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Trebišovský 
protopresbyterát

JJ Martin Dudok
J� foto: weby farností

Protopresbyterát sa skladá zo štrnástich 
farností. Pôsobí v ňom celkovo dvadsaťjeden 
kňazov vo farskej alebo špeciálnej pastorácii. 
Svojou službou vypomáhajú v protopresby-
teráte aj kňazi, ktorí žijú na území pro-
topresbyterátu ako dôchodcovia. Protopres-
byterom je otec Dušan Seman. Patrocíniom 
Trebišovského protopresbyterátu je Zosnu-
tie Presvätej Bohorodičky, ktoré je na erbe 
symbolizované známou mariánskou šifrou 
ΜΡ ΘΥ (Matka Božia).

Územie
Trebišovský protopresbyterát sa rozprestiera 
v juhozápadnej časti Východoslovenskej 
nížiny. Zo západnej časti územie ohraničujú 
Slanské vrchy, z východnej časti sú hranice 
totožné s hranicami okresu.

História
História protopresbyterátu siaha do 18. sto-
ročia. V roku 1806 sa v Trebišove spomínajú 
veriaci gréckokatolíckeho obradu, ale nie je 
známe, odkedy je Trebišov sídlom farnosti. 
Sídlo protoprebyterátu malo pohnuté dejiny. 
Chrám viackrát vyhorel. Posledný chrám, 
fara, kantorský byt a ostatné príbytky v okolí 
chrámu vyhoreli pri veľkom požiari Tre-
bišova v roku 1876. Chrám obnovili v roku 
1886. V pohnutej dobe 50. rokov bol chrám 
v užívaní Pravoslávnej cirkvi. Po vyrovna-
ní sa vrátil gréckokatolíkom. V roku 2002 
bol inštalovaný v chráme nový ikonostas 
a v roku 2014 aj obnovené vitráže. V chráme 
sa nachádzajú relikvie bl. hieromučeníka 
Petra Pavla Gojdiča.

Zaujímavosti
V Trebišove sa nachádzajú tri cirkevné 
školy: Cirkevná základná škola sv. Juraja, 
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa a Cir-
kevná stredná odborná škola sv. Jozafáta. 
Majú svoje kaplnky aj duchovných správcov. 
Gymnázium je zároveň najstaršou cirkevnou 
školou Košickej eparchie a dalo Cirkvi viac 
ako tridsať kňazských či rehoľných povola-
ní. V Stanči sa nachádza Cirkevná základná 
a materská škola sv. archanjela Michala. Pô-
sobia tu aj sestry baziliánky z Viceprovincie 
sv. Cyrila a Metoda a otcovia baziliáni, kto-
rých Kaplnka Krista Kráľa je miestom epar-
chiálneho odpustu. Za zmienku stojí Chrám 
Ochrany Presvätej Bohorodičky v Novom 
Ruskove, ktorý sa stal predlohou pre ka-
tedrálu v kanadskom Toronte. Slovenským 
Vatikánom sa zvykne nazývať obec Čeľovce.  
S 530 obyvateľmi má na svojom území štyri 
chrámy: rímskokatolícky, reformovaný a dva 
gréckokatolícke. Vo farnosti Vojčice sa každý 
rok koná turnaj v stolnom tenise.

▌▌ Štatistika Gréckokatolíkov: 12 360
	 	 	 Farností:	14	 	 Chrámov:	29
	 	 	 Filiálok:	22	 	 Kaplniek:	10

Najstarší	chrám:	Chrám	sv.	veľkomučeníka	Juraja	(1736),	Byšta
Najnovší	chrám:	Chrám	Premenenia	Pána	(2008),	Sirník
Prvý	doložený	kňaz:	Ján	Nebrehecký		(1700),	Vojčice

zdroj:	Košická	eparchia	2013
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Kedysi dávno som bol v kine na film Evita. 
Je o argentínskej žene, nie práve morálne 
čistej, ktorá to vo svojom živote dotiahla 
z nemanželského dieťaťa na manželku pre-
zidenta. V úvode filmu je záber, kde ľudia 
v pároch v žiali za ňou tancujú tango. No nie 
je to typické tango plné vášne, ale je v ňom 
vidno spoločný smútok. Muž a žena spolu 
jednotne prežívajú tento okamih v tangu 
rovnako, ako keď ho tancujú s radosťou. 
Vidno tu silu spoločného prežívania. Sú-
zvuk, ktorý vytvorili muž a žena na parkete, 
je iba odrazom súzvuku ich života za stena-
mi domácnosti. V biede i žiali, v bohatstve 
i radosti.

Práve tento záber sa mi vyjaví, keď uvažu-
jem o spoločnom prepojení, o zdieľaní ra-
dosti i bolesti. Aj my v redakcii chceme byť 
spojení s vami, zdieľať vaše radosti i starosti. 
Deliť sa. Radosť rozdávaním rastie a bolesť 
je rozdávaním ľahšie znesiteľná. Keď sa 
človek podelí s radosťou, neubúda mu z nej, 
ba skôr naopak, má jej viac. Ak sa podelí 
s bolesťou, v druhom nájde oporu, potechu 
a neraz i radu.

Slovo je tu pre vás. Je to priestor, kde sa 
delíte s radosťami vo vašich rodinách cez 
svedectvá, s radosťami vo vašich farnostiach 
cez správy. Je tu ale aj priestor na delenie sa 
s bolesťou. Vnímame ju, veď žijeme podob-
né životy ako vy. Máme podobné či rovnaké 
problémy, s ktorými sa stretávate aj vy – vo 
výchove detí, v medziľudských vzťahoch, 
v náchylnosti na hriech, v zabezpečení do-
mácnosti. Tu nám všetkým môže byť Slovo 
oporou cez články, ktoré nás budú viesť pri 
zdolávaní našich slabostí či prekážok, ktoré 
nám život postavil do cesty. Minulý rok sme 
v Slove rozoberali financie domácnosti, 
dávali rady, ako z mála urobiť dostatok. 
Tento rok zasa budeme prinášať rady, ako 
zlepšiť svoje rodičovské zručnosti, ako lepšie 
vychovať deti.

Slovo prešlo niekoľkými zmenami. Vní-
mame silu posolstiev Svätého Otca Františ-
ka a chceme im dať v Slove väčší priestor. 
Rovnako sa budeme viac venovať mládeži 

práve v duchu Svätého roka milosrdenstva. 
A keďže k rodine neodmysliteľne patria deti, 
na stránkach Slova sa znova stretnú s det-
skou rubrikou v novom, pestrom šate. Počas 
Roka milosrdenstva sa vám budú prihovárať 
rehoľné sestry, ktoré sa budú zamýšľať nad 
príkladmi milosrdenstva vo Svätom písme.

Zmeny nastali aj v grafickej úprave. Čo sa 
dalo, sme vynovili, niečo zmenili. Rovnako 
ako vy, keď si čas od času doma zmeníte 
závesy, obrusy... s jediným cieľom – cítiť sa 
doma lepšie. Aj tento náš počin smeruje 
k podobnému cieľu – aby ste sa pri čítaní 
Slova cítili lepšie. V pokoji a  pohode človek 
aj inak číta, inak vníma. Chceme k tomu 
prispieť, aby sa dobré a múdre slová dotkli 
vášho srdca ľahšie, aby vám zlepšili život.

No popri tom všetkom je pre nás dôležité, 
aby sme mali spätnú väzbu. Pozývam vás 
ku komunikácii s nami. Napíšte nám svoje 
životné príbehy, ak si myslíte, že môžu 
iných povzbudiť či poučiť. Uvítame recepty 
gazdiniek s fotografiami u vás typických je-
dál. Aj tohto roka chceme dať priestor jednej 
z najkrajších akcií vo farnosti – prvému svä-
tému prijímaniu. Znova je tu priestor na za-
chytenie zaujímavých okamihov spúšťou 
fotoaparátu. I okamih stretnutia pri štedrom 
stole môže iných potešiť. Tu všade ste vy 
našími partnermi, s ktorými v spoločnom 
súzvuku a rytme môžeme vytvárať Slovo 
stále lepšie, stále príjemnejšie, no zároveň 
schopné potešiť zarmútených a vyčariť 
úsmev na tvári človeka skrúšeného životom. 
Slovo schopné rozdávať radosť i nádej tam, 
kde sú najviac potrebné.

Zo srdca vám všetkým ďakujem za vašu 
vernosť, ochotnú pomoc, za vaše slová 
i skutky, za čas tých, ktorí v službe Slova 
jeho rozširovaním pracujú, a prajem požeh-
naný rok 2016 plný milosrdenstva.

ThLic. Juraj Gradoš 
šéfredaktor
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▌� Profesor	Jaroslav	Max	Kašparů	prijal	
31.	októbra	sviatosť	kňazstva	z	rúk	praž-
ského	exarchu	vladyku	Ladislava	Hučka.	 
Svätenie	prijal	symbolicky	v	Chráme	
svätých	Filipa	a	Jakuba	v	Žirovnici,	v	ktorom	
bol	pred	65	rokmi	pokrstený.	Vo	svojej	
kňazskej	službe	dostal	otec	Jaroslav	v	rámci	
svojej	terapeutickej	praxe	poverenie	du-
chovnej	starostlivosti	o	chorých.	(exarchat.
cz;	foto:	Miroslav	Houška)

▌� 25.	–	27.	novembra	sa	v	Ríme	uskutoč-
nilo	86.	generálne	zhromaždenie	Únie	ge-
nerálnych	predstavených	mužských	reholí.	 
Zhromaždenie	si	zvolilo	nové	obsadenie	
svojej	výkonnej	rady	na	trojročné	obdobie	
do	roku	2018.	Za	predsedu	tejto	rady	bol	
zvolený	brat	Mauro	Jöhri,	generálny	mi-
nister	kapucínov,	a	za	podpredsedu	páter	
Michael	Brehl,	generálny	predstavený	
redemptoristov.

▌� Na	Velehrade	sa	26.	novembra	konala	
slávnosť	pri	príležitosti	ukončenia	projek-
tu	Barokový Velehrad. 	Obsahom	projektu	
boli	reštaurátorské	práce	a	úpravy	osvetle-
nia	či	audiovizuálneho	systému	v	bazilike,	
opravy	v	budove	susedného	Stojanovho	
gymnázia	a	úpravy	vstupu	do	pútnické-
ho	areálu.	Projekt	prebiehal	päť	rokov	
s	nákladmi,	ktoré	prevyšujú	332	miliónov	
českých	korún.	(RV)

▌� Stretnutie	ekumenického	patriarchu	
Bartolomeja	I.	s	kardinálom	Reinhardom	
Marxom,		predsedom	Nemeckej	biskup-
skej	konferencie,	sa	uskutočnilo	28.	–	29.	
novembra	v	Istanbule.	Stretnutiu	domino-
vali	témy	prípravy	na	panortodoxný	koncil,	
ktorý	sa	uskutoční	budúci	rok	v	Istanbule,	
500.	výročie	reformácie,	ktoré	sa	pripome-
nie	v	roku	2017,	a	ďalšie	plány	vzájomnej	
ekumenickej	spolupráce.

▌� Zahraničný	výbor	Európskeho	parla-
mentu	schválil	3.	decembra	návrh	sloven-
ského	europoslanca	Miroslava	Mikolášika	
odsúdiť	náhradné	materstvo.		Prijatý	
návrh	žiada,	aby	EP	oficiálne	odmietol	
prax	gestačného	náhradného	materstva,	
ktorá	zahŕňa	reprodukčné	vykorisťovanie	
a	využívanie	ľudského	tela	na	finančné	úče-
ly	alebo	iný	zisk.	EP	má	zároveň	považovať	
riešenie	otázky	náhradného	materstva	
za	naliehavú	záležitosť	a	zasadiť	sa	za	jeho	
zákaz.	(TASR)

J▌Brána milosrdenstva  
putovala do Ríma

Na priamu žiadosť Svätého Otca Františka 
bola 8. decembra, na slávnostné otvorenie 
jubilejného Roka milosrdenstva, prenesená 
vzácna ikona Presvätej Bohorodičky z gréc-
kokatolíckeho chrámu v Jaroslavi (Poľsko). 
Impulz prišiel z adventného príhovoru 
k Rímskej kúrii otca Raniera Cantalamessu. 
Pápežský kazateľ sa zmienil o rekolekciách 
na Ukrajine pre ukrajinských gréckokato-
líckych kňazov, v ktorých závere dostal ako 

poďakovanie kópiu spomínanej ikony Brána 
milosrdenstva. Originálna ikona bola v roku 
1779 blahoslaveným pápežom Piom VI. 
uznaná za milostivú a v roku 1996 ju pápež-
ský vyslanec dekoroval korunami od svätého 
Jána Pavla II. So súhlasom poľského pa-
miatkového úradu a za dodržania prísnych 
prepravných podmienok bola ikona z roku 
1640 prevezená do Ríma, kde bola súčasťou 
osláv. (RV; foto: Hubert Lewkowicz)

J▌Svätý Otec František 
navštívil Afriku

Svoju jedenástu zahraničnú apoštolskú 
cestu, ktorá je prvou na africkom kontinen-
te, uskutočnil Svätý otec František 25. – 30. 
novembra. Počas šiestich dní navštívil Keňu, 
Ugandu a Stredoafrickú republiku.

V kenskom Nairobi ho čakalo vrúcne 
africké privítanie a radostná atmosféra 
plná spevov a tancov. Pri stretnutí s ve-
rejnými predstaviteľmi hovoril o mládeži 
ako o budúcnosti krajiny a ocenil prístup 
Kene k ochrane prírody. Na slávnostnej 
omši na pôde univerzity v Nairobi, kde sa 
zhromaždilo tristotisíc veriacich, Svätý Otec 
pripomenul dôležitosť práce na zmierení 
a pokoji, odpustení a uzdravení, ku ktorej sú 
pozvaní všetci bez ohľadu na náboženstvo 
či etnikum. Hľadanie spoločného dobra 
je podľa jeho slov cestou prekonávania 
chudoby a frustrácie, ktoré sú živnou pôdou 
násilia a terorizmu. Verejných predstavite-
ľov Svätý Otec povzbudil k záujmu o chu-
dobných, k čestnosti a transparentnosti.

Z Kene sa na tretí deň presunul do Ugan-
dy. K autoritám politického, ekonomického 
a kultúrneho života krajiny sa prihovoril 

v konferenčnej sále prezidentského paláca. 
Vyzdvihol vynikajúce nasadenie krajiny pri 
prijímaní utečencov, umožniac im znova si 
vybudovať život v bezpečí. Hlavným bodom 
návštevy v Ugande bola votívna svätá omša 
k mučeníkom sv. Karolovi Lwangovi a jeho 
spoločníkom pri príležitosti 50. výročia ich 
svätorečenia. Pri spomienke na mučeníkov 
hovoril o dôležitosti „prehlbovať prítomnosť 
Svätého Ducha v našom živote“ a zároveň 
deliť sa oň s druhými, lebo ho dostávame 
„pre vzájomné budovanie vo viere, nádeji 
a láske“.

Po dňoch strávených v Keni a Ugande 
zavítal do Stredoafrickej republiky. V hlav-
nom meste krajiny Bangui navštívil uteče-
necký tábor, kde zdôraznil bratstvo a túžbu 
po pokoji. Veriaci v Bangui vstúpili do Roku 
milosrdenstva o niekoľko dní skôr, keď Svä-
tý Otec na začiatku svätej omše otvoril svätú 
bránu na Katedrále Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie a potom slávil eucharistiu. 
V posledný deň okrem ďakovnej bohoslužby 
na národnom štadióne Svätý Otec navštívil 
aj miestnu mešitu.

4 www.casopisslovo.sk
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Spása a skala
JJ Marek Baran
J� foto: flickr.com

Boh chce spásu všetkých
Svätý Otec František počas modlitby 
Anjel Pána poukázal na potrebu obrátenia 
každého kresťana týmito slovami: „Drahí 
bratia a sestry, dobrý deň! V túto druhú 
adventnú nedeľu nás liturgia vovádza 
do školy Jána Krstiteľa, ktorý ohlasoval ,krst 
pokánia na odpustenie hriechov‘ (Lk 3, 3). 
A my sa azda opýtame: ,Prečo by sme sa 
mali obrátiť? Obrátenie sa týka toho, kto sa 
z neveriaceho stane veriacim, z hriešnika sa 
stane spravodlivým, ale my to nepotrebuje-
me, my sme už kresťanmi!‘ Môžeme sa takto 
spytovať. Čiže sme v poriadku. Ale toto nie 
je pravda. Keď takto rozmýšľame, neuve-
domujeme si, že práve z tohto predsudku, 
že sme kresťania, že sme všetci dobrí, že 
sme v poriadku, práve z tohto predsudku sa 
musíme obrátiť. Z takého presvedčenia, že 
vlastne sme na tom dobre a nepotrebuje-
me nijaké obrátenie. No skúsme si položiť 
otázku: Je naozaj pravda, že v rozličných si-
tuáciách a okolnostiach života máme v sebe 
Ježišovo zmýšľanie? Je pravda, že cítime, 
ako cítil Ježiš? Napríklad, keď sa nám udeje 
nejaká krivda alebo nejaká konfrontácia, 
dokážeme reagovať bez zášti a odpustiť zo 
srdca tomu, kto nás prosí o odpustenie? Aké 
ťažké je odpustiť! Je tak? Aké ťažké! ,Toto mi 

zaplatíš!‘ – tieto slová vychádzajú zvnútra. 
Keď sme pozvaní deliť sa o radosti a bolesti, 
vieme úprimne plakať s plačúcimi a radovať 
sa s radujúcimi? Keď máme vyjadriť našu 
vieru, vieme to urobiť s odvahou a jednodu-
chosťou bez toho, aby sme sa za evanjelium 
hanbili? A takto si môžeme položiť mnohé 
otázky! Nie sme v poriadku. Vždy sa potre-
bujeme obrátiť, mať to zmýšľanie, ktoré mal 
Ježiš. Hlas Jána Krstiteľa ešte kričí v dneš-
ných púšťach ľudstva. Aké sú dnešné púšte? 
Uzavreté mysle a tvrdé srdcia. A ten hlas 
nás provokuje klásť si otázku, či skutočne 
kráčame správnou cestou, či žijeme život 
podľa evanjelia. Dnes rovnako ako vtedy 
nás napomína slovami proroka Izaiáša: 

,Pripravte cestu Pánovi!‘ (v. 4). Je to nástoj-
čivé pozvanie otvoriť si srdce a prijať spásu, 
ktorú nám Boh neúnavne predkladá takmer 
s tvrdohlavosťou, pretože chce, aby sme 
všetci boli slobodní od otroctva hriechu. Ale 
text proroka tento hlas rozširuje. Predpove-
dá, že ,každý človek uvidí Božiu spásu‘ (v. 6). 
Spása sa ponúka každému človeku a každé-
mu národu. Nikto nie je vylúčený. Každému 
jednému z nás: nikto z nás nemôže povedať: 
,Ja som svätý, ja som dokonalý, ja som už 

spasený.‘ Nie. Vždy sa musíme chopiť tejto 
ponuky spásy. A na to je tu aj Rok milo-
srdenstva: aby sme viac pokročili na tejto 
ceste spásy, tej ceste, ktorej nás naučil Ježiš. 
Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení 
skrze Ježiša Krista, jediného prostredníka 
(porov. 1 Tim 2, 4 – 6). A preto každý z nás 
je povolaný dávať spoznať Ježiša tým, ktorí 
ho ešte nepoznajú. Ale toto nie je robenie 
prozelytizmu. Nie, je to otvorenie dverí. 
,Beda mi, keby som nehlásal evanjelium!‘ (1 
Kor 9, 16), vyhlasoval sv. Pavol. Ak nám Pán 
Ježiš zmenil život, a mení nám ho zakaž-
dým, keď prichádzame k nemu, ako by sme 
mohli necítiť vášnivú túžbu dať ho spoznať 
tým, ktorých stretávame v práci, v škole, 
v susedstve, v nemocnici, na miestach, kde 
sa zhromažďujeme? Ak sa pozrieme okolo 
seba, nájdeme ľudí, ktorí by boli ochotní 
začať alebo nanovo nastúpiť na cestu viery, 
keby stretli kresťanov zamilovaných do Ježi-
ša. Nemali by sme a nemohli by sme byť my 
tými kresťanmi? Nuž, nechám na vás túto 
otázku: ,Som naozaj zamilovaný do Ježiša? 
Som presvedčený, že Ježiš mi ponúka a dáva 
spásu?‘ A ak som zamilovaný, musím ho 
dávať spoznať druhým!“ (príhovor pred 
modlitbou Anjel Pána zo 6. decembra 2015)

Boh je skala
V jednej zo svojich homílií, ktorú Svätý Otec 
František ohlásil počas apoštolskej cesty 
v Afrike, povedal: „Boh je skala, na ktorej 
sme pozvaní stavať. Keď zmŕtvychvstalý 
Ježiš v dnešnom evanjeliu potvrdzuje: ,Daná 
mi je všetka moc na nebi i na zemi‘ (Mt 28, 
18), hovorí nám, že on sám, Boží Syn, je ska-
la. Nik iný okrem neho. Jediný Spasiteľ ľud-
stva túži mužov a ženy každej doby a miesta 
pritiahnuť k sebe, aby ich tak mohol priviesť 
k Otcovi. Chce, aby sme všetci budovali svoj 
život na pevnom základe jeho slova. Toto 
je úloha, ktorú Pán vyznačuje každému 
z nás. Žiada od nás, aby sme boli učeníkmi 
misionármi, mužmi a ženami, ktorí vyža-
rujú pravdu, krásu a silu evanjelia, ktoré 
mení život. Mužmi a ženami, ktorí by boli 
kanálmi Božej milosti, ktorí dovolia jeho 
milosrdenstvu, dobrotivosti a pravde stať 
sa prvkami na vystavanie domu, ktorý bude 
pevný. Domu, ktorý bude rodinným krbom, 
pri ktorom budú bratia a sestry konečne 
žiť v súlade a vzájomnej úcte, v poslušnosti 
vôli pravého Boha, ktorý nám v Ježišovi 
ukázal cestu k tej slobode a k tomu pokoju, 
po ktorých všetky srdcia túžia. Ježiš, Dobrý 
pastier, skala, na ktorej budujeme naše 
životy, nech vedie vás a vaše rodiny po ceste 
dobra a milosrdenstva po všetky dni vášho 
života. Buďte pevní vo viere! Nebojte sa! 
Pretože patríte Pánovi.“ (úryvok homílie 
z 26. novembra 2015)

Tam, kde vládne násilie a nenávisť, 
kresťania sú povolaní vydávať 

svedectvo o Bohu, ktorý je láska. 
(twitter Svätého Otca Františka  

z 29. novembra 2015)
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Gréckokatolícky 
magazín
V očakávaní sviatkov Božieho narodenia predminulý rok dostali veriaci na Slovensku dar 
v podobe novej televíznej relácie s duchovným zameraním – Gréckokatolíckeho magazínu. 
Premiérové vydanie si diváci mali možnosť pozrieť v decembri 2014. V týchto dňoch si 
relácia pripomína svoj prvý úspešný rok vysielania.

JJ Lenka Ondilová
J� foto: LEKOS, s. r. o.

Projekt bol výsledkom niekoľkomesačných 
príprav a reagoval na absenciu náboženské-
ho televízneho obsahu z prostredia cirkvi 
východného obradu. S myšlienkou výroby 
televíznej relácie, ktorá by mapovala aktivity 
a dianie v Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku prišli rodiny podnikateľov – gréckoka-
tolíckych veriacich – z firiem INGEMA, s. r. 
o., a LEKOS, s. r. o. Košická gréckokatolícka 
eparchia, na ktorej území sa projekt formo-
val, už dlhšie uvažovala o účinnom spôsobe 
propagácie svojich aktivít a šírenia evanjelia 
aj takouto mediálnou formou. Podnikate-
lia z veriacich rodín tak svojou iniciatívou 
pomohli myšlienke, ktorá tu už bola, aj keď 
nebola nahlas vyslovená. Počas najväčšej 
odpustovej slávnosti Košickej eparchie 

na pútnickom mieste v Klokočove bola po-
tvrdená vzájomná spolupráca medzi oboma 
firmami a Košickou eparchiou a následne 
sa začali prípravy na výrobu prvého vydania 
tohto osobitého projektu.

Magazín vznikol ako jedinečný mas-
mediálny projekt Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, prvý svojho druhu. Jeho 
cieľom je priblížiť život a dianie v prostredí 
cirkvi východného obradu. V prvých vyda-
niach magazín mapoval aktivity na území 
Košickej eparchie, kde vznikal. Popri sieti 
regionálnych televízií sa zaradil aj do vysie-
lacej štruktúry celoplošných náboženských 
televízií LUX a NOE. Vďaka tomu celý 
projekt už pri svojom vzniku nadobudol 
nadnárodný rozmer a v televíziách mal vplyv 
na milióny divákov tak na Slovensku, ako 
aj v Českej republike. Relácia zaznamenala 
veľmi pozitívny ohlas aj medzi Slovákmi 
žijúcimi v zahraničí, ktorí ju majú možnosť 
sledovať prostredníctvom internetu na vlast-

nej webovej stránke Gréckokatolíckeho 
magazínu: www.grkat.tv.

Už pri vzniku magazínu producenti 
avizovali ambíciu rozšíriť svoje pôsobenie 
na oblasť celej gréckokatolíckej metropolie 
na Slovensku. Zakrátko po jeho spustení sa 
ambície podarilo naplniť vďaka zapojeniu 
Bratislavskej eparchie a Prešovskej archie-
parchie. Napomôcť rozšírenie mladého 
ambiciózneho projektu sa rozhodli aj ďalší 
kresťanskí podnikatelia z firiem CHEMKO-
STAV, a. s., Michalovce a BETPRES, s. r. o. 
Aj vďaka nim sa ani nie v priebehu jedného 
roka podarilo mediálne prepojiť všetky 
gréckokatolícke eparchie na Slovensku a ve-
riacim ponúknuť ucelený pohľad na aktivity 
a činnosť slovenských gréckokatolíkov. 
V priebehu prvého roka vysielania magazínu 
autori kamerou zachytili všetky najväčšie 
odpustové slávnosti na hlavných pútnických 
miestach Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku, akými boli Klokočov, Ľutina, Litmanová 
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či Šaštín. Filmový štáb neváhal putovať spolu 
s veriacimi aj mimo Slovenska, do maďarské-
ho Máriapócsa, do teologického inštitútu ne-
ďaleko Viedne či k Božiemu milosrdenstvu 
do Krakova v Poľsku. Atraktívnym vydaním 
bol nepochybne prierez najvýznamnejšieho 
sviatku gréckokatolíckych veriacich v litur-
gickom roku – slávenie Paschy. Gréckokato-
lícky magazín v špeciálnom vydaní ponúkol 
prierez všetkých jej obradov od Veľkého 
štvrtka až po Nedeľu Paschy. Ozvláštnením 
bolo aj zachytenie obradov Veľkého pondel-
ka v Mukačevskej eparchii na Ukrajine. Téme 
Ukrajiny sa venovali aj v súvislosti s vojno-
vým konfliktom a pomocou Gréckokatolíc-
kej eparchiálnej charity v Košiciach trpiacim 
v tejto oblasti. Popri odpustových slávnos-
tiach a významných cirkevných sviatkoch 
magazín ponúkol priestor na prezentáciu 
aktivít cirkevných škôl a cirkevných spo-
ločenstiev. Magazín tiež predstavil viacero 
významných osobností duchovného života 
a mapovaním referenda o rodine aktívne 
reagoval aj na aktuálne otázky z prostredia 
Cirkvi. Magazín si od začiatku vysielania 
udržiava spravodajský charakter. V menšej 
miere ponúka aj divácky atraktívne príspev-
ky formou dokumentu či pozvánky na du-
chovné podujatia v rámci Gréckokatolíckej 
cirkvi. Každý týždeň oslovuje divákov pri 
televíznych obrazovkách, nielen aby infor-
moval, ale predovšetkým formoval veriaceho 
diváka a ponúkol mu vhodnú alternatívu 
k masovému a konzumnému televíznemu 
obsahu, ktorý sa dnes ľuďom často v televízii 
podsúva.

„Na začiatku bola túžba spropagovať boha-
tý duchovný život v našej Cirkvi a formou 
masmédií poukázať na jeho atraktívnosť 
pre súčasného človeka. Veľmi rýchlo sme 
sa stretli s pozitívnym ohlasom a aktív-
nou spoluprácou zo strany jednotlivých 
farností. Verím, že aj v budúcnosti bude 
Gréckokatolícky magazín pre svojich divá-
kov zaujímavým projektom a  prispeje tiež 
k duchovnej formácií jednotlivcov.“ (Martin 
Burinský, INGEMA, s. r. o.)

Za každým kvalitne a dômyselne spra-
covaným vydaním je tím skúsených od-
borníkov, ktorí svojou profesionalitou 
a zanietením pre prácu pomáhajú dobrej 

myšlienke a hodnotnému projektu. Tí každý 
deň usilovne pracujú na tom, aby ponúkli 
divácky atraktívny výber najaktuálnejších 
tém z prostredia cirkvi východného obradu. 
Výrobu magazínu realizuje firma LEKOS, 
ktorá už má s produkciou televízneho 
obsahu nemalé skúsenosti. Úspech celé-
mu projektu zaručuje aj dobrá spolupráca 
s jednotlivými biskupskými úradmi, ktoré 
sú od začiatku výroby magazínu priaznivo 
naklonené vzájomnej spolupráci. 

„Je dôležité, aby sme si vedeli chrániť našu 
identitu, ktorá je založená na kresťanských 
koreňoch. To znamená, že my kresťania sa 
máme starať o to, aby sme svoju identitu 
budovali a posilňovali a keďže je kresťan-
ská, je nevyhnutné, aby k tomu prispeli aj 
kresťanské médiá, aj týmto spôsobom, aby 
sme sa dostávali k informáciám a k rôznym 
formám budovania tejto našej kresťanskej 
identity.“ (Matúš Barkóci, BETPRES, s. r. o.)

Pred rokom Gréckokatolícky magazín za-
čínal ako spravodajský dvojtýždenník. Dnes 
sa vysiela v týždennej premiére a niekoľkých 
reprízach, vďaka čomu dokáže aktuálnejšie 
reagovať a mapovať dianie v rámci celej gréc-
kokatolíckej metropolie na Slovensku. Celý 
projekt má vlastnú webovú stránku: www.
grkat.tv, na ktorej nájdete okrem základných 
informácií o magazíne aj kompletný archív 
doteraz vysielaných relácií. Nechýbajú ani 
pozvánky na aktuálne podujatia. V krátkej 
budúcnosti pribudnú zaujímavé rozhovory 
na aktuálne témy, prednášky či homílie.

Gréckokatolícky magazín sa od svojho 
vzniku teší mnohým pozitívnym ohlasom zo 

strany divákov. Tí oceňujú jeho aktuálnosť 
v obsahu i jedinečnosť v šírení vierouky Gréc-
kokatolíckej cirkvi v mediálnom priestore

Práve spätná väzba v tomto smere je pre 
nás hnacím motorom, ktorý nás posúva 
ďalej v šírení hodnotného duchovného 
slova. Aj v budúcom roku chce magazín 
pokračovať v budovaní dobre začatého diela. 
Naďalej bude mapovať život a aktuálne 
dianie v Gréckokatolíckej cirkvi, jej orga-
nizáciách a spoločenstvách na Slovensku. 
Chce ponúknuť viac priestoru na formáciu 
mladých kresťanov, ako aj na prezentáciu 
výrazných osobností z prostredia východ-
nej cirkvi. Naším úprimným želaním pri 
začiatku druhého roka vysielania je obohatiť 
magazín aj o nové témy, ktoré viac prehĺbia 
spiritualitu východného obradu.

„Po zhliadnutí niekoľkých čísel som bol 
nadšený a povedal som si: Vďaka Bohu, 
že veriaci na Slovensku sa môžu dozvedať 
o aktivitách Gréckokatolíckej cirkvi, že ju 
môžu viac spoznávať, viac vidieť jej kon-
krétny život. Oceňujem, že s touto inicia-
tívou prišli laici. Nech Boh žehná ich dielo, 
pretože v dnešnej dobe je mimoriadne 
dôležité, aby sa dobré veci šírili. Na našom 
Slovensku veľa ľudí koná dobré veci, len, 
žiaľbohu, nevieme ich prezentovať. A práve 
Gréckokatolícky magazín prezentuje dobré 
veci, ktoré sa v Cirkvi dejú.“ (prešovský ar-
cibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ)

Veríme, že sa naša spoločná vízia prezen-
tovať gréckokatolíkov dostane k čo najväč-
šiemu počtu ľudí a pomôže osloviť nielen 
veriacich, ale aj celú širokú verejnosť.
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J▌Prešovskí žiaci cirkevných škôl sa zapojili 
do projektu Športom ku kvalitnejšej komunikácii

Vo veľkej telocvični CZŠ s MŠ bl. P. P. Goj-
diča na Bernolákovej ulici v Prešove sa 12. 
novembra konalo športové dopoludnie 
Už pôjdem do školy. Zúčastnilo sa na ňom 
tridsať päť predškolákov. Hlavným organizá-
torom podujatia bol učiteľ Tomáš Mačička, 
ktorý pre deti pripravil rôznorodé a atraktív-
ne súťaže. Športové dopoludnie bolo jednou 
z aktivít projektu Športom ku kvalitnejšej 
komunikácii, ktorý realizovala CZŠ s MŠ 
v mesiacoch september až november 2015. 

Projekt finančne podporila Konferencia 
biskupov Slovenska v rámci programu 
vybavenia a dobudovania cirkevných škôl 
na Slovensku – RENOVABIS a OZ Korienok. 
Z projektu bolo zakúpených 317 kusov po-
môcok na rozvoj pohybových zručností detí, 
ktoré budú využívané na hodinách telesnej 
výchovy a počas športových krúžkov, a to 
žiakmi nielen základnej školy, ale aj Gymná-
zia bl. P. P. Gojdiča. (Marianna Iľkovičová; 
foto: Tomáš Mačička)

J▌Humenskí gymnazisti  
si pripomenuli patróna školy

V deň sviatku patróna 13. novembra sa 
na Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humen-
nom uskutočnila odpustová slávnosť školy. 
Po triednických hodinách, na ktorých si 
pripomenuli život sv. Jána Zlatoústeho, slá-
vili vo farskom Chráme Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky svätú liturgiu, ktorú spevom 
sprevádzal školský zbor pod vedením sr. An-
tónie Chovanovej SNPM. Po svätej liturgii 
v rámci akadémie študenti 1. ročníka pod 
vedením Dany Weisovej predstavili pri prí-

ležitosti nastávajúceho mimoriadneho Roka 
milosrdenstva dramatizáciu biblického prí-
behu milosrdného otca a jeho dvoch synov. 
Študentky 4. B (K. Merčáková a S. Turiková) 
všetkých oboznámili s obsahom listu Svä-
tého Otca Františka. Repliky protagonistov 
sprevádzali slová piesne Vrátim sa k svojmu 
Otcovi, ktorú skomponovala sr. Antónia 
a naspievala žiačka školy Chiara Frandofero-
vá. (Vasil Kindja; foto: Kristína Šepeľová)

▌� Gréckokatolícka	charita	v	Prešove	
vyzbierala	potraviny	za	takmer	4	000	eur.	 
V	roku	2015	sa	už	po	tretíkrát	zapojila	
do	celoslovenskej	potravinovej	zbierky,	
ktorú	organizovala	spoločnosť	Tesco Stores 
SR	v	spolupráci	s	charitatívnymi	spoloč-
nosťami.	Od	16.	do	21.	novembra	vyzbie-
rali	zamestnanci,	dobrovoľníci	a	klienti	
zariadení	trvanlivé	potraviny	a	drogériu,	
ktoré	spolu	vážili	3	270,43 kg.	Košíky	sa	
zapĺňali	v	hypermarketoch	a	supermarke-
toch	v	mestách	Prešov,	Humenné,	Svidník,	
Vranov	nad	Topľou	a	Stará	Ľubovňa.	K	tým-
to	produktom	spoločnosť	Tesco Stores 
SR	prispeje	20 %	z	hodnoty	vyzbieraného	
tovaru	v	peniazoch.	Okrem	odovzdaných	
výrobkov	ľudia	prispeli	aj	finančne.	(Silvia	
Popovičová)

▌� Košická	eparchia	17.	novembra	
spustila	nový	projekt	fejsbukových	
stránok	biskupstva.		Na	jednej	stránke	
sa	budú	aktualizovať	aktivity	Košickej	
eparchie.	V	druhom	profile	bude	
vladyka	Milan	Chautur,	košický	eparcha,	
odpovedať	na	otázky	návštevníkov.	
Stránky	zriadila	pastoračná	komisia	pri	
Košickej	eparchii,	ktorej	predsedom	je	
otec	Štefan	Keruľ-Kmec.	Adresy	stránok:	
aktuálne	dianie	v	eparchii	–	https://www.
facebook.com/infozeparchie/,	vladyka	
odpovedá	–	https://www.facebook.com/
vladykamilanodpoveda.	(Tomáš	Haburaj)

▌� Časopis	Tambolko	sa	stal	víťazom	
celoslovenskej	súťaže	triednych	a	škol-
ských	časopisov		pre	žiakov	ZŠ	a	SŠ,	ktorú	
organizuje	Ministerstvo	školstva	SR	a	Dom	
Matice	slovenskej	v	Žiline.	Spoluorgani-
zátorom	je	Krajský	školský	úrad,	Žilinský	
samosprávny	kraj	–	odbor	školstva,	Matica	
slovenská	a	mesto	Žilina.	Časopis	pripravu-
jú	žiaci	Cirkevnej	základnej	školy	sv.	Juraja	
vo	Svidníku.	Slávnostné	vyhlásenie	výsled-
kov	a	odovzdávanie	cien	víťazom	súťaže	sa	
uskutočnilo	19.	novembra	v	priestoroch	
žilinskej	radnice.	(Helena	Varchulová)

▌� Futsalový	turnaj	o	pohár	predsedu	KBS	 
sa	konal	21.	novembra	v	rámci	Týždňa Cir-
kvi pre mládež	v	košickej	Hale	Cassosport.	
Organizátorom	bola	rada	Konferencie	
biskupov	Slovenska	pre	mládež	a	univer-
zity.	Turnaj	bol	vyvrcholením	dekanátnych	
a	diecéznych	turnajov.	Okrem	mužstva	
z	Košickej	eparchie	sa	na	turnaji	zúčastnilo	
osem	mužstiev	z	rímskokatolíckych	die-
céz.	Po	napätých	finálových	zápasoch	si	
putovný	pohár	KBS	odniesli	jediní	zástup-
covia	gréckokatolíkov,	mužstvo	z	Poráča.	
(Štefánia	Čepová)

▌� Prešovská	archieparchia	má	
od	22.	novembra	nových	diakonov.	 
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J▌Sväté misie  
vo farnosti Ulič

V sobotu 21. novembra sa začali sväté misie 
vo farnosti Ulič, ktoré viedli misionári otec 
Jozef Jurčenko CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR. 
S veľkou radosťou a zápalom v homíliách 
hovorili o Božej láske a dobrote a o daroch, 
ktoré nám Boh dáva. Premietanie filmu Ježiš 
Kristus, stavovské stretnutia pre mužov 
a ženy či stretnutia pre deti a mládež sa 
konali v Komunitnom centre Kotva. Cez 
obnovu krstných a manželských sľubov si 

veriaci mohli hlbšie uvedomiť svoje povo-
lanie a vyvolenie. Veľký duchovný zážitok 
zanechala v srdciach veriacich krížová cesta 
po dedine. Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
a sviatosti pomazania chorých bolo pre tých, 
ktorí ich prijali, balzamom na dušu. V nede-
ľu 29. novembra sa svätou liturgiou a posvä-
tením misijného kríža zavŕšili milostiplné 
dni svätých misií. (Peter Kijovský)

J▌V Prešove sa konalo kolokvium  
k 20. výročiu návštevy sv. Jána Pavla II.

Katedra systematickej teológie na Grécko-
katolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove (GTF PU) zorganizo-
vala v utorok 24. novembra kolokvium pri 
príležitosti 20. výročia stretnutia sv. Jána 
Pavla II. s gréckokatolíkmi v Prešove. Kolok-
vium na pôde GTF PU sa začalo slávnost-
ným sprievodom s relikviou sv. Jána Pavla 
II., ktorá má svoje trvalé miesto v bazilike 
v Ľutine. Za spevu Svätý Otec Ján Pavol II., 
pros Boha za nás relikviu do auly slávnostne 
preniesol prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. Po krátkej spoločnej modlitbe 
kolokvium pokračovalo úvodným slovom 
dekana GTF PU Mons. prof. Petra Šturáka. 
Účastníci kolokvia si následne pozreli časť 
videozáznamu z tejto historickej návšte-
vy, ktorá sa uskutočnila 2. júla 1995 pri 
Mestskej hale v Prešove. Svoju reflexiu nad 
pápežským príhovorom ponúkol prešovský 
arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. 
Pripomenul, že vychádza z reflexie, ktorú 
na pokračovanie napísal do gréckokatolíc-
keho časopisu Slovo po pápežskej návšteve 
v roku 1995. Potom svoju spomienku ponú-

kol prof. Vojtech Boháč, ktorý bol členom 
prípravnej komisie v Prešove a spieval kňaz-
ské časti Akatistu k Presvätej Bohorodičke, 
ktorý vtedy zaznel pod mohutným vedením 
tristočlenného speváckeho zboru zloženého 
zo speváckych chrámových zborov z gréc-
kokatolíckych farností. So svojou skúsenos-
ťou sa podelil aj otec Milan Mojžiš, ktorý 
bol tiež členom prípravnej komisie a mal 
na starosti duchovnú prípravu veriacich 
vtedajšej Prešovskej eparchie na príchod 
pápeža do jej centra. Pod jeho vedením bola 
pripravená brožúrka na duchovnú prípravu 
na osobnej, rodinnej, farskej a eparchiálnej 
rovine. Na záver doplnil mozaiku svedectiev 
a osobných dojmov ďalší z členov vtedajšej 
prípravnej komisie Mons. doc. Ľubomír Pet-
rík, ktorý sa spolupodieľal na spracovaní du-
chovnej prípravy pred návštevou a ktorý bol 
spolu s otcom Markom Rozkošom moderá-
torom počas pápežskej návštevy. Po diskusii 
kolokvium poďakovaním a pozvaním k spo-
ločnej modlitbe zakončil hlavný organizátor 
doc. Marcel Mojzeš. (organizačný výbor 
kolokvia; foto: Juraj Blaščák)

V	Katedrále	sv.	Jána	Krstiteľa	v	Prešove	
sa	nimi	vkladaním	rúk	prešovského	
arcibiskupa	metropolitu	Jána	Babjaka	
SJ	stali	Martin	Dudok	a	Alexander	Duľa.	
Na	slávnosti	sa	zúčastnili	aj	hostia	spolu	
s	duchovným	otcom	Jurajom	Terekom	
z	Medzinárodného	teologického	inštitútu	
v	meste	Trumau	v	Rakúsku,	kde	študuje	
diakon	A.	Duľa.	(Ľubomír	Petrík)

▌� Sv.	Cecíliu,	patrónku	hudobníkov,	si	23.	
novembra	odpustovou	slávnosťou	pripo-
menula	Cirkevná	spojená	škola	v	Sečov-
ciach, 	ktorú	tvoria	dve	organizačné	zložky:	
Základná	škola	Svätej	rodiny	a	Základná	
umelecká	škola	sv.	Cecílie.	Oslavy	sa	začali	
slávnostnou	svätou	liturgiou	v	Chráme	
sv.	Cyrila	a	Metoda	v	Sečovciach,	ktorú	
celebroval	košický	eparcha	vladyka	Milan	
Chautur	za	účasti	riaditeľa	Eparchiálne-
ho	školského	úradu	otca	Petra	Oreniča,	
sečovského	protopresbytera	otca	Mirosla-
va	Pohára,	duchovného	správcu	Cirkevnej	
spojenej	školy	v	Sečovciach	otca	Juraja	
Tomáša.	Po	skončení	slávnostnej	liturgie	sa	
konal	v	sečovskom	Mestskom	kultúrnom	
stredisku	kultúrny	program,	na	ktorom	sa	
zúčastnil	aj	primátor	mesta	Sečovce	Jozef	
Gamrát	a	ďalší	pozvaní	hostia.	V	programe	
sa	predstavili	žiaci	Základnej	umeleckej	
školy	sv.	Cecílie	a	ich	učitelia.	(Juraj	Ostro-
žovič)

▌� Svätý	Mikuláš	zavítal	na	Gréckokato-
lícku	teologickú	fakultu	v	Prešove	3.	de-
cembra.		Večer	sa	začal	modlitbou	Akatistu	
k	sv.	Mikulášovi,	pokračoval	príhovorom	
dekana	fakulty	Mons.	prof.	Petra	Šturáka	
a	programom,	do	ktorého	sa	zapojili	deti	
zamestnancov,	doktorandi,	študenti	študij-
ného	programu	animácia	voľnočasových	
aktívít	a	bohoslovci	3.	ročníka	katolíckej	
teológie.	Podujatie	pokračovalo	priateľ-
ským	posedením	pri	chutnej	kapustnici.	
(Ľubomír	Petrík)

▌� Sestry	služobnice	obnovili	svoje	večné	
sľuby		7.	decembra,	v	predvečer	sviatku	
Počatia	Presvätej	Bohorodičky	svätou	
Annou,	v	kaplnke	provinciálneho	domu	
v	Prešove	pri	archijerejskej	svätej	liturgii,	
ktorú	slávil	vladyka	Milan	Chautur	CSsR,	
košický	eparcha,	spolu	s	otcom	Antonom	
Mojžišom	a	Markom	Durlákom.	Vladyka	
Milan	v	homílii	zdôraznil,	že	Mária	je	
bránou,	cez	ktorú	zišiel	Boh	so	svojím	
milosrdenstvom	na	túto	zem.	Ale	ona	nie	
je	iba	jednosmernou	cestou,	pretože	tým	
druhým	smerom	je	per Mariam ad Jesum 
–	skrze	Máriu	k	Ježišovi.	Aj	zasvätené	
osoby	majú	byť	bránami,	cez	ktoré	
bude	prichádzať	Boh	so	svojou	láskou,	
milosrdenstvom	a	dobrotou	k	bratom	
a	sestrám.	(Regina	Ľ.	Mitrová)
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J▌Prehliadka detských  
a mládežníckych zborov v Trebišove

Šiesty ročník Prehliadky detských a mládež-
níckych zborov Košickej eparchie blaženého 
hieromučeníka Metoda Dominika Trčku 
sa uskutočnil 29. novembra v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Trebišove. Prehliadku 
zorganizovala komisia pre mládež Košickej 
eparchie pod patronátom vladyku Milana 
Chautura CSsR, košického eparchu. Krásu 
svojich hlasov a darov od Boha prišlo pre-
zentovať pätnásť speváckych zborov: zbor 
z Falkušoviec, zbor Angelino z CZŠ sv. Juraja 
v Trebišove, zbor Amadeus a zbor Emanuel 
zo Sečoviec, školská skupina CSOŠ sv. Jo-
zafáta v Trebišove, zbory Šalom a Cherubín 
z Trebišova, zbor Eliáš family z Jasenova, 

zbor z Rozhanoviec, zbor Juričatá z Novosa-
du, zbor z Lastoviec-Michalian, z Košického 
Klečenova, z Trnavy pri Laborci, Stanče 
a Theotokos z Michaloviec. Tohtoročná 
účasť prekvapila, pretože v histórii poduja-
tia bola rekordná. Hosťom prehliadky bola 
rómska gospelová skupina F6 z Gréckoka-
tolíckeho formačného centra pre Rómov 
v Čičave. Prehliadka zaujala širokú verej-
nosť a estrádna sála sa naplnila vyše päťsto 
ľuďmi, čo len potvrdilo fakt, že ešte existuje 
generácia mládeže a detí, ktorá chce chváliť 
Boha a rada prežíva svoje vzťahy i v rámci 
širšieho spoločenstva. (Emil Zorvan; foto: 
Štefan Keruľ-Kmec ml.)

J▌Mons. Ján Babjak SJ  
ocenil primátora mesta Svidník

Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján 
Babjak SJ prijal 24. novembra v arcibiskup-
skej rezidencii v Prešove primátora mesta 
Svidník Ing. Jána Holodňáka. Pri tejto príle-
žitosti mu udelil Zlatú medailu bl. biskupa 
mučeníka P. P. Gojdiča OSBM za vynikajúcu 
spoluprácu, rozvoj a šírenie dobrého mena 
Gréckokatolíckej cirkvi v meste Svidník 

i na Slovensku a mimoriadny osobný podiel 
a podporu pri zveľaďovaní cyrilo-metod-
ského dedičstva. Ocenenie primátor prevzal 
v Arcibiskupskej kaplnke sv. Jozefa v prí-
tomnosti prešovského pomocného biskupa 
Mons. Milana Lacha SJ, kňazov z arcibis-
kupskej kúrie a ostatných zamestnancov 
arcibiskupského úradu. (Ľubomír Petrík)

J▌Gréckokatolíci Košickej eparchie  
podporujú život

Utorkovou svätou liturgiou sa 1. decembra 
v košickom Katedrálnom chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky začala reťaz svätých 
liturgií za šírenie kultúry života a požehna-

nie, a posilnenie pre manželstvá a rodiny. 
Počas mesiaca sa každý deň slávili liturgie 
na tento úmysel v určených chrámoch 
Košickej eparchie. Hlavným celebrantom 

▌� Žiaci	Cirkevnej	základnej	školy	sv.	Jura-
ja	vo	Svidníku	sa	17.	novembra	zúčastnili	
na	GODZONE	2015		v	Košiciach,	kde	spolu	
s	učiteľmi	mali	možnosť	zažiť	evanjelizačné	
turné.	(Katarína	Hrižová)

▌� Obliečka	jedenástich	seminaristov	Pre-
šovskej	archieparchie	a	Košickej	eparchie	
do podriasnikov 	sa	uskutočnila	23.	novem-
bra	v	Kaplnke	Najsvätejšej	Trojice	v	Grécko-
katolíckom	kňazskom	seminári	bl.	biskupa	
P.	P.	Gojdiča	v	Prešove.	(Martin	Grošík)

▌� Chrámu	sv.	Jakuba	v	Levoči	udelili	titul	
bazilika	minor.		O	udelenie	požiadal	v	júni	
2015	Mons.	Štefan	Sečka;	verejné	oznáme-
nie	sa	uskutočnilo	v	Prvú	adventnú	nedeľu	
29.	novembra.

▌� Pri	príležitosti	prezentácie	trebišov-
ských	cirkevných	škôl	slávil	29.	novembra	
vladyka	Milan	Chautur	CSsR,	košický	
eparcha,	archijerejskú	svätú	liturgiu	 
v	Chráme	Zosnutia	Presvätej	Bohorodičky	
v	Trebišove.	V	úvode	sa	prihovoril	riaditeľ	
Eparchiálneho	školského	úradu	otec	Peter	
Orenič.	(František	Engel)

▌� Na	tému	synody	o	rodine	a	návštevy	
ad limina v Ríme 	sa	2.	decembra	rozprával	
vladyka	Ján	Babjak	SJ	s	mladými	v	Grécko-
katolíckom	mládežníckom	pastoračnom	
centre	v	Prešove.	(-red)

▌� Mitis Iudex Dominus Iesus	je	názov	
motu	proprio	(apoštolský	list)	pápeža	
Františka,		ktorý	sa	týka	reformy	kánonic-
kého	procesu	pre	kauzy	vyhlásenia	nulity.	
Jeho	oficiálny	preklad	v	slovenskom	jazyku	
4.	decembra	na	svojej	webovej	stránke	
www.kbs.sk	zverejnila	Konferencia	bisku-
pov	Slovenska.

▌� Na	hore	Zvir	slávili	pútnici	5.	decem-
bra	decembrovú	fatimskú	sobotu,		ktorej	
program	sa	začal	rozjímavým	ružencom,	
po	ňom	nasledovala	svätá	liturgia,	Korunka	
Božieho	milosrdenstva	a	modlitba	zverenia	
sa	Panne	Márii.	(Pavol	Fečkanin)

▌� Na	mikulášskom	večierku	prešovských	
seminaristov 	sa	5.	decembra	zúčastnil	
vladyka	Ján	Babjak	SJ,	Košickú	eparchiu	
zastupoval	otec	Michal	Hospodár.	(-red)

▌� Program	prvej	decembrovej	nedele	6.	
decembra,	ktorá	na	sviatok	sv.	Mikuláša	
prilákala	vyše	sedemsto	pútnikov	na	horu	
Zvir, 	sa	začal	Ďakovným	akatistom	a	mod-
litbou	ruženca,	po	nich	slávil	otec	Mikuláš	
Tressa	CSsR	svätú	liturgiu,	po	ktorej	rozdal	
sladké	balíčky	najmenším	pútnikom,	a	sláv-
nosť	ukončila	modlitba	Korunky	Božieho	
milosrdenstva.	(Pavol	Fečkanin)
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úvodnej liturgie bol vladyka Milan Chau-
tur CSsR, košický eparcha, ktorý vo svojej 
homílii vysvetlil úmysel tejto akcie – navrá-
tiť hodnotu ľudskému životu, ktorú treba 
vnímať ako tú najvzácnejšiu hodnotu, kvôli 
ktorej boli stvorené všetky ostatné hodnoty. 
Na záver sa vladyka Milan pomodlil s ľudom 

modlitbu za kultúru života. Liturgie za pod-
poru kultúry života a rodiny v Košickej epar-
chii boli vyvrcholením celoslovenskej akcie 
slúženia denných svätých liturgií či omší 
na úmysel šírenia kultúry života. (Jaroslav 
Girovský)

J▌Vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie  
v Čaklove boli deväťdňové misie

Deväťdňové misie prežívali veriaci z Far-
nosti Nanebovzatia Panny Márie v Čaklove. 
Od soboty 21. do nedele 29. novembra stov-
ky Čaklovčanov a Zámutovčanov prichá-
dzali na program svätých misií, ktoré viedli 
otcovia redemptoristi Mikuláš Tressa CSsR 
a Miroslav Čajka CSsR. Každý deň misií 
bol venovaný jednej téme. Veľký záujem 
prejavili veriaci o dennú spoločnú modlitbu 
posvätného ruženca. Všetci sa spojili aj pri 
krížovej ceste, ktorá viedla ulicami Čaklova. 

Nechýbali stavovské stretnutia detí, mla-
dých, študentov, žien, mužov či vdov a vdov-
cov. Veriaci si obnovili krstné a manželské 
služby. Nechýbala novéna s poďakovaniami 
a prosbami k Matke ustavičnej pomoci či 
Eucharistická pobožnosť s odprosovaním 
za hriechy farnosti a vysluhovanie sviatosti 
pomazania chorých. V nedeľu sa misionári 
rozlúčili počas svätej omše, po ktorej bol 
inštalovaný misijný kríž. (Bernardina Jedi-
náková)

J▌Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas 
v Pustom Čemernom

Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, 
slávil archijerejskú svätú liturgiu 6. decem-
bra, na sviatok svätého Mikuláša, v chráme 
zasvätenom tomuto svätcovi vo farnosti Pus-
té Čemerné. Pri tejto príležitosti posvätil aj 
nový ikonostas, bohostánok, sedemramenný 
svietnik a horné miesto, ktoré zhotovil 
miestny farník Štefan Danko za pomoci 
svojich synov. Ikonopiseckú prácu vykonal 
diakon Košickej eparchie otec Rastislav Var-
ga. V úvode vladyku Milana privítal miestny 
starosta obce Oto Fenin. Vladyka vo svojej 
homílii vychádzal zo sviatku i evanjeliové-
ho čítania. Upozornil na vďačnosť, ktorá je 

často zabúdaná. Pripomenul, že je to práve 
vďačnosť, ktorá vytvára vzťah medzi darcom 
a obdarovaným, teda je dôležité uvedomiť 
si, že mnohé veci brané ako samozrejmé sú 
vlastne darom. Správca farnosti Strážske, 
ktorá spravuje farnosť Pusté Čemerné, otec 
Ladislav Praščák, na záver vyjadril svoju 
vďačnosť majstrom, ktorí sa podieľali na veľ-
kolepom diele, a venoval im pamätné listy. 
Veriaci obdarovali vladyku Milana darčeko-
vým košom a kresbou. Na záver nasledovala 
modlitba Molebenu k Presvätej Bohorodič-
ke. (Jaroslav Girovský; foto: Peter Kičinka)

JJ Juraj
J� Gradoš

Rozhovor	s	košickým	eparchom	Milanom	
Chauturom	CSsR	o	minuloročnom	ad 
limina apostolorum v Ríme.

▌� Vladyka,	čím	vás	prekvapilo	po-
sledné ad limina?

Je	to	už	moja	štvrtá	návšteva	ad limina,	
a	tak	som	neočakával	prekvapenia,	lebo	tu	
ide	viac	o	pracovné	stretnutia	na	kompe-
tentných	úradoch	Svätého	stolca.	Je	prav-
dou,	že	každá	z	týchto	návštev	mala	svoju	
atmosféru,	ale	to	vyplýva	z	reality	zmien	
v	spoločnosti	a	vo	svete	a	tiež	z	faktu	nové-
ho	členenia	Katolíckej	cirkvi	na	Slovensku.

▌� Čo	si	z	nej	odnášate	do	svojej	práce	
v	radách	KBS,	kde	pôsobíte?

Každá	kongregácia	či	rada	pracuje	v	in-
tenciách	Svätého	Otca,	a	tak	je	len	sa-
mozrejmé,	že	jeho	mentalita	sa	premieta	
i	do	usmernení	pre	pastoračnú	prácu	
na	jednotlivých	úsekoch	praktického	života.	
Konkrétne	v	rade	pre	rodinu	to	pre	mňa	
znamená	vniesť	viac	porozumenia	a	milo-
srdenstva	do	vzťahov	v	rodine,	ktorá	má	
vzájomne	komunikovať	a	nie	sa	iba	stretnúť	
pri	spoločnom	stole,	kde	každý	hovorí	
do	svojho	mobilu	či	četuje	na	internete.	
A	čo	sa	týka	rady	pre	zasvätený	život,	je	
dôležité	nájsť	spoločnú	reč	pri	misijných	
a	pastoračných	aktivitách	s	diecéznym	
kňazstvom	a	systematizovať	prácu	tak,	aby	
prinášala	osoh	veriacim.

▌� Ako	na	vás	zapôsobilo	stretnutie	so	
Svätým	Otcom?

Vo	všeobecnosti	je	známe,	že	každé	
stretnutie	so	Svätým	Otcom	Františkom	
nesie	so	sebou	známku	bezprostrednosti	
a	neformálnosti.	To	sa	dalo	cítiť	aj	pri	gene-
rálnej	audiencii,	aj	pri	spoločnej	audiencii	
Konferencie	biskupov	Slovenska,	keď	nás	
hneď	na	začiatku	vyzval:	„Vy	ste	biskupi	
vo	svojich	diecézach	i	ja	som	biskup,	tak	
hovorme	spoločne	o	tom,	čo	nás	ťaží.“	
A	svoje	posolstvo	nám	odovzdal	v	písomnej	
forme,	pričom	nám	ponechal	dve	hodiny	
na	vzájomné	zdieľanie.	Teda	bolo	to	naozaj	
bratské	stretnutie.
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POSLEDNÉ ENCYKLIKY 
svätého pápeža
 
Iba dva mesiace po vydaní encykliky Evangelium vitae svätý Ján Pavol II. vydal ďalšiu 
encykliku Ut unum sint. Jej názov je pripomienkou posledných slov pápeža Jána XXIII. 
a zaoberá sa potrebou kresťanskej jednoty. Následná encyklika Fides et ratio bola prvým 
pápežským dokumentom o vzťahu viery a rozumu po takmer 120 rokoch. „Cirkev žije 
z Eucharistie.“ Týmito slovami začal svätý Ján Pavol II. svoju poslednú encykliku, 
zverejnenú na Veľký štvrtok v roku 2003.
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JJ Miroslav Dancák
J� foto: flickr.com

Aby všetci jedno boli  
(Ut unum sint)
Hneď v úvode encykliky píše: „Je mojím 
vrúcnym želaním – výzvu po jednote – ob-
noviť a predostrieť ... tí, ktorí veria v Krista 
a sú navzájom spojení s dlhým radom 
mučeníkov, nemôžu byť rozdelení.“ (US 1) 
V encyklike veľmi jasne vidno množstvo 
signálov, ktoré pápež vyslal celej Katolíckej 
cirkvi. Encyklika sa ako prvá venovala eku-
menizmu a dala jasne najavo, že katolícka 
oddanosť ekumenizmu je nezvratná. Pápež 
v nej píše: „Ja sám by som chcel podporiť 
každý užitočný krok, aby svedectvo celé-
ho katolíckeho spoločenstva mohlo byť 
chápané v celej svojej čistote a dôslednosti, 
predovšetkým s pohľadom na cieľ, ktorý 
Cirkev očakáva na prahu nového tisícročia, 
mimoriadneho okamihu, vzhľadom na ktorý 
prosí Pána, aby rástla jednota medzi všet-
kými kresťanmi až po dosiahnutie plného 
spoločenstva.“ (US 4)

Ekumenické úsilie Katolíckej cirkvi
V encyklike čítame: „Ekumenické úsilie, 
ktoré ... vynakladá Katolícka cirkev spoločne 
so všetkými Kristovými učeníkmi, vychádza 
z Božieho plánu ... Zjednotenie všetkého 
rozptýleného ľudstva je Božia vôľa. To je dô-
vod, prečo Boh poslal svojho Syna, aby nám 
svojou smrťou a vzkriesením daroval svojho 
Ducha lásky. V predvečer svojej obety na krí-
ži Ježiš sám prosí Otca za svojich učeníkov, 
za všetkých, ktorí veria v neho, aby všetci 
boli jedno živé spoločenstvo.“ (US 5 – 6) „ ... 
Katolícka cirkev verí, že Boh už udalosťou 
Turíc zjavil svoju Cirkev v jej eschatologic-
kej skutočnosti, ktorú pripravoval ,od dôb 
spravodlivého Ábela‘.“ (US 14)

Obnova a obrátenie
„Pravý ekumenizmus nejestvuje bez 
vnútorného obrátenia.“ ... „Koncil vyzýva 
na obrátenie tak jednotlivcov, ako aj celé 
spoločenstvá. Snaha každého spoločenstva 
po jednote musí ísť ruka v ruke s jeho ver-
nosťou evanjeliu. Keď ide o osoby, ktoré žijú 
svoje kresťanské povolanie, hovorí koncil 
o vnútornom obrátení a obnovení mysle.“ 
(US 15)

Prvenstvo modlitby
„Keď sa kresťania spoločne modlia, javí sa 
cieľ jednoty akosi bližšie. ... Priorita na eku-
menickej ceste k jednote patrí nepochybne 
spoločnej modlitbe, spojeniu v modlitbe 
všetkých tých, ktorí sa zomkli okolo samot-
ného Krista. Keď sa kresťania bez ohľadu 
na svoju rozdelenosť dokážu stále viac zjed-
nocovať v spoločnej modlitbe okolo Krista, 
vzrastie aj ich povedomie, že to, čo ich 
rozdeľuje, je nepatrné v porovnaní s tým, čo 
ich spája. Keď sa budú stále častejšie a hor-
livejšie stretávať pred Kristom v modlitbe, 
nadobudnú odvahu, aby sa dokázali postaviť 
proti celej bolestnej ľudskej realite rozštie-
penosti, a ocitnú sa spoločne v cirkevnom 
spoločenstve, ktoré Kristus napriek všetkým 
ľudským slabostiam a obmedzeniam neustá-
le v Duchu Svätom buduje.“ (US 22)

Dialóg s východnými kresťanmi
Encyklika je pozoruhodná aj tým, že pápež 
v nej venuje značnú časť svojej ekumenickej 
pozornosti východným cirkvám: „ ...mu-
síme so zvláštnou vďačnosťou voči Božej 
prozreteľnosti konštatovať, že Druhým 
vatikánskym koncilom sa opäť upevnilo 
spojenie s východnými cirkvami, ktoré 
v priebehu storočí dostalo trhliny a stalo sa 
krehkým. Pozorovatelia týchto cirkví, ktorí 
sa spolu so zástupcami cirkví a cirkevných 
spoločenstiev Západu zúčastnili na koncile, 
pri takej slávnostnej príležitosti pre Kato-
lícku cirkev verejne vyhlásili spoločnú vôľu 
opäť hľadať spoločenstvo. Koncil zo svojej 
strany zase hľadel objektívne a s hlbokou 
náklonnosťou na východné cirkvi a vyzdvi-
hol ich cirkevnosť a objektívne spoločenské 
putá, ktoré ich spájajú s Katolíckou cirkvou. 
Dekrét o ekumenizme konštatuje: ,A tak 
slávením Pánovej Eucharistie v týchto jed-
notlivých cirkvách buduje sa a vzrastá Božia 
cirkev‘ a dôsledne s tým pripája, že tieto 
cirkvi, ,hoci oddelené, majú pravé sviatosti, 
a najmä – mocou apoštolského následníctva 
– kňazstvo a Eucharistiu, prostredníctvom 
ktorých sú s nami ešte stále spojené veľmi 
úzkymi zväzkami‘.“ (US 50) „Východné 
cirkvi vlastnia odprvoti poklad, z ktorého 
západná cirkev nemálo prevzala, čo sa týka 
liturgie, duchovných tradícií a právneho 
poriadku. K tomuto ,pokladu‘ patria aj 
,poklady duchovných tradícií, ktoré zvýraz-
nilo predovšetkým mníšstvo. Tam totiž už 
od dávnych čias svätých otcov prekvitala 
mníšska duchovnosť, ktorá potom prenikla 
aj na Západ‘.“ (US 57)

Dialóg s inými cirkvami a cirkevný-
mi spoločenstvami Západu
Pápež sa v encyklike venuje aj hľadaniu 
kresťanskej jednoty s cirkvami a kresťan-
skými spoločenstvami Západu. „Cirkvi 
a cirkevné spoločenstvá, ktoré sa oddelili 
od rímskeho Apoštolského stolca vo veľmi 
kritických časoch, čo sa začalo na Západe 
už na sklonku stredoveku, alebo sa oddelili 
neskoršie, sú spojené s Katolíckou cirkvou 
úzkym zväzkom osobitného príbuzenstva 
vzhľadom na dlhodobé spolunažívanie kres-
ťanského ľudu v predchádzajúcich vekoch 
v cirkevnom spoločenstve. ... Treba však 
uznať, že medzi týmito cirkvami a spolo-
čenstvami a Katolíckou cirkvou jestvujú 
dôležité rozdiely, a to nielen historickej, 
sociologickej, psychologickej a kultúrnej 
povahy, ale predovšetkým vo vysvetľovaní 
zjavenej pravdy.“ (US 64)

Napriek tomu, že encyklika Ut unum sint 
bola historicky jedinečná, ohlasy na encyk-
liku nezodpovedali odvahe ekumenického 
návrhu, ktorý svätý Ján Pavol II. predložil 
v tomto dokumente.

Viera a rozum (Fides et ratio)
Popri kanonizácií Edith Steinovej a osláv 20. 
výročia služby na Petrovom stolci dôležitou 
udalosťou bolo 15. októbra 1998 aj prezen-
tovanie trinástej encykliky svätého Jána 
Pavla II. 

Poznaj seba samého
Prvý vatikánsky koncil učil, že človek 
môže rozumom poznať Božiu existenciu. 
V encyklike čítame, že „tak na Východe, 
ako aj na Západe možno pozorovať vývoj, 
ktorý v priebehu stáročí umožnil ľudstvu 
postupne sa stretať s pravdou a porovnávať 
sa s ňou“. „Jednoduchý pohľad na dejiny 
staroveku jasne ukazuje, že v rozličných 
častiach zeme, poznačených rozdielnymi 
kultúrami, vynárajú sa v tom istom čase 
základné otázky, ktoré charakterizujú 
priebeh ľudského života: Kto som? Odkiaľ 
prichádzam a kam idem? Prečo je na svete 
zlo? Čo bude po tomto živote? Tieto otázky 
sa nachádzajú v posvätných spisoch Izraela, 
ale objavujú sa aj vo Védach a tak isto aj 
v Aveste. Nachádzame ich aj v spisoch 
Konfucia a Lao-tseho, ako aj v kázňach Tirt-
hankaru a Budhu. Objavujú sa aj v básňach 
Homéra a tragédiách Euripida a Sofo-
kola, ako aj vo filozofických rozpravách 
Platóna a Aristotela. Sú to otázky, ktoré 
majú spoločný prameň v hľadaní zmyslu, 
ktorý odjakživa znepokojuje srdce človeka. 
Od odpovede na tieto otázky totiž závisí 
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zameranie, ktoré má mať život človeka.“ 
(FR 1) Pápež pokračuje: „Cirkev nie je a ani 
nemôže byť nezúčastnená na tejto ceste 
hľadania. ... Odvtedy, čo vo veľkonočnom 
tajomstve prijala ako dar poslednú pravdu 
o živote človeka, stala sa pútničkou na ces-
tách sveta, aby zvestovala, že Ježiš Kristus 
je ,cesta, pravda a život‘. Medzi rozličnými 
službami, ktoré má poskytovať ľudstvu, je 
jedna, ktorá ju robí osobitne zodpovednou 
– služba pravde.“ (FR 2)

Filozofia musí znova objaviť bázeň a úžas, 
ktoré ju privedú k transcendentálnej pravde. 
Inak nás čaká ďalšie storočie utrpenia.

Zjavenie Božej múdrosti
„Na Druhom vatikánskom koncile otcovia 
upreli svoj pohľad na Ježiša zjavovateľa 
a vysvetlili spásonosný charakter Božieho 
zjavenia v dejinách. ... Tento plán zjavenia 
sa uskutočňuje udalosťami a slovami, ktoré 
navzájom súvisia, takže činnosť Božia v de-
jinách spasenia odhaľuje a potvrdzuje uče-
nie a skutočnosti vyjadrené slovami; slová 
zas ohlasujú skutky a vysvetľujú v nich skry-
té tajomstvo. Ale najhlbšia pravda o Bohu, 
o ľudskom spasení nám týmto zjavením 
žiari v Kristovi, ktorý je prostredníkom 
a zároveň plnosťou celého zjavenia. Božie 
zjavenie sa teda včleňuje do času a do de-
jín.“ (FR 10, 11) Tragický rozchod rozumu 
a viery, vedy a náboženstva, filozofie a teoló-
gie majú podľa pápeža na svedomí filozofi 
i teológovia. Keď teológovia podceňujú ro-
zum a filozofi popierajú možnosť zjavenia, 
znižujú tým aj samotnú ľudskosť a brzdia 
rozvoj pravého humanizmu. Túžbu po prav-
de máme v sebe zakódovanú ako inštinkt 
a veľkosť ľudskej osoby spočíva v rozhodnu-
tí včleniť sa do pravdy. „Táto pravda, ktorú 
nám Boh zjavuje v Ježišovi Kristovi, nie je 
v rozpore s pravdami, ktoré nadobúdame 
filozofovaním. Oba spôsoby poznávania 
privádzajú k pravde v jej plnosti. Jednota 
pravdy je základnou požiadavkou ľudského 
rozumu, vyjadreného princípom neproti-
rečenia. Zjavenie dáva istotu tejto jednoty, 
keď ukazuje, že Boh, ktorý dáva základ 
a záruku zrozumiteľnosti a rozumnosti pri-
rodzeného poriadku vecí, o ktorý sa vedci 
opierajú s dôverou, je ten istý Boh, ktorý sa 
zjavuje ako Otec nášho Pána Ježiša Krista. 
Táto jednota prirodzenej a zjavenej pravdy 
nachádza svoje živé a osobné stotožnenie 
v Kristovi...“ (FR 34)

Svätý Ján Pavol II. v encyklike vyzýva: 
„Nebojte sa rozumu!“ Nebojte sa pravdy, 
lebo pravda strhávajúca závoj klamu oslobo-
dzuje človeka v tom najhlbšom zmysle.

Cirkev žije z Eucharistie  
(Ecclesia de Eucharistia)
Táto encyklika sa dala očakávať už aj preto, 
že téma eucharistického tajomstva bola 
prítomná v každej jeho encyklike. Na konci 
úvodu píše: „Touto encyklikou by som chcel 
zamerať pozornosť na obdiv k Eucharistii...“ 
(EE 6) „Dúfam, že táto moja encyklika bude 
môcť účinne prispieť k rozptýleniu doktri-
nálnych nejasností a neprijateľných praktík, 
aby Eucharistia mohla naďalej žiariť v celej 
kráse svojho tajomstva.“ (EE 10)

Tajomstvo viery
Pápež pokračuje: „Keď Cirkev slávi Eucha-
ristiu, pamiatku smrti a zmŕtvychvstania 
svojho Pána, táto ústredná udalosť spásy 
sa stáva reálne prítomná a ,uskutočňuje sa 
dielo nášho vykúpenia‘. Táto obeta je taká 
rozhodujúca pre spásu ľudského rodu, že ju 
Ježiš Kristus uskutočnil a vrátil sa k Otcovi 
až potom, keď nám zanechal prostriedok, 
ako mať na tejto obete účasť, akoby sme boli 
pri nej prítomní. ... Túžim ešte raz pripo-
menúť túto pravdu, skláňajúc sa s vami, 
moji najmilší bratia a sestry, v adorácii pred 
týmto tajomstvom: veľkým tajomstvom, 
tajomstvom milosrdenstva. Čo viac mohol 
Ježiš pre nás urobiť? Skutočne, v Eucharistii 
nám prejavuje lásku, ktorá je ,až do kraj-
nosti‘ (porov. Jn 13, 1), lásku, ktorá nepozná 
mieru.“ (EE 11) „V Eucharistii všetko vyjad-
ruje dôveryplné očakávanie ,blaženej nádeje 
a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista‘. 
Ten, čo sa v Eucharistii živí Kristom, nemusí 
čakať, kým bude na druhom svete, aby 
prijal večný život: vlastní ho už tu na zemi 
... záruka budúceho vzkriesenia pochádza 
zo skutočnosti, že telo Syna človeka, ktoré 
sa nám dáva za pokrm, je jeho oslávené telo 
po vzkriesení. Možno povedať, že Eucharis-
tiou sa pretvára na tajomstvo vzkriesenia. 
Preto svätý Ignác Antiochijský právom defi-
noval eucharistický chlieb ako ,liek nesmr-
teľnosti, protilátku smrti‘.“ (EE 18)

Eucharistia buduje Cirkev
„Druhý vatikánsky koncil pripomenul, že 
eucharistické slávenie je stredobodom pro-
cesu rastu Cirkvi.“ (EE 21) Adresátmi textu 
sú nielen katolíci, ale „všetci ľudia dobrej 
vôle“. „... túžobne si želáme spoločne sláviť 
Eucharistiu Pána a už toto želanie bude 
spoločnou oslavou a spoločnou prosebnou 
modlitbou. Spoločne sa obraciame na Otca, 
a to čoraz viac len jedným srdcom.“ (EE 44) 
Zároveň pápež v encyklike pripomína, že 
„cesta k plnej jednote sa nemôže uskutočňo-

vať inak ako v pravde“, a nie cestou doktri-
nálnych kompromisov.

Vrúcna žiadosť svätého Jána Pavla II.
„Cítim preto ako svoju povinnosť vysloviť 
vrúcnu žiadosť, aby sa pri eucharistickom 
slávení s veľkou vernosťou zachovávali litur-
gické predpisy. Sú konkrétnym vyjadrením 
autentickej ekleziality Eucharistie; to je ich 
najhlbší zmysel. Liturgia nie je súkromným 
vlastníctvom ani celebranta, ani komunity, 
v ktorej sa tajomstvá slávia. Apoštol Pavol 
bol nútený obrátiť sa plamennými slovami 
na komunitu v Korinte pre vážne nedos-
tatky v ich slávení Eucharistie, ktoré viedli 
k roztržkám (skísmata – schizmy) a vytvára-
niu siekt (airéseis – heréza) (porov. 1 Kor 11, 
17 – 34). Aj v našich časoch by mala byť opäť 
objavená vernosť liturgickým predpisom 
a chápaná ako odlesk a svedectvo jednej 
a všeobecnej Cirkvi, ktorá sa stáva prítom-
nou pri každom slávení Eucharistie. Kňaz, 
ktorý slúži svätú omšu verne podľa litur-
gických predpisov, a komunita, ktorá sa im 
prispôsobuje, tichým, no výrečným spôso-
bom dokazujú svoju lásku k Cirkvi.“ (EE 52)

Encyklika zapadá do hlavnej línie pontifi-
kátu svätého Jána Pavla II. neustále posilňu-
júceho vedomie otvorenej Cirkvi: „Cesta, kto-
rou Cirkev prechádza v týchto prvých rokoch 
tretieho tisícročia, je aj cestou obnoveného 
ekumenického úsilia. Posledné desaťročia 
druhého tisícročia, vrcholiace vo Veľkom 
jubileu, nás posunuli týmto smerom, podne-
cujúc všetkých pokrstených odpovedať na Je-
žišovu modlitbu ,ut unum sint‘ (Jn 17, 11). Je 
to dlhá cesta, plná prekážok, ktoré presahujú 
ľudské schopnosti. No máme Eucharistiu 
a pred ňou môžeme z hĺbky srdca cítiť, že aj 
nám sú adresované tie isté slová, ktoré počul 
prorok Eliáš: „Vstaň a jedz, lebo máš pred 
sebou dlhú cestu!“ (1 Kr 19, 7). Eucharistický 
poklad, ktorý nám Pán dal k dispozícii, nás 
smeruje k cieľu plného prežívania so všet-
kými bratmi, s ktorými nás spája spoločný 
krst. Aby sme tento poklad neroztratili, treba 
rešpektovať požiadavky, ktoré vyplývajú 
z toho, že ide o sviatosť spoločenstva vo viere 
a v apoštolskej postupnosti.“ (EE 61)

„Najmilší bratia a sestry, vstúpme do školy 
svätých, veľkých interpretov pravej eucha-
ristickej zbožnosti. ... Počúvajme predo-
všetkým najsvätejšiu Pannu, v ktorej sa viac 
než v komkoľvek inom javí eucharistické 
tajomstvo ako tajomstvo svetla. Hľadiac 
na ňu spoznáme pretvárajúcu silu, ktorú 
má Eucharistia. V nej vidíme svet obnovený 
v láske.“ (EE 62) Týmto pozvaním zakončuje 
encykliku svätý Ján Pavol II. Prijmime jeho 
výzvu a vo vernom otvorení sa pre tento 
veľký dar nájdeme cestu a liek na bolesti 
dnešného sveta.
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Prísľub Mesiáša prarodičom 
JJ Dominika Katarína Fedorová SNPM
J� foto: wordpress.com

Žijú si ako v raji... Tieto slová v nás zvyknú 
navodiť predstavu šťastného, spokojného, 
radostného života a, hlavne, naplneného lás-
kou. Nie div, veď Sväté písmo popisuje život 
prvých ľudí v raji práve takto.

Je však prekvapujúcou skutočnosť, že si 
z riadkov prvých kapitol Knihy Genezis, ak 
ostaneme iba pri litere, nemôžeme do hĺbky 
vychutnať krásu vzťahu Adama a Evy s ich 
Stvoriteľom. Nie je teraz dôležité stanoviť, 
či ide o historický, alebo obrazný zápis, skôr 
je zaujímavé hľadať pozadie tohto príbehu. 
Prečo vôbec prišlo zo strany Boha k tvo-
reniu sveta, vesmíru, zeme... a nakoniec 
človeka, koruny všetkého tvorstva? Púšťať sa 
do veľkých teologických úvah v tejto oblasti 
by bolo nanajvýš opovážlivé. Stačí prejsť, 
vlastne preskočiť, skoro na koniec Svätého 
písma, kde apoštol a evanjelista Ján veľmi 
jasne konštatuje: „Boh je láska...“ (1 Jn 4, 8b).

Prekypujúca radosť, pokoj, harmónia 
života Trojjediného Boha, láska, ktorou je on 
sám, akoby vytryskli von a stali sa viditeľ-
nými vo všetkom stvorenstve. Boh tvoril 
z lásky, z túžby dopriať spoluúčasť na tom, 

čo žije on sám v sebe. To je tá chuť života 
prvých ľudí v raji, ktorú nenájdeme v písme-
nách. Takto žili Adam a Eva, obaja sa mohli 
neustále radovať, vychutnávať si prítomnosť 
Boha, ktorý sa za denného vánku prechá-
dzal po záhrade. Mohli žasnúť nad krásou 
toho, ktorý ich stvoril na svoj obraz a svoju 
podobu. Videli Božiu tvár. Mohli rozumieť 
všetkým vzťahom, do ktorých vstupoval, 
či už s človekom, alebo s iným stvorením. 
V raji bol Boh viditeľne niekym lákavým, 
pozývajúcim k životu s ním. Človekovi, 
stvorenému na jeho obraz, ponúkal výsadu 
stať sa mu podobným.

„Budete ako Boh.“ (Gn 3, 5b) Týmto 
klamstvom, takým podobným pravdivému 
cieľu života ľudí, sú oni nakoniec nalákaní 
zapochybovať o Bohu, o jeho láske i o jeho 
úprimnosti. Stačilo uveriť diablovi! Takáto 
krátka nevera i „neviera“ úplne mení ich ži-
vot. K šťastiu a radosti im nepomôže žiadne 
zošívanie prikrývok na svoju hanbu z akých-
koľvek nápaditých a krásnych materiálov, 
nech by to boli figové listy alebo záplava 
nádherných kvetín. Stále pôjde o prikrýva-
nie vnútorného nepokoja a nešťastia. Jediný, 
kto vie vrátiť človekovi nádej na život v láske 
a kráse, je ten, z ktorého ruky vyšli.

„Lebo až po nebesia siaha tvoje milosr-
denstvo a tvoja vernosť až po oblaky.“ (Ž 108, 

5) Boh nedokáže byť neverný. Ani v raji, ani 
v ďalších dejinách spásy, či už všeobecných, 
alebo v živote jednotlivca. Prisľubuje potom-
stvo ženy, novej Evy! Príde Mesiáš, ktorý 
rozšliape, rozdrví a zničí moc satana! Zvíťazí 
nad ním svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. 
Bude to Baránok Boží, ktorý sníma hriechy 
sveta. Sníme hriech z každého srdca, ktoré 
sa k nemu obráti a uverí evanjeliu, nech je 
to srdce hociktorého človeka, tvoje či moje. 
Toto bude návrat do raja.

Nový rok – veľká šanca

JJ

J� Mons.	Ján	Babjak	SJ

Drahí	veriaci,	na	prahu	nového	roku	2016	vás	
všetkých	čo	najsrdečnejšie	pozdravujem	a	žičím	
vám,	aby	tento	rok	bol	rokom	pokoja,	porozu-
menia,	rodinnej	pohody	a	veľkého	Božieho	mi-
losrdenstva.	Poviete	mi,	či	v	takom	nepokojnom	
svete	môžu	byť	tieto	žičenia	realitou.	Môžu	
a	verím,	že	pre	mnohých	z	nás	aj	budú,	keď	sa	
otvoríme	ponúkaným	milostiam	cez	mimoriad-
ny	Svätý	rok	milosrdenstva.
Svätý	Otec	František,	ktorý	je	tak	veľmi	

citlivý	na	utrpenie,	chudobu	a	duchovnú	biedu	
ľudstva,	sa	rozhodol	otvoriť	pokladnicu	Božích	

darov	a	milostí.	Cirkev	má	veľké	duchovné	po-
klady,	z	ktorých	chce	štedro	rozdávať	všetkým,	
chorým	na	tele	i	na	duši,	trpiacim,	opusteným	
i	bezdomovcom.	Obracia	sa	aj	na	materiálne	
bohatých	ľudí	i	na	bohaté	krajiny	a	všetkých	
vyzýva	k	veľkej	solidárnosti,	k	podeleniu	sa.
Tiež	odporúča	modliť	sa	o	15.00	h	Korunku	

Božieho	milosrdenstva	spoločne	či	súkromne	
a	cituje	z	denníka	sv.	sestry	Faustíny	citáty,	
ktoré	jej	Pán	Ježiš	povedal	na	adresu	záchrany	
hriešnikov.	Jeden	múdry	človek	povedal,	že	
všetci	patríme	za	mreže.	Niektorí	za	tie	železné,	
ale	za	tie	drevené	v	spovednici	všetci.
Médiá	každý	deň	prinášajú	mnoho	katastro-

fických	správ,	atentátov,	vrážd,	teroristických	
útokov	a	iných	nešťastí.	To	ľudí	deprimuje.	Mňa	
však	najviac	mrzí	to,	že	toto	nie	je	obraz	života	

ľudí	na	tejto	zemi.	Je	to	manipulácia.	Veď	každý	
deň	mnoho	ľudí	a	organizácií	koná	nádherné	
skutky	altruistickej	lásky,	služby,	obety.	Ale	to	
médiá	nechcú	vidieť	a	o	tom	informovať.	Prečo,	
neviem.	Žiaľ,	tí,	ktorí	majú	v	rukách	médiá,	si	
musia	uvedomiť,	že	nestačí	ľudí	informovať,	ale	
že	ich	treba	aj	formovať.	A	to	sa	deje	objektívnou	
informovanosťou,	najmä	prinášaním	pozitívnych	
správ,	ktorých	je	v	našej	krajine	i	vo	svete	veľa.
Mali	by	sme	pamätať	na	to,	že	čo	sejeme,	to	

budeme	aj	žať.	Čím	sa	budú	inšpirovať	mladí	
ľudia,	ak	zasievame	iba	negatívne	správy,	tragé-
die,	nešťastie	a	zlé	skutky?	Vidíme,	že	smero-
vanie	ľudstva	je	zlé,	musí	sa	zmeniť,	aby	sme	sa	
sami	nezničili.
Svätý	Otec	nám	v	Roku	milosrdenstva	ponúka	

milostivý	čas.	Čas	na	obrátenie	každého	z	nás,	
aby	sme	boli	schopní	prijať	Božie	milosrden-
stvo.	Využime	ho	a	bude	to	pre	nás	rok	pokoja,	
porozumenia,	rodinnej	pohody	a	veľkého	Božie-
ho	milosrdenstva.
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Nemohol  
som spať

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. je slovenský lekár, vedec, vysokoškolský pedagóg 
a zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych 
misií v krajinách tretieho sveta. Je aj zakladateľom a bývalým rektorom Vysokej 
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Aktívne osobne pôsobí 
v zahraničných humanitárnych misiách.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: VŠZaSP sv. Alžbety

▌� Pán profesor, čo vás viedlo k vašej 
angažovanosti v Afrike?

Zlý spánok. My lekári sme zvyknutí našim 
pacientom predpisovať diazepam, ale, 
našťastie, médiá nám predpisovali v den-
ných správach informácie o strašnej biede 
tretieho sveta. To spôsobilo moju hlbokú 
nespavosť a tá vyvolala túto moju činnosť.

▌� Ako sa zmenila zdravotnícka 
i sociálna situácia v miestach, kde 
pôsobíte?

Väčšinou nevidíte žiadny alebo len mini-
málny efekt, lebo ide o beh na dlhé trate. 
Navyše mi v mysli rezonujú slová môjho 
učiteľa prof. Granninmgera z Viedne, ktorý 
hovoril, že pravý vedec sa nedožije výsled-
kov svojej práce... Preto ak sme s kolegami 
smutní, že nevidíme efekt tak rýchlo, ako 
by sme si želali, pomáhajú nám slová 
Matky Terézie: ,,Nesnažte sa robiť veľké 
a hrdinské skutky, robte malé a drobné 
skutky, ale s veľkou láskou.“
To, že nevidíte efekt, neznamená, že nie je. 
V mnohých afrických dušiach dozrievajú 
veľké rozhodnutia. Máme dva prípady, keď 

sa bývalí agnostici, respektíve moslimovia, 
stali rehoľníkmi po rokoch práce v misii.
A teraz objektívne. Práca našich škôl v Nai
robi je zreteľná aj v tom, že sa nám hlásia 
naši absolventi verejného zdravotníctva 
a sociálnej práce z celého kontinentu. Tí 
sa často päť až osem rokov po ukončení 
štúdia u nás dostanú na významné pozície.
Teším sa, keď tristo detí analfabetov z na-
irobských predmestí každoročne zmeníme 
na čitateľov a pisateľov. Na druhej strane 
mám výčitky, že neposkytujeme našim 
deťom vždy aj náboženskú formáciu. V so-
ciálnej práci, vo výchove a štúdiu sme ďa-
leko lepší a úspešnejší ako v evanjelizácii. 
Preto sme si minulý rok zvolili za vedúce-
ho misie v Nairobi otca Miroslava Spišiaka. 
Ďakujem jemu aj jeho biskupovi Mons. 
Mariánovi Chovancovi, že mohol rok u nás 
pôsobiť. Rovnako ďakujem ďalším kňazom 
– slovenskému verbistovi Mons. Marti-
novi Cingeľovi a bývalému prešovskému 
kaplánovi Petrovi Majerníkovi v Eldorete 
a Mwanze, Ivanovi Bielikovi, kňazovi v Nai
robi, a iným, že zastupujú tam, kde ide 
o starostlivosť o duše, na čo naši lekári 
nemajú čas, silu ani kvalifikáciu.

▌� Afrika je miestom stretnutia 
rôznych náboženstiev. Ako sa to 
odráža v chode misie?

Nemáme takýto problém. V multikultura-
lizme sme ďaleko lepší ako naši politici.

▌� Istotne sú na misiách aj okamihy, 
na ktoré spomínate.

Naposledy v Hegyeshalome, keď sa mo-
hutný starec so sivou bradou denne napo-
ludnie vynáral z rannej hmly a dve hodiny 
poslušne umýval fekálie z mobilných 
záchodov migrantov. Napriek obave, aby 
vzhľadom na výzor neodpovedal na našu 
otázku: „Kto si?“ odpoveďou: „Ja som, 
ktorý som!“, sme sa ho nepýtali na meno. 
Neskôr sme zistili, že ide o generálneho 
biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania v Budapešti.
Veľmi silný zážitok som mal aj vtedy, keď 
náš kolega vykúpil z dotácie otca biskupa 
Viliama Judáka z Nitry prvú skupinu irac-
kých žien a detí z otroctva.

▌� Svätý Otec František vyhlásil tento 
rok za Svätý rok milosrdenstva. 
Ako vnímate túto jeho iniciatívu 
v súvislosti s vaším poslaním?

Tajne si želám, aby pri poslednom súde 
každého z našich členov tropicteam 
zaznelo: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni 
dosiahnu milosrdenstvo.“

▌� Ako je to na Slovensku? Sú tu ľudia 
milosrdní? Nachádzate podporu 
pre svoje misie?

Skrze milosrdenstvo je šanca na prejavy 
solidarity úplne každý deň. Ak by ľudia 
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vnímali solidaritu cez slová Otčenáša 
„chlieb náš každodenný“, tak by migračná 
kríza, ako ju dnes poznáme, vôbec neexis-
tovala.
Či sú ľudia na Slovensku milosrdní? Ak 
to porovnám napríklad s nedávno u nás 
odsudzovaným Gréckom a Srbskom, ktoré 
hostili 664tisíc migrantov, Talianskom, 
ktoré ročne prijme 240tisíc migran-
tov, Nemeckom, ktoré už teraz prijalo viac 
než pol milióna migrantov, či Tureckom, 
ktoré prichýlilo vo svojich táboroch 2,2 
milióna utečencov, je Slovensko, žiaľ, 
na chvoste krajín podporujúcich solidaritu. 
História nás učí, že krajiny, ktoré mali vo 
svojom slovníku ľahostajnosť (Nehas, čo ťa 
nepáli! je, žiaľ, čisto slovenské príslovie), 
dopadli v priebehu dejín veľmi zle. Božia 
spravodlivosť ich živelnými pohromami 
často zmietla zo zemského povrchu.
Mnohí politici, ktorí svoju popularitu 
stavajú na negatívnom postoji a strašení 
migrantmi namiesto toho, aby vycho-
vávali tento národ so štyridsať rokov 
otupovaným svedomím, potvrdzujú, že 
sme v mnohom do Európy ešte nedozreli. 
Sme aktívnym členom Európskej únie, 
pokiaľ ide o eurofondy, schengen a ďalšie 
výhody. Ale keď máme prejaviť solidaritu, 
či už v otázke migrantov, alebo sankcií, 
meníme sa na populistických euroskepti-
kov a solidaritu a ďalšie európske hodnoty 
zakladáme do historického či archeologic-
kého múzea.

▌� V tejto otázke je naša spoločnosť 
a často aj jednotlivci rozpoltení. 
Na jednej strane chcú pomôcť 
núdznemu, na druhej strane sa 
boja terorizmu u nás.

Nečudujem sa tomu. Nemôžeme čakať 
od ľudí, že sa správne rozhodnú, ak nemajú 
pravdivé informácie najmä od politikov. 
Hoci tento národ vzdelávajú najmä médiá 
a školy, politici by mali určovať smer. 
Nikto nepomáha ľuďom zorientovať sa, 

a pritom je celá záležitosť jednoduchá – 
treba odlíšiť tých, čo utekajú pred vojnou, 
od ekonomických migrantov. Nemôžeme 
ich všetkých spájať do jedného celku, 
lebo vstupujú spoločne na pôdu Európ-
skej únie. Treba sa pozrieť na situáciu 
v domovských krajinách týchto ľudí. Ak 
v týchto krajinách prebieha vojna, vraždia 
sa tam civilisti, obmedzujú sa ich základ-
né ľudské práva, tak týmto ľuďom naozaj 

musíme pomôcť. Oni nepredstavujú pre 
nás nebezpečenstvo. Utekajú z domovov, 
lebo im ide o život. Tento prístup sa už 
začal uplatňovať v Maďarsku – tých, ktorí 
mali sýrsky, iracký a jemenský pas, púšťali 
do Nemecka. Ostatných nie.

▌� Ak by ste si mohli niečo priať,  
čo by to bolo?

Aby sa exodus zo Sýrie čím skôr skončil 
a aby v Iraku, Sýrii a Jemene zavládol 

mier. Tým by sa skončila utečenecká kríza 
a my by sme mohli zavrieť našu poľnú 
nemocnicu na chorvátskoslovinskej 
hranici.

▌� Ak by sa niekto rozhodol, že sa 
chce aktívne zapojiť do vašich 
misií, čo ho čaká?

Každá veľká výzva je čiastočne aj krok 
do tmy. Robíme prípravku pre nových 
členov tropicteamu, ktorí chcú ísť von. 
Ak majú srdce na správnom mieste, 
pritiahnu na seba a svoje projekty toľko 
Božieho požehnania, koľko im treba. Veď 
z tropicteamu sa odčlenilo už niekoľko 
samostatných humanitárnych organizácií 
(napr. Dvojfarebný svet, HIA Uganda, 
Hope for sick and poor, Viac než šperk), 
ktoré pracujú autonómne a sú skvelým 
príkladom solidarity s chudobnými 
a chorými.

▌� Ak by ste mohli vysloviť jedno 
prianie smerom k našim čitateľom, 
k čomu by ste ich vyzvali?

Aby sa Európska únia nemusela hanbiť, 
že krajiny V4, teda Česko, Slovensko, 
Maďarsko a Poľsko, prijala príliš 
a pragmaticky rýchlo. Prial by som si, 
aby sme vedeli byť nielen šíriteľom, ale 
v budúcnosti aj tvorcom európskych 
kresťanských hodnôt, medzi ktoré sa isto 
radia solidarita, medzináboženský dialóg 
a pokoj zbraní. Veď inter arma silent musae 
(kde hovoria zbrane, mlčia múzy).

... treba odlíšiť tých, čo utekajú pred vojnou, 
od ekonomických migrantov. Nemôžeme ich všetkých 
spájať do jedného celku, lebo vstupujú spoločne 
na pôdu Európskej únie. Treba sa pozrieť na situáciu 
v domovských krajinách týchto ľudí. Ak v týchto 
krajinách prebieha vojna, vraždia sa tam civilisti, 
obmedzujú sa ich základné ľudské práva, tak týmto 
ľuďom naozaj musíme pomôcť. Oni nepredstavujú 
pre nás nebezpečenstvo. 
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Cesta, ktorou som nechcela ísť
JJ Henrieta Honzová
J� foto: whatweseee.com

Ostávalo už iba pár minút do konca. Držala 
som našu štvrtorodenú na kolenách modliac 
sa Korunku Božieho milosrdenstva. Mamka 
s babkou boli tesne pri ňom, lebo jeho dych 
pomaly strácal na intenzite. Posledné dva 
dni srdce prudko bilo, akoby veľmi chcelo 
ostať žiť. Nedalo sa. Dedko Jozef odchádza. 
Navždy. Babka rukou naznačila, aby sme sa 
stíšili, lebo prichádza jeho čas. Opúšťa nás 
a ide do večnosti k svojmu Otcovi.

Nastal vo mne zmätok. Chcela som, aby 
bol konečne vyslobodený z tejto krutej bo-
lesti, ale zároveň som nechcela, aby odišiel. 
Obe túžby sa vo mne bili a v tom všetkom 
vyšlo z hlbín môjho srdca: „Nech sa stane, 
Pane, ako ty chceš.“ Prišlo to. A ja som to 
prijala. Akoby zázrakom. Keď sme mali pred 
dvoma mesiacmi deň spoločenstva a jedno 
dievča hovorilo svoj príbeh, Boh mi cez jej 
ústa povedal, že ma prevedie cestou, ktorou 
nechcem ísť. „Dobrý Bože, naozaj? Zvlád-
nem to? Ty vieš, ako veľmi som ho ľúbila. 
To on ma vychovával a ukazoval mi mužský 
vzor. Ja ešte nie som pripravená, ešte trocha 
počkaj.“ Boli to moje výkriky do éteru neba, 
ale v kútiku duše som vedela, že tomu bu-
dem musieť čoskoro čeliť.

Dôstojne sme ho obliekli a odprevadili 
z domu. Štyri generácie žien v jeho živote. 
Manželka, dcéra, vnučka a pravnučka.

Som emočný človek. Všetko sa ma dotýka. 
Roky som sa budila so strachom, čo ak... Čo 
ak si povoláš do večnosti môjho milované-
ho dedka alebo babku? Čo potom? Ako to 
zvládnem? Ako budem ďalej žiť? Na koho sa 
obrátim? Roky som vopred trpela za nie-
čo, čo ma tak či tak raz čakalo. Raz tomu 
budem čeliť. Tá úzkosť zvierala moje srdce 
veľmi dlhý čas.

... medzitým sa ma dotkol Ježiš a zjavil mi 
svoju lásku, ktorá mi zmenila svet. Stále som 
prežívala strach. Predsa len, nikdy som ne-
čelila smrti blízkeho človeka. Nevedela som, 
čo ma čaká, ale zároveň som mala nádej. 
Boh sa dotkol môjho prežívania a ja sa cítim 
slobodná. Cítim smútok, čo je prirodzené, 
ale nie je to smútok, čo ničí. Denne sa s ded-
kom rozprávam a prosím ho o orodovanie. 
Zároveň sa však prihováram zaňho. Nebo je 
mi teraz oveľa bližšie, osobnejšie..., lebo ma 
tam čaká môj milovaný dedko.

11.	februára	1925,	na	sviatok	Panny	Márie	Lurdskej,	vstúpila	Terézia	Demjanovičová	do	Naza-
retu,	noviciátu	milosrdných	sestier	svätej	Alžbety.	Sprevádzal	ju	brat	Karol,	vtedy	už	kňaz,	a	jej	
dve	sestry,	Mária	a	Anna.	...	Tu	Terézia	začala	nový	život	s	horlivosťou	a	obetavosťou.	S	veľkým	
oduševnením	nastúpila	na	cestu	kresťanskej	dokonalosti	a	bola	odhodlaná	i	za	cenu	najväčších	
osobných	obetí	dostať	sa	až	na	samý	vrchol.	Všetky	sestry,	ktoré	s	ňou	žili	v	tom	istom	dome,	
spozorovali	jej	nezvyčajnú	horlivosť	a	dobrý	príklad...
Duchovným	vodcom	mladých	noviciek	bol	benediktínsky	kňaz	otec	Benedict	Bradley.	Čosko-

ro	spozoroval	hlboký	duchovný	život	novicky	Terézie	Demjanovičovej,	ktorú	mu	Pán	Boh	zveril	
do	opatery,	aby	ju	viedol	po	ceste	dokonalosti.	...
Otec	Bradley	o	jej	prvých	týždňoch	v	noviciáte	povedal:
„Asi	o	tri	týždne	po	vstupe	sestry	Terézie	do	noviciátu	som	si	v	spovednici	uvedomil,	že	mám	

pravdepodobne	do	činenia	s	mimoriadnou	dušou...	Doteraz	bol	jej	duchovným	vodcom	vo	
všetkých	mimoriadnych	záležitostiach	Pán	Ježiš,	jedine	on.	On	ju	neprestal	viesť	až	do	konca	
jej	života...	S	podivuhodnou	pozornosťou	na	drobnosti	sa	rozpamätala	na	nedokonalosti,	ktoré	
ju	v	duši	pálili.	Keď	skončila	svoju	celoživotnú	spoveď,	pochyboval	som	o	tom,	či	sa	niekedy	
za	celý	svoj	život	vôbec	dobrovoľne	dopustila	nejakého	všedného	hriechu.	V	jednej	veci	som	si	
však	bol	celkom	istý:	nikdy	v	živote	sa	nedopustila	smrteľného	hriechu.“
Horúcou	túžbou	Terézie	bolo	stať	sa	svätou.	Nie	však	pred	svetom	alebo	v	očiach	svojich	

rehoľných	spolusestier.	Chcela	byť	svätou	v	skrytosti,	iba	pred	Pánom	Bohom.

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

JJ

J� Adriana	Krotká

Do	rodičovstva	mnohí	vstupujú	s	predstavou,	
že	budú	tým	najlepším	rodičom	–	otcom	či	
mamou.	No	snaha	byť	dokonalým	podkopáva	
úsilie	tých	rodičov,	ktorí	sú	(či	majú	potenciál	
byť)	vo	všetkých	praktických	aspektoch	dosť	
dobrí	v	uspokojovaní	potrieb	dieťaťa.	(O	tom,	
že	stačí	byť	dosť	dobrým	rodičom,	bol	pediater	
a	psychoanalytik	Donald	W.	Winnicott	presved-
čený,	a	domnieval	sa,	že	byť	dokonalým	rodi-
čom	je	nerealistické,	a	rovnako	nie	je	prospešné	
dokonalosť	od	rodičov	očakávať.)

Čo	teda	dosť	dobré	rodičovstvo	je?
Dosť	dobré	rodičovstvo	je	proces	primerané-

ho	napĺňania	potrieb	dieťaťa.	Keď	dieťaťu	plne	
zabezpečujeme	potreby	v	správnom	období	
jeho	života,	umožníme	tým	jeho	pripútanie	
k	nám	rodičom	a	vypestujeme	v	ňom	základ-
nú	istotu	–	pocit	bezpečia,	nevyhnutný	pre	
neskoršie	psychické	zdravie	a	sebaúctu.	Koncept	
dosť	dobrej	matky	hovorí,	že	matka	sa	spočiatku	
prispôsobuje	všetkým	potrebám	dieťaťa,	preto-
že	chce,	aby	sa	jej	dieťa	malo	dobre.	Táto	fáza	je	
dôležitá,	ale	nie	je	udržateľná	nastálo.	Deti	po-
trebujú,	aby	ich	matky	od	istého	času	„zlyhávali“	
v	tolerovateľnej	miere,	pretože	skrze	to	sa	učia,	
že	žijú	v	nedokonalom	svete.	Ako	dieťa	rastie,	
stáva	sa	schopnejším.	Na	to,	aby	sa	posunulo	
z	úplnej	závislosti	od	matky	k	samostatnosti,	

musí	dobrá	matka	postupne	prispôsobovať	
svoje	správanie	veku	dieťaťa	a	čoraz	menej	
okamžite	uspokojovať	jeho	potreby.	Toto	matki-
no	správanie	pomáha	dieťaťu	učiť	sa	tolerovať	
frustráciu	a	pomáha	mu	adaptovať	sa	na	realitu,	
s	ktorou	sa	stretne	vo	vonkajšom	svete	ponúka-
júcom	nielen	radosť,	ale	aj	sklamanie.
Poviete	si	–	ale	to	je	zlyhávanie!	Nie,	to	nie	je	

zlyhávanie.	Cieľom	rodičov	totiž	nie	je	dopes-
tovať	skleníkovú	rastlinu,	ktorá	vykvitne,	ale	
pomôcť	vyrásť	človeku,	ktorý	bude	samostatný,	
schopný	starať	sa	o	seba,	ale	aj	pomáhať	iným.	
Dosť	dobrý	rodič	má	v	rámci	svojich	schopností	
umožniť	vývin	dieťaťa	v	prirodzenom	prostredí,	
podporiť	ho	pri	zvládaní	výziev	a	prekážok	sveta	
či	vytvoriť	„závetrie“	–	bezpečné	miesto,	kde	
môže	dieťa	načerpať	silu,	keď	sa	mu	nedarí.

Rekapitulácia
JJ

J� Juraj Gradoš

Koniec roka je časom, keď mnohí rekapitu-
lujú. Robia sa grafy, tabuľky... I v médiách 
sa vtedy často hovorí o výsledkoch. Len sa 
pritom akosi zabúda na to, čo robí výsledok 
dobrým výsledkom. A to je práca a obe-
tavosť tých, ktorí sa na tvorbe výsledku 
podieľajú.

Možno ste aj vy počuli napríklad o pora-
dí najlepších základných a stredných škôl 
na Slovensku. Je zaujímavé, že je tam veľa 
škôl práve z východného Slovenska. V Brati-
slave ide zasa napríklad o cirkevnú základnú 
školu. Aj to nepriamo poukazuje na dôvod, 
prečo tieto školy dopadli tak dobre. Je v nich 
jednota – ľudia sa zdieľajú, neseparujú. Žiaci 
sa v nich cítia rovnako dobre ako učitelia. 
A práve tento vzájomný súlad vedie k lepším 
výsledkom. Hlavným úmyslom učiteľa nie 
je odučiť či naučiť, aby mal dobré výsledky, 
ale aby deti boli lepšie pripravené na život. 
Cieľom sú teda deti, vzťah s nimi. A na lásku 
učiteľa, ktorý takto žije, dieťa odpovedá svo-
jou láskou, svojou pozornosťou na hodine 
i mimo nej.

V decembri sme pravdepodobne všetci 
zaregistrovali protest v zdravotníctve. Už 

ani neviem spočítať, koľkokrát zdravotné 
sestry vyšli do ulíc, koľkokrát prosili, aby ich 
začali počúvať. No niektorí ľudia to očividne 
stále nechápu. Tí, čo vládnu, sa spoliehajú 
na dobré srdce týchto žien, ale i mužov. 
Srdce, ktoré im nedovolí opustiť chorého 
pacienta. Iní zasa na ne nadávajú, že peniaze 
uprednostňujú pred záujmom o chorých. 
Ale aj oni potrebujú platiť nájom, energie, aj 
oni sa potrebujú obliekať, jesť, vychovávať 
svoje deti. To, že zdravotná starostlivosť 
na Slovensku je stále na dobrej úrovni, je aj 
ich zásluha. A ak niekto nevidí ich prácu, 
necení si ju, potom nevníma jej dôležitosť 
natoľko, aby ju vedel patrične oceniť. Veď 
z päťsto každoročne vyučených zdravotných 
sestier až štyristo si nájde prácu v zahraničí. 
Prečo asi?

O kňazoch sa tiež často píše. Vždy, keď 
vypláva na povrch nejaká špina, slabosť, 
hriech. Alebo ak im zvýšia platy. Vtedy sa 
všetci s radosťou zahryznú do Cirkvi. Ale ne-
vidia, koľko dobra kňazi, rehoľníci i veriaci 
urobili, koľko ho denne robia. Je to obrovský 
nepomer. Spýtajte sa bezdomovca na ulici, 
kto mu spustí zo svojho vrecka najľahšie? 
Bohatý biznismen či kňaz, rehoľná sestra? 
Spýtajte sa staršej opustenej susedy, ako jej 
dobre padne porozprávať sa s kňazom. Veď 
psychológ je pre nás vzdialený, a kňaz urobí 
to isté – vypočuje, poradí. A čo za to chce? 

A to nehovorím o nezmerateľnej činnosti 
týchto osôb v duchovnom svete, v otázke 
sviatostí a spásy. A veriaci? Veď práve vďaka 
aktívnym veriacim sa môžu ostatní duchov-
ne potešiť i cez rôzne vystúpenia mladých. 
Stačí sa vrátiť späť o týždeň, dva. V chrá-
moch zneli akadémie, jasličkové pobožnosti. 
V speve dobrého kantora, ktorý doň dáva 
srdce, sa v človeku až rozpúšťa zlo, ako 
sa vosk roztápa vo svetle sviečky. A krása 
výzdoby chrámu povznáša rovnako, ako 
za ňou nevidíme hodiny námahy cerkov-
níčky.

Mohol by som rozprávať o tom, ako 
vplýva úsmev predavačky, nevinná otázka 
na zdravie, na deti, na celkový obrat predaj-
ne. Veď ak sa na nás usmeje, s oveľa väčšou 
radosťou sa tam vrátime nakúpiť. Vytvorí-
me si vzťah. Podobne je to všade, v úrade 
i u kaderníka.

A kto by nevidel dobrú prácu a zanietenie 
mnohých lekárov, hasičov, policajtov...

Každý človek, ktorý si uvedomuje dôle-
žitosť svojej práce a vidí v nej viac ako iba 
prostriedok na dosiahnutie príjmu, ju robí 
s láskou, odovzdanosťou. Vďaka týmto ľu-
ďom, ktorých sú na Slovensku milióny, sme 
na tom stále dobre. Nenahradili sme vzťah 
za peniaze. Nemeriame ho peniazmi. A tak 
sme stále otvorení životu, otvorení prijať 
dieťa a – čokoľvek iné tvrdia „hluční“ ľudia 
– i prijať núdzneho imigranta, ktorý ušiel 
z domu v strachu o život.

A práve za túto otvorenosť, za schopnosť 
milovať patrí všetkým ľuďom dobrej vôle 
na Slovensku vďaka a prosba, aby v tom 
vytrvali celý nasledujúci rok.
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RODINA – dobrý základ
Človek upadol do hriechu, rozišiel sa s Bohom a začal kráčať životom svojou vlastnou 
cestou. Boh je však zdrojom všetkého dobrého. Dokonale miluje človeka a túži ho navždy 
zahŕňať večným šťastím. Ak sa človek od Boha odvráti, neostáva mu iné, len hľadať 
spokojnosť v niečom inom. Okrem Boha však neexistuje nič, čo by človeka dokázalo 
naplniť takým šťastím, ako to človek potrebuje. Preto pokusy hľadať spokojnosť v majetku, 
v úspechoch alebo aj vo vzťahoch s druhými ľuďmi vedú vždy k väčšiemu alebo menšiemu 
sklamaniu.

JJ Štefan Paločko, Marcel Pisio
J� foto: Loren Kerns, flickr.com

Takéto sklamania zas vedú k ďalším 
hriechom – výčitkám, hádkam, sebectvu, 
neochote slúžiť, odvrávaniu a mnohým 
ďalším. Rodiny sú nebezpečenstvu týchto 
hriechov vystavené v prvom rade. Všetky 
tieto hriechy totiž vyplývajú zo sklamania zo 
vzťahov, predovšetkým rodinných, a kladú 
si za cieľ napraviť manželku, manžela, deti 
či rodičov. No hriech nedokáže nič napraviť, 

len prehĺbiť sklamanie z nedostatku lásky 
v rodinných vzťahoch.

Ježiš Kristus však vstupuje do našich rodín 
s pozvaním, aby sme nehľadali dokonalé na-
plnenie svojich životných potrieb v človeku, 
s ktorým zdieľame rodinné spoločenstvo. Aj 
ten najlepší manžel, aj tá najlepšia manžel-
ka, aj tie najlepšie deti a najlepší rodičia sú 
hriešni ľudia a sami potrebujú byť napĺňaní 
láskou. Preto očakávať od nich dokonalé 
pochopenie, trpezlivosť či chápavosť pove-
die vždy v konečnom dôsledku k väčšiemu 
alebo menšiemu sklamaniu. Ježiš Kristus 
vie, že naša duša volá po pochopení, prijatí 

a láske, a preto nám ohlasuje, že je to práve 
a jedine on, kto nám vie dať to, čo naša duša 
nevyhnutne k šťastiu potrebuje. Je to on, kto 
človeka dokonale chápe, miluje, má naňho 
čas a je ochotný kvôli nemu nechať sa aj 
ukrižovať.

Svoju lásku i svoj život naplnený več-
ným šťastím prirovnáva k vode, po ktorej 
človek túži a ktorú zúfalo hľadá v ostatných 
ľuďoch. Preto nás pozýva k sebe a hovorí: 
„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech 
príde ku mne a nech pije.“ (Jn 7, 37) To, 
čo človek tak zúfalo na život potrebuje, je 
samotný Ježiš Kristus s jeho láskou a s jeho 
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životom, ktorý je mocnejší ako smrť, lebo je 
schopný smrťou prejsť do večného života. 
Ak sa človek nechá takto Kristom napojiť 
v modlitbe, v rozjímaní nad jeho životom 
či v prijímaní jeho tela a krvi, už nič dô-
ležité mu v živote nebude chýbať. Všetky 
problémy, ťažkosti, neláska ľudí, ba aj smrť 
sú v Kristovi premožené, lebo jeho život, 
ktorým sa kresťan kŕmi, je plný Boha ako 
zdroja všetkého šťastia, a nemôže ho zničiť 
ani samotná smrť. Preto sa apoštol Pavol 
nebojí zvolať: „Ak je Boh za nás, kto je proti 
nám?“ (Rim 8, 31) Takýto kresťan naplnený 
Kristovým životom je skutočným dedičom 
večného života v Božom raji, do ktorého 
smeruje.

V rodinách dochádza mnohokrát ku 
konfliktom. Členovia rodiny sa vzájomne 
obviňujú z nedostatku lásky, a tak i zo zod-

povednosti za konflikty. Ak je však človek 
naplnený Kristovým životom a prežíva 
dokonalé prijatie samotným Bohom, už 
nepotrebuje obviňovať ostatných ľudí, že 
mu dávajú málo lásky, že sú netrpezliví, 
nepozorní, sebeckí, už nepotrebuje nimi 
manipulovať, hádať sa a vyhrážať, aby sa mu 
dostalo od členov rodiny viac pochopenia 
a prijatia. Ak bol smädný po láske, teraz, 
keď sa nechal napojiť Kristom, získal všetko, 
čo na šťastný život potrebuje. A tak môže 
začať na sebe pozorovať to, čo hovorí Ježiš 
Kristus o človeku, ktorý je bohatý na Boží 
život: „Z jeho vnútra potečú prúdy živej 
vody“ (Jn 7, 38). Kým prázdny, nemilovaný, 
nepochopený človek býva prirodzene zau-
jatý tým, ako pochopenie a prijatie od ľudí 
získať, ten, kto je naplnený Kristom, môže 
zo svojho bohatstva rozdávať. Lásku, ktorú 
dovtedy od ostatných členov rodiny vyžado-
val, môže teraz dávať ostatným bez ohľadu 
na to, či mu bude opätovaná, alebo nie. Veď 
Boh je nevyčerpateľným zdrojom lásky, a tak 
aj keby celý svet takéhoto kresťana nená-
videl, dokonalosť Božej lásky a jeho života 
je všetko, čo potrebuje a z čoho môže stále 
nezištne rozdávať.

Keď malého Ježiša po troch dňoch hľada-
nia nájdu v jeruzalemskom chráme, Mária 
mu hovorí: „S bolesťou sme ťa hľadali.“ 
Koľko bolesti prežíva mama, otec, keď hľa-
dajú dnes svoje zatúlané deti! Koľko bolesti 
prežívajú rodičia a celé rodiny, keď sa deti 
často ani nenechajú nájsť! Koľko rôznych 

nebezpečenstiev aj dnes ohrozuje človeka! 
Koľko rôznych nebezpečenstiev ohrozu-
je rodinu! Diabol sa neuspokojí s niečím 
druhoradým, on útočí na to, čo má veľkú 
hodnotu. To vzácne, čo je v dnešnej dobe 
ohrozené, je práve rodina. Aj dnes chce 
v rodine, medzi ľuďmi, vo vzťahoch vládnuť 
zlo, klamstvo, faloš, neúprimnosť. Tak ako 
v každej dobe, aj dnes sa musíme postaviť 
na obranu. Nesmieme len tak ľahostajne 
vymeniť všetky vzácnosti za to, čo je menej 
hodnotné. V týchto časoch je ťažké žiť ako 
Svätá rodina, ale nie je to nemožné. Tento 
svet nepraje a ani zďaleka nepodporuje 
hodnoty a myšlienky kresťanstva. Náš kaž-
dodenný život sa podstatne zrýchlil, vytvára 
veľké nároky na rodinu a je čím ďalej ťažšie 
žiť plnohodnotný kresťanský manželský 
život. Mnoho rodín musí denne prekoná-

vať nemalé finančné problémy, aby vôbec 
prežili. Neprekvapuje, keď nás v takej chvíli 
prepadne zúfalstvo a beznádej. Isté však je, 
že zúfalstvo nikdy nie je rozumná reak-
cia. Ježiš mohol prísť na tento svet akým-
koľvek spôsobom, ale on si vybral rodinu. 
Takýmto spôsobom jej prejavil úctu.

V Ježišovi prichádza nádej aj do našej 
rodiny. Ak dnes naša rodina alebo niekto 
z nás prechádza akýmikoľvek problémami, 

ak sa trápime rôznymi otázkami a bojujeme 
každý deň so svojimi slabosťami, nebojme 
sa. Boh o tom vie a stojí verne pri nás. Len 
mu plne dôverujme a uvidíme, že našu 
rodinu nikdy nesklame. Tak veľmi dnes my 
rodičia – dnešní Jozefovia a Márie – potre-
bujeme odvahu nasledovať veľký príklad 
v plnení Božej vôle. Je ľahké povedať, že oni 
mali len jedno dieťa, ale ja mám dve, tri... 
Doba bola vtedy iná… Ale predstavme si 
seba v ich úlohe a to, čo od nich žiadal Boh. 
Keby sa vám, matky, zjavil anjel a oznámil 
Božie dieťa, ako by ste sa zachovali? A keby 
vás, otcovia, Boh postavil pred hotovú vec, 
že sa stanete otcom Božieho Syna, hneď by 
vám prebehlo mysľou: ja toho nemôžem byť 
hodný, jednoducho dnes sa to nedá, dnes to 
nie je v móde. Keď si tak predstavíme rodiny 
dneška, zdá sa nám to ako vymyslený prí-
beh. Rodiny potrebujú predovšetkým veľkú 
lásku, lásku Boha, ktorá sa postará o všetko.

Dávajme teda dôraz na tieto hodno-
ty človeka, obohacujme nimi svoje deti, 
dávajme im skutočné príklady, nie príklady 
ľudí, ktorých hanobia peniaze, žijú nemrav-
ným životom a myslia si, že sú králi zeme. 
Vidíme, ako sa v každej dobe démon snažil 
oklamať človeka, ako útočil na jeho vzťah 
k pravému Bohu, ako ponúkal všetko mož-
né, len aby zničil to, čo je skutočne vzácne. 
Nebojme sa byť apoštolmi týchto čias, nech 
sa aj teraz nanovo dejú zázraky v našich 
rodinách, v našich vzťahoch. Nevzdajme sa 
odvahy hlásať vernosť Slovu, ktoré sa stalo 
telom, vstúpilo do tohto sveta, aby zmenilo 
jeho dejiny a aby zmenilo aj dejiny našej 
spásy. A môžeme si byť istí, že naša doba 
už nebude poznačená rozvodmi, potratmi 
a neúctou k životu človeka.

... prázdny, nemilovaný, nepochopený človek býva 
prirodzene zaujatý tým, ako pochopenie a prijatie 
od ľudí získať, ten, kto je naplnený Kristom, môže zo 
svojho bohatstva rozdávať.
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Poď do Krakova!
JJ Marek Baran
J� foto: inquirer.net

Milý mladý priateľ,
je čas, keď v nás pomaly doznievajú tajomné 
chvíle Vianoc. Rozlúčili sme sa so starým 
rokom a tešíme sa z príchodu nového. 
Mnohí z nás si kladú otázku, čo pekného 
zažijú v roku 2016 alebo možno na akých 
stretnutiach a akciách v Cirkvi sa zúčastnia. 
Od 8. decembra prežívame mimoriadny 
jubilejný Rok milosrdenstva, ktorý potrvá 
do konca novembra. Je to výzva pre každé-
ho kresťana, aj mladého, aby v milostivom 
roku prehĺbil svoj vzťah k Bohu a nechal 
sa objať milosrdným Otcom. „Jubileum 
milosrdenstva nám pripomína, že Boh nás 
očakáva s otvorenou náručou tak, ako otec 
očakával márnotratného syna,“ napísal Svätý 
Otec František na svojom twitteri. Na to, 
aby si Rok milosrdenstva prežil ešte hlbšie 
a radostnejšie, dávame ti do pozornosti jed-
nu mega akciu mladých celej Cirkvi. Sú to 
Svetové dni mládeže (SDM). Ide o najväčší 
sviatok mladých, ktorý sa uskutoční v druhej 
polovici júla 2016 v neďalekom Krakove. Ak 
si sa ešte nikdy nezúčastnil na medzinárod-
nom stretnutí mladých, tak je tu pre teba 
jedinečná príležitosť. Určite to stojí na za-
myslenie.

Ako sa to všetko začalo?

Začiatky SDM
Históriu SDM začal písať svätý Ján Pavol II. 
Už od čias, keď sa stal kňazom, veľa svojho 
voľného času venoval mladým ľuďom. 
Spoznával ich túžby a otázky srdca, na ktoré 
s nimi hľadal odpovede. Stretávanie a kon-
takt s mládežou neprerušil, ani keď sa stál 
pápežom. Krátko po jeho zvolení odkázal 
mladým: „Vy ste budúcnosťou sveta. Vy ste 
nádejou Cirkvi. Vy ste mojou nádejou!“ Pri 
všetkých apoštolských cestách si vyčlenil 
čas na stretnutie s mladými. V roku 1985 
Ján Pavol II. ustanovil Kvetnú nedeľu za deň 
mládeže. Okrem Kvetnej nedele sa na pá-
pežov podnet začali každé dva až tri roky 
konať medzinárodné stretnutia mladých. 
O vzniku SDM svätý pápež povedal: „Nikto 
si nevymyslel svetové dni mládeže. Boli to 
mladí, ktorí ich vytvorili. Tieto dni, tieto 
stretnutia sa odvtedy stali potrebou mladých 

na všetkých miestach sveta. Stali sa veľkým 
a očarujúcim svedectvom, ktoré mladí pri-
nášajú o sebe samých, a stali sa aj účinným 
prostriedkom evanjelizácie.“ Prvé SDM sa 
konali v roku 1987 v Argentíne. Pokračovali 
v Santiagu de Compostela, Čenstochovej, 
Denveri, na Filipínach, v Ríme... Ostatné 
Svetové dni mládeže sa konali v brazílskom 
Riu de Janeiro v roku 2013.

Hlavným motívom SDM je to, aby každý 
mladý človek zakúsil Krista osobne. Aby 
sa Ježiš stal jeho pevným základom – ska-
lou, na ktorej bude môcť postaviť celý svoj 
život. To sa môže udiať cez veľké a radostné 
spoločenstvo mladých chváliace Boha, cez 
modlitbu, sviatosti, zdieľanie a svedectvá 
ostatných, ktorí túžia ohlasovať Ježiša Krista 
ako Pána a Spasiteľa. Toto všetko môžeš 
zažiť tohto roka v neďalekom Krakove.

Krakov 2016
Poľské mesto Krakov sa 25. až 31. júla pre-
mení na oázu radosti, viery a nádeje vďaka 
mládeži z celého sveta. Predpokladá sa 
príchod dvoch miliónov mladých, ktorí sa 
stretnú so Svätým Otcom Františkom, aby 
sa zamýšľali nad slovami piateho blahosla-
venstva.

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiah-
nu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)

Kde inde by sa mohlo uskutočniť toto 
svetové stretnutie, ak nie v meste, z ktorého 
sa úcta k Božiemu milosrdenstvu rozšírila 

do celého sveta. Neviem, či nám mladým zo 
Slovenska sa ešte naskytne taká jedinečná 
možnosť zúčastniť sa na stretnutí svetového 
formátu takpovediac za kopcom. Čas strá-
vený s Bohom v spoločenstve mladých ľudí, 
ktorí túžia ísť za Kristom a svedčiť o ňom aj 
v dnešných časoch, nikdy nie je zbytočný. Je 
to životná skúsenosť, z ktorej môžeš čerpať 
celý život. Veď vyše dva milióny mladých sa 
stretnú na jednom mieste iba sto kilomet-
rov od našich hraníc, aby sa spolu modlili, 
povzbudzovali vo viere a vydávali svedectvo 
o dobrote a milosrdenstve Boha.

To by si si nemal nechať ujsť!
Do Poľska chceme ísť ako jedna Božia 

partia mladých gréckokatolíkov, ktorú bude 
zastrešovať mládežnícke centrum Bárka 
v Juskovej Voli. Preto sa zaregistruj cez 
stránku www.gmcbarka.sk, na ktorej nájdeš 
potrebné informácie o registrácii. Ak máš 
túžbu duchovne sa pripraviť na SDM v Kra-
kove a zároveň prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, 
práve táto rubrika je pre teba. Postupne 
ti budeme v rubrike pre mladých prinášať 
katechézy z duchovnej prípravy na SDM, 
tzv. Milosrdný rok.

Drahý priateľ,
nezabudni sa porozprávať o svetových 

dňoch mládeže aj so svojimi spolužiakmi 
a známymi. Viac informácií o SDM v Krako-
ve nájdeš na stránke www.svetovednimla-
deze.sk.

Tešíme sa na teba aj na tvojich priateľov 
pri ďalších číslach a budeme radi, ak sa  
stretneme v Krakove.
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Okultná symbolika

JJ

J� Antónia	Rabatínová

Je	nepochybné,	že	zlo	ako	také	existuje.	Musí-
me	si	uvedomiť,	že	zlo	je	nedostatkom	dobra.	
Pôvodcom	zla	je	diabol,	ktorý	je	duchovným	
bytím,	nemá	telo,	no	ako	duchovná	bytosť	
dokáže		na	seba	brať	rôzne	podoby	výzoru	či	
hlasu,	aby	človeka	uviedol	do	zmätku.	Navyše	
si	privlastňuje	mnohé	znaky	a	symboly,	ktoré	sa	
môžu	stať	vstupnou	bránou	pre	jeho	pôsobenie	
v	živote	človeka.

Americký	protestantský	teológ	Paul	Tillich	
poukazoval	na	to,	že	symbol	vždy	obsahuje	
viac,	ako	sme	schopní	na	prvý	pohľad	poznať,	
pretože	je	živým	výrazom	nadosobného	sveta.	
Hoci	symbol	môžeme	vnímať	zmyslami,	pou-
kazuje	na	niečo,	čo	zmysly	presahuje	a	čo	nie	
je	nimi	vnímateľné.	Charakteristickým	znakom	
symbolu	je	to,	že	má	moc,	ktorá	spočíva	v	ňom	
samom.	Práve	tým	sa	symbol	odlišuje	od	zna-
ku,	ktorý	vlastnú	moc	nemá.	Symbol	má	moc,	
ktorou	pôsobí	na	človeka	a	oslovuje	ho	celého,	
čo	znamená,	že	symbol	nezasiahne	len	hlavu,	
ale	i	srdce.

Náboženské	symboly	odkazujú	na	duchov-
ný	svet,	ktorý	prekračuje	ľudskú	vnímavosť,	
reprezentujú	to,	čo	je	zmyslami	nevnímateľné,	
sprostredkúvajú	prítomnosť	duchovných	síl.
Diabol	aj	dnes	pokúša	ľudí	vetou:	„Budete	

ako	Boh.“	(Gn	3,	5)	Postoje,	rôzne	gestá,	znaky	
a	symboly	prezentované	médiami	v	rámci	
reklám,	filmov,	videoklipov	hudobných	kapiel	
na	prvý	pohľad	nedávajú	zmysel,	ale	po	dô-
kladnejšej	analýze	možno	pozorovať	spojitosti	
s	okultizmom.	V	nasledujúcich	vydaniach	nášho	
časopisu	vám	predstavíme	najvyskytujúcejšie	sa	
symboly,	ktoré	patria	do	sféry	okultizmu.

Na vlastné uši (alebo v srdci?)
JJ

J� Pavol Burda

Vlastná skúsenosť je niečo, čo sa nedá vziať. 
Žalmista (v prípade 44. žalmu Koreho sy-
novia) začína ďalší zo žalmov spomienkou, 
ktorá sprevádza dejiny Izraela. Viera sa vo 
vyvolenom národe odovzdáva počúvaním. 
Nová generácia vždy načúvala skúsenos-
tiam s Božou mocou prostredníctvom slov 
svojich otcov. Tak vznikala skúsenosť, ktorá 
sa nedá vziať. Navyše vieru v Boha sprevádza 
viera v pravdivosť predkov. Dva zdroje, čo 
neklamú: Boh na nebesiach aj otec dávajúci 
život.

Napriek spomienkam na veľkú Božiu po-
moc sa národ podľa žalmistu ocitá na úteku 
pred nepriateľom; znova mu ide o život. 
„Kde je teraz Boh, čo vám pomáhal?“ pýtajú 
sa okolité národy. V rozpore medzi vierou, 
mocne preukázanou v minulosti, a neistou 
budúcnosťou sú nielen Koreho synovia 
v čase zapísania žalmu. Skúsenosť, ktorú 
na vlastné uši – alebo skôr vo vlastnom srdci 
pozná každý z nás. Vyjadriť sa dá takto: Ak 
je Boh so mnou (a vždy bol), tak prečo ma 
opustil?

Odpoveď na celkom jasnú otázku nie je až 
taká jednoduchá. Isté je, že Boh ma ne-
opúšťa. On si ma vyvolil – daroval mi život, 
vieru a napokon seba samého. Vyvolenie 
jeho lásky (rozhodnutie milovať) je pevné. 
Rozhodol sa ma milovať od lona matky. 

Svoje rozhodnutie nemení. Tak ako celý Boh 
ostáva rovnaké aj jeho vyvolenie. Nedosta-
tok sa preto oplatí hľadať na druhej strane 
vzťahu, teda u seba.

Zmenili sa moje postoje a pohľady?
Nevyschla moja ochota slúžiť Pánovi?
Nesplynul som s okolím?
A čo čistota mojich zámerov?
Žijem s túžbou konať čo najnevinnejšie?
Ale ani istota vlastnej nevinnosti (v. 19) 

nie je zárukou postrehnuteľnej Božej útechy. 
V čase skúšky Boh akoby stíchol. Po chví-
ľach, keď ukazoval svoju silu, tak nasleduje 
čas, keď sa prejaví (alebo skôr môže preja-
viť) sila človeka.

V čase takejto „biedy ducha“ je dôležité 
robiť práve to, čo nás učí žalm. V čase sucha 
spomínať na dažde. V čase chladu nechať 
rozpaľovať svoje srdce a spomienky zážitka-

mi Božej lásky nezávisle od toho, čo počuje-
me uchom. Boha chváliť za to, čo mi doteraz 
dal – hoci som momentálne v slepej uličke 
a bez istôt. Vlastnú skúsenosť Božej dobroty 
si nenechať vziať ničím, teda ani terajšou 
skúškou. Uveriť, že Boh sa ukáže ako víťaz. 
Napokon, nejde o naše meno. Boh je ten, 
kto sa naším životom oslavuje. Aj keď teraz 
mlčí, bude mať posledné slovo. Ja zostanem 
prostriedkom jeho konania. Môj život sa 
môže stať prejavom jeho starostlivosti.

Pane, zachráň nás, lebo nejde len o naše 
meno. Tvoja záchrana nám bude ďalšou 
istotou, o ktorú sa oprieme nabudúce. Vte-
dy, keď znova prestaneme počuť tvoj hlas 
a nerozoznáme tvoje skutky. V čase ďalšej 
bezradnosti bude nám táto prítomná chvíľa 
skúšky skúsenosťou, čo nám nik nevezme. 
Skúsenosťou vlastného srdca, nielen ucha.

Spresnenie k článku  
Symbol pastiera
V	Prešovskej	metropolii	sa	dodnes	používa	biskupská	palica	
s	hadmi,	ako	bola	opísaná	v	prvej	časti	článku	Symbol pas-
tiera v	minuloročnom	čísle	24	–	25.	Ak	bol	niekto	uvedený	
do	omylu	ilustračnou	snímkou	v	minuloročnom	čísle	26	
znázorňujúcou	iný	typ	palice,	ospravedlňujem	sa.

Juraj	Gradoš,	šéfredaktor
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Sviatostnosť manželstva

JJ

J� Jozef	Miňo

Prednedávnom	synodálni	otcovia	v	modlitbe	
a	diskusii	hľadali	riešenia	problémov	rodín	ce-
lého	sveta	na	synode	o	rodine	v	Ríme.	Preto	je	
dôležité	vidieť,	že	Cirkev	ponúka	pre	manželov	
spôsob	riešenia	problémov	a	starostí,	ktoré	ich	
sprevádzajú	manželov	v	spoločnom	živote.
Kánon	776	v	§	2	a	v	§	3	hovorí:	„Z	Kristovho	

ustanovenia	platné	manželstvo	medzi	pokrste-
nými	je	tým	samým	sviatosťou,	ktorou	sa	man-
želia	na	obraz	dokonalej	jednoty	Krista	a	Cirkvi	
spájajú	s	Bohom	a	sviatostnou	milosťou	akoby	

zasväcujú	a	posilňujú.	Podstatnými	vlastnosťa-
mi	manželstva	sú	jednota	a	nerozlučiteľnosť,	
ktoré	v	manželstve	medzi	pokrstenými	z	dôvo-
du	sviatosti	nadobúdajú	osobitnú	pevnosť.“
Manželstvo	je	sviatosťou,	ak	sú	pokrstení	

obidvaja	manželia.	Zdôrazňuje	sa	jednota	
manželstva	a	z	nej	vyplývajúca	vernosť	man-
želov,	ako	aj	nerozlučiteľnosť	manželstva,	čo	je	
prirodzené	a	správne.	Aj	zákon	o	rodine	hovorí,	
že	manželia	sú	si	v	manželstve	rovní	v	právach	
a	povinnostiach.	Sú	povinní	žiť	spolu,	byť	si	
verní,	vzájomne	rešpektovať	svoju	dôstojnosť,	
pomáhať	si,	starať	sa	spoločne	o	deti	a	vytvárať	
zdravé	rodinné	prostredie.	(porov.	zákon	o	rodi-
ne	č.	36/2005)	Menej	sa	zdôrazňuje	sviatostná	
hodnosť	manželstva.	Pôsobením	Božej	milosti	

sa	manželia	na	obraz	dokonalej	jednoty	Krista	
a	Cirkvi	spájajú	s	Bohom.	Jednota	a	nerozlu-
čiteľnosť	nadobúda	osobitnú	pevnosť	skrze	
sviatosť.	Katechizmus	vysvetľuje,	že	táto	milosť	
je	určená	na	zdokonaľovanie	lásky	manželov	
a	na	posilňovanie	ich	nerozlučiteľnej	jednoty.	
Touto	milosťou	„si	v	manželskom	živote,	ako	
aj	v	prijatí	a	výchove	detí	navzájom	pomáhajú	
k	svätosti“.	Katechizmus	ďalej	hovorí,	že	prame-
ňom	tejto	milosti	je	Kristus.	(KKC	1641,	1642)
Aby	jednota	a	nerozlučiteľnosť	boli	pevné	

a	prekonali	všetky	prekážky	manželského	života	
a	pokušenia	moderného	sveta,	niet	inej	cesty	
pre	manželov,	ako	ísť	k	prameňu	milosti	–	ku	
Kristovi.	On	má	moc	cez	modlitbu,	počúvanie	
Božieho	slova	a	ohlasovanie	Cirkvi,	cez	sviatost-
ný	život	manželov	upevniť	jednotu	a	nerozluči-
teľnosť	manželstva.

Zvestovanie Bohorodičke

JJ Milan Gábor
J� foto: corso281.com

Ikonografia sviatku
Aj napriek tomu, že sa sviatok Zvestovania 
slávil už oveľa skôr, než bol v 5. storočí 
oficiálne zavedený, predsa sa v prvokresťan-
skom umení katakomb výjav tejto udalosti 
nenachádza. Je však dôležité poznamenať, 
že v Priscilliných katakombách z 3. storočia 
sa nachádza výjav vzdialene pripomínajúci 
kompozíciu ikony sviatku, kde je zobraze-
ná mladá žena v tunike sediaca na tróne 
s chlapčekom na kolenách, pred ktorou stojí 
mladík. V 5. storočí po Efezskom sneme je 
ikonografia sviatku už ustálená aj vďaka 
apokryfným textom z Jakubovho protoevan-
jelia aj Pseudo-Matúša, ktoré boli svojimi 

detailami obohatením kompozície. Najstarší 
zachovaný výjav ustálenej formy ikonografie 
sviatku sa nachádza na mozaike víťazného 
oblúka v bazilike Santa Maria Maggiore 
v Ríme, ktorému sa aj hovorí „efezský 
oblúk“. Pochádza z obdobia rokov 432 – 440, 
bezprostredne po Efezskom sneme. Mo-
zaika zobrazuje Božiu Matku v majestátnej 
póze, sediacu na tróne a odetú ako cisárov-
nú, ktorú obklopujú anjeli a ženy. Ako píše 
E. Sendler, ich symbolický význam historici 
neobjasnili. Osobne sa však domnievam, že 
prítomnosť žien je umeleckým stvárnením 
pozdravu, akým privítala Alžbeta Bohoro-
dičku Máriu: „Požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod tvojho života“ (Lk 1, 
42), čo je zároveň aj súčasťou modlitby 
k Bohorodičke (Bohorodice Divo, radujsja), 
ktorá aj vďaka svojmu pôvodu v Písme 
bola sformulovaná oveľa skôr než samotná 
mozaika. Nad touto scénou je umiestnená 

postava bohyne víťazstva Niké, archanjel 
Gabriel a holubica. Pri nohách Božej Matky 
sa nachádza kôš plný purpurovej vlny, 
z ktorej –tak ako uvádzajú apokryfy – tkala 
oponu pre Jeruzalemský chrám. Je dôležité 
poznamenať, že tento motív služobnice 
chrámu bude v ikonografii Zvestovania 
ešte dlho pretrvávať, zatiaľ čo zobrazenie 
zostupujúceho archanjela pomaly ustúpi. 
Niekoľko zachovaných zobrazení z obdobia 
do ikonoborectva, ako napr. stolček z Ka-
tedrály sv. Maximiána v Ravenne (obdobie 
okolo r. 556), nádobka z Monzy (6. – 7. stor.) 
či evanjeliár zo Sinopy (6. stor.) nám už 
ukazujú klasický typ Zvestovania postavený 
na báze dialógu. Zľava sa približuje archan-
jel s palicou v ruke a gestom žehnajúcej 
pravice vyjadruje posolstvo. Mária stojí pred 
trónom, nehybne a dôstojne. Na pozadí sa 
objavujú jednoduché architektonické stavby 
so stĺporadím. Zobrazenie Bohorodičky 
sediacej na tróne alebo stojacej s vrete-
nom a klbkom purpurovej nite v ruke bol 
rozšírený v byzantskej a ruskej ikonografii 
11. a 12. storočia. Mnohé zmeny v ikonografii 
postbyzantského obdobia spôsobil najmä 
vplyv umenia renesancie a baroka, čo sa, 
samozrejme, prejavilo v stvárnení odevu 
archanjela Gabriela, ktorý je odetý v bie-
lom stichare (v západnom prostredí alba) 
a cez ramená mu visí alebo má prepásaný 
orárion (v západnom prostredí štóla), ako aj 
atribútov, kde sa začal zobrazovať s ľaliami 
a rozkvitnutými ratolesťami v rukách. Tieto 
zmeny sa dotkli celej ikonografie, zobrazo-
vania postáv, krajiny či architektúry, kde sa 
objavujú realistické prvky z bežného života.
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Darček
JJ Marta Gromošová
J� foto: upload.wikimedia.org

Vymyslieť, vybrať a kúpiť darček na narode-
niny nebýva jednoduché, aj keď nás občas 
inšpiruje sám oslávenec alebo jeho okolie. 
Za menšie deti zvyknú rozhodnúť rodičia, 
väčšie už svoju túžbu dokážu sformulovať 
aj slovne, -násťroční majú svoje vlastné 
predstavy...

Osobitnú kategóriu predstavujú dary 
a darčeky k jubileám. Oslávenca možno 
priamo osloviť a potom čakať lepšie či horšie 
zahrané prekvapenie. Najťažšie sa, podľa 
mňa, vyberajú darčeky pre rodičov: od chví-
le, keď si dieťa uvedomí, že mamku a ocka 
možno potešiť aj materiálnymi statkami, že 
sa drobnou pozornosťou dá získať priazeň 
a preukázať vďačnosť, sa to darčekmi len tak 
hemží: kúsky čokoládky, obľúbené keksíky, 
vystrihovačky, neskôr pokrkvané výkresy 
zo dna tašky... My starší sme ešte s ne-
odolateľným šarmom aj vyšívali na riedke 
plátno pestrými bavlnkami zadný steh aj pár 
riadkov krížikov.

Ale čo kúpiť mamke na sedemdesiatku? 
Odpoveď je zväčša vyhýbavá, málo kon-
krétna, mamka dvíha oči k nebu a ďakuje, 
že sa toho požehnaného veku vôbec dožila, 
a človek aby dumal ďalej... Váha aj otec, 
pripomína, že Boh im dáva ešte oveľa, oveľa 
viac, ako si zaslúžia alebo potrebujú, vyme-
núva dobrá, ktorých nie je málo a ktoré si 

my mladí až tak neuvedomujeme a azda aj 
nevážime... Fajn! Síce odchádzam výrazne 
poučená (aj napriek môjmu veku), ale nie 
oveľa múdrejšia. Osvedčený scenár spoloč-
nej ďakovnej bohoslužby, obeda, krásnej 
kytice, tak to by sme mali, ale darček?

Zasa som si márne lámala hlavu, keď som 
si spomenula na mamine Vianoce spred 
niekoľkých desaťročí. Ako dieťa narodené 
počas druhej svetovej vojny mala sviatky 
spojené s novým párom pančúch a sla-

dučkým pomarančom. Nebolo to inak ani 
v tretej triede. Drobné, chudučké dievčatko 
s dlhými vlasmi a belasými očami si naš-
lo pod voňavým stromčekom od Isuska 
„dedinskú klasiku“ a azda aj nejakú drobnú 
sladkosť, no a s rozžiarenými očami utekalo 
pri najbližšej možnej príležitosti k svojej 
drahej kamarátke. Elenka ju privítala so 
svojimi vzácnosťami: sladkosti, pekné šaty, 
ale nadovšetko krásna, milá a vzácna bola 
bábika s dlhými vlasmi! Ako len mama 
ľutovala, že azda ešte chvíľu nepočkala, 
keď Elenka dostala taký darček! Nemala 
hneď po večeri utekať do prednej izby, dnes 
nemala byť taká netrpezlivá, dnes sa oplatilo 
čakať, aspoň teda tejto milej, pekne vyoblie-
kanej Elenke áno...

Ešte aj po rokoch od vypočutia príbehu si 
viem vybaviť skalenú radosť Vianoc a trocha 
ťažší krok na polnočnú. Ani kamarátstvo 
a žičlivosť nedokázali zmierniť sklamanie 
a do vzťahu sa priplietlo aj trocha závisti 
a smútku, ale vtedy si ešte bolo veľmi ťažké 
uvedomiť, že susedia majú tetu v Amerike.

Prečo mi však chodí po rozume práve 
toto? Mám predsa zháňať darček na se-
demdesiatku, tak teda znova: mamka má 
plnú skriňu šiat, kožuch, nejaké šperky, 
podľa jej vlastných slov všetko, čo starý 
človek potrebuje. Zapínam telefón a volám 
sestre. Dohodneme sa rýchlo, hračkárstiev 
je v Prešove viac. O pár minút z jedného 
vychádzame. Nesieme krásne zabalenú, 
trocha staromódne vyzerajúcu bábiku s por-
celánovou hlavou, pletenými pančuchami, 
dlhými šatami so zásterkou, zvlnenými 
vlasmi a klobúčikom. V nedeľu prinesieme 
našej najdrahšej oslávenkyni bábiku, ktorú 
nedostala vtedy.

Vyšli	sme	z	domu.	Pred	domom	stálo	niekoľko	služobných	vozidiel.	Do	jedného	som	s	nimi	
nasadol	a	vyrazili	sme	smerom	k	Prahe.	Moji	sprievodcovia	si	spokojne	cestou	pohvizdovali	
nejaké	melódie.	V	Prahe	sme	zastavili	v	známej	Bartolomejskej	ulici.	Tam	som	čakal.	Privážali	aj	
ďalších	zaistených	z	kláštorov	a	po	jednom	nás	odvádzali	do	hlavnej	vyšetrovne	v	Ruzyni.	Toto	
slovo	malo	veľmi	nemilý	a	obávaný	zvuk.
Po	krátkych	úvodných	procedúrach	ma	obliekli	do	väzenských	šiat,	zaviedli	do	izby	na	dru-

hom	poschodí	a	zatvorili	dvere.	Na	dverách	bol	vo	výške	tváre	guľatý	priezor	zakrytý	plecho-
vým	krúžkom,	ktorým	sa	strážca	na	chodbe	pravidelne	–	aj	nepravidelne	–	v	krátkych	interva-
loch	pozeral	dnu.	V	izbe	bol	slamník	opretý	o	múr,	deka	a	v	rohu	izby	hygienické	zariadenie.	
Na	okne	–	nepriesvitnom	–	bolo	mydlom	napísané	číslo	1596	–	bezpochyby	väzenské	číslo	jed-
ného	z	mojich	predchodcov	v	tejto	izbe.	Potešilo	ma.	Videl	som	v	tom	rok	Brestskej	cirkevnej	
únie,	ktorá	bola	počiatkom	aj	našej	Gréckokatolíckej	cirkvi	v	Československu	a	ktorá	vyžadovala	
a	ešte	vyžaduje	vďačnosť	i	obete.	Potom	sa	začali	dni	vyšetrovania.	Nikdy	som	nebol	od	priro-
dzenosti	nejakým	zvláštnym	hrdinom,	ale	skôr	bojazlivej	povahy.	V	tiesnivej	situácii,	v	ktorej	
som	sa	ocitol,	mohol	som	byť	z	hĺbky	duše	vďačný	našej	kongregácii	a	spiritualite	sv.	otca	
Alfonza,	ktoré	stačia	byť	takou	oporou	aj	v	najkrutejších	situáciách.	Zvlášť	odovzdanosť	do	vôle	
Božej	a	dôvera	v	ochranu	nebeskej	Matky	boli	pre	mňa	ohromnou	posilou.
Vyšetrovania	sa	konali	veľmi	rýchlym	tempom,	lebo	–	ako	sa	neskoršie	ukázalo	–	náš	proces,	

prvý	proces	s	cirkevnými	osobami	pred	najvyšším	súdom,	sa	mal	skončiť	ešte	pred	Veľkou	
nocou,	ktorá	bola	v	roku	1950,	ak	sa	nemýlim,	8.	apríla.

(z	knihy	Ján	Mastiliak:	Hrsť spomienok)
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PONDELOK 4. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia. Zbor sedemdesiatich 
apoštolov
Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mt 10, 46 – 52, zač. 48
Čo chceš, aby som ti urobil? (Mk 10, 51)
Denne stretávame žobrajúcich ľudí. Aj s nejakým hendikepom. 
Povedia, čo chcú. Peniaze, stravný lístok, niečo nakúpiť. Môžeme 
im pomôcť aj bez výhrady. Bartimej žobral. Ježiša nežiada o peniaze. 
Verí, že môže dostať viac. Chce vidieť. Bláznivé? Nie. Vidíme, akú 
veľkú vieru mal nevidiaci Bartimej len z počutia? Ježišu, verím, že 
nemožné robíš možným a ponúkaš mi šťastnú večnosť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, 
I teraz, kondák obdobia pred sviatkom. Ostatné z pondelka (HS: 154, 
339; PZ: 108, 316; HP: 109, 328)

UTOROK 5. január
Predvečer Bohozjavenia. Mučeníci Teopempt a Teónas. Prepo-
dobná Synkletika
Čítania: 1. Gn 1, 1 – 13; 2. Gn 32, 2b – 11; 3. Ex 14, 15 – 18. 21 – 23. 27 – 
29; 4. Ex 2, 5 – 10; 5. Ex 15, 22 – 16, 1; 6. Sdc 6, 36 – 40; 7. Joz 3, 7 – 8. 
15 – 17; 8. 1 Kr 18, 30 – 39; 9. 2 Kr 2, 6 – 14; 10. 2 Kr 2, 19 – 22; 11. 2 Kr 5, 
9 – 14; 12. Iz 49, 8 – 15; 13. Iz 1, 16 – 20; 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143; Lk 3, 
1 – 18, zač. 9
Čo teda máme robiť? (Lk 3, 10)
Ján Krstiteľ pripravuje cestu Pánovi. Pri Jordáne hlása krst pokánia 
na odpustenie hriechov, ako predpovedal prorok Izaiáš. Prichádzajú 
zástupy, aby sa mu dali pokrstiť. Ján im robí výčitky preto, ako žijú, 
a tak sa pýtajú, v čom majú zmeniť doterajší život. Odpoveď dostali. 
Len či ju prijali! Ježiš aj nám denne cez Božie slovo hovorí, ako 
máme správne žiť. 
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Menlivé časti 
z Predvečera Bohozjavenia. Zdržanlivosť od mäsa a pôst (HS: 324; 
PZ: 299; HP: 312)

STREDA 6. január
Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Čítania: Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6
Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. (Mt 3, 17)
Všetci rodičia chcú, aby sa ich deti vedeli dobre správať, učiť, aby 
boli šikovné... Keď také sú, radi sa nimi pochválime. Vtedy sú to naše 
milované deti. Musia si to najprv zaslúžiť. Keď bol Ježiš pokrstený, 
Boh Otec ho nazval milovaným Synom. Vedel, že bude vždy plniť 
jeho vôľu. Krstom sme sa stali Božími deťmi. Nech aj náš život 
ukazuje, že nimi aj my chceme byť.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva 
Ktorí ste v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty 
irmos z utierne sviatku. Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS: 341; PZ: 
318; HP: 330)

ŠTVRTOK 7. január
Obdobie po sviatku Bohozjavenia. Zhromaždenie k prorokovi, 
predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34, zač. 3 (Zhromaždeniu)
Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby 
sa on stal známym Izraelu. (Jn 1, 31)
Väčšinou robíme veci pre seba a svoje dobro. Len občas urobíme 
niečo aj pre druhých. Ján krstí, a pritom nemyslí na seba, ale 
na Ježiša. Jeho skutky majú poukázať na veľkosť Krista. Čo ja robím 
preto, aby ľudia v mojej rodine, farnosti, práci, škole, všade poznali 
Ježišovu lásku, dobrotu a milosrdenstvo?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). Vchod 

Poďte, pokloňme sa... Ján ťa pokrstil v Jordáne... Tropár z Bohozjave-
nia a Jánovi (z utorka), Sláva, kondák Jánovi, I teraz, z Bohozjavenia. 
Ostatné zo sviatku a Jánovi. Spieva sa Svätý Bože. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 341, 347; 
PZ: 318, 324; HP: 330, 334)

PIATOK 8. január
Prepodobní Juraj Chozebita a Emilián Vyznávač. Prepodobná 
matka Dominika
Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53
Istý človek vysadil vinicu. ... Potom ju prenajal vinohradníkom 
a odcestoval. (Mk 12, 1)
V dnešnej dobe je bežné, že si môžeme prenajať dom, izbu, auto. 
Prenajímateľ očakáva zisk. Je to prirodzené. Nemôže to byť len tak 
zadarmo. Svet ani náš život nepatria nám, ale Bohu. Boh má preto 
právo vyberať od každého z nás nájomné v podobe lásky voči nemu 
a blížnemu. Navyše je tu šanca byť dedičom vinice večnosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). Vchod 
Poďte, pokloňme sa... Ján ťa pokrstil v Jordáne... Menlivé časti z Bo-
hozjavenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos 
z utierne sviatku. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 342; PZ: 320; HP: 332)

SOBOTA 9. január
Sobota po Bohozjavení. Mučeník Polyeukt
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, zač. 7 (sob. po Bohozjave-
ní)
Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané...“ (Mt 4, 
10)
Dohoda medzi dvomi ľuďmi nemá istotu naplnenia. Bez svedkov 
sa môže prekrútiť, ba úplne poprieť. Iba ak by bola zapísaná 
a podpísaná obidvoma stranami. Ježiš odpovedá trikrát na pokúšanie 
diabla slovami: je napísané. Božie slovo má pre náš život veľkú moc, 
ak ho poznáme a žijeme. Chráni nás pred pokušením a pomáha 
správne sa rozhodovať pre Krista.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

NEDEĽA 10. január
Nedeľa po Bohozjavení. Prepodobný otec Gregor Nýssky
Čítania: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12 – 17, zač. 8 (ned. po Bohozja-
vení); 1Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 10, zač. 94 (o Zachejovi)
A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol boha-
tý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol 
malej postavy. (Lk 19, 2 – 3)
Pri sledovaní verejných podujatí vidíme ľudí, ktorí zaujímajú rôzne 
miesta, len aby videli pelotón cyklistov, automobilových pretekárov, 
futbalový zápas či hudobné vystúpenie. Pozerajú z okien, vyjdú 
na strechu, na balkón. Čo ich k tomu ženie? Odpoveď je jasná: 
túžba. V evanjeliu počúvame, čo urobil hlavný mýtnik. Vyšiel 
na strom, aby videl Ježiša, kto to je, keď za ním idú toľké zástupy. 
Ženie ho túžba. Kto by to povedal, že človek, ktorý má postavenie, 
bohatstvo, túži po duchovnom zážitku. Stretnutie Zacheja s Ježišom 
práve toto ponúkalo, a vlastne iba toto. Stalo sa však niečo, čo nikto 
nečakal. Ani Zachej. Ježiš si ho všimne a chce s ním jesť v jeho dome. 
Žiadne pokarhanie, výčitky, moralizovanie, iba prejav milosrdenstva, 
ktorý Zachej doteraz nezažil. Preto si zatvrdil srdce. Milosrdenstvo 
ho privádza k zmene života. Dnes prišla spása do jeho domu. Pohľad 
na Krista je aj nám často znemožnený. Nie našou telesnou výškou, 
ale duchovnou. Nevidíme na Ježiša pre svoju pýchu, egoizmus, 
nelásku, lakomstvo, peniaze. No on chce byť aj v tvojom dome. Aj 
tebe prináša spásu.
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Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). 
Po nedeľnom vchode tropár z hlasu, sviatku a svätému, kondák 
z hlasu, Sláva, kondák svätému, I teraz, kondák zo sviatku. Ostatné 
z nedele po Bohozjavení a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 152, 345; PZ: 106, 323; 
HP: 107, 336)

PONDELOK 11. január
Prepodobný otec Teodóz
Čítania: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 17, zač. 54 (rad.)
Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu. (Mk 12, 17)
Platenie dane poznáme aj dnes. Už za Ježiša Židia platili dane 
Rimanom cez mýtnikov z radov Židov. Dnes sa daň platí štátu cez 
daňový úrad, no nie všetci chcú platiť. Aj za Ježiša sa takí našli. Ježiš 
dáva odpoveď platnú dodnes. Dane štátu a celý náš život Bohu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). 
Vchod Poďte, pokloňme sa... Ján ťa pokrstil v Jordáne... Tropár 
Bohozjavenia a Teodózovi, Sláva, kondák Teodózovi, I teraz, kondák 
Bohozjavenia. Ostatné zo sviatku a svätému. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 349; PZ: 
326; HP: 338)

UTOROK 12. január
Mučenica Tatiana
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 22, zač. 55 (rad.)
Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, 
a pýtali sa ho... (Mk 12, 18)
Existujú prístroje, ktoré vedia zmerať to, čo potrebujeme. Dá sa 
zmerať pravosť viery v zmŕtvychvstanie? Saduceji v zmŕtvychvstanie 
neverili, farizeji áno. Ježiš preto farizejom vyčíta tvrdosť srdca, 
nedostatok lásky a milosrdenstva. My veríme v zmŕtvychvstanie 
a nový život. Pravdivosť tejto viery denne merajú naše skutky lásky 
a milosrdenstva.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

STREDA 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
Čítania: 1 Pt 4, 1 –11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, zač. 56 (rad.)
A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré 
prikázanie je prvé zo všetkých?“ (Mk 12, 28)
V živote je dôležité mať v každej oblasti dobrého poradcu. Dobrá 
rada nad zlato. Zákonník vidí, že Ježiš dobre odpovedal saducejom 
a farizejom. Je spokojný aj s odpoveďou Ježiša na jeho otázku. 
Ježiš má vždy správnu odpoveď pre časné i večné dobro. Túži byť 
poradcom nášho života.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

ŠTVRTOK 14. január
Zakončenia sviatku Bohozjavenia
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 44, zač. 57 (rad.)
Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, 
čo hádzali do pokladnice... (Mk 12, 43)
Poznáme hodnotu peňazí. Sto eur je viac ako päťdesiat. Ježiš ponúka 
duchovný pohľad na darované peniaze. Boháči dávali viac, no mali 
z čoho žiť. Vdova dala síce málo, no bolo to celé jej živobytie. Naplno 
dôverovala Bohu. Dokázali by sme dať celé svoje živobytie?
Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára

PIATOK 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Čítania: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 58 (rad.)
Jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ, pozri, aké kamene 
a aké stavby !“ (Mk 13, 1)
Pohľad na krásne stavby nás dokáže fascinovať. Žasneme na tým, 
čo človek obdarený Bohom dokáže vytvoriť. Egyptské pyramídy, 
sfinga, baziliky, katedrály, mrakodrapy. Neskutočné! Napriek všetkej 
tej kráse a nádhere Ježiš poukazuje na pominuteľnosť hmotných 
vecí. Našu pozornosť stále upriamuje na duchovnú krásu, ktorá trvá 
naveky.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Čítania: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 8a, zač. 88 (rad.) Sk 12, 
1 – 11 zač. 29; Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (apoštolovi)
Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal 
mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ (Jn 21, 17)
Veď si mi to povedal, sľúbil si mi to, počúvame neraz. Ježiš sa už tretí 
raz pýta Petra, či ho má rád. Peter znova potvrdzuje svoju odpoveď 
a dodáva, že on vie všetko. Áno. Ježiš to vedel. Peter to potreboval 
zopakovať hlavne pre seba, aby si na to spomenul, keď to bude 
musieť dokázať skutkami.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Po-
klony (HS: 351; PZ: 328; HP: 340)

NEDEĽA 17. január
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Prepodobný a bohonosný otec 
Anton
Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 10 – 14, zač. 89 (rad.); Hebr 
13, 17 – 21, zač. 335. Lk 6, 17 – 23a, zač. 24.(prep.)
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala 
z neho sila a uzdravovala všetkých. (Lk 6, 19)
Koncom novembra 2015 Svätý Otec František navštívil Afriku. 
Bolo úžasné vidieť davy nadšených ľudí túžiacich dotknúť sa ho. 
V prípade pápeža je to tak všade, kam príde. Chce sa dotknúť 
všetkých a všetci sa chcú dotknúť jeho. Vychádza z neho úžasná sila, 
ktorá uzdravuje ducha človeka, dáva ľuďom silu, chuť do života, 
novú energiu, novú radosť, pokoj. V časoch Ježiša to bolo podobné. 
Hovorí o tom aj dnešné evanjelium. Každý zo zástupu sa usiloval 
dotknúť Ježiša, lebo z neho vychádzala sila. Nebola to ničiaca sila, 
zabíjajúca, vzbudzujúca strach, ale uzdravujúca, zaháňajúca strach. 
Veľmoci sveta si navzájom dokazujú svoju vojenskú silu, ktorá 
vzbudzuje strach a obavy z prítomnosti i budúcnosti. Počul som 
nedávno výrok: „Vo vojne neprehráva iba jeden, vo vojne prehrávajú 
všetci“. Skutočne, už len samotná vojna je prehrou. Rovnakou 
prehrou je akýkoľvek spor, nenávisť, zvady. Svätý Otec František 
v Afrike povedal aj to, že vidí iba jediné riešenie takýchto napätí, 
a tým je vzájomné odpustenie a rešpektovanie. Božia moc nechce 
byť prejavená ničivou silou, ako to bolo v Starom zákone. Boh chce 
meniť svet mocou lásky, mocou prijatého kríža a prijatého utrpenia, 
mocou odpustenia. Sme pozvaní byť naplnení touto Božou mocou, 
aby moc jeho lásky a milosrdenstva vychádzala z každého z nás 
a uzdravovala všetkých v tomto svete.
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a prepodobnému, Sláva, kondák prepodobnému, I teraz, z triódy. 
Ostatné z hlasu a prepodobnému (HS: 143, 202, 352; PZ: 96, 164, 330; 
HP: 97, 160, 342) 

Anton Uhrin
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Vo Vatikáne (v Taliansku) žije muž, ktorý je 
najvyšším pastierom Katolíckej cirkvi. Boh
si ho vyvolil a pomazal, aby bol svetlom
pre veriacich i neveriacich. Vlastným menom 
sa volá Jorge Mario Bergoglio a narodil
sa v Argentíne.Vieš, aké meno prijal, keď bol 
zvolený za pápeža?
Ak nie, pomôže ti doplňovačka.

Svätý Otec nám všetkým v tomto roku 
ponúkol, aby sme si začali viac uvedomo-
vať Božie milosrdenstvo a učili sa od neho, 
ako byť milosrdnými. Preto vyhlásil Svätý 
rok milosrdenstva. Na tejto stránke sa 
dozvieš niečo o Božom milosrdenstve,
ale aj o tom, ako môže človek prejavovať 
duchovné i telesné milosrdenstvo.
Na začiatok si povieme iba toľko, že slovo 
milosrdenstvo spája dve slová: milé srdce. 
Aké je to tvoje?

Stretol si sa niekedy s poslušníkom? Nie? Tak jedného budeš môcť 
spoznávať v našich kreslených komiksoch. Poslušník je mních, 
ktorý počúva (bez slúchadiel) a poslúcha skúsenejšieho mnícha. 
Žije spolu s ním v kélii (domčeku) neďaleko monastiera a necháva 
sa viesť jeho radami a poučeniami. Staň sa aj ty spolu s ním 
poslušníkom nášho múdreho starca Šimona, ktorý ťa bude učiť, 
ako môžeš napĺňať najdôležitejšie z Božích prikázaní: milovať Boha 
a blížneho ako seba samého.

Poznáš meno?

Poslušník

detská

Ahojte, deti! V redakcii sme sa rozhodli, že v našom 
casopise jednu stranu venujeme iba vám. Spolu budeme 
objavovat Božiu múdrost a ucit sa byt milosrdnými.
ˇ

ˇ, , , ,
Milo+srdný

Urob si sám

Komiks Príbehy poslušníka
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1. fúzatý človek
    aj chrobák
2. dobrý tip
3. prvé meno
    Abraháma
4. skrýša zvieraťa
5. hneď
6. Abrahámov syn
7. tiché rozprávanie
8. vzácne čierne
    drevo
9. nádhera

Ak máš nieco na srdci, pošli nám do redakcie list (adresa: 
Redakcia casopisu Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov), 
alebo nám napíš mejl (adresa: slovo@grkatpo.sk).

ˇ
ˇ

Kto má uši na počúvanie,
nech počúva.

Aj ty používaš slúchadlá? Verím, že iba 
na samé dobré veci. Aby sa ti slúchadlá 
nezamotávali, vyskúšaj si nápad za pár 
drobných. A môže to byť aj darček pre 
súrodenca alebo dobrého kamaráta.
Potrebuješ na to kúsok kože, nožnice, 
dierkovač, kovový stláčací gombík, 
podložku a kladivko. Z kože si podľa 
šablóny vystrihni srdiečko. Na štyroch 
označených miestach urob dierky. 
Stredovými dierkami prevlečieš káblik 
slúchadiel s konektorom. Bočné dierky 
využiješ na umiestnenie kovového 
stláčacieho gombíka. Druhý koniec 
káblika so slúchadlami omotaj okolo 

dvoch prstov a po dĺžke vlož do stredu srdiečka. Nakoniec obe 
strany srdiečka spoj gombíkom. 
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SPOLOK  SV. CYRILA A METODA

Na spolok darovali:

MUDr.	Mária	Baránková,	Komárno	–	45	eur;	Mária	Ih-
nátová,	Iňačovce	–	10	eur;	Paulína	Kočišová,	Iňačovce	
–	10	eur;	JUDr.	Petronela	Čergeťová,	Sobrance	–	5	eur;	
Ing.	 Juraj	Mantič,	 Bratislava	 –	 5	 eur;	 Ján	 Radvanský,	
Bunkovce	–	5	eur

Srdečne	ďakujeme!

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 �Nedeľná	svätá	liturgia	s	Koinoniou	Ján	Krstiteľ
03.01.	(nedeľa)	Ľubotice,	cerkev	(10.00	h)
17.01.	(nedeľa)	Ľubotice,	cerkev	(10.00	h)

 � Svätá	liturgia	s	modlitbami	za	uzdravenie	
a	manželov

10.01.	(nedeľa)	Ľutina,	bazilika	minor	(10.00	h)
 �Večer	modlitieb	za	uzdravenie

14.01.	(štvrtok)	SPŠ	drevárska	v	Prešove,	Bardejovská	
24	(18.00	h),	spoločenská	miestnosť

 �Biblický	večer
21.01.	(štvrtok)	SPŠ	drevárska	v	Prešove,	Bardejovská	
24	(18.00	h),	spoločenská	miestnosť

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

BLAHOŽELÁME

Drahý	náš	duchovný	otec	Miroslav	Labač!	12.	decem-
bra	ste	na	svojej	životnej	púti	oslávili	47	rokov	života.	
Už	 je	 to	rok,	čo	si	v	duchu	s	vami	pripíjame	na	vaše	
zdravie.	Z	úprimného	srdca	vám	u	nášho	Pána	vypro-
sujeme	 Božiu	múdrosť,	 aby	 ste	 vedeli	 robiť	 správne	
rozhodnutia,	Boží	pokoj,	aby	naplnil	vaše	srdce,	Božiu	
nádej,	aby	ste	mohli	s	radosťou	kráčať	cestou,	ktorou	
vás	pozýva	kráčať	on,	náš	Pán.	Nech	Pán	žehná	a	Bo-
žia	Matka	ochraňuje	 vás	aj	 vašu	 rodinu	na mnohaja 
i blahaja lita.

vďačné	veriace	z	Ložína

Drahý	duchovný	otec	Štefan An-
čočik!	 Život	 je	Boží	dar,	 za	ktorý	
máme	 byť	 vďační.	 Prežili	 sme	
krásny	 vianočný	 čas,	 keď	 samo	
nebo	 zostúpilo	 na	 zem.	 A	 práve	
v	 čase	 Vianoc	 ste	 oslávili	 svoje	
životné	 jubileum	 –	 40.	 narode-
niny	 aj	meniny.	 Zároveň	 v	 tomto	 roku	uplynulo	 pät-
násť	rokov	od	chvíle,	keď	ste	prvýkrát	prišli	do	našej	
farnosti.	K	 tomuto	 sviatku	vám	chceme	popriať	ešte	
mnoho	plodných	rokov	v	Pánovej	vinici	aj	v	osobnom	
živote.	Aby	vás	Svätý	Duch	aj	naďalej	osvecoval	a	na-
pĺňal	svojou	láskou,	aby	pokoj	a	úsmev	žiarili	na	vašej	
tvári.	Nech	Presvätá	Bohorodička	rozprestrie	nad	vami	
svoj	ochranný	plášť	a	sprevádza	vás	aj	v	ďalších	rokoch	
života.	Do	ďalších	rokov	vám	vyprosujeme	všetko	naj-
lepšie,	dobré	zdravie,	veľa	šťastia	a	hojné	Božie	požeh-
nanie.	Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci	z	farnosti	Zbehňov

Drahý	 náš	 duchovný	 otec	 Vojtech	 Hornyák!	 Len	 to	
najkrajšie,	čo	život	môže	dať,	chceme	vám	pri	vašom	
šesťdesiatom	jubileu	zaželať.	Dovoľte,	aby	sme	sa	vám	
pri	 tejto	 príležitosti	 zo	 srdca	 poďakovali	 za	 úprimné	
slová	a	krásne	kázne,	a	vyprosili	vám	dobré	zdravie,	pl-
nosť	darov	Svätého	Ducha,	pomoc	a	ochranu	nebeskej	

Matky,	aby	vás	a	vašu	rodinu	Boh	naplnil	svojím	po-
žehnaním	a	dal	vám	všetky	milosti	na	to,	aby	ste	verne	
a	horlivo	žili	a	vykonali	veľa	dobrého	pre	spásu	vám	
zverených	duší.	Mnohaja i blahaja lita!

vďační	veriaci	z	Mlynároviec

26.	 januára	 oslávi	 manželka,	
mamka,	babka	a	prababka	Zuzana	
Raticová,	 rod.	 Brejanová,	 požeh-
naných	80	rokov	života.	K	vášmu	
krásnemu	 jubileu	 vám	 vyprosu-
jeme	 dobré	 zdravie,	 veľa	 lásky,	
pokoja,	 Božej	 milosti	 a	 ochranu	
Presvätej	 Bohorodičky.	 Nech	 vám	 dobrotivý	 Pán	 Boh	
odplatí	všetku	dobrotu	a	lásku,	ktorú	okolo	seba	rozdá-
vate.	S	láskou	manžel,	dcéry	Mária,	Eva,	Viera	s	rodina-
mi,	sedem	vnúčat	s	rodinami	a	traja	pravnuci.

Na mnohaja i blahaja lita!

OZNAMY

Duchovná	obnova	pre	chlapcov	o	kňazskom	
a	rehoľnom	povolaní

Kláštor	 redemtoristov	 v	 Stropkove	 pozýva	 mladých	
chlapcov	 na	 duchovnú	 obnovu	 o	 kňazskom	a	 rehoľ-

nom	povolaní,	ktorá	sa	uskutoční	3.	–	5.	januára	2016	
v	kláštore	otcov	 redemtoristov	v	Stropkove.	Prihlásiť	
sa	môžu	chlapci	od	14	rokov.	Cena	duchovných	cviče-
ní	 je	20	eur.	Kontaktujte	nás	prostredníctvom	mejlu:	
bumiro1@gmail.com	alebo	cez	telefón	0904	37	11	38,	
otec	Miroslav	Bujdoš

INZERCIA

Umelecká	maľba	chrámov,	obnova	fasád	a	reštaurova-
nie,	pokrývanie	striech	a	veží.	Ponúkame	zľavu,	stoper-
centnú	kvalitu	 a	dlhoročnú	 záruku.	Kontakt:	 035/659	
31	39,	0905	389	162,	www.reart.eu.

CENNÍK INZERCIE

Občianska	inzercia:	znak	(vrátane	medzier):	2 centy	a	fo-
tografia	alebo	rámček	2	eurá.	
Meno	zvýrazňujeme	zadarmo.	
Blahoželanie	 kňazovi	 k	 okrúhlemu	 jubileu	 (od	40	 rokov	
života	a	od	20	rokov	kňazstva)	do	200	znakov	je	za	dob-
rovoľný	príspevok.
Firemná	inzercia:	znak	(vrátane	medzier):	3 centy	a	fotog-
rafia	alebo	rámček	3	eurá.	
Bližšie	informácie:	051	–	7731	481

Mám	syna,	ktorý	prepadol	hazardným	hrám.	Míňa	postupne	všetky	peniaze.	Môžem	mu	
zrušiť	trvalý	pobyt	alebo	ako	mám	teraz	postupovať?

Dobrý	deň!
V	prvom	rade	vám	odporúčam	navštíviť	niektorú	z	advokátskych	kancelárií,	v	ktorej	vám	
advokát	zabezpečí	právnu	dokumentáciu	súvisiacu	s	danou	problematikou.	Ďalej	treba	vedieť,	
či	je	váš	syn	plnoletý	a	či	voči	nemu	nemáte	vyživovaciu	povinnosť.	Ak	sú	splnené	vyššie	
spomenuté	podmienky,	máte	právo	písomne	požiadať	mestský/obecný		úrad,	aby	zrušil	vášmu	
synovi	trvalý	pobyt.	Návrh	podajte	osobne	alebo	ho	zašlite	spolu	s	kópiou	listu	vlastníctva	v	
doporučenej	zásielke	s	doručenkou	poštou	na	adresu	obce	či	mesta.	Ak	obec/mesto	nerozhod-
ne	po	zaslaní	písomnej	žiadosti	o	vašej	žiadosti	kladne,	treba	sa	obrátiť	na	okresné	riaditeľstvo	
policajného	zboru,	v	ktorého	územnom	obvode	je	ohlasovňa,	a	malo	by	dôjsť	k	bezodkladné-
mu	splneniu	povinnosti	obce.

Na	polícii	mi	úradníčka	vydala	nesprávne	doklady.	Musel	som	sa	vrátiť	200	km	späť,	lebo	
bývam	inde,	a	navyše	som	čerpal	dovolenku.	Môžem	žiadať	finančnú	náhradu?

Dobrý	deň!
Mali	by	ste	navštíviť	advokátsku	kanceláriu,	v	ktorej	spíšete	žiadosť	na	prípadnú	náhradu	
škody.	

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

Vo Vatikáne (v Taliansku) žije muž, ktorý je 
najvyšším pastierom Katolíckej cirkvi. Boh
si ho vyvolil a pomazal, aby bol svetlom
pre veriacich i neveriacich. Vlastným menom 
sa volá Jorge Mario Bergoglio a narodil
sa v Argentíne.Vieš, aké meno prijal, keď bol 
zvolený za pápeža?
Ak nie, pomôže ti doplňovačka.

Svätý Otec nám všetkým v tomto roku 
ponúkol, aby sme si začali viac uvedomo-
vať Božie milosrdenstvo a učili sa od neho, 
ako byť milosrdnými. Preto vyhlásil Svätý 
rok milosrdenstva. Na tejto stránke sa 
dozvieš niečo o Božom milosrdenstve,
ale aj o tom, ako môže človek prejavovať 
duchovné i telesné milosrdenstvo.
Na začiatok si povieme iba toľko, že slovo 
milosrdenstvo spája dve slová: milé srdce. 
Aké je to tvoje?

Stretol si sa niekedy s poslušníkom? Nie? Tak jedného budeš môcť 
spoznávať v našich kreslených komiksoch. Poslušník je mních, 
ktorý počúva (bez slúchadiel) a poslúcha skúsenejšieho mnícha. 
Žije spolu s ním v kélii (domčeku) neďaleko monastiera a necháva 
sa viesť jeho radami a poučeniami. Staň sa aj ty spolu s ním 
poslušníkom nášho múdreho starca Šimona, ktorý ťa bude učiť, 
ako môžeš napĺňať najdôležitejšie z Božích prikázaní: milovať Boha 
a blížneho ako seba samého.

Poznáš meno?

Poslušník

detská

Ahojte, deti! V redakcii sme sa rozhodli, že v našom 
casopise jednu stranu venujeme iba vám. Spolu budeme 
objavovat Božiu múdrost a ucit sa byt milosrdnými.
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Urob si sám

Komiks Príbehy poslušníka
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1. fúzatý človek
    aj chrobák
2. dobrý tip
3. prvé meno
    Abraháma
4. skrýša zvieraťa
5. hneď
6. Abrahámov syn
7. tiché rozprávanie
8. vzácne čierne
    drevo
9. nádhera

Ak máš nieco na srdci, pošli nám do redakcie list (adresa: 
Redakcia casopisu Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov), 
alebo nám napíš mejl (adresa: slovo@grkatpo.sk).
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Kto má uši na počúvanie,
nech počúva.

Aj ty používaš slúchadlá? Verím, že iba 
na samé dobré veci. Aby sa ti slúchadlá 
nezamotávali, vyskúšaj si nápad za pár 
drobných. A môže to byť aj darček pre 
súrodenca alebo dobrého kamaráta.
Potrebuješ na to kúsok kože, nožnice, 
dierkovač, kovový stláčací gombík, 
podložku a kladivko. Z kože si podľa 
šablóny vystrihni srdiečko. Na štyroch 
označených miestach urob dierky. 
Stredovými dierkami prevlečieš káblik 
slúchadiel s konektorom. Bočné dierky 
využiješ na umiestnenie kovového 
stláčacieho gombíka. Druhý koniec 
káblika so slúchadlami omotaj okolo 

dvoch prstov a po dĺžke vlož do stredu srdiečka. Nakoniec obe 
strany srdiečka spoj gombíkom. 
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Fotografická súťaž Slova 2016
Redakcia	Slovo	opätovne	vyhlasuje	fotografickú	súťaž.	Súťaž	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	foto-
grafie	a	meno	autora	fotografie	(s	diakritikou).
Do	tela	mejlu	pripíšte	poštovú	adresu	autora.
Autor	fotografie	automaticky	súhlasí	s	uverej-
nením	fotografie	v	periodikách	a	publikáciách	
neziskovej	organizácie	Petra.
Počet	fotografií	je	neobmedzený.

redakcia		
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TV LUX

 04.01. (pondelok)	 11.10 Gréckokatolícky magazín R
 05.01. (utorok)	 20.50 Gréckokatolícky magazín
 06.01. (streda)	 09.10	Malí	poslovia	(12)	–	detský	program	
10.00 Svätá	omša	z	Vatikánu	–	priamy	prenos	zo	slávnosti	
Zjavenia	Pána	20.10 Sviatočný	príhovor	Mons.	Cyrila	
Vasiľa	SJ 20.20 Svätá	Bernadeta	z	Lúrd	–	film
 07.01. (štvrtok)	 09.10	Malí	poslovia	(13)	–	detský	prog-
ram	10.00 Sviatočný	príhovor	Mons.	Cyrila	Vasiľa	SJ	R 
10.40 Metodova	misia	–	životopisný	dokumentárny	film	
o	rehoľníkovi	Dominikovi	Trčkovi	12.55 Gréckokatolícky 
magazín R
 08.01. (piatok)	 20.55 Metodova	misia	R 22.55 Grécko-
katolícky magazín R
	09.01.	 (sobota)	  14.30 Metodova	misia	R 18.00 Gréc-
kokatolícky magazín R 20.25 Biblia:	Jozef	(1)	⓬	–	film
 11.01. (pondelok)	 11.10 Gréckokatolícky magazín R 14.10 
Metodova	misia	R
 12.01. (utorok)	 20.50 Gréckokatolícky magazín
 13.01. (streda)	 16.30 Dómska	koruna	–	dokument	o	veži	
Dómu	sv.	Martina	v	Bratislave
 14.01. (štvrtok)	 12.55 Gréckokatolícky magazín R 16.55 
Misia	Honduras	⓬	–	dokument	o	vincentínoch	na	misii	
v	Hondurase
 15.01. (piatok)	  17.30 Rwanda	⓬	–	film,	ktorý	opisuje	
príbeh	dievčat,	ktoré	sa	stretli	s	Pannou	Máriou	22.55 
Gréckokatolícky magazín R

 16.01. (sobota)	 18.00 Gréckokatolícky magazín R 20.25 
Biblia:	Jozef	(2)	⓬
 17.01. (nedeľa)	  10.00 Gréckokatolícka	svätá	 liturgia	
z	Katedrálneho	chrámu	sv.	Jána	Krstiteľa	v	Prešove

TV NOE

 04.01. (pondelok)  07.10 Frano	z	Malesie	–	dokument	
o	výstavbe	duchovného	centra	v	Malesiji	09.25	Poslány	
sloužit	–	o	sestrách	františkánkach	v	Afrike	17.30 Bratr	
Prem	Bhai	–	dokument	o	prvých	misionároch	v	 Indii 
17.40	Salesiáni	v	Brazílii	–	dokument
 05.01. (utorok)  08.45 Krůček	po	krůčku	–	o	misijnej	práci	
sestier	v	Comboni	v	Etiópii	16.45 Za	závojem	–	o	komu-
nistickom	režime	na	Kube	21.20 Řeckokatolický	magazín
 06.01. (streda)	 07.35 Klinika	v	buši	–	dokument	o	Ugande	
10.00 Mše	svatá	ze	slavnosti	Zjevení	Páně	12.55 Věrní	
Kristu	–	chorvátski	katolíci	v	Bosne	a	Hercegovine	18.10 
Svoboda,	kterou	nám	Bůh	dal	–	dokument	o	saleziánoch	
v	Žepče	18.45 Řeckokatolický	magazín	R 21.05 Bet	Le-
chem:	Cyril	Vasiľ	(34)	–	vatikánsky	tajomník	Kongregácie	
pre	východné	cirkvi 23.10 Děti	Haiti	–	o	saleziánoch	
na	Haiti
 07.01. (štvrtok)	  07.00 Bet	Lechem:	Cyril	Vasiľ	R (34)	
07.15 Řeckokatolický	magazín R14.15 Děti	Ventanas	–	
dokument	o	misionároch	v	Ekvádore
 08.01. (piatok)	 06.50 Misie	slovenských	salesiánů	v	Belgii 
13.00 Bet	Lechem:	Cyril	Vasiľ	R (34) 17.05 Pražská	Loreta	
–	historický	dokument

	09.01.	(sobota)	 06.05 Bet	Lechem:	Cyril	Vasiľ	R (34) 19.15	
Řeckokatolický	magazín	R 22.00 Balkán	–	dokument	
o	bývalej	Juhoslávii
 10.01. (nedeľa)	 19.00	Bet	Lechem:	Cyril	Vasiľ	R (34) 23.50 
Zambijský	Bambo	–	dokument	o	misionároch	v	Zambii
 11.01. (pondelok)	 09.05	Most	milosrdenství	–	dokument	
o	činnosti	misionárov	v	Brazílii	09.55	Cenacolo,	post	
scriptum	–	príbehy	ľudí	z	komunity	10.45 Bet	Lechem:	
Cyril	Vasiľ	R (34) 13.50 Loreto:	Svatyňa	Svätého	domu	
z	Nazaretu	–	dokument	o	pútnickom	mieste
 12.01. (utorok)	 14.15 Z	Nursie	na	Sampor	–	dokument	
o	živote	v	 rehoľných	komunitách	16.20 Bet	Lechem:	
Cyril	Vasiľ	R (34) 20.00 Stíny	barbarské	noci	–	dokument	
o	likvidácii	mužských	reholí
 13.01. (streda)	  18.40 Kibeho	–	mariánske	pútnické	
miesto	v	Afrike
 14.01. (štvrtok)	  09.25	Momentka	 z	ostrova	krásy	–	
dokument	o	ostrove	Korzika	15.00 Guyanská	Diana	
–	dokument	o	amazonskom	pralese	21.20 Putování	
po	evropských	klášterech	–	dokument	o	trapistickom	
kláštore	v	Belgicku
 15.01. (piatok)	 13.55 První	hodina	–	dokument	o	proble-
matike	potratov	18.00 Srdce	pro	bezmocné	–	svedectvá	
rehoľníc	z	Bosny	a	Hercegoviny
 16.01. (sobota)	 18.40 Stíny	barbarské	noci	–	dokument	
o	likvidácii	mužských	reholí	22.35 Dvanáct	rwandských	
mučeníc	–	dokument
 17.01. (nedeľa)	  08.45 Dar	z	Medugorje	–	 svedectvo	
obrátenia	pána	Miroslava

Štefan Patrik Kováč:  
Život v Božom požehnaní

Kniha	Život v Božom požehnaní	podáva	praktické	dô-
kazy	reálneho	kresťanského	života	s	Bohom.	Spoznať	
Štefana	Patrika	Kováča	ste	mohli	rovnako	ako	ja:	jeho	
svedectvo	o	manželských	stretnutiach	a	prorockom	sne	
jeho	manželky	poznajú	mnohí.	Tento	manželský	pár	
nereagoval	na	Božie	upozornenie,	že	ich	dcérka	bude	
vystavená	nebezpečenstvu,	panikou,	ale	odovzdanou	
modlitbou	a	prosbou	o	ochranu	ich	detí.	Ako	už	mnohokrát	v	ich	živote,	aj	
tentoraz	sa	Pán	oslávil	a	dievčatku	sa	nič	nestalo.	(Marta	Gromošová)

Metodova misia

Režisér	Vladimír	Seman	nakrútil	v	roku	2012	
krátkometrážny	(26	min.)	životopisný	doku-
mentárny	film	o	rehoľníkovi	Metodovi	Domi-
nikovi	Trčkovi,	ktorý	sa	narodil	6.	júla	1886	vo	
Frýdlante	nad	Ostravicí	na	Morave	a	stal	sa	
členom	rehole	redemptoristov	byzantského	
obradu	na	Slovensku.	Prežil	barbarskú	noc	
a	zrušenie	Michalovskej	provincie.	Za	svoju	misionársku	činnosť	bol	
prenasledovaný	a	väznený.	Vianoce	v	roku	1958	sa	mu	stali	osudnými.	
Pre	spev	koledy	sa	dostal	do	samotky	a	na	následky	zlého	zaobchádzania	
zomrel.	Otec	Metod	bol	blahorečený	v	Ríme	4.	novembra	2001.	Film	si	
môžete	pozrieť	7.,	8.	a	9.	januára	na	TV	Lux.	(Dada	Kolesárová)

Odpor

Príbeh	bratov	Bielskovcov	je	jedným	z	najzaujíma-
vejších	príbehov	druhej	svetovej	vojny.	Prvý	raz	sa	
na	svetlo	sveta	dostal	v	Bielorusku	v	roku	1944,	keď	
boli	miestni	ľudia	svedkami	ohromujúceho,	takmer	
surrealistického	obrazu:	viac	než	1	200	ľudí	vyšlo	
z	hlbokých	a	neobývaných	bieloruských	lesov.	Bratia	
Tuvia,	Zus	a	Asael	Bielskovci	vyrastali	vo	farmárskej	
rodine	v	Bielorusku,	ktoré	bolo	v	tom	čase	súčasťou	
Sovietskeho	zväzu.	Charizmatickí	bratia	židovského	
pôvodu	boli	známi	ako	bitkári	a	rebeli	s	odporom	k	autoritám.	Rodičia	
a	ďalší	členovia	ich	rodiny	boli	spolu	s	ďalšími	4	000	židmi	hromadne	pop-
ravení.	Aby	si	zachránili	holé	životy,	utiekli	bratia	do	hlbokých	a	rozľahlých	
lesov...	(Kumran)

The Elements: The time is up

Kapela	z	Brezna	a	Čierneho	Balogu	pôsobí	na	hudob-
nej	scéne	už	od	roku	2001.	Za	ten	čas	vydala	tri	albu-
my	a	odohrala	stovky	koncertov	doma	aj	v	zahraničí.	
The Elements	patria	na	slovenskej	hudobnej	scéne	
do	úzkeho	kruhu	skupín,	ktoré	oslavujú	a	chvália	
Boha	troška	„tvrdším“,	rockovejším	spôsobom.	Ich	
ostatný	album	The time is up	obsahuje	slovenské	
i	anglické	skladby.	Poskytuje	zrelý,	energický	a	úprimný	hudobný	zážitok	
pre	všetkých,	ktorí	majú	radi	rozmanitosť	a	inštrumentálne	kvality	rocko-
vej	hudby.	Texty	piesní	sú	reflexiou	a	odpoveďou	na	hlboké	otázky,	ktoré	
prináša	život	a	vzťah	s	Bohom.	Monumentálna	je	takmer	jedenásťminúto-
vá	skladba	Don’t let a candle be your sun.	(Michal	Pavlišinovič)

⓬
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LUMEN

 01.01. (piatok)  13.00 Svätá	 zem	očami	 súčasníka	–	
rozprávanie	Mariána	Gavendu	21.30 Mauí	 chuapec	
z	Radošoviec	–	unikátna	evanjelizácia	 farským	filmom	
v	záhoráckom	dialekte
 02.01. (sobota)	  09.30	Kláštory	a	rehoľný	život	v	stre-
doveku
 03.01. (nedeľa)  06.05 Modlitba	prvej	hodinky 14.00 
Naše	dieťa	pôjde	do	prvej	triedy,	čo	by	malo	zvládnuť
 04.01. (pondelok)  08.30 Práca	kňaza	v	zahraničí	16.30 
Vitaj	doma,	rodina:	Manželská	komunikácia;	hosť:	Kamil	
Bartko 20.00 Milosrdný	rok
 05.01. (utorok)  14.15 Príbytok	svetla
 06.01. (streda)	 10.00 Vianočná	koleda	od	Slovákov	z	Biho-
ru	11.00 Vianoce	u	Kandráča	13.00 Jasličková	pobožnosť	
z	Terchovej	15.15 Osud	ho	zavial	do	Ameriky	–	profil	
kňaza	Štefana	Furdeka,	otca	amerických	Slovákov	16.00 
Betlehemská	hviezda	a	mudrci	z	východu	20.00 Svätá	
Terézia	z	Lisieux	21.00 Hlas Pánov nad vodami – tradí-
cie	a	zvyky	na	sviatok	Bohozjavenia	v	gréckokatolíckej	
farnosti	Jakubany
 07.01. (štvrtok)  10.30 Prehľad	kresťanskej	tlače 08.30 
Pozdravujem	vás,	krajania
	09.01.	 (sobota)	  09.30	Kláštory	a	rehoľný	život	v	stre-
doveku
 10.01. (nedeľa)	  06.05 Modlitba	prvej	hodinky 15.30 
Svetlo	nádeje:	Rehabilitačné	stredisko	v	Levoči	pomáha	
nevidiacim	začleniť	sa	do	spoločnosti

 11.01. (pondelok)  08.30 Pozdravujeme	vás,	krajania: Únia 
Slovákov	alebo	Čo	potrebujú	spolky	v	západnej	Európe;	
hosť:	Dušan	Klimo	20.00 Študenské	šapitó:	Príprava	
na	svetové	dni	mládeže	so	spoločenstvom	Magis
 12.01. (utorok)	 20.00 Staré,	ale	dobré	–	hudobná	relácia
 15.01. (piatok)	 10.30 Predstavujeme	cirkevných	otcov
 17.01. (nedeľa)	 06.05 Modlitba	prvej	hodinky

RTVS

DVOJKA
 01.01. (piatok)	 08.25 Vinšujem	vám	nový	rok	hojný	–	pás-
mo	zvykov	a	obradov	11.00 Novoročný	koncert	viedens-
kých	filharmonikov	13.45 Dómska	koruna	–	dokument	
o	zlatej	korune	na	veži	Dómu	sv.	Martina	v	Bratislave	
20.00 Nový	rok	–	sviatok	Panny	Márie	Bohorodičky
 03.01. (nedeľa)	  08.53 Tajomstvá	pokladov	 (2):	Archa	
zmluvy	R 15.00 Tajomstvá	pokladov	(3):	Kopija	osudu
 04.01. (pondelok)	 09.00	Kopija	osudu R
 05.01. (utorok)	  14.28 Tajomstvá	múzeí	 (3):	 Izraelské	
múzeum	v	Jeruzaleme
 06.01. (streda)	  10.00 Gréckokatolícka	svätá	 liturgia	
so	svätením	vody	z	Jakubian 12.37 Izraelské	múzeum	
v	Jeruzaleme	R 18.12 Vianočné	rozprávanie:	Traja	králi	
prichádzajú
 07.01. (štvrtok)	 07.00 Vianočné	rozprávanie:	Traja	králi	
prichádzajú R

RÁDIO	SLOVENSKO	A	REGINA
 03.01. (nedeľa)	 09.05	Svätá	omša	z	Kostola	Svätej	rodiny	
v	Bratislave
 06.01. (streda)	  09.00	Gréckokatolícka	svätá	 liturgia	
s	 jordánskym	svätením	vody	z	Katedrálneho	chrámu	
Narodenia	Presvätej	Bohorodičky	v	Košiciach; slúži	
Mons.	Milan	Chautur,	košický	eparcha
 10.01. (nedeľa)	 09.05	Svätá	omša	z	Katedrály	Nanebovza-
tia	Panny	Márie	v	Rožňave
 17.01. (nedeľa)	 09.05	Svätá	omša	z	Katedrály	sv.	Františka	
Xaverského	v	Banskej	Bystrici
 24.01. (nedeľa)	 09.05	Evanjelické	služby	Božie	z	Trnavy
RÁDIO	SLOVENSKO
	Nedeľa  23.05 Encyklopédia	spravodlivých.	Príbehy	ľudí,	
ktorí	počas	druhej	svetovej	vojny	pomáhali	Židom
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
	Nedeľa  05.00 Spravodajstvo	Rádia	Vatikán	07.41 Z	duše	
17.05 Duchovné	horizonty	18.15 Spravodajstvo	Rádia	
Vatikán R
RÁDIO	DEVÍN
	Nedeľa  07.00 Duchovná	publicistika	08.30 Sakrálne	
umenie

 R O R A K V Y V O Z R O T O Č C H

 Í O M O V A I B E U L I C A R Y Y

 P J T Y Z M I E O Y L E I Á M S L

 K O A E T L O C K K J L V N O A C

 P Í Z R I I E M E A S A A L V Á Z

 S L E E Ú V L Ž R L M K Z I Y A J

 A S O V O C I E A V I E R Y B Á R

 T E L D O L O N E K L N R O K U C

 A V A K I L I K S E E O A A L D Í

 R Ľ R N L N R T N L Z T H O R E C

 T E A U A O A I Y E N É R Y T S E

 S T R A V Y N A T I T N E T V O R

 Ž K R Y H A B Y T C O P Y S O P A

Legenda: CELINA, CÍCER, CIELE, CUKOR, DVERE, ELITY, ENTITA, 
EZOP, HOREC, HYMNA, INVAR, JAZYK, KAMERA, KLONY, KOCÚR, 
KROVY, KRYHA, ĽADOVEC, LIKAVA, NETVOR, OBILIE, ODLET, OKRES, 
PLODINA, POCTY, POSED, POSYP, POTOK, RAJEC, RAKVY, RIVAL, 
ROZETY, RYBÁR, SKOBY, SLANINA, SLIAČ, STRATA, STRAVY, STYRÉN, 
TORZO, TREST, ULICA, VIETOR, VILMA, VLAKY, VLOHY, ZAMAT, 
ZELENINA, ZEOLITY, ŽAKET, ŽELZO, ŽILINA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 23: Krížovka: Je to chlieb hladného, ktorý 
u teba plesnivie. Osemsmerovka: Rodina je škola ľudskosti.

Výherca: Noema Ligušová z Humenného

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Pomôcky: Ašt Utiekol
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Ľutina,	www.bazilikalutina.sk,	051	/	45	96	231

06.01.	Liturgia	so	svätením	jordánskej	vody	(10.00	h)

Michalovce,	Bazilika	Zoslania	Svätého	Ducha,	
www.redemptoristi.nfo.sk,	056/64	221	67

25.01.	Modlitby	pri	relikviách	bl.	Metoda	(16.30	h)

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

06.01.	Liturgia	so	svätením	jordánskej	vody	(10.30	h)

Klokočov,	www.klokocovmi.sk/cirkev.html,	 
0911	105	908

08.01.	Modlitby	exorcizmu	(17.00	h)

Sigord,	centrum.rodina@grkatpo.sk,	0904604435 
Modlitebná	SMS	linka:	0904738649

14.01.	–	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	vysníva-
nej	svadbe	ešte	jedno	kritérium	–	kvalitnú	prípravu.	
Viac	sa	o	kurze	prípravy	na	manželstvo	môžete	do-
zvedieť	 na	www.domanzelstva.sk.	 Príspevok	 je	 60	
eur	za	osobu.

Juskova	Voľa,	skolacentrum@centrum.sk 
www.gmcbarka.sk,	057/4490290

02.	–	05.01.	Zimný	detský	tábor.	Štvordňový		poby-
tový	tábor	pre	deti	od	9	do	15	rokov
09.	–	10.01.	Ples animátorov
15.	–	17.01.	Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné	
podujatie	 pre	 deti	 a	 mládež	 z	 protopresbyterátu		
Stará	Ľubovňa	a	Orlov.	Veková	kategória	účastníkov	
je	od	9	do	30	rokov.

www.cenacolo.sk,	cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec	za	závislých	v	kaplnke	v	ne-
mocnici	v	Snine
Streda	18.00 Ruženec	za	závislých	v	budove	kláš-
tora	Sancta	Mária	na	Konštantínovej	ul.	v	Prešove	
a	v	kláštore	sestier	sv.	Vincenta	de	Paul	na	Šoltéso-
vej	15	v	Košiciach 
Štvrtok 17.25 Ruženec	za	závislých	v	Chráme	Božej	
múdrosti	vo	Svidníku

Úplné odpustky v Svätom 
roku milosrdenstva
Podmienky	na	získanie	odpustkov:

1.	Vykonať	krátku	púť	do	jedného	z	chrámov	
určených	na	získanie	úplných	odpustkov,	
vojsť	do	chrámu	a	prejsť	bránou	milosrden-
stva.

2.	Pristúpiť	k	sviatosti	zmierenia.	Sviatosť	
zmierenia	si	možno	vykonať	v	deň	púte,	ale	
aj	pred	ňou.

3.	Byť	na	slávení	svätej	liturgie	a	prijať	Najsvä-
tejšiu	Eucharistiu.	Obetovať	ju	na	konkrétny	
úmysel	(za	seba	alebo	za	mŕtveho).

4.	Pomodliť	sa	Verím	v	Boha,	Otče	náš,	Raduj	
sa,	Bohorodička,	Sláva	Otcu	za	Svätého	
Otca	a	na	jeho	úmysly,	ktoré	nosí	v	srdci	pre	
dobro	Cirkvi	i	celého	sveta.

5.	Mať	snahu	s	Božou	pomocou	pracovať	
na	formovaní	osobnej	kresťanskej	dokona-
losti	zameranej	na	milosrdenstvo	v	každo-
dennom	živote.

Pánom požehnaný milostivý 
rok 2016 plný skutkov 

milosrdenstva vám zo srdca 
prajú a za dôveru  
i pomoc ďakujú

redaktori časopisu Slovo
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