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na úvod

ŽATVA
Juraj GRADOŠ
Každý človek seje v nádeji na ovocie svojej práce.
Pre seba. Boh, ktorý je vzorom správania každej
rozumnej bytosti, však očakáva ovocie svojej námahy nie pre seba, ale pre svoje deti – pre nás. Zďaleka
sa mu teda v tomto málo podobáme. Takúto činnosť označujeme slovným spojením dobrý skutok.
S dobrými skutkami je to však trocha komplikovanejšie. Často si myslíme, že ich robíme my.
Klameme sa. Otcom a zdrojom každého dobrého skutku je jedine Boh. On pre nás, svoje deti,
pripravil množstvo dobrých skutkov, ktorými
skrášľuje naše životy tým, že ich vypĺňame.
Sú skryté v čase i priestore nášho života. Jedny
sú určené nám, druhé našim bratom a sestrám.
Budem trocha osobný. Do môjho života pripravil Boh veľa dobrých skutkov, ktoré ako verím,
pomohli zlepšiť život ľudí okolo mňa. Ani som
si neuvedomoval, čo robím. Bol som ako dieťa,
ktoré hľadá poklad určený inému. Jeho nájdenie
a doručenie správnemu adresátovi mi spôsobovalo radosť a pokoj na duši. Bohu vďaka za každý
takýto okamih. V poslednom úvodníku som vás
vtiahol do svojho súkromia cez Covid-19. Boli to
jedny z najhorších okamihov môjho života. Bol
som bezmocný. Bol som bezradný. Cítil som sa
osamotený, opustený. Ale v podstate som bol
oklamaný. Práve v týchto ťažkých okamihoch som
sa dostal na opačnú stranu dobrého skutku. A nie
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jedného. Spoznal som, aké to je, keď niekto robí
dobrý skutok vám. Neznámi, zamaskovaní v skafandroch, nepoznaní. Bol som slabý a oni boli
mojou silou. Boli tým, čo som potreboval. Boli
mojimi blížnymi, blízkymi, mojou rodinou. A za
to som im vďačný. Za každý kúsok jedla, ktoré
som mohol zjesť, za každý hlt vody, ktorej som sa
mohol napiť, za každú modlitbu, ktorú vyslovili
za mňa, za každé slovo a podanú pomocnú ruku,
ktorými ma dvíhali zo smrti k životu. Pre toto bol
tento čas pre mňa časom žatvy. Dostal som podiel
z úrody dobrých skutkov.
Lenže toto nie je iba o Covide-19. Je to o jednom
úžasnom spojení dvoch bytostí – Boha Otca
a mňa alebo teba, jeho dieťaťa. Toto spojenie,
vzájomné spoznávanie sa ma v tomto čase Vianoc
stále viac a viac prekvapuje. „S nami Boh“ tak
dostáva nový náboj. Je to oznámenie o spojení
s Otcom. Oznámenie, že nikdy nie sme sami,
nikdy bezmocní, nikdy opustení. Že s nami je ten,
ktorý je mocný a svätý. Náš Otec.
Skrze toto spojenie sa tak aj my stávame mocnými
a svätými. Stávame sa účastnými na Božom živote,
na jeho ovocí. Nie je nič vzácnejšie, ako si zachovať takýto život. Život s Bohom a v Bohu, ktorý
nás neustále prekvapuje. A tak tento čas na konci
roka je časom žatvy – časom zbierania ovocia
zjednotenia sa s Otcom.
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slovo Svätého Otca

OBRÁŤ SA DNES!
Marek BARAN

Svätý Otec František pri svojom príhovore priblížil
podobenstvo o desiatich pannách, cez ktoré pozval
veriacich k obráteniu a aktívnemu životu viery.
skutky inšpirované jeho láskou. Vieme, že
sa stáva, že zabudneme na cieľ nášho života, teda na definitívne stretnutie s Bohom,
čím sa stratí zmysel očakávania a absolutizuje sa prítomnosť.

flickr.com

Evanjeliové čítanie (Mt 25, 1 – 13) nás
pozýva predĺžiť si uvažovanie o večnom
živote. Ježiš rozpráva podobenstvo o desiatich pannách pozvaných na svadobnú
hostinu, symbol nebeského kráľovstva.
V časoch Ježiša bolo zvykom, že sa svadobná oslava konala počas noci; z toho
dôvodu musel sprievod pozvaných hostí
kráčať so zažatými lampami. Niektoré
družičky boli nerozumné: vzali si lampy,
ale nevzali si olej; tie múdre si však spolu
s lampami vzali aj olej.

lákavejšie, snahou o uspokojenie našich
záujmov, hoci je nám to aj príjemné, náš
život sa stane neplodným; nevytvárame si
totiž nijakú zásobu oleja do našej lampy,
a tá vyhasne prv, než nadíde stretnutie
s Pánom. Musíme žiť dnešok, ale dnešok, ktorý smeruje k zajtrajšku, k onomu
stretnutiu, dnešok naplnený nádejou. Ak
sme bdelí a konáme dobro odpovedajúc
na Božiu milosť, môžeme spokojne očakávať príchod ženícha. Pán tak môže prísť
aj počas nášho spánku: toto nám nebude
robiť starosti, lebo máme zásobu oleja
nahromadenú dobrými skutkami každo-

Ženích stále nechodil a všetky zadriemali. Keď však ktosi oznámil, že ženích už
prichádza, nemúdre panny si v tej chvíli
uvedomili, že nemajú olej do svojich
lámp a pýtali si ho od tých múdrych,
no tie odpovedali, že im ho nemôžu dať,
lebo by nebolo dosť pre všetky. Zatiaľ čo
nemúdre odišli kúpiť si ho, prišiel ženích.
Múdre devy spolu s ním vstúpili do sály,
kde sa konala hostina, a dvere sa zavreli.
Ostatné prichádzajú príliš neskoro a sú
odmietnuté.
Je jasné, že týmto podobenstvom nám
chce Ježiš povedať, že máme byť pripravení
na stretnutie s ním. Nielen na to finálne
stretnutie, ale aj na drobné stretnutia,
malé i veľké stretnutia každodennosti
s výhľadom na to stretnutie, na ktoré nestačí iba lampa viery, ale je potrebný aj olej
lásky a dobrých skutkov. Viera, ktorá nás
skutočne zjednocuje s Ježišom, je tá, ako
hovorí apoštol Pavol, ktorá je „činná skrze
lásku“ (Gal 5, 6). Práve toto reprezentuje postoj múdrych panien. Byť múdri
a rozvážni znamená nečakať na poslednú
chvíľu, aby sme odpovedali na Božiu
milosť, ale urobiť to aktívne už teraz. Začať
už odteraz. Obráť sa dnes! Dnes zmeň svoj
život. Ak chceme byť pripravení na finálne
stretnutie s Pánom, musíme už od tejto
chvíle s ním spolupracovať a robiť dobré

„Byť múdri a rozvážni znamená nečakať na poslednú
chvíľu, aby sme odpovedali na Božiu milosť, ale urobiť to
aktívne už teraz.“
(Svätý Otec František)

Keď niekto hľadí len na prítomnosť, stratí
zmysel pre očakávanie, ktorý je taký nádherný. Očakávať Pána naozaj treba. Keď
sa stratí zmysel pre očakávanie, bráni to
akejkoľvek perspektíve siahajúcej za hrob:
koná sa tak, akoby nemalo nikdy dôjsť
k odchodu do ďalšieho života. A preto sa
robia starosti iba o majetok, o vyniknutie,
o hmotné zaistenie, a stále viac a viac.
Ak sa necháme viesť tým, čo sa nám javí

denného života, nahromadenú tým očakávaním Pána, že on príde tak skoro, ako
je to len možné, a že príde, aby ma vzal
k sebe. Prosme o príhovor Presvätú Pannu
Máriu, aby nám pomohla žiť tak ako ona,
v činorodej viere: tá je tou svietiacou lampou, s ktorou môžeme prejsť nocou smrti
a prísť na veľkolepú oslavu života.
(z príhovoru 8. novembra 2020)
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SVÄTOMIKULÁŠSKE
LEGENDY
Juraj GRADOŠ

Pred 1750 rokmi, pravdepodobne 15. marca 270, sa
v maloázijskom meste Patara (dnes pri tureckom meste
Demre, pôvodne Myra) narodil do bohatej kresťanskej
gréckej rodiny manželom Epifaniovi a Ioanne syn Mikuláš
(Nikolaos). Tento mladý muž sa už čoskoro stal jedným
z najuctievanejších svätých. Sedem štvrťstoročí je dosť
dlhý čas na to, aby sa k pravdivému životnému príbehu
pripojili rôzne legendy.
Chrám sv. Mikuláša v tureckom Demre (staroveký názova Myra). Zdroj: wikimedia.org

LEGENDA O SVÄTOM
MIKULÁŠOVI
A PREPODOBNOM
KASSIÁNOVI
Vladimír Sergejevič Solovjov vo svojej knihe Rusko a univerzálna cirkev zaznamenáva krátku ruskú legendu. Svätý Mikuláš
a prepodobný Kassián boli vyslaní z raja
navštíviť zem a zbadali na ceste chudobného sedliaka, ktorého voz naložený
senom zapadol do blata. Mužík sa darmo
namáhal, aby prinútil koňa pohnúť voz
z miesta.
„Poďme a podajme tomuto dobrému človeku pomocnú ruku,“ povedal Mikuláš.
„Bože chráň,“ odpovedal Kassián, „bojím
sa, že si zašpiním odev.“
„Tak na mňa počkaj alebo, ešte lepšie,
choď si bezo mňa svojou cestou,“ povedal Mikuláš, smelo sa zaboril do blata
a šikovne pomohol sedliakovi vytiahnuť
voz z koľaje. Keď po skončení roboty svätý
dohonil svojho sprievodcu, bol celý zablatený a jeho zašpinené a potrhané šaty
pripomínali handry žobráka. Veľké bolo
prekvapenie svätého Petra, keď ich takto
uvidel pred nebeskou bránou.
„Ech, ktože ťa tak doriadil?“ opýtal sa ho.
Mikuláš mu porozprával, čo sa stalo.

Dnes nevieme s istotou posúdiť, ktorá je
a ktorá nie je skutočná. Ale pravdivé sú
všetky, lebo pravda často nie je v slovách,
ale v ich obsahu. A hoci sa príbehy takto či
možno vôbec nestali, prinášajú svedectvo
o svätom Mikulášovi, o jeho srdci, živote
a úcte, ktorú mu veriaci preukazovali.
Úcta k svätému Mikulášovi bola rozšírená
i v našej oblasti, a to aj zásluhou toho,
že je patrónom Mukačevskej eparchie,

na ktorej území žili všetci gréckokatolíci
v bývalom severovýchodnom Uhorsku.
Teda aj naši predkovia. Aj preto Mikuláš
dostal pevné miesto na našich ikonostasoch. Druhým dôvodom vyššej úcty
na východnom Slovensku boli tu prisťahovaní Nemci, pre ktorých bol svätý
Mikuláš patrónom. A tak sa na našom
území postupne spájala k tomuto svätcovi
úcta Východu i Západu, s čím sú spojené
legendy z jeho života.

„A ty,“ spýtal sa Peter Kassiána, „vari si
tam nebol s ním?“
„Áno, bol, ale nie je mojím zvykom miešať
sa do toho, čo sa ma netýka, a predovšetkým som myslel na to, aby som neškvrnil
panenskú bielobu svojho odevu.“
„Dobre teda,“ povedal Peter, „teba, Mikuláš, pretože si sa nebál zašpiniť pri pomoci
blížnemu v núdzi, budú odteraz ľudia

Na Slovensku bol záver legendy upravený
do našich realít. Svätý Peter rozhodol
tak, že svätého Mikuláša si gréckokatolíci
budú uctievať každý štvrtok (štvrtý deň
týždňa) a prepodobného Kassiána iba
každý štvrtý rok.

ŠTEDRÝ ŠTUDENT
Po tom, čo si Mikuláš osvojil vedomosti
a morálne hodnoty u domácich učiteľov, odišiel študovať na vysoké školy.
Tu vzbudzoval obdiv vrstovníkov svojou
usilovnosťou, vtipom, pamäťou, a najmä nevinnosťou srdca, svätosťou života
a dobročinnosťou. Na ceste do školy vždy
navštívil chrám, aby sa pomodlil. A ak
mal pri sebe nejaké peniaze, už vtedy ich
rozdal chudobným.
Stalo sa, že raz ho pri chrámových dverách prosila o almužnu chudobná, na obidve nohy chromá žena. Mikuláš nemal
pri sebe už nič. Hlboko dojatý jej biedou
pozdvihol mládenec oči k nebu a modlil
sa. Potom sa obrátil k žene, prežehnal ju
znamením svätého kríža a v prítomnosti
mnohých riekol v prostote srdca s pevnou
vierou: „V mene Pána Ježiša Krista vstaň
a choď!“ A žena povstala a išla zdravá
za ním.

ZÁCHRANA PANIEN
Po istom čase odišiel Mikuláš do Myry
k svojmu ujovi, ktorý tu bol biskupom.
Tu sa stal kňazom. No rodičia sa z toho
dlho netešili, lebo v roku 300 zúril na celom Východe mor a obaja naň zomreli.

slovo na tému

Raz mu priatelia z rodného mesta
rozprávali, že istý známy bohatý a vznešený zeman veľmi schudobnel a skoro
so svojou rodinou zomrel hladom. A tak
keď si nevedel v biede pomôcť, v zúfalstve
poradil svojim trom cnostným, vzdelaným a krásnym dcérkam, aby sa stali
prostitútkami a takto finančne zabezpečili rodinu. Sám podľa seba nebol už v stave
uživiť rodinu, pracovať tvrdo už nevládal
a žobrať sa hanbil.
Keď to Mikuláš počul, rozhodol sa prekaziť hroziace nebezpečenstvo. V noci
sa tajne priblížil k zemanovmu domu
a vhodil polootvoreným oknom do spálne utrápeného otca veľký mešec peňazí,
ktorý stačil nielen na obživu domácich,
ale i na trovy a veno pre najstaršiu dcéru,
aby sa mohla vydať za poriadneho muža.
Podobne sa zachoval ešte dvakrát. Ale obdarovaný otec strážil celé noci svoj dom,
aby spoznal tajomného záchrancu. A hoci
sa Mikuláš k domu priblížil ticho, zeman
ho dobehol, padol mu k nohám a srdečne
ďakoval. Mikuláš ho zdvihol a riekol: „Ja
som vykonal len kresťanskú povinnosť.
Ďakujte Pánu Bohu a nie mne za dary,
a nehovorte nikomu, čo sa stalo.“ Ale táto
neslýchaná udalosť sa nedala utajiť a celý
kraj spoznal štedrého darcu.

NESPRAVODLIVÝ
ROZSUDOK
Sudca Eustachius, zaslepený úplatkom, vyniesol nespravodlivý rozsudok
nad troma šľachetnými a nevinnými
mešťanmi a odsúdil ich na smrť. Už stáli
na popravisku a mal sa vykonať výrok
súdu. Mikuláš, už ako biskup, sťa Boží
anjel vytrhol katovi meč z ruky, obrátil
sa prísnym pohľadom na prítomného
nespravodlivého sudcu a žiadal, aby
rozpovedal príčiny, pre ktoré odsúdil
na smrť týchto troch počestných ľudí.

Nespravodlivý sudca sa triasol na celom
tele, padol k nohám svätého, vyznal svoju
nespravodlivosť a ukrutnosť, prisľúbil,
že sa polepší, a prosil, aby sa táto udalosť
nedostala k cisárovým ušiam. Všetok ľud
zveleboval milostivého Boha a verného
sluhu sv. Mikuláša.
Generál cisárskej stráže krivo obžaloval
troch podriadených stotníkov a horlivých
kresťanov, že sa dopustili velezrady proti
cisárovi Konštantínovi. Rozhnevaný cisár
ich v zápale hnevu odsúdil na smrť. Nešťastníci si spomenuli na súcit myrského
biskupa a priali si mu vyrozprávať svoj
smutný príbeh, a poprosiť ho o príhovor
u rozhnevaného cisára. Nebolo im to
však umožnené. A tak sa modlili k Bohu,
odovzdali sa jeho vôli a pripravovali sa

SOM GRÉCKOKATOLÍČKA

a som na to hrdá

Naše celorodinné vierovyznanie je odnepamäti gréckokatolícke.
Pochádzam z rodiny lekárov, ale aj gréckokatolíckych kňazov. Môj
pradedko, dedkov brat z maminej strany i dedkov brat z otcovej
strany dali našej rodine silný vzor ešte v čase totalitného režimu, čo
bolo viac ako odvážne. Odtlačok silnej rodinnej viery pokračuje generačne hrdo ďalej naprieč generáciami a verím, že bude aj naďalej.
Jedinečné čaro tejto cirkvi je aj v sile zázračného staroslovienskeho
obradu, ale hlavne v sile zomknutosti, jednoty a spolupatričnosti.
Bolo mi cťou narodiť sa do gréckokatolíckej rodiny.

Renáta Ryníková

herečka Divadla La Komika
v Bratislave a Divadla
Andreja Bagara v Nitre

SČÍTANIE ĽUDU 2021

sláviť dva razy do roka a v očiach všetkých
sedliakov svätej Rusi budeš po mne najväčší. A ty, Kassián, uspokoj sa s nepoškvrnenou bielobou svojho odevu a budeš
mať sviatok len v priestupných rokoch
– raz za štyri roky.“

5

Freska z Chrámu sv. Mikuláša v Demre zobrazuje záchranu panien (12. storočie). Zdroj: wikimedia.org
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Freska z Chrámu sv. Mikuláša v Demre zobrazuje záchranu troch nevynných mešťanov (12. storočie). Zdroj: wikimedia.org
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na smrť. V noci cisár odpočíval a vo sne
mal videnie. Zjavil sa mu velebný starec
v biskupskom rúchu, ktorý mal podobu
Mikuláša, a hrozil mu pastierskou palicou. Ten sen a videnie Konštantína Veľkého znepokojili. Rozpomenul sa na svoj
prenáhlený výrok vynesený nad stotníkmi Repocianom, Ursusom a Herpilionom.
Všetko zvážil a keď zistil, že vydal nespravodlivý rozkaz, prepustil ich na slobodu.
Potom ich obsypal milosťami a riekol, že
ďakovať majú biskupovi z Myry.
Podobná legenda hovorí o tom, že išlo
o troch vojvodcov, ktorí úspešne potlačili proticisárske povstanie a boli krivo
obvinení, že ho chcú zvrhnúť z trónu.
Sudca ich odsúdil na smrť. V noci sa však
cisárovi i sudcovi zjavil biskup Mikuláš.
Keď sa o rovnakom sne dozvedel cisár,
dal si odsúdencov zavolať a zisťoval, ako
zariadili, že majú rovnaký sen. Keď sa
však dozvedel, že sa osobne poznajú s biskupom, oslobodil ich a poslal do Myry
s prosbou k biskupovi, aby sa za cisára
modlil.

TAJOMNÉ ČÍSLO TRI
Vo všetkých legendách Mikuláš pomohol
trom osobám. I ďalšie legendy hovoria
o podobnej pomoci. Raz sa na tureckom
pobreží dostali traja námorníci do ohro-

6

slovo na tému

zenia života. More sa prudko rozbúrilo.
Keď si spomenuli, že podobnú situáciu
zažil Mikuláš, keď išiel do Svätej zeme,
modlili sa k nemu. Tu sa im zjavil mocný
muž, ktorý sa chopil kormidla, premohol
víchricu a zmizol. Až v chráme v Myre
námorníci spoznali svojho záchrancu
na ikone svätého Mikuláša.

S obilím a hladom v Myrách súvisí aj
ďalšia legenda, podľa ktorej sa svätec
zjavil jednému talianskemu kupcovi,
ktorý na lodi viezol pšenicu, aby zabočil
do Mýr. Keď sa kupec zobudil, našiel si
v ruke tri zlaté mince ako zálohu a urobil
tak, ako mu Mikuláš kázal, a obilie v Myrách predal.

Ďalšia legenda o svätom Mikulášovi
má v sebe takisto číslo tri. Podľa nej
Mikuláš opäť zachránil troch mladíkov
– študentov teológie, ktorí sa ubytovali
na ceste do Atén v hostinci. Hostinský
ich však okradol a zabil. Ich nasolené
ostatky ukryl v sude. Mikuláš išiel tou
istou cestou a v noci sa mu prisnilo, čo sa
skutočne stalo. Podľa sna vypátral kusy
tiel a z nich vzkriesil troch mladíkov.
Vo Francúzsku sa traduje podobný, ale
hrôzostrašnejší variant príbehu. Nasolené
kusy tiel zostali, ale patrili malým deťom,
ktoré sa zabudli pri hre a hladné zablúdili
k mäsiarovi.

Legendy ukazujú Mikuláša aj ako ochrancu detí. Existujú dva legendy o únose
mladého chlapca. Raz išlo o Adeodatusa,
ktorý sa narodil na príhovor sv. Mikuláša, a v druhom prípade Basilea. V oboch
prípadoch chlapec slúžil u emira ako jeho
pohárnik. Na sviatok sv. Mikuláša, keď
držal vzácny kalich, si spomenul na domov a vzdychol si. Vtedy z neho vynútili
priznanie, prečo vzdychá. Emir mu posmešne povedal: „Nech robí ten tvoj svätý
Mikuláš, čo chce, ty ostaneš tu s nami.“
Potom sa však strhol silný vietor, chlapca
zdvihol a preniesol ho pred vchod cerkvi,
kde jeho rodičia slávili svätcov sviatok.
Podľa inej legendy sa mu zjavil v slabom
opare a hneď ho premiestnil do domu rodičov. Ohromený chlapec ešte stále držal
v rukách zlatý emirov kalich.

NIELEN ČÍSLO TRI
V čase veľkého hladomoru sa do prístavu
dostali lode s obilím z Alexandrie. Svätý
Mikuláš vo sne prosil námorníkov, aby
časť nákladu rozdali hladujúcim. Tí sa
zdráhali, lebo náklad bol riadne odvážený. Nakoniec však urobili, čo svätec
žiadal. Pri odovzdávaní obilia v Konštantínopole však z nákladu nič nechýbalo.
Naopak, v Myrách obilie vystačilo dva
roky a to i na zasiatie.

Všetky legendy tak opisujú svätého
Mikuláša ako štedrého a spravodlivého
dobrodinca, ktorý chráni tých najbiednejších – odsúdencov a deti. Preto je nielen
dobré, ale i správne poznať jeho život
a ukazovať ho deťom nielen ako láskavého starca, ale aj ako vzor hodný toho, aby
sme ho nasledovali.

BISKUPI JOZEF VOLOŠINOVSKÝ
A JÁN MALACHOVSKÝ
Smrťou Petra Partenia nastalo na mukačevskom biskupskom stolci nepokojné
obdobie. Dôvodom boli snahy viacerých strán vymenovať svojho kandidáta
do Mukačeva a zároveň nejasnosti ohľadom kánonického vzniku Mukačevskej
eparchie. Kňazi žiadali v duchu únie slobodnú voľbu biskupa. No toho chcel
vymenovať rakúsky kráľ, sedmohradské knieža, uhorský prímas, kyjevský metropolita i rímsky pápež. Kyjevský metropolita chcel včleniť Mukačevskú eparchiu
do svojej metropolie, čomu sa bránil uhorský prímas. Grófka Žofia Bátoriová
a uhorský prímas Juraj Slepčiansky-Pohronec uzavreli v roku 1667 dohodu o kandidátovi Jozefovi Vološinovskom, ktorého vysvätil nezjednotený ľvovský metropolita Jozef Šumľanský. Hoci bol pravoslávny šľachtic z Przemyšlskej eparchie,
pred vysviackou sa zjednotil a následne podriadil uhorskému prímasovi. Apoštolský stolec ho 13. marca 1669 vymenoval za mukačevského biskupa, no už o rok ho
grófka Bátoriová vyhnala z Mukačeva. Kyjevský metropolita so súhlasom grófky
i cisára následne rozšíril jurisdikciu przemyšlského biskupa Jána Malachovského
i nad Mukačevskú eparchiu. Cisár si to však už o rok rozmyslel, a tak v rokoch
1672 – 1676 spravoval eparchiu zasa Jozef Vološinovský. Práve v tom období v roku
1670 nastalo slzenie ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. (Juraj Gradoš)

www.casopisslovo.sk
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POKOJNÝ JAS
PRAVDY
Jozef GLASA

pexels.com

Adventné a vianočné obdobie sú práve v dnešných
časoch aj naliehavou výzvou a príležitosťou
na vzpruženie cnosti nádeje. Jednej z troch
teologických, božských cností. V nás, v Cirkvi i v celej
spoločnosti. Skutočná nádej, ktorá žije aj v ľudsky
beznádejnej situácii, je totiž výlučným Božím darom.
Podobne ako jej ďalšie dve veľké sestry – viera a láska.

Vtelené Slovo, ako nám pripomína kniha
kníh, „prišlo na svet a prebývalo medzi
nami“. A naďalej prebýva. Zázračne
a skutočne. Na dosah. Dnes v malej kolíske – jasliach. Ako dieťa. Aby bol s nami.
Postupne a vždy. Tak, ako to potrebujeme.
Neustále. Ako mladík, ako dospelý muž.
Až po tieto naše dni – i do skončenia
sveta. Z „jeho plnosti sme my všetci
prijali“. A stále prijímame. „Milosť za milosťou.“ Lebo „skrze neho k nám prišli
milosť a pravda“. Lebo išlo a stále ide
o to isté, pravé svetlo. To, ktoré „osvecuje
každého človeka“. Aby nekráčal potme.
A neublížil si.
Skrze toto Slovo a toto svetlo povstal
náš svet. A ono bolo, a dosiaľ je vo svete.
Ale svet ho nespoznal. Ba prišlo najskôr
– a prichádza dennodenne – do svojho,
k svojim vlastným. K nám. A títo vlastní

ho neprijali. Ani vtedy, ani dnes. Ľudia
totiž „viacej ako svetlo milovali tmu. Lebo
ich skutky boli zlé“. A tak je to až po dnešný deň. Zlé skutky zastierajú svetlo života,
jas pravdy vnútri človeka. V tom náročnom i láskyplnom vnútornom hlase,
ktorého skúsenosť zdieľajú všetci ľudia.
V zážitku, v tichom naliehaní svedomia.
Toho spravodlivého sudcu našich skutkov
aj úmyslov.
Svedomie zastreté zlom už nie je svetlom.
Nepomáha hľadať a rozoznávať pravdu.
Nechráni pred hroziacimi zablúdeniami.
Malými ani veľkými. Smiešnymi ani životu nebezpečnými. Neviditeľný nedostatok svetla. Sivá temnota pesimizmu. Strata zmyslu. Desivý, smutný stav človeka
slepého k pravde. K tej pestrej, nádhernej
skutočnosti svojho sveta. Vonkajšieho –
a azda ešte viacej toho hlboko vnútor-

ného. Nášho. Stvoreného pre radosť.
Tú, ktorá je „dcéra slávy večnej, zrodená v Elýziu“ (F. Schiller). Stvoreného
pre poznanie, hľadanie a nachádzanie
pravdy. O živote v plnosti. Vtelené Slovo
prinieslo tú ohromujúcu možnosť. Tým,
ktorí sa rozhodnú pre svetlo pravdy.
Pre dobro a skutočný, hodnotný zmysel
svojich skutkov. Ktorých skutky budú
dobrom. A preto vyjdú do svetla – a budú
kráčať vo svetle. Ochotní riskovať celoživotný „experiment s pravdou“ (M. Gándhí). Prijať jej pokojný jas i záväzky. Lebo
budú hľadať a povolaní nachádzať múdrosť. V malom i vo väčšom. Pre seba i pre
svojich drahých. Ale aj pre všetkých, ktorí
budú chcieť počúvať ich optimistické
svedectvo o pravde. Nie o pravde teoretikov a politikov ani o „pravde filozofov
a teológov“ (B. Pascal). Ale o skutočnej
pravde života a pre život.
Svetlo rozumu a svetlo viery spojenej
s nádejou a láskou. Treba nám ich, osobitne v dnešných časoch, keď sa chceme
zmysluplne zaoberať novými otázkami
etiky života. Bioetika, podobne ako celé
súčasné ľudstvo, prechádza neobyčajne
komplikovaným aj nebezpečným obdobím. Už to nie sú len atómová energia
a biologické zbrane. Globálne otepľovanie a desivé sociálne rozdiely medzi
ľuďmi, národmi, regiónmi a svetadielmi.
Pokračujúce previnenia voči dôstojnosti
a základným právam človeka. Utečenecké
tábory. Potratové kliniky. Otrocká práca.
Mrzačenie a zneužívanie človeka. Nevinných detí. Nad ľudstvom, podobne ako
kedysi krásne jablká na rajskom „strome
poznania“, dnes totiž visia nové, lákavé
možnosti. Už nielen cesta na Mesiac, ale
cesta na Mars. Už nielen liečenie chorôb,
ale zlepšovanie človeka. Podstatná časť
nových technológií má prívlastok bio.
Týkajú sa všetkého živého. Ľudí dnešných
aj budúcich. V nádherných, dobrých
i v desivých perspektívach. Bez svetla
pravdy a skutočného Slova života to však
nijako nepôjde k dobrému. S ním a v ňom
je však pravá, skutočná nádej. Aj optimizmus a radosť daru života. Toho pozemského aj toho nebeského.

www.casopisslovo.sk
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DIVOTVORNÝ
PATRÓN
Juraj GRADOŠ; preklad Jaroslav PASOK

Tento rok je výnimočný vďaka svätému Mikulášovi dvakrát. Okrem 1750. výročia jeho
narodenia je tento rok prípravným rokom osláv 250. výročia kánonického zriadenia
Mukačevskej eparchie, ktorej patrónom bol práve sv. Mikuláš. A práve Monastier sv. Mikuláša
v Mukačeve považujú všetci historici za základ tejto starobylej zakarpatskej eparchie.
Otče, odkedy ste igumenom Monastiera
sv. Mikuláša v Mukačeve?

osbm.org.ua

J

Podľa dekrétu otca protoigumena z 10. marca tohto
roka som bol nominovaný za predstaveného tohto
monastiera. 19. marca som už prijímal túto službu
od predchádzajúceho predstaveného, otca Benjamína Dovhaniča OSBM. Čiže som tu veľmi krátko.

Ťažko povedať, jedine keby zasiahla mocná božská
prozreteľnosť, aby nám pokojne vrátili to, čo bolo
násilne odobraté. V deväťdesiatych rokoch sme sa
snažili, aby kláštor vrátili pôvodným majiteľom,
čiže baziliánom, ale nepodarilo sa to. Preto sme sa
rozhodli pre výstavbu nového monastiera.

J
J

Kedy a za akých okolností bol tento monastier obnovený?

Pre nemožnosť vrátenia starého monastiera
na Černečej hore, nášho historického dedičstva, sa
otcovia baziliáni viackrát obracali na predstaviteľov
štátnej moci, aby nám vyčlenili pozemok na výstavbu nového monastiera a chrámu. V roku 2006 otec
Pavol Rajčinec OSBM, toho času igumen kláštora
v Malom Bereznom, konečne dostal parcelu a povolenie na výstavbu. Vďaka jeho úsiliu bola postavená kaplnka a niekoľko izieb pre mníchov. 16. júla
2009 blahej pamäti vladyka Milan Šášik posvätil
nový monastier a Kaplnku sv. Mikuláša.

J

Kto vlastní pôvodný monastier a na čo slúži?

24. marca 1947 bol zlikvidovaný mukačevský baziliánsky monastier a všetkých 33 baziliánov previezli
do imstičevského monastiera. Namiesto baziliánov
monastier obsadili pravoslávne mníšky Moskovského patriarchátu. A situácia sa nezmenila ani po roku
1990. Aj v súčasnosti tento náš starobylý monastier
naďalej využíva Pravoslávna cirkev Moskovského
patriarchátu a funguje ako ženský monastier.

J

Myslíte si, že je ešte možné, aby sa nám
tento monastier vrátil?

Otec Daniel
Derbaľ OSBM
(48) sa narodil
a vyrástol v okolí
mestečka Volovec.
Do baziliánskeho
rádu vstúpil v roku
1997. V rokoch
2002 – 2007
študoval filozofiu
a teológiu na Pápežskej univerzite sv. Anzelma.
Večné sľuby zložil
v Ríme v roku
2004, kňazskú
vysviacku prijal
z rúk vladyku
Milana Šášika,
mukačevského
eparchu, v roku
2007 v boroňavskom monastieri.
V súčasnosti je
zástupcom protoigumena, igumenom mukačevského monastiera
a od roku 2016
eparchiálnym
exorcistom.

Pôvodný monastier bol na Černečej hore
na brehu Latorice. Kde je tento nový?

Teraz sa náš kláštor nachádza na druhej strane
mesta, na ľavom brehu rieky Latorica, na ulici
Monastyrská 15. Štvrť je nová a pomaly sa zapĺňa
stavbami. Na rozdiel od starého monastiera je tento
nový v rodinnej oblasti.

J

Tak ako pôvodný je aj nový monastier zasvätený sv. Mikulášovi. Prečo?

Je to preto, aby sme uchovali historické dedičstvo
našich predkov. Pôvodný monastier tu bol v 14. či
15. storočí. Naša prítomnosť v Mukačeve sa teda
neráta na desaťročia, ale je starodávna, stáročná.
Aj preto sa snažíme uchovať starobylú duchovnosť
a tradíciu i v tom, že tento nový monastier nesie stáročné patrocínium pôvodného centra duchovnosti
Mukačevskej eparchie.

J

Ako sa v monastieri prejavuje úcta k sv. Mikulášovi? Zachovali sa v novom monastieri
špecifické prejavy úcty k sv. Mikulášovi
z pôvodnej tradície?

Keďže naša provincia má patróna sv. Mikuláša, o to
viac si ho uctievame v provinciálnom monastieri
v Malom Bereznom blízko slovenských hraníc, kde
sa schádzajú všetci mnísi, kňazi, rehoľníci zo Za-

www.casopisslovo.sk

karpatskej Ukrajiny a z Provincie Najsvätejšieho
Spasiteľa na Ukrajine. V našom kláštore si sv. Mikuláša uctievame cez rôzne molebeny a akatisty
venované jeho úcte.

J

Ako si gréckokatolíci uctievajú sv. Mikuláša
na dnešnej Zakarpatskej Ukrajine?

rozhovor

V čom môže byť sv. Mikuláš dnešným mladým gréckokatolíckym rodinám na Zakarpatsku a na Slovensku posilou a vzorom?

Z vlastnej skúsenosti viem, že mnohí sa modlia
k nemu akatist tak kvôli rôznym potrebám, ako aj
z úcty k nemu. Priamo v deň sviatku takmer vo všetkých chrámoch deti pod vedením katechétov predvádzajú miniscénky zo života sv. Mikuláša, modlia
sa k nemu a spievajú piesne na jeho počesť.

Baziliánsky monastier
sv. Mikuláša v Mukačeve

Na príklade sv. Mikuláša vidíme, že netreba konať
žiadne hrdinské čnosti, ale v každodennom živote
možno robiť dobro a snažiť sa, aby sme sa zapáčili
Pánovi. Naše zdieľanie by sa nemalo týkať iba materiálnych dobier, ale v prvom rade by malo ísť o našu
pozornosť, spolupatričnosť a súcit k blížnemu.
Je veľmi dôležité, aby v súčasnej rodine prekvital duchovný život a kresťanské tradície, lebo, žiaľ, veľmi
slabnú a tradície sa zanedbávajú. A toto všetko má
katastrofické následky, aké môžeme vidieť v súčasnom svete.
V dnešnom svete
konzumizmu je
pre mladého človeka
sv. Mikuláš vzorom
obetavej lásky
a služby tým, ktorí
sa ocitli v najväčšej
núdzi. Lebo „prebývať pri blízkych
ľuďoch, ktorí sa
dostali do problematických okolností, je cestou svetla
a nádeje v temnote
utrpenia a beznádeje, je to drahocenné
svedectvo toho,
že aj ty zdieľaš ich
ťažkosti a neistotu;
je to nádherný príklad evanjeliového milosrdenstva“, ako sa nedávno
vyjadril Svätý Otec František.
Protoigumen František Onisko OSBM a igumen Daniel Derbaľ OSBM

Svätý Mikuláš je veľmi uctievaný tak medzi gréckokatolíkmi, ako aj medzi pravoslávnymi a všeobecne
v celom kresťanskom svete. Liturgicky si ho uctievame dvakrát v roku – 9./22. mája sviatok prenesenia
ostatkov do Bari a 6./19. decembra deň odchodu
svätca do večnosti.

J

9

Prajem všetkým nám, aby sv. Mikuláš bol nielen
naším zástancom a pomocníkom, ale aj dobrým
príkladom vrúcnej lásky k Pánu Bohu a k blížnemu.

VIETE, ŽE...
Pôvodný monastier
na Černečej hore bol
drevený a viackrát
vyhorel. Až koncom
18. storočia bol monastier vybudovaný
z kameňa, a to aj zásluhou Andreja Bačinského, prvého mukačevského biskupa, ktorý
nebol jeho igumenom.
Ten položil osobne
6. mája 1798 základný
kameň novej cerkvi.

www.casopisslovo.sk
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ONESKORENÉ
RODIČOVSTVO
Peter HORVÁTH

V západnej Európe, ale už stále častejšie aj na Slovensku
sa možno stretnúť s fenoménom oneskoreného rodičovstva. Dôvodov na takýto postoj k tehotenstvu je viacero.
Dajú sa však vyselektovať tri najčastejšie: oneskorené počatie prvého dieťaťa z vlastného rozhodnutia, oneskorené
rodičovstvo manželov, ktorí nemohli počať dieťa, a počatie dieťaťa v neskoršom veku rodičov viacerých detí.
ONESKORENÉ
RODIČOVSTVO PRVÉHO
DIEŤAŤA Z VLASTNÉHO
ROZHODNUTIA
Časy, keď pre dievča bolo prirodzené vydať
sa v osemnástich a do roka mať potomka,
sú definitívne preč. Dnes je normálne
vydávať sa v tridsiatke a mať dieťa v tridsaťpäťke. Zmenila sa doba, zmenilo sa
postavenie ženy v spoločnosti. Veď žena
si musí „zastabilizovať“ prácu, manželia
zabezpečiť bývanie a tých vecí, čo treba
stihnúť pred dieťaťom, je pomerne dosť,
takže niekedy sa dieťa „odloží“ na neskôr.
Sú manželské páry, ktoré takto odkladajúc
počatie dieťaťa nakoniec nemohli vôbec
otehotnieť.
Ťažkosť otehotnieť je spôsobená prirodzenými biologickými hodinami ženy. Keď
sa k tomu pridá, že mnohé ženy v prvotnej snahe neotehotnieť roky používali
hormonálnu antikoncepciu, tak sa niet
čo čudovať, že keď ony už chcú dieťa, telo
povie niečo iné. Tí, ktorým sa to po veľkom strese a panike podarilo, často ostali
pri jednom, maximálne dvoch deťoch.
Dôvodov prečo – viac či menej opodstatnených, alebo neopodstatnených, je veľa:
pre ťažký priebeh tehotenstva, ešte ťažší
pôrod, neraz cisárskym rezom, obava z výchovy viacerých detí v pokročilom veku...

Potvrdzujú to aj oficiálne štatistiky. V roku
1993 vstupovali ženy do manželstva v priemernom veku 21,5 roka. V roku 2017 to bolo
už vo veku 28,5 roka. Dnes teda vek žien
vstupu do manželstva možno atakuje tridsiatku. Samozrejme, že prirodzene na Slovensku rastie aj počet žien, ktoré sa pre materstvo rozhodnú vo vyššom veku. Rovnako
rastie počet detí, ktoré sa narodia cisárskym
rezom. Podobná situácia je aj v susednom
Poľsku. V roku 2018 najviac detí porodili
ženy vo veku 30 až 34 rokov. Priemerný
rok prvorodičiek v Poľsku je pritom 29,2
roka. Povstáva legitímna otázka, v akom
veku je teda optimálne pre ženu počať prvé
dieťa. Z medicínskeho hľadiska odpovedal
na túto otázku gynekológ Miroslav Kozár:
„Optimum otehotnenia spadá do vekového
rozpätia 18 až 27 rokov. Práve 27 rokov je
horná hranica, potom sú tri roky určitej
vekovej tolerancie a od tridsiatky začíname starnúť. Síce pomaly, ale začíname.“
Zo sociologického hľadiska nie je zanedbateľný ani vzťah staršieho rodiča k dieťaťu. „U starších rodičov (je to tendencia, nie
železné pravidlo) sa často deti vychovávajú
dospelo, stráca sa hravosť zo strany rodičov,
podpora detskej rozprávkovej fantázie,“
vysvetľuje doktor Kozár.
Je teda dobré počať prvé dieťa po tridsiatke? Počať a prijať dieťa je dobré
vždy. V tomto prípade sa hľadá odpoveď
na otázku, čo je lepšie.

ONESKORENÉ
RODIČOVSTVO
MANŽELOV,
KTORÍ NEMOHLI
POČAŤ DIEŤA
Sväté písmo zaznamenáva niekoľko
príbehov manželov, ktorí nemohli roky
počať dieťa. Jedným z týchto párov boli
rodičia Jána Predchodcu Zachariáš a Alžbeta. „Obaja boli spravodliví pred Bohom
a bezúhonne zachovávali všetky Pánove
prikázania a ustanovenia. Nemali však
deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja
boli v pokročilom veku.“ (Lk, 1, 6 – 7)
V pastoračnej praxi kňaza je dnes už bežné
sprevádzanie manželstiev, ktoré napriek
veľkej túžbe nemohli počať vytúžené dieťa. Často s nimi zdieľa ich bolesť a smútok.
V ich živote sa striedala nádej s rezignáciou. Aj s hľadaním odpovede na otázku,
prečo práve oni nemôžu mať deti. Nie je
najdôležitejšie zodpovedať túto otázku.
Dôležité je ubezpečiť ich o tom, že všetko
je v Božích rukách a on vie, čo je pre nich
najlepšie.
Skúsenosť vraví, že až vtedy, keď si uvedomili, že život dáva Boh a jeho načasovanie
je najlepšie, boli prekvapení darom života.
V jednom prípade napriek lekárskym
potvrdeniam o neplodnosti manžela. Fakt,
že obidvaja manželia mali po tridsiatke
a s tým spojené isté obavy, im nemohol
prekaziť radosť zo zázraku života. Do ich
manželstva prišla nová iskra.
Na príkladoch týchto manželstiev si
možno uvedomiť, ako veľmi dôležitý je
vnútorný postoj otvorenosti životu, čo
je, mimochodom, tiež jedným z cieľov
manželstva. Bez tohto postoja je oveľa
ťažšie prijať, porodiť a vychovávať deti aj
v neskoršom veku rodičov.

www.casopisslovo.sk
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rodina

„Zachariáš
povedal anjelovi:
,PODĽA ČOHO TO POZNÁM?
VEĎ JA SOM STAREC
A MOJA MANŽELKA
JE V POKROČILOM VEKU.’”

pexels.com

Lk 1, 18

POČATIE DIEŤAŤA
V NESKORŠOM VEKU
RODIČOV VIACERÝCH
DETÍ

by sa, iba za posledné tri roky, vymenovať
najmenej desať rôznych príbehov takýchto
manželstiev.

Viac ako pätnásť rokov existuje spoločenstvo rodín Skala, ktoré má za cieľ budovanie duchovne zdravých, silných rodín,
hlboko zakorenených v katolíckej tradícii.

Aby som nepísal len o iných, môžem sa
podeliť s vlastnou skúsenosťou. Máme
štyri deti, dvoch chlapcov a dve dievčatá.
Najmladšia dcéra sa nám narodila osem
rokov po treťom dieťati. S manželkou sme
mali už okolo štyridsiatky. Keď sme sa
rozhodli pre našu Veroniku, viac ako rok
sme si na ňu museli počkať. To preto, aby
bola nielen chcená, ale aj vymodlená a vytúžená. Vtedy sme oveľa viac pochopili, že
to nie je len tak rozhodnúť sa a mať dieťa.
Musí to byť v Božom pláne, lebo to on dáva
život. Narodením Veroniky prišla do našej
rodiny opäť veľká radosť.

Zaujímavým zistením z praxe je, že keď
manželia počujú radostnú zvesť o manželstve a rodine, majú osobnú skúsenosť
s Božou láskou a starostlivosťou, napriek
pokročilému veku (viac ako 35 rokov)
a niekoľkým deťom (často už tínedžerom)
zahoria túžbou po ďalšom dieťati. Dalo

Na zaver treba povedať, že je zásadný
rozdiel počať vo vyššom veku prvé dieťa
alebo už niektoré v poradí. Keď sa počne
prvé dieťa v neskoršom veku, často sa kladú prirodzené limity mať viacej detí kvôli
rizikám spojeným s fyzickým starnutím
organizmu.

Pod tlakom novodobej prozápadnej kultúry sa už ani na Slovensku nenosí, aby mali
manželia veľa detí. Čo to znamená veľa?
Akýsi nepísaný úzus je, že nie viac ako tri.
Zdá sa, že taký slovenský ideál je mať dve
deti, aby nebol jedináčik, najlepšie chlapca
a dievčatko.

Z psychologického hľadiska u starších
rodičov môže nastať generačná priepasť,
ktorej výsledkom je tendencia vychovať
dieťa dospelo, stráca sa hravosť zo strany
rodičov, podpora detskej rozprávkovej
fantázie. Počatie a výchova v neskoršom
veku rodičov viacerých detí môže priniesť
do rodiny veľkú radosť, manželom novú
„mladosť“. Neraz to prináša aj možnosť
na „reparát“, vyvarovať sa chýb, ktoré sa
urobili pri starších deťoch. Samozrejme,
prichádza aj obava, či sa starší rodičia
dožijú dôležitých období života najmladšieho dieťaťa, ako je svadba, vnuci a tak
ďalej. Na druhej strane to môže vyburcovať
rodičov lepšie sa starať o svoje zdravie, aby
mohli byť so svojimi deťmi čo najdlhšie.
Ochota prijať nový život v akomkoľvek
veku či období manželstva je otázkou
určenia si priorít. Pre nás kresťanov sú
naše priority dané učením Cirkvi, ktoré
vychádza z Božieho slova. Otvorenosť životu má byť základným postojom každého
manželstva. Veď predsa najväčším darom
od Boha sú pre rodičov ich deti.

www.casopisslovo.sk
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katechéza

ČO TO OKOLO
KLOKOČOVA?
vl. Cyril VASIĽ SJ
Aj v bežnom ľudskom vnímaní existuje
podobný princíp. Poznám manželov, ktorí
si nevedia predstaviť, že by na výročie ich
zasnúbenia, požiadania o ruku či sobáša
nezašli na miesto, kde sa táto dôležitá
udalosť ich života odohrala. Možno si tam
dajú ten istý zákusok ako vtedy, možno
zájdu k tej istej fontáne či pod tú istú lipu

Logicky pri tomto zvýšenom
záujme nechýbali viaceré otázky.
Prečo treba rozvíjať Klokočov ako
pútnické miesto Gréckokatolíckej
cirkvi na Zemplíne, aký to má význam? Čo od toho očakávame? Ide
nám o podporu akejsi náboženskej
turistiky alebo aký je vlastne zmysel
pútnických miest? Nemôžem sa
rovnako dobre a nábožne modliť aj
doma alebo v miestnom chráme?
Pokúsme sa na niektoré tieto otázky
nájsť odpoveď.
Odkedy je človek človekom, niektoré miesta považuje za posvätné
osobitným spôsobom, pretože
na nich zažil skúsenosť akéhosi
osobitného prejavu Božej moci, lásky a svätosti. Tento prejav sa môže
viazať k nejakému nadprirodzenému fyzickému úkazu, telesnému
prejavu, ako je napríklad uzdravenie, alebo k čisto duchovným
javom, ako je obrátenie či mystický
zážitok. Môže byť spájaný priamo
s Božou mocou alebo s osobitným
prejavom Božej moci cez svätých, zvlášť
Bohorodičku Pannu Máriu.
Veriaci Boží ľud sa na tieto miesta potom
rád vracia, pripomína si túto prežitú skúsenosť, duchovne ju znovu evokuje, čerpá
z nej posilu a inšpiráciu, obnovuje ju v sebe
samom istým znovuprežívaním, motivuje
sa pre prítomnosť i budúcnosť. Súčasne sa
s touto skúsenosťou delí s ostatnými.

Klokočov spĺňa viaceré kritériá takéhoto
posvätného miesta. Historická udalosť
slzenia ikony je materiálnym východiskom.
Interpretácia tohto javu v jeho duchovnom
rozmere bola a je viac-menej jednoznačná
a súhlasná: matkine slzy sú vždy prejavom
a potvrdením lásky, starostlivosti, súcitu,
ale aj zármutku nad vlastným dieťaťom.
Klokočov je zároveň miestom, kde sa malá
a relatívne málo významná, ale pritom životaschopná a osobitná náboženská skupina
cíti „doma“, na mieste pre ňu takpovediac
privilegovanom a vyhradenom.
Tu prežívala aj svoje historické
okamihy, ďakovala za ukončenie
ťažkých období vojny či prenasledovania a likvidácie. Tu sa môže
aj duchovne formovať pravidelnými stretaniami sa so svojimi
biskupmi, diskusiami, konferenciami, mládežníckymi aktivitami, ale najmä pristupovaním
k sviatostiam či modlitbou.
Klokočovský chrám v roku 1922. Zdroj: archív redakcie

350. výročie slzenia klokočovskej ikony Bohorodičky zvýšilo našu pozornosť k tejto
udalosti i k miestu, na ktorom sa odohrala.
Hoci situácia nedovoľovala počas jubilejného roka uskutočňovať plánované oslavy
s veľkou účasťou veriacich, posolstvo
klokočovskej udalosti sa predsa prezentovalo v rôznej forme a jeho ohlas sa rôznym
spôsobom dotkol veľkej časti našej
cirkvi a rezonuje aj v širších cirkevných i spoločenských súvislostiach.

ktorí zahynuli pri poskytovaní pomoci
iným. Posvätnosť a pamätnosť miesta teda
existuje mnohorakým spôsobom.

v parku, a to neskôr aj so svojimi deťmi,
ktoré budú rady znova a znova počúvať,
ako sa tu ich rodičia zoznámili, ako si dali si
prvý bozk či vymenili prstienok. Vojaci idú
skladať prísahu na miesto slávnych bojov
ich predchodcov, pri pamätníku tých, ktorí
sa hrdinsky obetovali sa stretávajú tí, ktorí
boli zachránení a prežili, na symbolickom
cintoríne v Tatrách si horolezci spomínajú
na svojich kolegov alebo na záchranárov,

Klokočov okrem toho spĺňa aj
iné kritériá lokálneho, regionálneho duchovného centra, stáva
sa tak prirodzeným epicentrom
duchovných siločiar zemplínskeho regiónu.

Ľudské komunity potrebujú a obľubujú aj jednoduché identifikačné znaky: je to erb, zástava, heslo,
logo. Klokočovská ikona, udalosť,
chrám, samotná atmosféra tohto
miesta a jeho odkaz opäť spĺňajú
aj toto kritérium, veď ľudské
slzy sú výrečným výrazovým
prostriedkom, plač matky je
silným signálom s univerzálne
zrozumiteľným odkazom: mám
ťa rada, je mi ťa ľúto, s mojím súcitom môžeš vždy počítať. Domov sú ruky,
na ktorých smieš plakať, hovorí básnik.
Chceme teda teraz aj v budúcnosti na znak
svojho duchovného napredovania prichádzať na miesto, kde plakala naša nebeská
Matka nad svojím ľudom. Jej obraz nás víta
na mieste, ktoré je pre ľud Zemplína a pre
všetkých putujúcich duchovným domovom
a cez súcit Matky aj bránou k milosrdenstvu jej božského Syna.
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zo života
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a lekárom MUDr. Markom Drábom. On
nám pomohol nakontaktovať sa na lekára, profesora vo Švajčiarsku, ktorý nášho
Martinka operoval. Veľa ľudí sa za nás
modlilo, písali nám, a to nám pomáhalo
ostať v pokoji i radosti.
Od začiatku, keď som sa dozvedela, že
čakám choré dieťatko, som prosila Pána,
aby sa nás ujal dobrý lekár. Nechcela som
počúvať slová o tom, že interrupcia je
tá najlepšia voľba a z môjho dieťaťa nič
nebude. Odmietam čo i len vyrieknuť takéto slová. Lebo slová majú moc. Chcem
žehnať sebe, manželovi a mojim deťom
zdravie a Martinovi milosť uzdravenia.
Náš syn napriek tomu, že má najväčší
rázštep, aký dovtedy operovali, má nôžky
plne hybné a začína sa na ne stavať.
Vylučovanie je úplne v poriadku a nemá
hydrocefalus. V priebehu týchto dvoch
rokov sa mu v oblasti miechy vytvorili dve
cysty, ale obe mu zmizli.

LÁSKA
POD KRÍŽOM
RENÁTA
V nedočkavej nervozite sme odrátavali
dni do vyšetrenia, kde lekár nakoniec
nášmu bábätku diagnostikoval veľmi
rozsiahly rázštep chrbtice – poškodených jedenásť stavcov. Pri rázštepe hrozí
invalidný život na vozíku, hydrocefalus,
inkontinencia. Ako prvú možnosť nám
lekári ponúkli potrat. Manžel ma držal
za ruku a spolu sme si povedali, že na potrat isto nepôjdeme. Vedeli sme, čo máme
robiť, ak chceme milovať Boha. On jasne
hovorí: „Nezabiješ!“
Lekár nám ponúkol ešte ďalšie možnosti.
Operácia dieťaťa po pôrode alebo operácia bábätka v zahraničí ešte v tehotenstve,
ale túto alternatívu nám veľmi neodporúčal. Cesta domov nebola príjemná, nevedeli sme, čo nás čaká, ale zásadnú otázku
a rozhodnutie sme vedeli ustáť. Svet nás
nedonútil stať sa vrahom a Boh videl, že
ho milujeme, hoci nerozumieme a bojíme
sa. No napriek obrovskému strachu sme
nepodľahli zúfalstvu ani vtedy.
Viete, aká bola moja modlitba? Mala
tri slová, lebo na viac som sa nezmohla. Šepkala som: „Ježiš, zachráň nás!“
V strese, pri útlaku som ich kričala
a Boh začal konať. Pomocou rodiny,

našich priateľov, spoločenstva i duchovnej pomoci otca Petra. Podarilo sa mi
tiež skontaktovať s úžasným človekom

Nevieme, čo nás čaká, no veríme, že Pán
je s nami v ringu a my budeme vyhrávať
tieto zápasy. Lebo tým, ktorí milujú Pána,
všetko slúži na dobré.
(dokončenie z minulého čísla)

IDEM K JEŽIŠOVI, UČITEĽOVI (2)
Za čo všetko môžem ďakovať Ježišovi, učiteľovi! Naučil nás poznať nebeského
Otca, Svätú Trojicu, pravú vieru, hlavné prikázania, ceniť si svoju dušu, starať sa
o večnosť. Dal nám pravú náuku, ktorá nás privedie k večnej spáse. Aký iný duch
je v Novom zákone! Aj v Starom zákone boli dané prikázania na vrchu Sinaj, ale
akým strašným spôsobom: pri búrke a hromobití. V Novom zákone boli tiež dané
prikázania, nie však za hromobitia, ale počas krásneho dňa. Zákonodarcom bol tu
sám milý Ježiš. Hovoril pekne, krátko a jeho prvé slovo bolo: „Blahoslavení ste...“
V Starom zákone ľudia nesmeli ani vysloviť slovo Boh. Jehova, Adonaj (Pán Boh)
bol v očiach Židov strašný. V Novom zákone nás Ježiš naučil modliť sa: „Otče
náš...“ Hovoríme s Bohom ako s Otcom. Hlavnou myšlienkou v Novom zákone
je láska. Sám zákonodarca, ktorý učil na vrchu ako dobrodinec, dovolil na seba
nielen pozerať, ale dovolil aj prijať seba samého do nášho srdca. Tento zázračný
učiteľ teraz prichádza ku mne, do môjho srdca.
Ó, Ježišu, akú veľkú mám nádej, že naučíš aj mňa všetkému, čo treba. Veľmi ťa
milujem, veľmi som ti vďačný za to, že neblúdim v tme, pretože ty, Slnko pravdy,
si nám svetlom, že máme jasnú predstavu o viere a mravnosti.
Ó, príď, Ježišu, pouč ma, čakám ťa s láskou, ale aj s ľútosťou v srdci, pretože toľkokrát som nepočúval tvoju náuku. Príď, Ježišu, čaká ťa tvoj verný učeník. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

www.casopisslovo.sk
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biblia

Jedinečná. Výnimočná. Originálna v celom vesmíre. Pokorná. Odvážna. Poslušná. Svätá Panna.
Služobnica Pánova. Jozefova manželka. Matka
živého Boha. Žena plná milostí. Žena plná bolestí. Žena plná lásky. Nenahraditeľná v Božom
pláne spásy. Dokonalé naplnenie predobrazov
biblických žien Starého zákona. Mária z Nazareta
– matka Ježiša Krista. Naša Matka. Jej hebrejské meno je Miriam – Bohom milovaná. Biblia sa
o nej zmieňuje vo všetkých štyroch evanjeliách
aj v Skutkoch apoštolov.

MÁRIA
Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

Mozaika Presvätej Bohorodičky v Chráme Božej údrosti v Istanbule. Zdroj: wikimedia.org

PANNA Z NAZARETA
Keď anjel navštívi Máriu, pozdraví ju slovami: „Zdravas´,
milosti plná, Pán s tebou... Neboj sa, Mária, našla si milosť
u Boha. Počneš a porodíš syna, a dáš mu meno Ježiš. On
bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho...“
(Lk 1, 28 – 32) Ešte nebola vydatá, preto sa pýta: „Ako sa to
stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel odpovedá: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj
dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1, 34 – 35)
Židovský národ očakával narodenie Mesiáša. Prorok Izaiáš
predpovedal: „Hľa, panna počne a porodí syna, a dá mu
meno Emanuel!“ (Iz 7, 14) Pre kresťanov je viera v Najsvätejšiu Trojicu samozrejmosťou. Ale v židovstve neexistoval
v prvom storočí termín Svätý Duch. Celé storočia Boh Izraelitov vychovával k prísnemu monoteizmu. Skutočnosť, že
by „Boh mal syna“, je v židovstve dodnes nepredstaviteľná.
Ako to mohlo pochopiť mladé židovské dievča? Nijako. Mária riskovala všetko. Kto jej uverí, že počala dieťa zo Svätého
Ducha? Ako môže dokázať svoju nevinu, keď bude tehotná
pred svadbou? Jej povesť bude zničená, hrozí jej ukameňovanie. O to viac zaráža jej odpoveď: „Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Mária chce
napriek všetkému plniť Božiu vôľu. Uverí slovám anjela, že
Bohu nič nie je nemožné. Vtedy sa Slovo stáva telom a začína
prebývať medzi nami. (Jn 1, 14)

NÁVŠTEVA ALŽBETY
Mária navštívi príbuznú Alžbetu, ktorá ju nadšene víta:
„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho
života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza

ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav
v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa
v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
(Lk 1, 42 – 45) Mária chváli Boha: „Velebí
moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu,
mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto
chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je
mocný...“ (Lk 1, 46 – 49) Obe ženy vedia, že
Boh ich navštívil veľmi konkrétnym spôsobom. Svätý Duch im dáva milosť chápať
súvislosti, ktoré prevyšujú ľudský rozum.
Tu kdesi má korene ruženec. Uvedomujeme si, že touto modlitbou vlastne citujeme
biblické slová anjela a Alžbety? Biblia sa
napĺňa aj v Máriiných slovách: „Od tejto
chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ Preto je veľmi správne, že mariánska
úcta je integrálnou súčasťou Cirkvi.

BOŽIA MATKA
Žiaden luxusný palác. Ani drahé oblečenie. Ako sa Boh stará o svojho Syna?
Vskutku veľmi paradoxne. Maštaľ.
Plienky. Jasličky. Matka ho dojčí. Zvieratá
ho zohrievajú svojím dychom. Chudoba.
Pokora. Odovzdanosť. Dôvera. A najčistejšia láska, ktorej je schopné iba dieťa.
A práve to Máriino dieťa je už viac než
dvetisíc rokov nevyčerpateľným zdrojom
radosti aj vtedy, keď všetko ostatné chýba.
Mária nešomre, nesťažuje sa, nenárokuje
si na špeciálne zaobchádzanie ako VIP
matka Božieho Syna. Vo svojom srdci
zachováva všetky slová o svojom synovi
a premýšľa o nich. Láska nič neberie
pre seba, ale učí nás dávať všetko.
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Pánovho Mesiáša. Keď rodičia prinášajú
Ježiša do chrámu, aby ho podľa Mojžišovho zákona obetovali Pánovi, vezme ho
do náručia a velebí Boha chválospevom.
A Márii hovorí: „On je ustanovený na pád
a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na
znamenie, ktorému budú odporovať –
a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby
vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
(Lk 2, 34 – 35) Simeon predpovedá Márii,
že jej špeciálna výsada byť matkou Mesiáša bude sprevádzaná počas jej pozemského života bolesťou.

hovorí obsluhujúcim: „Urobte všetko,
čo vám povie!“ (Jn 2, 5) A napriek tomu,
že ešte neprišla jeho hodina, Ježiš urobí
prvý zázrak a premení vodu na víno.
A to všetko iba preto, lebo ho o to žiada
jeho matka. Nerobí to preto, že by Mária
Ježišovi rozkazovala alebo ním manipulovala. Ježiš najlepšie pozná svoju matku
a ona jeho. Vie, že v jej srdci nikdy nie je
ani najmenší tieň zlého úmyslu. Všimla
si deficit manželov a chcela pomôcť. Tým,
čo Ježiš urobil, jasne deklaruje, akú veľkú
cenu má v jeho očiach Máriin príhovor.

Máriin život nebol ľahký. Počas noci
utekajú pred Herodesom, ktorý chce
Ježiša zabiť. Istý čas musia žiť v exile. A po
návrate do Nazareta nie je ťažké domyslieť si, ako žena „s pochybnou povesťou“
vyzerá v očiach ľudí. Aj to je jeden z mnohých mečov, ktoré prenikajú jej dušu,
lebo zmýšľania mnohých sŕdc vychádzajú
najavo. Keď sa dvanásťročný Ježiš stratí,
tri dni vôbec netuší, čo s ním je. Keď ho
nájdu, pýta sa: „Syn môj, čo si nám to
urobil? Tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou
hľadali!“ (Lk 2, 48) Keď dospelý Ježiš verejne účinkuje, od začiatku má odporcov,
ktorí neprijímajú jeho učenie. Dokonca
ani príbuzní ho nechápu a hovoria, že
sa pomiatol. Zákonníci si myslia, že je
posadnutý nečistým duchom. Proroctvo
sa napĺňa. Máriino srdce krváca neustále.

Mária nehovorí veľa. Ale jedinou vetou
vyjadrila podstatu. Urobte všetko, čo vám
hovorí môj syn, akokoľvek by to vyzeralo
nelogicky alebo beznádejne. Akú logiku
malo napĺňať šesť kamenných nádob
vodou, keď chýbalo víno? Ešte nikdy
predtým Ježiš nespravil žiaden zázrak.
Kto mohol vedieť, čo sa stane? Mária. Iba
ona to vedela. Preto ak robíme všetko, čo
Ježiš hovorí, a dovolíme Márii prihovárať
sa za nás, očakávajme zázraky aj v našich
životoch.

SVADBA V KÁNE
Mária je hosťom na svadbe a je tam aj Ježiš s učeníkmi. Keď sa minie víno, hovorí
Ježišovi: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedá: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte
neprišla moja hodina.“ (Jn 2, 3 – 4) Mária

SIMEONOVO
PROROCTVO
V Jeruzaleme žije nábožný starec, ktorý
má prísľub, že neumrie, kým neuvidí

Relikvie úctyhodného pásu našej Presvätej Vládkyne
a Bohorodičky na seba viažu dve legendy, podľa ktorých
ho odovzdala Cirkvi samotná Bohorodička. Prvá hovorí,
že ho Panna odovzdala tesne pred svojím usnutím dvom
vdovám, a druhá legenda opisuje príbeh opäť neveriaceho
apoštola Tomáša, ktorý tento raz neveril nanebovzatiu
Presvätej Bohorodičky. Po presvedčení sa nahliadnutím
do jej prázdneho hrobu mu pás spadol do rúk z neba.
Pás zhotovila podľa tradície Panna Mária z ťavej srsti
a samotná ho aj nosila. V súčasnosti existuje v troch
fragmentoch. Jeden je na hore Athos v severnom Grécku,
druhý v kláštore v nemeckom Trieri a tretí v Gruzínsku.

POD KRÍŽOM
Pre matku je najväčšou bolesťou, keď vidí
trpieť a zomierať svoje dieťa. Vie, že Judáš
ho predal za tridsať strieborných, Peter ho
trikrát zaprel a učeníci opustili. Veľrada
ho odsúdi na základe krivých svedectiev.
Pilát ho dá kruto zbičovať, vojaci ho korunujú tŕním. Sfanatizovaný dav si vyberá
Barabáša. Sám si nesie kríž a Šimon mu
pomáha iba z donútenia. Na Golgote ho
hrozným spôsobom ukrižujú. Tri hodiny
visí na kríži, dieťa jej pred očami zomiera
v nevysloviteľných mukách. 8
Relikviár s pásom Presvätej Bohorodičky nachádzajúci sa na hore Athos. Zdroj: iia-rf.ru
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Mária má najväčšiu účasť na tom, ako sa
ľudská zloba a mocnosti pekla vŕšia na jej
synovi. Nesmierna bolesť jej trhá srdce,
ale aj vtedy zostáva verná a poslušná Bohu.
Tu pod krížom dostáva nové poslanie.
Keď Ježiš zbadá Jána, povie matke:
„Žena, hľa tvoj syn!“ A Jánovi zasa: „Hľa,
tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník
zoberie k sebe. (Jn 19, 26 – 27) Ježišovým
posledným želaním tesne pred smrťou
bolo, aby nás Mária prijala za svoje deti.
A aby sme ju my prijali za svoju matku tak
ako učeník Ján.
Chápeme jeho závet? Kým je Mária
pre mňa? Je to iba Ježišova matka? Alebo
je to moja matka? V tomto ponímaní je
zásadný rozdiel. Nebojme sa prijať Máriu
hlboko do svojho srdca. V ťažkých chvíľach života, keď sa nás nepriateľ bude
snažiť oklamať, že Boh nás opustil, alebo
že zomrel a všetkému je koniec, vrhnime
sa do náručia Matky. Zo všetkých ľudí ona
tomu rozumie najlepšie. Bude nás pevne
držať v náručí, kým v našom srdci znova
nevypučí odumreté zrno viery, nádeje
a lásky. Možno muselo odumrieť iba
preto, aby sme mohli Bohu prinášať ešte
väčšiu úrodu. (porov. Jn 12, 24)

PÁNOVA UČENÍČKA
Spomedzi učeníkov je Mária najdokonalejšou Pánovou učeníčkou. Je plná Svätého Ducha. Neustále počúva Božie slovo,
uvažuje o ňom vo svojom srdci a praktizuje ho svojím životom. Keď raz Ježiš
učil zástup, prišli mu oznámiť, že vonku
ho hľadá jeho matka, bratia a sestry. Ale
on im odvetil: „Kto je moja matka a moji
bratia?“ Rozhliadol sa po tých, ktorí
sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja
matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu
vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“
(Mk 3, 33 – 35)
Čo tým Ježiš myslel? Urazil či degradoval
svoju matku? Vôbec nie. Veď kto z ľudí
naplnil Božiu vôľu dokonalejšie než ona?
Ježiš neznížil hodnotu Márie, ale nás
všetkých chce pozdvihnúť na jej úroveň. Po Ježišovom nanebovstúpení, keď
učeníci vo večeradle očakávajú príchod
sľúbeného Svätého Ducha, je to práve
Mária, ktorá ich drží na modlitbách a stojí pri zrode Cirkvi. (porov. Sk 1, 14)
Dovoľme jej pomáhať nám na ceste
k svätosti.
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VŠETCI
ZA JEDNÉHO,
JEDEN
VŠETKÝM
Marta GROMOŠOVÁ

Boh k nám prehovára napríklad aj humorom alebo
šokom. Osobne uprednostňujem ten prvý spôsob, je mi
bytostne prirodzené rozosmiať sa, urobiť grimasu,
aj keď sa zožieram a dusím vo vlastnej šťave.
Vianoce nie sú výnimočné len tým, že
už dve tisícročia sa nám pravidelne narodí nemluvniatko do jasličiek, prípadov ich zvláštnych osláv je celosvetovo
obrovské, priam nepreberné množstvo.
Nečakané návraty tých evanjeliovo
márnotratných, stretnutia osudových
lások, strýkov návrat z ruského zajatia,
utajený príchod Ježiška do väzenskej
cely... Všelijako to ešte môže na Vianoce vypáliť. Napríklad nás pribrzdí čosi,
o čom sa nám ani nesnívalo, alebo sú aj
poslednou šancou dopovedať, čo sme
nestihli počas dlhých desaťročí spoločného života, konečne vyjadriť, čo nám
nešlo zo srdca cez rozum na jazyk, aby
dotyčný pochopil a prijal, že potreba
odpustiť a získať odpustenie je tou
najvlastnejšou túžbou každej ľudskej
bytosti. Veru, stať sa môže čokoľvek.
Milosrdný Boh nám môže dožičiť aj
útek priamo z hrobárovej lopaty...
Vo filme dokáže krátky hysterický
telefonát dramaticky zmeniť dej. Aj
v živote by nám to tak vyhovovalo:
pohľadom sa pretláčame s digitálnymi paličkami na hodinách a nútime
ich presunúť sa aspoň o tých pár dní,
aspoň nad laboratórny výsledok prvej
biopsie, aspoň očkom nazrieť do pato-

lógovho mikroskopu, môcť sa uistiť, že
veď vlastne o nič nejde, taká drobnosť,
odstránime na jednodňovke, zbytočná panika, mamička, takéto zákroky
robievajú u nás na vrátnici, hneď
pri hlavnej bráne, haha... Ani najväčší
optimista si v krízových situáciách
nemôže byť istý, či má nárok na neodôvodnenú nádej, keď moderná veda
exaktne popisuje onkologické parametre s presnosťou na nanometre, s váhou
a objemom parazitujúceho tkaniva
vnútri mladučkého organizmu.
Vianočné nemocničné menu šetriacej
diéty je blízke užívaniu vlnkového
papiera namočeného v teplej vode.
Na medvedie labky, cantuccini, šuhajdy
a záviny s rôznymi plnkami treba rýchlo zabudnúť. Udržiavacie dávky troch
porcií vyváženej stravy denne prekladajú kokteily cytostatík. Na nebeskú
bránu búšia členovia spoločenstiev celej
farnosti, kňazi dopĺňajú do modlitieb
ďalšie konkrétne meno, občas dodajú
krátky komentár a vyzvú veriacich, aby
neváhali pridať individuálne prosby,
ide o mladý život, o jednu z najťažších
skúšok v živote rodiny. Šepkanie neznámych je neznesiteľné, dohady horšie
ako krutá pravda, ktorú vyslovuješ tak
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realisticky, až sa vyľakáš, či to hovoríš ty, či
sa ťa to bytostne dotýka, či ide ozaj o tvoje
dieťa. Počuješ sa opakovať (koľký raz už?)
podrobnosti diagnostiky, názvy liekov,
prognózy, protokol liečby, nezvyčajné
vedľajšie účinky, takmer nespávaš, lebo
kým konečne ustatá odpadneš do postele,
treba volať na pohotovosť, zrážať a zapisovať krivku horúčky, na kusy rátať krvinky
a doštičky, ani si len netušila, čo všetko
sa do jedinej kvapôčky krvi pomestí, keď
sa naučíš presne a bezbolestne napichnúť kapiláru bez toho, aby si zničila ten
nový set zo zahraničia, je veľmi kvalitný,
citlivý a hriešne drahý. Modlia sa aj bratia
a sestry v zahraničí, zapája sa celý Sekčov,
bývalí aj súčasní spolužiaci, veľká rodina
netúži po toľkej popularite.

Hospitalizované detské oči najprv skúmajú okolie, potom sa zahľadia do iných
hospitalizovaných očí, prerátajú si navzájom vlasy, z ktorých sa ani jeden nestratí
bez Božieho vedomia, a odchádzajú sa

pexels.com

Veľká rodina vo všeobecnosti nedopraje
svojim členom priveľa súkromia, zabráni im mať akékoľvek tajomstvá. Prečo
teda toto životu nebezpečné tajomstvo
chcelo tajnostkára pochovať, prečo nikto
z mladších súrodencov „nenatrel“ svojho
veľkého brata, keď ledva prekladal nohy
od únavy, prečo nedokázal fungovať ako
ešte pred pár týždňami? Prečo nemal
mladý dospelý aspoň trocha dôvery
ku komukoľvek zo starších, aby naznačil
svoju ťažkosť, nepohodlie a problémy?
Najhoršie sú noci. Ten čas, keď mozog
resetuje svoj softvér, keď sa v nevedomí
prepájajú centrá bez akejkoľvek logiky
a pred očami vyrastajú obludné katastrofické scenáre. Neznášaš ten nočný čas,
keď sa nevládzeš modliť, ale nedokážeš
spať, keď sa ti mozog múti ako špenátové smoothie s mrazenými jahodami,
ktoré by si nedokázala vypiť ani za všetky
peniaze na svete. Netelefonuješ, neodpovedáš na správy, lebo nemáš potrebu
čokoľvek vravieť, túliš sa v Božej dlani
a k Ježišovmu srdcu pritláčaš ubolené telo
svojho syna. Asi sa má dobre alebo aspoň
spí, keď nie je pripojený na nete. Chabá nádej rodičovskej kontroly veľkého,
silného, múdreho, dobrého, poslušného
chlapca. Nerátaš s vypnutým telefónom, lebo prístroje sú veľmi citlivé. To
je už po Vianociach a vyzerá to, akoby
ani neboli, akoby sa zázrak stal inde,
lebo zatiaľ najväčším zázrakom bolo, že
to syn prežil. Narodený Ježiš mu dáva
nádej. Začína sa novoročné šialenstvo a ty
v duchu vystupuješ do vysokých poschodí
miestnej nemocnice.
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pozerať na silvestrovský ohňostroj. Tento
rok ho mesto zaplatilo naozaj veľkolepý!
Padajúce iskričky, točiace sa bengálske
ohne, občas ohlušujúca zápalná fľaša,
streľba ako pri občianskej vojne. Na rozveselenie všetkých na tom sterilnom, bezdotykovom poschodí, kde nesmie prežiť
ani jediná genetická informácia DNA ani
toho najmenšieho vírusu. Všetko čistulinko vydezinfikované, sterilne neosobné,
akoby z inej galaxie.
Milióny do luftu, tisíce škatúľ po zemi,
hluk, papiere, neporiadok sneh do rána
neprikryje, odpracú ho ranné smetiarske
zmeny, vďaka za ich robotu. Do ohlušujúceho piskotu vybuchujúcich petárd vstúpi
súzvuk zvonov všetkých prešovských
kostolov. Odriekaš potichu modlitbu
Pána, ako by ste to teraz robili s rodičmi
a súrodencami na balkóne. Už by ti dovolili aj si pripiť, zaželali by ste si, nech vás
všetko zlé zďaleka obchádza. Vieš, že ti to
teraz želá veľká časť tvojho rodného mesta, koľkí oželejú štátnu hymnu, aby bolo
ich prvým novoročným prianím práve
tvoje uzdravenie. Väčšina z nich vie, že to
bude zázrak, že je na ne medicína bohatá
aj dnes, že nám ich Boh rád dopraje, ak
ho budeme prosiť. Prosíme, Pane, vrúcne
prosíme, neodbytne kladieme nášho chorého brata, čo by nám mohol byť synom,
pred tvoju tvár a úpenlivo ťa prosíme
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(NE)ŠČASŤA
František KUDZEJ
V prostori Domaša-Valkov
chopáv zlatu rybku Janko
i hovoráť sobi: „Janku,
teper zahaňbyš i banku,
ščasťa naklonene ťi je,
budeš slavnyj, zbohaťiješ...“
Rybka na to: „Ňi, žyvane,
ňič takoho sja ne stane.
Pohľadaj bugeľar’, Janku,
porychtuj sobi občanku,
doraz zaplatyš eur tristo,
bo ne maš rybarskyj lystok.“
Božyj mlyn mele pomaly,
no zato dokladno,
toty, što bohatstvo vkraly,
paduť zhory na dno.
o zázrak, veď len ty môžeš, veď len ty
neodoprieš, keď sa toľkí prihovárame...
„Výsledková listina“ tvojho zdravia je
na dlhý čas priepustkou za kamarátmi,
do školy, pomaly pridávaš tréningy.
Nesmieš to prehnať, každý priestupok
znamená domáce väzenie medzi štyr-

Vianoce
S ČASOPISOM

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ
PREŽITIE SVIATKOV NARODENIA
PÁNA A PLNOSŤ BOŽIEHO POŽEHNANIA
V NOVOM ROKU 2021 VŠETKÝM
ČITATEĽOM A PODPOROVATEĽOM
VYPROSUJE REDAKCIA ČASOPISU SLOVO.

mi múrmi nemocničnej izby. Zvykáš si
na odovzdanosť, uvedomuješ si, že slovo
„plánovať“ má v tvojom rodnom nárečí
podľa mnohých vtipkárov rovnaký slovný
základ ako slovo „plano“, čiže zle, že remisia sa môže ľahko zmeniť na relaps, lebo
Pán ti už dal veľakrát najavo, že nikdy nie
je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Ale aj
lepšie. Pokojne by si mohol o mesiac maturovať z praktických disciplín na strednej zdravotníckej, máš skvelé poznatky
z anatómie a základy domácej starostlivosti o pacienta. Dospelí sa pomaly
upokojujú, vytrvalo sa modlia za tvoje
uzdravenie, za pokoj, silu, uvedomujú si
potrebu budovania vzťahov v rodine. Nie,
nie si odstrašujúcim príkladom, nie si
mementom alebo zdvihnutým prstom, si
dôkazom nevýslovnej Božej lásky a milosrdenstva, dobroty, trpezlivosti a obrátenia mnohých. Tvoj stav sa zlepšuje, rastú
ti nové vlasy, ubúda bolestivých zákrokov,
ktoré treba podstúpiť, pripravuješ sa
na vyvrcholenie cirkevného roka, najťažšieho v tvojom mladom živote. Strastný
týždeň prináša mnoho utrpenia aj tebe,
kontroly, punkcie, skúšanie nových liekov. Trpíš spolu s Ježišom, aby sa na tebe
oslávil, aby nám po kňazovom Christos
voskrese pípla správa od tvojich rodičov, že sa Pán oslávil tvojím vyliečením
z príšernej choroby. Voistinu voskrese,
odpovedáme z celej sily.
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AKO SOM SA STALA
PANI LEWISOVOU
Martin ŠVIKRUHA

Autorka bestsellerov Patti Callahanová prichádza s výnimočným románom o Joy Davidmanovej, žene, ktorú C. S.
Lewis označoval za „celý svoj svet“. Jej talent dal vzniknúť
príbehu, ktorý vyrozpráva skutočný, no miestami až neuveriteľný príbeh muža a ženy. Pravdivé osudy, ktoré si autorka vzala pod svoje spisovateľské krídla, možno označiť
za klenot inšpirácie a pôdu, ktorej úrodnosť garantujú dva
skutočné ľudské životy.

Táto kniha sa venuje jednému z najväčších ľúbostných príbehov v moderných
dejinách. Stretávame sa v nej so skvelou
spisovateľkou, nesmierne nezávislou matkou a vášnivou ženou, ktorá zmenila život
rešpektovaného autora a inšpirovala ho
k napísaniu kníh, ktoré nás dodnes očarujú a menia nám životy. Joy žila v čase, keď
ženy nemalo byť počuť – vďaka láske však
obaja dokázali povedať aj veci, o ktorých
ani netušili, že ich vôbec možno cítiť.
Callahanová v románe vynikajúco zvládla
ľudskosť a cestu viery postáv, najmä Joy.
Bolo osviežujúce vidieť jemný spôsob,
akým autorka nechala Joy prostredníctvom svojich myšlienok a konania
ukázať racionalizácie, manipulácie, jej
silné stránky a duševné boje. Tak ako my
i Joy pravdepodobne úplne nerozpoznávala svoje silné a slabé stránky vo svojej
role manželky, matky, dcéry a priateľky.
Vďaka Callahanovej sa vieme s ľudskosťou
a bojmi Joy rýchlo stotožniť a pred nami
sa zrazu ukazuje cesta k emocionálnemu
uzdraveniu a duchovnej zrelosti.

Keď si poetka a spisovateľka Joy Davidmanová začala písať s C. S. Lewisom,
spisovateľom, ktorý je veľmi obúbený aj
na Slovensku, nehľadala lásku, ale odpovede na duchovné otázky. Príbeh ich lásky je
čiastočne odhaľovaný aj vo filme s Anthonym Hopkinsom Krajina tieňov.
Joino rozpadávajúce sa manželstvo už
dávno nedržalo pokope. Joy mala pocit,
že všetko, čo z New Yorku pozná, musí byť

váženej oxfordskej spoločnosti a autorovi
jej milovanej Narnie cudzie, prostredníctvom listov sa však predsa len zblížili.
No a tak sa Joy vydala na cestu za najväčším dobrodružstvom svojho života: z Ameriky odcestovala do Anglicka, potom sa
vrátila, čelila manželskej kríze a chudobe,
objavila priateľstvo a vieru a nakoniec aj
lásku, ktorú nedokázala zničiť ani hrozba
smrti.

Kniha zachytáva duchovný rast a vieru,
keď Joy postupne spája chápanie vlastných
problémov s prijatím lásky hlbšej ako
to, čo tak zúfalo hľadala medzi ľuďmi.
Spôsob, akým autorka namiešala koktail
Lewisových diel a myšlienkových pochodov, rozvinula jeho slávnu, teologicky
prepracovanú beletriu a literatúru faktu,
často prostredníctvom rozhovorov a korešpondencie s Joy, často hraničí s literárnou
genialitou.
Ako som sa stala pani Lewisovou je
fascinujúci historický román, ktorý nám
zároveň poskytuje náhľad do života človeka, ktorý sa živí písaním. Predovšetkým je
to však ľúbostný príbeh – príbeh o láske
k literatúre a myšlienkam a o láske medzi
manželom a manželkou, ktorá nakoniec
predsa len nebola až taká nemožná.

www.casopisslovo.sk
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SLOVENSKÝ
BETLEHEM
V RAJECKEJ LESNEJ
Miroslav DANCÁK

Pred 25 rokmi, pri príležitosti návštevy pápeža sv. Jána
Pavla II. na Slovensku, bol 26. novembra 1995 otvorený
pozoruhodný Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej.
Tradícia betlehemov pochádza z čias
svätého Františka z Assisi, ktorý na Vianoce v roku 1223 pripravil v jaskyni jasle,
do ktorých uložil živé dieťa. Napodobením
situácie opísanej v Biblii chcel upozorniť
nielen svojich spolubratov, ale aj obyvateľov mestečka Greccio na veľkú chudobu,
v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet. To
zapôsobilo na prítomných ľudí natoľko, že
aj po Františkovej smrti zhotovovali živé
aj umelé betlehemy, a tak napodobňovali
lásku Boha, ktorý sa nám dal ako dar.
Na území dnešného Slovenska sa betlehemy začali stavať v 13. storočí. V období
baroka sa v kostoloch stavali honosné
betlehemy v životnej veľkosti. Koncom
18. storočia vydal Jozef II. nariadenie, ktorým zakázal stavať betlehemy v chrámoch
pre veľkú honosnosť a nákladnosť. Tak
si ľudia začali stavať betlehemy v zjednodušenej podobe doma. Na Slovensku

prevládali drevené vyrezávané betlehemy.
Keďže najviac rezbárskych majstrov žilo
v okolí banských miest, najkrajšie betlehemy sa nachádzali na strednom Slovensku.
Na severnom a východnom Slovensku
prevládali jednoduchšie typy. Nový
rozkvet zaznamenali betlehemy po roku
1989. Súčasnú líniu reprezentuje betlehem
v Rajeckej Lesnej.
Rajecká Lesná je staré pútnické miesto,
ktorého vznik sa datuje do začiatku
14. storočia. Má najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe. Vďaka tomuto
betlehemu prichádzajú do dediny ľudia
z celého Slovenska, ale aj z okolitých krajín.
Pohyblivý betlehem je odkazom veriaceho
človeka, zručného rezbára a konštruktéra.
Je dielom majstra rezbára Jozefa Pekaru.
Majster Jozef na tomto diele pracoval
od roku 1980 a dielo dokončil v roku 1996.
Zomrel v Rajeckých Tepliciach v roku 2005.

Betlehem je 8,5 metra dlhý, 2,5 metra
široký a 3 metre vysoký. Je v ňom rozmiestnených asi tristo postáv, z ktorých sa
polovica pohybuje. Viac ako sto drevených
postavičiek prezentuje ručné práce žien,
namáhavú prácu mužov, hry detí, činnosti
všedných i sviatočných dní. Tieto veci zaraďujú betlehem medzi najväčšie vyrezávané
betlehemy nielen na Slovensku a v Európe,
ale zároveň z neho robia najväčšiu drevorezbu svojho druhu na svete. Nachádza sa
v Dome Božieho narodenia, ktorý je súčasťou pútnického areálu pri Bazilike Narodenia Panny Márie. Betlehem bol otvorený
v roku 1995 aj pri príležitosti blížiaceho sa
výročia dvetisíc rokov od narodenia Ježiša
v Betleheme. Vtedy bola sprístupnená prvá
časť diela – oblasť Stredoslovenského kraja,
pričom v nasledujúcom roku dielo skompletizovali doplnením Východoslovenského a Západoslovenského kraja.
Betlehem predstavuje kultúru, život, zvyky
a tradičné pracovné činnosti slovenského ľudu, napríklad pastierov, baníkov,
vinohradníkov, drevorubačov, remeselníkov, hrnčiarov, stolárov či kováčov. Scéna
Božieho narodenia sa nachádza uprostred
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diela. Z biblických námetov tu nájdeme iba
jasličky s Ježiškom a pri nich Máriu s Jozefom.
Nachádzame tu dominanty hradov (Devín,
Bratislava, Trenčín, Orava) a katedrály (Nitra,
Trnava, Spišská Kapitula, Košice, Žilina). V pozadí sa vypína Kriváň, jeden z tatranských štítov,
ktorý je symbolom slovenskej krajiny. Súčasťou
betlehema sú aj moderné stavby, napríklad
Most SNP v Bratislave či rýchloloď plaviaca sa
po Dunaji. Obdivuhodná expozícia nezobrazuje
iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského
národa.
A hoci v betleheme nenájdete ani jednu gréckokatolícku katedrálu, v pravom dolnom rohu
je dominantnou osvetlenou stavbou gréckokatolícka Cerkev Ochrany Presvätej Bohorodičky
z roku 1730, ktorá sa pôvodne nachádzala v obci
Mikulášová. Bola postavená bez jediného klinca. Dnes sa nachádza v Bardejovských Kúpeľoch
a slúži nielen ako umelecký, ale aj ako sakrálny
objekt. Navyše, v roku 2005 bola zrekonštruovaná, a to vrátane štýlovej drevenej ohrady
s dvomi bránkami, ktorá však nie je v betleheme
zobrazená.
Slovenský betlehem nie je v Rajeckej Lesnej
náhodou. Od dávnych čias sem prichádzali
pútnici zo širokého okolia. Dodnes sa stretávajú
v Bazilike Narodenia Panny Márie.
Aj keď sa nájde návštevník, ktorého nepriláka
viera a nádej, zastane pred dielom majstra Pekaru v úžase a vo svojom vnútri sa musí zamyslieť
nad zmyslom ľudského bytia. K tomu vyzýva
odkaz umelca, ktorý do diela vložil celé svoje
srdce.

Pri návšteve Slovenského betlehema môžeme
zažiť a uvedomiť si, aké sú Vianoce univerzálne
a osobne krásne. Preto, lebo každý z nás si môže
vymodelovať svoj betlehem, ale žiadna z našich
predstáv nezničí to, že Spasiteľ je tu pre každého
a že tým najkrajším darom je Božia láska.

Juraj Zbýňovec

Návštevník si betlehem môže pozrieť po celý rok
(www.rajeckalesna.org,
facebook: Fara Frivald).
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SPOLOČENSTVO
SKALA
Michal HOSPODÁR
ločenstva zameraná na prehĺbenie života
rodín podľa Božieho plánu. Prvé rodiny
prijali radostnú zvesť o manželstve a absolvovali viacročnú komplexnú formáciu.
Následne samy odovzdávajú túto radostnú zvesť o rodine, potvrdenú vlastným
životom a svedectvom iným rodinám.
Tí, ktorí prešli formáciou, prijímajú aj
osobné záväzky vedúce k zveľadeniu ich
duchovného života i rodinného šťastia.
Nedávno bolo na ostatnom Dni spoločenstva aj celoživotné prijatie záväzkov prvých piatich kňazských manželských páDeň spoločenstva SKALA 27. septembra 2020. Autor fotografie: Martin Mráz

Súčasná rodina je vystavená rôznym skúškam,
ktoré preverujú jej odolnosť či stabilitu. Spoločenský
a legislatívny atak zo strany verejnej moci, liberálnych
médií a vôbec atmosféra v postmodernej spoločnosti
sa podpisujú pod jej neblahý stav. Viditeľná deštrukcia
rodiny je obalom, za ktorým sa skrýva duchovný boj
o pravé dobro manželov a detí. Aj z tohto dôvodu je
hľadanie účinných pro-striedkov na formáciu kresťanských
rodín prioritou súčasnej pastorácie.
Jedným z takýchto prostriedkov je spoločenstvo SKALA. Názov spoločenstva
vyjadruje skutočnosť, že ide o Spoločenstvo Kňazských A LAických rodín. Ďalším
námetom pre názov spoločenstva je biblický citát: „Nik nie je taký svätý ako Pán,
niet Skaly, ako je náš Boh“ (1 Sam 2, 2).
Prvý zárodok dnešného spoločenstva je
spojený s gréckokatolíckou kňazskou
rodinou, ktorá túžila žiť svoju vieru
spoločne s inými. V roku 2004 sa začalo s týmto úmyslom stretávať niekoľko
kňazských rodín na východe Slovenska.
Postupne boli oslovené aj ďalšie gréckokatolícke kňazské rodiny, ktoré prechádzali
procesom formácie. Tie potom od roku
2010 začali evanjelizačnú činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov.
Dnes tvorí spoločenstvo SKALA približne sto rodín, z toho 23 kňazských.
Laickými členmi sú gréckokatolíci, ako
aj rímskokatolíci. V roku 2014 požehnal
členov spoločenstva SKALA a listom
odobril jeho činnosť preosvietený vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny
biskup. Svoje povzbudenie k činnosti
spoločenstva vyslovil aj najosvietenejší
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Sídlo spoločenstva je vo Veľkom Ruskove, kde bol v jeseni 2018
posvätený aj vlastný objekt s ubytovaním

pre lídra a priestorom na stretávanie sa
členov spoločenstva.

SPIRITUALITA
Vedenie spoločenstva si uvedomuje, že
najohrozenejšou bunkou spoločnosti
i Cirkvi v súčasnej západnej kultúre je
rodina. Z tohto dôvodu je spiritualita spo-

rov, ktoré prešli komplexnou formáciou.
Keďže rodina je rozvetvená skutočnosť, aj
ciele jej obnovy a formácie sú mnohoraké.
Za parciálne ciele možno považovať spolužitie manželov v jednote, udržiavanie plameňa lásky s Kristom uprostred a rešpektovanie morálneho zákona vytvárajúce
skutočnú krásu života. V takejto atmosfére stabilnej a funkčnej rodiny sa prirodze-
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ne odovzdávajú tieto hodnoty aj deťom.
Ďalším dôležitým cieľom popri duchovnej
formácii je apologetická formácia rodín,
reagujúca na aktuálne mätúce a protirečivé tendencie v postmodernej spoločnosti.
Konkrétnymi krokmi na ceste duchovnej
obnovy rodín sú: pravidelný sviatostný
život, spoločná modlitba v rodine, denné
rozjímanie nad Svätým písmom a neustále
čerpanie milostí zo sviatostného manželstva pre každodenný zápas o tvár vlastnej
rodiny.

KONKRÉTNE AKTIVITY
Spoločenstvo každoročne organizuje duchovné obnovy podľa jednotlivých tém
a stupňov formačného rastu. Po absolvovaní prvej tematickej obnovy je každá rodina (manželský pár) zadelená do kruhu
troch až štyroch párov. Tam sa pod vedením kňaza počas celého roka prehlbuje
v danej téme na pravidelných mesačných
stretnutiach. Obyčajne dvakrát v roku
je tzv. Deň spoločenstva, kde sa stretnú
všetci členovia SKALY a majú celodenný
prorodinný program. Počas roka (okrem
prázdnin) je každú druhú nedeľu príležitosť na spoločnú modlitbu v rámci modlitieb zvelebenia. V ostatnom čase sa
rozbehol aj program s názvom Škola učeníctva, kde prebieha dvojročná formácia
zrelých laických párov, vedúca k získaniu
certifikátu cirkevnej autority.

ŠTRUKTÚRA
Na čele spoločenstva je hlavný líder – otec
Peter Horváth, gréckokatolícky kňaz
Košickej eparchie, ktorý bol miestnym
hierarchom vyčlenený na túto službu.
V riadení mu pomáha lídrovský tím, čo je
volený orgán z kňazov i laikov. V spoločenstve sa vyprofilovali špecifické komisie
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(služby) pre jednotlivé oblasti života spoločenstva. Rozdelenie služieb sa opiera
o biblický citát: „On ustanovil niektorých
za apoštolov, niektorých za prorokov,
iných za evanjelistov a iných za pastierov
a učiteľov“ (Ef 4, 11). Každá pozostáva
z vedúceho komisie a menšieho tímu
spolupracovníkov.
Apoštolská – zahŕňa vodcovskú úlohu
Evanjelizačná – reaguje na požiadavky
evanjelizácie vo farnostiach
Modlitbová – napomáha evanjelizačné
aktivity modlitbovou podporou
Učiteľská – zahŕňa školu učeníctva
a vzdelávanie vo viere
Pastierska – venuje sa individuálnemu
sprevádzaniu, riešeniu problematických
vzťahov a uzdravovaniu

ŠPECIFICKOSŤ CHARIZMY
Pri existencii rôznych cirkevných i laických hnutí a spoločenstiev je legitímna
otázka, čo je vlastnou charizmou spoločenstva SKALA. Už samotný fakt, že základom spoločenstva sú gréckokatolícke

kňazské manželské páry, napovedá, že ide
o isté špecifikum v Cirkvi. Ženatí kňazi,
ktorí vykonávajú duchovnú službu a súčasne žijú rodinným životom, sú do istej
miery „raritou“. Súčasne sú obohatením
pre celú Katolícku cirkev, ako konštatuje
Druhý vatikánsky koncil (PO 16), lebo
z praxe poznajú manželský a rodinný
život, a tak majú osobitné poslanie práve
v pastorácii rodín.
Spoločenstvo pri svojom záujme o komplexné dobro rodín neľpie na obradových
rozdieloch ani nevytrháva rodiny zo života farností. Jeho zámerom je pozdvihnúť
život veriacich rodín duchovne, mravne
i ľudsky. Členovia a sympatizanti spoločenstva rešpektujú, že pri spoločných
aktivitách sa liturgické slávenia i ostatné
modlitby vykonávajú v byzantsko-slovanskom obrade.
Čo dodať na záver? Zápas o stabilnú
rodinu nemôžeme vyhrať sami. Potrebujeme nejakú komunitu, kde by sme cítili
vzájomnú modlitbovú i ľudskú podporu.
Ak sa vám zdá, že potrebujete povzbudenie alebo váš rodinný krb lásky už len
tlie či vyhasína, je tu ponúkaná cesta
na oživenie či záchranu každej rodiny.
Aj tej vašej.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s. r. o.
PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO
„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží,
zmiluj sa nado mnou hriešnym.“
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Prvé Kristovo slovo nie je kríž a jeho posledné slovo nie je smrť.

GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Online na FB
Pondelok Liturgia za členov GMPC (možnosť
poslať svoju prosbu do ekténie)
Utorok 18.00 Vysokoškolské stretko
Štvrtok 15.00 Stredoškolské stretko 18.00
Modlitebné stretko
V programe môžeš byť aktívny cez FB stránku: GMPC – Gréckokatolícke mládežnícke
pastoračné centrum v Prešove. Preto sleduj
a zdieľaj.
UNIPAS Košice, Dominikánske
nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske
fedorisin.jan@grkatke.sk, unipas@
grkatke.sk 0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online
na FB
S ÚSMEVOM
Bavia sa kolegyne po sviatkoch:
„Čo ti dal manžel pod stromček?”
„Norkový kožuch.”
„A sedí?”
„Áno, oni tam mali schovanú priemyselnú
kameru.”

ZDÁ SA VÁM TO ĽAHKÉ?

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“
1 Krn 16, 34

Jozef Petričko

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Natália Legiňová, nadšenkyňa umenia
Boh je dobrý vždy, v každom čase. Je to starostlivý Otec,
ktorý dáva na každého pozor, na mňa aj na teba. Vie, čo ťa
teší, vie, čo máš rád/rada a čo zas nie, vie aj to, čo ťa bolí,
a je tu, keď ho potrebuješ. A teraz prekvapenie − potrebuješ
ho vždy. Veľmi ťa ľúbi a chce byť s tebou stále. Chceš byť aj
ty s ním? Zalieva ťa milosťami každý deň od momentu, keď
opäť otváraš oči do nového dňa.
Páči sa mi to . Odpovedať

Barbora Mekelová, študentka, animátorka
Veríme, že všetko, čo Pán koná, je dobré a jeho milosrdenstvo večné. Napriek tomu strach zo smrti na Covid-19 hýbe
svetom. Kostoly sú zatvorené. Mohli by sme si pomyslieť:
„Ako to Boh, ktorý je dobrý, mohol dopustiť?“ Nedáva vám
to zmysel? A ako by sme sa potom stali svätými? Cez nedokonalý svet nás Pán robí dokonalejšími. Učí nás láske,
dôvere, odpusteniu, modlitbe a jeho spravodlivosti, nie tej
našej. Mňa o svojej dobrote presviedča každý deň. Upriamme oči na neho a budeme môcť úprimne vyznávať: „Pán je
dobrý! Oslavujme ho!“
Páči sa mi to . Odpovedať

Zuzana Stajančová, študentka

Skúste aj vy jedným ťahom nakresliť takúto
alebo podobnú ikonu.
Podeľte sa o svoje výtvory
s ostatnými na našom facebooku.
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Radujeme sa, oslavujeme a ďakujeme Pánovi, ak nám niečo
plánované dobre vyjde. Sme šťastní hoc iba za krásny slnečný deň. Ale nie všetky dni sú zaliate slnkom. Vieme ďakovať
Pánovi a oslavovať ho aj v dňoch ťažkostí a strastí? Aj keď
sme nahnevaní a myslíme si, že On nás v tom nechal samých, opak je pravdou. Práve v súžení máme nachádzať silu
a pomoc, ktorá pramení z jeho nekonečného milosrdenstva.
Preto, prosím, nezabúdajme na vďaku a oslavu Pána v každom čase i nečase. Tak ako si tento vtáčik dokáže spievať
v každej chvíli svojho života na oslavu Boha Otca, tak ani my
nezabúdajme a spievajme si spolu s ním. Velebme ho, lebo
jeho láska k nám je v každej chvíli nášho života obrovská
a nekonečná.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
SLUŽOBNÍK BOŽÍ
JÁN
HAVLÍK
Ján
Havlík
(1928 –
– 1965) sa narodil ako
najstarší zo štyroch
detí vo veľmi chudobnej rodine v Dubovciach. Do školy v Holíči
dochádzal denne osem
kilometrov pešo. Rok
po maturite bol spolu
s ostatnými novicmi
násilne odvezený
zo školy do „preškoľovacieho ústavu“ v obci
Kostolná. Nasledovali
nútené práce pri stavbe priehrady mládeže
v Nosiciach. Po prepustení ho znovu zatkli
a mučili. Nakoniec bol
vo väzení desať rokov.
Zomrel na Vianoce
v roku 1965.

rafosovce.fara.sk
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z kresťanského sveta

KARDINÁL SANDRI NAVŠTÍVIL EGYPT

PRIČLENENÁ FARNOSŤ

EGYPT g Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme kardinál Leonardo Sandri
navštívil v čase od 28. do 31. októbra Egypt.
Hlavným cieľom jeho cesty bola biskupská
vysviacka Mons. Claudia Luratiho, nového
apoštolského vikára Alexandrie pre latinských katolíkov. Pápež František vymenoval
Mons. Luratiho z misijnej kongregácie
komboniánov, ktorý dlhé roky pôsobil
v Egypte a Južnom Sudáne, za apoštolského
vikára 6. augusta. Samotná vysviacka sa
konala 30. októbra v Chráme svätého Jozefa.
V rámci svojej cesty sa kardinál Sandri stretol
s predstaviteľmi jednotlivých cirkví Egypta.
O aktuálnej cirkevnej situácii v tejto moslimskej republike a o výsledkoch ukončenej synody Koptskej katolíckej cirkvi ho
informoval Jeho Blaženosť Ibrahim Sidrak, koptský patriarcha Alexandrie. S aktuálnou situáciou Melchitskej katolíckej cirkvi v Sýrii a Libanone ho informoval Jeho
Blaženosť Youssef Absi, melchitský patriarcha Antiochie, ktorý bol v tom čase taktiež na návšteve Egypta. Kongregácia pre východné cirkvi v Ríme má okrem právom
určených kompetencií vo vzťahu k východným katolíckym cirkvám aj kompetencie
voči latinským katolíkom na tzv. tradičných územiach kresťanského Východu:
Egypt a Sinajský polostrov, Eritrea a severná Etiópia, Južné Albánsko, Bulharsko,
Cyprus, Grécko, Irán, Irak, Libanon, Palestína, Sýria, Jordánsko a Turecko. (TSKE)

DENVER/USA g V nedeľu 1. novembra zavítal
do Denveru vladyka John S. Pazak CSsR, eparchiálny biskup gréckokatolíckej eparchie so sídlom
vo Phoenixe v USA. Vladyka slávil svätú liturgiu
vo Farnosti svätých Cyrila a Metoda pre ruských
katolíkov v Denveri. Tá bola výnimočná tým, že
bol počas nej prečítaný list z Kongregácie pre východné cirkvi, ktorá rozhodla o začlenení tejto
farnosti do eparchie Phoenix (historický titul Van
Nuys). Zároveň ich vladyka John touto liturgiou
privítal v eparchii ako svojich veriacich. Táto farnosť
od svojho vzniku v roku 2003 až doteraz podliehala pod právomoc miestneho rímskokatolíckeho
arcibiskupa. Na liturgii bol okrem duchovného
tejto farnosti otca Chrysostoma Franka prítomný
aj duchovný ruténskej gréckokatolíckej farnosti
v Denveri otec Brian Escobedo a diakon tejto
farnosti otec Basil Ryan Balke. Ak by ruská farnosť
nebola zmenila jurisdikciu, tak by odchodom otca
Chrysostoma do dôchodku asi zanikla. Ruskí katolíci na území USA majú svoj pôvod predovšetkým
v radoch migrantov z Ruska po prvej svetovej vojne
a občianskej vojne v Rusku. Boli pre nich zriadené
viaceré farnosti. (Daniel Černý)

VATIKÁN g Svätý Otec František slávil
5. novembra pri oltári katedry vo vatikánskej
Bazilike svätého Petra omšu za stošesťdesiatdeväť zosnulých kardinálov a biskupov, ktorých
si Pán povolal do večnosti za ostatný rok. Traja
z nich pôvodom pochádzali zo Slovenska: vladyka Ján Eugen Kočiš, albrittský titulárny biskup, mukačevský vladyka Milan Šášik a spišský
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. (RV)
UŽHOROD/UKRAJINA g Apoštolský
administrátor Mukačevskej eparchie vladyka
Nil Luščak OFM slávil 31. októbra archijerejskú
liturgiu v užhorodskej katedrále, ktorou si spolu s veriacimi pripomenuli sviatok blaženého
Teodora Romžu, biskupa a mučeníka Mukačevskej eparchie. Vladyka Nil poukázal okrem
blaženého Teodora aj na osobu svojho svätiteľa
do kňazskej služby vladyku Ivana Semediho,
ktorý kňazské svätenie prijal z rúk blaženého
Teodora. Vďaka nemu poznávali kňazi a bohoslovci príklad blaženého hieromučeníka, a tak
mnohí statočne odolali komunizmu, úplatkom
i zastrašovaniam. (D. Černý)
VATIKÁN g 15. novembra slávila Cirkev už
po štvrtý raz Svetový deň chudobných. Jeho
tradičné podujatia boli v dôsledku pandémie
pozmenené. Svetový deň chudobných, ktorý sa
slávi vždy na 33. nedeľu cezročného obdobia,
bol ustanovený pápežom Františkom v závere
Roka milosrdenstva 2016. (RV)

ZOMREL VLADYKA
GERALD NICHOLAS DINO
PHOENIX/USA g V sobotu
14. novembra vo veku 80 rokov
odovzdal svoju nesmrteľnú dušu
do rúk svojho Stvoriteľa emeritný
vladyka gréckokatolíckej eparchie
Phoenix Gerald Nicholas Dino. Vladyka Gerald sa narodil 11. januára
1940 v Binghamtone v New Yorku.
Jeho predkovia prišli do Ameriky
z východoslovenských obcí Habura
a Čertižné. Pôvodne sa priezviskom
volali Daňo. Po skončení kňazského
seminára v roku 1965 bol vysvätený
za kňaza. Pôsobil vo viacerých farnostiach eparchie Passaic a v rokoch
1970 − 1972 pokračoval v Ríme
na štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte. Bol dlhoročným
protosynkelom eparchie Passaic.
V roku 2007 bol vymenovaný za sídelného biskupa eparchie Van Nuys. Aj vďaka
nemu bol prakticky po šestnástich rokoch fungovania ústredia eparchie v meste
Phoenix kánonicky vyriešený tento stav a vo februári 2010 sa bývalá eparchia
Van Nuys oficiálne premenovala na Eparchiu Ochrany Presvätej Bohorodičky
v meste Phoenix. Za jeho pôsobenia prišli do eparchie zo Slovenska aj otcovia
František Murín a Milan Kašperek. V roku 2010 prišiel v lete na Slovensko
a zúčastnil sa na hlavnej púti do Litmanovej, a súčasne navštívil historické obce
svojej rodiny. V Habure slávil svätú liturgiu a v Čertižnom navštívil chrám a pomodlil sa na miestnom cintoríne. Po odchode na emeritúru v máji 2016 ostal
pomáhať svojmu nástupcovi ako protosynkel. (Daniel Černý)

archív eparchie Phoenix

Oriente Cattolico
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SVIATOK
BL. HIEROMUČENÍKA
ROMŽU V RÍME
Mykhailo Brynko

Jozef HAVRILČÁK

PRÍHOVOR OTCA MARKA
DURLÁKA V ZÁVERE
VEČIERNE
Slávime pamiatku blaženého biskupa mučeníka, bývalého študenta tohto kolégia.
Pravdepodobne niekto z vás obýva izbu,
v ktorej býval on. V súvislosti s osobou
bl. hieromučeníka Teodora Romžu často
sa zvykne hovoriť o jeho smrti, o atentáte
na jeho osobu a o záhadných okolnostiach,
za akých zomrel násilnou smrťou v mukačevskej nemocnici. Dnes by som však
chcel povedať pár slov o jeho charaktere.
Charakter človeka sa najlepšie ukazuje v situáciách, keď je vystavený stresu, strachu
a psychickému nátlaku.

Gréckokatolícka cirkev si 31. októbra pripomína vo svojom
liturgickom kalendári blaženého hieromučeníka Teodora
Romžu, mukačevského biskupa. Tohto mučeníka dvadsiateho storočia si uctili nielen na Podkarpatí či Slovensku,
ale aj v ďalekom Ríme.
V predvečer sviatku blaženého hieromučeníka Teodora sa v Chráme prepodobného
Antona Veľkého pri Pápežskom ruskom
kolégiu Russicum slávila Veľká večiereň
s lítiou na jeho počesť.
Vladyka Romža počas svojich štúdií
v Ríme býval práve v tomto kolégiu, kde
sa pripravoval na misie v Rusku, ale Božia
prozreteľnosť mala s ním iné plány. Stal sa
mukačevským biskupom vo veľmi ťažkom
období, keď mocní tohto sveta rozhodovali o bytí či skôr nebytí Gréckokatolíckej

cirkvi. Práve on sa stal prvou významnou
obeťou ich diabolského rozhodnutia v našom regióne.
Aj v súčasnosti v tomto kolégiu bývajú
študenti, ktorí sú nositeľmi mukačevskej obradovej tradície, či už pochádzajú
zo samotnej Mukačevskej eparchie, alebo
z našej metropolitnej cirkvi na Slovensku,
v Maďarsku i v Amerike. Slávnostnej večierni predsedal otec Marko Durlák, kňaz
Prešovskej archieparchie, ktorý pracuje
na Kongregácii pre východné cirkvi.

Vladyka Teodor bol vystavený nejednému
tlaku, a vždy sa prejavil ako zrelý a charakterný človek, a to i napriek svojmu
mladému veku. Všimnime si jeho charakter pod tlakom sovietskej moci. Ponúkam
vám úryvok zo svedectva kuriálneho kňaza
Mukačevskej eparchie otca Bohdana Vološina, ktorý píše: „Hneď po vojne, keď Červená armáda obsadila Podkarpatskú Rus,
vedenie mesta Užhorod na čele so Sovietmi
zorganizovalo ďakovný večer na počesť
Červenej armády za šťastné oslobodenie
Užhorodu. Na slávnosť bol pozvaný aj
biskup s kanonikmi a kňazmi. Na večierok sa biskup dostavil v sprievode troch
kanonikov a jedného kňaza. Keď biskup
došiel, jeden z úradníkov ho poprosil, aby
predniesol nejaké slovo. Odmietnuť nebolo
možné, a tak sa biskup vydal smerom
na pódium. Predtým však podišiel k nemu
iný úradník a pošepkal mu, čo má hovoriť,
okrem iného aj to, že má vyjadriť túžbu
ľudu pripojiť sa k sovietskej Ukrajine.
Pri ceste na pódium vravel biskupovi:
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správe mukačevský kanonik otec Július
Marina, Kosteľnyk navštívil osobne Romžu
aspoň trikrát s úmyslom presvedčiť ho, ale
vždy bezúspešne, pretože biskup Romža
bol formovaný v Ríme a bol vždy verný
Apoštolskému stolcu. Násilnou smrťou
zomreli obaja, Kosteľnyk i Romža, ale ich
smrť mala rozdielnu povahu. Kosteľnyk
bol násilne zlikvidovaný rukou tých, ktorí
si ho najali a získali na svoju stranu, keď
ho už nepotrebovali. Romža sa stal obeťou
a mučeníkom za svoju vernosť Cirkvi a vytrvalosť vo viere.
Motív zavraždenia biskupa Romžu bol
kvalifikovaný ako odium religionis –
nenávisť voči náboženstvu. Tento slovný
výraz je dobré si zapamätať, pretože jeho
uplatňovanie v praxi je dnes na dennom
poriadku a má stále viac rastúcu tendenciu. Stačí nahliadnuť do susedného Poľska
za posledné mesiace, všimnúť si dianie
v ostatnom čase vo Francúzsku, sledovať
v susednom Česku rozbúrené vášne okolo
opätovného postavenia mariánskeho stĺpa
na Staromestskom námestí v Prahe alebo si
len občas prečítať články plné náboženskej
nenávisti, toho odium religionis, internetové komentáre pod článkami na chúlostivé
náboženské témy i na Slovensku, nehovoriac už o krajinách mimo európskeho
kontinentu.

,Som presvedčený, že nepoviete nič, čo by
mohlo uškodiť vám a vášmu ľudu.’ Biskup
vyslovil chválu a vďaku Bohu, ktorý nám
pomohol prežiť vojnu bez veľkých strát
a zopár všeobecnými vetami vyzval ľud
k vďačnosti Červenej armáde a Stalinovi,
ale ani len slovkom nespomenul to, čo mu
úradník pošepkal. O niekoľko dní priniesla
miestna tlač príhovor biskupa Teodora
Romžu prevzatý zo sovietskej tlače. Na veľké počudovanie všetci, ktorí biskupov
príhovor počuli na vlastné uši, konštatovali, že bol úplne iný než ten, ktorý sa
objavil v moskovskej tlači, kde sa uvádzalo,
že biskup vyslovil túžbu miestneho ľudu
pripojiť sa k sovietskej Ukrajine, napriek
tomu, že v skutočnosti o tom nepovedal
ani slovko. Keď sme sa pýtali redaktora
miestneho denníka, ako mohli uverejniť
slová, ktoré neboli vyslovené, odpovedal:
,A či je biskup proti tomu, aby sa Karpatská
Ukrajina zjednotila so svojou materskou
vlasťou?’ Tu sa už nedalo nič urobiť.“
Ďalší nátlak zakúšal vladyka Teodor
z cirkevnej strany. Keď bola v roku 1946

na tzv. Ľvovskom sobore zlikvidovaná
Gréckokatolícka cirkev v Haliči, jeden
z hlavných protagonistov soboru, apostatovaný kňaz a doktor teológie Gabriel Kosteľnyk si vzal osobne za úlohu presvedčiť
mukačevského biskupa, aby sa tiež odlúčil
od Katolíckej cirkvi. Ako uvádza vo svojej

Zdá sa, že nás kresťanov čakajú neľahké
časy, no pamätajme tiež, že charakter
človeka sa najlepšie prejavuje v krízových
situáciách. Nech nám blažený biskup
Teodor, ktorý práve v takých situáciách
nesklamal, pomáha ostať charakternými
ľuďmi, vedieť, kto sme a kam patríme, mať
svoje hodnoty a nevzdať sa ich, aj keby
nás to malo stáť príliš veľkú cenu, aby sme
rovnako ako on mohli po sebe zanechať
dobrú a svetlú pamiatku.
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Dobové zábery z Litmanovej. Zdroj: archív redakcie
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PRVÁ LITURGIA NA HORE ZVIR
z Litmanovej Ivetke Korčákovej a Katke
Česelkovej mala zjavovať Presvätá
Bohorodička. Momentálne je celý
priebeh zjavení s posolstvami odoslaný
na posúdenie pravosti na Kongregáciu
pre náuku viery vo Vatikáne. Hora Zvir
v Litmanovej je pútnickým miestom
Prešovskej archieparchie od 7. septembra 2008. Prešovský arcibiskup
metropolita vyhlásil dovtedajšie miesto
modlitby na hore Zvir v Litmanovej
za pútnické miesto na základe skutočnosti, že od roku 1990 do Litmanovej

putuje veľké množstvo veriacich zo Slovenska i zahraničia. Pri príležitosti
archieparchiálnej odpustovej slávnosti
v roku 2010 bol slávnostne zverejnený
dekrét o ustanovení puta duchovného
príbuzenstva tohto mariánskeho pútnického miesta s pápežskou bazilikou
Santa Maria Maggiore v Ríme. Okrem
hlavnej púte je na hore Zvir v Litmanovej púť každý mesiac v nedeľu po prvom
piatku, ale veriaci sem môžu prísť aj
v ktorýkoľvek deň a pookriať na duchu
i na tele. (IS PA)

Klaudia Mikulová, Marek Horňák

LITMANOVÁ g 11. novembra uplynulo
tridsať rokov, odkedy bola slávená prvá
svätá liturgia na hore Zvir v Litmanovej.
Svätú liturgiu vtedy slávil miestny správca farnosti Ján Závacký spolu s vtedajším
rektorom kňazského seminára Vasiľom
Kormaníkom. Hora Zvir v Litmanovej je
najmladšie pútnické miesto gréckokatolíckej Prešovskej archieparchie. Cirkev
dodnes skúma pravosť zjavení, ktoré sa
mali uskutočňovať počas piatich rokov
– od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995.
V tom čase sa dvom mladým dievčatám

MISIJNÝ TÝŽDEŇ
NA ŠKOLE V KOŠICIACH
KOŠICE g Na Cirkevnej základnej škole s materskou školou svätého Gorazda v Košiciach
sa v týždni od 19. do 23. októbra uskutočnil Misijný týždeň. Jeho cieľom bolo zrealizovať aj
tento rok na škole aktivitu Milión detí sa modlí ruženec a prepojiť túto aktivitu s myšlienkou
Misijnej nedele, ktorú Cirkev slávila 18. októbra. Hlavnou myšlienkou Misijného týždňa bolo
priniesť žiakom povedomie o misijnej činnosti Cirkvi a povzbudiť ich k misionárskej činnosti v prostredí, v ktorom žijú. Týždeň prebiehal z dôvodu pandemických opatrení tak, aby
sa doň zapojili všetci žiaci školy, teda po ročníkoch na hodinách náboženstva. Hodina bola
rozdelená do dvoch častí. V prvej časti hodiny odznela katechéza o misiách. V druhej časti
hodiny sa žiaci presunuli do priestorov kaplnky, aby sa pomodlili jeden desiatok ruženca
za misie. Takýmto spôsobom sa celá škola v tomto týždni pomodlila každý deň jeden celý
ruženec a zároveň sa zapojila aj do aktivity Milión detí sa modlí ruženec. V školskom klube
mali deti možnosť vyrábať spoločne so svojimi vychovávateľkami ružence z prírodných materiálov, ktoré potom spoločne pri modlitbe darovali Presvätej Bohorodičke. (Ján Fedorišin)

SVIATOK SPOJENEJ
ŠKOLY V ONLINE
PRENOSE
PREŠOV g Pedagógovia, žiaci a nepedagogickí zamestnanci si každoročne 4. novembra pripomínajú blahorečenie gréckokatolíckeho biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča,
patróna Spojenej školy blahoslaveného
biskupa Gojdiča v Prešove. Tento rok sa
pre pandémiu žiaci a pedagógovia stretli
pri modlitbe v online priestore prostredníctvom TV Logos. Spoločná modlitba bola
vysielaná z Katedrálneho chrámu svätého
Jána Krstiteľa v Prešove.
Prešovský protopresbyter a duchovný
správca školy otec Rastislav Baka sa pomodlil
Akatist k blahoslavenému Pavlovi Petrovi
Gojdičovi.
Následne slávil svätú božskú liturgiu obetovanú za skoré odvrátenie pandémie, za všetkých chorých, za školu, žiakov, pedagógov
a za ich rodiny. Otec Rastislav všetkých
povzbudil k tomu, aby podľa vzoru blahoslaveného biskupa nečakali s konaním dobrých
skutkov „do zajtra“, ale aby ich v pokore
urobili už dnes. (Jana Tirpáková)
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Tomáš Miňo

ŠTÁTNY SEKRETÁR
NAVŠTÍVI SLOVENSKO
MICHALOVCE g V decembri príde na Slovensko
štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Informovali o tom 10. novembra apoštolský
administrátor Košickej eparchie arcibiskup Cyril
Vasiľ SJ s predstaviteľmi mesta Michalovce. Kardinál príde na Slovensko ako pútnik, pričom navštívi
jubilujúce mariánske pútnické miesto v Klokočove.
Z Ríma by mal priniesť dekrét, ktorým sa Presvätá Bohorodička z Klokočova vyhlási za oficiálnu
patrónku Zemplína. Táto udalosť by bola zavŕšením spoločnej iniciatívy mestských zastupiteľstiev zemplínskych miest a Gréckokatolíckej,
Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi z regiónu
Zemplína, ktoré sa ešte v jari tohto roka spoločnou
písomnou žiadosťou obrátili na príslušné vatikánske úrady.

KOŠICE g Každoročne sa po sviatku svätého apoštola Filipa, ktorý pripadá
na 14. november, začína štyridsaťdňové pôstne obdobie prípravy pred narodením
Ježiša Krista, ktoré nesie názov práve podľa tohto apoštola a nazýva sa Filipovka.
V súvislosti s tým vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, prostredníctvom videa na sociálnej sieti pozval všetkých veriacich ku každodennému duchovnému zamysleniu, ktoré pre nich pripravil. Obohacujúce
duchovné myšlienky možno sledovať na sociálnych sieťach Košickej eparchie,
ako i na TV Zemplín a TV Logos s názvom Kroky viery – Pôstne jednohubky
s vladykom Cyrilom. (Veronika Marcinová)

Fotografia z videozáznamu. Zdroj: Tomáš Miňo

Mesto ponúklo súčinnosť pri organizovaní tejto
slávnosti, ktorá má byť v nedeľu 27. decembra
2020 najprv v michalovskej bazilike minor a popoludní toho istého dňa v samotnom Klokočove.
(TK KBS)

PÔSTNE JEDNOHUBKY
S VLADYKOM CYRILOM

LITURGIA SVÄTÉHO JAKUBA
V KOŠICIACH
KOŠICE g  V deň sviatku svätého apoštola Jakuba 23. októbra sa v košickom
Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky slúžila starobylá Liturgia svätého Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Hlavným
celebrantom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor. Vo svojej
homílii, ktorá bola prednášaná zo sedesu ako jedného zo znakov tejto liturgie,
vladyka Cyril vyzdvihol predovšetkým samotnú myšlienku a dôležitosť pôstu.
A to najmä preto, lebo deň slávenia tejto liturgie vyhlásili hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku za deň modlitby a pôstu za odvrátenie pandémie.
Vladyka podčiarkol pravý zmysel pôstu, ktorý ohlasoval aj samotný Ježiš, a to
konkrétne očistu srdca. Liturgia svätého Jakuba pochádza z apoštolských čias
a je typická najmä pre svoju starobylosť a výnimočnosť, čomu nasvedčuje aj to,
že sa slávi iba raz do roka. Názov nesie po apoštolovi Jakubovi, keďže práve on
bol prvým spomedzi apoštolov, ktorý slúžil eucharistickú službu. Slávnosť
bola pre protipandemické opatrenia vysielaná prostredníctvom TV Logos,
TV Zemplín a sociálnych sietí Košickej eparchie. (Veronika Marcinová)

KOŠICE g 5. novembra prijal v priestoroch Historickej radnice košický primátor
Jaroslav Polaček arcibiskupa Cyrila Vasiľa
SJ. Išlo o prvé oficiálne stretnutie vladyku
Cyrila od jeho vymenovania za apoštolského
administrátora Košickej eparchie s najvyššími predstaviteľmi mesta. V pracovnej časti
obidvaja zhodnotili doterajšiu spoluprácu
medzi Gréckokatolíckou cirkvou a mestom.
Košice sa v ostatných desaťročiach stali cieľom migrácie mnohých mladých ľudí a rodín,
medzi ktorými sú aj mnohí gréckokatolíci,
ktorí sem prichádzajú predovšetkým kvôli
vzdelaniu a práci. Košická eparchia zriadila
za ostatný rok na území mesta dve nové farnosti (Košice-Sever a Košice-Šaca) a v spolupráci s košickou miestnou samosprávou chce
hľadať možnosti na skvalitnenie pastoračnej
starostlivosti pre gréckokatolíckych obyvateľov Košíc. (TSKE)
KOŠICE g V košickej Katedrále Narodenia
Presvätej Bohorodičky oslávili 7. a 8. novembra sviatok svätého archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností. V sobotu aj
v nedeľu boli obidve liturgie vysielané v priamom prenose RTVS. V sobotu večer svätú
liturgiu slávil otec Vojtech Boháč ml., ktorý je
synkelom (biskupským vikárom) pre maďarsky hovoriacich veriacich Košickej eparchie.
V nedeľu svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril
Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej
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eparchie. Vladyka Cyril vychádzal vo svojej
homílii z nedeľného evanjelia o vzkriesení
Jairovej dcéry. (TSKE)

PREŠOV g Aj keď sú študenti a učitelia tieto týždne odkázaní na vyučovanie dištančne, táto vymoženosť online stretnutí sa dá
využiť na načerpanie nielen vedomostí, ale
aj zaujímavých a nových skúseností. Vďaka
tomu sa 13. novembra uskutočnila online
triednická hodina, na ktorú prijal pozvanie olympijský víťaz a majster sveta Matej
Tóth. Takúto triednickú hodinu zažila 3. B
trieda bilingválnej sekcie na Spojenej škole
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
a spolu s nimi boli do tejto aktivity zapojení
aj študenti z iných tried. S Matejom Tóthom
spoločne diskutovali nielen o jeho športových úspechoch a medailách, ale i o témach
osobnostného rozvoja, dôležitosti vzdelania,
vychádzania zo svojej komfortnej zóny,
robení ťažkých vecí, hodnôt, rodine či viere.
(V. Verba)

STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI
DOBREJ NOVINY
PREŠOV g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal 12. novembra
riaditeľa Dobrej noviny Daniela Fialu a členky komisie Dobrej noviny za Prešovskú archieparchiu Beátu Baranovú a Katarínu Horňákovú. Témou stretnutia bol
pripravovaný 26. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Pán Fiala informoval
vladyku Jána, že Dobrá novina chce aj v týchto neľahkých časoch rozdávať
radostnú zvesť a pomáhať ľuďom. Zároveň predstavil opatrenia, vďaka ktorým by bolo možno uskutočniť bezpečné koledovanie s dodržaním všetkých
oficiálnych usmernení a pokynov autorít. Tieto opatrenia sa budú pravidelne
aktualizovať a sprostredkovávať zodpovedným osobám vo farnostiach, ktoré
sa do koledovania prihlásia. Dobrá novina je každoročná vianočná kolednícka
akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi
farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. Zapája sa
do nej viac ako 25 000 detí a sprevádzajúcich osôb. Minulý rok pri každoročnom prijatí koledníkov Svätým Otcom Františkom v Ríme zastupovali Slovensko koledníci z gréckokatolíckej farnosti Jakubany pri Starej Ľubovni. (Beáta
Baranová)
Šimon Marinčák

HUMENNÉ g Napriek tomu, že sa v týchto
dňoch nemožno stretávať a oslavovať, na humenskom gymnáziu mali túžbu zasvätiť
deň sviatku svojho patróna, svätého Jána
Zlatoústeho. A tak 13. novembra odložili študijné povinnosti a aspoň virtuálne sa stretli
pri spoločnej modlitbe. Svätú liturgiu, ktorú
slávil duchovný správca otec Ján Frandofer,
mohli cez facebookový stream sledovať
nielen študenti a zamestnanci školy, rodičia
žiakov, absolventi, ale aj ostatní veriaci.
(E. Jarošová)

BRATISLAVA g Na základe vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva začali od 16. novembra platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj
slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová
informácia sa týka obnovenej možnosti
takzvaného šachovnicového sedenia, ktoré sa
používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej
vlne pandémie. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia. Zákaz slávenia verejných
bohoslužieb bol platný od 15. októbra v spojitosti s opatreniami prijatými v boji proti
koronavírusu. (TK KBS)
BANSKÁ BYSTRICA g Slovenská biblická
spoločnosť po úspešnom uvedení prvej Biblie
pod názvom Inšpiruj sa... v roku 2019 presne
po roku prichádza na slovenský knižný trh
s jej druhým, rozšíreným vydaním. Toto vydanie poskytuje na svojich okrajoch priestor
na kreatívne zaznamenávanie úvah a zapisovanie poznámok. V Biblii sa nachádza
viac ako 450 čierno-bielych ilustrácií. Tieto
nádherné kresby približujúce verše z Písma
vyniknú či už vyfarbené, alebo ponechané
v pôvodnom prevedení. (Š. Ševčik)

KNIHA O OBCI FULIANKA
FULIANKA g Fulianka, malebná obec ležiaca pod Kapušianskym hradom,
mala špecifický vývoj už od najstarších čias. Tohto roka si obec pripomína
610. výročie prvej zmienky (1410). Pri tejto príležitosti bola publikovaná
kniha s názvom Fulianka mapujúca históriu obce od praveku do polovice
20. storočia. Táto obec patrí medzi niekoľko východoslovenských obcí, ktoré,
hoci boli založené ako rímskokatolícke, počas prvého dosídlenia rusínskymi
prisťahovalcami koncom 15. storočia postupne prevzali byzantský obrad.
Rusínsky jazyk sa v nej však nepresadil. Obyvatelia obce si počas storočí uchovali svoju vieru, rovnako v ťažkých obdobiach, keď sa aj pod vplyvom svojho
farára Hilária Iľkoviča odmietli v roku 1950 podriadiť násilnej pravoslavizácii.
(Šimon Marinčák)
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PONDELOK
7. december

Biskup Ambróz
Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí
popierajú zmŕtvychvstanie... (Lk 20, 27)
Možno si už zažil isté sklamanie z toho, že
si uveril niečomu, čo sa neskôr ukázalo ako
nepravda. Človeka to zamrzí, ale prenesie
sa cez to a ide ďalej. Inokedy si zase vytvorím vlastnú pravdu, ktorá mi môže zdanlivo ponúkať isté riešenia. Ak odmietneš
a poprieš zmŕtvychvstanie podobne ako
saduceji, tvoj život bude v mnohom jednoduchší, ale čo potom, keď zistíš pravdu? To
už bude neskoro.
Liturgia: Hebr 3, 5 – 11;17 – 19, zač. 308;
Lk 20, 27 – 44, zač. 102;každoden. antif.;
menl. časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108;
HP: 109)

UTOROK
8. december

Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou
Nik nezažne lampu a neprikryje ju
nádobou... (Lk 8, 16)
Keď Anna počala dieťa, ešte nikto netušil,
čo to bude za ženu A ako si ju Boh pripravil
pre svoj plán spásy tohto sveta. Áno, Boh
koná a nič nerobí zbytočne, všetko má svoj
význam, svoje miesto, svoj čas. Koľkokrát
sa ti už stalo, že si niečo urobil, a potom si
skonštatoval, že to bolo zbytočné... Zbytočne som sa snažil, toľko úsilia som do toho
vložil, a nič. Je to ako s tou lampou, ktorú
zažneš a prikryješ... Možno sa treba viac
pýtať toho, kto nerobí nič zbytočne.
Liturgia: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310;
Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (rad.);
Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21,
zač. 36 (Počatiu); predobraz. antif.
a blažen.; tropár zo sviatku, Sláva, I teraz,
kondak zo sviatku; prokimen, Aleluja
a pričasten zo sviatku; namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
zo sviatku; prikázaný sviatok; myrovanie
(HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

STREDA
9. december

Prepodobný Patapios
.... nezostane kameň na kameni... (Lk 21, 6)
Židia boli pyšní na chrám, na jeho majestátnosť a velebu. Bol však zničený. Ostal
po ňom len známy Múr nárekov. Čo všetko
si si už v živote vybudoval, a zrútilo sa to?
Nezostal kameň na kameni, len veľké sklamanie. Nezúfaj, vždy môžeš začať odznova.
Je bolestivé, ak sa rúca stavba tvojho egoizmu. Niekedy to poriadne zabolí. Ale Boh ti
pomáha búrať všetky stavby, ktoré ti bránia
prežívať svoj vzťah s ním.
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Liturgia: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312;
Lk 21, 5 – 7. 10 – 11. 20 - 24, zač. 104; každodenné antifóny; menlivé časti zo stredy
(HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
10. december

Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
Nebo i zem sa pominú, ale moje slová sa
nepominú. (Lk 21, 33)
Chápem pominuteľnosť zeme, ale nie
celkom chápem pominuteľnosť neba. Ako
to Ježiš myslel? Vari sa pominie nebo? To
určite nie, lebo je večné. Ak je jeho slovo
nepominuteľné, tak potom si hádam
zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. Jeho slovo
je slovo života, má moc. Ktoré Božie slovo
sa ti hlboko vrylo do pamäti a sprevádza
ťa po celý život? Ak si ho doteraz nenašiel,
hľadaj. Určite nájdeš také, ktoré ťa posunie
ďalej hľadať ďalšie.
Liturgia: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315;
Lk 21, 28 – 33, zač. 107; každ. antif.; menl.
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
11. december

Prepodobný Daniel Stĺpnik
A včas ráno všetok ľud sa hrnul k nemu
do chrámu počúvať ho. (Lk 21, 38)
Koľko ľudí sa dnes hrnie do chrámu? Koľko
ľudí je dnes ochotných a otvorených počúvať Božie slovo? Na každé jeho pozvanie
mám svoju vlastnú odpoveď či výhovorku,
či ospravedlnenie. Ak denne absorbuješ
niekoľko hodín slova z rádia, televízie
a internetu, tak určite sa už len ťažko nájde
priestor na Božie slovo. Myslíme si, že
v srdci a mysli, kde je celá kopa „dôležitých“
správ a aktualít, ktoré nič neriešia, iba zahlcujú a znepokojujú človeka, bude miesto aj
pre Božie slovo, ale je to omyl.
Liturgia: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317;
Lk 21, 37 – 22, 8, zač. 108; (radové); každoden. antif.; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114 ; HP: 114)

SOBOTA
12. december

Prepodobný Spiridon Divotvorca
Mnohí sa budú pokúšať... (Lk 13, 24)
Často počúvame od iných: „Aspoň to skús.
Vyskúšaj a uvidíš. Kto to nevyskúša, ten
nezistí, aké to je.“ A podobne. Čo všetko
som už vyskúšal, a nič. Nedopadlo to podľa mojich predstáv. Zažil som sklamanie.
O čo všetko si sa pokúšal? Vyhrať v lotérii?
Nájsť si ideálnu manželku či manžela
v živote? Zarobiť veľké peniaze? A čo nebo
– tvoj večný život? Skúšal si? Darí sa ti?
Ježiš ťa upozorňuje, že nebo sa nezískava

len nejakým chabým pokusom. Ale je to
celoživotný boj plný prehier a víťazstiev.
Ak si to vyskúšaš len sem-tam, nemusíš
obstáť. Tak zabojuj!
Liturgia: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b;
Lk 13, 18 – 29, zač. 72; každ.. antif.; menl.
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
13. december

Nedeľa svätých praotcov
Mučeníci Eustratios a spol.
A naraz sa všetci začali vyhovárať
(Lk 14, 18)
Skutočne ma udivuje, že sa vyhovárali
všetci. Nie jeden či dvaja, ale všetci. Každý
mal nejaký dôvod. Nie je dôležité, na čo sa
vyhovárali, ale že odmietli pozvanie. Nájsť
si výhovorku je ľahké. Ale výhovorka je
obrazom tvojho srdca. Je pravdou o tebe.
Kto z nás by si kúpil pole, aby ho predtým
nevidel, alebo voly, aby ich nevyskúšal?
Určite všetci dobre poznáme zaužívanú
frázu: „Kto nechce, hľadá dôvody, kto
chce, hľadá spôsoby.“ Je isté, že ak odmietneš pozvanie na návštevu, tak sa nič
strašné nestane, možno príde aj nabudúce.
Pri výhovorke značne zaváži osoba, ktorá
ťa pozýva, a isto aj udalosť, na ktorú ťa
pozýva. Pozvanie blízkej osoby či dobrého
priateľa neodmietneš. Tak potom tu vyvstáva otázka, kto je pre teba Ježiš Kristus.
Priateľ? Dôverný známy a blízky? Ježiš ťa
denne pozýva na hostinu. Nie na nejakú
ťažkú drinu, ale na hostinu. Načo sa chceš
tentoraz vyhovoriť? Veď tento príbeh
sa končí tým, že ani jeden z pozvaných
neokúsi večeru.
Liturgia: Kol 3, 4 – 11, zač. 257;
Lk 14, 16 – 24, zač. 76 (praotcom);
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19,
zač. 106 (mučeníkom) hlas 3; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z 3. hlasu, praotcom a mučeníkom, Sláva, kondak
mučeníkom, I teraz, kondak praotcom;
prokimen, Aleluja a pričasten praotcom
a mučeníkom (HS: 319; PZ: 294 ; HP: 308)

PONDELOK
14. december

Mučeníci Tyros a spol.
Máte otupené srdce? (Mk 8, 17)
Je mnoho vecí, ktorým nerozumiem,
a predsa ich nechám tak s tým, že to
nejako dopadne. Pritom si možno poviem,
že nemám patent na rozum, aby som
všetko chápal a vedel. Oveľa horšie je, keď
si vlastnou vinou uzavrieme myseľ a srdce
pred chápaním Božích vecí. Niekedy
naozaj stačí chcieť a byť vnímavý pred
Pánom, a on sa postará o to, aby si spoznal
jeho zámer pre teba.
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Liturgia: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319;
Mk 8, 11 – 21, zač. 33; každ. antif.; menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
15. december

Arcibiskup Štefan Vyznávač
Potom mu znova položil ruky na oči.
(Mk 8, 25)
Aj vám sa zdá, že to na prvýkrát Ježišovi
nevyšlo? Veď sme zvyknutí na to, že stačí
jedno slovo, jeden dotyk a stane sa to. Veď
pohanský stotník mu sám povedal, že
stačí iba slovo a jeho sluha bude zdravý.
Chlapca vdovy z Naimu vzkriesil jednou
vetou držiac ho za ruku. Neviem presne,
čo to znamená, ale verím, že čokoľvek
a akýmkoľvek spôsobom Ježiš koná, vždy
to dopadne dobre. Dôveruj mu, aj keď to
možno na začiatku takto nevyzerá.
Liturgia: Hebr 9, 8 – 10. 15 - 23, zač. 321;
Mk 8, 22 – 26, zač. 34; každ. antif.; menl.
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
16. december

Prorok Aggeus
Choď mi z cesty, satan... (Mk 8, 33)
Pri otázke Ježiša, za koho ho ľudia pokladajú, to bol práve Peter, kto vyznal, že je
Mesiáš. A hneď nato takéto pokarhanie.
Áno, zlý nemá zmysel pre Božie veci.
On vie využiť každú situáciu na to, aby
človeka zmiatol. Koľkokrát by som dostal
podobné pokarhanie preto, lebo nevnímam či nevidím Božie veci. Som mrzutý
z toho, že Boh nekoná tak, ako si myslím,
že by bolo najlepšie. Túžba uchrániť Ježiša
pred utrpením a smrťou predsa nie je nič
zlé, lenže práve táto cesta je Boží zámer
pre spásu sveta.
Liturgia: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323;
Mk 8, 30 – 34, zač. 36; každ. antif.; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
17. december

Prorok Daniel
... čo znamená vstať z mŕtvych? (Mk 9, 10)
Zrejme každý by vedel odpoveď na otázku,
čo znamená vstať z mŕtvych. Je to úplne
jasné. Niekto zomrie a znova ožije. No
hurá. Si starý, chorľavý, možno nevládne
ležiaci v posteli a čakáš na smrť ako na vykúpenie, aby sa to všetko skončilo, a zrazu
máš znova ožiť a byť tam, kde si bol? Toto
je nejaká výhra? Bohu vďaka,
že svojím zmŕtvychvstaním nám Boh dáva
úplne nový a nekonečne šťastný život.
Liturgia: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326;
Mk 9, 10 – 16, zač. 39; každodenné anti-
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fóny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
18. december

Mučeník Sebastián a spol.
Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich
Bohom. (Hebr 8, 16)
Možno je ťažké predstaviť si situáciu, keď
by sa za nás musel Boh hanbiť. Aj keby
som sa nachádzal v akejkoľvek situácii,
kdekoľvek, akokoľvek by konal, pre neho
som vždy jeho dieťa, ktoré miluje. To sa
isto nedá povedať o nás. Zrejme by si našiel
situáciu, keď si sa radšej nepriznal k tomu,
že si kresťan, keď si radšej splynul s davom,
aby na teba nikto radšej nepoukazoval.
Liturgia: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327;
Mk 9, 33 – 41, zač. 41; každoden. antif.;
menl. časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
19. december

Sobota pred Kristovým narodením
Mučeník Bonifác
Čomu sa podobá Božie kráľovstvo?
(Lk 13, 18)
Na túto rečnícku otázku si Ježiš aj sám
odpovedá. Ale keby hneď neuviedol
prirovnania o maličkom zrniečku a troche
kvasu v múke, len ťažko by som sa vybral
tým smerom a hľadal odpoveď, k čomu
prirovnať Božie kráľovstvo. Je to niečo
obrovské, výnimočné, najobdivuhodnejšie
a najvznešenejšie. A to je presne to, čo je
v každom z nás, všetky tie maličké veci,
s ktorými nie som spokojný, ktoré chcem
meniť niekedy aj za každú cenu. Byť
výnimočný, významný, uznávaný, úspešný... Čím skôr pochopím, že jedine Boh
dáva človeku vyrásť veľkým, tým to bude
pre mňa lepšie.
Liturgia: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11,
zač. 74 (radové); Gal 3, 8 – 12, zač. 205;
Lk 13, 18 – 29, zač. 72 (sob. pred Nar.); každodenné antifóny; menlivé časti zo soboty
(HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
20. december

Nedeľa svätých otcov
Obdobie pred sviatkom
Narodenia nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista
Vierou obetoval Abrahám Izáka... Vierou
požehnal Izák Jakuba... Vierou ukrývali
rodičia Mojžiša...( Hebr. 11, 17.20.23)
Je tu spomenutých veľa udalostí, ktoré sa
udiali skrze vieru. Myslím, že žiadna z nich
nebola jednoduchá. Ako hlboko dôveroval

Abrahám Bohu, keď išiel obetovať syna?
Čo všetko musel prežívať počas cesty
na miesto obety? Rodičia Mojžiša radšej
odmietli poslúchnuť nariadenie a vystaviť
sa tak hrozbe, ako zabiť dieťa. A Mojžiš
vierou odmietol pohodlie a rozprávkovo prepychový život faraónovho dvora.
A mnohé, mnohé ďalšie... Čo si ochotný
či schopný urobiť ty z viery? Boh posiela
svojho Syna, ktorý sa rodí v Betleheme. Si
schopný uveriť, že to malé dieťa je Spasiteľ
sveta? Veď nič nenasvedčuje tomu, že by
skutočne bol. Malé, bezbranné dieťa v maštali... Boha by som si vedel predstaviť ináč,
v iných podmienkach. A tak možno aj tieto
Vianoce pre mnohých, žiaľ aj kresťanov,
budú o vlastnom bohu. Vytvoria si vlastné
podmienky na slávenie sviatkov, ale nie
na prijatie skutočného, pravého Boha.
Liturgia: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40,
zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1; hlas 4;
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
tropár zo 4. hlasu, otcom a z obdobia pred
sviatkom, Sláva, kondak otcom, I teraz,
z obdobia pred sviatkom; ostatné otcom
(HS: 147, 321; PZ: 100, 296; HP: 101, 309)

PONDELOK
21. december

Mučenica Juliána
Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka,
odtni ju... (Mk 9, 43)
Ťažko sa počúvajú takéto radikálne
Ježišove slová. Nemyslím si, že odtínanie
končatín či vylupovanie očí je presne to, čo
Ježiš žiada. Jeho napomenutie je spojené
s pokušením či zvádzaním. A to je odpoveď. Mám strach konať veľké zlé veci, lebo
som si vedomý toho, že je to hriech. Ale
otcovia duchovného života nás poučujú, že
diabol sa ukrýva v malých veciach, ktoré
často zľahčujem či podceňujem. Ak v pokušení, ktoré ešte nie je hriechom, máme
byť takto radikálni, o čo nebezpečnejší je aj
malý hriech.
Liturgia: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329;
Mk 9, 42 – 10, 1, zač. 42; predobraz. antif.
a blaženstvá; tropár, Sláva, I teraz, kondak
z obdobia pred sviatkom; ostatné z pondelka (HS: 323, 154; PZ: 298, 108; HP: 311, 110)

UTOROK
22. december

Veľkomučenica Anastázia
Čo teda Boh spojil, nech človek
nerozlučuje. (Mk 10, 9)
Štatistika rozpadu manželstiev je skutočne veľmi alarmujúca. Mnohí vstupujú
po rozvode do nového vzťahu. Zdá sa, že
je to normálne. Prečo im brániť v ich láske
a šťastí? Neskôr vyčítajú Cirkvi jej necitlivosť, neprajnosť, dokonca obviňujú Boha
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z toho, že je príliš tvrdý. Takýto obraz Boha
sa postupne stáva súčasťou ich nemanželského života. Ježiš takýto život pomenúva
jasne ako hriech cudzoložstva, preto v takomto spolužití už väčšinou nemá žiadne
miesto.
Liturgia: Hebr. 12, 25 – 26. 13, 22 – 25,
zač. 333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva,
I teraz, kondak z obdobia pred sviatkom;
ostatné z utorka (HS: 323, 155; PZ: 298, 109;
HP: 311, 110)
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ŠTVRTOK
24. december

Predvečer Kristovho narodenia
Mučenica Eugénia
V tých dňoch prehovoril k nám skrze
Syna. (Hebr 1, 2)
Boh prehovára skrze svojho Syna. Aj
keď jeho narodenie možno nie je veľmi
veľavravné, skôr je to udalosť, z ktorej sa
vynárajú výčitky voči nebeskému Otcovi,
že to bolo tak. Náročná cesta do Betlehema, miesto jeho narodenia, strach a útek
do Egypta... Koľko z toho a mnoho iného
by som si vedel predstaviť, žeby to malo
byť ináč. Ale je to reč, ktorou prehovára
Boh do našich sŕdc. Je to reč jeho veľkej
lásky k nám. A lásku nemôžeš prijať rozumom, ale s dôverou v srdci.
Čítania na kráľovských hodinkách:
1. Mich 5, 1 – 3; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303;
Mt 1, 18 – 25, zač. 2
3. Bar 3, 36 – 4, 4; Gal 3, 23 – 29, zač. 208;
Lk 2, 1 – 20, zač. 5
6. Iz 7, 10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10;
Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mt 2, 1 – 12, zač. 3
9. Iz 9, 5 – 6; Hebr 2, 11 – 18, zač. 306;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4

archív redakcie

STREDA
23. december

Desať krétskych mučeníkov
Nebráňte im, lebo takým patrí Božie
kráľovstvo. (Mk 10, 14)
Čo všetko dokážem ja dospelý, ale deti nedokážu? A prečo by im malo patriť Božie
kráľovstvo? Veď nemajú žiadne životné
skúsenosti, nečítali Bibliu, nepoznajú
dobre katechizmus. A práve preto. Preto,
lebo ty dospelý si dovolíš vyčítať Bohu,
že je taký jednoduchý. Preto, lebo síce
máš prečítanú Bibliu, možno aj viackrát,
ale nežiješ podľa nej. Máš vedomosti, ale
nemáš jednoduchú dôveru ako malé deti.
Dôvera je tým tajomstvom.
Liturgia: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16,
zač. 44; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva, I teraz, kondak
z obdobia pred sviatkom; ostatné zo stredy
(HS: 323, 157; PZ: 298, 111; HP: 311, 112)

SOBOTA
26. december

Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou:
1. Gn 1, 1 – 13;
2. Num 24, 2 – 3. 5 – 9. 17 – 18;
3. Mich 4, 6 –7. 5, 1 – 3;
4. Iz 11, 1 – 10;
5. Bar 3, 36 – 4, 4;
6. Dan 2, 31 – 36. 44 – 45;
7. Iz 9, 5 – 6;
8. Iz 7, 10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10;
Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Lk 2, 1 – 20, zač. 5;
Menlivé časti z Predvečera Narodenia.
Zdržanlivosť od mäsa s pôstom (HS: 324;
PZ: 299; HP: 312)

PIATOK
25. december

Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal
svojho Syna. (Gal 4, 4)
Často počúvam, prečo nie dnes, ale zajtra,
už včera bolo neskoro. Alebo to je náhoda,
stalo sa to iba náhodou. Koľko je v tom
chaosu. Najprv nám nevyhovuje čas a keď
sa stane niečo, na čo nie sme pripravení,
tak je to zrazu náhoda. A pritom nič nie
je náhoda. Narodenie Spasiteľa sa udialo
v plnosti času. Všetko presne zapadá do Božieho plánu. Mudrci z východu rozpoznali
znaky času a išli sa pokloniť Kráľovi, lebo
uvideli jeho hviezdu. Mária a Jozef sa ocitli
v Betleheme, lebo bolo vyhlásené sčítanie
ľudu, pre pastierov sa práve táto noc stáva
inou. Koľko ľudí túto výnimočnú noc
prežíva tak ako každú inú. A predsa je táto
noc veľmi výnimočná. Dnes nastala plnosť
pre príchod Spasiteľa. Dnes, nie zajtra
alebo niekedy inokedy. Boh skutočne koná
a všetko sa deje presne v čase. Tieto Vianoce
sú pre teba. Čas, ktorý máš byť so svojím
Bohom. Je to výnimočná chvíľa, lebo je
presne pre teba. Nedaj si ju ničím ukradnúť.
Liturgia: Gal 4, 4 – 7, zač.209; Mt 2, 1 – 12,
zač. 3; menlivé časti zo sviatku, prikázaný
sviatok; myrovanie (HS: 325; PZ: 300;
HP: 313)

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
Vstaň, vezmi dieťa a jeho matku...
(Mt 2, 13)
Mudrci hľadali Ježiša, aby sa mu poklonili.
Herodes ho hľadá, aby ho zabil. Každý
z nich má svoj dôvod. Majú spoločné úsilie
a tým je, že hľadajú, ale každý z nich má iný
úmysel. Mudrci ho našli. Poklonili sa mu
a priniesli mu dary. Herodes ho nenašiel
a v zlosti spáchal strašný čin vraždenia
nevinných detí. Aj dnes mnohí hľadajú
Ježiša. Ale otázka je prečo. Dnes ho zrejme
hľadajúci nechcú zabiť. Tak prečo ho hľadáš
ty? Aký máš dôvod? Ak mu nechceš ublížiť,
tak je to dobre, lebo jemu neublížiš, jedine
sám sebe. No zrejme je tu iný problém. Hľadá ešte niekto Ježiša? Hľadáš a nachádzaš
Ježiša v tomto vianočnom čase? Našiel si
očakávaný darček, našiel si radosť, pohodu,
dobrú náladu, ale možno Ježiša si nenašiel,
lebo si ho vôbec v týchto sviatkoch nehľadal.
Liturgia: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (zo Zhromaždenia);
1 Tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 12, 15b – 21,
zač. 46b (zo soboty po Narodení);
Kol 1, 3 – 6, zač. 249b; Lk 16, 10 – 15,
zač. 81; predobraz. antif. a blažen.; po vchode Poďte… z Panny narodený…; tropár z Narodenia, Sláva, I teraz zo Zhromaždenia;
ostatné zo Zhromaždenia; spieva sa Svätý
Bože; namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku; prikázaný sviatok (HS: 328; PZ: 304; HP: 317)

NEDEĽA
27. december

Nedeľa po Kristovom narodení –
pamiatka svätých a spravodlivých
Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida
a Jakuba, Pánovho brata
30. nedeľa po Päťdesiatnici
... veľmi sa rozhneval. (Mt 2, 16)
Herodes zúril, keď zistil, že bol oklamaný.
Myslím, že každého jedného z nás klamstvo
zabolí, aj keď sem-tam nejaké použijeme
na svoju obranu či ospravedlnenie. Následky klamstva v prípade Herodesa boli skutočne veľmi smutné. Svätý Štefan neklamal.
Ale tí, ktorý ho ukameňovali, uverili svojmu
klamstvu, o ktorom boli presvedčení, že je
to pravda. Smrť prvého mučeníka Štefana
možno nezapadá do kontextu či atmosféry
vianočných sviatkov. Ale je to smrť, ktorá
je narodením pre nebo. Je to oslava smrti
v Ježišovi Kristovi, pretože je to narodenie
pre večný život. V akom klamstve dnes
žiješ? Možno aj tieto sviatky sú super, ale
bez Ježiša. Zváž! Nie je to klamstvo?
Liturgia: Gal 1, 11 – 19, zač. 200;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (z Nedele po Narode-
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ní); 1Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 35 – 43,
zač. 93 (radové); hlas 5; predobraz. antifóny a blaženstvá; nedeľný vchod; tropár z 5.
hlasu, Narodenia a svätým. Sláva, kondak svätým, I teraz, kondak Narodenia;
prokimen, Aleluja a pričasten z Narodenia
a svätým; namiesto Dôstojné je sa spieva
velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku
(HS: 148, 330; PZ: 101, 306; HP: 102, 321)
Ján Blaško

PONDELOK
28. december

20 000 nikomédskych mučeníkov
Mnohí ho okríkali, aby mlčal... (Mk 10, 48)
Učiteľ v škole musí často dvíhať hlas, aby
utíšil deti. Čosi podobné zažíva i Bartimej.
Ľud naň kričí, chce ho umlčať. On vediac,
že popri ňom kráča Ježiš, ešte väčšmi
volá a túži po stretnutí s ním. Keď sa tak
zamyslíme, zisťujeme, že to isté zažíva aj
kresťan dnes. Svet nechce, aby sme sa stretli
s Ježišom, aby sme s ním mali vzťah. Preto
potrebujeme s Bartimejom celému svetu
vykričať: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
Liturgia: Jak 2, 14 – 26, zač. 53;
Mk 10, 46 – 52, zač. 48 predobrazujúce
antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna zo sviatku a tretia každodenná
s pripivom zo sviatku); po vchode Poďte…
z Panny narodený…; tropár z Narodenia,
Sláva, I teraz, kondak z Narodenia; ostatné
z Narodenia; namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku
(HS: 326; PZ: 302; HP: 315)

UTOROK
29. december

Sväté deti povraždené v Betleheme
Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi
v Egypte... (Mt 2, 19)
Koľkokrát sme už v živote dostali otázku:
„Počúvaš ma vôbec?“ Najčastejšie nepočúvame, keď nad niečím rozmýšľame.
Chceme sa modliť, aj niečo recitujeme,
ale myslíme na to, aké bude počasie.
Bohu čosi hovoríme, no nepočúvame, či
odpovedá. Inšpirujme sa sv. Jozefom. Boh
hovorí a Jozef počúva. Veď istotne chceme
kráčať v Božej vôli, či nie? Keď chcem kráčať k Bohu, potrebujem ho počúvať, kde
a kedy treba „odbočiť“.
Liturgia: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4; predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku); po vchode Poďte… z Panny narodený…; tropár z Narodenia a deťom, Sláva,
kondak deťom, I teraz, kondak z Narodenia;
ostatné z Narodenia; namiesto Dôstojné
je sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne
zo sviatku (HS: 334; PZ: 310; HP: 323)
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STREDA
30. december

Mučenica Anýzia
A keď vstanete modliť sa, odpustite...
(Mk 11, 25)
Pri modlitbe človek ľahko zistí, aké dôležité
je odpustenie. Ak držím v srdci hnev, moje
srdce je rozpoltené. Bohu neviem ani nedokážem dať celé srdce. Modlíme sa a čakáme,
kedy nás Boh vypočuje. On akoby skúšal
našu vernosť. No v skutočnosti čaká na sto
percent môjho srdca. Na to, aby si odpustil,
potrebuješ milovať. A aby si miloval, potrebuješ odpustiť. Tak zistíš, že odpustenie
k modlitbe naozaj patrí.
Liturgia: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55;
Mk 11, 23 – 26, zač. 51; menlivé časti ako
28. decembra (HS: 326; PZ: 302; HP: 315)

ŠTVRTOK
31. december

Zakončenie sviatku
Kristovho Narodenia
... a pýtali sa ho... (Mk 11, 28)
Na konci roka môže asi každý povedať,
že tento rok bol zvláštny. Korona nás akoby zahnala do kúta. Mnohí si iste položili
otázku, prečo to Boh dopustil. Ježiš dnes
dostáva otázku a jeho odpoveď je odpoveďou i na našu otázku. Boh na človeka
dopúšťa také skúšky, aké zvládneme.
Nikdy nie nad naše sily. Posiela nám
aj veľa pomoci, ktorá môže mať akúkoľvek
podobu. Preto ďakujme Bohu za tento
čas bez zbytočných otázok. Boh vie,
čo robí.
Liturgia: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56;
Mk 11, 27 – 33, zač. 52; menlivé časti ako
28. decembra (HS: 326; PZ: 302; HP: 315)

PIATOK
1. január

Obrezanie Pána
Arcibiskup Bazil Veľký
Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide
o môjho Otca? (Lk 2, 49)
Niekedy je náš vzťah voči Bohu taký dobrý,
že si začneme namýšľať, že mu môžeme
diktovať, čo má v našom živote robiť. Čosi
podobné zažíva Mária s Jozefom, keď
hľadajú strateného Ježiša. Zažívajú bolesť
a majú strach. Sám Ježiš ich napomína, že
sa nemusia báť, veď on je stále s Otcom.
Áno, človek môže skĺznuť mimo správnej
cesty, ale po Božom napomenutí sa potrebujeme vracať späť. Tak ako Svätá rodina
prijímala Boží plán, tak aj my všetci sa
potrebujeme v pokore vracať späť do Božej náruče a tak denne posilňovať vzťah
s naším nebeským Otcom.
Liturgia sv. Bazila Veľkého:
Kol 2, 8 – 12, zač. 254;

Lk 2, 20 – 21. 40 – 52, zač. 6 (Obrezanie);
Hebr 7, 26 – 8, 2,zač. 318; ( Lk 6, 17 – 23a,
zač. 24 (Bazilovi); predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; každodenný vchod;
tropár z Obrezania a Bazilovi, Sláva,
kondak Bazilovi, I teraz, z Obrezania;
prokimen, Aleluja a pričasten z Obrezania
a Bazilovi; namiesto Dôstojné je sa spieva
Z teba, Milostiplná; prikázaný sviatok;
myrovanie, voľnica (HS: 336; PZ: 313;
HP: 325)

SOBOTA
2. január

Sobota pred Osvietením
Rímsky pápež Silvester
Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho!
(Lk 17, 3)
Všetci dobre vieme, že sme si navzájom
bratmi a sestrami. Ale položme si otázku:
„Správam sa k ostatným ako k svojej sestre
či bratovi?“ Ježiš dáva návod, ako sa má brat
správať. Často vidíme, že sa ľudia jeden
druhého boja napomenúť, len aby si nepokazili vzťahy. Ale práve to nenapomínanie
vzťah ničí. Sám vidím, ako ťažko znášam
kritiku, no som za to vďačný, lebo mi odhalí
kúsok pravdy o mne. Veď aj napomínať,
aj odpúšťať je súčasťou lásky.
Liturgia: 1 Tim 3, 14 – 4, 5, zač. 284;
Mt 3, 1 – 11, zač. 5 (sobota pred Osvietením); 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273;
Lk 17, 3 – 10, zač. 84 (radové); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva,
I teraz, kondak z predsviatku; ostatné
zo soboty (HS: 339, 160; PZ: 316, 115;
HP: 328, 115)

NEDEĽA
3. január

Nedeľa pred Osvietením
Po mne prichádza mocnejší, ako som ja.
(Mk 1, 7a)
„Nech sa ti darí!“ To nám často ľudia želajú
napríklad i teraz do Nového roka. Možno sa
nám aj bude dariť, možno budeme úspešní,
možno tento rok bude lepší ako minulý.
No stále potrebujeme mať na pamäti, že
za každým naším úspechom je nielen naša
drina, ale i Božie požehnanie. On nám
dopraje úspech. Otec svojim deťom stále
žičí. Jediné, čo za to chce, je, aby sme naň
nezabudli ani vtedy, keď sa nám darí.
Aby sme nezabudli povedať Bohu
ďakujem.
Liturgia: 2 Tim 4, 5 – 8, zač. 298;
Mk 1, 1 – 8, zač. 1; hlas 6; predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; nedeľný vchod;
tropár zo 6. hlasu a z predsviatku; Sláva,
kondak z hlasu, I teraz, z predsviatku; ostatné z Nedele pred Osvietením (HS: 149,
338; PZ: 103, 315; HP: 104, 328)
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PONDELOK
4. január

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Čo je cisárovo, dávajte cisárovi...
(Mk 12, 17)
Nedávno som počul vtip. Je o mužovi, ktorý sa dlhé roky modlil, aby vyhral v lotérii
hlavnú cenu. Šlo o veľa peňazí. Po tých
rokoch sklamaný prichádza do chrámu
a sťažuje sa Bohu, že hoci sa už dlho
modlí, stále nič nevyhral. A tu mu Boh
vraví: „Tak si už konečne kúp žreb.“ Boh
nie je automat. Nečaká na hodiny našich
modlitieb. On čaká, kedy mu dáme svoje
srdce, a on už zázrak urobí.
Liturgia: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59;
Mk 12, 13 – 17, zač. 54; menlivé časti z obdobia pred sviatkom; ostatné z pondelka
(HS: 339, 154; PZ: 316, 108; HP: 328, 109)

UTOROK
5. január

Predvečer Osvietenia
Mučeníci Teopempt a Teonas
Čo teda máme robiť? (Lk 3, 10)
Ján, vedený Svätým Duchom, dostáva
od ľudí otázku, čo majú robiť. Vedel im
dať jasnú odpoveď. Možno aj my kladieme
Bohu tú istú otázku: „Čo máme robiť?“
Mysleli by sme si, že azda niekto vedený
Svätým Duchom nám odpoveď dá. Tak
predsa ľudia chodili aj za Pátrom Piom. No
dnes nám sám Ján dáva príklad. Nechaj sa
viesť Svätým Duchom a odpoveď dostaneš
od Boha priamo do svojho srdca.
Čítania na kráľovských hodinkách:
1. Iz 35, 1 – 10; Ap. Sk 13, 25 – 33a, zač. 33;
Mt 3, 1 – 11, zač. 5
3. Iz 1, 16 – 20; Ap. Sk 19, 1 – 8, zač. 42;
Mk 1, 1 – 8, zač. 1
6. Iz 12, 3 – 6; Ap. Rim 6, 3b – 11, zač. 91;
Mk 1, 9 – 15, zač. 2
9. Iz 49, 8 – 15; Ap. Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7,
zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou:
Parémie: 1. Gn 1, 1 – 13;
2. Ex 14, 15 – 18. 21 – 23. 27 – 29a;
3. Ex 15, 22 – 16, 1a;
4. Joz 3, 7 – 8. 15 – 17;
5. 2 Kr 2, 6 – 14;
6. 2 Kr 5, 9 – 14;
7. Iz 1, 16 – 20;
8. Gn 32, 2b – 11a;
9. Ex 2, 5 – 10;
10. Sdc 6, 36 – 40;
11. 1 Kr 18, 30 – 39;
12. 2 Kr 2, 19 – 22;
13. Iz 49, 8 – 15;
Svätý Bože; 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143;
Lk 3, 1 – 18, zač. 9; namiesto Dôstojné je sa
spieva Z teba, Milostiplná (HS: 339; PZ: 317;
HP: 329)
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STREDA
6. január

Sväté Bohozjavenie
A z neba zaznel hlas... (Mt 3, 17)
Ježiš sa dnes stavia do radu s hriešnikmi,
aby prijal krst pokánia. Možno i Ján vtedy
zapochyboval, prečo sa tam postavil. Nakoniec však vraví, že on je ten, kto potrebuje
krst od Ježiša. Tu mu však Ježiš hovorí, že
Boží plán je iný. Aj my často Bohu oponujeme, že predsa nemôžu byť veci tak či onak.
Alebo že nám nadelil priťažký kríž. No aj
my dnes potrebujeme počuť slová: „Nechaj
to tak, Boh vie, čo robí.“ Nepotrebujeme
sa pýtať prečo, ale vravieť s dôverou amen,
Pane. Lebo vtedy znejú z neba i pre mňa
slová: „Toto je môj milovaný syn, dcéra.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Tit 2, 11 – 14;
3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6; menlivé časti zo sviatku; prikázaný sviatok;
myrovanie (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

ŠTVRTOK
7. január

Zhromaždenie k sv. Jánovi Krstiteľovi
A ja som to videl a vydávam svedectvo,
že toto je Boží Syn. (Jn 1, 34)
Každý človek rád rozpráva zážitky. Kde bol,
čo zažil alebo videl. Dokážeme rozprávať aj
hodiny, ako dobre nám bolo na dovolenke či
v kine. Ján v dnešnom evanjeliu tiež rozpráva zážitok, svedectvo, no nie z dovolenky,
ale zážitok s Bohom. Osobne videl, ako sa
naplnilo Božie prisľúbenie. To môžeme brať
aj my ako pozvanie vydať svedectvo o tom,
aké veľké veci robí Boh v našom živote.
Liturgia: Sk 19, 1 – 8, zač. 42;
Jn 1, 29 – 34, zač. 3; predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; po vchode Poďte,
pokloňme sa… Ján ťa pokrstil v Jordáne…;
tropár zo sviatku a zo Zhromaždenia, Sláva, kondak Zhromaždenia, I teraz, kondak
Bohozjavenia; ostatné zo sviatku a Zhromaždenia; namiesto Dôstojné je sa spieva
velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku
(HS: 347; PZ: 324; HP: 334)

PIATOK
8. január

Prepodobný Juraj Chozebita
Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
(Mk 13, 5)
Popri ceste je veľa dopravných značiek.
Slúžia nám na to, aby sme vedeli, kam
ideme, a aby sme tam došli bezpečne. No
predsa na Slovensku denne pribúdajú
dopravné nehody. Prečo? Značky síce
poznám, ale ponáhľam sa. A v duchovnej oblasti je to to isté. Poznáme Božie
prikázania, no ich prestúpenie si vieme
„ospravedlniť“. Najčastejšie slovami, že

dnes je taká doba. A potom sa čudujeme,
že padáme do tých istých hriechov.
Liturgia: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8,
zač. 58; predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku); po vchode Poďte, pokloňme sa… Ján ťa
pokrstil v Jordáne…; tropár, Sláva, I teraz,
kondak Bohozjavenia; ostatné zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne zo sviatku; zdržanlivosť od mäsa (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

SOBOTA
9. január

Sobota po Osvietení
Mučeník Polyeukt
Odíď, satan... (Mt 4, 10)
Možno ste už aj vy mysleli na to, aké by to
bolo jednoduché, keby sme len povedali
zlej myšlienke či pokušeniu: „Odíď“ a stalo
by sa. Tak ako Ježiš. Diabol ho pokúšal, no
stačilo pár slov a satan bol preč. Ježiš nám
neukazuje, že len on to dokáže. Ukazuje
nám, že s jeho pomocou to dokážeme všetci. S ním môžeme denne zažívať slobodu
Božích detí. Veď na meno Ježiš sa zohne
každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí.
Liturgia: Ef 6, 10 – 17, zač. 233;
Mt 4, 1 – 11, zač. 7; menlivé časti ako
8. januára (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

NEDEĽA
10. január

Nedeľa po Osvietení
Biskup Gregor Nysský
Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké
svetlo. (Mt 4, 16)
Človeku sa v noci hneď lepšie kráča, keď
svieti pouličné svetlo. No ak toto svetlo
zhasne, cesta sa zrazu komplikuje, človek
kráča pomaly, opatrne, neisto. Dnes
nám Božie slovo ukazuje nádheru Božej
prítomnosti v živote ľudí. Ježiš prichádza
bývať do končín Zabulon a Neftali a s ním
prichádza aj svetlo do sŕdc ľudí. Svetlo,
ktoré potrebuje každý z nás putujúcich
Božích dietok na to, aby v duchovnej
oblasti kráčal s istotou, že ide správnym
smerom. Smerom domov, k Otcovi, do nebeského kráľovstva.
Liturgia: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b;
Mt 4, 12 – 17, zač. 8; hlas 7; predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; po nedeľnom vchode tropár zo 7. hlasu a zo sviatku; Sláva,
kondak z 7. hlasu, I teraz, kondak zo sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele
po Bohozjavení a zo sviatku; namiesto
Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos
z utierne zo sviatku (HS: 150, 345; PZ: 104,
323; HP: 105, 336)
Martin Kozej
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OBALOVINKY
VYROBENÉ DOMA g Po roku sa opäť
začíname zaoberať vianočnými darčekmi a výzdobou. Ak máte chuť urobiť
niečo inak a spolu s deťmi, ponúkame
vám niekoľko inšpirácií. Doma máme
banánovú škatuľu plnú darčekových tašiek. Niektoré sú zachovalé
a niektoré ohlodalo
niekoľkonásobné používanie aj čas.
Napriek
tomu
je mi
ich ľúto
vyhodiť,
lebo mnohé
sú veľmi pekné.
Takže nastupuje
vianočná recyklácia. Ak si narežete alebo nastriháte pásiky (1 – 1,5 cm
široké, 3 páry rôznej veľkosti), môžete
z nich veľmi jednoducho vytvoriť ružičky
alebo mašličky ako z obchodu. Potrebu-



jete na to ešte dobré lepidlo a obojstrannú lepiacu pásku. (1) Z polkruhov alebo
štvrťkruhov, ktoré spojíte lepidlom alebo
zošívačkou, získate veselé kornútky
na drobné darčeky a sladkosti. (2) Z väčších tašiek si vytvorte súpravy na vianočné prestieranie. Stačia dve
šikovné ruky, lep
a nožnice. Podľa šablóny,
ktorú si
vytlačíte
z nášho
webu,
vystrihnite tvar
stromčeka
alebo srdca
podľa počtu stolujúcich, urobte dva zárezy, vložte
do nich príbor a položte vedľa taniera.
Z pásikov si vytvorte krúžky, do ktorých
naaranžujete servítku. (3) (Dada
Kolesárová)

Suroviny:
50 g mandlí, 50 g lieskových orieškov, 300 g hladkej múky, 100 g
práškového cukru, štipka soli, 200 g masla, 2 žĺtky, práškový
cukor, vanilkový cukor na posypanie
Postup:
Práškový cukor zmiešame so žĺtkami, pridáme maslo, hladkú
múku a štipku soli. Potom spracujeme zomleté mandle
a oriešky. Vymiesené cesto odložíme do chladu na dve hodiny.
Z cesta formujeme rožteky a pečieme v predhriatej rúre na
190 °C asi 10 − 12 minút. Upečené rožteky posypeme vanilkovým cukrom. (Irena Píšová)



KOSTIHOJ
LEKÁRSKY
varecha.pravda.sk

VIEDENSKÉ
VANILKOVÉ ROŽKY
RECEPT g Bez vianočného pečiva si len ťažko
vieme predstaviť Vianoce.
Čerstvo napečené pečivo
prevonia celý byt a pri jeho
pečení viete, že sa blížia tie
najkrajšie sviatky roka. Je
výborné k rannej i poobedňajšej káve a ozdobí každý
vianočný stôl. Navyše vydrží dlho a je väčšinou také
drobné, že ho zvládnete
jesť bez výčitiek.



BOŽIA LEKÁREŇ g 
Táto liečivá rastlina
patrí k našim nenahraditeľným bylinám.
Rastie na vlhkých lúkach,
na okrajoch polí, vo vlhkých priekopách a pozdĺž
potokov. Listy sú drsné
a na čepeli kopijovité. Ľudovo sa nazýva aj čierny
koreň, keďže viacročný
koreň je zvonka tmavohnedý až čierny, vnútri biely až žltý. Koreň je dlhý, takže rastlina sa takmer nedá vyhubiť. Vykopávame
ho včasne zjari úzkym rýľom. Počas letného kvitnutia zbierame
listy na obklady a kúpele.
Macerát z koreňov: Dve čajové lyžičky nadrobno nakrájaných
koreňov sa macerujú cez noc v štvrť litri studenej vody, ráno sa
trošku prihrejú a scedia. Pije sa po dúškoch.
Víno na pľúcne choroby: Dva až päť čerstvých, umytých koreňov jemne pokrájame a dáme na päť až šesť týždňov do litra
prírodného bieleho vína.
Masť: Štyri až šesť dobre umytých koreňov jemne pokrájame
a krátko zapražíme približne v 250 g čistej masti. Cez noc
necháme postáť, nasledujúci deň prihrejeme, precedíme
cez plátno a vylisujeme. Masť uschováme v malých nádobách
v chladničke.

pixabay.com

www.casopisslovo.sk
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Tomáš Miňo

www.casopisslovo.sk

DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
Vraví sa, že ticho lieči. No je to v našich
manželstvách naozaj tak? Pretože nie je
ticho ako ticho...
PRE MUŽA g Vo vstupných modlitbách kňaza je jeden úkon. Lepšie povedané, jeden úklon. Vtedy sa kňaz otočí tvárou k ľudu a ukloní
sa. Ide o to, že v tomto geste prosí pokorne o odpustenie všetkých
ľudí, ktorí sa nachádzajú v chráme a ktorým mohol nejakým spôsobom ublížiť. Nehovorí nič, len sa mlčky ukloní s prosbou o odpustenie, aby pred Pána mohol prísť čistý a zmierený.
Ticho lieči. No nie každé ticho. Určite nie ticho medzi manželmi,
ktorí si nejakým spôsobom ublížili. Áno, v takýchto situáciách potrebujem aj trocha ticha na to, aby vychladli moje emócie a mohol som
si pomaly spracovať a usporiadať myšlienky – to je v poriadku. No
nie je dobré, ak žijeme niekoľko dní v takzvanej „tichej domácnosti“.
Toto u mňa a určite ani u Boha nie je správne.
Sám na sebe viem, že som niekedy prudký a potrebujem práve ten
spomínaný čas ticha, ale tiež mi nedá, aby som tichom riešil konflikty. Viem byť ticho, ale viem byť aj ten, kto hľadá cestu k vyriešeniu
problému. Nechcem čakať, kým príde manželka za mnou, ale chcem
byť chlapom a prísť ako prvý, aby sa problém riešil. Boh vo svojom slove hovorí: „Hnevajte sa, ale nehrešte! Nech slnko nezapadá
nad vaším hnevom.“ (Ef 4, 26)

AKO MÔŽE BYŤ V EUCHARISTII
PRÍTOMNÝ NEKONEČNÝ BOH?
KEĎ SA PÝTAJÚ g Najprv treba povedať, že je
to veľké tajomstvo viery. Boha naozaj nemôžu
obsiahnuť ani nebesia. Napriek tomu musíme stále
pamätať na to, že Bohu je všetko možné a on si
vyberá svoje cesty a spôsoby, ako sa k nám môže čo
najlepšie priblížiť a byť s nami. Preto sa Abrahámovi
priblížil v podobe troch pútnikov, Mojžišovi sa zjavil
v horiacom kríku a nakoniec zostúpil do lona Presvätej Bohorodičky. V tajomstvo Eucharistie veríme
hlavne preto, lebo to povedal sám Ježiš pred svojou
smrťou pri Poslednej večeri: „Vezmite a jedzte. Toto
je moje telo.“ No a počas dvoch tisícročí to Boh potvrdzoval cez účinky prijímania Eucharistie, ktoré sa
ukázali na životoch ľudí. Hlavne tých, ktorí ho v nej
prijímali s vierou a bázňou. Niekedy dokonca túto
pravdu odhalil cez rôzne, ľudským chápaním nevysvetliteľné eucharistické zázraky. (Dada Kolesárová)

PRE ŽENU g Ja osobne nemám rada tichú domácnosť. Je však
pravdou, že keď príde bolestivá situácia, v danej chvíli vylejem všetku
svoju horkosť často aj tvrdými slovami, ktoré vedia zraniť. Veď keď
som bola zranená ja, prečo by som mala brať ohľady na toho, kto
zranil?
Aj keď ma mlčanie môjho manžela privádza do zúrivosti, uvedomujem si, že je to niekedy lepšie práve takto. A keď v tom tichu pomaly
vychladnem, môžem sa zastaviť a prísť pred Ježiša. Učím sa vylievať
do jeho rúk všetky myšlienky, slzy, slová, emócie, strachy, zranenosť
aj urazenosť, pretože viem, že všetky tieto negatívne veci sa stratia
v jeho ranách. A keď pocítim úľavu, môžem prosiť o silu a lásku
zamerať sa na to, čo bude budovať naše manželstvo a cez čo obaja
vyrastieme.
Dôležité je prelomiť ticho láskou. A to sa dá len v atmosfére ľútosti
a uvedomenia si vlastnej chyby. A v tom potrebuje každý z nás rásť,
aby ticho, ktoré tak hlučne zaznieva v múroch nášho domu, slúžilo
na očistenie sa od temnoty, ktorou nás diabol zahaľuje vo chvíľach
bolesti a zranenia.
Čas pôstu, ktorý prežívame, nás pripravuje na veľké a krásne sviatky,
kde v tichu noci prichádza sám Pán na zem. Prichádza, aby bol
s nami úplne bytostne. Aby bol s nami Boh! Aby mohol byť s nami
jedno. Nech aj tento čas sviatkov prinesie do našich domovov ticho,
ktoré bude uzdravovať a budovať našu lásku, aby sa uprostred nás
Ježiš cítil v bezpečí.
Vlado a Katka Marčákovci

pexels.com

Náš nepriateľ diabol sa z ticha dvoch manželov teší, pretože sa mu
podarilo narušiť ich jednotu, a tak sú obaja zraniteľnejší. Nie sme
povolaní bojovať proti sebe, lebo skutočný nepriateľ je kdesi inde.
Využime čas ticha na to, aby sme počúvali Pána. V tichu hovorí Boh.
Jeho slová nás budú viesť k riešeniu a návratu k sebe a jednote.

ETIKETA V CHRÁME (2)
ETIKETA g Ak sa snúbi zdravý rozum a slušnosť,
vonkajším prejavom je prirodzená etiketa spoločenstva. Už pri vstupe do chrámu, kaplnky alebo iného
posvätného priestoru pamätajme na to, že miesto
patrí všetkým a že je preniknuté Božou prítomnosťou, preto sa na takomto mieste vyžaduje stíšenie
(niekedy na to upozornia aj ceduľky). Znakom
nášho prechodu „zo sveta“ do Božieho pokoja nech
je aj tiché otvorenie a zatvorenie dverí. Oddelia nás
od vonkajšieho hluku a niekedy aj nepríjemného
prievanu. Hlboký úklon naznačuje pripravenosť tela
aj ducha na stretnutie s Bohom. V našom teritóriu
je zvykom prežehnávať sa aj svätenou vodou, no
v tomto čase túto prax vystriedala celospoločenská
potreba dezinfekcie rúk. Aj toto je náš prejav lásky
voči ostatným. Možno sa my sami necítime byť
ohrození, ale nikdy si nemôžeme byť istí, či neohrozíme svojho brata alebo sestru, ktorí sa modlia vedľa
nás. Ak sa stane, že na našom obľúbenom mieste
sedí niekto iný, uspokojme sa hoci aj s posledným
miestom v chráme a ďakujme Bohu za to, že si vybral práve naše miesto. (Dada Kolesárová)
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REGIÓN g Ak navštívite túto časť Tatier, budete
prekvapení jej odlišnosťou oproti tradičným Tatrám
plným skál, ktoré tu prenášali a lámali ľadovce. Tu
pulzuje život v inej podobe na strmých trávnatých
svahoch s bohatou vegetáciou. Za všetky rastliny stačí spomenúť práve najtypickejší kvet Tatier – plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum).
Belianske Tatry tvorí výrazný, štrnásť kilometrov
dlhý vápencový hrebeň tiahnuci sa v smere severozápad – juhovýchod od osady Tatranská Kotlina
po osadu Tatranská Javorina, ležiaci takmer kolmo
na hlavný hrebeň Vysokých Tatier. Hrebene sa dotýkajú v Kopskom sedle.

Pomenovanie dostalo pohorie podľa obce Spišská Belá, ktorá už v roku 1310 mala pastviny oviec
v strednej a východnej časti Belianskych Tatier. Iné
typické pomenovanie bolo Ždiarske Tatry podľa
obce Ždiar.
Od 17. storočia obyvatelia Spišskej Belej pálili
na svahoch pohoria drevené uhlie a dolovali rudy,
najmä meď. No našli sa aj hľadači zlata.
Bohatá flóra zaujala botanikov aj zo Švédska, ale
najviac miestne podmienky zmapovali poľskí botanici. Zásaditý typ pôdy ovplyvnil výskyt typického
rastlinstva, ako sú jedle, buky a javory. V porovnaní
s Vysokými Tatrami je tu oveľa väčší výskyt listnatých stromov. Na južných svahoch sú rozšírené klinčeky, vstavače a ostropysky. Práve pre túto pestrosť je
od roku 1978 prístup na veľkú časť územia Belianskych Tatier správou TANAP-u uzavretý.
Turisticky sprístupnené sú iba okrajové doliny Zadné Meďodoly, Predné Meďodoly a Dolina siedmich
prameňov. Od roku 1993 je sprístupnený náučný
chodník Monkovou dolinou, ktorý spája rázovitú
obec Ždiar so Širokým sedlom a Kopským sedlom.
(Juraj Gradoš)

es.wikiloc.com

Najvyšší vrch je Havran (2 151,5 m n. m.), ale rovnako
ako ostatné vrcholy Belianskych Tatier nie je prístupný pre turistov kvôli ochrane prírody. K dominantám
výraznej západnej časti hlavného hrebeňa (po Široké
sedlo) patrí Ždiarska vidla. Pohorie je významnou
krasovou oblasťou. Z množstva jaskýň je turisticky
sprístupnená Belianska jaskyňa nad osadou Tatranská Kotlina. Z osady je vhodný prístup aj k jedinej
horskej chate v Belianskych Tatrách, chate Plesnivec
(1290 m n. m.) pod Bujačím vrchom.

Cerkev sv. archanjela Michala v Ihľanoch. Zdroj: grkatpo.sk

BELIANSKE TATRY

www.casopisslovo.sk

KAM DO CHRÁMU?
LITURGIA g Gréckokatolícke sväté liturgie sa slávia priamo pod Belianskymi Tatrami. Okrem Cerkvi
sv. Petra a Pavla v Poprade možno navštíviť aj filiálne
Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmarku či priamo v Spišskej Belej Cerkev sv. Cyrila
a Metoda. Tie patria pod farnosti Ľubica a Ihľany.
Kým ľubická Cerkev Zosnutia Presvätej Bohorodičky
zaujme vitrážami, Cerkev sv. archanjela Michala
v Ihľanoch zasa svojou históriou, keďže pochádza
z 13. storočia. A ak chcete, môžete navštíviť aj Cerkev
sv. Michala v rázovitej Osturni. (Juraj Gradoš)

www.casopisslovo.sk
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pro familia

draciastopa.sk
pixabay.com

NÁUČNÝ CHODNÍK
V MONKOVEJ DOLINE
TURISTIKA g Ak chcete spoznať túto časť Tatier, vyberte sa ho navštíviť
v lete, pretože chodník je otvorený iba od 1. júla do 31. októbra. Jeho zdolanie trvá približne štyri hodiny a počas prevýšenia 930 metrov si návštevníci
môžu oddýchnuť na šiestich zastávkach označených informačnými panelmi:
Rázcestie pri sútoku Rígľového potoka a Bielej (930 m n. m.), Prielom potoka
pod Stredným Rígľom (1040 m n. m.), Zákruta chodníka pod prahom doliny
(1310 m n. m.), Odpočívadlo pri potoku (1495 m n. m.), Široké sedlo (1830 m n.
m.) a Kopské sedlo (1749 m n. m.).

ĽADOVEC
SLOVO O PRÍRODE g Pomenovaním ľadovec
môžeme pokojne označiť súvislý ľad. Delíme
ich na vysokohorské a pevninské. Kým vysokohorské sa vyskytujú v oblastiach nad snežnou
čiarou, pevninské zvyčajne súvisia s ľadovými
dobami. Najväčšie ľadovce sú v súčasnosti
na Antarktíde a v Grónsku. Objem ľadu v týchto ľadovcoch je obrovský, ak by sa roztopil
grónsky ľadovec, hladina svetového oceánu by
stúpla o šesť metrov, v prípade antarktických
ľadovcov až o 65 metrov. No najväčšie ľadovce
kedysi pokrývali celú planétu.

wikimedia.org

Šesť kilometrov dlhý chodník sa začína v Ždiari, v ústí Monkovej doliny, kde
sa vyberá vstupný poplatok, a vedie sútokom riečky Bielej a Rígeľského potoka
do Monkovej doliny, cez Široké sedlo až na Kopské sedlo. Tu sa možno pripojiť
na modrú turistickú značku. Tento náučný chodník je jediná turistická trasa,
ktorá prechádza cez prísne chránenú národnú prírodnú rezerváciu Belianske
Tatry. Turisticky atraktívnym miestom je úsek so 140 m vysokým skalným
prahom s kaskádami vodopádov, skalnou bránou či vrchom Opálenica (1 405 m
n. m.). Na konci Monkovej doliny chodník prudko stúpa a opúšťa les. Tým sa
odkrýva nádherný pohľad na vápencové Belianske Tatry a výhľad do Monkovej
doliny. Päť kilometrov dlhá Monkova dolina vznikla činnosťou ľadovca, ktorý
na jej stráňach pripomínajú zvyšky bočných morén. Názov doliny vznikol podľa
kedysi rozšíreného ždiarskeho priezviska Monka. (Juraj Gradoš)

BELIANSKA JASKYŇA
ZAUJÍMAVOSŤ g Na severnom svahu Kobylieho vrchu v Belianskych Tatrách
sa nachádza jediná verejnosti prístupná jaskyňa Tatier – Belianska jaskyňa. Bola
otvorená v roku 1882. Ešte predtým tu dobrodruhovia hľadali zlato. Zatiaľ je
z jej 3 641 sprístupnených iba 1 370 metrov. Teplota vzduchu tu dosahuje 5 až
6,3 °C. Je to krasová jaskyňa s bohatou kvapľovou výzdobou. Veľké priestory
v sivomodrých vápencoch zdobia jaskynné jazierka. Najväčšie podzemné priestory boli vytvorené už pred hlavným štvrtohorným zaľadnením Tatier. Z výzdoby upútajú vodopády Vysoký dóm, Dóm SNP, Vodopádový dóm, Hudobná
sieň a stalagmity pripomínajúce pagody v Palmovej sieni. Jaskyňu dotvárajú
Hladová priepasť a Peklo, ako aj mnohé komíny. V období od 27. decembra
do mája je sprístupnená o 09.30, 11.00, 12.30 a 14.00 h. (Juraj Gradoš)

Ľadovec vzniká ukladaním snehu, ktorý sa
neustálym zamŕzaním a topením pomaly mení
na formu granulovaného ľadu, ktorý sa neskorším pôsobením tlaku vrchných vrstiev snehu
stláča. Časom jednotlivé vrstvy podliehajú ďalšiemu stlačeniu, až vytvoria ľadovcovú masu.
Najspodnejšia vrstva ľadovca je vplyvom vysokého tlaku plastická, čo mu umožňuje pomalý
pohyb. Horná vrstva ľadovca je, naopak, krehká
a často v nej vznikajú veľké trhliny. Počas
pohybu ľadovec presúva podložie a kamene,
ktoré (keď sa pohyb zastaví) vytvoria morénu. Na Slovensku je najznámejšou morénou
Štrbské pleso. Vo Vysokých Tatrách bolo až 41
ľadovcov. Najväčší z nich tiekol Bielovodskou
dolinou, bol 19 km dlhý a okolo 280 m hrubý.
A hoci najbližšie známe ľadovce sa nachádzajú
v Alpách a sú často navštevovanými turistickými destináciami, aj Tatry majú svoj ľadovec.
Nachádza sa v Medenej kotlinke.
Ľadová masa nie je viditeľná na povrchu, ale
dobre schovaná pod suťou. Tá izoluje ľadovec
od okolitého prostredia – slnka a teplého vzduchu. V najširších miestach je ľadovec hlboký 18
až 20 metrov. Objem ľadovca je okolo 150 tisíc
metrov kubických. Nadmorská výška, v ktorej
sa ľadovec nachádza, je medzi 2 025 – 2 120 m
n. m. (Juraj Gradoš)
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pre deti

detská

Áno.

Zdá sa, že sa nám
prosfory vydarili.
Vďaka
Bohu.

Príbehy poslušníka
Dobre. Poriadne ich
pozabaľuj, aby
nevyschli.

Odložím ich
do škatúľ.

... poriadne
unavený.

To aj ja.

Nejdete ešte spať?
Už
som...

Poď,
pomodlíme sa
ešte spolu
povečerie.

Hm.

Poďakujeme sa
Bohorodičke, že nás
viedla.

Ahoj, deti, v tomto čase sa veľmi skoro zvečerieva. Po dobrej večeri je nám najlepšie doma v teplučku, zababušeným v huňatej deke alebo pod paplónom. A vonku môže
fučať severák a tuho mrznúť. Ak sa k tomu
pridá pekná rozprávka, máme dokonalú
domácu pohodu. Skoro dokonalú... Ešte
chýba modlitba na záver dňa, v ktorej dávame Bohu nielen svoje hriechy, ale aj
obavy, zlyhania a prosíme o pokojný
spánok a ochranu pre nadchádzajúcu noc.

Môžeme sa modliť vlastnými slovami aj večernou modlitbou našej cirkvi. Voláme ju
povečerie, pretože sa modlí po večeri. Je
to každodenná modlitba, nasleduje po
večierni a veriaci sa ju modlia v chráme
alebo doma, ale môže sa ju modliť aj
každý sám. Je to posledná modlitba
pred spánkom, v ktorej Bohu odovzdávame svoju biedu, prosíme o milosrdenstvo a obraciame sa aj na Presvätú Bohorodičku, našu zástankyňu a ochrankyňu.

Ticho pred spánkom

Po večeri

Zvyk modliť sa pred spánkom modlitbu povečeria pravdepodobne pochádza zo zvyku
otcov púšte, ktorí sa ju modlili osamote vo svojej kélii. Po ukončení večierne v chráme sa na
spánok uložili až po osobnej modlitbe. Po nej už nebolo dovolené navštevovať sa a rozprávať. Po čase sa z povečeria stala spoločná modlitba Cirkvi, ktorá sa slúži po večierni o 21.
hodine. Zaujímavé je, že obsahuje nezvyčajne veľa modlitieb k Presvätej Bohorodičke. Prosíme v nich, aby nás priviedla k pravému a úprimnému pokániu, chránila nás pred ťažkosťami
a nebezpečenstvom, rozohnala zmätok duše a búrku malomyseľnosti, vyprosila bohatstvo
dobrodenia, pomohla v bolestiach, uzdravila z telesných slabostí a duševných nemocí.
Úloha: Doplň na správne miesta slovíčka, ktoré chýbajú v jednej z modlitieb povečeria.
Chorého na .... i na .... učiň ma hodným
........ navštívenia a ...... opatery, ty jediná
Matka ....., lebo si dobrotivá a ....... nášho
........... dobrodinca.

A nielen pri pečení, ale aj
k pokániu. Aj za to, že pomáha
našej duši pripraviť sa na
posledné chvíle nášho života.

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Na konci dňa

tvojej
duši
najväčšieho
tele

Božia
božského
rodička

Veľké povečerie

Slovíčko povečerie sa
skladá z dvoch slov – po
večeri. Aj pôvodné grécke slovo má podobný
charakter.
Úloha: Ak chceš vedieť,
ako znie, správne popresúvaj jednotlivé písmenká.
DIONPEÓNAP

Povečerie môže byť malé a veľké. Obyčajne sa takmer vždy koná malé povečerie. Najznámejšie veľké povečerie sa slúži v predvečer sviatku Narodenia
Pána a Bohozjavenia. Keďže má kajúci charakter, slúži sa počas Veľkého pôstu a v niektorých iných pôstnych
dňoch. V prvý týždeň Veľkého pôstu sa pri ňom modlí aj Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho. Špecifickú
podobu má počas Svetlého týždňa, keď ho tvoria veľkonočné tropáre. Najdôležitejšou a najznámejšou modlitbou veľkého povečeria v predvečer sviatku Narodenia Pána je proroctvo z Knihy proroka Izaiáša: „S nami Boh...!“
Úloha: Urob si záložku s textom veľkého povečeria, ktoré sa budeme modliť v predvečer Narodenia Pána.
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
S nami Boh, razumijte jazycy, i pokarjajte sja, jako s nami Boh!

www.casopisslovo.sk

SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Na spolok darovali
Mária Migrová, Ružomberok – 30 eur; prof.
ThDr. PaedDr. Gabriel Paľa, PhD., Gregorovce
– 15 eur; Milan Zeman, Vysoká nad Kysucou
– 10 eur; Ing. Mgr. Peter Baláži, Bratislava –
5 eur; Mária Kločanková, Michalovce – 5 eur;
ThDr. Ivan Šulík, Nitra – 5 eur
Spolok sv. Cyrila a Metoda si v nedeľu
14. februára pripomenie 30. výročie obnovenia svojej činnosti v Trebišove. Archijerejskú
svätú liturgiu pri tejto príležitosti o 10. hodine bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ. Popoludní
bude sympózium v trebišovskom múzeu
(kaštieľ Andrássyovcov). Srdečne pozývame.
Pozývame mladých členov a priaznivcov cyrilo-metodského hnutia v sobotu 20. decembra na stretnutie do Košíc, ktoré sa uskutoční
v podvečer na Moyzesovej 24.
V týchto časoch obmedzenej účasti na bohoslužbách dávame do pozornosti členov spolku
Gréckokatolícky kalendár 2021 a podielovú
knihu, ktoré si vyzdvihnite cez farské úrady.
Taktiež ponúkame tieto tituly aj na voľný
predaj. Novinkou je, že záujemcovia si môžu
rôzne spolkové knihy a vianočné CD objednať aj prostredníctvom e-shopu na stránke
www.byzant.sk. Spolkové kalendáre dostať aj
v predajniach náboženskej literatúry PETRA
a Ekumena v Prešove, Ekumena v Košiciach
a Prameň vo Svidníku. Prosíme duchovných
otcov, správcov farností, aby nám pomohli

41

oznamy

svojím aktívnym prístupom pri distribúcii
Gréckokatolíckeho kalendára 2021 a podielovej knihy našim členom.
výbor spolku
OZNAMY

lanie, ktoré bude plnohodnotným zážitkom
spojeným s najnovšou produkciou. V prípade
priaznivej epidemiologickej situácie sa turné
uskutoční aj fyzicky 30. novembra až 5. decembra.
Pozvánka na duchovné cvičenia

Veľká večiereň za účasti Pietra Parolina
Televízia Zemplín a TV Logos vás 26. decembra o 18.00 hod. srdečne pozývajú sledovať
priamy prenos Veľkej večierne z košického
Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky za účasti kardinála Pietra
Parolina.
Live stream chvály
Milí priatelia, v čase mimoriadnych opatrení
v súvislosti s koronavírusom pokračujeme
vo vysielaní verejných live streamov z R17.
Streda bude až do odvolania neverejná!
Pozývame vás modliť sa spolu s tímom
Martindom Worship prostredníctvom live
streamu na Youtube i na našom FB profile.
Link na stream cez Youtube: www.youtube.
com/c/SpolocenstvoMartindom/live
Pozvánka na Godzone tour
Pozývame ťa na Godzone tour 2020 – evanjelizačné turné organizované v rámci Týždňa
Cirkvi pre mládež. Tento rok sa uskutoční už
jeho 12. ročník v špeciálnej forme filmového
zážitku. Program Godzone tour sa uskutoční
online 11. a 12. decembra. Dva dni za sebou
pre vás pripravíme interaktívne online vysie-

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa ako
ďalej? Akým smerom? Práve tebe je program
určený. Pozvanie prísť k prameňu živej vody
a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede
na zámer, ktorý ma Pán s tvojím životom. Čas
na spoznávanie seba samej, spoznávania Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Sociálne sestry
pozývajú dievčatá od 19 do 35 rokov na päť
stretnutí o rozlišovaní povolania v Bacúrove.
Mejl: socialnesestry@gmail.com
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
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

POžehnané
Doprajte svojím blízkym nielen požehnané
V i a n o c e a l e c e lý r o k 2 0 2 1 v s p o l o č n o s t i
Vá š h o o b ľ ú b e n é h o č a s o p i s u.

Darujte pod stromček
S l o v o, n i e p o n o ž k y
Viac informácií 051/756 26 42, 0911 711 263
alebo distribucia@casopisslovo.sk.
IBAN: SK45 0200 0000 0032 1020 6959,
Swift kód: SUBASKBX, KS: 0558, VS: 11111, KS: 0700

A ko ? D o s p r áv y p r e p r i j í m at e ľ a ,
a l e b o a ko o d o s i e l at e ľ a š e ku
u v e ď t e a d r e s u t o h o, ko h o
c h c e t e o b d a r o vať č a s o p i s o m .
P r í s p e v o k n a c e lý r o k j e a s p o ň
2 0 e u r . A k c h c e t e , m ô ž e m e z a s l ať
o b d a r o va n é m u ( a l e b o Vá m )
vytlačený poukaz na odber
S l o va n a r o k 2 0 2 1 z a 2 e u r á
n av yš e ( 2 2 e u r ) . P o u k a z y
b u d e m e z a s i e l ať p o s l e d n ý t ý ž d e ň
pred Vianocami.

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J06.12. (nedeľa) 02.15 Gréckokatolícky magazín
(GkM) R 08.00 GkM R
J07.12. (pondelok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů R 16.55 Od Františka k Františkovi
J08.12. (utorok) 08.25 Starý zákon 15.15 Boh
k tebe hovorí
J09.12. (streda) 08.10 Zabudnuté poklady 16.55
Mjanmarsko – smäd po mieri 20.15 PKP
J10.12. (štvrtok) 08.25 Starý zákon 16.05 Večera
u Slováka 17.15 PKP
J11.12. (piatok) 10.15 PKP 16.35 PKP R 20.30
Matka Terézia z Kalkaty – film
J12.12. (sobota) 07.00 Svätá liturgia 10.55 Guadalupe: Živý obraz 14.05 PKP 14.10 Akatist
J13.12. (nedeľa) 07.40 Zabudnuté poklady
08.25 Klbko 08.45 GU 100
J14.12. (pondelok) 13.50 Peter a Pavol: nepostrádateľní muži 16.55 Tanzánia: Sme statoční
J15.12. (utorok) 19.00 Svätá rodina hľadá príbytok (1) 21.00 Gréckokatolícky magazín
J16.12. (streda) 13.15 Stopovanie 16.55 Srbsko
– semienka nádeje 20.15 PKP
J17.12. (štvrtok) 08.10 Boh k tebe hovorí 13.50
Jeden na jedného 17.15 PKP
J18.12. (piatok) 10.15 PKP 14.20 GkM R 16.35
PKP R 19.00 Svätá rodina hľadá príbytok
J19.12. (sobota) 07.00 Svätá liturgia 10.20 Srbsko: Semienka nádeje – dokument 14.05 PKP
J20.12. (nedeľa) 02.15 GkM R 08.00 GkM R
11.05 A teraz čo? 16.40 Vo svetle pravdy
J21.12. (pondelok) 11.25 Srbsko: Semienka nádeje 16.55 Shahbaz Bhatti – muž, ktorý mal sen
J22.12. (utorok) 08.10 Slovo v obraze: Vtelenie
21.15 Benedikt XVI., emeritný pápež
J23.12. (streda) 08.10 Zabudnuté poklady 16.55
Guru alebo Ježiš 20.15 PKP
J24.12. (štvrtok) 08.10 Boh k tebe hovorí 14.40
Karol – film 2
J25.12. (piatok) 12.00 Urbi et orbi 16.00 Chlieb
z neba – film 2 20.00 Svätá rodina – film
J26.12. (sobota) 15.40 Koledovanie Dobrej
noviny 20.00 Príbeh Márie
J27.12. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia z Michaloviec 13.10 Vianočné koledy zo Šumiaca
J28.12. (pondelok) 17.00 Sv. Brigita Švédska –
film 2 19.30 Ben Hur: Preteky slávy
J29.12. (utorok) 09.30 Dobrá novina, šťastná
hodina 21.15 Gréckokatolícky magazín
J30.12. (streda) 10.20 Slovo v obraze: Tvár 13.15
Stopovanie
J31.12. (štvrtok) 08.25 Posol guadalupskej Panny Márie 20.00 Ako Pán Boh dá – film 2
TV NOE

J06.12. (nedeľa) 07.10 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 21.10 Blahoslavený Duns Scotus
J08.12. (utorok) 11.10 Guyanská Diana 21.15
Řeckokatolický magazín
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program

J09.12. (streda) 10.20 Do varu s Maxem Kašparů
(1) 19.05 Pražská Loreta
J10.12. (štvrtok) 12.50 Princ, který si vybral
Dona Boska 17.30 Vít Pieš, umělecký řezbář
J12.12. (sobota) 09.30 Ovečky v karanténě
15.30 Patriarcha Tichon (5)
J13.12. (nedeľa) 07.25 ŘkM R 13.50 S nikým
bych neměnila
J14.12. (pondelok) 19.25 Guyanská Diana 20.05
Pavel VI.: Nepochopený papež
J15.12. (utorok) 07.05 Bulharsko: Život ve skrytosti 17.30 Řeckokatolický magazín
J16.12. (streda) 13.05 Neoblomný kardinál
00.20 František: Papež změn
J19.12. (sobota) 09.35 Ovečky v karanténě
17.25 Exarcha Fjodorov (6)
J20.12. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 06.45 Hriňovský
kostelík na Islandu
J21.12. (pondelok) 14.35 Bohem zapomenuté
kouty 20.05 Ateliér užité modlitby
J22.12. (utorok) 10.50 Čas pro Malawi 21.10
Řeckokatolický magazín
J23.12. (streda) 16.05 Ateliér užité modlitby
19.00 Ceferino Jiménez Malla: Cikán v nebi
J24.12. (štvrtok) 11.10 Jak se staví betlém?
15.40 Betlémy v pohraničí
J25.12. (piatok) 19.25 Slovenské betlémy (1)
21.55 Příběh Marie
J26.12. (sobota) 06.15 Vánoční podarúnok
11.15 Betlém ve 21. století
J27.12. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 16.20 Odvaha
otce Karola
J28.12. (pondelok) 13.10 Borotinské betlémy
18.55 Živý betlém
J29.12. (utorok) 07.15 Dobrá novina, šťastná
hodina 13.05 Mise – film 2
J30.12. (streda) 06.25 Jesličková pobožnost
z Oščadnice 10.20 Veselé Vánoce
J31.12. (štvrtok) 08.10 Místní hrdina 16.40
Moudrost mnichů
J01.01. (piatok) Marie, matka Ježíšova 13.05
Mexiko: Země indiánů
J02.01. (sobota) 13.55 Život nikdy nekončí
17.30 Svatý Serafim (7)
J03.01. (nedeľa) 07.00 Poklady pod sněhem
16.35 Jako hořčičné zrnko (3)
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J06.12. (nedeľa) 13.00 Biskup šľachetného
srdca: svätý Mikuláš 20.30 Skauting ako životný
štýl aj forma pastorácie
J07.12. (pondelok) 20.00 Spoločenstvo Rieka
života
J12.12. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach;
slávi otec Marko Rozkoš
J13.12. (nedeľa) 14.00 Dá sa pracovať počas
materskej?

J16.12. (streda) 20.00 Gréckokatolícka farnosť
Povýšenia sv. Kríža Porostov
J18.12. (piatok) 18.00 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského s duchovnou prípravou
na Vianoce
J19.12. (sobota) 18.00 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského
J20.12. (nedeľa) 08.30 Svätá omša z rozhlasovej
Kaplnky sv. Michala
J24.12. (štvrtok) 13.00 Vianočná rozhlasová hra
16.00 Emauzy – vigília slávnosti Narodenia
Pána 21.30 Koledy vianočnej noci 22.00 Emauzy – svätá omša
J25.12. (piatok) 09.00 Emauzy – svätá omša
na slávnosť Narodenia Pána z Katedrály sv.
Františka Xaverského v Banskej Bystrici 10.00
Sviatočné Svetielko: K jasličkám by som aj ja rád
bežal 12.00 Urbi et orbi 13.00 Vianočná rozhlasová hra 15.30 Vianoce sú sviatkami rodiny
18.00 Emauzy – svätá omša 20.00 Sviatočné
pásmo s vybratými poviedkami majstrov
J26.12. (sobota) 09.00 Emauzy – svätá omša
z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici 18.00 Emauzy – svätá omša
J27.12. (nedeľa) 14.00 Podporujeme tvorivosť
u detí
J28.12. (pondelok) 20.00 Športovci, hudobníci
a osobnosti kresťanského života
J31.12. (štvrtok) 11.00 Sviatky v Číne 16.00
Emauzy – svätá omša s poďakovaním na konci
roka 20.00 Čo sme prežili v Rádiu Lumen?
RTVS
JEDNOTKA

J08.12. (utorok) 14.00 Foklorika R
J10.12. (štvrtok) 14.00 Foklorika R
J11.12. (piatok) 13.55 Folklorika R
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J06.12. (nedeľa) 06.00 Tajomstvá Čičmian – dokument R 14.10 Orientácie 19.35 Prišiel svätý
Mikuláš – animovaná rozprávka R
J27.12. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia z Michaloviec
TROJKA

J06.12. (nedeľa) 08.30 Malé biblické príbehy
J13.12. (nedeľa) 08.05 Malé biblické príbehy
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.05 Kresťanská nedeľa
RÁDIO REGINA

JSobota 06.05 Ekuména vo svete 17.05 Rádio
Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
JNedeľa 05.00 Duchovné horizonty R 06.05 Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny (Východ)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

PÁPEŽ FRANTIŠEK A MARCO
POZZA: VERÍM V BOHA

Popravca

Vodný
živočích

Autor:
Vladimír
Komanický

Element

FILM g Zlatá klasika kinematografie,
ktorá sa preslávila hlavne vďaka pravidelným vianočným vysielaniam, rozpráva
o hodnote každého ľudského života
a všetkého dobrého, čo vykonáme. Film
zo štyridsiatych rokov rozpráva príbeh
Georga Baileyho, ktorý mal ako mladý
človek obrovské vízie, ale ako čas plynul,
musel sa ich vzdať pre dobro a pomoc
druhým. V jedny osudové Vianoce jeho
firme hrozí krach a on sa chce zabiť pre poistku, lebo sa cíti ako príťaž. Keďže sú však
Vianoce, čas zázrakov, prichádza anjel Clarence, ktorého úlohou je Georga zachrániť
a presvedčiť o jeho vlastnej hodnote. A tak
prichádza veľký vianočný zázrak. (Slavomír Gereg ml.)

Anglické
mesto

3
q

LEKÁREŇ

Mongolský
pastier

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Nezhoda

Š Z Y V A R K L A M A L S O V B K

Delfín

A A J V L O E M U Y T Y P O R A Í

Dychtivo

P Č T E R O R I M D O T J N N O M

Palma

Rakúska
dĺžk. jednot.
Chemická
značka
vápnika

U A T O E A N A E L I E K Y Š E Ť

Sídlo čuchu

Roh

Ž A T A P S L S P O D C L T T I T

Väzeň

Mesto
v USA

A U C E L T A O Ú R I A E R Č K L

Žito

Pracovník
v optike

Asistent,
slangovo

Potreby
žencov

C O A E T R I O A E N I

Textilná
látka

Neziape

4

u

R Á B V A T S E M E N O A E Y H S
Detský
pozdrav

Väzenie

Hrob
Časová
jednotka

Natierania

Povýšenosť
Predložka

Ochrankyňa
ľúbostného
básnictva

Azda

Lodná
kostra

Autor: Marek Pataky

Duša
u Egypťanov
EČV
Sobraniec
Vedecký
názov
krídla

Hon

Legenda: AFEKT, BARDEJOV, CELTA, CETYL, HLASY, IDIOT, KADET,
KAMENE, KANYLA, KRAVY, LARVY, LIEKY, MAFIE, MATKA, METÁN,
METRE, MISIA, MODRA, MYDLO, NEŠŤASTIE, NINIVE, PARMA, PATENTY,
PERLA, PLATNE, POŠTA, POTAŠ, SATIRA, SEMENO, SLAMA, SLEPEC,
SMOTANY, SONET, SOPKA, STAVBÁR, SÚŽENIE, TALENT, ŤAŽNICE,
TEPLO, TEROR, TIARA, TIENE, TLAMY, UDICE, ÚRODA, ÚSILIE, UTOROK,
ÚŽINA, VTOKY, ŽAKET, ŽATVA, ŽUMPA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.

Mával

u

I T S T

P E M K A A E O T I K I C A K L M

Druh
písma

Ukrajinské
mesto

I

O L P E T R D K I N S I N E O A O

Buzola

Americký
generál

K A M E N E Š Ť A S T I E N E O Y
V A P P N T N B A Ú I M A F I E N
S E D T A Á Y T R Ž Ž L A K V Y A

Ponižujú

Portugalské mesto

Et cetera,
z latinčiny

Exokarp

HUDBA g Mnohí už tento album,
ktorý obsahuje známe slovenské ľudové
vianočné koledy, poznajú, ale ja som sa
k nemu dostal až v týchto dňoch. Možno
preto, lebo vyšla nová dotlač. Album je
z roku 2007, ale v čase sviatkov Narodenia
Ježiša Krista je vždy aktuálnym a príjemným obohatením vianočnej atmosféry
v našich rodinách. Koledy sú v podaní
ľudovej hudby Cifrovaná muzika. Na albume sa nachádza dvanásť najznámejších
kolied. Album vyšiel vo vydavateľstve
Pavlík Records a možno si ho kúpiť
v kníhkupectvách, v e-shopoch, ale je
dostupný aj na známych streamovacích
platformách. (Dominik Petrík)

Pričňa

Papagáj

2

Investičný
zámer,
skratka

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ
VIANOČNÉ KOLEDY

4 v Ríme

Správne riešenia z čísla 21: Krížovka: Zbožným kňazom víťazná
odmena. Osemsmerovka: Odpustenie z kríža nepozná prekážky.
Výherca: Anna Krajňáková z Levoče
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

1
q

kultúra a relax

ŽIVOT JE KRÁSNY

KNIHA g „Nechcel som bod za bodom
predstavovať obsah našej viery. Chcel som
sa skôr podeliť s každodenným, existenciálnym, jednoduchým, ale hlbokým významom toho, že sme Božími deťmi, pozvanými na hostinu lásky s Najsvätejšou Trojicou
a priateľstvo s bratmi vo viere a celým ľudstvom,“ objasňuje pápež František v úvode
knihy, ktorá obsahuje na jednotlivých
stranách rukopis Kréda s podčiarknutou
invokáciou, po ktorom nasleduje rozhovor
s pápežom a krátka meditácia nad danou
invokáciou. Odpovede pápeža Františka
vlievajú do duše nové poznanie, nádej,
prehlbujú vieru a povzbudzujú na ceste života. Okrem toho prezrádzajú aj zaujímavý
pohľad na často diskutované témy, akými
sú nebo, peklo, očistec či vzkriesenie tela.
(Martina Jokelová-Ťuchová)
Pomôcky:
Coul, Ita, Egyptský
Roos, Urra, boh slnka
Rome, Lee
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

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.

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

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

Odlievanie zvonov

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.

Ozvučenie kostolov

Zváranie zvonov

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

www.ivakzvony.sk

Prosba o pomoc pre centrum
Pre pandémiu koronavírusu bolo naše
centrum od začiatku marca do polovice júna
zatvorené po prvýkrát, od 1. októbra sme
zatvorení po druhýkrát a nevieme, kedy
budeme môcť centrum opäť otvoriť, či to
bude ešte tohto roka, alebo až na budúci
rok. Preto sa na vás obraciame s prosbou
o finančnú pomoc, o dar podľa vašich
možností. Naše číslo účtu: SK58 1100 0000
0026 2521 2213. Ak nás nebudete môcť
podporiť finančne, tak vás prosíme o modlitby a príhovor.
koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb
za uzdravenie (cez YouTube)
Nedeľa 09.00 Svätá liturgia (cez YouTube)
USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE
NA SLOVENSKU A RIADI SA POKYNMI
HLAVNÉHO HYGIENIKA SR.

OZNAM

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
10. – 13.12. Kurz prípravy na manželstvo.
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo
o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo
svadobných salónov ešte len prechádzate,
urobte pre svoju spoločnú budúcnosť ešte
niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte svojej
vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium –
kvalitnú prípravu. Na kurz prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť cez stránku
www.domanzelstva.sk. Príspevok za osobu
je 75 €.

MZ SR

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.

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

KOINONIA

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.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň (aj cez TV Logos):
09.00 Tretí čas
09.15 Akatist
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Deviaty čas
15.30 Večiereň
20.00 Ruženec za ochranu krajiny

JÁN KRSTITEĽ

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

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

CENTRUM PRE RODINU

Vežové hodiny

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
27.12. Klokočovský moleben s požehnaním
budovy pútnického centra (17.30 h)

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

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...).

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

PÚTNICKÉ MIESTA

Automatizácia
chrámových zvonov

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
05.12. Fatimská sobota (09.30 h)
25.12. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h) cez TV Logos
27.12. Archijerejská svätá liturgia s Pietrom Parolinom, vatikánskym štátnym sekretárom (10.00 h; priamy prenos na Dvojke
a TV Lux)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

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

