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Maronitská cirkev patrí k antiochijskej
západosýrskej tradícii. Preto používa tie isté
eucharistické modlitby ako Sýrska pravoslávna cirkev, Sýrska katolícka cirkev a Sýrskomalankarská katolícka cirkev. Maroniti
najčastejšie využívajú anaforu Dvanástich
apoštolov.
Nový maronitský liturgikon z roku 2005
obsahuje deväť anafor. V minulosti maroniti
používali až 16 eucharistických modlitieb.
Západosýrsky obrad sa môže popýšiť vyše 80
anaforami.

Anafora Šarar
Pozoruhodná je starobylá maronitská anafora sv. apoštola Petra (nazývaná podľa jej
začiatočného slova Šarar). Vykazuje spoločné prvky so starobylou východosýrskou
anaforou sv. Addaia a Mariho, ktorú používa
Apoštolská (Asýrska) cirkev Východu, Chaldejská katolícka cirkev a Sýrsko-malabarská
katolícka cirkev. Maroniti teda čerpali aj z východosýrskej tradície Cirkvi Východu.

Jozef Šimon Assemani († 1768), sa začalo
s napodobňovaním latinského obradu, čo sa
odzrkadlilo na vnútornej dispozícii a liturgických predmetoch maronitských chrámov.
Maroniti začali používať latinské liturgické
rúcha, do liturgie zavádzali rímske eucharistické modlitby a konsekrovali hostie.
Po silných latinizačných tendenciách
v 18. a 19. storočí sa maronitská cirkev dnes
v duchu učenia Druhého vatikánskeho koncilu usiluje v nových liturgických knihách
o väčšie docenenie svojich západosýrskych
koreňov.

Ako dnes maroniti slávia
Eucharistiu?
Vo svojej súčasnej podobe sa maronitská
eucharistická liturgia dá rozčleniť na šesť
častí:
• Prípravná časť (príprava darov, obliekanie liturgických rúch)
• Otváracia časť
• Bohoslužba slova
• Pred-anafora (prenesenie darov, diptychy)
• Anafora (bozk pokoja, eucharistická
modlitba, lámanie chleba, prijímanie)
• Prepustenie

Pred začiatkom bohoslužby kňaz pri
bočnom stolíku vo svätyni položí hostiu
na paténu a naleje víno a vodu do kalicha.
Až následne si oblečie liturgické rúcha
v sakristii. Maroniti sa už vrátili k západosýrskemu liturgickému oblečeniu, ale stále
ešte namiesto tradičného kvaseného chleba
používajú hostie a latinské bohoslužobné
predmety.
Aj maroniti spievajú Trojsvätý hymnus:
„Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami.“ Liturgické čítania sa
prednášajú z ambóna. Číta ich diakon. Ak
nie je k dispozícii, robí to lektor, okrem
evanjelia. Pred čítaním si vyprosia požehnanie kňaza. Kňaz káže len v nedele a sviatky.
Aj maroniti recitujú Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery. V Maronitskej cirkvi
prežíva starobylý zvyk diptychov v tej forme,
že kňaz nahlas spomína všeobecne živých
a zosnulých, a potom menovite uvádza tých,
za ktorých sa prináša eucharistická obeta.
Slová o ustanovení Eucharistie kňaz spieva
vždy v Ježišovej reči – aramejčine. Počas
epiklézy, teda prosby o zoslanie Svätého
Ducha na obetované dary, kňaz kľačí pred
oltárom. Pri modlitbe Otče náš majú aj
veriaci rozopäté ruky. Počas obradu lámania
kňaz vezme hostiu, rozlomí ju nad paténou
a kúsok hostie vpustí do kalicha. Prijímanie
sa koná pod oboma spôsobmi, pričom kňaz
namočí hostiu v kalichu a potom ju podá
veriacemu.

Latinizácia maronitov
V roku 1584 pápež Gregor XIII. založil v Ríme
maronitské kolégium, v ktorom sa vzdelávali
vedúce osobnosti tejto východnej katolíckej
cirkvi. Táto ústretovosť si vyžiadala daň vo
forme silnej latinizácie maronitskej západosýrskej liturgie.
Zvlášť po maronitskom národnom koncile
v roku 1736 v kláštore al-Luwaiza, ktorý
viedol pápežský legát a maronitský učenec
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Čestní voči
Božiemu dielu
Zápach, hnev, nevďačnosť, napätie a beznádej, to sú záležitosti, s ktorými sa človek,
ktorý pracuje s ľuďmi bez domova, stretáva
každodenne, v práci aj mimo nej. Ráno podáva uterák, na obed polievku, večer ubytuje
do zariadenia a na druhý deň ho stretáva
opitého, špinavého a hladného na ulici.
Každý deň stretáva biedu spoločnosti,
sociálneho a politického systému, výchovy, závislosti a choroby – biedu človeka.
Okrem toho každý deň hľadá motiváciu,
dôvod a význam tejto zložitej a ťažkej práce.
Nemotivuje ho kariéra ani obrovské výhody
a prestíž, ani finančné ohodnotenie, ale
zmysel, zmysel činnosti vo vzťahu k vyšším
a vzdialenejším cieľom. Dnešný svet chce
rýchle činy a ešte rýchlejšie výsledky, kvantitu pred kvalitou, čísla pre hodnotami, silu
pred pokorou.
Človek nie je nijako horší, ale je zaťažený
prácou a zaujatý zábavou, najprv sa musí
postarať o seba a svojich blízkych, užiť si
svoj život a až potom si dovolí všimnúť aj
druhého.
Motivácia v sociálnej práci je byť čestní
vo viere, vo vzťahu k človeku a k ľudstvu.
Naozaj kľúčová je tu pomoc a lásku k človeku. Niekedy sme málo sociálni, niekedy málo
duchovní, niekedy málo odborní, niekedy
málo komerční, ale vždy sme ľudskí, lebo
inak by sme neboli.

V charite musíme bojovať s číslami a dokumentmi, podobne ako naši klienti bojujú
so zimou a hladom, a neraz stojíme voči
nespolupráci inštitúcií ako naši klienti pred
odsúdením verejnosti. Búchame sa po čele
pre nezmyslené zákony, ako aj naši klienti,
pri nepochopiteľnej byrokracii a spravodlivosti, ktorej čelia, náš finančný rozpočet
je malý a neistý ako deravé vrecko kabáta
človeka na ulici.
No musíme byť čestní voči vyššiemu cieľu
a vyššiemu zmyslu – voči Božiemu dielu
a humanite, ktorú prirodzene všetci máme.
Všetci máme schopnosť a možnosť stretnúť
toho druhého, vypočuť ho a pomôcť mu.
A príde aj pozitívna väzba, aj keď nie
hneď a priamo, ale príde. Nie je to reportáž
v televízii ani ocenenie, ani prémie, ale stačí
pohľad, úsmev, slovo ďakujem a pozdrav
od klienta, ktorému pomáhame. Až v tom
druhom vidíme seba, svoje schopnosti aj
neschopnosti.

Mgr. Peter Kyslan, PhD.
vedúci Centra sociálno-poradenských služieb
Gréckokatolíckej charity v Prešove

A ja vam vinčujem na totu svatu viľiju hojnejši, pokornejši,
ľepše ročki dožic, jak sme prežili, pri ščescu a zdravu,
boskim požehnaňu a po šmerci slavu
večnu, korunu anďelsku.
					

Christos raždajetsja!

vaša redakcia
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z kresťanského sveta


6. novembra sa v poľskej Śnietnicy
uskutočnila odpustová slávnosť ku cti
sv. veľkomučeníka Demetra. Slávnostnú
svätú liturgiu slúžil otec Ján Pipka z neďalekej Krynice a koncelebroval domáci
otec Jaroslaw Czuchta. Sviatosť zmierenia
vysluhoval otec Peter Kaczmar. Na odpustovej slávnosti sa zúčastnili veriaci z okolia
a takisto aj dvaja seminaristi z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča z Prešova a seminarista z Lublina, ktorý je na študijnom výmennom programe Erasmus v Prešove. (Šimon Gajan)

17. novembra prijal Svätý Otec
František katolikosa – patriarchu
Východnej asýrskej cirkvi Mar Gewargisa III. so sprievodom. Patriarcha tejto
východnej kresťanskej cirkvi sídli v irackom Bagdade. Po osobnom rozhovore
obaja náboženskí predstavitelia vyjadrili
radosť a vďačnosť za dnešné stretnutie
a spolu sa pomodlili v pápežskej kaplnke
Redemptoris Mater.

Pri príležitosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva
prepustili 19. novembra z väznice v meste
Faisalabad (Pakistan) 69 väzňov. Gesto
milosrdenstva, o ktoré vlády v minulosti
žiadal aj Svätý Otec František, prichádza
po nedávnej návšteve väzníc ministrom pre
ľudské práva, ktorým je kresťanský senátor
Kamran Michael. Väzňov navštívil spolu
s biskupom Faisalabadu Mons. Josephom
Arshadom a ďalšími zástupcami miestnej
samosprávy. Prepustení väzni čelili obvineniam z menej závažných trestných činov.
(EPA)

Svätý Otec František daroval moskovskému patriarchovi Kirillovi pri
príležitosti jeho 70. narodenín relikviu
sv. Františka z Assisi. Relikviu odovzdal
22. novembra predseda Pápežskej rady
na podporu jednoty kresťanov kardinál
Kurt Koch. (RV)

Tohtoročnej vianočnej výzdobe na Námestí sv. Petra vo Vatikáne dominuje
25-metrový ihličnatý strom, ktorý bol dovezený z talianskych Álp, z mesta Trident.
Vianočné ozdoby vytvorili deti z onkologických oddelení nemocníc v Taliansku.
Betlehem zasa venovala Malta. Umelecké
dielo zobrazuje maltskú krajinku a odráža
miestnu architektúru a kultúru. Jasličky,
v ktorých nechýba maltézsky kríž, tvorí
sedemnásť postáv vrátane zvierat. Zaujímavosťou je prítomnosť luzzu, typickej
maltskej loďky, ktorá reprezentuje nielen
tradíciu lovu na Malte, ale tiež realitu migrantov, ktorí sa na provizórnych loďkách
plavia za lepším životom do Talianska.
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Otec zatvoril v Ríme svätú bránu
▌▌Svätý
a ukončil Rok milosrdenstva
Mimoriadny svätý rok milosrdenstva dospel
k svojmu záveru. 20. novembra o 10. hodine,
v nedeľu Krista Kráľa, pri vstupnom obrade
eucharistickej slávnosti Svätý Otec František
zatvoril na vatikánskej bazilike svätú bránu
milosrdenstva. Na zaplnenom Námestí sv.
Petra s približne sedemdesiatisíc veriacimi
Svätý Otec vyzval k vďačnosti za uplynulý
rok a zároveň k pokračovaniu v uvádzaní
milosrdenstva do každodenného života:
„Aj keď sa zatvorí svätá brána, pre nás
ostáva stále otvorená tá pravá brána milosrdenstva, ktorou je Kristovo srdce. Toľkí
pútnici prekročili prahy svätých brán a mimo
hluku správ si vychutnali veľkú Pánovu
dobrotu! Ďakujme za to a pamätajme, že sme
boli zasiahnutí milosrdenstvom, aby sme

sa zaodeli citmi milosrdenstva, aby sa aj my
stali nástrojmi milosrdenstva.“
Svätú omšu koncelebrovali aj noví
kardináli, ktorých v predchádzajúci deň
kreoval pri konzistóriu. Priečelie baziliky
zdobil gobelín s emblémom Svätého roka
milosrdenstva i ďalšie dekorácie. Námestie
bolo zaplnené pútnikmi z rôznych krajín
sveta, medzi ktorými nechýbali približne
dve stovky veriacich zo Slovenska. V závere
eucharistického slávenia Svätý Otec podpísal
apoštolský list Misericordia et misera adresovaný celej Cirkvi s výzvou naďalej rovnako
intenzívne pokračovať v praktizovaní milosrdenstva, ako to bolo počas mimoriadneho
jubilea. (RV, foto: lettera43.it)

Buenos Aires sa uskutočnila
▌▌Vintronizácia
nového vladyku
V Katedrálnom chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Buenos Aires sa 20. novembra
uskutočnila intronizácia vladyku Daniela
Kozelinského, nového eparchu Eparchie
Ochrany Presvätej Bohorodičky v Argentíne,
ktorá je súčasťou Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC). Liturgická slávnosť sa
začala prečítaním vymenúvacieho dekrétu
datovaného k 8. októbru 2016, ktorým Svätý
Otec František ustanovil vladyku Daniela
za nového eparchu. Následne nový eparcha
vyznal vieru a zložil prísahu pred arcibiskupom Mons. Emilom Paulom Tscherringom,
apoštolským nunciom v Argentíne. Po tomto
verbálnom vyznaní odovzdal apoštolský
nuncius vladykovi Danielovi Kozelinskému
žezlo ako symbol pastoračnej starostlivosti
o jemu zverenú cirkev a začala sa archijerejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom
bol novoustanovený eparcha, spolu s ním
koncelebrovali apoštolský nuncius a miestny

emeritný biskup
Miguel Mykycej.
Mons. Daniel
Kozelinský
je biskupom
od roku 2007,
keď bol emeritným pápežom
Benediktom
XVI. ustanovený
za pomocného
biskupa Kuritibskej eparchie
(UGKC) v Brazílii. V júni 2011 bol vymenovaný za apoštolského administrátora sede
vacante Eparchie Ochrany Presvätej Bohorodičky v Buenos Aires, kde nahradil vladyku
Sviatoslava Ševčuka, a v tejto pozícii zostal až
do ustanovenia za eparchu. (ugcc.ua/Michal
Pavlišinovič, foto: aica.org)
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vedeli ísť ponad zlo a nezhody, spriechodňujúc každú možnú cestu nádeje. Ako Boh
verí v nás samých, nekonečne presahujúc
naše zásluhy, tak aj my sme povolaní vlievať
nádej a dávať príležitosť druhým. Pretože
aj keď sa zatvorí svätá brána, pre nás ostáva
stále otvorená tá pravá brána milosrdenstva,
ktorou je Kristovo srdce. Z prebodnutého
boku Vzkrieseného vyviera až do konca vekov milosrdenstvo, útecha a nádej.“ (úryvok
homílie z 20. novembra 2016)

Boh nikdy neopustí!

Brány
milosrdenstva
Marek Baran
foto: www.radiotupambae.com
JJ

Ježiš sa skláňa z lásky
Svätý Otec František v homílii na zakončenie
Roka milosrdenstva, na sviatok Krista Kráľa,
povzbudil veriacich aj týmito slovami: „Veľkosťou Ježišovho kráľovstva nie je moc podľa
sveta, ale Božia láska, láska, ktorá je schopná
dosiahnuť a uzdraviť každú vec. Z tejto lásky
sa Kristus sklonil až k nám, prebýval v našej
ľudskej biede, zakúsil náš najbiednejší stav:
nespravodlivosť, zradu, opustenie. Zakúsil
smrť, hrob, podsvetie. Týmto spôsobom
náš Kráľ dosiahol až na hranice sveta, aby
objal a spasil každého žijúceho. Neodsúdil
nás ani si nás nepodmanil, nikdy neporušil
našu slobodu, ale išiel cestou pokornej lásky,
ktorá všetko prepáči, všetko dúfa, všetko
vydrží (porov. 1 Kor 13, 7). Iba táto láska
zvíťazila a naďalej víťazí nad našimi veľkými
protivníkmi: hriechom, smrťou, strachom.
Dnes ohlasujeme toto jedinečné víťazstvo,
ktorým sa Ježiš stal Kráľom vekov, Pánom
dejín: s jedinou všemohúcnosťou lásky, ktorá
je Božou prirodzenosťou, samotným jeho
životom, a ktorá nikdy nebude mať koniec.
S radosťou sa delíme o tú krásu, že naším
kráľom je Ježiš: jeho majestát lásky premieňa
hriech na milosť, smrť na zmŕtvychvstanie,
strach na dôveru. Bolo by však málo iba veriť,
že Ježiš je Kráľom vesmíru a centrom dejín
bez toho, aby sa stal Pánom nášho života. To
všetko je márne, ak ho neprijmeme osobne
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a ak neprijmeme aj jeho spôsob kraľovania.
Aby sme prijali Ježišovo kraľovanie, sme
povolaní uprieť náš pohľad na Ukrižovaného, aby sme sa mu stávali stále vernejšími.
No koľkokrát sme hľadali chlácholivé istoty,
ktoré ponúka svet. Koľkokrát sme boli pokúšaní, aby sme zostúpili z kríža. Príťažlivá sila
moci a úspechu sa zdala byť ľahkou a rýchlou
cestou na šírenie evanjelia, zabúdajúc v náh-

„Ak chcete mať srdce naplnené láskou,
buďte milosrdní!“ (twitter Svätého Otca
Františka z 18. novembra 2016)

livosti na to, ako pracuje Božie kráľovstvo.
Tento rok milosrdenstva nás pozval k tomu,
aby sme znova objavili stred, vrátili sa k podstate. Čas milosrdenstva nás pozýva pozerať
na pravú tvár nášho Kráľa, tú, ktorá žiari vo
Veľkej noci, a znova objaviť mladú a krásnu
tvár Cirkvi, ktorá žiari vtedy, keď pohostinne
prijíma, keď je slobodná, verná, chudobná
v prostriedkoch a bohatá na lásku, keď je misionárska. Milosrdenstvo, ktoré nás privádza
k srdcu evanjelia, nás tiež vyzýva, aby sme sa
vzdali návykov a zvyklostí, ktoré môžu prekážať službe Božiemu kráľovstvu; aby sme
našli svoj smer v zameraní čisto na nepominuteľný a pokorný Ježišov majestát, a nie
v prispôsobovaní sa vratkým majestátom
a meniacim sa mocnostiam každých čias.
Prosme o milosť, aby sme nikdy nezavreli
brány zmierenia a odpustenia, ale aby sme

Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec povzbudil veriacich slovami uistenia o našom
nebeskom Otcovi, ktorý človeka nikdy neopustí. Povedal: „Ježiš hovorí: ,Prídu dni, keď
z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené‘ (Lk 21, 6). Môžeme
si predstaviť účinok týchto slov na Ježišových
učeníkov! On však nechce uraziť chrám, ale
chce, aby pochopili, rovnako ako my dnes,
že ľudské stavby, aj tie najposvätnejšie, sú
prechodné a netreba do nich vkladať našu
istotu. O koľkých údajných istotách v našom
živote sme si mysleli, že sú definitívne, a potom sa ukázali prchavé! Na druhej strane,
koľko problémov sa nám zdalo byť bez východiska, a neskôr sa prekonali! Ježiš vie, že
sa vždy nájde niekto, kto špekuluje o ľudskej
potrebe istôt. Dejiny Cirkvi sú bohaté na príklady ľudí, ktorí vydržali strašné súženia
a hrozné utrpenia s pokojom, lebo si boli
pevne vedomí toho, že sú v Božích rukách.
On je verný a starostlivý Otec, ktorý nikdy
neopustí svoje deti. Boh nás nikdy neopustí!
Túto istotu musíme mať v srdci: Boh nás
nikdy neopustí! Ostať pevní v Pánovi – v tejto istote, že On nás nikdy neopustí, kráčať
v nádeji, pracovať na budovaní lepšieho sveta
napriek ťažkostiam a smutným udalostiam,
ktoré poznačujú osobnú alebo kolektívnu
existenciu, je to, na čom skutočne záleží;
to je to, k čomu je kresťanská komunita
povolaná idúc v ústrety Pánovmu dňu. Práve
do tejto perspektívy patrí úsilie, ktoré pramení z týchto mesiacov, počas ktorých sme
s vierou žili Mimoriadny rok milosrdenstva.
Svätý rok nás na jednej strane popohnal,
aby sme upriamili zrak smerom k naplneniu
Božieho kráľovstva, na druhej strane, aby
sme vytvorili budúcnosť na tejto zemi, pracujúc pre evanjelizovanie prítomnosti, aby
sa z nej stal čas spásy pre všetkých. Ježiš nás
v evanjeliu nabáda, aby sme mali na pamäti
a v srdci istotu, že Boh vedie naše dejiny
a pozná posledný koniec vecí a udalostí.
Pod milosrdným pohľadom Pána sa dejiny
rozvíjajú vo svojom neistom toku a vo svojej
spleti dobra a zla. Ale všetko, čo sa stane, je
zachované v ňom; náš život sa nemôže stratiť, lebo je v jeho rukách. (úryvok príhovoru
z 13. november 2016)
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Udalosť

Medzinárodný

festival
duchovných piesní
byzantského obradu
Už tradične patrí jeden z novembrových víkendov stretnutiu speváckych zborov, ktoré
prinášajú svojim poslucháčom krásu zborových piesní byzantského obradu. Aj tento rok
sa na jubilejnom 25. ročníku Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského
obradu 11. – 13. novembra v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove stretlo deväť
speváckych zborov. Predstavili sa zbory zo Slovenska, Poľska, Čiech a Ukrajiny.
Valéria Hricovová
foto: Alexander Hricov
JJ

Slovensko reprezentovali katedrálne zbory,
ktoré pôsobia v jednotlivých eparchiách
a v archieparchii. Boli to katedrálne zbory
Chrysostomos a Kyrillomethodeon z Bratislavy, Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda
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z Košíc a domáci Katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa. V zahraničnej časti festivalu sa
predstavili poľské zbory Katedrálny chór
pri Chráme sv. Jána Krstiteľa z Przemyśla
a Chór Kameralny Cappella musicae antiquae
orientalis z Poznane. Z Prahy pricestoval
zbor Byzantion collegium musicae slavicae
a Ukrajinu reprezentoval Zbor ukrajinských
študentov z Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Spolu vystúpilo takmer dvesto účinkujúcich,
ktorých výkony boli na vysokej umeleckej
úrovni.

Otvorenie a festivalový koncert
Festival otvoril v piatok 11. novembra
na archijerejskej svätej liturgii o 16.30 hod.
prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý nad fes-
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tivalom prijal záštitu. Svätú liturgiu spevom
sprevádzal Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa
z Prešova. V sobotu 12. novembra pokračoval
program festivalovým koncertom, na ktorom
pred početným publikom vystúpili všetky
zúčastnené zbory. V závere koncertu zaznela
zborová skladba Dmitrija Bortňanského Budi
imja Hospodne blahosloveno v podaní všetkých prítomných speváckych zborov. Tento
spoločný spev bol príležitosťou odovzdať
„dirigentskú taktovku“ známemu dirigentovi
speváckych zborov, jednému zo zakladajúcich členov a dlhoročnému organizátorovi
festivalu pánovi Leontínovi Dohovičovi.
Sobotňajší program ukončil otec arcibiskup
metropolita Mons. Ján Babjak SJ príhovorom, v ktorom všetkým poďakoval za krásny
umelecký a hlavne duchovný zážitok, ocenil
prácu všetkých účinkujúcich a festivalu poprial ešte mnoho ďalších úspešných ročníkov.

2016 / 26

Nedeľné slávenia
V nedeľu zbory sprevádzali svojím spevom
sväté liturgie. V Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa spieval zbor Chrysostomos z Bratislavy a Byzantion collegium musicae slavicae
z Prahy, v Chráme bl. P. P. Gojdiča na Sídlisku 3 Katedrálny chór pri Chráme sv. Jána
Krstiteľa z Przemyśla a v Chráme Povýšenia
sv. Kríža na sídlisku Sekčov bratislavský zbor
Kyrillomethodeon.
Štvrťstoročie existencie festivalu svedčí
o jeho opodstatnenosti a prínose pre udržiavanie tradície, ktorá má svoje počiatky
v misii sv. Cyrila a Metoda na našom území.
Organizátormi boli Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Združenie Sakrálne
spevy Východu. Festival z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia a Mesto
Prešov.
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spravodajstvo


Kolokvium Disputationes Quodlibetales
s medzinárodnou účasťou na tému Dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť sa konalo
26. a 27. októbra na pôde Katedry filozofie
a religionistiky Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Kolokvium otvoril vedúci katedry prof. Pavol Dancák. S pozdravným slovom vystúpil
dekan fakulty Mons. prof. Peter Šturák.
Na kolokviu spolu vystúpilo 38 účastníkov
z Banskej Bystrice, Bielsko-Bialej, Bratislavy,
Katovíc, Košíc, Krakova, Lublina, Poznane,
Prahy, Prešova, Ružomberka, Žiliny a Varšavy. (Barbara Baloghová)

Medzinárodná konferencia angličtinárov cirkevných škôl sa uskutočnila
28. októbra v Bardejove pod záštitou bardejovskej cirkevnej spojenej školy a partnerských škôl z Chertsey. Okrem prednášok
a workshopov priniesla konferencia možnosť zoznámiť sa s inovatívnymi metódami
výučby anglického jazyka na stredných
školách a spojila spoločenstvo pracovníkov
v školstve a študentov, ktorí sú ochotní
investovať do budúcnosti cirkevného školstva. (SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove)

V rámci jubilea väzňov navštívil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha,
1. novembra väzňov v Ústave na výkon
trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach
nad Parnou (okr. Trnava). Sprevádzal ho
väzenský duchovný otec Gabriel Dzvoňár
a otec Rastislav Čižik z Bratislavy. Pri príchode do väznice vladyku privítal jej riaditeľ pplk. Marek Kresan, ktorý ho oboznámil
s aktuálnou situáciou väznice a venoval mu
publikáciu o väzenskom ústave. Vladyka
Peter potom vyspovedal niekoľkých väzňov
a slávil eucharistiu vo východnom obrade vo väzenskej Kaplnke sv. Maximiliána
Kolbeho za účasti asi 150 väzňov. Počas
liturgie kantoroval Daniel Škoviera. V závere liturgie vladyka väzňov poprosil, aby
na neho pamätali vo svojich modlitbách
a pomodlil sa spolu s nimi modlitbu za zomrelých – panychídu. (Rastislav Čižik)

Archijerejskú svätú liturgiu v Chráme
Povýšenia sv. Kríža v Prešove-Sekčove slávil 4. novembra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s pomocným
biskupom Milanom Lachom SJ. V deň 15.
výročia blahorečenia prešovského biskupa mučeníka P. P. Gojdiča bola liturgická
slávnosť poďakovaním za dar tohto biskupa
a jeho blahorečenie. Zároveň to bola odpustová slávnosť Gymnázia a Základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča, ktorú
si škola pripomína na výročie blahorečenia.
Slávnosť sa v chráme začala krátkou akadémiou o blahoslavenom biskupovi. Na konci
sa prihovorila riaditeľka gymnázia Helena
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Poprade sa konali
▌▌Vprvé
sväté misie
V sobotu 5. novembra prišli do farnosti
v Poprade otcovia misionári – Mikuláš Tressa
CSsR, Miroslav Čajka CSsR a Miroslav Bujdoš
CSsR, ktorým otec Miroslav Bartoš odovzdal
kľúč od farnosti, a tak sa mohli začať prvé
deväťdňové sväté misie farnosti. Na osobitných katechézach sa stretli deti a ich rodičia,

mládež, muži, ženy aj vdovy. Veriaci sa počas
bohatého misijného programu stretli na modlitbe krížovej cesty v uliciach mesta aj adorácii
pred Eucharistiou, pri sviatosti zmierenia, obnovili si krstné a manželské sľuby, a rozjímali
aj o úcte k Matke ustavičnej pomoci. (Matej
Bartoš, foto: Jozef Mackovjak)

Borove viedli otcovia baziliáni
▌▌Vsväté
misie
Vo farnosti Medzilaborce-Borov sa 2. –
6. novembra konali sväté misie. Tento
milosti plný čas sprevádzali otcovia baziliáni
otec Peter Pavol Haľko, Jozafát Štefan Lucák,
Vladimír Juraj Sedláček a Teodor Maroš Kosť.
Program misií bol jednoduchý a dovoľoval
každému, kto prišiel do chrámu, v pokoji
rozjímať pred ikonou krásnobrodskej Bohorodičky a relikviami bl. P. P. Gojdiča. Otcovia
boli všetkým ochotní vyslúžiť sviatosť zmierenia, ktorá umocňovala celý priebeh svätých
misií. Silným momentom bolo vyslúženie

sviatosti pomazania chorých. Na záver misií
nechýbalo ani osobitné požehnanie otcov
baziliánov pre farnosť.
V nedeľu 6. novembra sa vo farnosti
uskutočnila odpustová slávnosť na sviatok
sv. archanjela Michala. Hlavným slúžiteľom
a kazateľom bol otec Kosť, ktorý vyzdvihol
podstatu pôsobenia anjelov ako beztelesných bytostí v materiálnom svete, úlohu
anjela ochrancu v živote človeka a miesto
veľkovojvodcu Michala v anjelskej hierarchii.
(Vladislav Petrík)

Milan Chautur
▌▌Vladyka
zavítal do Petrikoviec
V nedeľu 6. novembra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil Petrikovce pri príležitosti chrámového sviatku
archanjela Michala a posviacky obnoveného
exteriéru a interiéru chrámu. Vladyka posvätil aj obnovený svätostánok, obraz archanjela
Michala a obraz klokočovskej Bohorodičky,
kadidelnice a čaše s príslušenstvom. Archijerejskú svätú liturgiu slávil so správcom farnosti otcom Matúšom Marcinom, s kňazmi
z okolitých farností a s bývalými správcami
farnosti. Liturgický spev viedol Katedrálny
zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. V homílii
vladyka priblížil veriacim príbeh z evanjelia
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o uzdravení Jairovej dcéry, kde Boh vstupuje
do ľudskej beznádeje, ktorú človek nevie
riešiť. Poukázal na to, že ľudia sa v súčasnosti
veľmi povrchne správajú voči pravdám viery,
keďže vieru spájajú s emotívnymi zážitkami.
Vladyka vyzval veriacich k opravdivému
prežívaniu viery v každodennom živote.

Po svätej liturgii sa miestny kňaz poďakoval všetkým, ktorí sa spolupodieľali na obnovení chrámu a zakúpení liturgických predmetov. Počas myrovania sa veriaci modlili
Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
(Jozef Havrilčák, foto: MP)

GTF PU predstavili knihu
▌▌Na
Otvorené horizonty
V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove 10. novembra uskutočnila prezentácia knihy Otvorené horizonty. Podujatie otvoril zástupca vydavateľa
doc. Michal Hospodár. Predstavil autora
prezentovanej publikácie Mikuláša Bánóa,
bývalého pracovníka Ústavu experimentálnej
fyziky SAV v Košiciach. Úryvok z prezentovanej knihy o veľkom tresku prečítala
študentka GTF PU Božidara Lukáčová. Prí-

tomní sa následne započúvali do odborného
výkladu prierezových tém knihy v podaní jej
autora. Jednou z nosných myšlienok knihy
je presvedčenie, že pravá veda a náboženská
viera si neprotirečia. Svoje poďakovanie
k filozofickým pohľadom na vysvetlenie
stvoreného sveta autorovi tlmočil prof. Pavol
Dancák. Na podujatí sa zúčastnili študenti
teológie, laici, odborná verejnosť a príbuzní
autora. Záver vydarenej akcie patril autogramiáde. (TK KBS)

sv. Jozafáta v Trebišove
▌▌CSOŠ
odpustom zavŕšila Rok milosrdenstva
10. novembra Cirkevná stredná odborná
škola sv. Jozafáta v Trebišove slávila odpustovú slávnosť patróna školy. Slávnosť sa začala
v rímskokatolíckom Kostole Navštívenia
Panny Márie v Trebišove, kde všetci prešli
bránou milosrdenstva. Zúčastnených privítal
pán dekan, ktorý porozprával o histórii
kostola. Po výklade a modlitbe sa všetci
presunuli do Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, celebroval svätú liturgiu,
ktorú spevom sprevádzali členovia školskej

skupiny a učiteľského zboru. Na záver vystúpili žiaci so scénkou Zápalka a sviečka, ktorá
mala všetkých povzbudiť k vzájomnej láske.
Slávnosť pokračovala v mestskom kultúrnom stredisku, kde sa predstavila hudobná
skupina Peter Milenky & band s koncertom
plným duchovných piesní i povzbudivého
slova. Záveru slávnostného dňa patril obed
v hoteli Zemplín a tradičné športové popoludnie, kde si učitelia a majstri odborného
výcviku zahrali s vladykom Milanom futbal.
(Peter Lazár)

Soli sa Rómovia stretli na Akcii pre ženy
▌▌Va chválach
so skupinou F6
Akcia pre ženy sa uskutočnila 5. novembra
v Gréckokatolíckom centre pre Rómov v obci
Soľ, na ktorej sa zišlo dvadsať rómskych žien
z Vechca, Banského, Rudlova a Čičavy. Nosná
téma stretnutia: Hnevajte sa, ale nehrešte
prenikala nielen výrobu ozdôb, ale aj prednášky a modlitby, ktoré boli súčasťou programu. Ženy sa učili zväzovať hnev a zdieľať
svoje sny. Chutný obed ženám pripravili
výlučne rómski muži.

Akcia bola ukončená spoločnými večernými chválami s rómskou evanjelizačnou
skupinou F6, v ktorých sto Rómov oslavovalo
Boha piesňami a modlitbami. Do rytmu
bubnov a gitár prenikali svedectvá frontmana kapely F6 Lukáša Buža, ktorý rozprával
o svojom prežívaním viery, a slová ohlasovania otca Martina Mekela. (Radko Blichar)

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.
2016 / 26

Čitbajová, ktorá sa okrem poďakovania
vladykom a kňazom poďakovala aj za nový
film o biskupovi Gojdičovi, ktorý bol natočený predovšetkým ako učebná pomôcka
pre školy, a vyjadrila vďačnosť za to, že
škola má medzi absolventmi aj sedem
kňazov a ďalší sa na kňazstvo pripravujú.
Spevom svätú liturgiu sprevádzali študenti
gymnázia. (Ľubomír Petrík)

Program novembrovej fatimskej soboty, ktorá sa 5. novembra slávila v bazilike
minor v Michalovciach. Liturgické slávenia
sa začali modlitbou tretej hodinky a nasledovala katechéza o vzťahu medzi Božím
milosrdenstvom a spravodlivosťou otca
Tomáša Mikundu. Sláveniu božskej liturgie
predsedal vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha. (Maroš Dupnák)

Metropolita Ján Babjak SJ a vladyka
Milan Lach SJ slávili bohoslužby vo väzniciach. Prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ navštívil 5. novembra väznicu
v Prešove, kde slávil svätú omšu vo väzenskej Kaplnke bl. biskupa V. Hopka, na ktorej
sa zúčastnilo niekoľko žien vo vyšetrovacej
väzbe. Spolu s ním svätú omšu slávil titulárny väzenský dekan Štefan Blanár. Po skončení svätej omše bola beseda žien s otcom
arcibiskupom. Pomocný prešovský biskup
Milan Lach SJ slávil svätú omšu vo väzenskej
Kaplnke Matky ustavičnej pomoci v Levoči
6. novembra spolu s väzenským kaplánom
Slavomírom Molnárom. Po svätej omši tiež
nasledovala beseda. (Ľubomír Petrík)

V Chráme sv. archanjela Michala
v Ruskej Kajni sa 6. novembra konala
odpustová slávnosť, ktorá sa začala modlitbou posvätného ruženca a pokračovala
staroslovienskou svätou liturgiou. Hosťom
a slávnostným kazateľom na odpustovej
slávnosti bol otec Ondrej Hricuta zo Štefanoviec, ktorý veriacich povzbudil slovom
o Božom milosrdenstve. Na záver sa veriaci
pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke. (Mária Burdová)

V rámci jubilea väzňov navštívil otec
Marko Rozkoš, riaditeľ Eparchiálneho úradu Košickej eparchie, 6. novembra Ústav
na výkon väzby a Ústav na výkon trestu
odňatia slobody v Košiciach. Po svätej omši
nasledoval liturgický obrad prechodu jubilejnou bránou milosrdenstva. Plná väzenská
kaplnka či živá diskusia, ktorá nasledovala
po katechéze na tému Milosrdní ako otec,
bola dôkazom, že záujem miestnej cirkvi
sa neobmedzuje len na vybrané dni, ale
že intenzívna spolupráca rôznymi formami
existuje medzi Košickou eparchiou a Farnosťou bl. biskupa P. P. Gojdiča vo väznici
v Košiciach už niekoľko rokov. (Peter Nižník)
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jednou vetou


Deň materských škôl na Slovensku
oslávili 4. novembra deti z CMŠ bl. biskupa
V. Hopka v Michalovciach v bazilike minor,
kde zapálili sviečky, vstúpili cez bránu
milosrdenstva a zúčastnili sa na svätej
liturgii, ktorú slávil riaditeľ Školského
úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič
a duchovný správca školy diakon Rastislav
Varga. (Katarína Čintalová)

4. – 6. novembra sa v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli stretlo 42 účastníkov Školy služby a 55
účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka. (Patrik
Maľarčík)

6. novembra sa na hore Zvir uskutočnila
malá púť, na ktorej archijerejskú svätú
liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. (Martin Tokár)

Pri príležitosti sviatku Zhromaždenia
k veľvojvodcovi Michalovi sa 8. novembra
na košickom eparchiálnom úrade uskutočnila duchovná obnova pracovníkov.

V Košiciach bol 8. novembra za prítomnosti košického pomocného biskupa Mons.
Marka Forgáča a vladyku Milana Chautura
CSsR, košického eparchu, požehnaný hrob,
kde budú môcť pochovať rodičia svoje
dieťa, ktoré zomrelo pred narodením (viac
na: hrobovemiesto.detike.eu). (Dušan
Škurla)

Noc s Bibliou v Trebišove sa pri príležitosti zakončenia roka milosrdenstva
uskutočnila 11. novembra. (TSKE)

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oslávilo 11. novembra sviatok
svojho patróna archijerejskou svätou
liturgiou v Chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, na ktorej bol hlavným celebrantom vladyka Milan Lach SJ. (Kristína
Šepeľová)

Tematický víkend v GMC Bárka sa pre
42 účastníkov Stropkovského a Giraltovského protopresbyterátu uskutočnil 11. –
13. novembra na tému Milosrdní ako Otec.
(Dávid Jackanič)

Žiaci 9. ročníka CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
v rámci projektu Poznávame hlavné mestá
európskych krajín 13. novembra v sprievode pána Tomáša Majdu a jeho manželky
Gabriely navštívili Londýn. (CZŠ sv. Juraja)

Najbližšie Národné stretnutie mládeže
sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. (komunikačný tím)
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umelecká škola sv. Cecílie
▌▌Základná
oslávila 10. výročie svojho založenia
Základná umelecká škola sv. Cecílie v Sečovciach oslávila 16. novembra 10. narodeniny.
Na galakoncerte, ktorý pri tejto príležitosti pripravila, vystúpili žiaci, absolventi,
pedagógovia a hostia. Hosťom programu
bola hudobná skupina Jungle Label, v ktorej
dvaja z pedagógov aktívne účinkujú. Koncert
na profesionálnej úrovni bol obohatený
o videopozdravy absolventov s ukážkami ich
prác, pozdravom vladyku Milana Lacha SJ,
pomocného prešovského biskupa. Pozvanie
prijali primátori mesta Trebišov a Sečovce,

duchovní otcovia, riaditelia škôl, rodičia
a žiaci. Na záver duchovný správca škola
otec Stanislav Činčár predniesol povzbudivý
príhovor a udelil prítomným požehnanie
do ďalšej činnosti.
Súčasťou programu bola aj výstava žiakov
výtvarného odboru.
Od roku 2015 školu vedie Marcela Lemešová. Škola má v súčasnosti 363 žiakov, ktorých
vyučuje v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. (Marcela Lemešová, foto:
Slávka Bukatová)

Ján Babjak SJ
▌▌Metropolita
posvätil obnovený ikonostas v Ďačove
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ 13. novembra posvätil obnovený ikonostas
v Chráme sv. archanjela Michala v Ďačove.
Pred začiatkom archijerejskej svätej liturgie
ho pred chrámom privítal starosta obce
Anton Cuprák.
Nasledovala posviacka obnoveného
ikonostasu a archijerejská svätá liturgia.
V homílii sa vladyka Ján zameral na svätého
archanjela Michala a anjelov strážcov. „Oslavujeme svätého archanjela Michala, toho,
ktorý v boji so satanom zvíťazil a zhodil ho
do pekla. Zároveň si pripomíname všetky duchovné beztelesné mocnosti, teda aj našich
anjelov strážnych. Teda môžeme povedať,
že toto je aj náš sviatok a sviatok všetkých
ľudí. Veď každý z nás máme svojho osobného anjela strážcu.“ Pozval veriacich, aby sa
k svojmu anjelovi strážcovi začali pravidelne

modliť, a poďakoval sa im za opravu ikonostasu v ich starobylom chráme.
Domáci farár Ján Krehlík sa v mene svojom
i veriacich poďakoval vladykovi aj majstrom
a pomocníkom, ktorí ikonostas zreštaurovali, a všetkým, ktorí prispeli finančne,
ale aj kňazom, predchodcom vo farnosti.
Ikonostas reštaurovali Jozef Takač, Peter
Vereščák a Emanuel Kosť.
Na slávnosti sa zúčastnil aj sabinovský
farár a protopresbyter Slavomír Palfi, viacerí
kňazi, ktorí pochádzajú z farnosti a pôsobili
v nej. Farnosť je známa aj tým, že z nej pochádza veľa kňazov, rehoľníkov a rehoľných
sestier. Svätú liturgiu v priamom televíznom
prenose RTVS spevom sprevádzal Boží ľud
pod vedením kantorov Jozefa Krenického
a Jána Kanuščáka, mládežnícky zbor farnosti
pod vedením Laury Krehlíkovej a pani Monika Kandráčová. (Ľubomír Petrík)

www.facebook.com/grkatslovo
www.casopisslovo.sk

krátky rozhovor

JJ

Juraj

Gradoš
Rozhovor s emeritným gréckym apoštolským exarchom Dimitriom Salachasom,
ktorý navštívil Slovensko.
Ako sa cítite na Slovensku?

a mládežnícke spevácke zbory
▌▌Detské
sa predstavili v Trebišove
V Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove sa 20. novembra uskutočnil 7. ročník
prehliadky detských a mládežníckych zborov
Košickej eparchie bl. hieromučeníka M. D.
Trčku.
Krásu hlasov a darov od Boha prišlo prezentovať rekordných 17 speváckych zborov:
zbor Gaudio a zbor Emanuel zo Sečoviec,
zbor Luce z Poruby pod Vihorlatom, zbor
Cherubín z Trebišova, zbor Eliáš family
z Jasenova, zbor Cherubíni z Ťahanoviec,
zbor Theotokos z Michaloviec, zbor Cirkevnej školy Svätej rodiny zo Sečoviec a zbory
z farností Košice-Staré mesto, Slovinky,
Rozhanovce, Zemplínska Teplica, Hrčeľ-Ve-

ľaty, Lastovce-Michaľany, Zbehňov, Stanča
a Falkušovce.
Hosťom programu bola gospelová skupina
Peter Milenky & band. Ich radostné vystúpenie doplnilo povzbudivé hodnotenie zborov
po ich vystúpení. Prehliadka zaujala širokú
verejnosť a estrádna sála sa naplnila vyše
500 ľuďmi. Prehliadku každoročne organizuje rada pre mládež Košickej eparchie pod
patronátom vladyku Milana Chautura CSsR,
košického eparchu, s podporou mesta Trebišov, bohuznámych dobrodincov, dobrovoľníkov a zvukárov z Audioone. (Emil Zorvan,
foto: Anna Maďarová)

monastierskej kaplnke v Trebišove otvorili
▌▌Vjubilejný
rok baziliánskeho rádu
Archijerejskou svätou liturgiou v monastierskej Kaplnke Krista Kráľa v Trebišove
20. novembra vyvrcholila posledná eparchiálna slávnosť Košickej eparchie v tomto
roku. V homílii vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, uviedol, že človek
už v raji naivne podľahol pokušeniu byť ako
Boh. Táto túžba po moci sa tiahne ľudskými
dejinami dodnes. Vychádzajúc z perikopy
Jánovho evanjelia vladyka poukázal na iné
ponímanie moci Krista Kráľa – Pantokratora,
než aké je u ľudí. „Boh tvorí vesmír aj človeka, skláňa sa nad ním s láskou a pomáha
mu pochopiť pravdu. Len moc pravdy a lásky
ostáva natrvalo, preto je Kristovo kráľovstvo
večné. Je založené na najvyššej autorite
Boha.“ Vladyka upozornil prítomných, že
žiadna ľudská moc, ktorá sa odkláňa od Božej autority, neslúži človeku, ale sebe.
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Apoštolská penitenciária dekrétom
592/16/1 z 27. októbra 2016 v mene Svätého Otca Františka vyhlásila Jubilejný rok
baziliánskeho Rádu sv. Jozafáta, ktorý potrvá
od 12. novembra 2016 do 25. novembra 2017.
Jubilejný rok baziliáni slávia pri príležitosti
400. výročia obnovenia rádu. S tým súvisí
možnosť získať úplné odpustky pri návšteve Kaplnky Krista Kráľa otcov baziliánov
v Trebišove za obvyklých podmienok. Dekrét
Apoštolskej penitenciárie v origináli prečítal M. Hospodár a jeho aplikáciu vysvetlil
vladyka Milan. Na slávnosti sa zúčastnil
protoigumen baziliánov Metod M. Bilan
čík OSBM s rehoľnými spolubratmi, kňazi
obidvoch obradov, rehoľné sestry z Trebišova
i Sečoviec a hojný počet veriacich. (Michal
Hospodár)

Nie som na Slovensku prvýkrát. Mal som
viaceré príležitosti spoznať Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku v období jej obnovy.
Mám hlboký dojem z prejavov viery vašich
veriacich. Ale aj oni stoja pred istými
výzvami alebo provokáciami sekularizmu
a všetkého, čo s ním súvisí. Teraz, keď Európa stráca svoje kresťanské korene, naše
východné katolícke cirkvi sú povolané vydať
nové svedectvo o tom, čo je kresťanstvo.
Pre nás je dôležitá katolicita, rôznosti
svätých tradícií, aby sa ukázalo, že Katolícka cirkev je naozaj katolíckou vo význame
rôznosti, variability. Gréckokatolícka cirkev
má také isté práva aj miesto ako rímskokatolícka. Je to svedectvo aj pred pravoslávnymi cirkvami, že byť katolíkmi neznamená
zaprieť svoju históriu a tradíciu.
Čo by malo byť pre nás dôležité z hľadiska duchovného života?
Posvätná tradícia východných katolíckych
cirkví, teda aj vás, nemá byť o pamätníkoch
z histórie. Aj u vás je potrebná formácia
mladých vo svojej cirkvi. Máme rovnaký
záväzok formovať mladých. Medzi jednotlivými katolíckymi cirkvami v jednom štáte
nemajú v tomto ohľade žiadne bariéry, lebo
problémy, ktorým čelíme, sú spoločné: rodina, kresťanská viera, jej strata, kresťanské
manželstvo ako sviatosť, výchova veriacich
k náboženstvu. To všetko treba realizovať
v spolupráci aj s latinskou cirkvou tu na Slovensku. Mladí ľudia často nerozlišujú medzi
rozličnými tradíciami v rámci Katolíckej
cirkvi. Pre nich je všetko jedno, veď sme katolíci. Očakávajú však lídra, vodcu, osobnosť,
ktorá ich bude ťahať. Ak je kňaz otvorený
formovať, rozhodný, vie, kde má ísť, pôjdu
za ním. Je to výzva aj pre našich kňazov.
Treba mať pripravených formátorov, ktorí
sú svedectvom. Tu zohráva pozitívnu úlohu
aj skutočnosť, že väčšina gréckokatolíckych
kňazov žije v sviatostnom manželstve. Je to
svedectvo pre rodiny, ktoré dnes prežívajú
krízu. Toto svedectvo kňazskej rodiny buduje
mladých ľudí, spoločnosť, v ktorej žijeme.
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slovo na tému

Rodokmeň
Ježiša Krista
Očakávané sviatky Božieho narodenia sú tým pravým časom kladenia si životných otázok.
Máme my kresťania záujem o hľadanie pravdy, ktoré sa spája s určitou námahou a sebazriekaním? Máme vo svojom živote zodpovedanú otázku, kým je Ježiš, aký je jeho pôvod
a akú úlohu zohráva v mojom živote? Práve táto otázka, ako tvrdí Benedikt XVI., je otázkou
o Ježišovom najhlbšom pôvode a o jeho skutočnom bytí, ktorá zohráva kľúčovú rolu vo
všetkých evanjeliách. Biblické rodokmene sú jedným zo spôsobov, ako to postaviť do svetla viery a pochopenia svojej identity.
Mária Kardis
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Jednou z charakteristík židovského myslenia
je predstavovanie rodokmeňov, čiže genealógií. Ich význam spočíva v presvedčení, že
poznanie rodokmeňa znamenalo mať účasť
na Božích prisľúbeniach a požehnaní. Každé
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meno v rodokmeni ukrýva konkrétnu osobu,
jej život, úspech, pády či tajomstvá. Zaradenie do rodokmeňa má pre človeka veľký
význam, lebo vďaka nemu pozná, kam patrí,
dosvedčuje spolupatričnosť s ostatnými.
Preto tieto rodové zoznamy boli vo veľkej
úcte. Rodokmeň odráža vtedajšie myslenie,
patriarchálny model spoločnosti, v ktorom
odovzdávanie práv išlo v línii otca. Nejde tu
len o odovzdávanie života, ale aj o odovzda-

nie viery a Božích prisľúbení. Úlohou otca
nebolo len zabezpečenie potomstva, ale aj
odovzdanie viery.
Výskumy biblických rodokmeňov v kontexte starovekých rodokmeňov Blízkeho
východu ukázali, že musíme zohľadňovať
rodinné, politicko-právne a náboženské
funkcie rodokmeňov. Pretože to nie sú
len suché zoznamy mien osôb žijúcich
v minulosti, ale sú to výpovede o vzťahoch.

www.casopisslovo.sk

Rovnaký prístup treba zachovať aj v prípade
novozákonných rodokmeňov Ježiša Krista
(Mt 1, 1 – 17; Lk 3, 23 – 38).

Druhy rodokmeňov
Základným termínom, ktorý určuje rodokmeň, je hebrejský výraz toledot, odvodený
od slova zrodiť. Najčastejšie sa vzťahuje
na tých, ktorí dostali dar života. Tento výraz
vyjadruje obdobie od narodenia človeka až
po narodenie jeho prvého syna. V skupinovom význame označuje ľudí toho istého
pokolenia.
Cieľom rodokmeňov je ukázanie pôvodu
osoby alebo skupiny osôb od konkrétneho
predka. V biblickej tradícii nachádzane dva
typy genealógií. Lineárna ukazuje pôvod
od konkrétneho predka, teda vzostupné
alebo zostupné vymenovanie predkov (napr.
Gn 5, 1 – 32). Pri segmentovej je od jedného
predka odvodených niekoľko línií, ktoré sa
ďalej členia (napr. Gn 10). V genealógiách sa
najčastejšie vyskytuje formula „XY bol otcom
(splodil)“. Výrazy „splodil, otec, syn“ nie vždy
označujú biologickú väzbu. Môže to byť
iba informácia o právnych vzťahoch medzi
spomenutými osobami. V Starom zákone
nachádzame až dvadsaťpäť genealógií.
Exegéti podávajú veľa možností pochopenia genealógií. Základom všetkých vysvetlení je fakt, že genealógie sú stále vložené
do určitej štruktúry textu, a preto musia byť
vysvetľované v jeho kontexte. Podávajú tak
informácie týkajúce sa biologického pôvodu
ľudí (Gn 4, 1n.17 – 22. 25n; 5, 1 – 32) alebo
slúžia ako prepojenie dlhých časových období, ktoré neboli vždy zachované v rozprávaniach, či ukazujú vzájomné vzťahy medzi
Izraelom a susednými národmi. Rovnako
môžu opisovať pôvod národov od Adama,
ako aj línie vyvolenia od Abraháma, Jakuba
(Izraela). Zároveň ukazujú zmysel povolania
Izraela ako vyvoleného národa, čím ukazujú identitu Izraela. Ukazujú vernosť Boha,
ktorý svoje prísľuby napĺňa v plnosti.
Rodokmene zohrávali významnú úlohu
v období putovania Izraela púšťou (Nm 2,
2 – 17; 10, 1 - 28; 7, 11 – 89). Pri uchádzaní sa
o dôležitý úrad, napríklad kňazský, slúžili
na dokázanie svojho rodokmeňa a v Judei
ukazovali kráľovskú postupnosť, čiže rodovú
líniu od kráľa Dávida. Pri mesiášskych predpovediach boli legitimujúcim prvkom jeho
pôvodu v línii kráľa Dávida (Iz 11, 1 – 5).
Veľmi nápomocné je porovnanie biblických rodokmeňov s genealógiami kultúr starovekého Blízkeho východu (Sumer, Akkad,
Asýria, Babylónia). Zachovali sa rôzne verzie
tých istých rodokmeňov. Pre ich autorov
nebolo najdôležitejšou vecou precízne ukázanie, kto od koho pochádza. Rozdielnosti sa
vysvetľujú tým, že ich cieľom bolo zdôvodniť
právo potenciálnych kandidátov na dede-
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nie trónu či získania funkcie na oficiálnych
stanoviskách. Príkladom môže byť sumerský
zoznam kráľov, ktorý nám pomáha v interpretácii Gn 5, 1 – 32 („Zoznam Adamovho
potomstva“). V tejto sumerskej genealógii
králi pred potopou vládli veľmi dlho: Allulim
28 900 rokov, Alalgar až 36 000 rokov, a králi
po potope už okolo 200 – 900 rokov. Časovým rozhraničením dĺžky vládnutia bola
udalosť potopy. To znamená, že v biblickom
zozname nie je zachytená skutočná chronológia, ale vysoký vek jednotlivých potomkov
vypĺňa čas od stvorenia sveta do potopy
a zároveň sugeruje, že história ľudstva je
už veľmi dlhá a tí, ktorí žili už dávno, boli
taktiež smrteľníci. Navyše v starovekej literatúre číselné údaje zohrávali inú úlohu ako
dnes. Sú to symboly s vlastným významom
a teologicko-historickým pozadím. Nebolo
dôležité, či rodokmeň obsahuje spoľahlivé
historické údaje, alebo nie. Podstatná bola
jeho funkcia, teda vzťahy na rodinnej, politicko-spoločenskej a náboženskej rovine.
Osobu definuje nielen príslušnosť k rodine, rodu, dynastii, ale aj jej meno. To je
predĺžením ľudskej osoby, preto uctievať
meno človeka alebo Boha znamená uctievať toho, kto ho nosí. Aj Mojžišov zákon
zdôrazňuje význam zachovania mena.
Zákon o švagrovskom manželstve prikazoval
bratovi vziať si manželku svojho brata, ak
ten zomrel bezdetný, „aby jeho meno nebolo
vytreté z Izraela“ (Dt 25, 6).
Meno predstavuje vzťah, zaradenie do spoločnosti. Preto aj Boh, keď zjavuje svoje
meno, nevyjadruje svoju vnútornú podstatu,
ale dáva sa do dispozície ľuďom, ktorí ho
môžu vzývať. V tomto duchu je aj predstavenie rodokmeňa Ježiša Krista v úvode Evanjelia podľa Matúša znakom jeho poslania.
Vyjadruje, že Boží Syn sa stal človekom
v konkrétnom čase, situácii, prostredí a národe. Boh vstúpil do ľudských dejín, stal sa
človekom a prijal meno Ježiš. A v jeho mene
sú zahrnuté všetky mená predkov, konkrétne
osoby a ich osud.

Rodokmeň u Matúša
Stojí za povšimnutie skutočnosť, akými
slovami a akým spôsobom predstavujú
začiatok verejného účinkovania Ježiša –
Božieho Syna jednotlivé kánonické evanjeliá.
Úvodný verš plnil funkciu titulu celého spisu
a zároveň v ňom je obsiahnuté posolstvo
spisu. Zo štyroch kánonických evanjelií dve
uvádzajú rodokmeň Ježiša Krista, konkrétne Evanjelium podľa Matúša a Evanjelium
podľa Lukáša. V Matúšovom evanjeliu je
rodokmeň umiestený na začiatku evanjelia
(Mt 1, 1 – 17). Lukáš ho uvádza na začiatku
verejného účinkovania Ježiša (Lk 3, 23 – 38).
Pri ich čítaní nemožno prehliadnuť rozdiely.
Nielen v rozdielnom počte mien a ich zhode,

ale predovšetkým vo východiskovom bode.
Rodokmeň u Matúša je uvádzaný v poradí
Abrahám, Dávid k Ježišovi Kristovi; rodokmeň u Lukáša je písaný v opačnom poradí:
od Ježiša cez Abraháma k Adamovi. Obom
evanjelistom ide o symbolickú štruktúru,
skrze ktorú ukazujú Ježišovo postavenie
v dejinách prisľúbenia.
Matúšovi slúžil rodokmeň Ježiša na spojenie so Starým zákonom a zároveň
otváral cestu Ježišovi, Dávidovmu synovi,
s nasmerovaním do budúcnosti. Hneď
po úvodnom verši „Rodokmeň Ježiša Krista,
syna Dávidovho, syna Abrahámovho“ (Mt 1,
1) predstavuje rodokmeň ako dôkaz jeho tvrdenia. Jeho štruktúra je presne premyslená.
Na začiatku sú podané mená v poradí Kristus
– Dávid – Abrahám a na konci zoznamu (Mt
1, 17) je poradie opačné, vďaka čomu uzatvárajú text do jedného celku. Zmyslom tejto
štruktúry je osadiť Ježiša v kráľovskej línii
Izraela a sledovať jeho predkov až k praotcovi Izraela Abrahámovi, ktorý bol mužom
Božích prísľubov. Je pútnikom v dvojakom
zmysle. Je tým, ktorý putuje z krajiny svojho
pôvodu do krajiny prisľúbenia. Zároveň
opúšťa prítomnosť, aby smeroval k budúcnosti. Celý jeho život je dynamikou
napredovania na ceste za tým, čo má prísť.
V Liste Hebrejom je označený za pútnika
viery na základe prisľúbenia (Hebr 11, 10.13),
ktoré sa nevzťahuje iba na jeho potomstvo,
ale siaha až zaň: „V ňom majú byť požehnané
všetky národy zeme“ (Gn 18, 18).
Matúš práve svojím rodokmeňom podáva dôležité údaje užitočné pre pochopenie
posolstva. Prvým je mesiášsky titul syn
Dávidov, čím vyjadruje, že Ježiš je naplnením mesiášskych nádejí Izraela. Zároveň je
aj synom Abraháma, pretože je Žid, a tak
potomok Abraháma.
Druhým dôležitým údajom rodokmeňa
je premyslená číselná schéma, konštrukcia
„Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské
zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského
zajatia po Krista.“ (Mt 1, 17) Symbolika čísel
je charakteristická pre celé jeho evanjelium.
Rodokmeň je rozdelený na tri obdobia
po štrnásť generácií. Ide o Matúšov pedagogický zámer. Kristus je naplnením ľudských
dejín, čo je vyjadrené násobkom čísla sedem,
ktoré je číslom plnosti. Preto treba pozerať
na rodokmeň Ježiša Krista ako na teologickú
interpretáciu dejín a nie na historicky presnú
rodovú tradíciu. Zároveň štrnásť vynásobené
troma (obdobiami), teda štyridsaťdva generácií, je potvrdením, že Ježiš, syn Dávidov,
sa narodil v určenom čase dejín Izraela. Toto
členenie sa stáva zrozumiteľnejším aj vďaka
číselnej symbolike mena Dávid. V hebrejčine
písmená mena Dávid dávajú číselný súčet
štrnásť, čím je tiež naznačená cesta od Abraháma po Ježiša. To pomohlo Matúšovej

13

cirkevnej obci osadiť Ježiša do dejín Božieho ľudu, čo bolo dôležité
tak pre pohanokresťanov, ako aj
židokresťanov. Rodokmeň so svojimi trikrát štrnástimi pokoleniami
predstavuje skutočné evanjelium
Krista Kráľa. Celé dejiny hľadia
na toho, ktorého trón má trvať
naveky.
Veľmi dôležitý údaj je zaradenie
piatich žien do Ježišovho rodokmeňa, čím sa odchyľuje od formy
a obsahu biblických rodokmeňov,
v ktorých potomstvo je formované mužskou a nie ženskou
líniou. Čím vynikali tieto ženy?
Tamar (Gn 38) predstiera, že je
prostitútka, aby počala syna so
svojím svokrom. Rachab (Joz 2
a 6), prostitútka z Jericha, ktorá si
zachránila život tým, že pomohla
Jozuovým vyzvedačom vstúpiť
do mesta. Moabka Rút sa pripojila
k Izraelitom cez rodinu svojho
manžela. Uriášova žena Betsabe sa
po smrti manžela (2 Sam 11 – 12)
stala Dávidovou manželkou a matkou kráľa Šalamúna. Nakoniec
Mária, ktorá sa do rodokmeňa
dostala prostredníctvom svojho
manžela Jozefa. Ako čítame v rodokmeni, „Jakub mal syna Jozefa, manžela
Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný
Kristus“ (Mt 1, 16). Ježiš bol Jozefovým
synom po právnej stránke, nie po telesnej, čo
rozvíja evanjelista v nasledujúcich veršoch
(Mt 1, 18n).
Prečo Matúš vložil ženský prvok do rodokmeňa práve prostredníctvom spomenutých
žien? Pravdepodobným dôvodom ich zaradenia je idea odchýlenia sa od navyknutého
správania. Každá z týchto žien špecifickým
spôsobom pripravuje a tvorí predobraz
neobvyklého narodenia Ježiša (Mt 1, 18 –
25). V ich histórii je niečo nevšedné, niečo
proti prijatým pravidlám. A hoci ani jedna
z týchto žien nebola Židovka, odkazujú
na poslednú ženu, Máriu. Matúš ukazuje, že
aj pohoršenie a hriech patria Bohu. Všetko je
jeho a nič neunikne jeho plánu. Aj spásonosný príbeh môže byť poznačený pohoršením.
Boh si tým poslúži, aby priviedol dejiny k ich
zavŕšeniu v osobe Ježiša Krista. Prostredníctvom týchto žien vstupuje do Ježišovho
rodokmeňa svet nežidovských národov. Tým
je Ježiš poslaný tak k Židom, ako aj k pohanom. On je počiatkom a zavŕšením dejín
každého z nás, lebo sa stal jedným z nás,
aby tak prijal na seba osobnú históriu života
každého človeka.
Ďalším dôležitým údajom je slovesná
forma „splodil“, ktorá je v rodokmeni
použitá štyridsaťkrát. tridsaťdeväťkrát
v činnom rode: „Abrahám splodil Izáka,
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svoj pôvod v Adamovi, a Adam
v Bohu. Lukáš na úplný začiatok
kladie Boha, v ktorom má všetko
svoj pôvod. Tak ako Adam má
svoj pôvod v Bohu, aj Ježiš, ako
zavŕšenie rodokmeňa, má v ňom
svoj pôvod. On je nový Adam,
ktorý nie je len bytosťou oživenou
Božím dychom, ale je skutočným
Synom Boha. Lukáš nespomína
v rodokmeni Máriu, čím Ježiša
viaže priamo na Boha.
Úloha rodokmeňa v Evanjeliu
podľa Lukáša spočíva v tom, že
svojím rozprávaním obsiahne
celé ľudstvo. Ukazuje na význam
Ježiša nielen pre Abrahámovo
potomstvo, ale pre všetkých potomkov Adama. Rodokmeň je výrazom prisľúbenia, ktoré sa týka
celého ľudstva. Ježiš ho do seba
prijíma s jeho dejinami a dáva im
nový impulz, nový smer, smer
k novému ľudskému bytiu.

Význam rodokmeňa dnes

Izák splodil Jakuba...“ a raz v prípade Ježiša
(Mt 1, 16) je použitá v trpnom rode: „Jakub
mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej
sa narodil Ježiš“. Na konci rodokmeňa tak
stojí Mária, ktorá predstavuje nový začiatok a relativizuje celý rodokmeň. Už nejde
o náhodné splodenie človeka, všetko je predpovedané, naplnené a zapadá do Božieho
plánu. Jozef je zákonným otcom Ježiša. Cez
neho podľa Zákona Ježiš patrí do Dávidovho
rodu. Ale Mária je nový začiatok, jej dieťa
nepochádza od muža, ale ide o nové stvorenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom
Svätého Ducha. Boh završuje dejiny spásy
v osobe Ježiša. Matúš je presvedčený, že Ježiš
je splodený Bohom, a tak sa dejiny naplnili.
Zároveň rodokmeňom vyjadruje tajomstvo
dvojakého pôvodu Ježiša – z jednej strany sa
dá určiť, ale napriek tomu je tajomstvom.

Rodokmeň u Lukáša
Lukášova perspektíva osoby Ježiša Krista
je odlišná od Matúšovej, pretože vychádza
z rozdielnej teologickej perspektívy. Aj keď
tu nenájdeme jasnú teologickú štruktúru rodokmeňa Ježiša, predsa pozorujeme
symbolickú štruktúru dejinného času. Jeho
rodokmeň obsahuje jedenásťkrát po sedem
členov (generácií). Môžeme usudzovať, že
tým naznačuje, že s Ježišom prišla plnosť
časov. Lukáš nevenuje toľko pozornosti
histórii Izraela, ale do popredia stavia Ježiša
Krista ako Spasiteľa celého ľudstva, ktorý má

Ako môžu novozákonné rodokmene, ktoré sa na prvý pohľad
javia ako nezáživné zoznamy
mien, osloviť dnešného človeka?
Sú nielen odpoveďou a akousi rekapituláciou
toho, kto je Ježiš a odkiaľ prichádza. Ukazujú
a učia nás chápať význam nášho vlastného
bytia, nášho pôvodu, nášho skutočného
rodokmeňa. Pretože ten, kto verí v Ježiša
Krista, prostredníctvom viery vstupuje
do Ježišovho pôvodu, ktorý sa stáva jeho
vlastným. A tak naším pravým rodokmeňom
je viera v Ježiša Krista, ktorý nám daroval
nový pôvod, zrodil nás z Boha. Božie slovo
nám zjavuje, že vďaka Ježišovmu pôvodu
získava konkrétnu podobu aj identita tých,
ktorí v neho uverili. Vďaka viere v Krista
máme istotu, kým sme, odkiaľ sme a kam
smerujeme. On je odpoveďou na naše
existenciálne otázky, ktoré si každý človek
vo svojom živote musí vyriešiť.
Nechajme sa preniknúť svetlom narodenia
Ježiša, Božieho Syna, ktorý bol poslaný ľudstvu, každému človekovi práve preto, aby sa
nestrácal v zmätku tohto sveta, ale aby skrze
vieru, že on je Mesiáš, vstúpil do budovania
vzťahu s ním, aby ho spoznal. Lebo Ježiš
prišiel preto, aby sa nám dal poznať, a aby
sme skrze neho spoznali seba a uvideli zmysel vlastného života. Nech nás slová z prológu Evanjelia podľa Jána sprevádzajú týmto
obdobím prípravy a dodajú nám odvahu
nastúpiť na cestu viery: „Tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili
v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani
z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.“ (Jn
1, 12 – 13)
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rok milosrdenstva

Peter zapiera
Augustína Slávka Rusnačková SNPM
foto: www.kopsidas.com.gr
JJ

Kdesi som čítala či počula myšlienky asi
približne v takomto znení: „Buďte milosrdní, lebo nepoznáte svoju budúcnosť, a tá sa
môže líšiť od súčasnosti. Možno sa dostanete do situácií, že budete veľmi potrebovať
božské i ľudské milosrdenstvo. A preto
buďte naklonení láske a odpúšťaniu, lebo
iba nezrelý človek povie: mne sa to a ono
nemôže stať.“
Dovolím si povedať, že každý z nás je
schopný spáchať akýkoľvek hriech. Neustále
zvádzame boj medzi dobrom a zlom. Raz
nám to ide lepšie, inokedy akosi horšie...
Iba Boh dokonale pozná srdce človeka.
Moje, tvoje... Poznal aj srdce apoštola Petra.
Apoštol Peter nám známy ako kľúčová postava medzi apoštolmi a učeníkmi. Ježiš ho
povolal ako prvého.
Ak sa pozeráme na jeho život, môžeme
vidieť, ako sa na ňom prejavuje Božie milosrdenstvo. Boh si ho vybral ako jednoduchého
rybára, aby bol s ním a ohlasoval Božie kráľovstvo. A počas svojho pobytu a stretávania
sa s Ježišom sa dostáva do situácie, kde si je
sebou celkom istý. Možno si myslí, že sa už
všetko dôležité od svojho Majstra naučil.

Azda sa spolieha na svoje sily...
A hovorí: „Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem.“ (Mt 26, 33) A potom
ešte v ďalšom verši, keď ho
Ježiš vystríha pred zapretím,
opäť povie: „Aj keby som mal
umrieť s tebou, nezapriem ťa“
(Mt 26, 35).
Ak čítame stať z Lukášovho
evanjelia o Petrovom zapretí,
vieme, ako sa dej vyvíjal ďalej. Ako sa zachoval ten, ktorý si bol sám sebou istý. V jeho
živote zrazu víťazí strach, obavy, predsudky,
starostlivosť o vlastnú kožu... Pozerá, čo sa
bude diať ďalej.
„Peter šiel zďaleka za nimi.“ (Lk 22, 54)
Nepriznáva sa k svojmu Majstrovi a Učiteľovi. Na reakciu slúžky odpovedá zapretím.
V ďalšom dialógu vraví, že on nepatrí k tým,
ktorí chodia s Ježišom.
Zaiste to poznáme i zo svojho vlastného
života. Keď hodnotíme svoje nesprávne konanie, často nám možno prebehne mysľou:
„Ani neviem, prečo som konal tak či onak.
Prečo som sa zachoval zbabelo? Prečo som
bol ľahostajný?“
A kedy sa Peter „preberie“ zo svojho konania? Keď ho prenikne Ježišov pohľad. „Vtedy
sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra, a Peter sa
rozpamätal na Pánovo slovo.“ (Lk 22, 61)

JJ

Mons. Ján Babjak SJ
Svätý rok milosrdenstva sa skončil. Jeho ovocie
je pekné a chceme, aby pretrvávalo aj v našich
životoch naďalej. Po celý náš život. Prichádzajúce sviatky môžu v nás toto duchovné ovocie
ešte viac rozmnožiť. Oslavujeme narodenie
Mesiáša, Ježiša Krista. Živého Boha, ktorý žije
s Otcom a Svätým Duchom od večnosti v Naj
svätejšej Trojici. On v plnosti času vzal na seba
ľudské telo. Prišiel medzi svoj ľud ako náš
Vykupiteľ a Spasiteľ. Prišiel na túto zem, aby
ľudskému pokoleniu prejavil hojné vykúpenie
a milosť. Najprv nás poučil o svojom nebeskom
Otcovi, o jeho láske k ľuďom. Potom založil
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Cirkev, ustanovil sviatosti, priniesol vykupiteľskú
obetu na kríži, vstal z mŕtvych a zoslal celej
Cirkvi Svätého Ducha.
Aká má byť naša vďačnosť? Oslavujeme
lásku a milosrdenstvo nášho Boha, ktorý nás
nenechal ako siroty, ale sklonil sa k nám, aby sa
nám daroval ako najväčší dar. Tak sa naše srdcia
stávajú živými jasľami, živým betlehemom.
Vianoce nás robia lepšími a ľudskejšími.
V čase Vianoc sme k sebe milší, láskavejší, vzájomne sa obdarovávame. Toto všetko vyviera
z lásky a dobroty Božieho Syna, ktorý nás neustále obdarúva a napĺňa naše srdcia božskou
láskou. Naplňme svoje srdcia až po okraj touto
láskou, aby sme boli lepší, krajší, svätejší – vo
vzťahu k ľuďom i k Bohu.
V čase Vianoc si všímame predovšetkým
dobré skutky, ktoré konajú ľudia, a lásku, ktorú

slovo metropolitu

Dar nad všetky dary

Pohľad. Nastáva kľúčový okamih. Ježiš sa
nepozrel s výčitkou, hnevom, ale s láskou.
Táto milosrdná láska Petra zlomila a priviedla k zmene. Zaplače. Nemyslím si, že je to
plač sebaľútosti. Možno mu mysľou prebehli
chvíle strávené s Ježišom, jeho láska a dobrota, a zrazu vidí seba.
Nezaráža nás Ježišov postoj voči Petrovi,
ktorý zlyhal? Odovzdáva mu vedenie Cirkvi,
našimi slovami – zveruje mu zodpovednosť. Ide o dôležitú úlohu. Všimnime si, že
pred týmto odovzdaním Ježiš nespomína
a nepripomína Petrovi jeho zradu. Z jeho
úst nepočujeme slová: „Dám ti úrad, ale už
sa ti nesmie stať to, čo sa udialo na nádvorí,
rozumieš?!“ Alebo: „Ak ma ešte raz sklameš,
úrad ti vezmem.“
Ježiš nespomína minulosť, ale pozýva
ho do budúcnosti s ním. Vyzýva ho: „Poď
za mnou.“

okolo seba rozdávajú. Som však presvedčený
o tom, že na konanie dobra, na dobré skutky
a lásku by sme mali byť zameraní stále. Láskou
a dobrými skutkami by sme sa mali vzájomne
povzbudzovať, lebo to má byť ovocím nášho
života. Žiaľ, často vyťahujeme na Božie svetlo
iba nelásku, závisť, posudzovanie a všetky zlé
skutky – vraždy, krádeže a násilnosti, ktoré
nemôžu nikoho z nás urobiť lepším.
Zmýšľajme pozitívne a altruisticky. Vzájomne
sa inšpirujme dobrom a láskou. Tak sa život
na zemi stane krajší pre všetkých. Prijmime Boží
plán lásky s človekom. Boh nás stvoril preto,
aby sme ho spoznávali, milovali ho a slúžili mu
s ochotou a láskou. Tak budeme kráčať cieľavedome k svojmu večnému cieľu, do Otcovho
domu v nebi. Tento cieľ musíme dosiahnuť.
V opačnom prípade by sme naveky prehrali svoj
život.
Každému čitateľovi ku konaniu dobra zo
srdca žehnám!
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Narodenie
na východe
Pani Alžbeta Stašková, výborná kuchárka a rodáčka
z Choňkoviec, veľmi rada spomína na časy svojho detstva.
Celý život bola učiteľkou v základnej škole. A aj keď jej
už oči nedovolia vykonávať niektoré činnosti, svojou
radou, receptami a najmä spomienkami o tom, ako bolo
kedysi, sa zapája do radostnej atmosféry Vianoc.
JJ

Juraj Gradoš

foto: M. Stašková

Sviatky Narodenia Pána sa za ostatné storočie zmenili
azda najviac zo všetkých náboženských sviatkov. Ako vy
vnímate tieto zmeny?
Boli to sviatky, ktoré ma oslovovali tichom a očakávaním čohosi,
čo som nevedela pomenovať, len som vedela, že niečo má prísť.
V porovnaní so súčasným slávením Vianoc boli sviatky jednoduchšie, ale o to slávnostnejšie, naplnené duchovnom. Boli súčasťou decembra, zimy. Zapadali do pokoja v prírode, ponúkali čas
na zamyslenie sa nad tým, čo sme urobili pre rodinu, ale aj o sebe
samom. Práve to pokojné duchovné očakávanie je v súčasnosti
narušené vonkajšou stránkou Vianoc – niekedy už októbrovou
ponukou ozdôb, darčekov, rôznych nákupných akcií, čomu zodpovedá aj samotná výzdoba obchodov a domov. Ľudí to akoby nútilo
za zháňaním darčekov a vecí. Následne sa v tom zhone zabúdajú
zastaviť a nemajú čas venovať sa blízkym.


Ako vyzerali sviatky Narodenia u vás, keď ste boli dieťa?
Ako dieťa som stále verila, že anjeliky prinesú stromček, a tak
som už od rána na viliju stála pri okne a vyzerala von oknom, či už
neletia. V každom mráčiku som rozoznávala anjelika a ak náhodou
snežilo, v chumelení snehu moja obrazotvornosť vytvárala samých
anjelikov. Veľmi dlho som dokázala sedieť pri okne. Len som svojou detskou hlavou nedokázala pochopiť, že aj keď pozerám von
oblokom, anjeliky museli prísť kadesi inde, pretože keď zazvonil
zvonček, stromček už bol v izbe na kasni.
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Spomínate si na nejaký okamih z minulosti ohľadom
Vianoc, ktorý vám utkvel v pamäti?
Mám silnú spomienku spájajúcu sa so stromčekom. Mamka po večeri sfúkla sviečky na stromčeku, aby nezhorel, ale lampáš položila tak, že osvetľoval stromček. Ja som si sadla na gauč a dokázala
som si veľmi dlho obzerať stromček; aké nové gule naň pribudli,
ako sa v nich odrážajú svetielka, to ma veľmi fascinovalo. Len mi
bolo ľúto, že mamka sfúkla sviece na smrečku.


Čo ste mávali na štedrovečernom stole?
Na viliju od rána babka vykúrili pec na koláče. Piekla čistý okrúhly
kračuník, pletené koláče zo štyroch pásov cesta, krucaníky (záviny)
plnené makom, orechmi, tvarohom a pre chudobu (dobytok)
malú buchtičku – opresok – zo zvyškov cesta, posypanú makom.
Na cesto sa pri kysnutí kládli posvätené bahniatka. Mama s babkou potom pripravovali pôstne jedlá: kapustnicu, fazuľu na mucky,
bobaľky (opekance) s makom, kyslou kapustou. Niekde ich robili
aj s orechmi či tvarohom. V Choňkovciach sa ryby v tom čase
nepiekli. Keď sme v čase druhej svetovej vojny boli v Nevickom
pri Užhorode, kadiaľ tiekla rieka, tam mali na Vianoce aj ryby.
Otec do večere obriadil statok, dal im opresok. Ja som musela ísť
nasypať sliepkam maku, aby sa dobre niesli. Ako dieťa som pri
príprave jedál skôr zavadzala, ako pomáhala, ale neskôr, keď mamka ochorela, ma zaučili do prípravy jedál i pečenia koláčov. A dnes
tieto tradície odovzdávam ďalej svojim deťom.


Mali ste aj iné zvyky?
Izba sa vyčistila, vyzametala, prípadne sa zatrela hlinená podlaha.
Tzv. dyle sa v dedinských domoch objavili až po vojne. Na lavice
poukladali tkané koberce, aby sa dobre sedelo. Stromček vo väč-
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Ako prebiehala samotná večera?

šine
domov
visel
z hredy.
U nás visel nad
kasňou. Stromčeky
boli skromne vyzdobené jabĺčkami a orechmi.
U nás sme mali aj nejaké ozdoby,
lebo môj otec patril k štátnym zamestnancom
s malým, ale stálym platom. Mamka kúpila lesklé
papieriky na salónky. Buď do nich zabalili kúsky cukru, alebo ako
iní – suché kôrky chleba. My sme to považovali za perfektnú pochúťku. Až po vojne sa začali stromčeky vkladať do stojanov.
Otec pred večerou doniesol vodu z potoka, aby sme sa v nej tesne
pred večerou umyli. Do lavóra vložil maličké mince. To aby sme
mali dostatok peňazí. Mince sme potom neskoršie dali gubom.
Tento zvyk dodržiavame doteraz, čo sa páčilo aj mojim vnukom.


Aký najmilší dar na Vianoce ste dostali?
Darčeky pod stromčekom neboli, možno len výnimočne. Nám niekedy darovali knihu, šál. Mojím najmilším darčekom boli skutočné
šaty od krajčírky, lebo ináč nám šila šaty naša babka.
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Pamätám si, ako mama na Štedrý večer prestrela vyšívaný nedeľňajší obrus na stôl, ktorý stál v prostriedku
izby; za ním bola lavica a stoličky, aby sme
všetci mali kde sedieť. Pod stôl dala mamka
žochtár, do ktorého sa z každého jedla
počas večere hodil kúsok pre zvieratká.
Otec doniesol slamu pod stôl, pridal
reťaz, niekde kládli aj sekeru. Potom
mama priniesla na stôl všetky jedlá, pretože od stola nesmel počas
večere nikto vstávať.
Všetci sme sa čisto obliekli,
opláchli sa v čistej čerstvej vode
v umývadle, kde otec vhodil pár
mincí, a stúpli sme si k stolu.
Otec bol za vrchstolom, potom
babka, mamka a ja s bratom.
Na stole bol stále jeden tanier
navyše, ak by niekto náhodou
prišiel, lebo počas štedrej večere sa žiaden pocestný nesmie
odmietnuť. Otec sa začal modliť,
po modlitbe nám mamka urobila
medom krížik na čelo, to aby nás
mali ľudia radi ako včely med. Mne sa
to neveľmi páčilo, lebo som potom mala
zlepené vlasy. U nás bol ešte malý prípitok
lepšej pálenky. Ak si dobre spomínam, bola
to užhorodská žitňanka. Otec potom rozdal
oplátky, koláč a cesnak, ktoré sme jedli s medom.
Potom nasledovali ďalšie už spomínané jedlá.
Po večeri sme čakali na koledníkov a gubov (betlehemcov).
Koledníkom sa za koledy dávali sušenky (sušené ovocie). Drobné
mince sa začali dávať až oveľa neskôr. Gubovia znamenali pre nás
deti čosi zvláštne; chlapci v maskách a s kráľovskými čapicami
prinášali zvesť o Ježiškovi, „čo sa narodil v Betleme“. Betlehemcov
sme ešte potom stretli aj v cerkvi, kde stáli v predných radoch
počas polnočnej liturgie. Ako dieťaťu sa mi zdala veľmi dlhá, pretože sme museli dlho stáť a často kľakať. Veľmi sa mi však páčili
koledy, a tak som to vydržala. Mojou najobľúbenejšou, v podstate
doteraz, je koleda Nebo i zemľa.
Naši počas Vianoc navštevovali známych alebo príbuzných
v iných dedinách. Ak to boli príbuzní sláviaci Vianoce neskôr
podľa juliánskeho kalendára, tak sme s nimi na našu veľkú radosť
slávili Vianoce ešte raz spolu s našimi kamarátmi. Postupne ako
som dospievala, menili sa časy, menili sa aj zvyky. Pribudlo viacej
pozlátka, ale tá radosť v očiach detí kľačiacich pod stromčekom
a čakajúcich na Ježiška sa nikdy nezmenila.
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svedectvo

Leto v práci
Marta Fudalyová
foto: archív autorky
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

S kolegyňami sme sa počas leta rozhodli
spojiť naše deti s deťmi v našom zariadení
domova na polceste Anima vo Varhaňovciach. V duchu hesla M. Montessoriovej:
„Ukáž mi, ako sa to robiť má“ sme chceli
klientom ukázať, že práca môže byť zábavou.
Že starať sa o zvieratá môže byť obohatením,
že práca s kosou môže byť posilnením. Že
človek, ak len trocha chce, si okolo seba

môže vytvoriť kúsoček krásna – príjemné
prostredie, užitočné pre nás, ale aj pre všetko
živé okolo nás. Chceli sme našich klientov
voviesť do myslenia „zdravo“ fungujúcich
ľudí, nehľadajúcich dôvody, prečo to neurobiť, ale práve naopak, ako to urobiť, aby som
sa z toho tešil.
Farmársky tábor bol pre nás obohatením,
vnímajúc ochotu detí pracovať aj to, že práca
môže byť zábavou a že po práci sa môžeme
zabávať – okrem futbalu aj návštevou poľnohospodárskeho družstva či lezeckej steny,
maľovaním na prírodné plátno, vyšívaním,
ale aj „ovládaním“ šijacieho stroja. O čo kraj-

Otec Bradley o sestre Miriam Terézii tvrdí, že už od útleho detstva viedla život úzkeho spojenia
s Bohom, i keď teoreticky o mystickom živote nič nevedela. Neskôr sa jej v noviciáte spýtal, či
čítala dielo svätej Terézie z Avily Vnútorný hrad. Odpovedala, že áno. Potom sa jej priamo spýtal, v ktorom príbytku sa asi nachádza. Bez váhania odpovedala: „V siedmom.“ Otec Bradley ani
najmenej nepochyboval o tom, že Terézia mala rozvinutý duchovný život. Bola presvedčená, že
Pán Boh jej dal osobitnú úlohu pripomínať ľuďom, predovšetkým milosrdným sestrám, že sme
všetci povolaní žiť v úzkom a dôvernom spojení s Pánom Bohom už tu na zemi. V liste svojmu
duchovnému otcovi vysvetľuje, ako nadobudla toto presvedčenie: „Predovšetkým chcem
objasniť, že som to nezistila nijakým mimoriadnym spôsobom. Myslím tým, že som nezažila
nejaké vnútorné hlasy. Jediné slová, ktoré mi Pán Ježiš takýmto spôsobom povedal, boli tie dva
prípady, o ktorých som sa vám už zmienila: výzva obetovať svoj život za komunitu a aby bolo
jeho učenie cezo mňa vyvrcholením učenia Margity Márie Alacoqueovej.“
Miriam Terézia bola iba päť týždňov postulantkou, keď jej Pán Ježiš povedal, aby obetovala
svoj život za posväcovanie rehoľnej spoločnosti, v ktorej žila. Keď sa niektoré jej spolusestry dozvedeli o jej „poslaní“, začali prejavovať voči nej nedôveru, ba niektoré ňou začali opovrhovať.
Vyčítali jej nedostatok poníženosti: novicka, začiatočníčka v duchovnom živote, ide učiť staršie
sestry, ktoré už prežili v reholi dlhé roky. ...
Miriam Terézia vo svojich zamysleniach tvrdí, že... povolanie k aktívnemu životu nijako nevylučuje kontempláciu.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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šie bolo, keď sa k aktivitám v rámci projektu
Prírodný ateliér pripojili aj dospelí.
Bolo nádherné pozorovať mamičku
s tromi dievčatami, ako sa hrajú s farbami,
mama pracuje s nimi, rozpráva sa s nimi,
ukazuje im, ako sa drží štetec – koľko musela
mať sama v sebe vnútorného sebazapierania, aby nevyhrešila dieťa – prebleskne mi
hlavou. A keď maľovanie dievčatá omrzelo,
bežali pozorovať zvieratá, hlavne ovečky ich
fascinovali. Mamka zatiaľ zrelaxovala pri
pokojnom tvorení. Obrázky detí nádherne
dotvorila kontúrou a urobila niekoľko motívov našich animáckych postavičiek držiacich
sa za ruku. Možnosť odniesť si domov vlastnoručne vyrobený špaldový vankúš bolo pre
ne príjemným prekvapením – o to viac, keď
sa dozvedeli, že vankúš je aj liečivý.
A čo deti z domova na polceste? Počas
prázdnin sa starali o ovce, učili sa zodpovednosti a starostlivosti o ne. Máme aj deväť
sliepok, každý deň chodíme kŕmiť, zbierať
vajíčka. Počítame, koľko vajíčok nám dnes
sliepky zniesli. Raz za týždeň pečieme spolu
koláč. Deti milujú varenie. Nielenže sa učia
variť, ale hlavne ovládať či zjemňovať svoje
pohyby. Napríklad také miešanie varechou je
krúživý pohyb. Ak je dieťa nervózne, nedarí
sa mu miešať do kruhu, dobrým prístupom
sa upokojí a miešanie sa po chvíli vydarí. Veľa
času sme trávili aj v záhrade – cibuľu, mrkvu,
kapustu i tekvice – všetko máme vlastné
a cez všetko vedieme deti k poznávaniu
a tvoreniu si „svojho“. Veď posúďte, či neznie
krásne veta nášho Samka z konca leta: „Teta,
už si ma naučila variť, sadiť, starať sa o zvieratá, robiť s pílkou na drevo, kosiť... už iba
aby som vedel sám prečítať, ako sa varí.“
Dieťa je nádherný dar, ktorý veľmi chce.
Je na nás dospelých, či sa zriekneme svojho
pohodlia a darujeme ho deťom. My v Anime
sa o to snažíme.
V sociálnej integrácii nám veľmi pomáha
nadácia Granvia a k letnému obohateniu
aktivít prispela Karpatská nadácia a Lear
Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
anima@animano.sk
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

www.casopisslovo.sk

spoločenské zamyslenie

aktuálne

Miesto pri stole
Juraj Gradoš
foto: www.publicdomainpictures.net
JJ

Vianoce. Alebo kresťansky povedané: Narodenie Pána. Čas, keď sa snažíme vyjsť zo
svojej ulity, nory a poobzerať sa, či niekto nepotrebuje našu pomoc, akosi prirodzenejšie
než po zvyšok roka. Dokonca ani čas pôstu
ako milostivý čas obrátenia sa k Bohu neprináša takéto pocity a reálne skutky ako práve
čas, keď si pripomíname narodenie jedného
dieťaťa v maštali. V časoch môjho detstva,
keďže nebolo až toľko núdznych, toto vychádzanie zo seba bolo obmedzené na rodinu.
Deti navštevovali i starších, a to s koledou či
vinšom. Ľudia boli k sebe ohľaduplnejší.
Dnes je na svete veľa chudobných. I u nás.
Aj keď tento jav nie je taký viditeľný v dedinách ako v mestách, i tam sa nájdu ľudia,
ktorí by privítali „odrobinky z nášho stola“.
Sú to neraz starí, bezmocní, chorí, často
i závislí a odložené či zabudnuté deti. A aj
keď hocičo hmotné poteší, oveľa viac poteší
tanier pri stole. Naši predkovia mali zvyk
mať pripravené miesto pri štedrovečernom
stole pre pútnika, pocestného či núdzneho.
A mali pre neho i navarené. Nebolo to iba
miesto. Bolo to miesto pre Boha v človeku.
Títo ľudia potrebujú viac ako iba kúsok
vianočného koláča či pečenej ryby. Potre-

bujú náš čas. Drahý a kvalitný čas, ktorý je
práve dnes, tak v širšom chápaní, ako i vo
vnímaní sviatkov, veľmi vzácny. Preto služba
dobrovoľníkov, ktorí navaria kapustnicu
bezdomovcom a na Štedrý večer im ju dajú
s kúskom chleba, milým slovom a úsmevom,
je pre nich viac ako plný žalúdok. Možno si
to ani neuvedomujú. Tomu ich naučila naša
súčasnosť, ktorú sme stvorili my sami. Ale je
to pre nich kúsok ľudskosti. Nie sú odpadkami spoločnosti na ulici – sú hosťami,
obslúžení neraz tými, ktorí sú v bežnom dni
sami obsluhovaní.
Ešte viac urobia tí, čo si k svojmu stolu
dovezú starých rodičov, o ktorých sa cez rok
nemôžu starať. Namiesto sterilnej kapustnice tak môžu zažiť nanovo kúsok domova
a pochopiť, že nie sú odložení v čakárni
na smrť, ale že sú stále súčasťou rodiny. Nie
vždy je to však možné. Mnohé diagnózy
a zdravotný stav neumožňujú už takýto
návrat. Ale ak má človek srdce z mäsa a krvi
na správnom mieste, nájde spôsob, ako dať
opustenému starému človeku pocítiť svoju
spolupatričnosť.
Avšak vždy môžeme urobiť viac. Ten tanier
na stole môže vyškrabať i opustené dieťa
z domova. Len si spomeňte, aké krásne boli
sviatky vo vašom detstve. Predstavte si rodinu za stolom v prítmí ožiarenom sviecou.
Nedočkavosť, ktorá vám velila rýchlo zjesť,
čo rodičia naložili, a bez šomrania. Nastra-

žené uši, či nezačujete zvonček, a potom
rýchly beh k rozsvietenému stromčeku.
Ach, stromček. Záplava ozdôb v žiari malých
farebných svetiel bola iba chuťovka pre
oči. To pravé orechové sa skrývalo pod jeho
konármi. Darčeky. Opustené deti to majú
často iné. Chudobnejšie. Bez toľkej radosti.
Bez darčekov, po ktorých tak veľmi túžia.
Musia sa uspokojiť s tým, čo tam nájdu. Neraz po iných, šťastnejších deťoch. Je to isto
viac ako prázdna podlaha, ale predsa ich oči
žiaria temnejšie, smutnejšie.
A tak tieto sviatky vyjdime zo svojej ulity
a položme ďalší tanier na stôl. A ak naň
budeme počas štedrej večere pozerať, možno
pri jeho vysvetľovaní deťom dostaneme
odvahu, aby budúce sviatky tanier neostal
prázdny. Aby aj v ňom rozvoniavala kapustová polievka s hubami, v ktorej sa bude ponárať lyžica. Lyžica, ktorú bude držať v ruke to
malé dieťa, ktorého narodenie oslavujeme.
Dieťa, ktoré sa skrýva v každom núdznom
a hladnom po našom čase.

návrat radí

Vianoce
JJ

Alena Molčanová
Mám vo zvyku (možno ako mnohí z vás) opakovane sa vracať ku knihám už skôr prečítaným
a objavovať v nich predtým neobjavené. Pred
pár dňami som sa takto ponorila do knihy
Johna B. Keaneho, ktorý sa v jednom zo svojich
príbehov zamýšľa nad tým, čo by sa stalo, keby
Vianoce zrušili. Na chvíľu zatváram oči a v hlave
sa mi začínajú vynárať obrazy Vianoc z môjho
života... Nedočkavé očká môjho brata tešiaceho sa na darčeky (verím, že som ich mala také
isté J), svetielka nado mnou, keď sme spolu
s bratom pod stromčekom zaspávali, štedro-
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večerný stôl plný dobrôt, ktoré sme celý deň
predtým s mamkou v kuchyni vyvárali, zdobenie stromčeka a sprisahanecké ochutnanie
jednej – dvoch kolekcií, keď sme ten stromček
s tatom zdobili, bratovo predvianočné pátranie
po darčekoch, keď už sme odhalili tajomstvo
toho, ako sa pod stromček dostali, ale aj prvý
darček od môjho brata, keď mi z vlastných úspor daroval malý drevený nábytok pre bábiky...
Vŕzganie snehu pod nohami cestou na polnočnú a zimomriavky z Tichej noci pri zhasnutom
svetle v chráme plnom ľudí...
A tu na chvíľu pootvorím oči, pretože ako
som rástla, tak sa v istej chvíli trocha z čara
Vianoc stráca, možno ten pocit poznáte... No
po chvíli si uvedomím, že iba do času, keď sa
v mojom obraze objavujú bratove deti – s ich

príchodom sa v plnosti vracia aj ten dobre
známy šteklivý vianočný pocit z detstva, cez ich
rozžiarené očká, nedočkavé otváranie balíčkov,
zaspávanie pod vianočným stromčekom... Ach,
ako veľmi by mi tieto obrazy chýbali a ako veľmi
by mi chýbali Vianoce. No odkiaľ sa vzali? Možno po tom skúsim pátrať, kto mal ten skvelý
nápad. A možno nie, možno mi bude stačiť Keanovo premýšľanie. A tak znova otváram knihu,
kde čítam, že Vianoce nikdy nikto nevynašiel,
že sa narodili z lásky a pri živote ich udržuje
láska. A že nemožno vymyslieť nič také, čo by
sa Vianociam vyrovnalo alebo čo by ich mohlo
nahradiť, pretože „Vianoce sú tým soklom,
na ktorom stojí celý rok“, a ja len dodávam, že
rok mojej aj vašej rodiny.
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slovo v rodine

Recept na dobré manželstvo

STOLOVANIE

Mať dobrý recept nestačí. Ak podľa neho nepostupujeme, zostávame hladní či nespokojní.
Aj ďalšia ingrediencia receptu na dobré manželstvo volá viac po praktizovaní ako
po teoretických vedomostiach. „Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.“
(Jn 13, 17)
Richard Vašečka
foto: static.pexels.com
JJ

re, k tomu vojdem a budem s ním večerať,
a on so mnou“ (Zjv 3, 20).

Spoločné stolovanie
Láska vraj ide cez žalúdok. Pri jedle však
nejde len o stravu, o „kŕmenie sa“, ale aj
o spoločenstvo pri stolovaní. V Písme je
hostina súčasťou uzatvárania zmluvy. Sám
Kristus ustanovil za najvynikajúcejší spôsob
svojej prítomnosti jedlo, večeru s priateľmi.
„Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: ,Veľmi som túžil
jesť s vami tohto veľkonočného baránka.‘“
(Lk 22, 14 – 15) V Knihe Zjavenia sa prijatie
Krista a osobný vzťah s ním tiež prirovnáva
k spoločnej večeri: „Hľa, stojím pri dverách
a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dve-
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Doma či v reštaurácii – je dôležitým prvkom budovania dobrého manželstva. Je to
príjemná a vhodná príležitosť porozprávať sa
či len tak byť spolu. Pritom nemusí ísť vždy
o viacchodové menu so sviečkami a hudbou.
Niekedy pomôže aj spoločná káva, čaj či
pohár vína. Raz za čas je však dobré vybrať sa
ako pár aj do spoločnosti. Posedím si s tebou,
venujem ti čas a plnú pozornosť, máme
priestor sa nerušene pozhovárať, zažijeme
spolu niečo príjemné. Budujeme spoločenstvo, posilňujeme priateľstvo, pripravujeme
sa na intimitu.

Zároveň to nesie v sebe čosi slávnostné.
Tešíme sa z nášho vzťahu a oslavujeme, že
sme spolu. Nielen raz za rok či pri okrúhlom výročí. Dávame tým najavo vzácnosť
a výnimočnosť manželstva. Aj tým, že doň
investujeme takýmto spôsobom čas i peniaze. V týchto veciach nebuďme lakomí. Oplatí
sa to. My za to stojíme.

Oslava
Chlapík sedel doma pri televízii a chrúmal
slané oriešky. Zrazu k nemu mlčky prišla
jeho manželka s tajomným úsmevom na perách a s fľašou šampanského v ruke. Zdvihol
oči od obrazovky a začudovane sa opýtal: „Čo
sa stalo?“ Ona mu odpovedala: „Dnes máme

www.casopisslovo.sk

výročie sobáša!“ A on odpovedal: „No jasné,
ty máš čo oslavovať.“
Ale teraz vážne. Otázkou je, či naozaj prežívame naše manželstvo ako dôvod na oslavu. Či je pre nás spoločnosť nášho manželského partnera vzácnou. Niekoľkokrát
v živote sa ma pýtali rôzni ľudia (napr. moji
študenti), s kým by som išiel na večeru, ak
by som si mohol vybrať akúkoľvek významnú osobnosť. Vždy som bez dlhého váhania
odpovedal, že s Martuškou, mojou manželkou. A naozaj, večeral som už so všelikým.
Ako poslanec sa dosť často zúčastňujem
na recepciách, slávnostných obedoch či večerách s prezidentmi, premiérmi, ministrami
a ďalšími vysokopostavenými a známymi
ľuďmi. Je to súčasť mojej práce a pokladám
to za česť. Ale aj tak je pre mňa spoločnosť
mojej celoživotnej lásky najpríjemnejšia
a najželanejšia. V jej prítomnosti sa cítim
slobodný, uvoľnený, šťastný. Je to zároveň aj
jediný človek (a špeciálne žena), ktorému sa
dokážem pozerať do očí, ako dlho len chcem,
bez toho, aby som strácal pokoj. Je to asi
tým, že nepotrebujem a nechcem pred ňou
skrývať žiadne myšlienky. A viem, že obaja
slobodne celí patríme jeden druhému. Ja jej
a ona mne.

Veselá hlava
Ak však hovorím o jedle, je tu aj zopár
praktických postrehov. Nespokojnosť so
stravou môže byť zárodkom ďalších nezhôd.
Môj starý otec vravieval: „Brucho plné, hlava
veselá.“ Zvlášť muž ocení, keď manželka
nachystá dobré jedlo, a on sa môže dosýta
najesť. Má byť pritom vďačný a nie prieberčivý. Pamätáte si? Vďačnosť znamená nebrať
dobro ako samozrejmosť. Nezabudnime
na to a úprimne prejavujme vďaku a uznanie
aj za jedlo. Nie vždy musí byť výsledkom snahy gurmánsky skvost, ale vždy ide o službu
a prejav lásky. Platia tu aj Ježišove slová:
„Jedzte, čo vám predložia“ (Lk 10, 8). Aj to je
súčasťou vzájomného prijatia sa v láske.

Puto stolovania
V niektorých kultúrach sa pokladá za neakceptovateľné, aby muž prijal jedlo od cudzej
ženy. Presvedčili sa o tom aj istí misionári,
ktorí sa snažili vysvetliť domorodcom, že oni
žijú v celibáte, a teda nemajú žiadne manželky. Domorodci však namietali, že to nie
je pravda a oni ich manželky videli. Misionári sa smiali a vysvetľovali, že to nie sú ich
manželky, ale rehoľné sestry z vedľajšieho
kláštora. Domorodci ich vysvetlenie neakceptovali a s vážnou tvárou im hovorili: „Ale
áno, sú to vaše manželky! Veď vám varia, vy
to od nich prijímate a jete!“
Pre našu kultúru je tým najintímnejším
putom v manželstve sexualita. Ale aj varenie
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a stolovanie vytvára medzi manželmi silné
puto. Múdri ľudia hovoria, že sú tri „oltáre“
manželskej lásky: modlitebný kútik, manželská posteľ a jedálenský stôl. Modlitba,
intimita, stolovanie. V súčasnosti je spoločenstvo, ktoré vzniká spoločným stolovaním
a službou varenia, vážne narušené školským
či závodným stravovaním. O to viac treba
naň preto dbať napr. cez víkend, špeciálne v nedeľu. Je to veľká služba a dôležitý
manželský i rodinný prvok. Nevyhýbajme
sa tomu iba z dôvodu pohodlnosti a zlých
návykov.
Žena určite privíta, keď ju muž niekedy
vystrieda pri sporáku a postará sa o jedlo on.
Alebo keď jej prejaví lásku tým, že uvarí niečo špeciálne len pre ňu. Ako prekvapenie. To,
samozrejme, závisí od situácie konkrétneho
páru. Ja som napríklad chcel byť kuchárom
a varenie ma baví. Aj tak však v našej rodine
väčšinou varí Martuška. Niekedy varíme spolu. Napríklad v nedeľu skoro ráno vstaneme,
a kým deti ešte spia, pripravujeme nedeľný
obed. Mám rád takýto spoločný čas. Nájdeme si totiž popri tom čas aj na spoločnú
rannú modlitbu, kávu či rozhovor.

Začnite variť
Vzhľadom na prirovnanie k receptu na varenie sa mi zdá symbolické, že sme ukončili výpočet našich ingrediencií práve pri stolovaní.
Ak ste sa držali receptu verne, zostáva nám
už len popriať vám dobrú chuť.
Reči sa hovoria, chlieb sa je. Ešte nikto sa
nikdy nenasýtil čítaním kuchárskej knihy.
Môžete poznať stovky receptov, a zostať
hladný. Preto vás povzbudzujem, aby ste začali „variť“. Krok po kroku. Vráťte sa na začiatok knihy a začnite budovať svoje manželstvo
prostredníctvom pridávania jednotlivých
ingrediencií. Pomôžte si praktickými tipmi
na konci každej kapitoly.
Najťažšie je vždycky začať. A rovnako
ťažké a dôležité je nevzdať sa a neskončiť pri
prvých ťažkostiach. Iste, nemôžeme urobiť
všetko, a najmä nie hneď. Ale ako vysvetlíme, že sme neurobili nič? Máte jednu istotu.
Ak neurobíte nič, nič sa nestane. Teda nič
dobré. Zlé sa však udeje aj bez našej snahy.
Dobre to vystihuje dialóg medzi dvoma
priateľmi. Jeden sa sťažuje: „Počúvaj, ja
neviem, čo sa deje s naším manželstvom.
S manželkou sme sa navzájom odcudzili,
čoraz viac sa hádame. Bojím sa, že sa to
skončí rozvodom. Nechápem to, veď ja som
nič neurobil.“ A druhý mu odpovedá: „Veď
práve!“
Aj z krásnej stavby sa za pár desaťročí
stane ruina, ak sa o ňu nikto nestará. Nikto
ju nemusí úmyselne ničiť ani búrať. Rozpadne sa aj sama. Podobne je to so vzťahmi
a špeciálne s manželstvom. Vzťah manželov

sa ruinuje a rozpadáva, ak sa oň nikto aktívne
nestará.
Mnohí zmalomyseľneli. Stratili chuť a odvahu. Nevidia zmysel. Sú sklamaní. Skúsili to
už tisíckrát, a napokon rezignovali. Nevládzu
dúfať. Boja sa nádeje.
V jednom z najlepších filmov histórie
Vykúpenie z väznice Shawshank sú prezentované dva pohľady na nádej. Jeden z väzňov
s hnevom a horkosťou hovorí: „Nádej je
nebezpečná. Z nádeje sa môžeš zblázniť.“
Ale druhý má iný názor: „Nádej je dobrá vec,
tá najlepšia zo všetkých. A dobrá vec nikdy
nezomrie.“ A práve nádej mu pomohla dostať
sa na slobodu. Nádej, o ktorú sa opieral
devätnásť rokov, počas ktorých kopal tunel
zo svojej cely. Riskoval, že ho odhalia, zažíval
ponižovanie a krutosť. Ale neprestal. A získal
slobodu.
Manželstvo nie sú dva týždne na Floride.
Manželstvo je na dlhé roky, na celý život.
Tridsať, štyridsať, päťdesiat rokov. A môžu
byť v ňom obdobia trvajúce mesiace až roky,
keď nevidno nič, čo by nás z ľudského hľadiska oprávňovalo dúfať. Ale my veríme, že
„v nádeji sme spasení. A nádej, ktorú možno
vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo,
čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme,
trpezlivo to očakávame“ (Rim 8, 24 – 25).
Nádej je v manželstve kľúčová. A je úzko
spojená s vierou a láskou (porov. 1 Kor 13, 13).
Vyrastá z viery: „Viera je základom toho, v čo
dúfame“ (Hebr 11, 1). Z viery v Boha a v jeho
lásku: „A nádej nezahanbuje, lebo Božia
láska je rozliata v našich srdciach“ (Rim 5,
5). V lásku, ktorá je „trpezlivá“, ktorá „všetko
znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží“
a ktorá „nikdy nezanikne“ (1 Kor 13, 4 – 8).
Nesľubujem vám okamžitú zmenu.
Povzbudzujem vás ku konkrétnym a praktickým krokom lásky opierajúcim sa o nádej,
ktorá nesklame. Urobte to, čo môžete urobiť.
Dajte Bohu svojich „päť chlebov a dve ryby“
a on urobí svoje (porov. Mt 14, 16 – 21). Pretože šéfkuchárom receptu na dobré manželstvo nie som ja ani vy, ani váš manželský
partner, ale Boh. Nepodľahnite pokušeniu
myslieť si, že vy to teraz dáte, že ukážete
svojmu partnerovi a ďalším ľuďom, ako to
má správne fungovať. Naopak, „zaodejte
sa pokorou, lebo Boh pyšným odporuje,
ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda
pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil
v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje
starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi
a bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako
revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite
sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté
utrpenie dolieha na vašich bratov po celom
svete“ (1 Pt 5, 5 – 9).
Celý recept na dobré manželstvo nájdete
v knihe s rovnakým názvom, ktorú si môžete
objednať na stránke milovatactit.sk.
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Buď skalou
Cieľom tejto aktivity je vybudovať u mladých intenzívnejší
vzťah k čítaniu Svätého písma a jeho hlbšiemu spoznávaniu.
Pomôcky: Sväté písmo pre každého účastníka, vytlačené zadania biblických kvízov (FB Slova), písacie potreby.
Biblické scénky
Rozdeľ účastníkov do menších skupiniek. Úlohou každej skupinky bude nacvičiť scénku niektorej pasáže z evanjelia, ktorá
súvisí s apoštolom Petrom. Nechaj im chvíľku na vybratie
úryvku a na nacvičenie scénky (10 – 15 min.). Potom všetky
skupinky predvedú svoju scénku a úlohou ostatných bude
hádať, o ktorú časť z evanjelia ide.
Biblický kvíz
Účastníkov ponechaj v tých istých skupinkách a rozdaj im
vytlačené zadanie kvízu (nájdeš na FB Slova). Vysvetli im, že
na riešenie budú mať desať minút a počas poslednej minúty
môžu použiť ako pomôcku Sväté písmo. Môžu doň nahliadnuť, ale len na jednu minútu na konci kvízu. Musia si teda
dobre pripraviť a rozdeliť medzi sebou to, čo chcú v Písme
hľadať. Za každou otázkou je uvedený počet bodov za správnu
odpoveď. Najlepšiu skupinku odmeň.
Biblické eSeMeSky
Rozdaj účastníkom Sväté písma. Ich úlohou bude napísať
svoj najobľúbenejší biblický citát do mobilu vo forme SMS
správy (ak žiadny taký citát nemajú, nechaj im čas na to, aby
si nejaký vybrali). Potom si svoje citáty vzájomne prečítajte
a zdieľajte sa s tým, prečo je vám blízky práve tento citát.
Potom bude vašou úlohou vybrať si jedného blízkeho človeka
(priateľa, niekoho z rodiny alebo kohokoľvek iného) a odoslať
mu SMS-kou tento citát. Evanjelium je radostná zvesť, ktorú
si nesmieme nechať pre seba. V závere Markovho evanjelia
je jasná výzva: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium
všetkému stvoreniu!“ (Mk 16, 15)
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Marko Durlák
foto: Tibor Hernadi
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Viacerí možno vedia, že v prvotnej cirkvi
sa krst udeľoval iba vo svätej noci, ktorá predchádzala radostný deň Kristovho
vzkriesenia a o ktorej svätý Gregor Nysský
hovorí, že je jasnejšia než deň. Neskôr,
vzhľadom na veľký počet krstencov, sa
začal krst udeľovať aj na iné sviatky, ako je
Narodenie Pána, Bohozjavenie či Päťdesiatnica. To však nič nemení na veci, že krst je
predovšetkým tajomstvom úzko súvisiacim
s Paschou. Niektoré obrady, ktoré sa nám
spájajú so slávením Paschy, sú totiž obrady,

ktoré v prvotnej cirkvi boli súčasťou krstných
obradov. V dávnych časoch sa krst neudeľoval v chráme, ale v osobitnej budove v blízkosti chrámu, v tzv. baptistériu. Keď bol
obrad krstu a myropomazania uskutočnený,
biskup spolu s kňazmi privádzali novopokrstených v sprievode do chrámu, kde ich už
čakala komunita pokrstených veriacich, aby
ich s radosťou prijala medzi seba a aby všetci
spoločne mohli pristúpiť k Eucharistii. Počas
tohto slávnostného sprievodu všetci spievali verš z listu sv. Pavla: „Ktorí ste v Krista
pokrstení, Krista ste si obliekli“. V niektorých
krajinách, kde je prítomný byzantský obrad,
po krste a myropomazaní, keď sa spieva:
„Ktorí ste v Krista pokrstení“, kňaz i krstní
rodičia spolu s dieťaťom obchádzajú krstiteľ-

katechéza

Krst
ako tajomstvo Paschy

nicu trikrát dookola. Je to práve pozostatok
či spomienka na niekdajší slávnostný sprievod z baptistéria do chrámu. Je to ten istý
sprievod, ktorý robíme na začiatku Utierne
vzkriesenia, keď so sviecami obchádzame
chrám, ktorého dvere sú zatvorené. Dnes,
keď sa vytratilo toto pôvodné puto medzi
sviatkom Paschy a sviatosťou krstu, sa mnohí
domnievajú, že sprievod okolo chrámu pred
začiatkom utierne symbolicky predstavuje
putovanie žien myronosičiek ku Kristovmu
hrobu. Pravdou však je, že ide o pôvodný
sprievod nových pokrstených z baptistéria
do chrámu. Svedčí o tom aj ďalšia skutočnosť: pred začiatkom paschálnej utierne, keď
sa urobil sprievod okolo chrámu, kňaz a všetci veriaci zastanú pred chrámovými dverami,
ktoré sú zatvorené. Tu treba pripomenúť
ďalší dôležitý fakt. V minulosti sa práve tieto
hlavné dvere do chrámu volali kráľovskými
či cárskymi dverami. Až neskôr sme takto
začali volať hlavné dvere na ikonostase. Celý
chrám predstavuje Božie kráľovstvo. Zatvorené dvere na začiatku utierne Paschy majú
svoj význam len v súvislosti s krstom. Kto
doteraz nebol pokrstený, nemal plnú účasť
na Božom kráľovstve. Až krst je tým kľúčom,
ktorý pokrstenému otvára brány kráľovstva a umožňuje mu doň vstúpiť a byť jeho
obyvateľom. Teraz už môže smelo vstúpiť
do svadobnej hodovnej siene a sýtiť sa dosýta
Božím slovom i Pánovým telom a krvou. Práve tento sprievod a vstup do chrámu, a teda
do Božieho kráľovstva nám ukazuje, že život
s Kristom nie je statický, nehybný, ale že je to
ustavičný pohyb, kráčanie a napredovanie.

varovanie

Kvet života
JJ

Antónia Haľková
Kvet života sa pokladá za univerzálny symbol
života, energie a prepojenia všetkého existujúceho. Tento symbol posvätnej geometrie
predstavuje okamih, v ktorom „Boh“ stvoril vesmír, a tak opustil stav neexistencie, prázdnoty
a temnoty. Zrodením kvetu života sa vraj všetko
začalo a spustilo svoj prvý kolobeh.
Mnohé kultúry považujú kvet života za posvätný symbol. Nachádzame ho na rôznych
miestach po celej Zemi, napríklad v Japonsku,
Číne, Španielsku, ale aj v egyptských chrámoch.
Geometricky sa kvet života znázorňuje ako
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kruh, do ktorého je vpísaných sedem vzájomne
sa dotýkajúcich kruhov, predstavujúcich vesmírne dimenzie, ktoré pretína ďalších šesť kruhov,
ktoré spolu s centrálnym kruhom symbolizujú
sedem základných čakier ľudského tela. Kruh
uprostred kvetu života predstavuje spiacu
energiu, silu hada spočívajúceho v prvej čakre.
Božská energia vychádzajúca z prvotného kruhu
vytvára okolo neho ďalšie energetické dimenzie. Vesmírne energetické polia sa navzájom
dotýkajú a nikdy nie sú od seba oddelené.
Kvet života je bod, ktorý existuje a zároveň
neexistuje. Z tohto bodu sa šíri energia, ktorá
v podobe kruhov prežaruje vesmír. Bohom vyslovené prvé posvätné slovo nesie svetlo, ktoré
preniká do všetkých strán. Symbol poukazuje
na to, že všetko pochádza z jedného zdroja

a všetky veci sú úzko
a trvalo prepojené.
Sústredenie a pozeranie sa na tento symbol
má pomôcť k zjednoteniu
mysle, srdca a duše človeka.
Talizman s vyobrazením kvetu života údajne
lieči telo aj dušu, dodáva energiu, harmonizuje
a pomáha napojiť sa na vesmírne svetlo. Podľa
ezoterických webových stránok pôsobenie
energie kvetu života možno využiť aj v praktickom živote. Je vhodný napríklad na očistu vody
a kedysi vraj ľudia vkladali tento symbol pod
potraviny, aby ostali dlhšie čerstvé. Kvet života
je nositeľom skrytých významov a pre človeka
môže byť zrkadlom, v ktorom možno vidieť
a nájsť osobný potenciál, keďže kruh života
údajne ukrýva celý život človeka.
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slovo o ikone

Zosnutie Bohorodičky
Milan Gábor
foto: wikimedia.org
JJ

Pri rozbore ikony nemožno nespomenúť ani
Getsemanskú záhradu a mesto Jeruzalem,
kde Bohorodička až do svojho zosnutia žila
a odovzdala dušu do rúk Syna.

Getsemanská záhrada
Je pravdou, že na žiadnej z ikon Zosnutia
Bohorodičky sa nenachádza Getsemanská
záhrada. Ale tak apokryfy, ako aj bohoslužobné texty či homílie spájajú túto záhradu
s miestom pochovania Bohorodičky. Svitilen
utierne sviatku to potvrdzuje: „Apoštoli, ktorí ste sa tu zhromaždili zo všetkých končín
sveta, pochovajte moje telo v Getsemanskej
záhrade a ty, Synu a Boh môj, prijmi moju
dušu.“ Aj stichyra z večierne sviatku túto
záhradu spomína: „Raduj sa, Getsemanská
záhrada, svätý príbytok Bohorodičky...“
Podobne v homílii sv. Jána Damaského je
zmienka o mieste pochovania Božej Matky:
„Takže Pánova archa, odnesená z vrchu Sion
a umiestnená na plecia slávnych apoštolov,
bola cez hrob premiestnená do nebeského
chrámu. Od začiatku ju nesú cez mesto ako
nádhernú nevestu, okrášlenú neprístupným leskom Ducha; a takto je sprevádzaná
do najsvätejšej Getsemanskej záhrady, zatiaľ
čo anjeli ju predchádzajú, nasledujú a pri-

krývajú krídlami a spolu s nimi Cirkev v celej
svojej plnosti... Potom apoštoli v sprievode
nesú na ramenách telo, zatiaľ čo Kráľ kráľov
ho zavinie jasom neviditeľného božstva
a celé zhromaždenie svätých ho predchádza
po ceste..., až kým nie je uložené do hrobu
akoby do svadobnej izby a prostredníctvom
neho do slastí Edenu a nebeských stánkov.
Do hrobu uložili najsvätejšie telo, ktoré
na tretí deň vystúpilo do nebeských príbytkov. Ako to, že prameň života prechádza
do života skrze smrť? Ako to, že pri pôrode
prekonala hranice prirodzenosti, ale teraz
podlieha jej zákonom a nepoškvrnené telo
podstupuje smrť? Odvtedy, ako sa ani pán
prírody nevyhol skúške smrti, je vhodné
odložiť to, čo je smrteľné, a obliecť si nesmrteľnosť. On v skutočnosti umiera podľa tela
a smrťou premôže smrť, porušiteľnosti udelí
neporušiteľnosť a zo smrti urobí prameň
vzkriesenia.“

Mesto Jeruzalem
Kompozícia Zosnutia Bohorodičky je
umiestnená na pozadí architektonických
stavieb a hradieb mesta Jeruzalem, ktoré sú
prirodzenou súčasťou výjavu. Symbolicky
vyjadrujú, že sväté mesto Jeruzalem vystavené na hore Sion bolo miestom zosnutia Božej
Matky. To Dávidovo mesto, v ktorom Boží
Baránok, ktorý sníma hriechy sveta, v predvečer svojej smrti spoločne so svojimi učeníkmi slávil tajomnú večeru a priniesol seba

z cirkevného práva

Pomazanie chorých
JJ

Jozef Miňo
V živote človeka sú situácie, pred ktorými
máme rešpekt. Takýto nenáležitý rešpekt majú
aj veriaci pred sviatosťami. Viditeľne fenomén
strachu vnímame pri sviatosti pomazania
chorých, ktorú ľudovo často nazývame „posledné pomazanie“, a to iba preto, lebo často
ju prijímajú zomierajúci veriaci. „Pomazanie
chorých ,nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú
v posledných chvíľach života. Preto vhodný
čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci
začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.‘“ (KKC 1515) Kánonické právo
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zdôrazňuje: „Veriaci v Krista, vždy keď vážne
ochorejú, nech ochotne prijímajú pomazanie
chorých; dušpastieri a príbuzní chorých sa majú
postarať, aby chorí boli touto sviatosťou vo
vhodnom čase posilnení.“ (kán. 738 CCEO) Táto
sviatosť je pre veriacich, keď vážne ochorejú,
nemusí ísť o bezprostredné nebezpečenstvo
smrti, ale o situácie, keď ideme na operáciu,
keď niekto má diagnostikovanú vážnu chorobu
bezprostredne neohrozujúcu život, alebo veriaci, ktorí dosiahli vek šesťdesiat rokov života, aj
keď nie sú chorí. Vtedy Cirkev kladie nám všetkým na zodpovednosť – chorým, dušpastierom,
príbuzným, aby chorí ochotne prijímali túto
sviatosť, a kňazi a príbuzní sa majú postarať,
aby chorí túto sviatosť prijali na posilnenie vo
vhodnom čase! Veľmi sa odporúča, aby táto

samého ako obetu nepoškvrneného baránka
prelejúc svoju krv. Tam, kde vstal z mŕtvych
a dokázal, že je Pánom života i smrti, a kde
prostredníctvom apoštola Tomáša sa všetci
presvedčili, že on je oslávený Pán. V tomto
meste, kde Boh prostredníctvom svojho Syna
uskutočnil spásu padlého ľudského pokolenia a po štyridsiatich dňoch po vzkriesení
vystúpil späť na nebesia k Otcovi, ukončuje
svoju pozemskú púť a vystupuje k Synovi
aj Božia Matka. „Dva protichodné zákony
účinkujú v tebe, Najčistejšia: panenstvo sa
zasnúbilo s materstvom a smrť so životom.
Po pôrode si Pannou zostala a po smrti si
z mŕtvych vstala...“ (stichyra utierne sviatku)

sviatosť bola vysluhovaná v chrámoch pre veriacich, napr. v čase pôstu. Sviatosť vysluhuje kňaz
modlitbou a pomazaním posväteným olejom
podľa liturgických textov.
Účinkom tejto sviatosti je osobitný dar
Svätého Ducha: milosť posily, pokoja a odvahy
na premáhanie ťažkostí, ktoré sú charakteristické pre stav ťažkej choroby alebo pre stareckú
krehkosť. Táto milosť obnovuje dôveru a vieru
v Boha a posilňuje proti pokušeniam zlého
ducha, t. j. proti pokušeniu malomyseľnosti
a úzkosti pred smrťou. Táto Pánova pomoc
chce prostredníctvom sily jeho Ducha priviesť
chorého k uzdraveniu duše, ale aj k uzdraveniu tela, ak je to Božia vôľa. (porov. KKC 1520)
Ďalšou milosťou je spojenie sa s Kristovým
utrpením a to tým, že chorý prijíma silu a dar
užšie sa spojiť s Kristovým utrpením. Utrpenie
ako následok dedičného hriechu dostáva nový
zmysel: stáva sa účasťou na Ježišovom spasiteľnom diele. (porov. KKC 1521)

www.casopisslovo.sk

Anastázia Kováčová
foto: cdn.modernfarmer.com
JJ
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(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

J. I. MASTILIAK

Keď prišiel na miesto, videl chlapov stáť
v rade, nemeckí vojaci SS stáli obďaleč. Keď
ho zbadali, veliteľ k nemu podišiel a keďže
ho poznal, zvýšeným hlasom sa ho pýtal, čo
tu hľadá. Nemci pravidelne chodili do mlyna na obhliadku, či tam nie sú partizáni.
„Hľadám chlapov z našej dediny, ktorí boli
hotoviť drevo v lese, lebo u nás je zima tuhá
a dreva treba veľa, a tí chlapi sú tu,“ vysvetlil
svojou plynulou nemčinou. „To sú partizáni,“
nahnevano odvrkol Nemec. So zatajeným
dychom sme so sestrou počúvali a pýtali
sa, čo bolo ďalej. „Pol dňa som vyjednával
s veliteľom SS a už sa zdalo, že bezúspešne,“
hovoril starý otec. Vtom Nemec predstúpil
pred chlapov, zakýval na mňa a povedal.
„Mlynár, my vám ich prepustíme, ale oni
sami vás takto,“ a ukázal mi prstom pod krk.
Osem chlapov z našej dediny bolo zachránených. Vďaka statočnosti a odvahe jedného
človeka.
Boli to ťažké situácie, ktoré si prežila celá
rodina v mlyne.
A ďalší príbeh: Hliadky SS chodili veľmi
často do mlyna hľadať partizánov. Mlyn bol
ďaleko od dediny a vedeli, že môže byť skrýšou pre partizánov. A skutočne bol.
Jedného dňa prišli traja neznámi partizáni
v zúboženom stave. Starý otec sa ich hneď
ujal. A keďže vedel, že môžu prísť Nemci,
najskôr museli schovať zbrane. Potom im
rozkázal rýchlo sa preobliecť. Dal im svoje
staré chološne (súkenné nohavice) a košele,
ktoré sa u nás nosili ku kroju. A skutočne,
za krátky čas sa to aj stalo. Keď prichádzali k mlynu, starý otec rýchlo spustil mlyn
naprázdno. Partizáni už sedeli na dlhej
lavici, kde čakali ľudia, kým sa zomelie zrno
na múku. Poučil ich, čo majú robiť a ako sa
správať. Hliadka vošla do veľkej izby a jeden z nich silným hlasom skríkol: „Nichts
partizan?“ Dobrou nemčinou im odpovedal,
že tu nie sú žiadni partizáni, iba ľudia, čo si
prišli zomlieť zrno a čakajú na múku. „Žena,
nalej tej hriatej,“ prikázal starej mame, ktorá

už mala prichystanú fľašku pálenky. Nacisti
vypili, jeden nazrel aj do prednej izby a odišli. Tí traja partizáni sa druhýkrát narodili.
Od strachu sa nemohli zmôcť ani na slovo.
A starý otec? Ten si dal dvojitú dávku hriateho, pozrel sa na svätý obraz a poďakoval
Bohu.
Po nejakom čase prišiel ďalší partizán.
Bol sám. Vyhladovaný a chorý. Ledva stál
na nohách. Pochádzal niekde od Gelnice. Aj
o neho sa rodina v mlyne postarala. Kým sa
preobliekol a najedol, naša mama v prednej
izbe dávala pozor pri okne, či sa neobjavia
Nemci. Mala na rukách moju staršiu sestru,
malé dieťa, ktoré práve dojčila. Zrazu zbadala
približovať sa hliadku SS. „Rýchlo ho schovajte,“ zakričala „Nemci idú.“ Stará mama
partizána v chvate schovala vo veľkej izbe
za kredenc, pri ktorom stála ešte veľká truhlica. Bol tam priestor na odkladanie rôznych
vecí. Nemci vošli do veľkej chyže a spustili
svoju obvyklú vetu: „Nichts partizan?“ Starý
otec sa s nimi začal rozprávať, nalial im svojej pálenky a ponúkol ich. Keď odišli, mojej

príbeh

Zabudnutý hrdina

mame prišlo tak zle, že ju museli kriesiť.
Z veľkého strachu dostala ľak na srdce, ktoré
ju trápilo do konca života. Uvedomila si, že
keby bol ten partizán za kredencom zakašľal,
nacisti bez milosti vystrieľajú celú rodinu
aj s malým dieťaťom. Statočnosť, čestnosť
a spravodlivosť dostal starý mlynár Štefan
do vienka. Celý svoj život sa tomu nespreneveril. Ani kvôli vlastnej rodine v ťažkých
päťdesiatych rokoch, keď sa mohol prikloniť
na stranu vládnej moci a získať výhody. Nedostal ani tú povestnú 255-ku, ktorú mnohí
dostali za pomoc partizánom. Namiesto
vďaky za to, že zásoboval múkou a chlebom
nielen partizánov, ale aj ruských vojakov, dostalo sa mu len osočovanie od tých, ktorí boli
pri moci. Nikdy sa nesťažoval, ani vtedy, keď
mlyn zaplombovali, že sa nesmelo mlieť, ani
keď do prekrásnej prírody čistých potokov
povolili stavať rómskym spoluobčanom, hoci
už jedna rómska osada v dedine bola. Urobili
to zámerne. Na priek mlynárovi Štefanovi.
Nenadával, nepreklínal, iba hovorieval, že
aj medzi Rómami sú dobrí aj zlí, ako aj pri
ostatných občanoch. V ľuďoch hľadal tú
lepšiu stránku.
Dnes vodný mlyn neexistuje. Nezničila ho
vojna, aj keď múry poznačili strely a míny.
Zničili ho tí, ktorí medzi tých dobrých ľudí
nepatria. Starý otec s pokorou prijímal
všetko zlé, iba často pripomínal, že raz sa
to zmení. Nedožil sa toho. Možno aj dobre.
Ktovie, či by nebol veľmi sklamaný. Žil pre
spravodlivosť, a tak aj zomrel. Síce chudobný,
no bohatý na dobré skutky. V našich spomienkach a srdciach zostal veľkým hrdinom.

Raz na utorkovej vychádzke, keď bol ešte (biskup Gojdič) s nami na kňazskom oddelení, mi
povedal: „Mám takú naivnú prosbu, ktorú Pánu Bohu predkladám: Aby ma vzal z toho sveta
v ten istý deň pre život večný, v ktorom ma poslal do života na tomto svete.“
Bola sobota 16. júla 1960, predvečer 72. narodenín pána biskupa Pavla. Vychádzka bola
dosť neskoro. Do „ostrahy“ – asi dva a pol metra širokého pásu obohnaného z obidvoch strán
vysokým ostnatým drôtom už boli pustené psy, veľké vlčiaky. Bolo nám čudné, ako tie psy žalostne zavýjajú: posadili sa s hlavou vypätou k oblohe a zavýjali, a zavýjali. Ešte dlho z večera,
kým sme na ubikáciách nezaspali, bolo počuť žalostné spevy. Druhý deň zrána bola nedeľa 17.
júla, deň narodenín pána biskupa Pavla. Boli sme na vychádzke a chodili sme do kruhu ako
obyčajne. Vtom prechádzal okolo nás nejaký väzeň, ktorý mal službu v ústave a jasne nám
odkázal: „Dnes v noci zomrel pán biskup Gojdič – kandidát kanonizácie!“
Keď som sa v máji 1965 vrátil z ÚNZ do rodiska po rodný list, pýtali sa ma príbuzní, či je
pravda, že pán biskup Gojdič sa vo väzení pri modlitbe vznášal nad zemou, že mal stigmy
na rukách a že sa vo väzení jeho cela sama otvárala. Odpovedal som úprimne, že nič také som
v mojej prítomnosti ani v mojej blízkosti nezistil, najmä medzi kňazmi som nič také nepočul. Až
neskoršie som prišiel do styku s ľuďmi, ktorí mi podali o tom hodnoverné svedectvo.
V prvý čas väzenia – vyšetrovacej väzby v Bratislave – sa pán biskup pri modlitbe v cele
vznášal kľačiac asi pol metra od zeme. Aj v prvých dobách väzenia na Pankráci v Prahe bol asi
12 alebo 14 dní v prísnej izolácii, zaistený viacerými zámkami a tam trávil svoje hodiny v úplnom pôste a modlitbe – dostával na deň len pohár vody. Strážcovia však zistili, že krvácal z rúk
(z dlaní). Boli to bezpochyby „prechodné stigmy“. Raz (či viackrát) ráno našli dozorcovia všetky
zámky pootvárané – ale pán biskup bol v cele.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 19. december

Mučeník Bonifác
Čítania: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31 zač. 329; Mk 9, 42 – 50; 10, 1 zač. 42
Majte v sebe soľ... (Mk 9, 50b)
Pridaním každej štipky soli sa jedlo mení, získava pravú chuť. Život
kresťana je chutný vďaka prítomnosti Krista v jeho živote. A on nás
pozýva odhodiť od seba každý hriech, neprávosť, pokušenie, všetko
to, čo kazí pravú chuť Božieho života v nás pre nás samých i pre
druhých. Ak budeme mať v sebe soľ, ak budeme mať vo svojom vnútri
Krista, zlepšíme aj chuť života iných. I tých maličkých.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 20. december

Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista
Hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Čítania: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25 zač. 333; Mk 10, 2 – 12 zač. 43
A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. (Mk 10, 8)
Istá súčasná mystička povedala o východných chrámoch, že sú
nádherné aj vďaka prekrásnym ikonám, ktoré zdobia ich ikonostasy.
Ale dodala tiež, že tými najkrajšími ikonami, ktoré môžeme uzrieť
v chrámoch, sú ľudia sami. Bez nich by tie najkrajšie ikony chýbali.
Každý z nás je stvorený na Boží obraz a jednotlivo sa Bohu chceme
podobať. Ale práve sviatosť manželstva utvára z tých dvoch, muža
a ženy, jednotný, pravý Boží obraz. Ukážme ho svetu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz,
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z utorka (HS: 155, 323; PZ:
109, 298; HP: 110, 311)

STREDA 21. december

Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista. Mučenica Juliána
Čítania: Jak 1, 1 – 18 zač. 50; Mk 10, 11 – 16 zač. 44
Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. (Mk 10, 15)
Z Božieho pozvania sa rodíme na tento svet ako malé deti, ale mnohí
vidia aj v ľudskej starobe obraz človeka, ktorý je podobný dieťaťu.
Ako malé deti vieme prísť a zakúsiť milujúcu náruč ocka či mamky.
V starobe sa zveríme v dôvere do rúk milujúcich ľudí a jediné, po čom
túžime, je mať ich okolo seba. Na začiatku i na konci ľudského života
sme v postoji dieťaťa. Ale komu sa podobáme počas tých ostatných
rokov života?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz,
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné zo stredy (HS: 156, 323; PZ:
111, 298; HP: 112, 311)

ŠTVRTOK 22. december

Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista. Veľkomučenica Anastázia
Čítania: Jak 1, 19 – 27 zač. 51; Mk 10, 17 – 27 zač. 45 (rad.); Gal 3, 23 –
29 zač. 208; Lk 7, 36 – 50 zač. 33 (sv.)
Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!
(Mk 10, 23)
Mnohí sa zriekli majetkov. Svätý Anton Pustovník povedal: „Aký
úžitok máme z toho, čo nemôžeme vziať so sebou? A tak nemôžeme
v sebe živiť želanie nadobúdať bohatstvo. Prečo radšej nezískavame
to, čo si so sebou môžeme vziať? Šľachetné zmýšľanie, spravodlivosť,
mravnú bezúhonnosť, statočnosť, rozvahu, lásku, nemajetnosť, vieru
v Krista, povznesenosť nad hnev.“ Keď nadobudneme tieto čnosti,
nájdeme ich pred sebou v nebeskom kráľovstve. Ony samy nám tak
umožnia vstúpiť úzkou bránou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz,
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné zo štvrtka (HS: 157, 323;
PZ: 112, 298; HP: 113, 311)
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PIATOK 23. december

Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista
Desať krétskych mučeníkov
Čítania: Jak 2, 1 – 13 zač. 52; Mk 10, 23b – 32a zač. 46 (rad.); Ef 6, 10 –
17 zač. 233; Lk 21, 12 – 19 zač. 106. (muč.)
Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom..., aby
nedostal stonásobne viac. (Mk 10, 29. 30)
Svätý otec Anton Pustovník vo svojich Poučeniach o živote v Kristovi
píše: „... keď sa dívame na okolitý svet, nemyslime si, že sme sa
zriekli niečoho veľkého, lebo aj celá táto zem je malá oproti celému
vesmíru... Ako ten, kto riskuje jednu drachmu medi, aby vzápätí získal
sto drachiem zlata, nemnoho zanecháva, no získava stokrát viac. Ak
sa teda celá zem nedá porovnávať s nebesami, vtedy kto zanecháva
niekoľko desatín, akoby nič nezanechával. Veď celý ľudský život je taký
krátky v porovnaní s večnosťou. Hoci by popritom zanechal dom aj
množstvo zlata, ani vtedy sa nemôže chváliť alebo malomyseľnieť.“
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z obdobia pred
sviatkom, Sláva, I teraz, kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné
z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 159, 323; PZ: 114, 298; HP: 114, 311)

SOBOTA 24. december

Predvečer sviatku Kristovho narodenia. Mučenica Eugénia
Čítania: Gal 3, 8 – 12 zač. 205; Lk 13, 18 – 29 zač. 72
Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? (Lk 13, 18)
Kráľovstvo možno vyjadriť len v prirovnaniach. Priamo sa vyjadriť
nedá a tiež všetko, čo tu existuje, je jeho výrazom a obrazom. Celé
stvorenie je odzrkadlením Syna, Otcovej slávy. Len v ňom vidíme
priamo našu synovskú tvár, na ktorú sme už zabudli. Jeho príbeh
nám ju zjavuje a poskytuje kritériá, aby sme ju na svojej tvári tiež
rozpoznali. Jeho tvár je vzor, podľa ktorého máme utvárať svoju tvár
k stále dokonalejšej podobe. Neboj sa spoznávať základné črty jeho
tváre cez podobenstvá. Príbeh kráľovstva ako najmenšieho semena,
ktorého životná sila je v tom, že zomiera, je príbeh Ježiša, ktorý sa
rodí, aby bol vydaný ľuďom do rúk, bol vzatý a vyhodený za hradby.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák.
Ostatné z 24. decembra. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 324; PZ: 299; HP: 312)

NEDEĽA 25. december

NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA
Čítania: Gal 4, 4 – 7 zač. 209; Mt 2, 1 – 12 zač. 3
... vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou
sa vrátili do svojej krajiny. (Mt 2, 12)
Mudrci boli vo sne varovaní, aby cestou do svojej krajiny neodkryli
Herodesovi tvár novonarodeného Božieho dieťaťa Ježiša Krista.
V živote svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorá sa narodila koncom
3. storočia, sa stalo čosi podobné. Bola veľmi múdra a krásna, poznala
pohanskú filozofiu, ovládala rečnícke umenie a niekoľko jazykov.
Mnoho boháčov sa uchádzalo o jej ruku, ale dievča ju chcelo dať len
tomu, kto ju prevýši vo vedomostiach, bohatstve, kráse a múdrosti.
Raz ju jej matka, ktorá bola tajnou kresťankou, uprosila, aby sa
stretla s múdrym starcom. Ten jej povedal, že pozná mládenca, ktorý
prevyšuje jej predstavy. Tu Katarína zatúžila vidieť toho nebeského
ženícha. Keď sa lúčila so starcom, dal jej ikonu Bohorodičky
s dieťaťom.
V noci sa Kataríne zjavila Bohorodička so Synom, ktorý odvrátil
od Kataríny hlavu. Nedovolil jej uvidieť svoju tvár ani vtedy, keď sa
ho Katarína snažila obísť zo všetkých strán. Vtedy mu Bohorodička
povedala: „Pozri, dieťa, na svoju služobnicu Katarínu, aká je krásna
a dobrá.“ On jej odpovedal: „V žiadnom prípade, toto dievča je také
škaredé, že sa naňho nemôžem pozrieť. Je nerozumná a úbohá.
Nepozriem sa na ňu, pokiaľ sa nevzdá svojej bezbožnosti.“
S veľkým smútkom sa Katarína vrátila k starcovi, ktorý ju s láskou
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prijal a udelil jej krst. Onedlho sa dievčaťu opäť zjavila vo sne
Bohorodička s dieťaťom. Ono povedalo: „Teraz mi je už milá.
Zamiloval som si ju a chcem ju prijať za svoju nevestu.“
Iba v duchu pravdy a kajúcnosti môžeme uzrieť Božiu tvár malého
dieťaťa uloženého v jasliach. Herodesovi ostala zahalená.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Menlivé časti z Narodenia.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Krista. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z Utierne Narodenia. Myrovanie.
Prikázaný sviatok. (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

PONDELOK 26. december

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE
Čítania: Hebr 2, 11 – 18 zač. 306 (Bohorodičke); Gal 1, 11 – 19 zač. 200
(nedeľa po Narodení); Mt 2, 13 – 23 zač. 4 (Bohorodičke aj nedeľa
po Narodení)
Z Egypta som povolal svojho Syna. (Mt 2, 15b)
Na začiatku každého povolania stojí láska, ako nám ju ukazuje verš
z Knihy proroka Ozeáša: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho
a z Egypta som povolal svojho syna.“ (Oz 11, 1) Boh ťa miloval ešte
predtým, ako ťa povolal byť kresťanom. Ako odpovieš na jeho lásku?
Liturgia: Predobr. antif. a blaž. (alebo prvá a druhá z Narodenia a tretia
každ. s pripivom z Narodenia). Vchod ... z Panny narodený... Menl. časti zo Zhromaždenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne. Prikázaný sviatok (HS: 325, 328; PZ: 300, 304; HP: 313, 317)

UTOROK 27. december

Apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan
Čítania: Sk 6,8 – 7,5a. 47 – 60 zač. 17; Mt 21, 33 – 42 zač. 87 (sv. Štefanovi); Jak 3, 1 – 10 zač. 54; Mk 1, 11 – 23 zač. 50 (radové)
Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. (Sk 6, 10)
Po nádherných dňoch oslavy Kristovho narodenia nám Cirkev
predkladá muža, ktorý v Božej múdrosti a Svätom Duchu vydáva
svedectvo. Je zapálený pre Boha natoľko, že ľudia nie sú schopní čeliť
múdrosti a Duchu, ktorým hovorí. Každého z nás dnes Boh skrze
svätého prvomučeníka Štefana pozýva vydávať svedectvo. Môžeme
ho vydávať len vtedy, keď sme plní Svätého Ducha a múdrosti. Riadi
Svätý Duch dostatočne tvoj život?
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Tropár z Narodenia
a Štefanovi, Sláva, kondák Štefanovi, I teraz, kondák z Narodenia. Ostatné z Narodenia a Štefanovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne. (HS: 325, 332; PZ: 300, 308; HP: 313, 318)

STREDA 28. december

Svätí mučeníci upálení v Nikomédii
Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6 zač. 55; Mk 11, 23 – 26 zač. 51 (rad.);
Rim 8, 3 – 9 zač. 96b; Lk 10, 19 – 21 zač. 51b (sv.)
Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, dostanete, a budete
to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti
niekomu. (Mk 11, 25)
Človek často túži len po tom, aby Boh vypočul jeho prosby. No je
dôležité uvedomiť si, že naše prosby majú byť predkladané v láske.
Ako môžem prežívať túto lásku, ak nedokážem odpustiť? Boh túži
naše prosby vyplniť, no potrebujeme k nemu prísť so srdcom plným
odpustenia. Urob dnes rozhodnutie, že odpúšťaš všetkým, aby Božia
láska vstúpila do tvojho srdca.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Menl. časti z Narodenia.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne. (HS:
325; PZ: 300; HP: 313)

ŠTVRTOK 29. december

Sväté deti povraždené v Betleheme
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Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9 zač. 56; Mk 11, 27 – 33 zač. 52 (radové); 2 Kor 5,
15 – 21 zač. 180; Mt 2, 13 – 23 zač. 4 (deťom)
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. (Mt 2, 13)
Krásna atmosféra Vianoc je narušená plačom – výsledkom strachu
Herodesa o jeho trón. Aj dnes ti nový Herodes – diabol bude chcieť
vziať radosť z vianočného posolstva: S nami Boh. Nedovoľ mu vstúpiť
do svojho srdca, ale stále sa posilňuj slovami: „Ak je Boh za nás, kto je
proti nám?“ (Rim 8, 31)
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Tropár z Narodenia
a deťom, Sláva, kondák deťom, I teraz, kondák z Narodenia. Ostatné
z Narodenia a deťom. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne. (HS: HS: 325, 334; PZ: 300, 310; HP: 313, 323)

PIATOK 30. december

Mučenica Anýzia
Čítania: 1 Pt , 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10 zač. 58; Mk 12, 1 – 12 zač. 53
Nechali ho teda a odišli. (Mk 12, 12)
Aj v tvojom živote sa môže stať, že Božie slovo ťa usvedčí z hriechu.
Vtedy prichádza pokušenie konať tak ako farizeji, nechať Boha a odísť
si svojou cestou. Ale Boh hovorí: „Nezanechám ťa ani neopustím.“
(Hebr 13, 5) Spomeň si na slová žalmu: „Kam môžem ujsť pred tvojím
duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?“ (Ž 139, 7) Ježišu, ďakujem
ti, že aj keď ťa ja tak často opúšťam, ty ma nikdy neopustíš.
Liturgia: Tak ako 28. decembra

SOBOTA 31. december

Sobota po Kristovom Narodení. Prepodobná Melánia Rímska
Čítania: 1 Tim 6, 11b – 16 zač. 288; Mt 12, 15b – 21 zač. 46 (sobota
po Narodení); 1 Tim 3, 14 – 4, 5 zač. 284; Mt 3, 1 – 11 zač. 5 (sobota
pred Bohozjavením)
Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom
mám zaľúbenie. (Mt 12, 18)
Každý z nás dnes bude viac alebo menej bilancovať rok. Ako som
na tom v duchovnom živote? Urobil som aspoň krok smerom
dopredu alebo „prešľapujem“ na mieste? Vnímam, že Boh kráča so
mnou v mojom živote? Uvedomujem si, že som Boží miláčik, ktorého
on posiela do tohto sveta? Môžem povedať s apoštolom Pavlom, že
„nás ženie Kristova láska“ (2 Kor 5, 14)?
Liturgia: Tak ako 28. decembra

NEDEĽA 1. január

Nedeľa pred Bohozjavením
OBREZANIE PÁNA. Arcibiskup Bazil Veľký
Čítania: 2 Tim 4, 5 – 8 zač. 298; Mk 1, 1 – 8 zač. 1 (nedeľa pred Bohozjavením); Kol 2, 8 – 12 zač. 254; Lk 2, 20 – 21. 40 – 52 zač. 6 (Obrezanie)
Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola
na ňom. (Lk 3, 40)
Tieto slová sa netýkajú len Ježiša. Boh ich na začiatku nového roka
dáva ako nádherné prisľúbenie pre každého. Aj na teba Boh pozerá
ako na svoje dieťa a túži, aby si duchovne rástol a mocnel. Ponúka
ti všetky prostriedky: Eucharistiu; svoje slovo; modlitbu; čaká ťa
s otvorenou náručou vo sviatosti zmierenia, aby ťa znova a znova
uisťoval o svojej láske a aby ťa znova dvihol, ak si padol. Boh túži, aby
jeho milosť bola aj na nás. Vo svojej slobode môžem Bohu povedať
nie a bude to rešpektovať. Ale ak mu poviem áno, budem „rásť
a mocnieť, plný múdrosti a Božia milosť bude na mne“.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Nedeľný vchod. Tropár z 8. hlasu, z Obrezania a Bazilovi, Sláva, kondák
Bazilovi, I teraz, z Obrezania. Ostatné z nedele pred Bohozjavením. Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná. Myrovanie. Prikázaný
sviatok (HS: 152, 336, 338; PZ: 106, 313, 315; HP: 107, 325, 327)
Martin Krišš
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detská

Slovo deťom

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Človek sa vie zľutovať
nad svojím blížnym: no Božie ××××××××××××× je pre
všetkých ľudí. (Sir 18, 12)

Písmenká roka
Ahoj, deti!

V tomto roku sme často hovorili o tom, že
Skončil sa rok,
Boh sa skláňa nad svojimi deťmi a túži, aby sa jeho láska rozlievala
ktorý Svätý Otec
v ich srdciach a pretekala do tohto sveta cez konkrétne dobré
vyhlásil preto, aby
a spravodlivé skutky. O čom hovoríme? Pripomenie vám to
sme sa ešte viac
slovo, ktoré poskladáte z rozhádzaných písmeniek.
pripodobňovali nášmu
Výsledok môžete napísať do jednotlivých
Pánovi. Nezabudnite na to
svetielok na reťazi.
po celý svoj život. Veď stále je
čo zlepšovať. Však?

Rýchly darček
Redakčný
poklad

1

Tram-ta-ra-rá!

Vyhlasuje sa víťaz
súťaže o redakčný
poklad! Veľmi pekné
mozaiky (až dve) nám
poslala Veronika
Ihnátová z Dlhého
Klčova. Veríme, že ju
pod vianočným
stromčekom náš
slovácky darček plný
prekvapení poteší.

Komiks

Ak hľadáš na ostatnú chvíľu nejaký dobrý nápad na
prekvapenie pre svojich blízkych, skús vyrobiť
originálne tričko. Potrebuješ počítač, atramentovú
tlačiareň, biele tričko, špeciálny nažehľovací papier
na biely textil (kúpiš ho v obchodoch s príslušenstvom pre počítače), nožnice a dobrý nápad. (1)
V počítačovom programe si vytvor alebo uprav
nejaký obrázok, môžeš k nemu pridať aj nejaký nápis
(meno alebo citát z Božieho slova). Celý výsledok
však musíš prevrátiť zrkadlovo. Potom obrázok vytlač
na nažehľovací papier podľa návodu, ktorý k nemu
dostaneš. Obrázok po vyschnutí vystrihni tak, aby si
okolo neho nechal aspoň 0,2 cm biely okraj. (2) Prilož
ho na čisté tričko lícom dole a prilož horúcu žehličku
(žehličkou nesmieš pohybovať ako pri žehlení, len ju
prilož na miesto na niekoľko sekúnd, pozor, aby sa
nespálilo tričko). (3) Po vychladnutí opatrne stiahni
vrchný papier (4) A skvelý darček je hotový. (5)
Nezabudni ho pekne zabaliť.

2
3

4
Príbehy poslušníka

Odkiaľ ideš,
synku?

Ale si akýsi
nepokojný...

Zmieril som sa s bratmi, ...

Neviem, či som
urobil všetko,
čo som mal, ...

Bol som sa
vyspovedať.
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5

... aby som
sa dobre pripravil
na sviatky.

Už si urobil všetko.

... vrátil
som
požičané aj
som sa
postil...

Čo by
som ešte
mal urobiť?

Teraz
v tichosti čakaj,
kedy sa ťa Boh
dotkne a premení ťa.
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Juraj Kačala, na dôchodku – 1. december – 80 rokov
života; István Mondok – Pálmay, farár Kráľovský Chlmec – 20. december – 40 rokov života
Zo srdca želáme
Mnohaja lita, blahaja lita!
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Nedeľná svätá liturgia
25.12. (nedeľa) Kostol sv. Ján Krstiteľa – Solivar, Soľná
Baňa (11.15 h)
01.01. (nedeľa) Kostol sv. Ján Krstiteľa – Solivar, Soľná
Baňa – Nový rok (11.15 h)
06.01. (piatok) Kostol sv. Ján Krstiteľa – Solivar, Soľná
Baňa – sviatok Bohozjavenia (11.15 h)
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – november
50 rokov: Viera Karolčíková, Slovinky
60 rokov: Marta Belejová, Dlhé Klčovo; Mária Čeklejová, Moravany; Anna Chorcholičová, Oreské; Ing. Ladislav Dlužanin, Kusín; Veronika Nunhartová, Slovinky
70 rokov: Mária Rindošová, Fulianka
75 rokov: MUDr. Mária Gibodová, Košice; Mikuláš
Lechan, Slanské Nové Mesto; Ondrej Takáč, Zdoba;
Mária Vitkovská, Kežmarok; Júlia Zamborská, Svidník
80 rokov: Agáta Andrejková, Krásnovce; Zuzana Červeňáková, Stakčínska Roztoka; doc. Ing. Jozef Fejda, CSc.,
Bratislava; Anna Nemčíková, Vranov nad Topľou-Juh;
Mária Revesová, Vysoká nad Uhom; Mária Sentandrašiová, Brezina
85 rokov: Helena Zelinková, Volica
Mnoho rokov, šťastných rokov!
Členské poplatky Spolku sv. Cyrila a Metoda
na rok 2017
Pre expedovanie podielov členom Spolku sv. Cyrila
a Metoda na rok 2017 vydávame tieto pokyny:
člen je povinný v súlade so stanovami spolku zaplatiť
členské na rok 2017 v sume 5 eur;
po zaplatení členského získa člen podielovú knihu
a kalendár na príslušný rok;
pri úmrtí člena spolku žiadame dôverníkov, resp. kňazov, aby sa snažili získať namiesto zosnulého člena

nového člena, buď z rodiny, alebo iného člena, ktorý
zaplatí členské, a tak získa podiely;
nový člen spolku vyplní prihlášku vo všetkých údajoch
a predloží ju prostredníctvom dôverníka do ústredia
spolku v Michalovciach;
sumu členského za celú farnosť treba uhradiť do 28.02.2017 na účet spolku: SK66
3100 0000 0044 7000 4207 prevodným príkazom, prípadne odovzdať do ústredia v Michalovciach osobne;
členské nevkladajte v hotovosti do pobočky banky samostatne, pretože sú z toho poplatky navyše;
prihlášky pre nových členov si vyžiadajte v ústredí alebo si stiahnite z internetu.
Neplatiči členského za rok 2016, ktorých je takmer
sto, majú možnosť vyrovnať členské spolu s členským
na rok 2017. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Oznam
Prosíme členov spolku, aby si svoje knižné podiely
(V brázde Metodovej 2017 a Otvorené horizonty) vyzdvihli prostredníctvom farských úradov. Na voľný predaj sú tieto publikácie prístupné v predajniach Petra
Prešov, Byzant Michalovce a Ekumena Košice.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
12. decembra oslávil 48 rokov života náš bývalý duchovný otec Miroslav Labač. Otče, 15 rokov vašej pastorácie v našej farnosti v nás zanechalo veľa krásnych
spomienok. Z úprimného srdca vám u nášho Pána
vyprosujeme Božiu múdrosť pre správne rozhodnutia,
Boží pokoj, ktorý naplní vaše srdce, a Božiu nádej, aby
ste mohli s radosťou kráčať cestou života. Nech vás
aj vašu rodinu žehná Pán a Božia Matka ochraňuje
na mnohaja i blahaja lita!
vďačné veriace z Ložína
OZNAMY
Zájazd do Medžugoria
Pozývame vás na spoločné prežitie Silvestra a privítanie nového roka 2017 v Medžugorí 28. decembra 2016
– 3. januára 2017. Cena púte: 170 eur (doprava, ubytovanie, komplexné cestovné poistenie, tlmočenie).
Program: výstupy na Podbrdo a Križevac, večerný medžugorský program, divadelné predstavenie komunity
Cenacolo, silvestrovské posedenie, mesačné zjavenie
vizionárke Mirjane Dragičevičovej Soldovej

Príspevok na Slovo je minimálne vo výške 17 eur/ks;
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok
2018. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok
2017, jeho cena je 1,50 eur/ks. Viac na webe.
E-SLOVO – Príspevok je minimálne 8,50 eura. Treba
kontaktovať redakciu na slovo5@grkatpo.sk alebo
051/7731 481 a uviesť dátum platby alebo pri platbe
v poznámke uveďte svoj e-mail a VS 9999.
Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom
alebo prevodom na účet 3210 206 959/0200; SK45
0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2017, VS:
vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje meno a počet
kusov. Viac informácií: 051/77 31 481, 0911 711 263,
slovo@grkatpo.sk.
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Kantorský kurz Košickej eparchie
Košická eparchia organizuje v roku 2016/2017 druhý Kantorský kurz pre záujemcov, ktorí sa prihlásili
prostredníctvom farských úradov v rámci Košickej
eparchie. Ide o príležitosť pre tých, ktorí aktuálne vykonávajú kantorskú prax vo farnostiach, ako i pre nových záujemcov o funkciu kantora v našich cirkevných
spoločenstvách.
Obsahová náplň kurzu je rozdelená do troch oblastí:
hudobná náuka, liturgický spev a prednášky z liturgiky.
Po úspešnom ukončení kurzu účastník získa certifikát
na kantorskú službu v Košickej eparchii od vladyku
Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa. Začiatok stretnutia je vždy o 09.00 h a koniec
o 12.00 h.
Miesta konania: Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Ul. M. R. Štefánika 9 v Trebišove (zodpovedný vedúci: Marcela Zorvanová) alebo Centrum spirituality
Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14 v Košiciach (zodpovedný vedúci: Lucia Lovašová).
Termíny jednotlivých stretnutí v roku 2016/2017 nájdete na webovej stránke Košickej eparchie: http://
www.grkatke.sk.
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344

Chcem sa opýtať, ako môžem bezpečne kúpiť nehnuteľnosť, a pritom sa nebáť, že prídem
o peniaze.

právna poradňa

SLOVO na rok 2017

Ubytovanie je zabezpečené na súkromí v dvoj-, troja štvorposteľových izbách, ktoré sú vykurované.
Stravu z vlastných zdrojov v mieste ubytovania alebo
polpenzia. Na tlmočenie je potrebné rádio s FM frekvenciou alebo mobil s rádiom (potrebné sú slúchadlá).
Poplatok treba uhradiť do 16. decembra. Informácie:
Dominika Palaščáková, mobil: 0911 650 210, e-mail:
dominika.palascakova@gmail.com
IBAN: SK1083300000002101059780

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

Dobrý deň. Kúpa nehnuteľnosti bytu, domu, pozemku je dôležitým krokom a aby ste predišli
v budúcnosti problémom, odporúčam zistiť si špecifikáciu nehnuteľnosti a podľa údajov z katastra nehnuteľností, ktoré sú verejne prístupné, zistiť, či predávajúci je skutočne vlastníkom, či náhodou nie je v časti C na príslušnom liste vlastníctva poznámka o exekučnom konaní, záložnom
práve, vedení súdneho konania a iné. Zistiť reálny stav nehnuteľnosti, a to najatím príslušných
odborníkov – znalcov v príslušnom odbore, ktorí vám nielen ocenia nehnuteľnosť, ale vám aj podajú analýzu o reálnom stave nehnuteľnosti a možných chybách. Zabezpečiť si kvalitnú prehľadnú zmluvu o kúpe nehnuteľnosti najatím kvalifikovaného advokáta, ktorý vie zabezpečiť vaše
finančné prostriedky aj formou, napr. začlenenie notárskej, resp. bankovej úschovy do takejto
zmluvy. Zabezpečiť financovanie nehnuteľnosti. V danom prípade vám však odporúčam obrátiť
sa na kvalifikovaného advokáta, ktorý vám zabezpečí hladký priebeh takéhoto úkonu.
JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners, s. r. o.
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program

TV LUX
11.50 Prehľad kresťanských periodík (PKP)
17.20 PKP R 17.30 Cesta do Betlehema – dokument P
19.50 PKP R
J17.12. (sobota) 08.50 Nigéria a jej krehký mier – dok. 2
11.45 PKP 16.45 Gréckokatolícky magazín (GkM) 17.20
PKP R 20.30 Svätá Bernadeta z Lúrd – film P 2
J18.12. (nedeľa) 08.00 Klbko – detský program P 21.40
Pod sudánskym slnkom – dokument P
J19.12. (pondelok) 09.10 Ichtis: Antivírus pre deti P 16.05
GkM R
J20.12. (utorok) 16.30 Slzy a nádej Iraku – dokument
o veľkom prenasledovaní kresťanov v Iraku 20.50 Gréckokatolícky magazín 21.10 Spojení oceánom – publicistická
relácia o živote slovenskej komunity v USA a Kanade P
J21.12. (streda) 01.50 GkM R 20.20 PKP R
J22.12. (štvrtok) 16.30 Príbehy anjelov – príbeh mladých
ľudí, ktorí sú na misií v Juhoafrickej republike a starajú sa
o ľudí s vírusom HIV 20.50 GkM R 21.40 Viera v Rusku:
Kornejevová, príbeh nádeje a lásky – vieru nestratila
ani počas rokov prenasledovania. Patrila k tajnému
kresťanskému spolku a niekoľko rokov úspešne pred
komunistami skrývala otca Bocharova.
J23.12. (piatok) 11.50 PKP 17.20 PKP R 17.30 Dvere z olova – ostrihomský arcibiskup, kardinál József Mindszenty
je za svoj kritický postoj voči komunizmu v roku 1948
odsúdený na doživotie. Po prepustení na slobodu v roku
1956 nachádza na 15 rokov azyl na americkej ambasáde
v Budapešti. P 2 19.50 PKP R 21.00 Rozvojová spolu-

slovo v kultúre

J16.12. (piatok)

práca v Keni – krátky dokument o projektoch eRka 21.35
Chvály Koinonie Ján Krstiteľ z Prešova P
J24.12. (sobota) 08.20 Brat František – detský program
08.50 Hermie a vianočný koláč – detský program P 11.45
PKP 13.00 Príbeh o Noemovej palici – detský program P
15.15 PKP R 16.00 100 rokov úsmevu – publicistická
relácia o blahoslavenej Zdenke Schelingovej P 19.30
Evanjelium podľa Jána – film (1)
J25.15. (nedeľa) 02.15 Betlehemské mystérium – dokument P 12.00 Urbi et orbi 13.00 Bonifác a zázračný anjel
– pôvodná slovenská rozprávka o Vianociach P 20.30
Boh v Krakove – film P
TV NOE
J16.12. (piatok) 00.15 Bulharsko: Život ve skrytosti – dokument o práci sestier karmelitánok v Bulharsku
J17.12. (sobota) 09.00 Animované biblické příběhy: Mojžíš 18.40 Barva lásky – dokument o tvorbe a pohľade
na život známeho autora otca Marka Rupnika SJ 22.50
Řeckokatolícky magazín (ŘkM)
J18.12. (nedeľa) 09.00 ŘkMR 21.30 Duchovní malby (10)
J19.12. (pondelok) 07.30 Arbitráž – dokument slovenského Ústavu pamäti národa
J20.12. (utorok) 14.55 Obnovitelné zdroje energie na Slovensku 18.45 Animované biblické příběhy: Rút 20.35
Řeckokatolický magazín

07.40 Svěcení kaple Božího milosrdenství
– dokument o novej kaplnke na Mariánskej hore v Levoči

J21.12. (streda)

Tamera Alexanderová:
Získaj si jej priazeň
Maggie Lindenová, talentovaná jazdkyňa, ktorej predsudky spoločnosti nedovoľujú pretekať, si zaumieni,
že jej kôň sa stane šampiónom. Jediný muž, ktorý jej
v tom môže pomôcť, však prisahal, že s dostihmi už
nikdy nebude mať nič spoločné. Ír Cullen McGrath
nedávno zanechal úspešný život v Anglicku, pretože sa zaplietol do dostihového škandálu, ktorý ho takmer zruinoval... Začať odznova však nie
je také ľahké, ako si myslel. Najmä po tom, čo mu otec Maggie Lindenovej dá ponuku, ktorú by nemal prijať, no zároveň nedokáže odmietnuť.
Maggin starnúci otec urobí výmenný obchod. Dohoda však zahŕňa malý,
nepríjemný detail: Maggie sa musí vydať za muža, ktorého vôbec nepozná. Muža, akého by si sama nikdy nevybrala. (i527.net)

Koledníci z Ruskej Novej Vsi:
Vianočné koledy
Veriaci z farnosti v Ruskej Novej Vsi vydali 45-minútový CD nosič so 16 vianočnými koledami a troma
vinšmi. V repertoári nájdete známe koledy spievané
po slovensky aj po rusínsky. Nahrávka vznikla koncom
roka 2015 pod dramaturgickým vedením Jany Jurašekovej, zvukovú réžiu zabezpečovalo Hárdy Studio
Jozefa Harničára. Koledy sú naspievané jednohlasne,
vo verzii, ako ich poznáme z chrámov východného obradu. Projekt vznikol
na podporu financovania opráv farského chrámu. (Jaroslav Pasok)
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09.25 Velehradská zastavení: Poutníci ze Slovenska 17.45
Chci se opít – príbeh Andreja, ktorý bojoval so závislosťou
od alkoholu
J22.12. (štvrtok) 07.50 O létajícím faráři – o všednom i nevšednom živote jedného kňaza 14.35 Haiti: 75 let přítomnosti salesiánů na Haiti – dokument 15.40 ŘKM R 17.05
Papež František: Můj život – autobiografický dokument
J23.12. (piatok) 17.40 Povolání: Sestra Olga 20.00 Budu
ti sloužit: Život sv. Camilla de Lellis – hraný dokument
J24.12. (sobota) 10.25 Zjevení blahoslavené Juliány
z Norwich – hraný dokument 15.10 Jak se staví betlém?
– dokument o vzniku najväčšieho česko-slovenského pohyblivého betlehema 18.25 Animované biblické příběhy:
Narodil se Král 21.30 Vigilie ze slavnosti Narození Páně
z Baziliky sv. Petra v Římě
J25.12. (nedeľa) 10.00 Mše svatá ze Slavnosti Narození
Páně 12.00 Požehnání Urbi et orbi 18.30 Animované
biblické příběhy: Samuel 20.00 Marie z Nazaretu – taliansko-nemecký koprodukčný film (1)
J26.12. (pondelok) 06.50 Živý betlém 08.25 Františkovy
jesličky – koledy 10.00 Mše svatá ze svátku sv. Štěpána
J27.12. (utorok) 18.45 Animované biblické příběhy: Samuel 19.35 Řeckokatolický magazín 20.00 Pouť – film
J28.12. (streda) 08.10 Vánoce v Terchové 23.30 Film
o filmu Anežka Česká
J29.12. (štvrtok) 16.05 ŘKM R 20.00 Matka Tereza: Pero
v Boží ruce – hraný film (1)
10.15 Noční univerzita: P. Marian Kuffa
– Milosrdenství (1)

J30.12. (piatok)

Malý princ
Od režiséra Marka Osborna prišla do kín 106-minútová animovaná adaptácia slávneho diela o priateľstve,
láske a skutočnom šťastí. Hlavnou postavou je malé
dievčatko, ktoré sa mamka snaží pripraviť na skutočný
svet dospelých. Jej plán naruší trocha excentrický, ale
dobrosrdečný sused, letec, ktorý dievčatku predstaví
neobyčajný svet, ktorý mu už pred dávnym časom
predstavil Malý princ. Vo svete, kde je všetko možné, sa začne pre malé
dievčatko cesta vnútri vlastnej predstavivosti, na ktorej znovuobjaví svoje
detstvo a zistí, že skutočne môžeme vidieť iba srdcom. (Kumran)

Barva lásky
Televízia NOE odvysiela v sobotu 17. decembra
o 18.40 h netradičný taliansky dokument o mozaikách, tvorbe a pohľade na život známeho Marka
Ivana Rupnika. Dokument nie je iba strohým životopisom umelca. Ponúka aj hlbšie odpovede na otázky
o zmysle života, spáse človeka a duchovnom umení.
Slovinský jezuita, ktorý žije a pôsobí vo Večnom meste, sa preslávil aj mozaikami v osobnej pápežovej kaplnke Redemptoris
Mater vo Vatikáne, ale aj na pútnických miestach v Lurdoch a vo Fatime.
Cez udalosti, ktoré poznamenali dejiny jeho krajiny a detstva, nahliadne
divák do procesu umeleckej tvorby. Farby lásky ukazujú, že ak chce byť
umenie naozajstné, musí sa vyrovnať so životom. „Umelec, podobne ako
včela,“ hovorí umelec, „hľadá lúče svetla a čriepky farby, a postupne
skladá svoje dielo, ktoré sa tak stáva svedectvom života.“ (TV NOE)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
09.30 Karmelitánsky škapuliar 10.00
Milosrdenstvom Boh zjavuje svoju lásku; hosť don
Marián Husár
J18.12. (nedeľa) 13.00 Svätá Lucia
J19.12. (pondelok) 08.30 Výzvy a úlohy Slovákov v Poľsku;
hosť Ľubomír Molitoris
J20.12. (utorok) 16.30 Studia Biblica Slovacca
J21.12. (streda) 21.00 My pastyre prichodime – rusínske
koledy a vianočné piesne
J23.12. (piatok) 16.30 Prenatálna medicína a nenarodené
deti
J24.12. (sobota) 13.00 Šťastné a veselé – rozhlasová hra
16.00 Svätá omša z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku
20.00 K Vianociam s prešovským pomocným biskupom
Milanom Lachom SJ 23.30 Poďme bratia do Betlema –
hudobné pásmo kolied
J25.12. (nedeľa) 00.00 Polnočná svätá omša z Katedrály
Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave; celebruje Mons.
Stanislav Stolárik 11.55 Urbi et orbi 14.00 Vianoce
v ženskej väznici
J17.12. (sobota)

10.00 Vianočný príbeh 11.00 Ježiš
ma objal za mrežami – svedectvo muža, ktorý spadol

J26.12. (pondelok)

Hádka

1
q

Nemocničné Stavajme
oddelenie malú chatu

Autor:
Vladimír
Komanický

RTVS
DVOJKA
20.00 Anjeli strážni Antona Srholca
04.55 Drevo s dušou – dokument o umeleckom rezbárovi Milanovi Katreniakovi z Tisovca R
J19.12. (pondelok) 22.55 Prosba k Bohu – dráma o mužovi,
ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou a po dvadsiatich
rokoch modlitieb dosiahne odpustenie vo svojej rodine
J22.12. (štvrtok) 21.05 Poklady Vatikánu – nezvyčajný
výlet do tajných miestností sídla Rímskokatolíckej cirkvi,
ktoré boli sprístupnené krátko po nástupe Svätého Otca
Františka do úradu
J17.12. (sobota)
J18.12. (nedeľa)

21.05 Poklady Jeruzalema – vyberte sa
na cestu za najvzácnejšími pokladmi svätého mesta

J23.12. (piatok)

Materská
škola,
zastarale

Polyesterový
laminát,
skratka

Údený
ovčí syr

Určite

19.50 Vianočné rozprávanie – animovaná
rozprávka 20.00 Sviatočné slovo – príhovor Mons. Jána
Oroscha
J25.12. (nedeľa) 14.05 Po stopách svätého Petra (1) – dok.
J24.12. (sobota)

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J18.12. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Jasenovej
/ 09.05 Pravoslávna svätá liturgia (Slovensko)
J24.12. (sobota) 16.00 Evanjelické služby Božie z Kremnice 00.00 Polnočná svätá omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave
J25.12. (nedeľa) 09.00 Svätá omša z Katedrály svätého
Martina v Spišskom Podhradí; celebruje Mons. Štefan
Sečka 11.50 Urbi et orbi
J01.01. (nedeľa) 09.05 Novoročná svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave
J06.01. (piatok) 09.05 Svätá omša z Katedrály svätého
Františka Xaverského v Banskej Bystrici; celebruje Mons.
Marián Chovanec

rádio regina
17.05 Viera v živote
JUtorok 20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
JPondelok

rádio devín
JNedeľa

07.00 Krajina duše

relax

Pomôcky:
Ain, Arp, Tael

na úplné dno 14.00 Zvyky našich predkov 22.30 Vianoce
u Kandráča
J27.12. (utorok) 16.30 Sviatok svätého apoštola a evanjelistu Jána; hosť: prof. František Trstenský
J31.12. (sobota) 16.00 Svätá omša z Baziliky svätého Kríža
v Kežmarku 18.00 Škriatok – rozhlasová hra
J01.01. (nedeľa) 13.00 Z Egypta som ho povolal 14.00
Svätá zem očami súčasníka
J06.01. (piatok) 15.15 Trojkráľové vysielanie 16.30 S lampášikom do rozprávky – séria vianočných rozprávok
20.00 Bohozjavenie – prežívanie sviatku Bohozjavenia
v Gréckokatolíckej cirkvi

Zmena programu vyhradená.

09.00 Anim. biblické příběhy: Samuel
J01.01. (nedeľa) 09.05 ŘKM R 13.30 Osmý den – francúzsky hraný film 19.15 Lurdský příběh – film
J31.12. (sobota)

Chemická
značka
hliníka

Divadelný
záves

Zapar
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M P A P A T E R Č I A R A O O T K

Rozvešal

I A Z V Ó I

Významné
osoby

Francúzska
rieka

Tí, po rusky

Pot

Predložka

Často

V poriadku

2

Ostrý zvuk

q
Alebo

Egyptský boh
slnka

Kilotona,
skratka

Auditorská
správa
Druh zeleniny
Vzduch,
po grécky
Universal
Time

Elektrozávod
United
Nations

Nahraďme
vyplatenú
sumu
Zlí

2016 / 26
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S L Ž CH

T B V L T A E L
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37,7 gramov
v Číne

I A D O O L M O B A L E C
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A E U L

Jarmok

Značka
kozmetiky

I

O P E R I

Jirkovo
koleso

Keď

I

V S R B B B T Ž P O E M K V E T Y

Vzdialenosť
sadeníc

Zhora

Zakladateľ
dadaizmu

Ť A A E E E
A E E

Bývalý textilný
podnik

Predložka

I U C S C T V R O E

Ž S L L M L T K O O E S S O L L U

Konaj
modlitbu
Disaster Risk
Red.

Skratka
receptu

L

K B T R N T N A Í

Delostrelecký
oddiel
Špan. vycho
vávateľka

I

T N Í K A L R N N L

I R

M S T N S A M O T A P A Y Á C S E
Obhorel

A O A O R T O P É D H O M Ž O I CH
T M T U R N U S T A B A R A A M A
Legenda: BALET, CELA, CIELE, ČIARA, ETAPA, HRIECH,
INTOLERANCIA, KALIBER, KALICH, KAPOR, KOLESO, KVETY, LIBELA,
LOVEC, MATEMATIKA, MELASA, MENIČ, MISIA, MOSTY, NETOPIER,
ORTOPÉD, PERIE, PLESO, PLETIVO, RABAT, RYŽA, SALÁMA,
SAMOTA, SMOTANA, SNAHA, STRECHA, TELESO, TERASA, TLAMA,
TÓRA, TURNUS, ULITNÍK, VELENIE, ZAMAT, ZETOR, ZLOBA, ŽATVA,
ŽILETKA, ŽILINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 23: Krížovka: Nastala nová etapa
evanjelizácie. Osemsmerovka: Chamtivosť predstavuje násilie
na blížnom.
Výherca: Jozef Ivanič z Merníka
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.12. Ruženec, moleben k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
28.12. Vianočný futbalový turnaj (08.00 h)

Automatizácia
chrámových zvonov

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

Vežové hodiny

Ponúkame nový patentovaný vežový
stroj riadený DCF signálom, pre
číselníky do priemeru troch metrov
vyrobených laserovou technológiou
za bezkonkurenčné ceny spolu
s odbíjaním.
Odlievame nové zvony do hmotnosti
1 000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie.
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka
dvestoročnej technológii.
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom
a parametrickým korektorom v celom
zvukovom pásme s reguláciou 20 až
0 dB. Každý vstup má samostatné

Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek
veľkosti a hmotnosti.

Kúrenie do chrámu –
tepelné žiariče, lavicové
kúrenie

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

Svetelná tabuľa

Komunikácia s veriacimi na úrovni
21. storočia – slúži na zobrazenie
piesní, veršov, žalmov uložených na SD
karte, komunikácia tabule s obslužným
zariadením je bezdrôtová. Rozmer
svetelnej tabule 1 100 mm x 1 200 mm.

Patent

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

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku
sme držitelia osvedčenia vydaného
Technickou inšpekciou Banská Bystrica
na elektrifikáciu, automatizáciu
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona
do hmotnosti 6 000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.
www.ivakzvony.sk

Prešov,Šarišanka,Hurbanistov3,gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých: Miroslav
Chorendžák: mirec.chorendzak@gmail.com
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredoškolákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)
Košice, Dominikánske námestie 2/A (budova Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu Košice),
mraz.martin@grkatke.sk, unipas.grkatke.sk
Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov (Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky)
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
21.12. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)
19.01. Svätá omša a adorácia v minoritskom kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)
GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
Pondelok 08.00 – 09.00 Reťazové modlitby v centrách v Čičave a Soli. V Jastrabí v kaplnke popoludní

ČIČAVA

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

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
02. – 05.01. Zimný detský tábor – štvordňový pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov
07. – 08.01. Ples animátorov
13. – 15.01. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu
Vranov nad Topľou, Vranov-Čemerné. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
20. – 22.01. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
27. – 29.01. Evanjelizácia v Božej moci. Ak túžiš, aby
ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása
ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom, ako Ježiša
ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. (Peter Lipták & otec Slavomír Palfi)

UNIPAS CENACOLO

Ozvučenie kostolov

Zváranie zvonov

GMPC

Odlievanie zvonov

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

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
20. – 22.01. MMM1 – Manželstvo Misia Možná. Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend
vedie tím SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie
Dolný Kubín. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
27. – 29.01. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo.
Príspevok je 90 eur za manželský pár.

bárka

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
06.01. Bohozjavenie (10.30 h)
07.01. Fatimská sobota (10.30 h)
08.01. Malá púť (10.30 h)

sigord

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

nastavenie citlivosti, basov, výšok,
100 Hz filtra a fantómového napájania.
Vďaka týmto parametrom je docielené
najvernejšie ozvučenie chrámu.

pútnické miesta

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
07.01. Fatimská sobota (10.00 h)
15.01. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť
(16.00 h)

