápežskom východnom inštitúte (PIO) v Ríme
a dosiahol doktorát východného kánonického práva.
Od roku 1996 pôsobil ako
farár gréckokatolíckej Katedrály v Przemyšli a protosynkel
archieparchie.
Pred dvoma rokmi 4. novembra 2013 bol Svätým Otcom
Františkom vymenovaný za pomocného biskupa Przemyšliansko-varšavskej archieparchie.
Biskupskú chirotóniu prijal 21.
decembra 2013 v Katedrále sv.

Jána Krstiteľa v Przemyšli z rúk
Sviatoslava Ševčuka, kyjevsko-haličského vyššieho arcibiskupa. Spolusvätiteľmi boli
metropolita Ivan Martyniak
a vroclavsko-gdaňský eparcha
Vladimír Juščák OSBM. (Stano
Gábor, ugcc.ua)
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Zomrel kňaz Prešovskej archieparchie
Mons. Ján Gajdoš
Pán života a smrti si 19. novembra po ťažkej chorobe povolal
svojho služobníka gréckokatolíckeho kňaza Mons. Mgr. Jána
Gajdoša, titulárneho kanonika,
protojereja a bývalého generálneho vikára. Zomrel zaopatrený
sviatosťami v nedožitom 89.
roku života a 46. roku kňazstva.
Pohrebné obrady, ktorým
predsedal prešovský arcibiskup
metropolita Mons. Ján Babjak
SJ, sa uskutočnili 23. novembra
v Chráme sv. apoštolov Petra
a Pavla v Bardejove. Koncelebrovali bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák, ktorý pred
svätou liturgiou slúžil panychídu, prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach SJ, emeritný
pražský pomocný biskup Mons.
Ján Eugen Kočiš a veľa kňazov
z celej metropolie. V homílii
sa prihovoril Mons. Ľubomír
Petrík. Vyzdvihol ľudskosť,
inteligenciu, pokoru a poslušnosť otca Jána. Zomrelému sa
za jeho horlivú kňazskú službu
poďakoval vladyka Ján Babjak
SJ. Povedal, že si Mons. Jána
Gajdoša hlboko vážil a že ho
obdivoval pre jeho kňazskú
službu, ktorú vykonával naplno.
Pritom bol správcom farnosti
a zároveň pôsobil na ordinariáte a potom na biskupstve.
Po pohrebných obradoch
boli jeho telesné ostatky uložené na mestskom cintoríne
v Bardejove. Večná mu pamiatka a blažený pokoj!
Mons. Ján Gajdoš sa narodil
11. januára 1927 v chudobnej

robotnícko-roľníckej rodine
v Bardejovskej Zábave ako
najstarší syn z desiatich detí
rodičom Andrejovi a Anne, rod.
Draganovskej. Stredoškolské
štúdium ukončil maturitnou
skúškou na gymnáziu v Bardejove ako jeden z najlepších
študentov v roku 1947. Štúdium
teológie začal v gréckokatolíckom seminári v Prešove a pokračoval v Prahe. Po likvidácii
Gréckokatolíckej cirkvi v roku
1950 bol odvedený na vojenčinu do oddielov PTP, v ktorých
pôsobil do roku 1953. Potom
ostal pracovať ako robotník –
tesár v Prahe až do r. 1968, keď
využil prvú príležitosť a pokračoval v príprave na kňazstvo
na CMBF v Litoměřiciach.
Kňazskú vysviacku prijal
29. júna 1970 v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove z rúk
ThDr. Vasiľa Hopka.
Najprv bol správcom farnosti
v Zubnom a v roku 1972 sa
stal správcom farnosti Ďačov, v správe mal v rokoch
1974 – 1978 aj farnosť Sabinov
a v rokoch 1978 – 1990 farnosť
Bajerovce. Početné kňazské
a rehoľné povolania z farnosti
Ďačov sa udiali za jeho pôsobenia. Zároveň bol otec Ján v rokoch 1973 – 1990 aj tajomníkom
Biskupského úradu v Prešove.
V roku 1992 ho sídelný biskup
Ján Hirka vymenoval za generálneho vikára, ktorým bol až
do roku 2002.
V rokoch 1990 – 1999
pôsobil aj ako odborný asis-

tent na Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulte v Prešove (dnešná Gréckokatolícka
teologická fakulta Prešovskej
univerzity), kde prednášal
Nový zákon a cirkevné umenie. V rokoch 1995 – 1999 bol
vedúcim katedry biblických
vied. V rokoch 1992 – 2002 bol
sudcom Diecézneho cirkevného súdu v Prešove.
V roku 1978 bol vymenovaný
za titulárneho dekana, v roku
1987 za titulárneho arcidekana, v roku 1994 mu pápež Ján
Pavol II. udelil titul monsignor.
V roku 2001 bol vymenovaný za titulárneho kanonika.
V roku 2004 mu vladyka Ján
Babjak SJ udelil titul protojerej
s právom nosiť zlatý kríž.
Otec Ján bol stále pripravený
a ochotný pomôcť a obetovať
sa pre druhých. V roku 2002
odišiel na odpočinok do Bardejova-Bardejovskej Zábavy, kde
strávil jeseň svojho života a kde
sa o neho starali jeho sestry
Anna a Žofia. Pre zhoršený
zdravotný stav bol v septembri
umiestnený v hospici v Bardejovskej Novej Vsi. (ISPA)

V Ortuťovej privítali misionárov
31. októbra až 8. novembra
sa vo farnosti Ortuťová po 84
rokoch uskutočnili sväté misie.
Do farnosti zavítali redemptoristi zo Stropkova – otec
Mikuláš Tressa CSsR a otec Miroslav Čajka CSsR, ktorí počas
deviatich dní povzbudzovali
veriacich slovom. V prvý deň
misií misionárov privítali starostovia obcí Ortuťová, Lipová
a Šašová a správca farnosti otec
Radoslav Tóth. Do chrámu za-

vítala aj ikona Matky ustavičnej
pomoci a relikvia bl. Metoda
Dominika Trčku. Ďalší deň sa
niesol v duchu témy Boh je láska. V popoludňajších hodinách
dostali priestor na utváranie
svojho vzťahu s Bohom škôlkari a žiaci ZŠ. Pondelok bol
výnimočný tým, že po svätej
liturgii sa konala krížová cesta
po dedine s misijným krížom.
Stred týždňa bol vyhradený pre
dôchodcov. Počas misijného

programu si veriaci mali možnosť obnoviť krstné a manželské sľuby či prijať sviatosť
pomazania chorých. Sobotňajší
deň patril mládeži. Nedeľa bola
nielen zakončením svätých
misií, ale aj odpustovým dňom,
keďže miestny chrám je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi.
Po slávnostnej svätej liturgii
nasledovalo osadenie misijného
kríža. (Kristína Maňková)


Brat františkán Cyprián Marek
Bobák zložil 24. septembra v Trstenej slávnostný sľub. Brat Cyprián
pochádza z Prešova, z rodiny gréckokatolíckych kňazov. Je študentom
šiesteho ročníka teológie na Trnavskej univerzite. Slávnostná bohoslužba bola v Kostole sv. Martina.
Celebroval ju provinciálny minister
brat Jeremiáš Daniel Kvaka. Medzi
prítomnými nechýbali spolubratia, rodinní príslušníci a priatelia.
10. októbra v Kostole sv. Arnolda
Janssena v Bratislave-Petržalke bol
brat Cyprián Marek Bobák vysvätený
za diakona. Ich svätiteľom bol vladyka
Peter Rusnák, bratislavský eparcha.
(rodina Bobákovcov)

Na prednáške o patrónovi školy
bl. P. P. Gojdičovi sa žiaci CZŠ s MŠ
bl. P. P. Gojdiča v Prešove zúčastnili
28. októbra. Svoje poznatky o blahoslavenom žiakom priblížil otec Peter
Borza, ktorý pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte PU v Prešove.
Žiaci v závere položili otcovi Petrovi
niekoľko otázok. (J. Tirpáková)

4. november, deň spomienky
na beatifikáciu bl. P. P. Gojdiča, je
dňom, keď žiaci CZŠ s MŠ a študenti
Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove
slávia sviatok školy a spomienku
na jej patróna. Svätej liturgii v Chráme Povýšenia sv. Kríža na Sekčove
predchádzala akadémia venovaná
životu a posolstvu biskupa Gojdiča,
ktorú si pripravili žiaci ZŠ. V závere zaspievali hymnu školy. Liturgiu, ktorej
slúžiteľom bol otec Daniel Dzurovčin,
spevom sprevádzal zbor a hudobná
skupina žiakov ZŠ a študenti gymnázia. (J. Tirpáková)

Modlitbový výstup na prešovskú
Kalváriu organizovalo 5. novembra
Univerzitné pastoračné centrum
v Prešove spoločne s Gréckokatolíckym mládežníckym pastoračným
centrom v rámci kampane Sviečka
za nenarodené deti. Tomu predchádzala pravidelná svätá omša
v kaplnke vysokoškolského internátu.
Študenti prešovského UPC spolu
s otcom Markom Vargom a študenti
GMPC s otcom Michalom Pavlišinovičom sa zjednotili v modlitbe posvätného ruženca na nenarodené deti,
za ženy v požehnanom stave, rodiny
aj za právo každého človeka na život.
Stretnutie pokračovalo občerstvením

6|
v priestoroch Hnutia Svetlo – život
na vrchole Kalvárie.

Ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím
Petra Liptáka z Košíc, sa uskutočnil
6. – 8. novembra v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Na kurze sa zúčastnilo 48
mladých z rôznych farností Prešovskej
archieparchie. Kurz bol naplnený
modlitbami chvál, dynamikami,
slávením svätých liturgií a osobnými
svedectvami členov tímu o Božej
láske a moci, ktoré sa naplno prejavili
v ich životoch. (Patrik Maľarčík)

V prvú novembrovú sobotu sa
mariánski ctitelia zišli v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, aby sa zúčastnili na programe
fatimskej soboty. Archijerejskú svätú
liturgiu slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha. Po svätej
liturgii sa veriaci pomodlili Moleben
k Presvätej Bohorodičke a modlitbu
k bl. hieromučeníkovi M. D. Trčkovi.
(Jaroslav Girovský)
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V Nižnej Pisanej obnovili chrám
Prešovský pomocný biskup Milan Lach 1. novembra navštívil
veriacich v obci Nižná Pisaná.
Dedinka sa nachádza v Údolí
smrti a má len štyridsať gréckokatolíckych veriacich, ktorí zo
svojich zbierok aj s finančnou
podporou Arcibiskupského
úradu v Prešove opravili fasádu
Chrámu sv. archanjela Michala. Na slávnosti posvätenia
sa zúčastnil protopresbyter
Svidníckeho dekanátu otec
Marek Pulščák, otec Peter Tkáč,
výpomocný duchovný, miestny
správca otec Michal Jančišin,
bohoslovci z okolia, hostia
a miestni veriaci. Starosta obce
Ing. Milan Grega privítal vla-

dyku Milana chlebom a soľou.
V homílii sa vladyka poďakoval
veriacim za ich námahu pri
oprave chrámu a povzbudil ich

V Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove
požehnali prvákov


Deň veteránov, na ktorom sa
zúčastnili aj žiaci 3. A CZŠ s MŠ bl.
P. P. Gojdiča v Prešove, si 11. novembra pripomenuli vojaci slovenskej
armády na mestskom cintoríne
v Prešove. Na počesť padlých vojakov
žiaci odovzdali na hroby červené
maky. Na spomienkovom stretnutí
boli prítomní aj členovia mestského
zastupiteľstva a vojenský duchovný,
ktorí sa prítomným prihovorili. (Mária Zimovčáková)

V Cirkevnej základnej škole sv.
Juraja 11. novembra slávnostne
otvorili posilňovňu. Slávnostného
prestrihnutia pásky sa ujal otec Marek Pulščák, duchovný správca školy
a svidnícky protopresbyter, ktorý
posvätil novovytvorené priestory,
a riaditeľka školy Katarína Hrižová.
Zámerom bolo vytvoriť lepšie podmienky na pohybovú aktivitu žiakov
a rozšíriť možnosti tvorivého využívania voľného času rodičov a detí. Škola
umožní prístup do posilňovne aj rodičom žiakov, priateľom a priaznivcom
už od decembra. (Katarína Hrižová)

V Sečovciach sa 14. novembra
uskutočnil 10. ročník volejbalového
turnaja dievčat Košickej eparchie,
ktorý zorganizovala Rada pre mládež
Košickej eparchie. Zúčastnilo sa
na ňom osem družstiev: Katolícka
stredná pedagogická škola sv. Cyrila

k živej viere. Po liturgii nasledovala panychída za zosnulých
a spoločný obed. (Michal Jančišin, snímka: Martin Knieža)

V Cirkevnej základnej škole sv.
Juraja v Trebišove sa 20. novembra uskutočnilo požehnanie
prvákov a ich zasvätenie Presvä-

tej Bohorodičke. Za sprievodu
kráľovských fanfár žiaci prvých
tried vstúpili do siení kráľovského zámku, kde ich svojím

vystúpením privítali členovia
školského zboru Angelino.
V sprievode dvorných dám
– triednych učiteliek na nich
čakalo mnoho prekvapení –
vlastných výrobkov, darčekov,
hier, hádaniek, úloh. Po odznení slávnostného sľubu predstúpili pred kráľovnú, ktorá ich
slávnostne pasovala za prváka.
Po úvodnom programe nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil trebišovský protopresbyter
otec Dušan Seman a duchovný
správca školy otec Tomáš Haburaj. V závere kňazi požehnali
prvákov a zasvätili ich Presvätej
Bohorodičke. (Ľubica Bandoľová, snímka: Tatiana Slabá)

Do trebišovského monastiera zavítal na odpustovú slávnosť
Mons. Milan Chautur
V trebišovskom kláštore otcov
baziliánov, ktorých chrám je
ako jediný v Košickej eparchii zasvätený sviatku Krista
Kráľa, sa 22. novembra konala
odpustová slávnosť. Jej vyvrcholením bola archijerejská
svätá liturgia, ktorú celebroval
košický eparcha Mons. Milan
Chautur CSsR. Vladyka Milan
v kázni povedal, že moc štátov
a kráľovstiev nezávisí od sily
ich ekonomiky či zbraní, veď

spoločnou črtou všetkých
mocností histórie bol strach

vladárov, že prídu o svoju moc,
a strach ľudu z utláčania. Pou-
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kázal na fakt, že jedine Kristus
je skutočným kráľom a v závere
povzbudil veriacich k vernosti
Kristovmu kráľovstvu, lebo má

istú budúcnosť. Svätú liturgiu
spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa z Michaloviec. V závere sa
otec Polykarp Š. Jacoš OSBM,

igumen kláštora, poďakoval
vladykovi za spoločnú modlitbu. (Jaroslav Girovský, snímka:
Marek Bogdaň)

Stolnotenisový turnaj spojil mladých Košickej eparchie
V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež zorganizovala 17. novembra
Rada pre mládež Košickej
eparchie v spolupráci s obcou
Vojčice 10. ročník stolnotenisového turnaja Košickej eparchie.
Podujatie sa začalo slávením
svätej liturgie v miestnom chráme. Počas príhovoru vladyka
Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, pozval všetkých

zhromažďovať sa okolo Krista
– jediného spoločenstva nádeje
v tejto dobe strachu.
Po svätej liturgii sa všetci súťažiaci stretli v telocvični základnej školy, kde vladyka Milan
a starosta obce Vojčice Vladimír
Kiral-Varga modlitbou a príhovormi otvorili turnajové zápasy.
90 súťažiacich si zmeralo sily
v šiestich kategóriách: chlapci

ZŠ a SŠ, dievčatá ZŠ a SŠ, nad
19 rokov a kategória kňazov.
Najlepší hráči v jednotlivých
kategóriách si z rúk vladyku
Milana prevzali medaily a starosta obce spolu s duchovným
správcom otcom Róbertom
Demkom im odovzdali diplomy
a vecné ceny. (Štefánia Čepová)

V Prešovskej archieparchii zakončili Rok rodiny
Veriaci a kňazi Prešovskej
archieparchie v spoločenstve so
svojimi biskupmi zakončili 21.
novembra v bazilike v Ľutine
Rok rodiny. Evanjelizačný deň
pre manželov, ako toto podujatie nazval hlavný organizátor
– Centrum pre rodinu na Sigorde, sa začal archijerejskou
svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský
arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak SJ a koncelebroval
prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach SJ a prítomní
kňazi.
V homílii vladyka Ján zdôraznil, že láska je zmyslom života
a podčiarkol dve skutočnosti,
ktoré sú veľmi dôležité pre
zdravý duchovný rozvoj rodín
– dennú spoločnú modlitbu

v rodine a príklad rodičov. Vyzdvihol návštevy kňazov počas
Roka rodiny v rodinách vo farnostiach, kde sa spolu modlili
pri ikone Svätej rodiny.
Na konci slávnosti ocenil
deviatich kňazov dôchodcov
za ich vernú kňazskú službu,
predovšetkým za ich službu pri
vysluhovaní sviatosti zmierenia. Zlatý kríž a titul protojerej prijal z rúk prešovského
arcibiskupa otec Alfonz Bocko
a právo nosiť nábederník kňazi:
Juraj Červený, Michal Džatko,
František Fedor, Jozef Mašlej,
Michal Onderko st., Emil Sičák,
Ján Tkáč a Štefan Vasilík CSsR.
Program pokračoval pod
vedením Spoločenstva novej
evanjelizácie z Dolného Kubína
svedectvami rodín, chválami

a modlitbou príhovoru na tému
Rodina v Božom pláne. Niekoľko manželských párov sa
podelilo so svojou skúsenosťou
s Božou láskou v ich manželstvách a rodinách. Slávnostný
deň zakončila modlitba Akatistu požehnania rodín.
Počas Roka rodiny putovalo viac ako tristo ikon Svätej
rodiny po rodinách v jednotlivých farnostiach. Uskutočnili
sa dva Kongresy rodiny, púte
rodín aj Púť rómskych rodín
a viaceré iné podujatia. Trvalou
pamiatkou na Rok rodiny zostáva nová modlitba – Akatist
požehnania rodín a drevený
Chrám Svätej rodiny v Ľutine.
(Ľubomír Petrík)

Vladyka Milan Lach navštívil Veľký Lipník
Na odpustovej slávnosti vo farnosti Veľký Lipník, zasvätenej
sv. archanjelovi Michalovi, 22.
novembra posvätil vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, nový prestol, lavice,
procesiovú ikonu a obnovený
interiér chrámu. V homílii vladyka Milan poukázal na rozdiel
medzi kráľovstvom, ktoré nám
ponúka tento svet, a kráľovstvom, do ktorého nás pozýva
Kristus. (Miroslav Čerňanský,
snímka: Anna Kaminská)

a Metoda v Košiciach, Základná
škola na Obchodnej ul. v Sečovciach,
farnosť Bačkov, Cirkevné gymnázium
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, farnosť
Trebišov, gymnázium v Trebišove,
ZŠ sv. Juraja v Trebišove a Cirkevná
stredná odborná škola sv. Jozafáta
v Trebišove. V boji o každú loptu
a drahocenné body napokon zvíťazili
dievčatá z Cirkevného gymnázia sv.
Jána Krstiteľa v Trebišove. (Lukáš
Rozman, snímka: Lukáš Vojčík)

Svätohubertskú slávnosť usporiadalo 14. novembra poľovnícke
združenie Sulínka v Sulíne v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Sulín
a obcou Matysová. Po slávnostnom
nástupe pred Obecným úradom
v Matysovej nasledovala svätohubertská liturgia v miestnom Chráme
sv. Petra a Pavla, ktorú slávil otec
František Dancák z Bardejova, otec
Jozef Šoltýs z Malého Lipníka a otec
Pavel Sirotňák zo Sulína, za veľkej
účasti poľovníkov zo združenia Sulínka a miestnych veriacich. Po slávnosti
nasledovalo priateľské posedenie
v Dome kultúry v Matysovej pri hudbe. (František Dancák)

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli sa stretlo 43 účastníkov Školy
služby a 61 účastníkov Školy učeníka
v Archieparchiálnej škole animátora
dobrovoľníka počas víkendu 14. – 16.
novembra. V Škole učeníka ústrednú tému evanjelizácie priblížil otec
Milan Zaleha CSsR. V Škole služby
v odbore animátor skupinky mladí
spoznávali dôležitosť a krásu tímovej
spolupráce. Prednášky Viktórie
Žolnovej boli obohatené o tímové
aktivity a spoločné hry. V kreatívnom
odbore mladí spoznávali svoje dary
v téme Talent od Boha cez prednášku
Moniky Frišničovej. Hosťom víkendu
boli divadelníci z DIK z Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov,
ktorí hovorili o dramatickom umení,
o tom, ako ho tvoriť a ako zapojiť deti
a mládež do tvorby predstavenia.
(Patrik Maľarčík)
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Festival duchovných
piesní byzantského
obradu
V gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa počas víkendu
6. – 8. novembra uskutočnil 24. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu
pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu.

F

estival je súčasťou života Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku od roku
1990, keď po rokoch útlaku mohla
verejne a slobodne prezentovať širokej
verejnosti krásu spevov byzantského
obradu. Aj tento rok zvučali katedrálnym
chrámom tóny, ktoré povznášali ducha
a napĺňali srdcia poslucháčov radosťou
a pokojom. Zaslúžilo sa o to jedenásť
gréckokatolíckych speváckych zborov,
ktoré spojili Slovensko od východu až
po západ. Prítomní si vypočuli katedrálne
zbory Kyrillomethodeon a Chrysostomos
z Bratislavy, Katedrálny zbor sv. Cyrila
a Metoda z Košíc a Katedrálny zbor sv.
Jána Krstiteľa z Prešova. Predstavili sa
kňazi Prešovskej archieparchie a Košickej
eparchie v Kňazskom zbore sv. Jakuba aj
bohoslovci prešovského kňazského seminára v Zbore sv. Romana Sladkopevca.
Chrámové zbory Chrysostomos z Vranova
nad Topľou, Chrámový zbor bl. P. P. Goj-

diča z Vranova nad Topľou-Čemerného,
Zbor archanjela Michala z Trebišova,

Hlahol z Prešova-Sídliska 3 a Stauros
z Prešova-Sekčova doplnili pestrú paletu
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účinkujúcich, ktorých bolo viac ako dvesto štyridsať.

Program festivalu

Festivalový program bol rozvrhnutý
do troch dní. V piatok o 16.30 hod. bol
festival otvorený archijerejskou svätou
liturgiou, sprevádzanou spevom zboru
Stauros za účasti prešovského arcibiskupa
metropolitu Jána Babjaka SJ a pomocného
biskupa Milana Lacha SJ, čím bol predznamenaný jeho duchovný charakter. V sobotu

o 14.00 hod. prebiehal festivalový koncert,
na ktorom vystúpili všetky spevácke zbory.
Slávnostný charakter sobotňajšieho
odpoludnia bol v závere ozvláštnený
odovzdávaním Zlatej medaily bl. biskupa
mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM,
ktorú sa otec arcibiskup metropolita
Mons. Ján Babjak SJ rozhodol udeliť
p. Štefanovi Ladižinskému pri príležitosti
jeho krásneho jubilea – 90 rokov života
– za prínos v oblasti liturgických spevov
byzantského obradu. Pán Ladižinský je
synom gréckokatolíckeho kňaza a veľká
časť jeho tvorby je úzko spätá s tvorbou
liturgických a príležitostných zborových
partitúr pre potreby gréckokatolíckych
speváckych zborov. Všetky prítomné
zbory mu zaspievali Mnohaja lita v jeho
vlastnej štvorhlasnej úprave. Pre zdravotné problémy jubilanta ocenenie prevzala
jeho dcéra pani Katarína Pašteková. Pán
Ladižinský sa prítomným prihovoril
formou listu, ktorý prečítala jeho dcéra.
Vyjadril v ňom vďaku za ocenenie a z jeho
slov bolo cítiť veľkú lásku k východnému
obradu, hĺbku jeho viery a nezlomný
optimizmus.

Rovnaké ocenenie sa rozhodol vladyka
Ján udeliť aj všetkým členom speváckych
zborov a ich bývalým aj súčasným dirigentom „za všetky obety a námahy pri
dlhoročnej prezentácii Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a v zahraničí“. Po odovzdaní ocenení
sa otec arcibiskup prihovoril prítomným
účinkujúcim, poďakoval im za ich prácu,
ktorú si veľmi cení a povzbudil ich, aby
aj naďalej pokračovali v nácvikoch a neľutovali námahu, ktorú musia pri tom
vynaložiť, pretože to robia na Božiu slávu.

Spoločný spev Budi imja Hospodne blahosloveno od Dmitrija Bortňanského ukončil
24. festivalový koncert.
Program pokračoval v nedeľu. Na archijerejskej svätej liturgii o 8.00 hod., ktorú
slávil otec arcibiskup Ján Babjak SJ, spieval
bratislavský zbor Chrysostomos a o 10.00
hod. pri archijerejskej svätej liturgii, ktorú
slávil otec biskup Milan Lach SJ, zbor Kyrillomethodeon. Týmto spevom na svätých
liturgiách sa zavŕšilo duchovné posolstvo
festivalu.
Umelecky hodnotnými vystúpeniami
všetky zbory dokázali lásku k liturgickému
spevu, ktorý umocňuje hĺbku a krásu modlitby. Svojou prítomnosťou demonštrovali,
že im záleží na šírení tradície byzantského
obradu, že chcú ostať verní odkazu sv.
Cyrila a Metoda a odovzdávať ho ďalším
generáciám.
Podujatie zorganizovalo Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Združenie
Sakrálne spevy Východu. Finančne ho
podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky a Mesto Prešov. n
Valéria Hricovová
snímky: Alexander Hricov

Rozhovor s prešovským
arcibiskupom metropolitom
Jánom Babjakom SJ, ktorý
bol 8. – 14. novembra 2015
na ad limina apostolorum
v Ríme

Ako prijal Svätý Otec informácie o živote gréckokatolíkov na Slovensku?
Putovanie do Ríma na ad limina apostolorum
je vždy významná udalosť v živote každého
biskupa, ktorý napíše správu o stave svojej
eparchie či archieparchie. Správa sa posiela
v dostatočnom polročnom predstihu, aby sa
s ňou na jednotlivých kongregáciách mohli
oboznámiť. Náplňou samotnej ad liminy
v Ríme je návšteva štyroch veľkých rímskych
bazilík: sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, Santa
Maria Maggiore a Lateránskej baziliky. Potom
návšteva jednotlivých kongregácií a stretnutie
so Svätým Otcom.
Svätý Otec František si pozorne vypočul správu
o stave Gréckokatolíckej metropolie a veľmi
sa tešil, že máme plný seminár bohoslovcov.
Položil však dôraz na ich dobrú, hlbokú ľudskú
a duchovnú formáciu. Zdôraznil výber najvhodnejších formátorov pre kňazský seminár, aby
z neho vychádzali horliví a svätí kňazi.
Aké výzvy pre našu cirkev z ad liminy vyplynuli?
Iste ich bude viacero. Na Kongregácii pre kauzy
svätých nás prefekt kardinál Angelo Amato
povzbudil k modlitbám k našim blahoslaveným
a povedal, že sú to ešte stále otvorené kauzy,
ktoré sa uzavrú až svätorečením. Povzbudil nás
k šíreniu ich úcty, aby sa na ich príhovor stali
zázraky a mohli byť svätorečení. Tiež nás vyzval
k tomu, aby sme skúmali, či nemáme aj iných
kandidátov na blahorečenie. Povedal som mu,
že máme veľa vyznávačov, ktorí mnoho rokov
strávili vo väzení.
Na Kongregácii pre klerikov bol jej prefekt
kardinál Beniamino Stella udivený z toho, že je
na Slovensku pomerne veľa odchodov z kňazstva. Každému biskupovi kládol na srdce dobrú
formáciu kandidátov kňazstva. Povedal som
mu, že som napísal každému suspendovanému
kňazovi list, v ktorom ho pozývam na stretnutie, aby sme hľadali možnosť jeho návratu
do kňazskej služby. Odporúčal túto iniciatívu aj
ostatným biskupom.
Tak by som mohol pokračovať aj ohľadom našich stretnutí na ďalších rímskych dikastériách.
Musím povedať, že som bol milo prekvapený
na kongregáciách pripravenosťou a veľkým
záujmom o život našej miestnej cirkvi.
Juraj Gradoš
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Svetlo na nebi
Ľudia majú sklon vnímať dôležitosť okamihov cez rôzne znamenia. Hľadajú ich na nebi
i na zemi, hľadajú ich v náhodách i v špekuláciách. Astrológia, numerológia... Dnes
tieto spôsoby vnímame veľmi negatívne, lebo nás odvádzajú od Boha a slobody, ktorú nám dal. No v minulosti bola najmä astrológia vnímaná ako veda a tí, ktorí sa v nej
vedeli pohybovať, ako múdri ľudia, často vznešení, mocní mágovia.

B

oh však dokázal použiť túto
primitívnu vieru ľudí, aby ukázal
svoju moc. Vieru v čísla nachádzame aj v úvode Evanjelia podľa sv.
Matúša, keď evanjelista zaznamenáva: „Všetkých pokolení od Abraháma
po Dávida bolo štrnásť, od Dávida
po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť
od babylonského zajatia po Krista.“ (Mt
1, 17) Čísla mali istú moc a mali aj iný význam, ako len svoju skutočnú hodnotu.
Hovorili o sile, dôležitosti... Zvlášť číslo
sedem a jeho násobky nachádzame
často v Písme ako prejav niečoho iného,
než iba samotného počtu.
S týmto skrytým významom čísel
je často spájaný aj vplyv planét. Ich
vzájomné pôsobenie, približovanie sa
a vzďaľovanie. Tento nebeský tanec
ľudia nechápali. Väčšina svetiel na oblohe bola stála, nejavila sa, že sa voči
iným hýbe (i keď nič nie je stále, všetko
je v pohybe), ale tieto svetlá (hoci samy
nie sú svetlami) sa hýbali, žili... Ľudia
si značili ich polohy a zisťovali, kedy
nastane nejaká výnimočná udalosť
na oblohe. A paralelne s ňou vnímali,
že obdobná udalosť by sa mala udiať aj
na Zemi.
Tak ako my dnes rozdeľujeme oblohu
na znamenia zverokruhu, ju delili aj
staroveké národy Blízkeho východu.
Ich obloha je však trocha iná ako naša.
Vidia hviezdy, ktoré my nevidíme. Oni
si rozdelili oblohu do iných súhvezdí
a videli v nich skôr javy spájané s omnoho väčším, než iba osobným životom
človeka – javy spájané so životom celých
národov.
Už Izaiáš svedčí o rozšírenosti tohto
kultu. Ľudia, najmä vládcovia, sa nechávali viesť týmto tancom na nočnej

oblohe. Astrológia bola najrozšírenejšia
a najprepracovanejšia práve v Babylone.
To o ňom hovorí prorok: „Ustávala si sa
množstvom svojich porád: nechže sa
dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia
nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú
z novmesiacov, čo má prísť na teba.“ (Iz
47, 13) Astrológov z Babylonu si okolití
vládcovia vážili. Preto nie je čudné, že
keď sa spýtali Herodesa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme
jeho hviezdu na východe a prišli sme
sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2), tak sa kráľ
„rozrušil“. Z Písma vieme, kam to celé
viedlo. Táto otázka spustila strach a reťaz rozhodnutí, ktoré viedli k vraždeniu
malých chlapcov v Betleheme a okolí.
Akú hviezdu to títo mudrci z východu videli? Za naše dnešné vyobrazenie
betlehemskej hviezdy ako kométy
vďačíme talianskemu maliarovi Giottovi
di Bondonemu, žijúcemu v rokoch 1267
až 1337. V roku 1301 mohol pozorovať
Halleyho kométu a tento nebeský úkaz
na neho zapôsobil tak, že ako prvý
namaľoval jasličky s kométou. Dovtedy
ľudia nespájali betlehemskú hviezdu
s kométou, keďže tá bola skôr vnímaná ako posol smrti a vojny, než zrodu
života.
Často sa spomína v súvislosti s betlehemskou hviezdou výbuch supernovy.
Ide vlastne o explóziu hviezdy, z ktorej
sa uvoľní v jednom okamihu množstvo svetla. Aj v našom Slnku je svetlo
„nahromadené“. Kým príde k nám z jeho
povrchu, uplynie osem minút a dvadsať
sekúnd. Ale kým sa svetlo, ktoré sa tvorí
v jadre Slnka, dostane na jeho povrch,
uplynie až milión rokov. No Slnko je
v dobrej kondícii. Hviezda v kolapse už
nie. Aj tak v jednom krátkom okamihu

uvoľní približne toľko svetla, koľko by
uvoľňovala plynule tisíce rokov. Ale
o túto supernovu pravdepodobne nešlo.
Matúš hovorí: „A hľa; hviezda, ktorú
videli na východe, išla pred nimi...“ Čiže
táto udalosť sa opakovala. A supernovu
hviezda zažije iba raz, potom je „mŕtva“,
resp. neexistuje.
Väčšina dnešných vedcov sa preto prikláňa k oveľa prozaickejšiemu
riešeniu. Išlo o konjunkciu planét, teda
ich optické priblíženie sa z pohľadu pozorovateľa na Zemi. Tomu nasvedčuje aj
samotná astrológia, ktorá sa najviac zaoberala práve pohybom planét. V roku 7
pred naším letopočtom prišlo na nočnej
oblohe až trikrát ku konjunkcii planét
Jupitera a Saturna. Prvýkrát sa to stalo
29. mája, potom 30. septembra a napokon 5. decembra. Túto teóriu ako prvý
vyslovil v roku 1606 nemecký astronóm
a matematik Johannes Kepler.
Ako však došlo k tomu, že mudrci
spojili tento úkaz s novým židovským
kráľom? Národy Blízkeho východu mali
pridelené rôzne súhvezdia. A práve
súhvezdie Rýb, kde sa toto „stretnutie“ Saturna a Jupitera odohralo, bolo
pridelené Židom. Jupiter ako najväčšia
planéta našej sústavy mala odjakživa pomenovanie zvýrazňujúce jeho
veľkosť. My dnes používame označenie
Jupiter po najvyššom bohu starovekého
Ríma. Bola to planéta kráľov. Navyše Saturn samotní Židia považovali za „svoju
hviezdu“.
Pre astrológov znalých všetkých
proroctiev týkajúcich sa národov v okolí
musel tento úkaz znamenať veľa. Aj
to, že túto udalosť zaznamenáva práve
Matúš a nie aj Lukáš, hoci obaja píšu
o narodení Ježiša Krista, svedčí o tom,
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že išlo o proroctvo určené Židom, ktorým, na rozdiel od Lukáša, Matúš svoje
evanjelium písal. Židia v tom čase veľmi
intenzívne prežívali očakávanie prorokmi predpovedaného Mesiáša.
Ale ani toto stretnutie planét netrvá
dlho. No ako opisuje Matúš, mudrci sa ním nechali viesť z Jeruzalema
do Betlehema. Betlehem bol kedysi iba
väčšou dedinou, ktorá bola vzdialená
od Jeruzalema desať kilometrov. Dnes
tieto dve mestá dokonale susedia. Preto
je možné, že počas cesty do Betlehema,
kam ich poslal Herodes, mudrci znova
zazreli konjunkciu, a tá sa skončila „nad
miestom, kde bolo dieťa“ (Mt 2, 9).
O tom, že ide o tento úkaz, svedčia
mnohé drobnosti, ktoré tu nachádzame.
Okrem jeho opakovania je to aj fakt, že
sa to udialo za života Herodesa Veľkého,
ktorý zomrel s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 5 pred naším letopočtom.
Podľa židovských kroník sa to udialo
krátko po zatmení Mesiaca. Aj to svedčí
o tom, aký význam prikladali Židia
udalostiam na oblohe.
Herodes „dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov
od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý
zvedel od mudrcov“ (Mt 2, 16). Prečo
tak konal? My by sme dnes povedali,

že táto trojitá udalosť sa stala v jednom
roku. Ale pre Židov a väčšinu blízkovýchodných národov sa rok začína
približne v septembri. Aj náš cirkevný
rok sa tak začína. Teda keď došli, povedali Herodesovi, že túto hviezdu videli
minulý rok. Herodes tak dal povraždiť
deti narodené vo vtedajšom aj predošlom roku.
Toľko hovorí Písmo i dnešné poznanie. Pre nás je to iba dôkazom pravdivosti evanjelia. I keď často hovoríme
o našom letopočte, že je po narodení
Krista, pravdou je, že sa Kristus narodil skôr, pravdepodobne 7 rokov pred
naším letopočtom. A isto nie počas
zimného slnovratu, ale niekedy na jar,
keď už pastieri „strážili svoje stádo“ (Lk
2, 9). Tomu by nasvedčoval čas prvej
konjunkcie – 29. máj.
A hoci sú tieto udalosti dôležité, predsa pre ľudí v Ježišovej dobe neboli natoľko, aby ich podrobne zaznamenávali.
Nebolo dôležité, kedy sa kto narodil.
Nebol dôležitý presný vek. Pre nás,
ktorých dátum narodenia sprevádza
na každom kroku, je to nepochopiteľné. Vtedy bolo dôležité, ako človek žil,
čo vykonal. A na koniec, akou smrťou
zomrel. Veď aj v samotnom Písme
nájdeme iba málo zmienok o dátume

narodenia človeka. Teda žiadnu. Ešte
tak roky jeho otca, čo sa však spája
s otcom, nie s dieťaťom. Ale často tam
nájdeme opis smrti, ktorý neraz hovorí
o tom, ako človek žil.
Pre prvotných kresťanov tiež nebolo
dôležité, kedy sa Ježiš narodil. Dôležité
bolo, že zomrel a vstal z mŕtvych. A tu
dátum nepomôže. Tu je potrebná viera.
Ak „Kristus nevstal, vaša viera je márna
a ešte stále ste vo svojich hriechoch“,
hovorí apoštol Pavol Korinťanom (1 Kor
15, 17). Ak nevstal, nebol Božím Synom,
tak z nás nesňal ťažobu našich dlhov
voči Božej láske, ktorou nás zahŕňa.
Lebo hriech je dlh voči nej. Ak nevstal
z mŕtvych, zbytočné je hľadať deň
jeho narodenia. Bol iba človekom. Ale
podobne ako prvotní kresťania by sme
mali dať omnoho väčší dôraz na náš
život a na okamih, keď sme sa zbavili
svojich dlhov – na našu Paschu, náš
prerod zo smrti do života. Veď Pascha
sa spája so svetlom omnoho výraznejšie
než Vianoce. To je pravý okamih nášho
narodenia. To je okamih „narodenia“
všetkých svätcov pre nebo, ich svetlý
deň. Až potom dokážeme v plnosti prežiť sviatky Narodenia Ježiša Krista. n
Juraj Gradoš

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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Evanjelium života

Evangelium vitae
Na štvrtom plenárnom zasadnutí kolégia kardinálov v apríli 1991, ktoré sa zaoberalo
hrozbami pre dôstojnosť ľudského života, kardinál Ratzinger vo svojom vystúpení uviedol,
že potrat, eutanázia a manipulácia so životom na eugenické alebo experimentálne účely
nie sú „katolíckym“ problémom. Je to civilizačný problém. Kardináli, ktorí sa zhodli na tom,
že kultúra sa ocitla v kríze, v záverečnej deklarácii žiadali pápeža, „aby dal autoritatívnu
podobu... Magistériu Cirkvi o dôstojnosti ľudského života“. Bola to výzva, aby napísal
encykliku. V marci 1995 teda vychádza v poradí jedenásta encyklika Jána Pavla II.
V jednote so všetkými
biskupmi sveta

Pápež v úvodnej časti píše: „Dnes sme
svedkami toho, ako sa šliape základné
právo na život veľkého množstva slabých
a bezbranných ľudských bytostí, akými
sú nenarodené deti. Ak Cirkev na konci
minulého storočia nesmela mlčať pred
nespravodlivosťami svojej doby, o to menej môže mlčať dnes, keď sa k sociálnym
nespravodlivostiam minulosti, ktoré, žiaľ,
ešte nie sú prekonané, pripájajú v toľkých častiach sveta ešte väčšie prejavy
nespravodlivosti a útlaku, neraz mylne
považované za dôkaz pokroku na ceste
k vytvoreniu nového svetového poriadku.
Táto encyklika, ovocie spolupráce episkopátu všetkých krajín sveta, chce teda byť
rozhodným a jednoznačným potvrdením
hodnoty ľudského života a jeho nenarušiteľnosti; zároveň však chce byť naliehavou výzvou v mene Boha, adresovanou
všetkým a každému jednotlivo: rešpektuj,
chráň, miluj život a slúž životu – každému
ľudskému životu! Len na tejto ceste nájdeš spravodlivosť, rozvoj, pravú slobodu,
pokoj a šťastie!“ (EV 5)
„Na všetkých členov Cirkvi, ktorá je
ľudom života a pre život, obraciam sa
s veľmi naliehavou výzvou, aby sme
tomuto nášmu svetu spoločne poskytli
nové znamenia nádeje tým, že sa budeme
pričiňovať o rast spravodlivosti a solidarity a o upevnenie novej kultúry ľudského
života, aby sa tak budovala opravdivá
civilizácia pravdy a lásky.“ (EV 6)

Súčasné ohrozenie
ľudského života

Vážnosťou svojho učenia pápež v encyklike vtlačil svoju charakteristickú pečať aj
trom dobre známym oblastiam. Priame
a dobrovoľné zabíjanie nevinných ľud-

ských bytostí, potrat a eutanázia. Pápežov
jazyk je nemilosrdný. „Možno hovoriť
o dôstojnosti každej osoby, keď je dovolené zabíjať tú najslabšiu a najnevinnejšiu?
V mene akej spravodlivosti podstupujú
osoby najnespravodlivejšiu diskrimináciu,
keď sa niektoré z nich uznávajú za hodné
obrany, a iným sa to upiera? ... Keď mizne
citlivosť na Boha, ohrozená a deformovaná je aj citlivosť na človeka, ako to vyjadruje Druhý vatikánsky koncil: ,Stvorenie
bez Stvoriteľa zaniká. ... Ba zabúdaním
na Boha samo stvorenie zbavuje sa svetla.‘
Človek už nie je schopný vnímať seba
samého ako niekoho ,predivne odlišného‘
od ostatných pozemských tvorov; považuje sa za jednu z mnohých živých bytostí,
za organizmus, ktorý v najlepšom prípade
dosiahol veľmi vysoký stupeň vývoja.“
(EV 20, 22)

Kresťanské posolstvo o živote

Pápež Ján Pavol II. nemaľuje len čierny obraz. Zdôrazňuje aj pozitívne črty
našej kultúry: „Je ešte mnoho manželov,
ktorí v duchu obetavej zodpovednosti
dokážu prijať deti ako ,najcennejší dar
manželstva‘. Nechýbajú ani rodiny, ktoré
sa neuspokojujú so svojou každodennou
službou životu a dokážu prijať opustené
deti, mladých ľudí, ktorí zápasia s ťažkosťami, neplnoprávne osoby, osamotených, starých. ... Vznikajú a stále sa
množia skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa
snažia postarať o osoby bez rodiny, o ľudí
zápasiacich s osobitnými problémami,
ako aj o tých, ktorým treba poskytnúť
vhodné výchovné prostredie, aby preko-

nali škodlivé návyky a našli zmysel života.
Vďaka úsiliu vedcov a lekárov aj medicína
ide dopredu v hľadaní stále účinnejších
prostriedkov liečenia chorôb: nové objavy,
kedysi nepredstaviteľné, predpokladajú
ďalší pokrok a už dnes slúžia rodiacemu sa životu, trpiacim, ťažko chorým
alebo umierajúcim.“ (EV 26) „Život je
vždy dobrom. Človek je povolaný, aby
chápal hlboké dôvody tohto intuitívneho
presvedčenia, ktoré je aj skúsenostným
faktom. Prečo je život dobrý? Táto otázka
sa objavuje v celej Biblii a už na jej prvých
stránkach nachádza výstižnú a udivujúcu
odpoveď. Život, ktorý dal Boh človeku, je
iný a odlišný od života všetkých ostatných
tvorov, keďže človek, hoci je spríbuznený
s prachom zeme, je vo svete zjavením
Boha, znamením jeho prítomnosti, stopou
jeho slávy. Práve na to chcel upriamiť
pozornosť sv. Irenej z Lyonu vo svojom
známom výroku: ,Božou slávou je človek,
ktorý žije‘. Človek je obdarený najväčšou
dôstojnosťou, ktorá je zakorenená vo
vnútornom spojení so Stvoriteľom: skvie
sa v ňom jas skutočnosti samého Boha.“
(EV 34)
Svätý Ján Pavol II. kládol otázky, ktoré
milióny mužov a žien na celom svete pokladali za najdôležitejšie pre 21. storočie.
S jeho odpoveďami možno nesúhlasili, no
jeho vytrvalé upozorňovanie na to, že morálne otázky sú podstatné pre ďalší rozvoj
človeka, a jeho ochota zaujať nepopulárny
postoj dali jeho vodcovstvu integritu, ba
až akúsi ušľachtilosť, po ktorej nebolo
u politikov polovice 90. rokov ani stopy. n
Miroslav Dancák

www.facebook.com/grkatslovo

Vianoce
v rodine

Nikdy nesúďme

Pápež František vo svojej rannej homílii
vyzval prítomných, aby nikoho nevylučovali
zo svojho srdca rôznymi súdmi. Povedal:
„Ježiš koná tak ako Otec, ktorý ho poslal, aby
nás spasil, hľadá nás, aby nás začlenil, aby
sme boli jednou rodinou. Porozmýšľajme
trocha a urobme aspoň to naše málo: nikdy
nesúďme. Nuž veď Boh o tom vie. Je to jeho
život, ale ja ho nevylučujem z môjho srdca,
z mojej modlitby, z môjho pozdravu, z môjho
úsmevu. A keď príde príležitosť, poviem mu
pekné slovo. Nikdy nevylučovať, nemáme
na to právo! A ako končí Pavol v čítaní: ,Veď
všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou.... A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba.‘ Ak ja niekoho vylúčim, budem
jedného dňa pred Božím súdom a budem
sa musieť za seba zodpovedať. Vyprosujme
si milosť byť mužmi a ženami, ktorí vždy
zahŕňajú, začleňujú, vždy – v miere zdravej
rozvážnosti, ale vždy. Nezatvárajme dvere
pred nikým, vždy s otvoreným srdcom: ‚Páči
sa mi, nepáči sa mi‘, ale srdce je otvorené.
Nech nám Pán dá túto milosť.“ (úryvok homílie z 5. novembra 2015)

Konečný cieľ – Kristus

Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec
František pripomenul veriacim, čo je končeným cieľom kresťanského života. Povedal:
„Naším konečným cieľom je stretnutie so
vzkrieseným Pánom. A ja by som sa vás chcel
opýtať: koľkí z vás máte toto na pamäti?
Raz príde deň, keď sa stretneme s Pánom
z tváre do tváre. A toto je naším cieľom:
toto stretnutie. Neočakávame nejaký čas
alebo nejaké miesto, ale ideme v ústrety
jednej osobe: Ježišovi. Preto otázkou nie je,
,kedy‘ nastanú varovné znamenia posledných čias, ale to, aby nás našiel pripravených
na stretnutie. A nejde ani o to, aby sme
poznali, ,ako‘ sa tieto veci uskutočnia, ale
,ako‘ sa máme správať dnes pri ich očakávaní. Sme povolaní žiť prítomnosť a stavať našu
budúcnosť s pokojom a dôverou v Boha. Ježiš
Kristus nie je iba miestom zavŕšenia pozemskej púte, ale je trvalou prítomnosťou v našom živote: je vždy po našom boku, stále nás
sprevádza; preto, keď hovorí o budúcnosti
a nasmerúva nás na ňu, je to vždy preto, aby

nás priviedol k prítomnosti. Stavia sa proti
falošným prorokom, proti jasnovidcom, ktorí
vidia blízky koniec sveta, a proti viere v osud.
Chce oslobodiť svojich učeníkov každej doby
od zvedavosti ohľadom dátumov, predpovedí, horoskopov, a sústreďuje našu pozornosť
na dnešok dejín. On je po našom boku, kráča
s nami, má nás rád.“ (úryvok príhovoru z 15.
novembra 2015)

Ježišovo kraľovanie oslobodzuje

V Nedeľu Krista Kráľa pápež František vo
svojom príhovore povedal: „Ježiš sa zjavil
ako Kráľ – kedy? V udalosti kríža. Kto hľadí
na Kristov kríž, nemôže nevidieť prekvapivú
nezištnosť lásky. Hovoriť o moci a sile pre
kresťana znamená odvolávať sa na moc kríža
a na silu Ježišovej lásky: lásky, ktorá zostáva
pevná a neporušená aj v konfrontácii s odmietnutím, a ktorá sa ukazuje ako zavŕšenie
života stráveného v totálnom sebaobetovaní v prospech ľudstva. Dobre to pochopil
jeden z dvoch zločincov, ktorí sú ukrižovaní
spolu s ním, nazývaný ,kajúci lotor‘, ktorý ho
prosí: ,Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš
do svojho kráľovstva‘ (Lk 23, 42). V Ježišovom postoji, v jeho miernosti, uzrel lásku.
A toto je sila Kristovho kráľovstva: je to láska.
Preto nás Ježišovo kraľovanie neutláča, ale
nás oslobodzuje od našich slabostí a bied,
dodávajúc nám odvahu kráčať po cestách
dobra, zmierenia a odpustenia. Hľaďme
na Ježišov kríž, pozrime na kajúceho zločinca
a povedzme všetci spolu to, čo povedal kajúci
lotor: ,Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš
do svojho kráľovstva‘.“ (úryvok príhovoru
z 22. novembra 2015)
Každá ľudská osoba, naozaj každý jeden
človek je v Božích očiach dôležitý. (Twitter
Svätého Otca Františka z 19. novembra 2015)
My všetci kresťania sme povolaní napodobňovať Dobrého pastiera a starať sa o zranené rodiny. (Twitter Svätého Otca Františka
z 12. novembra 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

Drahí bratia a sestry, znova sú tu Vianoce,
sviatky radosti, pokoja a dobrej pohody
v rodinách. Čo je však príčinou tejto
radosti, pokoja a dobrej atmosféry? Odkiaľ
to všetko pramení? Veriaci človek vie, že
v splnení prísľubu, ktorý dal Boh prvým
rodičom Adamovi a Eve v raji po spáchaní
hriechu, keď povedal hadovi: „Nepriateľstvo
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi
tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti
rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (porov.
Gn 3, 15). A cez proroka Izaiáša predpovedal
ľudstvu: „Hľa, Panna počne a porodí syna
a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade
znamená: Boh s nami“ (Iz 7, 14).
Vianoce sú splnením tohto Božieho
prísľubu. Ježiš, Boží Syn, v plnosti času prišiel
na našu zem a narodil sa z Márie Panny.
Keď jej anjel zvestoval, že počne a porodí
syna a dá mu meno Ježiš, Mária, hoci
všetko nechápala, dala Bohu svoj súhlas.
A tak to, čo prvá žena v raji pokazila, keď
neposlúchla Boha, to druhá žena Mária
svojou poslušnosťou napravila. Uverila Bohu
a porodila prisľúbeného Mesiáša (porov.
Lk 1, 26 – 38).
Môžeme povedať, že Vianoce sú o láske
a poslušnosti každého z členov Svätej rodiny.
Mária uverila Bohu a poslúchla ho, lebo
ho milovala z celého srdca. Aj svätý Jozef,
keď chcel Máriu prepustiť, lebo zistil, že je
v požehnanom stave, poslúchol anjela, ktorý
mu povedal, aby si ju vzal za ženu, lebo to, čo
sa v nej počalo, je zo Svätého Ducha (porov.
Mt 1, 18 – 25). Aj Ježiš bol poslušný svojim
rodičom, Márii a pestúnovi Jozefovi, ktorý
pred zákonom vystupoval ako jeho otec.
Rodina je plná pokoja a radosti, keď v nej
vládne láska a vzájomná poslušnosť. V prvom
rade poslušnosť voči Bohu, ktorý je darcom
života, ale ide aj o vzájomnú poslušnosť
všetkých jej členov. Ak každý robí to, čo má
robiť, ak všetci zachovávajú Božie a cirkevné
prikázania, ak si prejavujú jeden voči
druhému i ku všetkým ľuďom lásku, takáto
rodina je láskyplná, požehnaná a šťastná.
Vianoce sú skutočne o láske a poslušnosti.
Poznáme silu prvých Vianoc, keď prišiel
na svet Ježiš. Keď ich dobre pochopíme,
môžeme ich prežívať vo svojich rodinách
nielen počas vianočných sviatkov, ale každý
deň.
Drahí bratia a sestry, v tento vianočný
čas prajem všetkým rodinám lásku, pokoj,
porozumenie i Božie požehnanie a zo srdca
vám všetkým žehnám.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

slovo svätého otca
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Svjatyj večur
v Habure
Pán Pavel, pochádzate z rázovitej rusínskej obce Habura. Čím je pre vás táto
obec jedinečná?

Každý človek má osobitne rád svoje rodisko. Preto je aj pre mňa moja rodná obec
Habura dedinou číslo jeden. Tu som sa narodil a až na obdobie desiatich rokov, keď
sme bývali v Medzilaborciach, som tu prežil celý svoj život. Narodil som sa v ťažkých
rokoch druhej svetovej vojny. Akurát cez
Karpaty prechádzal oslobodzovací front.
Bolo to v auguste 1944 a o mesiac a pol
neskôr tu neďaleko Habury bola oslobodená prvá obec – Kalinov. V tom čase bola
Habura vypálená, z 250 domov zostalo len
25, takže si viete asi predstaviť, ako ťažko
sa žilo. Doma nás bolo požehnane, keďže
som mal osem súrodencov. Bol som najmladší, a preto mi pripadla povinnosť ostať
žiť doma u seli. Taký bol u nás nepísaný
zvyk. A postupne mi táto dedina prirástla
k srdcu. Mám rád naše lesy, prechádzky
v prírode. Zima je tu krásna. Keď napadne
veľa snehu, vytiahnem bežky a kochám sa
krásou. Preto si ani neviem predstaviť život
niekde inde.

Čím sú takí typickí Haburčania?

U nás sa hovorí: „Tiko ľudi, tiko povah.“
Každý sme inej povahy a ja to rešpektujem.
Keďže ja osobne mám v obľube cerkev
a šport, osobitne si vážim aktívnych ľudí.

Tých, ktorí niečo robia pre seba, pre svoje
zdravie aj pre svoju dušu. Keď si porovnám
ľudí, aspoň z rozprávania starších, niekedy,
najmä v časoch pred vojnou, bolo oproti
dnešnej dobe medzi ľuďmi viac zloby.
I keď, samozrejme, nie v každom. Mnohí
si zachovali zlaté a štedré srdce i v ťažkých
časoch. Iní si ubližovali, niektorí kradli, závideli si, hádali sa aj fyzicky napádali najmä
pre majetok a pozemky. Po vojne nastali
časy, keď museli držať viac pokope a pomáhať si, čo ich pomaly zbližovalo. Keby som
mal charakterizovať vieru u Haburčanov,
musel by som opäť zaspomínať na minulosť. V 50. rokoch, keď sem prišiel pravoslávny kňaz, tak sme s mamou chodili
do rímskokatolíckeho kostola do Medzilaboriec. Tam sa nás schádzalo veľa gréckokatolíkov z celej doliny. Aj od nás z Habury.
Tí však, ktorí chodili do kostola v nedele,
nemali to potom ľahké. Nie žeby boli
prenasledovaní, ale skôr psychicky vydieraní. Bolo bežné, že sa v obecnom rozhlase
vyhlasovalo, kto bol v nedeľu v kostole
v Medzilaborciach. Potom musel znášať
pohľady a reči na svoju osobu. Takto sa tlačilo na našu gréckokatolícku vieru. Len aby
čím viac ľudí prestalo chodiť do kostola,
prípadne aby začali chodiť k pravoslávnym.
Takže komunizmus a jeho propaganda
mali silný vplyv na vieru v dedine. Mnohí
ľudia si však svoju vieru zachovali doteraz.

Tradíciu slávenia vianočných sviatkov v Labirskej
doline nám v rozhovore
priblížil Pavel Hoč (71),
rodák z rusínskej obce
Habura.
Iní ju nanovo získali. O Habure sa hovorí,
že ľudia tu majú všelijakú povahu. Sú bojovní, hrdí a temperamentní. Nie nadarmo
sa o nás tu v okolí vraví: Oľka, Ňagov, Habura, šalena to natura. To myslím ako žart.
Šalena v tom najlepšom zmysle slova.

Spomínali ste, že máte radi prírodu, zvlášť v zime. Ako vyzerá poriadna
zima na severovýchode Slovenska?

Zimy tu boli vždy tuhé. S výnimkou ostatných desiatich rokov. Ja si na to nespomínam, bol som ešte malý, ale z rozprávania
rodičov môžem povedať o jednej zime.
Bolo to hneď po vojne. Otec vravel, že
napadlo toľko snehu, koľko dovtedy ani
on nezažil. Cesta do Čertižného bola úplne
zafúkaná. Miestami boli dvoj- až trojmetrové záveje. Snehu v dvoroch bolo zarovno
s oknami domov. Vtedy sa aj ľudia viac
zomkli a jedni pomáhali druhým. Aj Haburčania, aj Čertižňania odhadzovali sneh,
aby bola cesta prejazdná a mohli sa dostať
do Medzilaboriec. Každá obec totiž dostala
nariadenie sprejazdniť hlavnú cestu vo svojom chotári ručne lopatami.

Blížia sa sviatky Narodenia Ježiša Krista,
ktorým predchádza pôstne obdobie –
tzv. Filipovka. Ako ste vo farnosti prežívali tento čas?
Keď sa začala Filipovka, bolo to podobne
ako vo Veľkom pôste. Ľudia sa zdržiavali
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akýchkoľvek zábav, svadieb či hostín.
Neviem, ako to bolo v iných rodinách,
ale u nás sme sa v piatok vždy striktne
postili. V ten deň sa nezvyklo ani variť.
Väčšinou sme zjedli len suchého chleba.
Taký tvrdý pôst, ako sa povie – o chlebe
a vode. Na druhej strane treba dodať, že aj
keď sa ľudia v minulosti prísnejšie postili,
nespovedali sa tak často ako v súčasnosti.
Väčšinou sa išlo na spoveď raz, dvakrát
do roka – pred Vianocami a pred Veľkou
nocou. Nie každý išiel na spoveď, a preto
mnoho ľudí neprichádzalo ani k svätému
prijímaniu. Dnes v tomto smere vidno veľký pokrok. Smerom k Bohu. Dnes v cerkvi
chodíme na spoveď vo väčšom počte a častejšie. Mnohí sa spovedajú i každý mesiac.

K vianočným sviatkom neodmysliteľne
patrí Štedrý deň. Aké zvyky boli spojené
s týmto dňom?

Deň pred Ristňaným večerom išli deti
do lesa vyrúbať stromček, ktorý potom
ozdobovali v izbe. Stromček sme ozdobovali veľmi jednoducho. Do pozlátka sa
zabalili také kocky, prípadne orechy, jablká,
niekde i nejaký koláčik, a povešali sa
na vetvy stromčeka. V samotný Štedrý deň
už od rána bolo v dedine vidno, že tento
deň je iný, výnimočný. Akoby sa niečo malo
udiať. Mama pripravovala celý deň jedlá
na Štedrú večeru. Ak boli v dome dievčatá, tie pomáhali s varením a zároveň sa
zaúčali, aby z nich raz boli dobré kuchárky.
Muži v kuchyni nepomáhali. Otec išiel
dať do poriadku celé gazdovstvo, všetko si
porobil vopred, aby sa potom už k večeru
nebolo treba o nič starať. Keď sa už mala
začať večera, začali zvoniť zvony a ľudia
z každého domu sa išli umyť k potoku.
Otec ako hlava rodiny vyrúbal do ľadu
otvor a všetci sme sa umyli studenou
vodou, aby sme boli celý rok zdraví. Mama
ostávala doma pri sporáku, aby nič neprihorelo. V dinerke sme jej priniesli vodu
z potoka na umytie a potom sme zasadli
k stolu.

Čo všetko bolo súčasťou, ako už názov
napovedá, bohatej, štedrej večere?

Večera sa začínala modlitbou Otče náš
a Bohorodice Divo. Stôl bol jednoducho
prestretý. Jediné svetlo pri večeri nám
vytvárala na stole položená posvätená
sviečka. Pod stolom bola položená slama
ako symbol toho, že aj Ježiš sa narodil
v maštaľke na slame. Okolo stola bola zasa
omotaná reťaz, čo znamenalo jednotu
v rodine a prianie, aby o rok nikto pri stole
nechýbal. Aj keď dnes už vieme, že tento
zvyk a aj mnohé iné majú pôvod v poverčivosti, niekedy sa o tom nevedelo, a tak

sa to robilo všade. Na stole boli pripravené
rôzne druhy jedál. Bolo to 9 – 12 jedál. Kde
ako. Také typické jedlá boli: cesnak, hubová mačanka s chlebom alebo pečenými
zemiakmi, kapustová polievka – varjanka,
bobaľky, slivčanka, pirohy so zemiakmi
alebo kyslou kapustou a rôzne iné jedlá
uvarené z toho, čo sa urodilo na poli. Pod
stolom bol položený hrniec, do ktorého sa
zosypalo to, čo sa nezjedlo, aby aj dobytok
ochutnal zo štedrovečerného stola. Večera
sa ukončila modlitbou.

Takže oblátky s medom, krížik na čelo
s medom či ryba so zemiakovým šalátom, to sa u vás nepraktizovalo?

Praktizovalo sa to len v rodinách, kde
chovali včely, ale u nás nič také nebolo.
Med v našej rodine nebol súčasťou štedrej
večere. Preto nebola u nás ani tradícia dávať krížik na čelo či jesť oblátky s medom.
Jedol sa len cesnak. V súčasnosti sa to už
praktizuje, no je to v našom kraji pomerne
nový zvyk. Podobne ani ryba so zemiakovým šalátom sa nepodávala. Veď až dodnes
sa držíme toho, že na Svjatyj večur sa neje
nič mliečne. Myslím si, že filé či kapor
so zemiakovým šalátom je už novodobá
tradícia.

Čo nasledovalo po záverečnej modlitbe?
Spievali ste koledy alebo ste sa presunuli
k stromčeku a rozbaľovali darčeky?

Ale kdeže. Darčeky sme si začali dávať
a dostávať až niekedy v 60. rokoch minulého storočia. Predtým to aj pre chudobu
u nás akosi nebolo. Po modlitbe sme čakali
na koledníkov a až potom, keď prišli oni,
začali sa spievať koledy. U nás je tradícia
koledovania zakorenená hlboko v minulosti. V kolede nesmeli chýbať pastieri,
anjeli, žid, čert a nechýbal ani maličký
ručne vyrobený betlehem, ktorý koledníci nosili všade so sebou. V istom období
táto tradícia trocha ochladla a začala sa
vytrácať. V jednom období skoro až zanikla, no v súčasnosti sa tejto tradície ujala
mládež, ktorá takto rozdáva radosť. Svjatyj
večur sme potom zakončili v noci v chráme, kde sme sa zišli na Veľkom povečerí.
A to slávnostné S nami Boh, ktoré kedysi
u nás mohli spievať len muži? Aj teraz
mám zimomriavky, keď si pomyslím na tú
nádheru.

A na záver nám prezraďte, pán Pavel, aká
je vaša najobľúbenejšia vianočná koleda.
Jednoznačne sa mi najviac páči Nova radisť
stala.

za rozhovor ďakujú Jozef Harvilko
a Michal Pavlišinovič

Terorizmus
Teroristické útoky Islamského štátu
postavili do pozoru celú Európu. Hľadajú
sa vinníci, padajú hlavy, obmedzuje sa
sloboda... No prečo je to tak? Európa
aj USA si vypestovali na Blízkom východe
Islamský štát, nechali ho rásť a ten teraz
vystrkuje pazúriky. Nie pazúry, tobôž
nie celú ruku. Ešte iba skúša, zisťuje
reakcie. Každý jeho teroristický čin je
prepracovanejší. Prečo je to tak?
Pretože Európa a Spojené štáty. Tak by
mohla znieť odpoveď. Krajiny, ktoré sa
hrdia demokraciou ako najvyspelejšou
formou vlády, ju vnucujú ostatným. No
nie všetkým. Iba „vyvoleným“. Lenže
týmto svojím vnucovaním demokracie
často útočia na súčasnú mentalitu krajín
i národov a pretvárajú ju. Ak by chceli
byť skutočne demokratmi, tak by nechali
národy rozhodovať o sebe. No oni
podporujú menšinu slovami, zbraňami...
a následok sa objaví. Tým je v priestore
Iraku a Sýrie Islamský štát. Irak, na ktorý
zaútočili a zvrhli miestnu vládu, lebo mali
podozrenia, ktoré sa nikdy nepotvrdili.
A v Sýrii chcú to isté. Prečo nepretláčajú
demokraciu v Saudskej Arábii, Kuvajte...?
Na toto existuje iba odpoveď, ktorá nie
je o demokracii ani o obyvateľoch krajiny,
ale o ziskoch amerických a európskych
spoločností a miliardárov.
Dnes žneme ovocie tejto túžby
po mamone, tejto potreby splácať politické
dlhy svojim podporovateľom. Či sú to
atentáty, terorizmus, prisťahovalci... To
všetko je následok chamtivosti. Rozbité
rodiny, dediny, krajiny. Zničené domy
i domovy, ľudské životy i celé spoločenstvá.
Tak ako sú kresťania v prvej línii útokov
Islamského štátu, tak sú aj v prvej línii
útokov v Európe. Aj v očakávaniach. Neraz
je počuť o tom, že by sa teraz mala prejaviť
kresťanská láska k blížnemu. Škoda, že tí,
ktorí to hovoria, to neukazujú vlastným
životom. No oni to nemusia, oni nie sú
kresťania.
No napriek tomu, že prisťahovalci nie
sú naši blížni v pravom zmysle slova, naša
láska k spoločnému Otcovi by nemala
nechať naše srdce ľahostajné a chladné.
Mali by sme im pomôcť prv tu v Európe
najnutnejšie, ako sa dá, ale najmä vytvoriť
pre nich u nich doma prostredie, kam sa
budú môcť vrátiť. To nie je iba o útokoch,
to je aj o milosrdenstve a spravodlivosti.
Ak to neurobíme dnes, zajtra môže byť
na „predaj“ aj Slovensko.
Juraj Gradoš
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Vyber si život
Posledná katechéza uzatvára okruh tém, ktoré pripravovali rodiny na tohtoročné celosvetové
stretnutie rodín vo Filadelfii. Znova sa v nej vraciame ku kresťanskej kultúre – kultúre života.

P

ýtal som sa viacerých starších
manželov, kedy v živote prežívali intenzívne chvíle šťastia. Našli sa rôzne
odpovede – keď si povedali svoje áno pred
oltárom, svadobná noc, postavenie nového
domu, nájdenie zamestnania, nové auto,
vysnívaná dovolenka ... Najviac v popredí
bola však odpoveď: „Keď sa nám narodilo
dieťa.“
Ako sa píše v Písme, náš Boh je Bohom
živých, nie mŕtvych. On je život, v ktorom prúdi láska. A tento princíp vložil aj
do ľudských sŕdc. Stvoril človeka ako muža
a ženu, aby tvorili jednotu vo vzájomnej
láske, ktorá je plodivá. Podelil sa s nami,
aby sme boli spoluúčastní na stvoriteľskom
diele. Verím, že Boh mal veľkú radosť pri
stvorení človeka a že sa s tou radosťou
chce stále deliť s nami ľuďmi pri zrodení
a narodení dieťaťa.
Sám som túto úžasnú radosť mohol
vďaka Božej milosti prežívať pri narodení
svojich štyroch detí. Samozrejme, že je veľa
starostí a bolestí pri pôrode, no kto mohol
byť priamo pri narodení dieťaťa a mohol si
ho podržať v náručí, vie, aká je to neopísateľná chvíľa šťastia. A ešte viac o tom môžu
svedčiť manželia, ktorým sa vytúžené prvé
dieťa narodilo až po niekoľkých rokoch.
Starozákonní Židia veľmi dobre chápali,
že dieťa je Božím požehnaním. Radosť
z tohto požehnania chceli prežívať aj
Joachim a Anna. Podľa apokryfných spisov
to boli bohabojní ľudia. Joachim vraj často
putoval do jeruzalemského chrámu, aby
prinášal Bohu obety. Výsmech vtedajších

kňazov, že jeho obety sú zbytočné, ho ranil.
Šiel na púšť, kde sa štyridsať dní postil
a modlil, aby Boh sňal túto hanbu z jeho
manželstva. V tom čase sa v tomto duchu
modlila aj Anna. Nakoniec Boh vypočul
ich modlitby. Podľa tradície sa im narodilo
dievčatko Mária, ktoré neskôr dali na výchovu do jeruzalemského chrámu. Teda
aj Joachim a Anna zažili radosť z prijatého
nového života.
Prežíva dnešný svet túto radosť z manželského, rodinného života, z prijatia
dieťaťa?
Naoko áno.
Keď treba vyrobiť pútavú reklamu, ktorá
zahrá na city, neváhajú agentúry znázorniť
fungujúce rodiny, usmievavých rodičov,
rozkošné malé deti... Len aby sa predávali
a dali do povedomia isté produkty, výrobky,
poistky, domy či politické strany.

Aká je realita?

Už asi viac ako polovica manželstiev sa rozpadá. Následky vidím aj vo svojom okolí.
A vôbec nie sú ružové, ako to reprezentujú
sladké americké filmy. Deti sú zdeptané, v depresiách, nechápu, čo sa to deje.
Rodičia hľadajú zmysel života v ďalších
neúspešných vzťahoch alebo sa utápajú
v alkohole. Iní hrajú naivné divadielko
úspešne rozvedených. O ďalších neskutočných realitách by sa dalo hovoriť priam
donekonečna. O týraných deťoch a ženách,
o zomierajúcich vo vojnách a hladom vo
svete ako na páse, o antikoncepčnom,

pornografickom a potratovom priemysle.
Skúste si nájsť tajné nahrávky s vedením
potratových kliník o ich praktikách obchodovania s orgánmi a telíčkami nenarodených detí.

Čo je za tým všetkým?

Jednoducho povedané diabol a hriech ľudí.
Nestačí ukázať na iných, lebo mňa sa to netýka. Svätý Pavol hovorí, že všetci zhrešili.
Aj keď priamo nepácham tieto zverstvá,
často mlčím, privieram oči, zapchávam uši.
Apoštol Júda hovorí: „V poslednom čase
prídu posmievači, čo žijú podľa svojich
bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia telesní, čo nemajú
Ducha.“ (Júd 1, 18) A v liste Korinťanom
v tretej kapitole apoštol Pavol píše: „A ja
som vám, bratia, nemohol hovoriť ako
duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi.“ (1 Kor 3, 1) Práve dnešná
doba je poznačená hriešnou kultúrou
tela, relativizmom všetkého, nenásytným
materializmom, sektárskym fanatizmom.
Boha nahradili telesné pôžitky. Svätý Duch
prestal byť centrom života človeka. Práve
ten, ktorý je oživovateľom. Následkom
je úpadok tunajšej pôvodne kresťanskej
civilizácie.

Čo môžem robiť
s touto kultúrou smrti?

Ešte aj pri stretnutí s veriacimi vnímam
plno negativizmu, pesimizmu, ako to bude
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SVETOVÉ

STRETNUTIE
OTÁZKY NA DISKUSIU

RODÍN

• Akým spôsobom sa katolícke učenie o ľudskej prirodzenosti, sexualite, manželstve
a rodine spája s ostatnými stránkami života?
• Uľahčujú alebo sťažujú hodnoty a tradície vo vašej spoločnosti váš život katolíka? Ste slobodní byť plnohodnotnými katolíkmi alebo existuje v kultúre, v ktorej
žijete, tlak robiť kompromisy s vierou? Ako sa dokážete zapojiť do kultúrneho
a spoločenského života, a pritom zostať veriacimi?
• Vníma vaša rodina samu seba ako domácu cirkev? Aké hodnoty zviditeľňuje vaša
rodina štýlom svojho rodinného života? Aké kroky môžete podniknúť, aby ste sa
stali lepšími misionármi?
• Akú podporu potrebuje vaša rodina od Cirkvi? Ako vám môže Cirkev pomôcť?
A ako môžete pomáhať Cirkvi a ostatným rodinám vy?
s nami a s našimi deťmi. Čo je človeku
nemožné, Bohu nie je. Musíme prijať to, že
Boh nás neprestal milovať. Stále má pre nás
pripravený plán spásy skrze smrť a zmŕtvychvstanie svojho Syna. Svätý apoštol
Pavol v Liste Rimanom píše: „Lebo (Boh),
ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa
stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on
bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“
(8, 29) Vďaka Simeonovi a Anne, ktorí si
napriek nepriaznivým okolnostiam a výsmechu spoločnosti vybrali túžbu po živote, sa mohla narodiť Mária. Tak práve tú
Máriu si vybral Boh ako prvú, ktorá bola
podobná obrazu jeho Syna. A ona tým, že
tiež povedala áno životu, priniesla tomuto
svetu originál – Božieho Syna v ľudskom
tele.
My všetci sme Bohom určení a pozvaní,
aby sme vo svojom živote nosili obraz jeho
Syna. Tento obraz je vtedy najvernejší,
ak sme ako originál – plní života v láske.
Panna Mária nás učí byť týmto obrazom
v praktickom živote, a to prijatím počatého života, láskyplným prežívaním
sviatostného manželského a rodinného
života. Svätý Ján Pavol II. nás povzbudzuje:
„Rodina, staň sa tým, čím si!“ Podľa neho
je základným poslaním rodiny „strážiť,
prejavovať a sprostredkúvať lásku“, teda
poslanie byť „živou ozvenou a skutočnou
účasťou na Božej láske k ľudskému pokoleniu a na láske Krista Pána k Cirkvi, jeho
neveste“.

Ako sa stať obrazom
Božieho Syna?

Často sa hovorí o neustálom osobnom
prijatí Ježiša Krista ako svojho Boha a Pána,

Spasiteľa a Vykupiteľa. Pre niekoho to znie
veľmi jasne. Pre iného pateticky. Pre iných
priam nemožne. Svätý Jozef je pre mňa
najlepším príkladom toho, ako postupovať.
Keď sa dozvedel, že Mária je tehotná, chcel
ju prepustiť, ale anjel mu povedal: „Jozef,
syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju
manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je
z Ducha Svätého.“ (Mt 1, 20) A čo sa stalo?
Manželstvom s Máriou prijal do svojho
života Ježiša výnimočným, veľmi blízkym
otcovským spôsobom. To môžem urobiť
aj ja! Prijať Bohorodičku do svojho života.
A tam, kde je ona, tam zostupuje Svätý
Duch na svoju nevestu a počína sa nový život – Ježiš Kristus. Ja sa musím len rozhodnúť a povedať Kristovi – životu svoje áno.
Panna Mária svojím narodením začala
svoju misiu na tejto zemi. Každý z nás má
tú svoju vlastnú, Bohom určenú a požehnanú, veľmi dôležitú misiu na tejto zemi.
V prvom rade žiť a vyberať si život.
Predovšetkým máme o tom svedčiť
svojím osobným postojom. Tak ako sa mi
to páčilo na športovkyni Meseret Defarovej
z Etiópie. Na olympijských hrách v Londýne v roku 2012 vyhrala beh na 5 000 m.
Keď dobehla do cieľa ako prvá, spod trička
vytiahla ikonu Presvätej Bohorodičky
s Ježišom a ukazujúc na ňu obehla celý štadión. V slzách radosti dala najavo, že vďaka
svojej viere a Božej pomoci skrze Máriu
vyhráva preteky aj svoj život.
Nech aj o nás platia slová svätého apoštola Pavla: „Dobrý boj som bojoval, beh
som dokončil, vieru som zachoval“. Potom
najšťastnejším dňom bude pre nás narodenie v Božom kráľovstve. n
Peter Bombár
ilustračná snímka: www.flickr.com
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Okultizmus
v knihách
a filmoch
Hudba, filmy, knihy, internet a počítačové hry
sú oblasti, v ktorých môže ezoterika a okultizmus nemaskovane pôsobiť, nekontrolovateľne sa šíriť a prenikať do životov ľudí.
Aj na Slovensku sú časopisy, ktoré podávajú návody, ako prevádzať niektoré okultné
praktiky, informujú ľudí o ezoterických kurzoch a predstavujú rôzne východné filozofie, spôsoby myslenia a „správneho žitia“.
Na internete sú voľne dostupné stránky, ktoré
propagujú ezoteriku a okultizmus, a prezentujú okultné praktiky. Kníhkupectvá sú zaplavované knihami s okultnou tematikou. Nachádzame v nich samostatné oddelenia ezoterických, motivačných kníh hnutia New Age, ako
aj knihy s témami východných náboženstiev.
V rámci detskej literatúry v súčasnosti vychádza veľa kníh s čarodejníckou tematikou,
ktorých cieľom je nenápadne priviesť deti
k okultizmu a ezoterike. Treba poznamenať,
že vedomie a poznanie dieťaťa sa vyvíja,
a preto je dôležité, aké informácie bude
prijímať, lebo tie ho budú formovať. Deti
by sa mali vyhýbať internetovým stránkam,
počítačovým hrám, filmom a knihám, ktoré
propagujú okultizmus a ezoteriku. Knihy, filmy
a hry o čarodejníkoch, zaklínačoch a kúzelníkoch vo vedomí dieťaťa vytvárajú dojem, že
postavy sú skutočné a naozaj riešia ľudské
problémy. Niet divu, že deti neskôr považujú
za prirodzené obracať sa na liečiteľov.
Exorcista Gabriel Amorth upozorňuje,
že čítanie knihy Harry Potter má na deti
negatívny vplyv. V každej oblasti, či už ide
o hudbu, knihu, alebo film, treba v prvom
rade pozrieť sa na osobnosť autora, ako
žije, akú filozofiu či náboženstvo vyznáva,
aký duch vedie jeho tvorbu. Dôležitý je tiež
motív autora. Napríklad autorka knihy Harry
Potter pred napísaním knihy preštudovala
mágiu starovekého Grécka, Ríma, satanistickú mágiu, a tieto poznatky potom aplikovala
do textu. Hoci sú hrdinovia príbehu vymyslení, okolnosti a javy, ktoré ich sprevádzajú, sú
skutočné. Ďalej si treba všímať okultistické
symboly a praktiky. Napríklad aj to, či sa
v danom príbehu nezastiera hranica sveta
živých a mŕtvych, keď hlavný hrdina komunikuje s rôznymi duchmi.
V takýchto príbehoch často dochádza k zahmlievaniu pravdy o mágii. Deti sa stotožnia
s hrdinom, túžia po rovnakej moci, akú ma
on. Mágia zaujme, na začiatku ponúkne
moc, no potom človeka zotročuje.
Antónia Rabatínová
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Môj hriech,
moja vec! Fakt?
N

2. v slovách
Ohováranie, posudzovanie, nariekanie
(veľmi jedovaté a otravné pre iných aj
samého seba). Veľavravnosť, ktorá nenecháva priestor na počúvanie iných. Ale
ide aj o situácie, keď chýbajú múdre slová
a rozhovory.
„Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo,
ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby
prinášalo milosť tým, čo počúvajú.“ (Ef 4, 29)
Svätý Pavol tým chce povedať, že
budeme súdení aj z toho, ak sme mohli
v niektorých životných situáciách vysloviť
dobré slová, a my sme ich úmyselne v sebe
zatajili. Ide o slová poďakovania, pochvaly,
povzbudenia, vysvetlenia, vyznania lásky či
trpezlivosti, protestu voči zlu...
3. v skutkoch
Tu je aj zbytočné hľadať nejaké špeciálne
komentáre. „Všetko, čo ste urobili...“ (Mt
25, 31 – 46)
4. v zanedbávaní
Ľudia, ktorí sa snažia žiť poriadne a slušne, si potrebujú ujasniť množstvo skrytých
vecí práve v tejto oblasti. Tak ako Krista, aj
kresťana musí viac zaujímať dobro než len
unikanie zla. Preto vyjadrenia typu: nezabil
som, neukradol som, necudzoložil som,
ešte o ničom nesvedčia. Pýtaj sa radšej seba
samého, či si využil príležitosť konať dobro, či si pomohol, či sa delíš s tým, čo vlastníš – s časom, vedomosťami, skúsenosťami,
vierou. Rozvíjaj svoje možnosti a talenty,
vedomosti, vzťahy, svoju vieru, lásku!
Skús si v pokušení hovoriť: „Mám
na viac, toto je pre mňa i pre Boha príliš
primitívne riešenie.“ n
Miroslav Bujdoš CSsR

iektorí hovoria, že svoje hriechy
náhľanosť a zvyčajná ľudská slabosť.
si radšej riešia sami so sebou.
Aj v duchovnej oblasti funguje zákon atSkutočne? Prečo chceme, aby
rofie – nepoužívaný sval sa zmenšuje. Hlas
Božie zákony boli hlúpejšie ako civilné?
nepoužívaného svedomia utícha. Sluch,
Keď sa previníš proti civilnému právu, si
ktorý nepoužívame pri rozhovore s Bosúdený druhým človekom – sudcom. Keby
hom, slabne. Je to niečo také, ako keby sme
aj sudca napríklad zavinil autohaváriu,
zdravé srdce chceli vymeniť za umelé alebo
pri ktorej spôsobí smrť dvoch nevinných
zdravé nohy zamenili za protézy. Smiešne.
ľudí, podľa civilného zákonníka nemôže
Aké protézy sa nám núkajú? Nenahrádzaviesť výsluch, v ktorom je sám podozrivý či me skutočné hodnoty ľahko dosiahnuteľobvinený. Iný ho bude súdiť. A prečo sa ti
nými? Niekedy kvalitná inšpirácia môže
zdá, že v Božom zákone je presne ten istý
parádne posunúť to, čo je ustaté a dlhý čas
princíp zrazu nepotrebný? Kristus povedal nehybné. Uznávam a obdivujem kreativitu
apoštolom: „Komu odpustíte hriechy, budú v duchovných sférach. Pomáha všimnúť si
mu odpustené...“ (Jn 20, 23) Mnohí by to
to, čomu sa doposiaľ nevenovala pozorchceli zmeniť alebo vymyslieť svoju verziu
nosť, a mala by. Z času na čas sa oplatí
kresťanstva, ale to nejde.
siahnuť po niečom takom.
Spytovanie svedomia bolo známe už
v staroveku. Pytagorejci si pred spánkom
Skús porozmýšľať nad situáciami, keď
kládli tri otázky: Čo dobré som urobil
siahaš pod svoju úroveň:
počas dňa? Čo zlé som spravil? Akú
1. v myšlienkach
povinnosť som nesplnil? Ale pri takomto
V mnohom sa zhodneme, že sú to často
spytovaní svedomia sa rozprávali sami so
nečisté myšlienky. Ale môžu sa tu nájsť aj
sebou. Keď niekto spravil niečo zlé, zlostil
iné odvetvia ľudského myslenia, napríklad
sa na seba. Keď zasa spravil niečo dobré,
čierne myšlienky typu: určite sa mi to
bol so sebou spokojný. Také pohanské
nepodarí, nemá to zmysel, ja/on/ona sa aj
spytovanie svedomia.
tak nikdy nezmení; podozrievanie, nároky,
My kresťania máme na viac. Spytovanie
bezohľadnosť...
svedomia kresťana má byť rozhovorom
s Ježišom. Nezradil som
ťa? Neopustil som ťa počas dňa? Nemyslel som
viac na seba ako na teba?
sv. Jána Zlatoústeho
Hneď treba dodať, že
Krista sme nedostali len
pre seba, ale aby sme ho
zaniesli iným.
Buď in, chci od štúdia viac. Študuj na päťročnom bilingválnom študijnom odbore
Cítim za druhých
(slovensko – anglickom) na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
zodpovednosť alebo skôr
Uchádzačom z 8. a 9. ročníka ponúkame:
odmeranosť voči nim?
5 ročný študijný odbor 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium
Myslím si, že známych
deväťdesiatdeväť ovečiek
nebečalo na tú stratenú:
Â Možnosť internátneho ubytovania a stravovania v blízkosti školy
Â Štartovací balíček pre každého študenta
„Ty si hlúpa a my sme
Â Anglický lektor
sväté.“ Skôr bečali nad
Â Možnosť výberu druhého cudzieho jazyka: nemecký, ruský, španielsky
sebou: „Nepreháňajme.
Â Exkurzie, projekty, mimoškolská činnosť, medzinárodná spolupráca
Â Študijné pobyty, duchovné aktivity...
Určite nie sme také
Â Možnosť získať štátnu skúšku z anglického jazyka
sväté, keď jedna nemohla
Â Prihlášky na štúdium sa podávajú do 28. februára
medzi nami vydržať.“
orce, Snina, Michalovce
Humenné, Vranov, Medzilab
ensko – anglická) v okrese
Veľa vecí nám v každoPrvá bilingválna sekcia (slov
gymnázium!!!
n
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a
dennom živote zacláňa
vi
–
GJZ
Orientačná mapka
Bilingválna sekciasteho
Boha. Nielen neviera,
Zlatoú
hriech, ale aj únava, upoGymnázium sv. Jána
Kontakt : Lesná 28, 066 01 Humenné

Languages Move the World! Jazyky hýbu svetom!
slovensko - anglický

Tel.: 057 / 778 33 98
age.org
b: ww w. gjzhe.edup .sk
web:
svcmi
he.
gjz
la@
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ail:
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Ako prišla spása
do môjho domu
V

yrastal som vo veriacej evanjelickej
rodine, ale pociťoval som vo svojom srdci akúsi prázdnotu, ktorú
som si nevedel vysvetliť. Potom mi Boh
poslal do cesty dievča, ktoré menilo môj
život. Bola gréckokatolíčka. Počiatočné
problémy so svadbou sme vyriešili tak, že
sobáš bude v gréckokatolíckom chráme
a deti budú pokrstené v evanjelickom.
Dve dcéry aj boli, ale zasa Pán zasiahol
a my sme sa museli presťahovať do manželkinho rodiska, pretože jej rodičia
ochoreli a bolo sa treba o nich starať. Bola
to čisto gréckokatolícka obec, do ktorej
práve v tom čase prišiel nový kňaz aj so
svojou manželkou a deťmi. Bola to pravá
kresťanská rodinka a my sme sa Božím
pričinením spriatelili, lebo dodnes neviem, čím som si to zaslúžil. A práve oni
mi zmenili život. Zistil som, že prázdnotu
v mojom srdci vyplnila Panna Mária a že
potrebujem byť gréckokatolík. A postupne

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. Pochovali ho druhého februára, na sviatok Obetovania Pána, práve v deň, keď mala Terézia
vstúpiť do noviciátu. Bola odhodlaná ihneď po pohrebe odísť. Predstavená z noviciátu 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 do kláštora. Mária a Ján ostanú doma sami. Modli sa za otca
a za nás všetkých a nezabúdaj na svoju starú priateľku Téru.“
Nasledujúci deň, 11. februára, na sviatok Panny Márie Lurdskej, Terézia Demjanovičová začala svoj rehoľný život v noviciáte milosrdných sestier v Convent Station
v štáte New Jersey.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia
demjanovičová

Vážení čitatelia časopisu Slovo,
v tomto čase sa v jednotlivých
eparchiách a diecézach celej
Katolíckej cirkvi otvárajú brány
milosrdenstva. Svätý Otec František
týmto verejným gestom chce
priniesť do tohto sveta hĺbku
Božieho milosrdenstva. Pozýva
nás hľadieť naň a pripodobniť sa
mu. Možno ste už zažili Boží dotyk
a prejav Božieho milosrdenstva
vo svojom živote a možno na vás
táto skúsenosť čaká v tomto
roku. Napíšte nám a podeľte
sa so svojou skúsenosťou aj
s ostatnými čitateľmi nášho
časopisu. Každé povzbudivé slovo
môže Boh použiť na budovanie
a posilnenie nás všetkých.
V prípade, že sa rozhodnete napísať
svoje svedectvo, zašlite nám ho
na adresu slovo@grkatpo.sk.
redakcia

sme sa spolu s dcérami po dvoch rokoch
príprav stali gréckokatolíkmi. Tretia dcéra
sa narodila už v mojom novom živote a teraz sme celá päťčlenná rodinka prítomná
na všetkých dobrách tejto požehnanej
cirkvi. Dcéry vyhrávali biblické súťaže,
manželka je kantorka a ja som v našej
farnosti kurátorom. Cez priateľstvo
s ďalším úžasným duchovným otcom,
naším presbyterom, sme celá rodinka
nastúpili na Neokatechumenátnu cestu,
kde s manželkou slúžime v spoločenstve
ako hlavní zodpovední, dcéra je kantorka
a hrá na gitare. A to vám poviem, že to už
je ozajstné dobrodružstvo s Bohom, ktoré
máme milosť prežívať. A to vďaka jednej
charizmatickej manželke kňaza, ktorá
neberie vieru v Boha na ľahkú váhu. Pán
Boh zaplať a ďakujeme. n
Ján
ilustračná snimka: M. Žarnayová

20 | PRÍBEH

SLOVO 26 | 2015

V skrinke
„V
šetko sa odohralo veľmi rýchlo! Ani mi nenapadlo nechať
kľúče Kristíne,“ vysvetľovala
Amália. Nečakaný zápal pankreasu nabúral program manažérke. Celú situáciu
komplikovala hospitalizácia v meste
vzdialenom niekoľko sto kilometrov
od kolegyne.
„Vianočná výzdoba jednoducho nebude!
A darčeky?! Ani tie samy neprídu! Čo to
budú za Vianoce?!“
Sestra Marta Amálku trpezlivo vypočula,
no všimla si iróniu v jej hlase.
„A keby mala čo i len troška iný prístup,
tak by to nemuselo takto dopadnúť,“ rozhorčovala sa zoslabnutá Amália na adresu
Kristíny, no hnev našiel silu prejaviť sa.
Telefón jej sťažka dopadol na posteľ.
„Je neprístupná a tvrdohlavá! Rozprávať sa s ňou je umenie. Škola trpezlivosti
na dlhé trate!“ Červeň v tvári sa stupňovala,
no hlas z vypätia a bolesti strácal intenzitu.
V izbe zavládlo ticho. Sestra Marta držala
pacientku za ruku. Druhou zvlažovala jej
pery. Pohľadom kontrolovala infúziu. Diagnóza nedovoľovala ani dúšok vody.
„Ani napiť sa nemôžem! Je strašné pozerať sa na fľašu s vodou a hynúť od smädu!“
Nebolo čo závidieť. Ukrutná bolesť pankreasu, ale aj vnútra zaneseného hnevom
vyčerpali Amáliu do krajnosti.
„Prečo si to s Kristínou nevyrozprávate?
Možno je mnoho vecí úplne inak, ako sa
na prvý pohľad zdá.“
Amália pokrútila hlavou na znak nesúhlasu.
„Ona nespraví prvý krok a ja sa tiež
nebudem stále ponižovať!“

Rehoľníčka sklopila zrak. Zhlboka sa
nadýchla: „Amália, vaše priateľstvo je
zamknuté ako tvoja skrinka, v ktorej sú
všetky potrebné veci na vianočnú výzdobu
a nákup darčekov. Kristína ich nemôže vybrať, lebo ty máš kľúč. Viem, že je náročné
dopraviť ho do jej rúk. No pre neústupčivosť na oboch stranách sa stratí nielen
kúzlo Vianoc, ale aj ľudskosť, ktorá má
byť samozrejmosťou, a nie príležitostnou
vecou ako sviatky.“
Amálka sa zháčila. Takto rázne ešte sestru Martu rozprávať nepočula. Hneď nato
ju zavolali k pacientovi vo vedľajšej izbe.
Samota Amálii prospela. Zdvihla telefón
a ozvala sa Kristíne. Chcela, aby ju navští-

vila. Vedela, že to bude pre obe náročná
cesta. Dlhý rozhovor sa nezaobišiel bez sĺz
na oboch stranách. Marta mala pravdu,
mnoho vecí pochopili nesprávne.
Vnútorný smäd oboch duší po odpustení
a pokoji uhasil spoločný čas ako fľaša vody
na nemocničnom stolíku. Kristína zariadila všetko potrebné. Vianočná výzdoba
a darčeky nebudú chýbať ani tieto Vianoce.
Mala už predsa kľúč od skrinky. Obe si
veľmi dobre uvedomili, že bez neho by táto
sviatočná atmosféra nebola možná. Ale
najdôležitejšie bolo, že našli kľúč od svojho
priateľstva. n
Eva
ilustr. snímka: flickr.com

Život
Keď sa mi zdá, že má deň primálo hodín, ja priveľa roboty, málo rúk, ostatní veľa času,
mizerný plat, obchody privysoké ceny, veľké ambície, ale málo pokoja, veľa nápadov, no
málo poslucháčov, výberovú kávu, ale iba v jednej šálke, krásne šaty, ktoré si však nikto nevšimne. Keď mám pocit, že správne vyplnená excelovská tabuľka je viac ako môj pokojný
spánok, keď si o štvrtej ráno zapínam počítač, lebo nič nestíham, keď ma zdržiava smiech,
znamená to, že žijem podľa seba, nie podľa Boha.
Marta Gromošová

Vianočná pôžička
Vyberám zo schránky poštu. Slovenská sporiteľňa mi posiela výpis z účtu, bežná záležitosť.
Moju pozornosť však upúta obrázok imela a pri ňom veta: „So štedrou pôžičkou sa pripravíte na Vianoce“. Kým informáciu obraciam v hlave, klikne mi na mobile esemeska: „Blížia
sa Vianoce a máte veľké výdavky? Pôžičku môžete získať i vy a mať radosť. Aj pre mamičky
na MD a nezamestnaných. Máte záujem?“ To mi už vyráža dych. Ktorý súdny človek bez
príjmu si bude brať pôžičku kvôli sviatkom? Vzápätí si však uvedomím, že poznám ľudí,
ktorí by to urobili, a je mi veľmi, veľmi smutno.
Marcela Škultétyová

KATECHÉZY | 21

SLOVO 26 | 2015

Túžba po chráme
V 43. žalme sa Dávid prihovára svojej
duši. A dohovára jej. Prišlo mi to roztomilé. Možno troška jednoduché. Možno až
príliš.

V

Symbol pastiera
Biskupská palica má v porovnaní s archimandritskou isté malé odlišnosti, a to
v tom, že má po dĺžke časti oddelené malými jabĺčkami – guľôčkami. Igumenské
či archimandritské palice sú jednoduché,
bez ozdôb, niekedy však môžu byť aj týmto predstaveným monastiera odovzdané
drevené biskupské palice s troma či štyrmi
zlatými, alebo striebornými predelmi.

K

   vrchnej časti palice biskupa a archimandritu sa zvykne
priväzovať kúsok plátna, ktorý slúži jednak ako ozdoba,
jednak na to, aby sa palica lepšie a príjemnejšie niesla.
Niekedy práve tieto plátna slúžili a slúžia na odlíšenie jedného
archimandritu od iného. S týmto symbolom pastiera vchádza
veľkňaz do chrámu a pred obliekaním sa do liturgického odevu
ho odovzdáva posluhujúcemu čtecovi, ktorý sa nazýva posošnik,
ten ho drží oboma rukami trocha nad zemou, neopiera sa oň
ako pastier, je len posluhujúcim. Žezlo sa v čase vchodov počas
liturgie nosí na začiatku sprievodu ako symbol Krista, na Veľký
piatok sa nesie pred plaščenicou a na sviatok Povýšenia Kríža
v čase vynášania kríža veľkňazom sa žezlo nesie za ním.
Jednoduché palice dovoľuje cirkevný predpis nosiť aj iným
kňazom a tiež mníchom, ktorí sú nevládni a potrebujú sa
opierať o paličku, ale typikon presne predpisuje, kedy ho majú
počas bohoslužby odložiť pre vážnosť chvíle čítania evanjelia či
niektorých žalmov. Taktiež biskupi, ktorí v danej chvíli neslávia
žiadnu bohoslužbu, majú pri sebe palice, ktoré sú bez ozdôb,
bez priečneho ramena na vrchu, sú čierne a používajú sa výlučne mimo bohoslužby.
Symbol pastiera je síce dnes už akosi v úzadí, zabudnutý
a možno niekedy vysmievaný, no predsa v kresťanskom prostredí stále živý, čo možno vidieť práve v liturgii, ktorá nás neustále
nabáda, aby sme boli v Kristovom stáde a dovolili dobrému
pastierovi viesť naše kroky po cestách spásy. n
Michal Bučko
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

ynoril sa mi v mysli starozákonný príbeh o uzdravení
pohanského veliteľa Námana (2 Kral 5,1 – 27). „Náman bol muž, ktorého si jeho pán vážil a cenil, lebo
jeho pričinením dal Pán Aramejčanom víťazstvo. Ale tento
zámožný muž bol malomocný.“ Keď sa zvláštnym riadením
dostane k Izraelitom so žiadosťou o uzdravenie, dostane
sa táto zvesť k prorokovi Elizeovi. Ten Námanovi odkáže:
„Choď a okúp sa sedem ráz v Jordáne, potom ti telo ozdravie
a budeš zasa čistý!“ Aké jednoduché, poviete si. Možno by
sme čakali, že sa Náman ihneď rozbehne a bez meškania
spraví, čo mu káže. Veď stratiť nemá čo. Len získať. Ale stalo
sa niečo celkom iné. „Náman sa rozhneval a odišiel so slovami: ,Nazdával som sa, že naisto vyjde ku mne a bude vzývať
meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne miesta a odstráni malomocenstvo. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar
lepšie ako všetky rieky Izraela?! Nemôžem sa v nich okúpať
a očistiť sa?‘ Obrátil sa a rozhnevaný odchádzal.“ Našťastie
mal dobrých sluhov, ktorí mu vec vysvetlili sedliackym rozumom. „Keby prorok žiadal od teba veľkú vec, neurobil by si
to? O čo skôr, keď ti povedal: Okúp sa a budeš čistý!” Nátan
ich poslúchne a uzdraví sa.
Tento príbeh mi príde na um často. Najmä pri pohľade
na ľudí, ktorí v kresťanstve hľadajú len senzácie. Okázalé
obrady. Emotívne bohoslužby a modlitby. Milujú novodobé
hnutia v Cirkvi, plné netradičných vecí (napr. charizmatické
hnutie alebo spiritualitu kresťanského východu a pod.). Milujú množstvo všelijakej inakosti, výnimočnosti. Všetky tieto
veci sú samy osebe dobré. Ale ak milujeme len toto a v bežnom živote sa od neveriacich nelíšime, sme ako Náman.
Hrdí. Samoľúbi. Dôležití vo vlastných očiach. Odmietajúci
obyčajnosť. Nepáči sa nám námaha všednosti.
Z malomocenstva hriechu sa očisťuje aj dnes tak, že sa
„sedemkrát ponoríme do Jordánu“, teda ak sa úplne ponoríme do Božieho zmýšľania. Ako keď sa ovocie nechá preniknúť nálevom. Ozajstnosť nášho vzťahu s Bohom nezahráme.
Vidno ho z toho, ako žijeme svoj „civilný“ život. Nie podľa
toho, ako sa správame vo výni,močných chvíľach – modlitieb, obradov, kresťanských zhromaždení, pútí a pod. Pavol
v Liste Filipanom nás vyzýva presne k tomu: zmýšľať ako
Kristus Ježiš.
Ak tvoje srdce nie je spokojné, prever svoj vzťah s Bohom.
A začni si ho všímať. Rozprávať sa s ním tak jednoducho
a úprimne ako Dávid vo svojich žalmoch. Sústreď sa na život. Nie na snívanie o niečom, čo realitou nie je. Nie na ilúziu kresťanstva, žitého len počas obradov a slávení a kresťanských aktivít. Život Božích detí je veľmi jednoduchý. A žije
sa poctivo deň po dni. Pre tých obyčajných ľudí, ktorí žijú
s nami. Vo všetkých tých povinnostiach, ktoré plnia naše
dni. Náman bol prekvapený, aké jednoduché to je. Aj život
s Bohom je jednoduchý. A žije sa dvadsaťštyri hodín denne
tam, kde si. n
Valéria Juríčková

22 | NA KAŽDÝ DEŇ JEDEN
PONDELOK 21. december
Svätá mučenica Juliána
Čítania: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31 zač. 329;
Mk 9, 42 – 50; 10, 1, zač. 42

Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým
v pokoji. (Mk 9, 50c)
Život bez Boha je ako jedlo bez soli. Takéto
jedlo nemá chuť. Soľ je na život nevyhnutná.
Duchovná soľ je Božia prítomnosť v živote
človeka. Boh človeka túži naprávať a dávať
jeho životu tú správnu chuť. Takouto chuťou
je svedectvo každého jedného človeka.
Nechajme Ježiša ochucovať náš život jeho
prítomnosťou a budeme do vzťahu s druhými
ľuďmi vnášať pokoj, lásku a potrebné milosti.
Liturgia: Predobr. ant. a blaž., tropár a kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z pondelka (HS: 154, 323; PZ: 108, 298; HP: 109, 311)

UTOROK 22. december
Svätá veľkomučenica Anastázia
Čítania: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25 zač.
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43

Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje! (Mk 10, 9)
Boh dáva všetkým veciam začiatok, ale my
sami neraz do nich vnášame koniec. Sviatosť manželstva je Božím spojivom muža
a ženy. Človek veľmi často toto spojivo
z manželského života vytláča a v dôsledku
toho manželstvo zaniká. Každá stavba
potrebuje spojivo, aby všetky jej časti boli
pospájané a dokázali odolávať rôznym
skúškam. Pre manželstvo je takýmto spojivom Kristus. Bez jeho prítomnosti manželstvo zaniká, pretože nedokáže obstáť
v skúškach. To, čomu Boh dáva začiatok,
môže dávať aj koniec. Manželstvo prirodzene zaniká smrťou jedného z manželov.
Liturgia: Predobr. ant. a blaž., tropár a kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z utorka (HS: 155, 323; PZ: 109, 298; HP: 110, 311)

STREDA 23. december
Desiati svätí mučeníci z Kréty
Čítania: Jak 1, 1 – 18 zač. 50; Mk 10, 11 – 16,
zač. 44

Potom ich objímal, kládol na ne ruky
a požehnával ich. (Mk 10, 16)
Postoj objatia a požehnávania by sme mali
preukazovať stále a každému. Ako ťažko je
nám prijímať a modliť sa za ľudí, ktorí nám
ubližujú. Oveľa ľahšie je na nepriateľa nadávať a rozprávať o jeho chybách pred inými.
Nebojme sa objímať ľudí nie iba fyzicky, ale
hlavne srdcom, a vyprosovať im požehnanie.
Ako Ježiš Kristus. On, ktorý objíma a žehná,
túži, aby sme to robili aj my.
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Liturgia: Predobr. ant. a blaž., tropár a kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné zo stredy (HS: 156, 323; PZ: 111, 298; HP: 112, 311)

SOBOTA 26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

ŠTVRTOK 24. december

Čítania: 1 Tim 6, 11b – 16 zač. 288; Mt 12, 15b
– 21 zač. 46b (sobota po Nar.); Hebr 2, 11 – 18,
zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (Zhromažd.)

Predvečer Narodenia Pána
Mučenica Eugénia

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku
a odišiel do Egypta. (Mt 2, 14)

Čítania: 1. Gn 1, 1 – 13; 2. Num 24, 2 – 3. 5
– 9. 17 – 18; 3. Mich 4, 6 – 7. 5, 1 – 3; 4. Iz 11,
1 – 10; 5. Bar 3, 36 – 4, 4; 6. Dan 2, 31 – 36. 44
– 45; 7. Iz 9, 5 – 6; 8. Iz 7, 10 – 16; 8, 1 – 4. 9 –
10; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Lk 2, 1 – 20, zač. 5

Jozef bol Bohu poslušný. Jeho poslušnosť
sa prejavovala hneď, nie až po určitom
čase. Sme poslušní Bohu? Koľkokrát počas
dňa padáme, pretože nepočúvame Boha
a nekonáme to, čo nám hovorí. Chceme, aby
sa uskutočňovali veci, ako si ich naplánujeme, a aby ľudia konali podľa našich
predstáv. Ale svet, ľudia a situácie nemôžu
ísť, ako chceme. Nie každý chce, aby v daný
deň svietilo slnko alebo padal dážď, aby
bolo teplo či zima. Boh je ten, kto všetko
riadi, a robí to najlepšie. Ak človek počúva
Boha, koná podľa jeho slova a prijíma jeho
rozhodnutia, s istotou bude zakúšať Božie
požehnanie a ochranu. Ak tak nekonáme,
rátajme s dôsledkami. Poslušnosť voči Bohu
neznamená otroctvo či diktatúru. Byť poslušný Bohu znamená byť slobodný, šťastný
aj napriek životným ťažkostiam.

Dnes sa vám v Davidovom meste narodil
Spasiteľ, Kristus Pán! (Lk 2, 11)
V dnešný deň si nachádzame pod vianočným stromčekom darčeky. Cítime radosť
a prežívame zvláštny čas. Ľudia majú k sebe
bližšie, stíchnu zbrane. Aký je význam Vianoc? Zháňame sa za darčekmi, nakupujeme
potraviny, upratujeme príbytky a vnímame
čas oddychu v kruhu svojej rodiny. Sú Vianoce iba o tom? Mnohí ľudia zdieľajú názor,
že práve toto sú Vianoce. Ale sviatky Kristovho narodenia majú oveľa hlbší zmysel.
Dostali sme dar, ktorý si znova v tomto čase
máme uvedomiť. Tým darom je Boží Syn.
Kristus nechce byť len spomienkou na sviatky, ale túži ich s nami prežívať a sprevádzať
nás na každom kroku. Pripravme svoje
vnútro, aby sa Božie dieťa narodilo v našom
srdci. V kruhu našich blízkych sa nebojme
rozprávať o príchode Mesiáša na tento svet.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou. Menlivé časti z Predvečera
Narodenia. Zdržanlivosť od mäsa a pôst
(HS: 324; PZ: 299; HP: 312)

PIATOK 25. december
Narodenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Čítania: Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209.; Mt
2, 1 – 12, zač. 3

Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 11 b)
Každý, kto sa prišiel pozrieť na betlehemské
dieťa, mu niečo daroval. Aký dar Božiemu
dieťaťu prinesiem? Stačí tak málo, nestojí
to žiadne financie, a predsa je to náročné.
Tým darom je naše srdce, v ktorom Spasiteľ
túži prebývať a sprevádzať nás. Vyprosujme
si silu, aby sme dokázali dávať Bohu svoje
srdce nielen počas Vianoc, ale počas celého
nášho života. Prijmi, Pane, náš dar, naše
srdce a naplň ho svojou prítomnosťou a pokojom. Amen!
Liturgia: Menlivé časti z Narodenia. Myrovanie. Prikázaný sviatok. (HS: 325; PZ:
300; HP: 313)

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá (alebo
prvá a druhá ant. z Narod. a tretia každ.
s pripivom z Narod.). Vchod ... z Panny
narodený... Menl. časti zo Zhromaždenia.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. Prikázaný sviatok
(HS: 325, 328; PZ: 300, 304; HP: 313, 317)

NEDEĽA 27. december
Nedeľa po Kristovom narod. – Pamiatka
svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 2, 13 –
23, zač. 4 (ned. po Narodení); 1 Tim 1, 15 –
17 zač. 280b; Lk 18, 35 – 43, zač. 93 (rad.)

„Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“ (Lk 18, 41)
Otázku, ktorú Kristus položil slepcovi pri
Jerichu, dáva aj nám. Aká by bola naša odpoveď? Čo si žiadame od Ježiša? Ježiš kladie
dôraz na duchovné zdravie. Bojíme sa o naše
telesné zdravie, a pritom nedávame dôraz
na to, aby sme boli zdraví duchovne. Kristus
chce počuť od nás odpoveď: ,,Pane, aby som
videl“. Ak budeme správne vidieť a pozerať
sa na svet zdravými, Kristovými očami, náš
postoj k blížnym sa zmení k lepšiemu. Koľko
ľudí je fyzicky zdravých, ale predsa duchovne
slepých. Tápu v tme hriechu a inej temnoty,
ktorá človeka uvádza do duchovnej smrti.
Pane, prosíme ťa, aby sme sa pozerali na svet
okolo nás tvojimi očami.
Liturgia: Hlas 6. Predobr. ant. a blaženstvá.
Vchod nedeľný. Tropár z hlasu, z Narod.
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a svätým, Sláva, kondák svätým, I teraz,
kondák z Narod., ostatné z hlasu a svätým.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne Narodenia. (HS:
150, 330; PZ: 103, 306; HP: 104, 321)

PONDELOK 28. december
Svätí mučeníci upálení v Nikomédii
Čítania: Jak 2, 14 – 26 zač. 53; Mk 10, 46 –
52 zač. 48

Mnohí ho okríkali, aby mlčal, ale on ešte
väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa
nado mnou!“ (Mk 10, 48)
Ako sa prejavuje moja viera? Nehanbím sa
za ňu? Mnohí sa hlásime ku kresťanstvu,
chodíme do chrámu, a predsa naša viera nie
je živá. Často sa aj prejav kresťanskej viery
stáva folklórom. Iba živá viera sa premieňa
do konkrétnych skutkov. Nepozerá na to,
ako ma vníma okolie, čo povedia o mne ľudia, ale vydáva svedectvo všetkým. A robí to
nebojácne a nahlas. Koľkí kresťania vo svete
nebojácne rozprávajú o Ježišovi Kristovi, aj
keď ich okrikujú a neraz pri tom prichádzajú o život. Prosme o dar živej viery, aby sme
nebojácne svedčili o Ježišovi Kristovi.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Ostatné časti z Narodenia. (HS: 325;
PZ: 300; HP: 313)

mnoho dialógov. Niektoré rozhovory sú
zamerané na pomoc, je v nich zahrnutá
prosba. V dialógu s Bohom taktiež prednášame prosby. Veríme, že budú vypočuté aj
naplnené? V rozhovore s Bohom je potrebná
viera, že práve preto sa obraciam na neho,
lebo mu verím, a jedine Boh môže každú
moju prosbu uskutočniť. Pri prosbách si
vyprosujme aj Boží pohľad, ako Boh tie naše
prosby v živote uskutočňuje.
Liturgia: Tak ako 28. decembra

ŠTVRTOK 31. december
Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia
Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 –
33, zač. 52

Akou mocou to robí? Alebo kto ti dal moc,
aby si to urobil? (Mk 11, 28)
Obdivujeme kúzelníkov a neraz sme zvedaví, ako mnohé kúzla robia. Kristus robí
zázraky, uzdravenia. Veľkňazi, zákonníci
a starší sa ho pýtajú: ,,Akou mocou toto
robí?“ Kristus nie je kúzelník ani nejaký
mág, ale je to Boží Syn. Všetko robí Božou
mocou. Nerobí zázraky, aby bol obdivovaný,
ale aby človeka pohol k lepšiemu a priviedol ho k spáse. Kto chce prijať Krista ako
Spasiteľa, ten nekladie otázky. Človek, ktorý
nechce žiť podľa Božieho slova, špekuluje
a hľadá dôvody, aby takto žiť nemusel.

UTOROK 29. december

Liturgia: Tak ako 28. decembra

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť
v Betleheme

PIATOK 1. január

Čítania: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23,
zač. 50

Majte vieru v Boha. (Mk 11, 22)
Komu a čomu všetkému veríme! Koľkokrát
sme sa už sklamali a nechali oklamať. Každým sklamaním sme boli zranení. Kristus
nás pozýva, aby sme mali vieru v Boha. Čo
urobíme s touto ponukou? Máme dve možnosti – prijať alebo odmietnuť. Ak sa k výzve
postavíme zodpovedne a prijmeme ju,
neoľutujeme. Viera v Boha neznamená len
vedieť, že Boh existuje, ale mať s ním denne
živú skúsenosť. Prosme o dar živej viery.
Liturgia: Tak ako 28. decembra

STREDA 30. december
Mučenica Anýzia. Prepodobný Zótik
Prepodobná Melánia Rímska
Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 –
26, zač. 51

Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte,
ste už dostali, a budete to mať. (Mk 11, 24)
Čo je modlitba? Najčastejšia odpoveď je:
rozhovor s Bohom. Denne vedieme s ľuďmi

Obrezanie Pána. Arcibiskup Bazil Veľký
Čítania: Kol 2, 8 – 12, zač. 254; Lk 2, 20 – 21.
40 – 52, zač. 6 (zo sviatku); Hebr 7, 26 – 8,
2, zač. 318; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Bazilovi)

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku
a v obľube u Boha i u ľudí. (Lk 2, 52)
Dnešným dňom vstupujeme do nového
občianskeho roka. Ľudia si navzájom prajú
všetko dobré. Zároveň na začiatku máme
pred sebou nové výzvy a dávame si predsavzatia. Dobre vieme a sami sme sa o tom
presvedčili, že mnohé veci sa nám nedarí
uskutočniť a splniť. Je tu zároveň aj výzva,
aby sme v tomto novom roku túžili viac
spoznávať Boha, otvárali sa jeho účinkovaniu v našom živote a budovali si vzťahy
s ľuďmi v láske. Nech na základe príkladu
Ježiša Krista si dávame v tomto novom roku
predsavzatie, aby sme sa vzmáhali v obľube
u Boha i u ľudí.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Predobr. ant. a blaženstvá. Vchod každodenný. Menlivé časti z Obrezania a Bazilovi.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná. Myrovanie. Prikázaný sviatok.
Voľnica (HS: 336; PZ: 313; HP: 325)

SOBOTA 2. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia
Rímsky pápež Silvester
Čítania: 1 Tim 3, 14 – 4, 5 zač. 284; Mt 3, 1 –
11 zač. 5 (sobota pred Bohozjavením); 1 Sol
5, 14 – 23 zač. 273; Lk 17, 3 – 10 zač. 84 (rad.)

Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské
kráľovstvo. (Mt 3, 2)
Zodpovední rodičia pri výchove svoje deti
upozorňujú na zlé správanie. Človek sa
často nezodpovedne správa v presvedčení,
že má pravdu. Pri takomto postoji určite
ubližuje druhým. Pokánie znamená obrátenie, zmenu, nápravu. Nebojme sa zmeniť
svoje doterajšie správanie. Nemajme strach
z toho, ako nás bude vnímať okolie, ale pamätajme na to, že Boh nás všade vidí a všetko o nás vie. Nech veta z dnešného Božieho
slova nie je pre nás strašiakom na smrť.
Zamyslime sa nad potrebou činiť vo svojom
živote pokánie, pretože sme spáchali veľa
hriechov. Pane, daj nám, prosím, silu na konanie trvalého pokánia, aby sme s tvojou
pomocou dosiahli nebeské kráľovstvo.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá.
Tropár, Sláva, I teraz, kondák obdobia pred
sviatkom. Ostatné zo soboty (HS: 160, 339;
PZ: 115, 316; HP: 109, 328)

NEDEĽA 3. január
Nedeľa pred Bohozjavením. Zbor sedem
desiatich apoštolov. Prep. Teoktist
Čítania: 2 Tim 4, 5 – 8, zač. 298; Mk 1, 1 –
8, zač. 1

Ja som krstil vodou, ale on vás bude
krstiť Svätým Duchom. (Mk 1, 8)
Človek si neraz dokáže urobiť mnohé veci
sám. Stačí trocha zručnosti a odhodlanie.
Ak sa na hotové dielo pozrieme, zistíme, že
to nerobil odborník, ale laik. Práca síce bola
urobená, ale nemusí byť kvalitná. Ján Krstiteľ
krstil v rieke Jordán, kam ľudia prichádzali
na krst, ale iba ako na obrad. Kristus, ktorý
bude krstiť Svätým Duchom, zmení tento
obrad na sviatosť. Sviatosťou krstu sa človek
očisťuje od hriechov, dostáva Božie milosti
a začleňuje sa do Cirkvi. Pôsobenie Boha
v našom živote nám dáva potrebnú silu, aby
to, čo konáme, bolo dobré, lebo sami od seba
nie sme schopní konať dobro. Pane Ježišu,
prosíme ťa o potrebnú silu pri konaní skutkov, aby boli cez tvoju prítomnosť dokonalé
a viedli nás k večnému cieľu.
Liturgia: Hlas 7. Predobr. ant. a blaženstvá.
Tropár z hlasu a obdobia pred sviatkom. Sláva, kondák z hlasu, I teraz, z obdobia pred
sviatkom. Ostatné z nedele pred Bohozjav.
(HS: 151, 339; PZ: 104, 316; HP: 105, 328)
Pavel Sirotňák
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Základná
náprava
manželstva

Zvestovanie
Bohorodičke
História sviatku

Slávenie tejto udalosti je späté už s počiatkami Cirkvi, aj keď presne nevieme, kedy
Cirkev začala tento sviatok oslavovať. Ako
uvádza E. Sendler, môžeme predpokladať,
že to tak bolo ešte pred Efezským snemom
(431), na ktorom bola definovaná dogma
o božskom materstve. Na Východe sa tento
sviatok slávil od 5. storočia, ale od prvých
storočí sa považoval tak na Východe, ako aj
na Západe za sviatok Ježiša Krista. Potvrdzujú to aj názvy sviatku ako napr. Počatie
Ježiša Krista, Zvestovanie o Kristovi či Začiatok vykúpenia. V 7. storočí je už ustálený
súčasný názov sviatku pre celú východnú
cirkev Zvestovanie našej presvätej Vládkyni,
Bohorodičke Márii, vždy Panne. Čo sa týka
samotného dátumu, ten bol v jednotlivých
cirkvách Východu i Západu, ktoré sa opierali o viaceré tradície, rozmanitý. Najstaršia
z nich pochádzajúca z 3. storočia považuje
zvestovanie, ukrižovanie a stvorenie sveta
za tri momenty zjednotené v dejinách
spásy so slávením 25. marca. Iná tradícia,
ktorá je svojou koncepciou historickejšia,
upravuje dátum podľa mesiacov Máriinho
tehotenstva a spája Zvestovanie s Bohozjavením (6. január), na základe čoho sviatok
vychádza na 7. apríl. V tento deň, ako
uvádza E. Sendler, slávi sviatok Zvestovania
Arménska cirkev. V súvislosti s týmto je dôležité podotknúť, že pôvodne sa 6. januára
spoločne s Bohozjavením slávilo aj Kristovo
narodenie, čo bolo zhruba do polovice

4. storočia, keď sa vytvoril samostatný sviatok Narodenia Krista. Ak podobným spôsobom odrátame dni od Narodenia Krista,
vychádza nám 25. marec – dátum, ktorý si
osvojila tak Byzancia, ako aj Západ. Ďalšia
tradícia sa objavila v súvislosti s liturgickým problémom spájajúcim sa s dátumom
25. marca, ktorý pripadá na obdobie Veľkého pôstu, čo je v rozpore s liturgickým slávením, keďže Cirkev v Zvestovaní vyjadruje
radosť a vďačnosť Bohu za jeho vtelenie.
A tak niektoré cirkvi presunuli toto slávenie do obdobia pred narodením Krista, čo
na Západe potvrdzuje aj Ildefons Toledský
(† 667), ktorý je autorom liturgických
textov sviatku sláveného 18. decembra.
S týmto sa stretávame aj na Východe (myslí
sa kresťanský východ iného než grécko-slovanského obradu), kde sa v niektorých
cirkvách, napr. Sýrskej či Chaldejskej, slávi
pred narodením Krista.
Na Západe sa prvýkrát spomína v Ríme
v spise Liber pontificalis pápeža Sergeja
(687 – 701), ktorý stanovil dátum slávenia na 25. marca. V Byzancii dilemu, ako
skĺbiť slávenie tohto sviatku v čase Veľkého
pôstu, vyriešil Trullský snem (692), ktorý
nariadil, aby sa slávil počas pôstu, a to aj
vtedy, ak pripadne na Veľký piatok (táto
situácia nastane v tomto liturgickom roku)
alebo Nedeľu Paschy. n
Milan Gábor
snímka: masjournalism.blogspot.com

Cirkvi odjakživa záležalo na tom, aby katolíci žili v platných manželstvách. Už v 13.
storočí bola preto zavedená inštitúcia,
ktorá umožňovala splatniť manželstvo aj
administratívnym spôsobom. Odvtedy
okrem jednoduchej nápravy neplatného
manželstva, o ktorej sme písali v minulom
čísle, existuje možnosť využiť inštitúciu
základnej nápravy manželstva, ktorá sa
nazýva aj ozdravenie manželstva v koreni. Pre gréckokatolíkov ju vykonáva
Kongregácia pre východné cirkvi v Ríme
a u rímskokatolíkov diecézny biskup. Ide
tu v podstate o to, že sa neplatné manželstvo nesplatňuje liturgickým obradom,
ale administratívnym dekrétom. Predtým
však musí byť nanovo vykonané predmanželské šetrenie podobným spôsobom,
ako sa to deje pri uzatváraní manželstva
liturgickým spôsobom. Zároveň musí byť
odstránený dôvod, pre ktorý bolo manželstvo prvýkrát uzatvorené neplatne, a musí
trvať manželský súhlas, čiže obidvaja
manželia musia mať vôľu pokračovať
v manželskom spolunažívaní. Pri tomto
type nápravy manželstva teda netreba obnoviť manželský súhlas, pretože hlavným
predpokladom jej využitia je predpoklad
trvania manželského súhlasu. Základná
náprava manželstva obsahuje tiež dišpenz
od manželskej prekážky, ak existuje a je
dišpenzovateľná, tiež dišpenz od kánonickej formy, ak nebola dodržaná. Kánonický účinok základnej nápravy siaha až
k okamihu uzavretia neplatného manželstva, a to aj napriek tomu, že splatnenie
manželstva sa viaže s okamihom udelenia
tejto milosti. Tento administratívny spôsob nápravy neplatného manželstva sa
využíva vtedy, keď nemožno využiť riadny
spôsob, čiže pomocou predpísaného liturgického obradu. Sú to najmä situácie, keď
jednu zo strán nemožno presvedčiť k obnoveniu manželského súhlasu riadnou
cestou, alebo ak je manželstvo neplatné
pre nekompetenciu vysluhovateľa. Týmto
spôsobom sa často pred Cirkvou splatňujú aj tie manželstvá katolíkov, ktoré boli
uzavreté civilnou formou. Celú agendu,
čiže žiadosť o základnú sanáciu, treba
zaslať prostredníctvom svojho farára,
ktorý má povinnosť byť svojim farníkom
nápomocný.
František Čitbaj
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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 fotosutaz2016@gmail.com, v predmete uveďte: Fotografická
súťaž 2016 + tematický okruh (napr. Cirkev).
Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie

a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela mejlu pripíšte poštovú adresu autora.
Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením
fotografie v periodikách a publikáciách neziskovej organizácie Petra.
Počet fotografií je neobmedzený.
redakcia  

SLOVO na rok 2016
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 / 773 14 81 a uviesť dátum platby (8 eur).
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: 051/773 14 81, slovo@grkatpo.sk
SPOLOK
SV. CYRILA A METODA
Christos raždajetsja
Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce,
farnosť Trebišov, vás pozývajú na 9. ročník regionálnej prehliadky vinšov, kolied,
duchovných piesní a vianočných hier
Christos raždajetsja, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 27. decembra o 13.30 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove.

poradňa

Jubilanti – január
50 rokov: Ing. Ladislav Bľacha, Vranov
nad Topľou-Juh; Mgr. Jozef Gača, Prešov;
Valéria Janková, Snina

60 rokov: Mária Babuková, Sobrance;
Ing. Ján Čuchran, Kaluža; Juraj Dudič,
Kuzmice; Michal Gajdoš, Kamenica nad
Cirochou; MVDr. Ján Haščák, Svidník; Marián Vaško, Kuzmice
70 rokov: Štefan Fedorčák, Trebišov; Oľga
Karafová, Červená Voda; Marta Kužmová,
Oreské; Mária Melníková, Sobrance
75 rokov: Štefan Danko, Kysta; Magdaléna
Dufeková, Vojnatina; Jozef Horňak, Veľké
Ozorovce; Helena Kostovčíková, Dúbravka; Ing. Alexander Roman, Veľký Ruskov;
Mária Zolovčíková-Ličko, Moravany
80 rokov: Anna Guľová, Ďurďoš; Helena Kandravá, Svidník; Zuzana Labačová,
Michalovce; Milada Mišová, Baškovce;

Ladislav Olexa, Moravany; Margita Rácová, Michalovce-Topoľany; otec Vojtech
Rosik, Bratislava; Júlia Špesová, Prešov;
Helena Stoilová, Zemplínske Jastrabie
85 rokov: Mikuláš Jurčenko, Ďačov; Michal Kavalec, Miňovce; Mária Kopčová,
Zemplínska Teplica; Maria Raticová, Geraltov; Zuzana Senčáková, Moravany
90 rokov: Mária Haciová, Zalužice;
Helena Košľabová st., Zemplínske Jastrabie; František Slaninka, Sobrance
Mnoho rokov!
JUBILEÁ KŇAZOV
Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup – 1. január – 65 rokov kňazstva;

Bývam v bytovom dome, na ktorého streche je nainštalované zariadenie mobilného
operátora. Strechu bytového domu chceme opraviť, ale opravu nemožno riadne
vykonať bez odstránenia zariadenia mobilného operátora. Mobilný operátor svoje
zariadenie odstrániť odmietol, poukázal na zákonné vecné bremeno. Ako máme
postupovať, ak chceme strechu kvalitne opraviť ?
Dobrý deň. V danom prípade ide o zložitý právny problém, s ktorým vám určite odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu. V prvom rade by som vám však odporúčal zistiť, či na príslušnom
liste vlastníctva pre váš bytový dom je vedené vecné bremeno, a ako vzniklo. Prípadne si dať urobiť
analýzu prípadnej zmluvy o zriadení vecného bremena s mobilným operátorom. Jej fotokópiu vám
ako vlastníkovi bytu v bytovom dome poskytne príslušný okresný úrad – katastrálny odbor. Žiadať
správcu bytového domu, aby vám poskytol relevantné informácie v prípade, že mobilný operátor
nebude chcieť zariadenie dočasne odstrániť alebo premiestniť. Z vašej strany možno podať podnet
na telekomunikačný úrad, respektíve sa dožadovať na súde, aby mobilnému operátorovi uložil
povinnosť dočasne, počas opravy strechy, odstrániť mobilné zariadenie.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky partner
Advokátska kancelária, JUDr. Róbert Slamka, advokát

František Krajňák, farár v Kamienke – 4.
január – 60 rokov života; Vlastimil Bajužik, farár v Zalužiciach – 6. január – 45 rokov života; Vojtech Hornyák, farár v Mlynárovciach – 12. január – 60 rokov života;
Jozef Gača, prefekt kňazského seminára
– 17. január – 50 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Nedeľná svätá liturgia
s Koinoniou Ján Krstiteľ
27.12. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h)
03.01. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami
za uzdravenie a manželov
10.01. (nedeľa) Ľutina, bazilika minor
(10.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
INZERCIA
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
CENNÍK INZERCIE
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
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21.12. (pondelok) 05.35 Biblia: Život
Ježiša (1) 09.10 Gigi, Božia princeznička
(9) – animovaný seriál pre deti 11.10
Gréckokatolícky magazín 18.30 Gigi, Božia
princeznička (9) – animovaný seriál pre deti
22.12. (utorok) 05.35 Biblia: Život Ježiša (2)
09.10 Gigi, Božia princeznička (10) – animovaný seriál pre deti 16.45 Vianoce v Ríme
– dokument o symbolike betlehemov, ich
histórii aj o najznámejšom betleheme
z Námestia sv. Petra 18.30 Gigi, Božia
princeznička (10) 20.50 Gréckokatolícky
magazín
23.12. (streda) 05.35 Biblia: Život Ježiša (3) 09.10 Gigi, Božia princeznička
(11) 11.10 Vianoce v Ríme – dokument
o symbolike betlehemov 16.30 Dedičstvo
otcov: Kláštorisko – dokument o snahe
dobrovoľníkov zachrániť ruiny bývalého
kláštora kartuziánov v Slovenskom raji
17.00 Klbko a 12 apoštolov (9) 18.30 Gigi,
Božia princeznička (11)
24.12. (štvrtok) 05.35 Biblia: Život Ježiša
(4) 09.10 Gigi, Božia princeznička (12)
09.30 Brat František (1) – animovaný
príbeh 09.50 Malí poslovia (1) – detský
seriál 12.55 Gréckokatolícky magazín
13.30 Bonifác a zázračný anjel – rozprávka
14.10 Betlehemské mystérium – pohľad
do zbierky betlehemov Vierky a Jozefa
Gruskovcov 15.20 Putovanie po Svätej
zemi (1) 18.00 Sviatočný príhovor kardinála
Jozefa Tomka 18.15 Vianočný koncert so
skupinou Kandráčovci 19.30 Svätý Jozef
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blízko Ježišovi – príbeh 21.30 Polnočná
svätá omša 23.30 Vianoce v Ríme – dokument o symbolike betlehemov
25.12. (piatok) 00.15 Vianočný koncert so
skupinou Kandráčovci 04.00 Gréckokatolícky magazín 05.35 Biblia: Život Ježiša (5)
08.30 Gigi, Božia princeznička (13) 08.50
Brat František (2) – animovaný príbeh
09.20 Malí poslovia (2) – detský seriál
10.15 Sviatočný príhovor kardinála Jozefa
Tomka 12.00 Urbi et orbi 16.35 Svätý Jozef
blízko Ježišovi – príbeh 18.30 Gigi, Božia
princeznička (13) 18.50 Brat František (2)
– animovaný príbeh 19.20 Malí poslovia
(2) – detský seriál 20.20 Marcelino, chlieb
a víno – film 22.50 Vianočný koncert zo
Stupavy
26.12. (sobota) 07.35 Bonifác a zázračný
anjel – rozprávka 08.30 Klbko a 12 apoštolov (9) 09.15 Malí poslovia (3) – detský
seriál 12.00 Vianočné posolstvo 14.30
Jasličková pobožnosť z Oščadnice 17.30
Malí poslovia (3) 18.05 Brat František
(3) 18.30 Klbko a 12 apoštolov (9) 20.25
Evanjelium podľa Jána (1) 21.40 Narodzil
še nám Spasiteľ – koncert skupiny Taskovci
22.30 Vianoce v Ríme
27.12. (nedeľa) 08.30 Klbko a 12 apoštolov (10) 08.55 Brat František (4) – animovaný príbeh 09.25 Malí poslovia (4) 14.15
Akatist požehnania rodín – pobožnosť
pred ikonou Svätej rodiny 18.00 Betlehemské mystérium (4) 20.05 Cirkus
motýľ – film

28.12. (pondelok) 04.00 Gréckokatolícky
magazín 09.10 Malí poslovia (5) 11.10
Gréckokatolícky magazín 14.10 Dedičstvo
otcov: Katarínka (2) – dokument o Kláštore
sv. Kataríny 18.30 Malí poslovia (5)
29.12. (utorok) 09.10 Malí poslovia (6)
16.45 Nádej z Beninu – dokument o malom
seminári v stredoafrickom Benine 18.30
Malí poslovia (6) 20.50 Gréckokatolícky
magazín
30.12. (streda) 09.10 Malí poslovia (7)
16.30 Staroslovanské centrá Kopčany –
dokument o najstaršej stojacej cirkevnej
stavbe v strednej Európe 17.00 Klbko a 12
apoštolov (10) – relácia pre deti
31.12. (štvrtok) 09.10 Malí poslovia (8)
09.35 Brat František (4) – animovaný príbeh 12.55 Gréckokatolícky magazín 19.00
Brat František (5) – animovaný príbeh
20.30 Trojkráľový koncert
01.01. (piatok) 04.00 Gréckokatolícky
magazín 08.30 Brat František (6) – animovaný príbeh 09.00 Malí poslovia (9) 17.00
Svätý rok milosrdenstva – priamy prenos
z otvorenia Svätej brány v bazilike Santa
Maria Maggiore 19.00 Fara (1) – seriál
19.30 Sviatočný príhovor
02.01. (sobota) 18.00 Gréckokatolícky
magazín 19.00 Fara (2) – seriál
03.01. (nedeľa) 11.40 Kristus, svetlo
sveta – dokument o požehnávaní domov
vo farnosti Lazy pod Makytou 19.00 Fara
(3) – seriál

V období dlhých zimných večerov, končiacej sa Filipovky a nadchádzajúcich sviatkov
Narodenia Pána možno príde vhod Príbeh divej kačky Janka Neriho. Táto novodobá bájka
opisuje vnútornú dilemu domácej kačky, ktorá žije na gazdovstve so svojimi rovesníkmi.
Volá sa Gabo, často sa pasuje, no rád by to skúsil aj s divou kačkou. Ale odrazu zistí, že
okrem napchávania sa, bitkárstva, vystrájania a špinavého lavóra existuje aj život na slobode, jazero a krásny let v oblakoch. Divé kačky mu svedčia o svojom gazdovi, ktorým je
Ježiš. Čomu dá prednosť? Bližšie informácie o tejto brožúrke z domácej tvorby mladého
kresťanského autora na desjano@desjano.eu. (vs)

Výmena
Režírujúci Clint Eastwood si rád vyberá príbehy, ktoré idú až ku koreňu ľudských emócií.
Výmena nie je výnimkou. Príbeh ženy, ktorej osud pripraví množstvo nesmierne ťažkých
životných skúšok, je podobne výnimočný ako režisérove predchádzajúce a mnohými
cenami ovenčené filmy. Los Angeles, marec 1928. Je svieže sobotné ráno a v útulnom
domčeku na predmestí sa slobodná matka Christine Collinsová (Angelina Jolie) pred
odchodom do práce lúči so svojím deväťročným synom Walterom. Netuší, že ho možno
vidí naposledy. Po návrate z práce totiž čelí asi najväčšej nočnej more každého rodiča –
zmiznutiu dieťaťa. Losangelská polícia ho nájde, no nájdený chlapec nie je jej Walter. (Kumran)

Janais: Vianočná Janais
Speváčka Janais sa preslávila v roku 2006 duetom s Dodom Dolinkom piesňou Kto si,
kto som. Neskôr bola dokonca v Eurovízii, kde súťažila s piesňou Taram ta rej. Odvtedy
sa toho veľa zmenilo, Janais je dnes hudobne vyzretejšia, vydala dva albumy a single.
V tomto predvianočnom čase vychádza jej nové CD. Obsahuje vianočné piesne, koledy,
známe i úplne nové v úpravách samotnej Janais. Na nosiči nechýbajú piesne ako Tichá noc, Búvaj, dieťa
krásne, Madona s dieťaťom, ale aj francúzska pesnička Petit Papa Noël. Srdce zahreje a dušu pohladí nová
pesnička Vianočná i duet so Zuzkou Smatanovou Biela pieseň. (Michal Pavlišinovič)

18.12. (piatok) 18.00 Svätá omša z Banskej
Bystrice (slávi Mons. Stanislav Stolárik)
20.30 Eucharistická adorácia
19.12. (sobota) 09.30 Benediktínske
kláštory v stredoveku a hierarchia 10.00 Potrebujeme nedeľu? – rozhovor s M. Gaven
dom 15.15 Mons. Jozef Tóth a katolícka
moderna – Medzinár. vedecká konf. 18.00
Svätá omša z B. Bystrice 19.00 Ruženec pre
Slovensko 20.30 Eucharistická adorácia
21.12. (pondelok) 08.30 Vincentíni v Kyjeve – aktivity a práca s bezdomovcami,
študentmi a katolíckymi farnosťami
22.12. (utorok) 16.30 Praktická príprava
na prežitie Vianoc v rodine
23.12. (streda) 16.30 Milosrdné sestry sv.
Vincenta – satmárky
26.12. (sobota) 09.30 Rozšírenie a vznik
benediktínskych kláštorov v stredovekej
Európe 10.00 Potrebujeme nedeľu? R
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Prešova 20.15 Sviatok Svätej rodiny; hostia: Marek Iskra, Róbert Neupauer
27.12. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej
hodinky v gréckokatolíckom obrade 13.00
Zjavenie Slova – rozhlasová hra 15.30
O utečencoch na Slovensku s generálnym
sekretárom SKCH Radovanom Gumulákom
20.30 Povolanie kresťanský podnikateľ –
svedectvá dvoch veriacich podnikateľov
28.12. (pondelok) 08.30 Ekumenická
duchovná rada pri Svetovom združení
Slovákov v zahraničí; hosť: Stanislav Bajaník
11.05 Zlomové udalosti roku 2015 v politike na Slovensku
29.12. (utorok) 16.30 Učenie o Kristovi
v Didaché; hosť: otec Ján Krupa
30.12. (streda) 16.30 Viceprovincia sv.
Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila
Veľkého na Slovensku

JEDNOTKA
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hudba film kniha

Janko Neri: Príbeh divej kačky
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24.12. (štvrtok) 21.20 Biblia pokračuje:
Hrob je otvorený; Telo je preč 22.50 Vianočné oblátky
25.12. (piatok) 00.00 Polnočná svätá
omša z Baziliky sv. Jakuba v Levoči 01.30
Vianočné oblátky 02.35 Hrob je otvorený;
Telo je preč R 04.00 Príbeh Vianoc 11.55
Urbi et orbi 21.40 Biblia pokračuje: Duch
prichádza; Hnev 23.05 Legenda o lietajúcom Cypriánovi
26.12. (sobota) 00.55 Duch prichádza;
Hnev R 02.20 Legenda o lietajúcom Cypriánovi R 21.55 Biblia pokračuje: Posledný
mučeník; Prenasledovaní
27.12. (nedeľa) 01.05 Posledný mučeník;
Prenasledovaní R 21.25 Biblia pokračuje
28.12. (pondelok) 00.35 Biblia pokračuje R
21.30 Biblia pokračuje
29.12. (utorok) 00.35 Biblia pokračuje R
21.30 Biblia pokračuje
30.12. (streda) 00.35 Biblia pokračuje R
01.01. (štvrtok) 10.30 Novoročná svätá
omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave
DVOJKA
21.12. (pondelok) 15.30 Po stopách sv.
Pavla (1)
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22.12. (utorok) 09.00 Po stopách sv. Pavla
(1) R 15.30 Po stopách sv. Pavla (2)
23.12. (streda) 09.00 Po stopách sv. Pavla
(2) R 15.15 Po stopách sv. Petra (1)
24.12. (štvrtok) 09.10 Po stopách sv. Petra
(1) R 15.20 Po stopách sv. Petra (2) 16.20
Vianoce na Honte 18.40 Tichá noc 19.00
Vianočné rozprávanie: Štedrý večer nastal;
Anjelské zvonenie 20.06 Sviatočné slovo
23.00 Vianočný koncert s P. Dvorským
25.12. (piatok) 07.40 Vianočné rozprávanie R 08.32 Po stopách sv. Petra (2) R 09.30
Služby Božie 11.28 Piesne domova 13.30
Vianočné koledy: Aleluja 14.32 Poklady
Jeruzalema 20.05 Sviatočné slovo
26.12. (sobota) 10.10 Poklady Jeruzalema R 17.00 V Slovenskom betleheme
23.56 Poklady Vatikánu
27.12. (nedeľa) 08.25 Vianoce na Liptove
10.00 Svätá omša na Sviatok Svätej rodiny
z Vatikánu 11.32 Tu es Petrus 11.46 František, pápež chudobných 18.38 Poviem ti
básničku: Modlitbičky
29.12. (utorok) 08.30 Tak prišli Vianoce
03.01. (nedeľa) 08.53 Tajomstvá pokladov: Archa zmluvy 15.00 Tajomstvá
pokladov: Kopija osudu
RÁDIO SLOVENSKO
Nedeľa 23.05 Encyklopédia spravodlivých
24.12. (štvrtok) 22.05 Encyklopédia spravodlivých – Vianoce rodiny, ktorá skrývala
Žida aj nemeckú posádku 23.00 Rozhovor
s prof. Vladimírom Krčmérym
25.12. (piatok) 21.04 Zázrak narodenia –
rôzne pohľady na narodenie
26.12. (sobota) 21.05 Vzdialený blížny –
pásmo o pomoci utečencom
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
24.12. (štvrtok) 00.00 Polnočná svätá
omša z Banskej Bystrice
25.15. (piatok) 09.00 Svätá omša z Banskej Bystrice 11.00 Urbi et orbi z Vatikánu
27.12. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Lazov pod Makytou
01.01. (piatok) 09.05 Svätá omša
03.01. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave
RÁDIO REGINA
Pondelok 17.05 Viera v živote
Utorok 20.00 Duchovné horizonty R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15
Ekuména vo svete R 21.00 Biblické príbehy (BA, BB)
Nedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
21.00 Biblické príbehy (BA, BB)
19.12. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Milan Jasík, Oľka)
20.12. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
24.12. (štvrtok) 06.14 Štedrovečerné evanjelické služby Božie 16.05 Relácia o zvieratách, ktoré sú prepojené s Vianocami
RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená

Liturgické
pexeso
Mantia
Ďalším znakom biskupskej hodnosti
je mantia. Je to široké mimoslužobné rúcho zvyčajne purpurovej farby.
Na jeho predných koncoch sú vyšité
štyri štvorcové tabuľky. Tie symbolizujú buď Desatoro a Starý a Nový
zákon, alebo štyroch evanjelistov.
Pásy na mantii znázorňujú rieky živej
vody, o ktorých hovorí Ježiš Kristus:
„Rieky živej vody potečú zvnútra
toho, kto verí vo mňa“ (Jn 7, 38).
Tieto rieky sa v živote prejavujú ako
ponaučenia i napomínania.
Mantia teda znamená milosť učiteľstva, moc a plnosť biskupskej služby.

Pomôcky:
Lar, Omu,
Reva

Usmerňuj

Dopravuje
na druhú
stranu

Španielska Vie, po česky Predstavený
kráľovná
šiitov

Súperi

Gibon
jednoruký

Nech,
po česky

Autor:
Vladimír
Komanický

Urobila

Ťažné
zvieratá
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Legenda: ALKÉN, AMONIAK, ATÓMY, BANKOMAT, EDITOR,
EPOCHA, JADRO, JANOV, KABARETY, KORÁB, KRYHA,
KVALITA, KVASNICA, KYSAK, LIDICE, LIEKY, LITVA, LOPTA,
MLOKY, MYDLO, NÁRADIE, OBUV, ODDYCH, ODPOVEĎ,
OKRES, POKOJ, PORIADOK, RIAVA, RIEKA, SIHOŤ, SINAJ,
STRESY, STROJE, ŠPORTY, TIKET, TÓRA, TRIEDA, ULICA,
VETVY, VINIČ, VODNÍK, VYDRA, YPERIT, ZÁNIK, ZEMEPIS.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 22. Krížovka: Mlčaním vytvárame
základ pre slová. Osemsmerovka: Dar rozumu umožňuje
chápať Božie veci. Výherca: Janka Lisinovičová z Trnavy
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

GR.KAT. MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
02. – 05.01. Zimný detský tábor -– štvordňový pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov
CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Automatizácia
chrámových zvonov

Používame najspoľahlivejšiu
technológiu pre zvonenie, ktoré spočíva
v bezkontaktnom snímaní polohy zvonu
s motorickým pohonom riadeným
mikroprocesorom. Osvedčená novinka!
Pohon pomocou lineárneho motora
nemá žiadne fyzické spojenie so zvonom,
chod zvonu bez vibrácií, maximálne
priblíženie k ručnému zvoneniu.
Realizujeme kompletnú rekonštrukciu
pôvodného zavesenia a uchytenia
zvonov, ako aj elektrických pohonov.
V roku 2012 sme elektrifikovali cca 150
zvonov.

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá
finančne náročné použitie liatych
zvonov, alebo nákladné rekonštrukcie
zvonových zariadení. Systém obsahuje
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný
automat, pohrebnú automatiku,
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný
pochod...).

Vežové hodiny

Ponúkame nový patentovaný vežový
stroj riadený DCF sig-nálom, pre
číselníky do priemeru troch metrov
vyrobených laserovou technológiou
za bezkonkurenčné ceny spolu
s odbíjaním.

Odlievanie zvonov

Odlievame nové zvony do hmotnosti
1000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie.
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 200
rokov starej technológii.

Ozvučenie kostolov

Ponúkame dodanie a montáž prestížnej
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom
a parametrickým korektorom v celom
zvukovom pásme s reguláciou 20 až

0 dB. Každý vstup má samostatné
nastavenie citlivosti, basov, výšok, 100
Hz filtra a Phantómového napájania.
Vďaka týmto parametrom je docielené
najvernejšie ozvučenie chrámu.

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

Ponúkame a montujeme úsporné LED
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré
nahrádzajú klasické halogénové 150,
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až
80 % energie.

14. – 17.01. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60
eur za osobu.
PÚTNICKÉ MIESTA
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
02.01. Fatimská sobota (10.00 h)

Zváranie zvonov

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/642 21 67
25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
02.01. Fatimská sobota (08.30 h)

Kúrenie do chrámu –
tepelné žiariče, lavicové
kúrenie

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
31.12. Polnočná svätá liturgia na konci starého
a na začiatku nového občianskeho roka (00.00 h)

Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek
veľkosti a hmotnosti.

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu
tepelnými infražiaričmi nemeckej
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale
priestor pred nimi s okamžitým teplom
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií.
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

Svetelná tabuľa

Komunikácia s veriacimi na úrovni 21.
storočia - slúži na zobrazenie piesní,
veršov, žalmov uložených na SD karte,
komunikácia tabule s obslužným
zariadením je bezdrôtová. Rozmer
svetelnej tabule 1100 mm x 1200 mm.

Patent

Od 13. 7. 2000 sme držitelia Patentu
na elektronický regulátor zvonov, ktorý
je zapísaný do registra podľa § 11 ods.
1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový
vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku
sme držitelia osvedčenia vydaného
Technickou inšpekciou Banská Bystrica
na elektrifikáciu, automatizáciu
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona
do hmotnosti 6000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk

KOMUNITA CENACOLO
www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
16.12. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)
ROK MILOSRDENSTVA
Chrámy, v ktorých veriaci môžu získať plnomocné
odpustky počas Svätého roka milosrdenstva:
Prešovská archieparchia
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine
Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej
Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom
monastiersky Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra
Gojdiča v Krásnom Brode
Košická eparchia
Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach
Bazilika Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach
Chrám sv. veľkomučeníka Juraja v Slovinkách
Bratislavská eparchia
Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža v Bratislave

