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ÚVODNÍK
Mnohí z nás si povzdychnú: „Ako ten
čas letí, znova sú tu
Vianoce.“ Áno, znova
je tu čas, keď sa máme
zamyslieť nad najväčMons. Ján Babjak, SJ šou udalosťou dejín
prešovský eparcha ľudstva- Jednorodený
Syn Boží Ježiš Kristus
sa stal človekom a z lásky k ľudskému pokoleniu prišiel na túto zem ako Dieťa.
Začiatok dejín spásy ľudstva môžeme datovať hneď do úsvitu dejín, keď po spáchaní
prvého dedičného hriechu Boh vo svojej
nekonečnej láske prisľúbil ako záchrancu
ľudstva Mesiáša sveta. Tu Pán Boh povedal
hadovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi
tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej
potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu
zraníš pätu“ (Gn 3,15). Tento verš, tzv. protoevanjelium, „je síce náznakom ustavičného boja
medzi ženou a diablom, ale je tiež prejavom
lásky Božej, ktorá prisľubuje víťazstvo nad diablom, a to skrze jej potomka, skrze Mesiáša“
(poznámka č. 15 ku Gn 3, 15).
Kresťanská tradícia vidí v tomto úryvku
zvesť o „novom Adamovi“, ktorý svojou
poslušnosťou „až na smrť na kríži“ (Fil 2,8)
prehojne napráva Adamovu neposlušnosť.
A mnohí otcovia a učitelia Cirkvi vidia v žene
zvestovanej v protoevanjeliu Kristovu matku
Máriu ako „novú Evu“.
Vianoce nám stále veľmi živo pripomínajú
splnenie tejto udalosti – príchod Vykupiteľa
sveta na našu zem. Radosť, ktorú anjeli vyspievali nad Betlehemom, sa zvlášť premieta
do života veriacich ľudí. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“
(Lk 2,14). Tých, ktorí veria v Boha a spievajú
mu na slávu, Pán hojne požehnáva svojím
božským pokojom.
Udalosť Narodenia Ježiša Krista nebola
taká samozrejmá, veď si treba predstaviť, že
Boh od večnosti žije v láske troch božských
osôb. A jedna z týchto božských osôb, Jednorodený Boží Syn Ježiš Kristus, sa stal v plnosti
času, teda v určitom čase a priestore, človekom. To znamená, že zanechal svoju slávu
a velebu v nebi, zostúpil na zem a uponížil
sa, prijal na seba ľudskú prirodzenosť a prišiel
medzi nás, aby sa stal naším sluhom.
On, všemohúci Boh, prišiel medzi nás
v chudobe, ako nemohúce dieťa, odkázaný
na milosť a nemilosť ľudí. Prišiel z lásky,
z Božej lásky, iba kvôli nám, aby nám všetkým ponúkol vykúpenie a spásu. A táto Božia
láska spôsobuje to, že medzi nami zostal až
do konca sveta, veď sám povedal: „Ja som
s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“
(Mt 28,20). Skutočne, Ježiš stále medzi nami
prebýva v Najsvätejšej Eucharistii, v Božom
Slove a v našich blížnych.
Vianoce nám ponúkajú široký priestor,
aby sme zostúpili do hĺbky tohto tajomstva
a oslavovali Boha za nekonečný dar božskej
lásky, že prišiel medzi nás. Lenže bolo by veľ-
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mi málo, keby sme si iba uvedomovali veľkosť
tohto Božieho daru a velebili Boha za ten dar.
My všetci si musíme nielen uvedomovať tento
dar, ale aj reagovať naň a dávať vo svojom
živote každý deň jednoznačnú odpoveď na
tento dar. Iba vtedy môžeme hovoriť o tom,
že sme pochopili Vianoce a že sme prijali ich
posolstvo. Iba vtedy. Keď budeme s Kristom
žiť, môžeme hovoriť, že Vianoce rozochvievajú
nielen naše city, ale že menia aj náš život.
Dnešný človek je zavalený množstvom
informácií, správ, množstvom udalostí, ktoré
sa vo svete dejú a nás sa bezprostredne alebo
iba okrajovo dotýkajú. Je preto potrebné, aby
si každý z nás zvolil správny kľúč na triedenie týchto udalostí a ponechával si vo svojej
mysli a vo svojom srdci iba to najdôležitejšie
a najpotrebnejšie pre vlastný život.
Skutočne tou najdôležitejšou udalosťou
pre ľudí je práve príchod Ježiša Krista na túto
zem. Môžeme si to konkrétne personifikovať.
Kristus prišiel na túto zem osobne kvôli mne,
kvôli mojej spáse. On zo svojej strany vykonal
všetko pre človeka, keď zavŕšil dielo vykúpenia na Golgote, kde zomrel za nás, ale na tretí
deň vstal z mŕtvych a prebýva medzi nami
živý v Eucharistii.
Položme si niekoľko otázok. Ako to vyzerá
so mnou? Porozumel som Vianociam? Vlastním Ježiša Krista v svojom srdci? Usmerňujem
všetko k šťastnému zavŕšeniu svojho života
na tejto zemi? Dávam denne v tomto duchu
odpoveď na Božiu lásku?
Dnes mnoho ľudí oslavuje Vianoc čisto
pohanským spôsobom. Vianoce sú pre nich
iba bohato ozdobený vianočný stromček, veľa
darčekov pod ním, vyberané jedlá, lyžovačka,
zábavy. Veru, u mnohých nepadne ani len
spomienka na to podstatné, čo robí Vianoce
Vianocami, že sa narodil Ježiš Kristus, Vykupiteľ sveta. Oslavuje sa iba akási škrupina
Vianoc, ale podstata sa úplne vytratila. Vianočné reklamy v predvianočnom období v obchodoch sú iba o darčekoch, preto môžeme
povedať, že darčekománia zachvátila nielen
obchodné reklamy, ale aj mnohých ľudí. Ale
aké chudobné je takéto prežívanie Vianoc!
Kresťania sa snažia prežívať Vianoce
celkom ináč. Kladu dôraz na to podstatné.
Nachádzajú si dostatok času na čítanie Božieho slova, ktoré nám odhaľuje celú pravdu
príchodu Ježiša Krista na túto zem. Počnúc
Zvestovaním až po útek do Egypta. Počas
Vianoc je práve Božie slovo najvhodnejšou
matériou na čítanie a rozjímanie, na rozho-
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vory s deťmi , na spoločný spev vianočných
kolied, na návštevu jasličiek.
Keby sa Ježiš Kristus narodil aj tisíckrát
na tomto svete, keby prišiel na svet dokonca
v našom meste, keby sme ho aj osobne videli
v jasliach, keď sa nenarodí v srdci človeka,
v mojom i v tvojom, zostane pre nás jeho
narodenie iba nepodstatnou udalosťou. Ale
Ježiš Kristus prišiel na svet iba preto, aby
vstúpil ako Vykupiteľ do nášho života, aby
v nás zvíťazil nad hriechom, aby sa ubytoval
v našom srdci, aby naše srdcia naplnil svojou
láskou.
Príchod Božieho Syna na svet znamenal
historický medzník. Ukončil starý letopočet
a začal písať nový - po Kristovi. Nech prijatie
Vianoc znamená aj pre nás nový začiatok:
dôverný život s Ježišom Kristom, radosť z toho,
že Boh má o nás záujem a že mu záleží na
každom jednom z nás.
Čas veľmi rýchlo letí. To je fakt, a to je aj
naša každodenná skúsenosť. Ale musíme si
položiť otázku, ako ho prežívame, čím ho
napĺňame a aké skutky v ňom konáme? Ježiš
Kristus prišiel na svet preto, aby nám pomohol
spoznať a pochopiť náš život, odkiaľ sme,
kam ideme a načo sme na svete. Kresťan na
základe Vianoc spoznáva veľkú Božiu lásku,
ktorá je príčinou existencie človeka a celého
stvorenia. Z Božej lásky a pre lásku sme boli
stvorení. Toto poznanie je radostné a napĺňa
nás šťastím, ale zároveň nás zaväzuje žiť
životom lásky k Bohu a k blížnemu. Toto je
posolstvo a zmysel Vianoc.

Ešte ste stále nenašli vhodný dar na vianoce?
Darujte SLOVO ako darček blízkej osobe.
Stačí ak poštovým peňažným poukazom H zašlete na adresu
redakcie príspevok 360 Sk a váš známy bude dostávať SLOVO.
Nezabudnite uviesť jeho celú adresu.
Spolu prinesieme Kristovo svetlo všetkým!

Cesta štvrtého kráľa
Málo známa legenda spomína štvrtého kráľa, ktorý sa vydal na cestu za betlehemskou hviezdou rovnako, ako jeho traja priatelia. Jeho
darom pre novonarodeného kráľa bolo desať nádherných červených
drahokamov – rubínov. Do Betlehema však nikdy nedorazil. Na svojom putovaní stretol množstvo ľudskej biedy a kúsok po kúsku rozdal
všetky poklady, ktoré niesol.

R

az, keď putoval popri trhovisku, kde
predávali zajatých vojakov, uľútostilo sa
mu ich a vykúpil ich dvoma svojimi rubínmi.
Pomyslel si: „Tomu kráľovi, ktorý má všetko,
snáď bude jedno, či mu dám desať alebo osem
rubínov.“ A tak vykúpil zajatcov. Neskôr kráčal
popri skromnom domčeku, kde na priedomí
ležali deti umierajúce hladom. „Vari by kráľ
nechal deti zomrieť hladom?“ – položil si
otázku. „Istotne nie,“ hneď si na ňu odpovedal. A tak sa vrátil do blízkeho mesta, predal
jeden drahokam a nakúpil potraviny pre celú
rodinu. Dal ich opustenej matke týchto detí
a priložil ďalší rubín ako zábezpeku na horšie
časy. „Šesť krásnych drahokamov – to je tiež
pekný dar,“ uvažoval.
Keď už vchádzal do Judska, zbadal chorého mladíka, ktorý umieral, a pri ňom plačúcu
matku. Znova sa zľutoval a zaplatil lekára,
aby chlapcovi pomohol. Počet drahokamov
však klesol na štyri. Keď kráčal popri mori,
videl, ako sa potápala chatrná loďka otca,
ktorý živil rybolovom svoje deti. Skočil do vody
a pomohol mu von. A aby si kúpil novú loď,
obetoval ďalšie dva drahokamy. Zostali už iba
tie najkrajšie – najväčšie a najkrvavejšie.
O pár dní zbadal skupinu malomocných,
ktorí sa ledva vliekli popri ceste. Boli vyhladovaní na smrť, starí a opustení. Zašiel do
hostinca a za jeden z drahokamov nakúpil
potravu a za druhý niekoľko oslov, aby pomohol takto postihnutým a starým ľuďom.
Jeho skrinka však bola prázdna. Hviezda už
dávno nesvietila a do jeho srdca sa vkrádal
nepokoj, že zameškal najdôležitejšiu chvíľu
svojho života.

VIANOČNÁ
Už prichádza ten čas
keď dieťa najcennejšie
vkročí medzi nás...
z každého kúta
dýcha naňho mráz
nad Jeho krehkosťou
drží Matka stráž
nežne naňho hľadí
popritom ho hladí
rúčky mu zohrieva
sladko mu zaspieva:
chlapček môj maličký
pospi si ešte chvíľu
na tomto svete prejdeš
nejednu ťažkú míľu.
Jana Juričková

Keď už mal prázdne ruky, uvidel, ako
vojaci násilím odvláčajú mladíka od jeho
starých rodičov na galeje – neplatili dane,
a tak ich mal chlapec odrobiť. Keďže už
nemal nič, vymenil sa sám s mladíkom,
aby zachránil starých ľudí pred samotou,
hladom a smrťou.
Na galejach nestrávil týždne ani mesiace, ale celých tridsaťtri rokov. Stále,
keď bol na konci jednej kapitoly, uvidel
ďalšie ľudské nešťastie a vykúpil iných
svojou namáhavou prácou. Obetoval
seba samého. Na svojej púti bol tak stále
zdržiavaný novými a novými stretnutiami
s ľudským utrpením.
Nakoniec však už nik nechcel zvráskaveného a unaveného starca vymeniť
za odsúdenca na robotách. Už nevládal
toľko, čo pred vyše tridsiatimi rokmi.
Bol zhrbený od roboty, unavený životom
a opustený. Z kráľovského darcu sa stal
žobrák, ktorý blúdil temným labyrintom
sveta. Šero a sychravo bolo i v jeho srdci,
lebo sa nehrial svojimi dobrými skutkami.
Stále sa chvel úzkosťou z toho, že nesplnil
svoje poslanie.
Tak sa pustil svetom hľadajúc aspoň
maličkú stopu po kráľovi, ktorému sa šiel
pokloniť. Cesta ho zaviedla do veľkého
mesta. V srdci pocítil, že toto jeho putovanie
sa chýli ku koncu. Na tržnici počul dav, ktorý
pokrikoval na odsúdenca vedeného na smrť.
Tu už nedokáže pomôcť. Ale pretože mal súcitné srdce, aspoň sprevádzal zločinca na jeho
poslednej ceste. Ľudia doviedli odsúdenca na
skalu za mestom a vyzliekli mu šaty. Jeho telo
bolo posiate mnohými ranami a špinavé od
prachu a krvi. Nakoniec ho ukrižovali medzi
dvoch lotrov. Jedného mal po ľavici, druhého
po pravici. Nad jeho hlavou visel nápis: Toto je
Ježiš Nazaretský, židovský kráľ. Bol napísaný
po latinsky, hebrejsky a grécky. Keď si tento
nápis prečítal, napadla mu myšlienka, že toto
by snáď mohol byť ten jeho kráľ. Vek zodpovedal – len osud nie. On si predstavoval toho
kráľa podstatne ináč – ako niekoho mocného,
bohatého a slávneho. Zamyslel sa.
Jeho myšlienky narušili slová z kríža: „Je
dokonané“. Zimomriavky mu prešli po chrbte.
Ochladilo sa a zotmelo. Nastala tma po celej
krajine. Blúdiaci chudý kráľ padol na kolená
pred krížom a natiahol ruky. Pochopil, že tu
umiera ten, ku ktorého jasličkám nedokázal
dôjsť včas. Naozaj bol taký, ako si ho predstavoval, len v inom rozmere. Mocný, lebo
ovládal prírodu. Bohatý, lebo mal v srdci
veľa lásky. A slávny, lebo sa mu klaňala celá
chvejúca sa zem. Tu však nesvietila hviezda,

tu nerozprávali anjeli. Boh mlčal a samo slnko
zakrylo svoju tvár.
Pútnikove ruky boli však dokonale prázdne. Už nemal nič. „Keby mi ostal aspoň
jeden,“ myslel na svoje drahokamy, „dal by
som ho na jeho pohreb, na krásny hrob pre
tohto môjho kráľa.“ Jeho myseľ bola zmätená
a jeho srdce bolo vyschnuté. Rozdal už všetky
city, všetku vieru, všetku nádej. Bola z neho
prázdna čaša.

Snímka: Ľ. Lehotský

A legenda, pretože legendy majú rady
dobré konce, dodáva: o tretej hodine do
kráľovej dlane spadla z kríža kvapôčka krvi.
Mala farbu drahých kameňov, s ktorými sa
kedysi vydal na cestu. Pútnik doputoval.
Z drahého kameňa sa stala krv zraneného
srdca. Z kráľovského darcu žobrák a zo žobráka kráľovsky obdarovaný. Všetky zastávky
jeho púte dostali svoj zmysel. Pochopil, že
len zdanlivo blúdil, že bol vedený a prišiel
včas. Najdôležitejšiu chvíľu svojho života
nezmeškal. Jeho srdce pookrialo a naplnilo sa
novou nádejou, láskou i vierou. Zasa bol taký,
ako pred tridsiatimi troma rokmi. Plný elánu
a radosti z toho, že na svet prišiel niekto veľký.
Niekto, kto vykoná také skutky, ktoré bude
obdivovať celý svet po dlhé tisícročia.
Legenda tak vytvorila most medzi Vtelením
a Vykúpením, tajomstvom Vianoc a tajomstvom Veľkej noci. Spojila pôvabnú haggadu
evanjelia detstva a snáď keltské rozprávanie
o kráľovi, chrániacom so svojimi rytiermi svätý
grál. Prešla ticho cez priepasť sentimentálneho gýča a zjavila, čo je v evanjeliu najpodstatnejšie – tú „vznešenejšiu cestu“: A teraz
vám ukážem ešte vznešenejšiu cestu, povedal
apoštol, keď sa chystal hovoriť o láske.
Juraj Gradoš
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MATKA HODNÁ
NASLEDOVANIA

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
VATIKÁN: Pápež Benedikt XVI. dnes menoval
nového generálneho riaditeľa Vatikánskeho
rozhlasu. Stal sa ním páter Federico Lombardi, SJ, doterajší programový riaditeľ
rádia. Svätý Otec zároveň vymenoval nového
programového riaditeľa, ktorým sa stal páter
Andrej Koprowski ,SJ (VR).
RÍM: „Katolícka cirkev v Bulharsku je živá
a túži s entuziazmom ponúknuť vlastné
svedectvo o Kristovi uprostred spoločnosti,
v ktorej žije” - to sú slová Benedikta XVI.,
ktoré adresoval vo svojom príhovore trom
bulharským biskupom počas audiencie
v rámci ich návštevy „ad Limina Apostolorum” 12. novembra t.r. Na úvod audiencie
pápeža pozdravil predseda Bulharskej biskupskej konferencie Mons. Christo Projkov,
sofijský apoštolský exarcha pre katolíkov
byzantsko-slovanského obradu. „Bulharská
katolícka cirkev je malá, ale je prítomná a už
storočia uznávaná v bulharskej spoločnosti”,
povedal exarcha. Benedikt XVI. vo svojom
príhovore vyzval bulharských biskupov, aby
pokračovali v nastúpenej ceste a mali ešte
viac síl k obrane evanjelia nádeje a lásky.
„Nie je až taká dôležitá účinnosť organizácie, ale skôr neoblomná dôvera Kristovi,
pretože práve on vedie, udržiava a posväcuje svoju Cirkev”- dodal pápež. V závere
príhovoru Svätý Otec zdôraznil: „Bulharsko,
ktoré bolo formované rôznymi kultúrnymi
a náboženskými zložkami, sa môže stať
príkladom múdrej integrácie, spolupráce
a pokojného spolužitia. Katolícke spoločenstvo, ktoré v kontexte krajiny tvorí menšinu,
môže napĺňať úlohu veľkodušného svedectva
o Kristovej univerzálnej láske.” Podrobnejšie
informácie o Katolíckej cirkvi v Bulharsku
možno nájsť na internetovej stránke www.
catholic-bg.org.(S.Gábor/OR).
NEMECKO: Veľadôstojný pán Konrád Fuchs, najstarší kňaz Nemecka, sa v sobotu
15. októbra dožil požehnaného veku 108
rokov. 47 rokov pôsobil v aktívnej službe.
V súčasnosti žije v domove pre starých ľudí
v Allensbach-Hegne pri Bodamskom jazere
(KP/-zg-TK KBS).
BELGICKO, HOLANDSKO: Podľa nových jazykových pravidiel Holandska a Belgicka sa
bude slovo Kristus písať s malým písmenom.
Slovo Žid, ak označuje národ, bude mať veľké
začiatočné písmeno, v prípade vierovyznania
bude s malým písmenom. Nová jazyková
úprava vstúpi do platnosti od augusta 2006
(EWTN / M. R.).
BRUSEL: Na juhu Belgicka v blízkosti francúzskych hraníc vandali zdevastovali katolícky
kostol. V Božom dome rozbili stoličky, prevrhli
a zničili a sviece, regály a sochy. Kňazské
rúcha v sakristii postriekali farbou. Kostol
musí teraz zostať na dlhšiu dobu zatvorený.
V celej krajine polícia zatkla v noci z 12. na
13. novembra 50 osôb. Už sedem nocí prenikajú výtržnosti zo susedného Francúzska
do Belgicka. Minister vnútra však označil
situáciu ako „pokojnú“. Vyhlásil, že nie sú
nijaké známky organizovaných výtržností
(KNA-ANSA/-zg-TK KBS).
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V nedeľu 6. novembra bola vo Vicenze blahorečená Eurósia Fabrisová-Barbanová, prezývaná
Mamma Rosa, Talianka, ktorá vychovala 11 detí
(vychovala dve deti, ktorým v útlom veku zomrela
ich vlastná matka a vydala sa za ich otca, s ktorým mala ďalších deväť detí.) Slávnosti blahorečenia predsedal kardinál José Saraiva Martins,
prefekt Kongregácie pre svätorečenie. Eurósia
Fabrisová-Barbanová, narodená v roku 1866,
bola príkladnou manželkou a matkou, členkou
tretieho rádu františkánov.
podľa TK KBS

MOSLIMOVIA PÁLIA KOSTOLY
Stovky kresťanov museli sláviť bohoslužby
pod holým nebom. Po fámach o znesvätení
Koránu kresťanom rozhorčení moslimovia
zapálili 12. a 13. novembra dva kostoly na
východe Pakistanu. Ničenie postihlo aj jednu
školu a katolícku faru, no nikto nebol zranený.
Predseda Biskupskej konferencii Pakistanu
arcibiskup Lawrence Saldana (69) z Lahore
hovorí o plánovanom útoku a obviňuje miestnu políciu, že dlho vôbec nezasahovala. Podľa
údajov miestnych orgánov polícia zatkla asi
25 útočníkov v Sanga Hill, 80 km severovýchodne od Lahore. Ako povedal arcibiskup,

kresťan obvinený zo znesvätenia Koránu vyhral od moslimov vysokú sumu peňazí. Korán
nijako neznesvätil. Po obvineniach kresťanov
v piatok 11. novembra, ktoré vyhlasovali
z reproduktorov z miestnej mešity, uchýlilo sa
všetkých 400 kresťanských rodín do bezpečia.
V minulých rokoch sa stále opakovali obvinenia voči kresťanom, že urazili Mohameda alebo Korán, čo viedlo k nepokojom a násilným
činom proti kresťanskej menšine v Pakistane.
Kresťanské cirkvi obviňujú pakistanskú vládu,
že napomáha násiliu zákonom o rúhaní.
ZE, KIPA/-zg-TK KBS

CHALDEJSKÁ CIRKEV V SLUŽBE
NÁDEJE PRE IRACKÝ ĽUD
V pondelok 14. novembra sa v Ríme skončila týždňová Synoda Chaldejskej cirkvi. Ide
o starobylú Katolícku cirkev chaldejskeho
obradu (niekedy nazývaný sýrsko-orientálny).
Teritoriálne sa jej eparchie nachádzajú okrem
Iraku aj v Iráne, Libanone, Egypte, Sýrii, Turecku i v USA. Kvôli napätej situácii v Iraku
(krajine, kde sa nachádza biblické mesto Ur,
rodisko Abraháma), sa zasadanie synody
konalo v Ríme.
V programe bola aj audiencia u Svätého
Otca Benedikta XVI. Benedikt XVI. sa prihovoril biskupom a ,okrem iného, vyjadril im, ako
aj ich spoločenstvám a všetkým obyvateľom
Iraku vrúcne povzbudenie. „Počas vášho
pobytu v Ríme ste slávili špeciálnu synodu,

na ktorej ste zavŕšili práce na revízii vašej
božskej liturgie sýrsko-orientálneho obradu.
Pripravili ste reformu, ktorá by mala priniesť
nový rozkvet zbožnosti vo vašich spoločenstvách. Táto práca vyžadovala roky štúdia
a prijatie nie vždy ľahkých rozhodnutí, ale
bolo to obdobie, počas ktorého Chaldejská
cirkev mohla hlbšie uvažovať nad veľkým
darom Eucharistie”, povedal pápež. Okrem
liturgickej obnovy sa chaldejskí biskupi
zaoberali aj svojím partikulárnym právom.
V závere povzbudil chaldejských biskupov
k pokračovaniu v pastoračnej práci a službe
nádeje pre celý iracký ľud.
S.Gábor/OR

USA HODNOTÍ NÁBOŽENSKÚ
SLOBODU VO SVETE
Americké ministerstvo zahraničných vecí
vydalo výročnú správu, v ktorej hodnotí
náboženskú slobodu v 197 krajinách sveta.
Kritizuje v nej mnoho štátov, predovšetkým
Saudskú Arábiu, Sudán, Irán, Barmu, Čínu,
Severnú Kóreu, Vietnam a Eritreu. Slovensko
dostalo podľa informácií Oľgy Bakovej vo
všeobecnosti pozitívne hodnotenie. Najhoršia
situácia je v Saudskej Arábii. Sloboda vierovyznania tam neexistuje. Jediným povoleným
náboženstvom je islam.

V prípade Slovenska sú náboženské slobody zaručené ústavou a vláda ich rešpektuje.
Po páde komunizmu začali Slováci viac chodiť
do kostola, v susednej Českej republike je
situácia iná. V nedeľu chodí do kostola len
asi 5 % katolíkov, 49 % Čechov tvrdí, že sú
ateisti. K slobode vierovyznania na Slovensku
prispievajú aj všeobecne priateľské vzťahy
medzi jednotlivými cirkvami. Naďalej však
pretrváva antisemitizmus.
podľa Rádio Slovensko

Posviacka novej farskej budovy v Snakove
Dňa 16. októbra žila naša obec Snakov
v znamení vzácnej udalosti. Zavítal medzi
nás vladyka Ján Babjak, aby posvätil novú
farskú budovu. Vladyku privítal starosta obce
Ing. Ján Bijalko starým slovanským zvykom
- „chlebom a soľou“. Nasledovala posviacka
farskej budovy. Po nej sa všetci v spoločnom
sprievode presunuli do chrámu, kde sme
spoločne slávili archijerejskú svätú liturgiu.
V chráme všetkých privítal správca farnosti
o. Pavol Chanáth. Zároveň sa poďakoval
bývalým miestnym duchovným o. Martinovi
Zlackému a o. Igorovi Zimovčákovi, ktorí sa
nemalou mierou podieľali na výstavbe farskej
budovy.
Naša vďačnosť patrí nášmu vladykovi
za to, že navštívil našu farnosť a lámal nám
Božie slovo aj Eucharistický chlieb. Vo svojej
homílii vyzdvihol túžbu človeka po príbytku
živého Boha, no predovšetkým nevyhnutnosť
Božej prítomnosti v jeho duši. Poďakoval sa

všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k výstavbe novej farskej budovy. Vyzdvihol
to, že náš Boh všetkých stonásobne odmení
za ich námahu a štedrosť. Všetci zúčastnení

prejavili hlboké dojatie zo stretnutia s eucharistickým Ježišom Kristom. Nech je Boh
Otec velebený za požehnaný deň, ktorý sme
spoločne prežili.
veriaci obce Snakov

Odpustová slávnosť v Lačnove
Tohtoročná jeseň je prekrásna najmä na
horách. A taká bola aj počas odpustovej
slávnosti v horskej dedinke Lačnov. Veriaci
využili príjemné počasie a väčšinou pešo
prišli 6. novembra do Chrámu zasvätenému

sv. archanjelovi Michalovi. Postupne prichádzali pútnici z Vyšného Slavkova, Renčišova,
Uzovských Peklian, Rožkovian, Lipoviec a Sabinova. Spolu s malou komunitou miestnych
obyvateľov a ich rodákmi bolo na slávnostnej

svätej liturgii zúčastnených viac ako dvesto
veriacich. Úlohu hlavného slúžiteľa prijal o.
ThLic. Jaroslav Matoľák, sabinovský dekan.
Spolu s ním celebrovali o. Ing. Jozef Mašlej, o.
Ing Jozef Selin a o. Mgr. Jozef Šoltýs. Homíliu
zameranú na ochranu pred zlými mocnosťami
a nedobrými vlastnosťami ľudstva predniesol
o. Mašlej. Nezvyčajné a pútavé bolo úvodné
pásmo šindliarskej mládeže o prijatí opravdivej viery a lásky, preniknuté úctou k patrónovi
lačnovskej cerkvi. Chrámovy zbor zo Šindliara
pod vedením p. Terézie Petruškovej rozozvučal starobylý lačnovský chrám. Po ukončení
sprievodu okolo cerkvi miestny farár o. Šoltýs
s manželkou obdaroval pútnikov chutným
pečivom. Na záver sa o. Šoltýs poďakoval
každému, kto sa podieľal na príprave nášho
odpustu. Všetkých pozval, aby sa na svätej
liturgie zúčastňovali nielen v čase odpustovej
slávnosti, ale aj v priebehu celého cirkevného
roka.
Jozef Štec

Nový ikonostas v Trnkove
Sobota 5. novembra bola pre veriacich
obce Trnkov slávnostným dňom. V tento deň
prišiel medzi veriacich prešovský vladyka
Mons. Ján Babjak, SJ, aby posvätil nový ikonostas. Ikonostas bol do chrámu doplnený po
nemalých obetách a prácach veriacich.
Tesne pred desiatou hodinou sa z obecného úradu pohol sprievod k chrámu za účasti
o.Vladimíra Tomka. protosynkela Košického
exarchátu, protopresbytera PhDr. Gabriela
Székelyho, o. Pavla Dancáka st., ThDr. Miroslava Dancáka PhD., ThDr. Milana Kuzmiaka
PhD., ThLic. Martina Zlackého, a Mgr. Rastilava Daňa. Starosta obce Rudolf Onofrej ho
v mene všetkých prítomných srdečne privítal
starobylým slovanským spôsobom – chlebom
a soľou. Potom nasledovala posviacka ikonostasu a slávnostná archijerejská sv. liturgia.

V príhovore vladyka Ján poukázal na problémy v rodinách a vzťahoch, ktoré vyplývajú

z ochabnutia viery a lásky. Vyzval všetkých,
hlavne rodičov, k živšej viere a láske k Bohu
a blížnym.
Leontín Lizák

SPRÁVY Z DOMOVA
PREŠOV: Na Gréckokatolíckom biskupskom
úrade v Prešove sa v nedeľu 6. novembra
večer stretli prešovský eparcha Ján Babjak,
SJ, a veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe
Vallee. Stretnutie sa nieslo v srdečnej atmosfére. Jeho témou bola predovšetkým starostlivosť o vzácne drevené gréckokatolícke
chrámy na východnom Slovensku. Prešovská
eparchia počas ostatných rokov spolupracuje
na rekonštrukcii a záchrane týchto chrámov
aj s americkou stranou, a to cez The United
States Commission for the Preservation of
America’s Heritage Abroad, ktorej kontaktnou osobou je jej člen Vincent Obsitnik. V októbri 2003 sa v Prešove konal Medzinárodný
workshop o ochrane drevených chrámov,
ktorý zorganizovali americké organizácie
v spolupráci s Gréckokatolíckym biskupstvom
v Prešove. V roku 2004 sa do Zoznamu 100
najpozoruhodnejších a najviac ohrozených
svetových pamiatok, ktorý každý druhý rok
vydáva World Monuments Fund (WMF), dostali aj tri gréckokatolícke drevené chrámy
na Slovensku: V Lukove-Venecii, v Bodružali
a Topoli. Vďaka zaradeniu do tohto zoznamu bol, aj za výdatnej pomoci amerických
organizácií, v roku 2004 zrekonštruovaný
chrám v Bodružali, postavený v roku 1658.
V tomto čase prebieha rekonštrukcia dreveného gréckokatolíckeho Chrámu sv. Kozmu
a Damiána v Lukove-Venecii v Bardejovskom
protopresbyteriáte, na ktorú prispela sumou
30 000 USD (približne 970 000,- Sk) nadácia
Samuel H. Kress Foundation a WMF – Kress
Foundation European Preservation Program.
Chrám, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, pochádza z roku 1708. Veľvyslanec USA
na Slovensku v stredu 9. novembra navštívil
Lukov-Veneciu, aby si pozrel, ako prebiehajú
rekonštrukčné práce (Ľubomír Petrík).
LOŽÍN: V nedeľu 6. novembra sa v srdci
Zemplína, v Ložíne v okrese Michalovce,
konalo posvätenie dvoch ikon Eucharistie,
napísaných pri príležitosti ukončenia Roka
Eucharistie. Posviacku ikon vykonal o. Michal
Hospodár, tlačový hovorca Gréckokatolíckeho
apoštolského exarchátu. Zdôraznil dôležitosť
pamäti v súvislosti s budovaním kresťanskej
identity a významu symbolov v živote viery
človeka. Autorom ikon Eucharistie je majster
Vincent Luca, kancelár Spolku ikonopiscov
Slovenska. Slávnostnú svätú liturgiu pri
tejto príležitosti odslúžil o. František Puci,
michalovský protopresbyter. V tento deň si
veriaci Ložína pripomenuli aj slávnostné
blahorečenie biskupa Pavla Petra Gojdiča,
OSBM, keďže práve jemu je zasvätený
tunajší chrám, a zároveň aj výročie posviacky
nového chrámu, ktorý v tejto obci posvätil
v roku 2002 vladyka Milan Chautur, košický
exarcha. Nové ikony nájdu svoje trvalé miesto
vo svätyni chrámu za prestolom (Miroslav
Labač).
BRATISLAVA: Vo štvrtok 10. novembra 2005
sa pri príležitosti 40. výročia deklarácie
II. vatikánskeho koncilu Nostra Aetate
uskutočnil v Zichyho paláci v Bratislave
odborný seminár. Na seminári sa zúčastnili
Galit Ronenová, chargé d’affaires Izraelského
veľvyslanectva pre SR so sídlom vo Viedni,
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SPRÁVY Z DOMOVA
J.E. Mons. Henryk Józef Nowacki - apoštolský
nuncius na Slovensku, biskupi, kňazi, seminaristi, zástupcovia Židovskej náboženskej
obce na Slovensku i ďalší zástupcovia oboch
vierovyznaní. Na seminári okrem dvoch
hlavných predstaviteľov vystúpili so svojimi
prednáškami aj J. E. Mons. František Tondra,
predseda Konferencie biskupov Slovenska,
Mons. Anton Konečný, dekan Teologickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, p. Yossi Steiner, košický rabín, Mons.
Andrej Imrich, biskup zodpovedný pri KBS
za medzináboženský dialóg, a p. Jaroslav
Franek, hovorca Židovskej náboženskej obce
na Slovensku. Pani Ronenová vo svojom
príhovore pripomenula, že dokument Nostra
Aetate hlása toleranciu a pripomína našu
históriu. Podľa chargé d’affaires Izraelského
veľvyslanectva pre SR so sídlom vo Viedni je
dokument spoločným cieľom všetkých ľudí
zjednotených pod jedným Bohom, pričom nezáleží na tom, ako ho kto z nás nazýva. Mons.
Nowacki označil obsah dokumentu za srdce
II. vatikánskeho koncilu. Podľa jeho slov vyjadruje potrebu radikálnej zmeny myslenia
tak kresťanov, ako aj židov. Tá je možná iba
v úprimnom dialógu (TK KBS).
HUMENNÉ: Dňa 12. novembra sa v telocvični
ZŠ na Laboreckej ulici konalo Dekanátne kolo
halového futbalu Humenského protopresbyteriátu. Po tvrdom boji si prvenstvo vybojovala farnosť Humenné - mesto. Na druhom
mieste sa umiestnila farnosť Hažín, na treťom
farnosť Pod Sokolejom. Víťazovi blahoželáme
a prajeme veľa úspechov na celoeparchiálnom kole v Prešove. Zároveň ďakujeme o.
Rasťovi Bakovi za námahu vynaloženú pri
organizácii turnaja (Emil Jaroš).
ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK: Kňazi o. Rastislav Baka
a o. Pavol Černický slávili v nedeľu 13. novembra slávnostnú odpustovú svätú liturgiu
vo farskom Chráme sv. archanjela Michala
vo svojom rodisku v Šarišskom Štiavniku
v Svidníckom protopresbyteriáte. Hlavným
slúžiteľom bol domáci farár o. Andrej Dujčák.
Homíliu o sv. Michalovi a ostatných nebeských beztelesných duchovných mocnostiach
predniesol novokňaz Pavol Černický. Pred
odpustom sa počas celého týždňa veriaci
schádzali na večerných svätých liturgiách,
ktoré boli spojené s duchovnou obnovou
na tému sviatosti Eucharistie a sviatosti
pomazania chorých. Túto sviatosť v piatok
prijalo niekoľko desiatok veriacich (Ľubomír
Petrík).
ABRANOVCE: Prešovský eparcha Mons. Ján
Babjak , SJ, posvätil v nedeľu 13. novembra novú farskú budovu v obci Abranovce
v Prešovskom protopresbyteriáte. Súčasťou
budovy je aj Kaplnka blažených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa, ktorá bude slúžiť veriacim počas týždňa. Chrám sa nachádza na
kopci nad obcou, preto sa v ňom budú sláviť
nedeľné a sviatočné liturgie a v kaplnke na
fare každodenné sväté liturgie. Archijerejskú
svätú liturgiu spolu s prešovským vladykom
slávil aj emeritný prešovský biskup Mons. Ján
Hirka, ktorý je rodákom z obce Abranovce.
Koncelebrovalo aj niekoľko kňazov, ktorí tu
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Vedecko – odborná konferencia
s medzinárodnou účasťou

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Grécko - katolícka
bohoslovecká fakulta PU v Prešove a Lekárska
fakulta UPJŠ v Košiciach usporiadali dňa 4.
a 5. novembra 2005 vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému
– Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciách. Konferencia prebiehala
v priestoroch Krajského a Okresného úradu
v Prešove. Predsedal jej Prof. MUDr. Miron
Šramka, DrSc., dekan Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Po
úvodnom privítaní všetkých pozvaných a prezentovaných účastníkov – členov akademických obcí, lekárov, teológov, vysokoškolských
pedagógov a ostatných hostí, otvoril rokovanie, ktoré prebiehalo v efektívnom a tvorivom
ovzduší.
V prvý deň konferencie bol odborný program rozdelený do štyroch častí, ktoré sa
vzájomne dopĺňali. Prvá riešila hlbší zmysel
hraničných situácií, problémy ošetrovateľského procesu v hraničných situáciách,
sakramentálnu komunikáciu a vzbudzovanie
eschatologickej nádeje Cirkvou a predchádzanie hraničným situáciám. Odznelo sedem
prednášok doplnených videoprojekciou.
Všeobecný súhlas vyvolala prednáška MUDr. P. Sedláka z Bratislavy – Hlbší zmysel
hraničných situácií. V druhej časti sa prítomní
zamýšľali nad ošetrovateľskou a duchovnou
starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých
a umierajúcich, nad psychologickými aspektmi starostlivosti o umierajúcich. Výrazné bolo
vystúpenie Prof. MUDr. Otta Masára v otázke
vylepšovania starostlivosti o nevyliečiteľne
chorých. Tretia časť sa zaoberala aktuálnou
témou - Syndrómom vyhorenia, jeho psychologickými, právnymi aspektmi, rizikovými
faktormi v učiteľskej a zdravotníckej profesii.
Veľkú pozornosť vzbudila prednáška Prof. MUDr. Mirona Šramka, DrSc., ktorý poukázal na
príčiny vzniku tohto syndrómu. Prednášajúci
podotkol, že doteraz sa tejto téme na školách
venuje minimálna pozornosť. Prednášky
štvrtej časti odborného programu boli zamerané na utrpenie nevyliečiteľne chorých,
umierajúcich a na pobyt takých pacientov
v hospicoch.
Rokovanie druhého dňa vedeckej konferencie prebiehalo v dvoch sekciách. Sekcii
A predsedali Prof. MUDr. Otto Masár, PhD.,

a PhDr. Ernest Broska , PhD., prorektor TU A.
Dubčeka v Trenčíne. Odborný program bol
zameraný na legislatívne normy, problematiku morálneho rozhodovania v ošetrovateľskej
praxi, holizmus ako jednu z ciest zvyšovania
urgentnej ošetrovateľskej starostlivosti, implementáciu Royovej modelu a využívanie
informačných technológií v ošetrovateľskom
procese. Sekcia B pracovala pod predsedníctvom Prof. MUDr. M. Kovařovej ,CSc.,
a Doc. MUDr. Ivana Dociho, PhD. Rozoberala sociálny, ekonomický a ošetrovateľský

problém, zneužívanie psychotropných látok
u pacientov so schizofréniou, štruktúru sociálnych problémov ľudí postihnutých duševnými poruchami, drogovú problematiku a jej
právnu úpravu.
V závere vedeckej konferencie, ktorému
predsedali Doc. MUDr. Mária Mojzešová
,CSc., a PhDr. Michal Olah, odzneli prednášky
zaoberajúce sa graviditou maloletých, postihnutými prenatálnymi deťmi ako hraničnou
situáciou, násilím v práci sestry a pôrodnej
asistentky, právnymi aspektmi sociálnej pomoci ľuďom v hraničných situáciách, ako aj
sociálnou pružnosťou a spôsobmi komunikácie sluchovo postihnutých. Všetky prednášky
by mali byť zhrnuté a zverejnené v zborníku
konferencie.
Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., ocenil
bohatý program a kvalitne vypracované
prednášky. Konštatoval, že táto prvá konferencia bola dobre pripravená a splnila svoj
cieľ. Vyjadril nádej, že sa vytvorí tradícia
vedeckých konferencií, ktoré budú prinášať
ovocie v duchu lásky, pretože ona je darom
od Boha a dáva zmysel každému ľudskému
konaniu.
Mária Lopatová

Slovo  Časopis Gréckokatolíckej cirkvi  Vydávajú Gréckokatolícke biskupstvo a Petra, n. o.
 Cirkevné schválenie: GBU Prešov, č.j. 3317/99.  Šéfredaktor: ThLic. Juraj Gradoš  Cenzor:
Anton Mojžiš  Redaktori: Mgr. Drahomíra Kolesárová, Pavol Mihajlo  Jazyková úprava: PhDr.
Adriana Matoľáková  Adresa redakcie: SLOVO, Hlavná 1, P. O. Box 204, 080 01 Prešov, tel.: 0517562 668, fax: 051-7562 667, e-mail: slovogrk@greckokat.sk, web stránka: http://petra.grkatpo.
sk/  Tlač a distribúcia: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov  Číslo účtu: 4001806151/7500,
SWIFT KÓD: CEKO SK BX, var. symbol: 2006  Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Neoznačené snímky pochádzajú od autora článku.
 ISSN 1335-7492
Snímky z titulnej strany: Hlavná snímka: Ikona Narodenia Pána (archív redakcie); Ďalšie snímky:
Mamma Rosa (int.), Gréckokatolícka katedrála Premenia Pána v Marhaime (P. Tomko), Sv. Vladimír
- sv. Oľga (archív redakcie).

Nová škola v nových priestoroch
Len pred rokom bola otvorená Základná
škola sv. rodiny v Sečovciach a už sa znova
hlási k životu a rozvoju. Pre rastúci počet
žiakov a rozšírenie záujmovej činnosti získala
nové priestory na Kollárovej ulici v komplexe
školských budov a zariadení.

Preto vladyka Milan Chautur 4. novembra
prijal pozvanie riaditeľky p. Kristíny Kmecovej
vykonať posviacku nových priestorov školy,
ktorú od septembra navštevuje už celkovo
133 žiakov. Na posviacke sa zúčastnili okrem
širokej pedagogickej obce rodičia žiakov, kňazi
obidvoch katolíckych obradov, ctih. sestry
z Viceprovincie sv. Bazila Veľkého, ktorá je
zriaďovateľom školy, a ďalší hostia. Vladyka
Milan v príhovore zdôraznil, že: „Hodnota
nádoby sa určuje podľa toho, čím je naplnená.

Je dobré, keď sa mladý človek napĺňa tým
najvyšším dobrom – Bohom. Modlím sa, aby
vyrastali v tejto škole mladí ľudia užitoční pre
Cirkev i spoločnosť.“ Na záver zaželal všetkým
pracovníkom školy veľa síl pri napĺňaní tohto
šľachetného zámeru. K spestreniu nádherného
popoludnia prispeli aj žiaci školy svojím vkusným kultúrnym programom.
Duchovná časť programu pokračovala v sečovskom Chráme sv. Cyrila a Metoda, kde na
práve pripadajúci prvý piatok vladyka spolu
s kňazmi obetoval liturgiu za požehnanie pre
žiakov a pedagógov školy. V príhovore vyzdvihol prioritu formácie srdca človeka. „Dnešný
kresťan stráca pevný bod svojho života a prispôsobuje sa svetu najmä cez sledovanie
mediálnych šou. Tam je vidno nenaplnené,
rozhárané srdce, ktoré neokúsilo veľkosť Božej
lásky. V zmysle prisľúbenia božského srdca
každé podujatie (ctiteľov BSJ) hojne požehnám“, zveril vladyka Milan na záver školu pod
ochranu Ježišovho srdca.
Dodajme, že škola poskytuje od prvého
ročníka rozšírenú výučbu cudzích jazykov;
v rámci nepovinných predmetov ponúka hru
na keyboarde, klavíri, gitare; združuje detské
talenty do speváckeho súboru atď. Svoje dvere
má otvorené aj pre ďalších záujemcov.
Michal Hospodár/GKAE

Kristus Kráľ má kráľovstvo pravdy
Na Nedeľu Krista Kráľa v kaplnke kláštora
baziliánov v Trebišove pripadol odpust, spojený s posviackou nového liturgického priestoru. Košický exarcha vladyka Milan Chautur
na začiatku slávnosti posvätil vynovenú
samo statnú časť kláštornej kaplnky, ktorú
dotvorilo päť nových ikon a výjavy krížovej
cesty. Veriaci, ktorí sa kapacitne nevmestia
pri sviatočných bohoslužbách do hlavnej časti
kaplnky, môžu teraz svojím zrakom spočinúť
na ikonách Krista, Bohorodičky, sv. Mikuláša
a bl. Pavla P. Gojdiča, OSBM, a na ikone Poslednej večere.
Po posviacke nasledovala archijerejská
svätá liturgia. Koncelebrovali protoigumen
Vladimír Sedláček, OSBM, igumen Jozef E.
Novák, OSBM, protopresbyter Dušan Seman
a ďalší kňazi. Vladyka v homílii venoval
pozornosť téme nedele. Poukázal na rozdielnosť chápania moci u svetských panovníkov
a u Krista. „Kristovo kráľovstvo sa zakladá na
osobnom vzťahu k pravde. Aj keď mnohé systémy vyháňajú Krista z verejného života, zo

srdca ho nemôžu vyhnať,“ uviedol a povzbudil
prítomných k hlbšiemu náboženskému životu,
v ktorom má mať Kristus Kráľ naozaj prvé
miesto. V závere slávnosti sa vladykovi Mila-

novi i početnému zástupu veriacich za účasť
poďakoval o. Polykarp Š. Jacoš, OSBM.
Ikony napísal Miroslav Koložváry z Trebišova a k celkovej vkusnej rekonštrukcii kaplnky
významne prispela Magdaléna Zeleňáková.
Michal Hospodár/GKAE

ROZHLAS
Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz; 05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky; 05:1005:25; 19:30-19:45 - česky
Rádio LUMEN - 16.00 – Po - Staré, ale dobré; Ut – Folkparáda; St – Oldieparáda;
Št – Gospelparáda; Pi – Top 15; So - Piesne na želanie; Ne - Piesne na želanie.
18.00 Po-Ne – Svätá omša – Emauzy. 19.00 - So – Ruženec pre Slovensko. 20.30
- Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný obzor; St – Lupa; Št – História a my;
Pi – ÚV hovor. 20.30 - So – Od ucha k duchu
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00; v pracovné dni aj o 9:00,
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 hod.; Ranné chvály: 5:45 hod.; Anjel Pána: 12:00
hod.; Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 hod.

SPRÁVY Z DOMOVA
pôsobili alebo odtiaľ pochádzajú. Vladyka
Ján Babjak poďakoval veriacim za to, že
postavili tento farský dom, aby kňaz prebýval
medzi nimi. „Aby vás mohol povzbudzovať
Božím slovom, aby vám pomáhal vychovávať
vaše deti, aby vám sprostredkoval Božiu
milosť.“ V homílii vychádzal z evanjelia
o bohatom mužovi, ktorý nevedel správne
hospodáriť so svojím majetkom. Zdôraznil,
že bohatstvo obyčajne otupuje srdce človeka, zabíja jeho vzťah k blížnym. Na liturgii
spieval domáci mládežnícky zbor. V úvode
otcov biskupov privítal starosta obce pán
František Štofko a v závere slávnosti sa
prítomným poďakoval domáci duchovný
otec Martin Chudík. Na posviacke fary sa
zúčastnili aj okolití rímskokatolícki kňazi
a evanjelický kňaz. Farnosť Abranovce bola
zriadená v roku 1999 vyčlenením z farnosti
Ruská Nová Ves. Farskú budovu začali veriaci
stavať v roku 2001. Pred dňom posviacky sa
vo farnosti uskutočnila duchovná obnova so
zameraním na pôsobenie kňaza uprostred
Božieho ľudu a na význam, aký má farská
budova ako pastoračné centrum vo farnosti(Ľubomír Petrík)
BARDEJOV:V piatok 18. novembra začali
gréckokatolícki a rímskokatolícki veriaci
z Bardejova duchovnú obnovu pred Narodením Pána pod názvom Adventné piatky.
V Gréckokatolíckej cirkvi sa už totiž začalo
liturgické obdobie prípravy na tieto sviatky
- Filipovka. Každý piatok sa uskutočňuje
stretnutie v inej katolíckej farnosti v meste.
Prvé sa uskutočnilo v gréckokatolíckom farskom Chráme sv. Petra a Pavla. Mladí z tejto
farnosti si pripravili evanjelizačný program
na Božie slovo z proroka Izaiáša: „Hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil,
a jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby nepočul!
Ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami
a vaším Bohom a vaše viny zakryli jeho tvár
pred vami, že nečuje“ (Iz 59,1-2). Každá
farnosť má ako tému inú osobnosť Starého
zákona. Ďalšie bližšie informácie môžete
získať na GKFÚ Bardejov, farár a protopresbyter ICLic. Jozef Zorvan, tel. č.: 054/4722013
(Ľubomír Petrík).
VEĽATY: Regionálne osvetové stredisko
v Trebišove v spolupráci s obcou Veľaty usporiadalo v Nedeľu Krista Kráľa prehliadku cirkevných mládežníckych zborov vo Veľatoch.
Realizáciu peknej myšlienky si zobrala na
starosť p. Porhinčáková, ktorá podujatie otvorila a moderovala. Radosť nad nenáročným
kultúrnym podujatím vyjadrili v príhovore
aj vladyka Milan Chautur a starosta Veliat
Prof. Mikuláš Levkut. Na prehliadke vystúpilo
päť zborov z trebišovského regiónu, ktoré
zaujali preplnenú sálu poslucháčov svojím
úprimným vzťahom k amatérskemu spevu
bez nároku na odmenu. Úsmev na tvárach
detí, spokojná atmosféra i skromné pohostenie na záver spečatili vydarenosť tohto
podujatia. Pri súčasnej kultúre ponúkanej
v médiách je pre mladých podobné podujatie
motiváciou k užitočnému napĺňaniu svojho
voľného času a využitiu talentov (Michal
Hospodár/GKAE).
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Pokúsme sa teraz spoločne čítať túto
ikonu. Ako začneme?
Začnem zvrchu od hviezdy, od svetla, ktoré
vychádza zhora. Aj vďaka nemu dostala zvláštne pomenovanie - Sviatok svetiel.
Aké tajomstvo je za týmto názvom?
Ikona zobrazuje zjavenie sa Svetla - Boha
trojitého a Boha jediného. Ikona nezobrazuje
iba samotnú udalosť narodenia Ježiša Krista
- príchod Svetla na tento svet. Ide ešte ďalej
a hlbšie. Boh sa stal človekom, aby daroval
človeku pôvodný obraz, hodnosť Božieho syna.
Narodením Božieho Syna sa to naozaj stalo.
Boh nám ponúkol obnovu a znovuzrodenie
- Svetlo.
Betlehemská hviezda osvetľuje a vedie
všetky osoby na ikone. Symbolizuje to, že
Boh zasiahol a zjavil sa na zemi. Lúč, ktorý
zostupuje zhora, znamená jedinú prirodzenosť
Boha. Nižšie sa delí na tri lúče smerujúce tiež
dole. Hovoria o prítomnosti všetkých troch
božských osôb na ekonómii spásy človeka.

Tajomstvo ikony
Ikona - Božie slovo v linkách a vo farbe. Tajomná. Vždy bude zdrojom
inšpirácie pre umelcov, ale hlavne pre tie duše, ktoré túžia po spáse
a večnom živote. Aby sa mohla stať inšpiráciou aj pre náš život, musíme jej rozumieť. A to niekedy nie je až také jednoduché. Zastavme
sa spoločne s Angelikou Birošovou-Nedoročšíkovou pri ikone Narodenia Pána a nechajme sa voviesť do jej tajomstva.
Vieme, že hlavnou úlohou ikony je rozprávať. O čom rozpráva táto ikona?
Na ikone Narodenia Pána je na prvý pohľad vidieť, že znázorňuje niekoľko udalostí.
V podstate zobrazuje narodenie. Nachádza sa
tam však množstvo vedľajších postáv. Každá
z nich niečo robí. Svojou prítomnosťou na
ikone chce niečo povedať tomu, kto túto ikonu
kontempluje, kto sa na ňu pozerá.
V liturgickom živote farby spĺňajú symbolickú úlohu, upozorňujú na isté skutočnosti. Ako je to s farbami na ikone?
Farby na ikonách majú svoju presnú symboliku a sú priradené postavám. Vždy vyjadrujú niečo konkrétne, ako napríklad bordový
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plášť Bohorodičky, farba skál a podobne. Jasná
biela farba symbolizuje svetlo. Pripodobňuje
sa jasu Božieho svetla. Spolu s fialovou farbou
je symbolom čistoty. Fialová farba sa používa
aj pri symbolike kráľovskej hodnosti. Čierna
farba znázorňuje mystickú hĺbku, utrpenie.
Zelená farba je farbou neutrálnou, pokojnou,
vyjadruje nádej, odpočinok.
Čo sa týka modrých farieb, najviac používané sú dva odtiene, jeden sýty, ktorý znázorňuje
chlad alebo sviežosť, a potom sa ešte používa
azúrová modrá. Nie nadarmo sa hovorí, že
ikona sa nemaľuje, ale píše. To je vlastne
Božie slovo písané farbou. Rozpráva tak, ako
Božie Slovo o Bohu samotnom. Súčasne však
rozpráva o situácii človeka.

Na ikone nie je zobrazená maštaľ, na
ktorú sme zvyknutí pri klasických betlehemoch. Prečo je postava malého Ježiša
zavinutá a uložená na mieste, ktoré pripomína sarkofág?
Dostávame sa k jaskyni a k jasliam, v ktorých je uložený Kristus. Naozaj pripomínajú
hrob alebo sarkofág. Tieto jasle zvestujú smrť
Ježiša Krista. Jaskyňa, v ktorej sú umiestnené, je tmavá, čierna. Táto farba je symbolom
temnoty, v ktorej sa človek nachádza. Nie je
to len temnota, do ktorej kedysi Ježiš Kristus
musel prísť, je to temnota každého jedného
z nás. Vyjadruje to, že nielen Izrael, ale aj my
veľakrát nepoznáme a nechápeme, čo sa deje
a čo Boh pre nás robí. Nerozumieme, čo nám
chce povedať.
Ježiš Kristus ako dieťa je zabalený do plachiet. Plachty pri jeho vzkriesení sú nechané
v hrobe ako dôkaz jeho vzkriesenia. Celá
postava malého Ježiša predznamenáva to, čo
sa vlastne stane. To, ako bude Kristus uložený
do hrobu. Ježiš umiestňuje svoje narodenie do
tejto tmy, do hĺbky predpeklia. Už teraz sa ukazuje ako baránok z Betlehema, ktorý porazil
hada, ktorý premohol smrť, ktorý zostúpil do
predpeklia, a tak daroval svetu pokoj. Ikona
narodenia sa nazýva tiež Pascha, pretože tento
výraz predznamenáva paschu vzkriesenia.
A ako sa do jaskyne dostali vôl a osol?
Vidíme tam dve zvieratá - osla a vola. Ak
si otvoríme knihu proroka Izaiáša, dozvedáme
sa: „Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho
Pána. Izrael nepozná, môj ľud nepochopí“
(Iz 1,3). Presne tento citát znázorňuje táto
časť ikony.
Jozef, manžel Márie a Ježišov pestún,
nestojí priamo v centre diania. Prečo?
Jozef, ktorý je zamyslený, je v ľavom dolnom rohu v postoji kontemplácie a premýšľania. Pred ním sa nachádza osoba pastiera
v kožušinovom rúchu. Apokryfy hovoria, že
diabol prichádza, aby pokúšal Jozefa. Snaží

sa ho presvedčiť o tom, že ako palica, ktorú on
drží v ruke, nemôže vypustiť mladé výhonky
a konáre, takisto nemôže starec, ako je Jozef,
mať syna, dieťa. A na druhej strane, Panna
nemôže porodiť. Po týchto slovách diabla však
palica, ktorú mal v ruke, zakvitla. Svätožiara
okolo hlavy sv. Jozefa je dôkazom toho, že
Jozef už zvíťazil nad pokušeniami a vlastnými
pochybnosťami. Nemyslí sa pritom iba na
pochybnosti samotného Jozefa, ale celého
ľudstva: Boh nejestvuje. Existuje len to, čoho
sa môžeme dotknúť. Existuje len viditeľný svet.
Nie je možné nadprirodzené narodenie, pretože nie je možné, aby sa Boh stal človekom.
Niektorí hovoria, že táto do kože odetá
postava znázorňuje proroka Izaiáša. Stojí pred
Jozefom a dosvedčuje, že proroctvo, ktoré napísal, sa plní. Oznamuje, že teraz sa to stalo.
Za tajomnou postavou vidíme strom. Je
len súčasťou pozadia alebo má tiež nejaký
hlbší zmysel?
Tento strom je rovnako symbolom dieťaťa.
Je obrazom naplnenia proroctva proroka,
kde sa hovorí: „Z pňa Jesseho vypučí ratolesť
a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie
na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti...“ (Izaiáš 11, 1-2). Toto je teda peň Jesseho,
z ktorého vypučal výhonok-Kristus.
Prečo postava Bohorodičky kľačí pred
Ježišom?
Na niektorých ikonách Bohorodička leží,
odpočíva. Jej pohľad smeruje k Jozefovi.
Oznamuje, že to, čo sa stalo, je skutočné.
Akoby tak chcela rozptýliť jeho pochybnosti.
Na tejto ikone Mária kľačí. Ruky má prekrížené
na prsiach a kontempluje Ježiša Krista. Celý
výraz Márie hovorí o tom, čo spomína evanjelista Lukáš vo svojom evanjeliu: „Ale Mária
zachovávala všetky tieto slová vo svojom
srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19). Mária je
odetá do purpurového plášťa. Zdôrazňuje jej
kráľovskú hodnosť. Tri hviezdy umiestnené na
čele a na ramenách symbolizujú jej panenstvo
pred pôrodom, počas a po pôrode.

jasle - sarkofág sú zhotovené z dreva. Mnohí
v tom vidia naplnenie predobrazu, ktorým bol
Mojžiš uložený do trsteného košíka a plávajúci
na vodách Nílu. Rovnako drevo tohto sarkofágu na niektorých ikonách má symbolizovať
drevo kríža.
Ešte tu máme niekoľko ďalších postáv.
Čo nám chcú povedať?
Naľavo od Márie vidíme postavy mágov,
ktorí nesú dieťaťu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tieto tri dary sú znakmi jeho kráľovskej
hodnosti, jeho božstva, ale aj budúceho
utrpenia.
Anjeli sa na tejto ikone nachádzajú vľavo
hore. Adorujú, chvália a spievajú Bohu. Na
niektorých ikonách sa nachádzajú veľmi blízko
pri jaskyni a majú zakryté ruky. Stávajú sa
priamymi účastníkmi aktu klaňania (napr.
na Rublevovej ikone). Anjeli v tejto centrálnej
pozícii - blízko pri jaskyni, dávajú celej tejto
scéne nový, intímnejší prvok.
Pastieri počúvajú radostnú zvesť anjelov
o narodení Mesiáša. Jeden z anjelov, ktorý sa
nakláňa a akoby žehnal pastiera, vyjadruje
nežnosť ochrany anjela strážcu. Z celej tejto
ikony vyžaruje radosť a pokoj. Ikona zobrazuje
to, že nebo a zem sa v momente narodenia
Ježiša Krista zjednocujú. Toto je okamih, keď
Boh prichádza na zem a človek vystupuje do
nebies.

Čo teba najviac oslovuje a fascinuje na
tejto ikone?
To, čo mňa najviac fascinuje na všetkých
ikonách, je jednoduchosť a zároveň hĺbka
všetkých zobrazovaných scén. Oslovuje ma
to, že ikona, rovnako ako Božie slovo, je vždy
aktuálna. Aj keď sa to udialo kedysi dávno,
každá jedna ikona nanovo a aktuálne hovorí
o situácii človeka dnes, teraz. O mojej situácii.
Ježiš Kristus prichádza do tmavej jaskyne ako
svetlo. Zvieratá spoznávajú svojho Spasiteľa
a Pána. Vedia, kde je ich miesto. O mne sa to
často povedať nedá. Potrebujem, aby Boh dal
svetlo do môjho srdca, pretože je často ponorené do tmy, do nepochopenia a neschopnosti
vidieť veci v pravom svetle. Potrebujem svetlo
Hneď vedľa sa nachádzajú dve ženské do svojho života, ktoré ma oslobodí od strachu
a neistoty a ukáže mi, čo mám robiť.
postavy s dieťaťom. Čo vyjadrujú?
Ďalšou vecou je postoj Márie. Nechápala,
Podľa arménskeho evanjelia jedna z nich
uverila a jedna nie. Tá, ktorá neuverila, sa verila. Bola presvedčená o tom, že Boh vie,
volala Salome. Vďaka nevere jej vyschla ruka. čo robí. Naozaj meditovala, kontemplovala,
Uzdravila sa až potom, keď sa dotkla plienok zachovala si všetko vo svojom srdci. O mne sa
dieťaťa. Niektorí v týchto ženách vidia aj to povedať nedá. A postava Jozefa je postavou
pôrodné babice, ktorým faraón prikázal, aby každého jedného človeka, ktorý pochybuje.
zabíjali novonarodených židovských chlapcov. Naozaj, často sme schopní uveriť len tomu,
Ony neposlúchli tento rozkaz. Ženy sa volali čo môžeme držať vo svojich rukách, čoho sa
môžeme dotknúť, čo sme
Sefora a Afua. Napravo
Angelika Birošová-Nedoroščíková
schopní vtesnať do svojej
vidíme nádobu s vodou.
sa narodila 22.7.1969 v Prešove. Na
Táto nádoba sa používala Strednej umelecko-priemyselnej hlavy. Všetko to, čo sa vyna umývanie novorodeni- škole v Košiciach študovala odbor myká nášmu chápaniu, čo
atok. Je to na ikone prvá reštaurátorstvo. V roku 1996 ukončila je tak trocha „mimo nás“,
úplne ľudská vec. Sym- štúdium na Bohosloveckej fakulte o všetkom tom sme schopní
bolizuje to, že očakávaný v Prešove. V Aténach absolvovala pochybovať alebo to dokonMesiáš je skutočne Synom 1 semester štúdia zameraného na ca poprieť a neprijať. Keďže
človeka. Nádoba s vodou umenie a ikony. Pracuje ako reštau- je to nad naše chápanie, vyje znakom krstu. Na niek- rátorka a 15 rokov sa venuje písaniu žaduje to od nás vieru. A to
je niečo, čo nemáme. 
torých ikonách vidieť, že ikon.

PANE, ZOSTAŇ S NAMI
30. Vám, drahí spolubratia v biskupskej
službe, zverujem tento rok v presvedčení, že
prijmete moje pozvanie s celou vašou apoštolskou horlivosťou.
Vy, kňazi, ktorí každý deň opakujete slová
premenenia a ste svedkami a ohlasovateľmi
veľkého zázraku lásky odohrávajúceho sa vo
vašich rukách, nechajte sa osloviť milosťou
tohto osobitného roka, každodenne slúžiac
svätú omšu s takou radosťou a horlivosťou,
s akou ste ju slúžili prvýkrát, a radi zotrvávajúc
pred svätostánkom.
Nech je tento rok rokom milosti aj pre vás,
diakoni, ktorí ste zblízka zapojení do služby
slova a v službe oltára. Aj vy lektori, akolyti,
mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania,
udržiavajte si živé vedomie daru, ktorý ste
dostali spolu s úlohami vám zverenými na zabezpečenie dôstojného slávenia Eucharistie.
Osobitne sa obraciam na vás, budúci kňazi:
počas svojho života v seminári sa usilujte
zakúsiť, aké je sladké nielen každý deň sa zúčastniť na svätej omši, ale aj zotrvávať v dlhom
rozhovore s Ježišom v Eucharistii.
Vy, zasvätení a zasvätené, povolaní samotným
vaším zasvätením na dlhšiu kontempláciu,
pamätajte, že Ježiš prítomný vo svätostánku
vás očakáva po svojom boku, aby naplnil
vaše srdcia skúsenosťou jeho priateľstva,
ktorá jediná môže dať vášmu životu zmysel
a naplnenie.
Vy všetci, drahí veriaci, objavte dar Eucharistie
ako svetlo a silu do vášho každodenného života vo svete, do vykonávania svojich vlastných
zamestnaní a v najrozličnejších situáciách.
Objavte ho predovšetkým preto, aby ste mohli
plne žiť krásu a poslanie rodiny.
A napokon veľa očakávam od vás, mladí,
a obnovujem svoje pozvanie na stretnutie
s vami pri príležitosti Svetového dňa mládeže
v Kolíne nad Rýnom. Téma, ktorú som vopred
vybral – „Prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2)
je osobitným podnetom na správny postoj,
s akým treba žiť tento Rok Eucharistie. Na
stretnutie s Ježišom, ukrytým pod eucharistickým závojom, prineste všetok entuziazmus
vašej mladosti, vašej nádeje a vašej schopnosti
milovať.
31. Pred našimi očami stoja príklady svätých,
ktorí v Eucharistii našli pokrm na svojej ceste
k dokonalosti. Koľkokrát vyronili slzy pohnutia
pri zakúšaní takého veľkého tajomstva a prežívali nevysloviteľné hodiny „snúbeneckej“
radosti pred Oltárnou sviatosťou. Nech nám
pomáha zvlášť Panna Mária, ktorá celým svojím bytím prijala logiku Eucharistie. „Cirkev,
hľadiac na Máriu ako na svoj vzor, je povolaná nasledovať ju aj v jej vzťahu k tomuto
najsvätejšiemu tajomstvu.“ Eucharistický
chlieb, ktorý prijímame, je nepoškvrnené telo
jej Syna: „Ave verum corpus natum de Maria
Virgine.“ Nech v tomto roku milosti Cirkev aj
s Máriinou pomocou nájde novú silu na svoje
poslanie a v Eucharistii nech vždy nachádza
prameň a vrchol svojho života.
Nech na vás všetkých zostúpi moje požehnanie
a prinesie vám milosť a radosť.
Vo Vatikáne 7. októbra 2004, na spomienku
Ružencovej Panny Márie, v dvadsiatom šiestom roku môjho pontifikátu
Ján Pavol II.
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ANKETA
Akým spôsobom trávite Štedrý večer?
Miťo
Trávim ho v kruhu rodiny
pri štedrovečernom stole.
Myslím si, že v kruhu rodiny
a v kruhu svojich najbližších
je očakávanie narodenia Ježiša Krista krajšie a silnejšie.
Ľudia to môžu, podľa mňa,
viac prežívať a stále nanovo prijímať do svojho
života Ježiša Krista ako jediný prameň milostí.
Chcel by som všetkým ľuďom dobrej vôle zaželať požehnané sviatky Kristovho narodenia.

ŠTVRŤSTOROČIE

S LO V E N S K E J
E PA R C H I E
V KANADE

Annamária
V prvom rade ich trávim
spolu s celou svojou rodinou.
Ráno sa zvyčajne nesie
v znamení príprav štedrej
večere. Po štedrej večeri sa
všetci zídeme pod stromčekom a rozbaľujeme darčeky.
Potom sa vyberieme celá rodina k našej tete,
pretože nemôžeme túto návštevu vynechať.
Stala sa akousi našou rodinnou tradíciou. Večer
ideme všetci spolu do chrámu, kde očakávame
Narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Miška
Štedrý večer trávim v kruhu rodiny. Je to pre mňa
a myslím si, že pre všetkých
požehnaný čas, keď prežívame radosť z príchodu nášho
Pána Ježiša Krista, ktorý sa
rodí v našich srdciach.
Janko
Ja prežívam vianočné sviatky
a Štedrý večer vždy rovnako.
V kruhu najbližších, v kruhu
rodiny. Štedrý deň vyzerá asi
tak, že jedna polovica rodiny
pripravovala dobroty na
štedrovečerný stôl a druhá
zdobila vianočný stromček. Všetko sa muselo
vždy zjesť a určite nechýbala kapustnica, oblátky a večer sa jedla hubová polievka.
Ivan
Štedrý deň prežíva celá naša
rodina predovšetkým duchovne. To, že existujú nejaké
tradície, je, samozrejme,
telesná potreba človeka. Aj
my ich dodržiavame, ale
popritom nikdy nezabúdame
na duchovný rozmer Vianoc.
Tatiana
Tento rok to bude niečo výnimočné a myslím si, že aj
najkrajšie, pretože čakáme
prírastok do rodiny a na
Vianoce by dieťatko malo
prísť na svet. Ináč trávim
Vianoce s rodinou, všetci
sme pokope pri štedrovečernom stole a panuje
rodinná pohoda.
P. Mihajlo
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Misia
Farnosť
Eparchia
Tohto roka si slovenskí gréckokatolíci
v Kanade pripomínajú 25. výročie zriadenia
samostatnej cirkevnej Provincie sv. Cyrila
a Metoda, ktorá sa stala „hlasom“ všetkých
slovenských gréckokatolíkov na svete až do
plného obnovenia činnosti Prešovskej eparchie v roku 1989.
Slovenskí gréckokatolíci patrili od počiatku k skupine prisťahovalcov z niekdajšieho
Uhorska. Ich jazyková a kultúrno-náboženská
blízkosť s Rusínmi a Ukrajincami viedla k postupnému začleňovaniu do už existujúcich
gréckokatolíckych farností a neraz aj k asimilácii slovenských osadníkov.
Skromný začiatok
V období do ukončenia Druhej svetovej
vojny v Kanade slovenskí gréckokatolíci
mali oficiálne iba jedinú farnosť v Lethbridge
v Alberte (západná Kanada). Tvorili ju hlavne
prisťahovalci zo spišskej obce Slovinky. Ešte
v roku 1960 žilo v tejto farnosti 115 slovenských rodín.
Ďalšia silná slovenská komunita z južného
Zemplína sa usadila v quebeckom Montreale.
Tu sa však farnosť sformovala až po Druhej
svetovej vojne.
Všetkých gréckokatolíkov v Kanade od
roku 1912 spravoval ukrajinský biskup.
Prvým biskupom bol Nykyta Budka, ktorý
dovolil Slovákom používať pri bohoslužbách

svoj materinský jazyk. Tento stav trval až do
vymenovania apoštolského vizitátora pre
slovenských gréckokatolíkov v Kanade.
Michal Rusnák
Vymenovaním Michala Rusnáka, CSsR,
za apoštolského vizitátora pre slovenských
gréckokatolíkov v Kanade sa začala obnova
a neraz aj záchrana slovenských gréckokatolíckych spoločenstiev. Mnohé z terajších
farností vďačia za svoj vznik práve jemu.
Ďalším krokom k osamostatneniu sa bolo
vymenovanie Michala Rusnáka za titulárneho
černického biskupa a ukrajinského biskupa
za torontského pomocného biskupa v roku
1964.
V tomto období silného útlaku v domovine
bol hlas slovenských gréckokatolíkov v Kanade aj naším hlasom.
Prvý slovenský gréckokatolícky časopis
Od roku 1961 (1956) vychádzal pre slovenských gréckokatolíkov s výrazným prispením
Štefana B. Romana časopis Mária. Tento
mesačník slovenských gréckokatolíkov sa
tak stal prvým slovenským gréckokatolíckym
časopisom na svete. Medzi tými, ktorí prispeli svojím intelektom a prácou, patrí čestné
miesto aj Jozefovi E. Suchému, dlhoročnému
šéfredaktorovi tohto časopisu.

Slovenská eparchia
Keď 13. októbra 1980 Svätý Otec Ján Pavol
II. vytvoril Gréckokatolícku eparchiu svätých
Cyrila a Metoda pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade, hlásilo sa k tejto cirkvi okolo
30 tisíc veriacich. Tí sa schádzali hlavne vo
farnostiach v Montreale, Quebecu a Ontáriu:
Toronto, Oshawa, Hamilton, Welland, Windsor,
Sudbury a Delhi (filiálka Hamiltonu). Tie už
od roku 1957 tvorili vlastný dekanát. Nová
eparchia je priamo podriadená Apoštolskému
stolcu v Ríme.
Tak vzniklo jedno z rozlohou najväčších
biskupstiev Katolíckej cirkvi na svete. Slovami M. Rusnáka sa tak podarilo „zaručiť
slovenským gréckokatolíkom ich vlastnú cestu
k Bohu“ a priniesť „Slovensko do Kanady“.
Bol to jeden z krokov, ktorými sa mala zabrzdiť
postupná národná i náboženská asimilácia
slovenských gréckokatolíkov v Kanade. Táto
novozriadená eparchia sa stala pre slovenských gréckokatolíkov „novou nádejou na
vzkriesenie domova“.
Vytvorenie eparchie pre slovenských
gréckokatolíkov bolo uznaním slovenskej
Gréckokatolíckej cirkvi.
Návšteva Jána Pavla II.
Po vytvorení vlastnej eparchie sa slovenským gréckokatolíkom v Kanade dostalo
zvláštnej milosti. Dňa 15. septembra 1984
Svätý Otec Ján Pavol II. posvätil základný kameň Katedrály Premenenia Pána v Markhame
, situovanej severne od Toronta. O jej výstavbu
sa najviac zaslúžil slovenský veľkopodnikateľ
Štefan B. Roman. Počas obradu Svätý Otec netradične posvätil a podpísal aj antimension.
Slováci v Kanade dnes
Súčasným biskupom tento malej cirkvi, ku
ktorej sa hlási okolo 5 tisíc veriacich, je John
S. Pažak, CSsR, z USA, ktorý je na čele tejto
komunity od roku 2001.
Život eparchie sa dnes sústreďuje do niekoľkých farností. Najdôležitejším miestom je
katedrála v Markhame, kde žije okolo 500
gréckokatolíkov. Katedrálne zvony, najväčšia
zvonohra na svete, nesúce mená sv. Štefana,
sv. Anny a proroka Daniela, boli posvätené
v roku 1986. V roku 1988 bola posvätená

nádherná mozaika v apside – „Veľké znamenie“.
Ďalšou živou farnosťou je Toronto, kde dlhé
roky pôsobil práve M. Rusnák. Gréckokatolíci
sa tam schádzajú v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky (bývalá synagóga).
Slovenský gréckokatolícky Chrám Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Oshawe bol vybudovaný za 8 mesiacov. Farníci prispeli nielen
peniazmi, ale aj svojou prácou a obetovaním
svojho voľného času, aby 17. februára 1952
mohli oficiálne otvoriť tento chrám.
Kópiu milostivého obrazu Klokočovskej Bohorodičky si slovenskí gréckokatolíci v Kanade
chodievajú uctievať do Chrámu Usnutia Panny
Márie v Hamiltone. V tom čase bol klokočovský chrám
v rukách
pravoslávnej
cirkvi, a tak
František
Fuga založil
toto pútnické
miesto, kam
dal priniesť
kópiu tejto
milostivej ikony namaľovanej v známom
kláštore Gottaferrata pri
Ríme, ktorá bola pred príchodom do Kanady požehnaná samotným pápežom.
Slováci, ktorí prichádzali do Wellandu od
roku 1938, sa snažili zachovať si svoj náboženský život. Za jeden rok tak gréckokatolíci
postavili svoj chrám, ktorý im v roku 1956
posvätil ukrajinský biskup Izidor Borecký.
Podobne aj komunita vo Windsore si
v rokoch 1952-1954 vybudovala svoj vlastný
Chrám sv. archanjela Michala.
Relikvie svätého Cyrila od roku 1965 odpočívajú aj v oltári Chrámu Nanebovstúpenia
Pána v Montreale. Tie tam uložil M. Rusnák pri
posviacke oltára tri roky po posvätení chrámu.
Po vyplatení hypotéky na chrám v roku 1975
cirkevná obec slávnostne spálila potvrdenie
o úvere. Dnes sa tam slávia liturgie v slovenskom i anglickom jazyku.

Ustanovujúca bula
Ján Pavol, biskup, sluha sluhov Božích,
na večnú pamiatku. Apoštolský stolec,
ktorý sa stará o duchovné dobro všetkých veriacich, má obyčaj, keď to vyžaduje čas a potreba, ustanoviť v rôznych krajoch sveta pre
veriacich byzantského obradu eparchie, čiže
biskupstvá, a ustanovené podporovať, aby
tým ukázala svoju blahosklonnosť voči veriacim a aby im pomohla zachovávať svoj obrad.
Aby sme teda prispeli k lepšiemu rozvoju
kresťanského života slovenských veriacich byzantského obradu žijúcich v Kanade a doteraz
zverených starostlivosti apoštolského vizitátora, považujeme za vhodné sa o nich lepšie
postarať a podobne zariadiť, aby spomenutý
apoštolský vizitátor, ktorý
bol doteraz
černickým titulárnym biskupom, bol
odteraz ich
plnoprávnym
biskupom.
My teda
touto listinou, z plnosti
svojej apoštolskej právomoci, ustanovujeme pre všetkých veriacich Slovákov
byzantského obradu žijúcich v Kanade
Eparchiu, čiže biskupstvo, svätých Cyrila
a Metoda so sídlom v meste Toronto. Taktiež
chceme a prikazujeme, aby toto biskupstvo
bolo bezprostredne podriadené tomuto
Apoštolskému stolcu. Konečne chceme, aby
táto Apoštolská listina bola odteraz a navždy
uznávaná za platnú a všetko, čo by sa jej
protivilo, vyhlasujeme za neplatné.
Dané v Ríme, u Svätého Petra, dňa 13.
októbra roku Pána 1980, v druhom roku našej
pápežskej služby.
Podpísaní: kardinál Augustín Casaroli,
vedúci verejnoprávnych záležitostí Cirkvi;
Marcel Rossetti, apoštolský pronotár; Libor
Scaccia, apoštolský pronotár.
Juraj Gradoš
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Manželstvo s Bohom
Mám 16 rokov a veľmi ľúbim Boha. Keď sa moje sestry a staršie
kamarátky vydali, odišli zo spoločenstva a akoby stratili živý vzťah
s Bohom. Nechcem dopadnúť podobne. Môžem žiť v manželstve a zároveň s Bohom?

Maja ,16

Vyhlásenie katolíckych biskupov
Slovenska k hnutiam Nazaret a Betánia
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Snímka: Floris Gabriel: Prebuď svoje srdce, s. 126

Ž

ivot v manželstve a život s Bohom sa navzá- vzťahy . Svätý Jakub nám na to píše v svojom
jom vôbec nevylučujú. Pravdou je práve opak. liste takto: „ Modlite sa jeden za druhého, aby
Ten, kto skutočne miluje Boha, vie milovať aj svoj- ste ozdraveli” (Jak 5,16).
ho životného partnera, a to bez výhrady takého,
Úsmevom:
aký je. Manželia, ktorí milujú Boha nadovšetko, aj
Muž sa ráno o šiestej vracia
svoj manželský život napĺňajú ozajstnou pravou
domov, potichu otvorí dvere. Za
obetavou láskou. Čerpajú ju totiž z najčistejšieho
nimi však stojí manželka a tresne
a vlastne jediného pravého prameňa lásky.
ho po hlave valčekom na cesto. Po
Problém teda nie je v manželstve ako takom.
hodine sa muž preberie a manželka
Potrebné je tiež podotknúť, že slobodný
sa mu s plačom ospravedlňuje: „Prepáč,
človek (pred manželstvom) môže svoje
zlatko, ja som zabudla, že tento týždeň
duchovné aktivity ľubovoľne nasmerovať
máš nočné...“
a tráviť čas spôsobom, aký mu najviac
vyhovuje. Ženatý alebo vydatá musí brať
Drahá, môžem si sadnúť k televízoru?
do úvahy svoje povinnosti voči partnerovi
-Áno, ale nezapínaj ho!
a ,samozrejme, aj voči deťom, ak už majú.
Adam: „Tak chceš byť mojou alebo
Ako by si vnímala manželku a matku dieťatnie?
ka, ktorá by pre aktivity v spoločenstve zaneEva: „Ešte si to rozmyslím.“
dbávala službu lásky voči svojim najbližším?
Adam: „Ale poponáhľaj sa, lebo mám
Ako by sa ti javil manžel a otec rodiny, ktorý
aj ďalšie rebrá!“
by pre čas, ktorý chce tráviť v nejakom spoloDoporučujem ti predovšetkým veľa sa modliť
čenstve, zanedbal svojich najbližších a službu
„Ocko, ocko, čo je to mozog?“
im? Nechcem však odmietať duchovné aktivity, za svoje budúce životné povolanie a rozpoznanie
„Neotravuj, teraz mám v hlave
spoločenstvá alebo službu iným. Aj manželia Božej vôle, za svojho potencionálneho manželiné veci!“
sa môžu, majú zapojiť do duchovného života ského partnera.
Druhú vec, ktorú by som ti chcel pripomenúť,
širšej rodiny – farnosti a Cirkvi. Lenže
Anketa medzi mamami: MÔŽEM
manželstvom sa život jednotlivých ľudí ak už cítiš povolanie do manželstva a rodičovstva,
MAŤ VZŤAH S BOHOM ROVNAKÝ
podstatne mení na život zodpovednosti aby si si hľadala či vyberala ( ak sa to tak dá poveV MANŽELSTVE AKO PRED NÍM?
za manželského partnera, a potom aj za dať) životného patnera medzi praktizujúcimi veriMÁRIA, 44: Myslím si , že áno. Je iný
svoju rodinu. Sväté písmo to pomenováva acimi a nie podľa iných kritérií. Svätý Pavol píše:
iba v kvalite.
slovami: „A budú dvaja v jednom tele. „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má
ANNA, 38: Vo svetle toho, čo už mám
A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.” (Mark spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločprežité,si uvedomujem , že keď som
10:8) Teda aj spôsob aktívneho prežívania né svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom
bola mladá, mala som vzťah s Bohom
života viery je iný ako u slobodného človeka. a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim
oveľa ľahkovážnejší. V manželstve
Neviem, čo myslíš pod slovami „nechcem ?!” (2Kor 6, 14-15) A tiež v inom liste pripomína:
však nabral viac na vážnosti a sile,
dopadnúť podobne“, ale aby si mohla prežívať „Vari vieš, žena, či zachrániš muža? Alebo vieš,
pretože nežijem s ním už len ja,
šťastné manželstvo a zároveň aj horlivý a radostný muž, či zachrániš ženu?” (1Kor 7,16)
ale odovzdávam mu svoju rodiNech ti Pán žehná! Vyprosujem ti pravé svetlo
život viery, skús si všimnúť niekoľko zásad, dobnu. Teraz je oveľa plnší, lebo si
poznania jeho vôľe a vytrvanie vo viere, ba rozrých rád nachádzajúcich sa v Božom slove.
uvedomujem, že bez neho by
Základnou pravdou je, že sme všetci, mladí množenie života viery na radosť a bohatstvo tebe
som nič nezvládla.
i starší, slabí a hriešni a potrebujeme uzdra- i všetkým v tvojom okolí.
MÁRIA, 23: Je intenzívnejší ako
o. Michal Zorvan
vovať sami seba aj druhých, naše vzájomné
pred manželstvom, lebo som už sama
rodičom. Nemyslím si, že je to ťažšie ako
pred manželstvom, skôr krajšie.
JANA, 24: Mať vzťah s Bohom neznamená v istom slova zmysle stagnovať,
čiže, ak som slobodná, mám pocit, že
J.E. Mons. Ján Sokol, Bratislava – Trnava
Páni biskupi Konferencie biskupov Slomôj vzťah s Bohom je dokonalý - už to je
J.E. Mons. Alojz Tkáč, Košice
venska latinského a byzantského obradu
chyba. A naopak, som vydatá – čo ešte
J.E. Mons. František Tondra, Spišská Kana jesennom plenárnom zasadaní, ktoré sa
viac môžeme vo svojom vzťahu k Bohu
uskutočnilo na Donovaloch 9.novembra 2005, pitula
vylepšiť? Nič? To je omyl. Vzťah s Bohom
J.E. Mons. Eduard Kojnok, Rožňava
vydali nasledovné vyhlásenie, ktoré sa dotýka
sa prehlbuje nie tým, či som slobodná,
J.E. Mons. Rudolf Baláž, Banská Bystrica
hnutia Nazaret a Betánia:
alebo vydatá, ale tým, ako milujem blížJ.E. Mons. Viliam Judák, Nitra
Podpísaní diecézni biskupi Slovenska
nych, ako sa mám obetovať, umŕtvovať.
J.E. Mons. František Rábek, vojenský orjednohlasne vyjadrujú svoj nesúhlas s činNo a práve manželstvo dáva každodenné
nosťou Hnutia Nazaret a Betánia na území dinár
možnosti k obetiam, prispôsobovaniu sa
J.E. Mons. Ján Babjak, Eparchia Prešov
katolíckych diecéz. Svojím podpisom diecézni
a v myslení viac na iného ako na seba .
J.E. Mons. Milan Chautur, Exarchát Košice
biskupi Slovenska vyjadrujeme svoj nesúhlas
A tu sa ukazuje spôsob, ako svoj vzťah
s
činnosťou
Hnutia
Nazaret
a
Betánia
na
území
k Bohu prehĺbiť aj v manželstve.
Vladimír Farkaš
našich diecéz.
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9.VSTUP:
1.uvádzač: Pridajme sa aj my a spolu s kráľmi volajme:
1.a 2. uvádzač - spolu: Buď naším kráľom!
PIESEŇ: Ježiš, buď mojím Pánom
D
A7
G
D
1. Ježiš, buď mojím Pánom, žriedlom nám, svetlom v tmách, Ježiš.
A7
D
A7
D
R: Oheň môjmu srdcu daj, vietor vej na plachtách,
A7
D A7 G D
buď zmyslom môjho života, Ježiš, Ježiš.
D
A7
G
D
2. Ježiš, buď mojím Pánom, nádejou, piesňou chvál, Ježiš.
R:
D
A7
G
D
3. Ježiš, buď mojím cieľom, veď život môj za tebou, Ježiš.
R:
(CD- Daj sa mi napiť, Rieka života)

HUDBA: (Tvorí predel a zároveň podfarbuje ďalší text.)
SCÉNKA: Dary troch kráľov
Králi - spolu:
Boh nám ukázal, že ty si pravý kráľ, že ty si najväčší kráľ. Videli sme hviezdu, ktorá nás k
tebe priviedla.
1.kráľ: (V rukách má zlato.)
Klaniam sa ti a odovzdávam ti všetko svoje bohatstvo, všetky peniaze, majetky a všetku
radosť z pozemských vecí.
Túžim, aby si ma obdaril pravou radosťou, ktorú tento svet nemôže dať.
2.kráľ: (V rukách má kadidlo.)
Klaniam sa ti. Odovzdávam ti všetko svoje očakávanie, celú svoju budúcnosť. Odovzdávam ti všetky svoje modlitby, ktoré s nádejou stále stúpali k Bohu.
Túžim po tvojej blízkosti, po istote, že si a že budeš stále so mnou.
3.kráľ: (V rukách má myrhu.)
Klaniam sa ti a odovzdávam ti všetko to, čím som – svoje postavenie, poslanie, vzdelanie.
Túžim po tom, aby celý môj život patril tebe, aby moje poslanie bolo poslaním lásky.
KRÁLI - SPOLu:
Buď naším kráľom!

~1~

SCÉNKA: Úspech
Postavy: rozprávač, kráľ, kráľovná, traja synovia, sluha, dieťa.
Pomôcky: kostýmy pre jednotlivé postavy, stoličky (dve z nich prikryť plátnom pre kráľa a
kráľovnú), malý stolík, listiny -vysvedčenie a diplom, generálska čiapka (môže byť vyrobená
z papiera).
Rozprávač: Kráľove narodeniny sa stali v krajine veľkou udalosťou. Na jeho dvor prišlo
veľa vynikajúcich hostí zblízka i zďaleka. Všetci želali kráľovi dlhé roky života v zdraví a
pokoji.
Kráľ s kráľovnou už boli vo svojich osobných izbách, nebolo už počuť hudbu a rozhovor
hostí.
Kráľ: Milovaná manželka, vieš, čo mi spravilo dnes najväčšiu radosť?
Kráľovná: To naozaj neviem. Máš šesťdesiatpäť rokov a všetci sa tešia z tvojich narodenín.
To je znamenie, že si dobrým, milovaným kráľom.

HUDBA: (Najlepšie s fanfárami alebo Malá nočná hudba.)
ÚVOD:
1.uvádzač: Poviem vám jednu rozprávku. Kde bolo, tam bolo... Alebo nie! Skúsime to
urobiť inak. Predstavte si ideálneho kráľa. ( Doprostred scény postaví jedno dieťa.) Tak
toto je človek a my z neho máme urobiť ideálneho kráľa. Rozmýšľajte spolu so mnou.
Čo mu k tomu chýba?
A: Šaty. (Oblečú ho.)
B: Koruna. (Položia mu ju na hlavu.)
C: Jablko a žezlo. (Dajú mu ich do ruky.)
B: Myslím, že mu chýba aj trón. (Posadia ho na stoličku.)
1.uvádzač: Myslíte si, že toto je ideálny kráľ? Nie?...Tak čo ešte potrebuje?
C: Kráľ musí byť múdry. (Nasadia mu okuliare.)
B: Ale aj vzdelaný. Mal by mať vysokú školu. (Dajú mu do ruky knihu.)
A: Ešte by mal mať rád ľudí, ktorým vládne. (Pripnú mu na šaty srdce.)
C: A mal by byť spravodlivý. (Položia pred neho váhy.)
A: Ja si myslím, že by mal byť mocný. Taký mocný, že ho nik nepremôže. (Položí na zem
boxerské rukavice alebo činky.)
1.uvádzač: A teraz si dobre prezrime nášho kráľa. Zdá sa mi, že byť ideálnym kráľom
je nesmierne ťažké. Nasledujúci príbeh nám ukáže, ako sa dá rozoznať ten, ktorý by
dokázal s úspechom viesť svoje kráľovstvo. (Odídu zo scény. Ako predel možno použiť
hudbu z úvodu.)

Téma: Kráľ

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2005

Všetkým kňazom, katechétom a animátorom ponúkame vianočnú akadémiu. Veríme,
že vám pomôže pri príprave tohtoročných sviatkov vo vašej farnosti.

~2~

Kráľ: Áno! Áno! Som šťastný! Čoraz viac však začínam pociťovať starobu a únavu. Nemyslíš
si, že by som mal odovzdať moc a trón jednému z našich troch synov?
Kráľovná: A ktorého z našich synov by si chcel korunovať?
Kráľ: To ešte neviem, všetkých milujem rovnako. Každý z nich má zvláštne schopnosti,
každý z nich by mohol spravovať naše kráľovstvo.
Rozprávač: Kráľ vedel, že kráľovná najviac milovala najstaršieho syna, preto sa spýtal:
Kráľ: A ty by si ktorého z našich synov chcela vidieť ako kráľa?
Kráľovná: Srdce mi hovorí, že najstarší by bol najlepší!
Kráľ: Je dobré, keď sa v živote necháme viesť srdcom. Pri takýchto dôležitých rozhodnutiach sa však treba spýtať na mienku našich synov, sú to predsa dospelí muži.
Rozprávač: Ráno pri raňajkách traja synovia, úplne zarazení, počúvali rozprávanie otca,
že zamýšľa odovzdať trón i vládu jednému z nich. Spoločne premýšľali, čo by pomohlo
ukázať, ktorý z nich by bol najviac súci za kráľa. Nakoniec najstarší navrhol:
Najstarší syn: Otec, do tvojich nasledujúcich narodenín máme rok času. Nech sa stane
kráľom ten, kto z nás troch dosiahne najväčší úspech. Počas nasledujúcich narodenín
budeš môcť urobiť spravodlivé rozhodnutie.
Ostatní: Áno, súhlasíme!
Rozprávač: Synovia sa teda rozišli hľadať úspech. O rok sa bratia znova stretli s rodičmi,
aby im porozprávali, čo každý z nich dosiahol.
Najstarší syn: Milovaný otec! Od teba som sa dozvedel, že dobrý vládca, keď robí
dôležité rozhodnutia, má sa nechať viesť múdrosťou a spravodlivosťou, má postupovať
podľa zákona. Rozhodol som sa teda študovať na našej najlepšej univerzite ﬁlozoﬁu a
právo. Včera som urobil s vyznamenaním skúšky a obhájil som doktorskú prácu. Tu je
vysvedčenie a diplom!
Kráľ a kráľovná: Vynikajúco, náš syn! To je veľký úspech.
Prostredný syn: Môj starší brat má zaiste pravdu, že múdrosť a rešpektovanie zákona sú
veľmi dôležité pri spravovaní osudov štátu. Môj starší brat má takisto pravdu, keď tvrdí,
že si najlepším vzorom dobrého vládcu. Keď sa pozerám na tvoje vládnutie, vidím, ako
veľmi sa usiluješ o pokoj. Preto som sa rozhodol študovať na najlepšej vojenskej akadémii
nášho kráľovstva. Iba ten, kto je mocný, kto je pripravený viesť vojnu, môže zachovať a
zaručiť mier. Včera som urobil posledné skúšky, po celý čas som bol najlepším študentom
a dostal som hodnosť generála. (Podá rodičom generálske insígnie a ukloní sa.)
Kráľ a kráľovná: (naraz) Vynikajúco, náš syn! To je veľký úspech!
Kráľ: (po chvíli) Teraz si na rade ty, môj najmladší!
Najmladší syn: Milovaný otec! Nechcem byť kráľom, netúžim nad nikým vládnuť. Naďalej
budem verne slúžiť tebe alebo jednému z mojich bratov. Dlho som premýšľal nad tým,
čo také by som mal vykonať, aby som vzbudil v tebe úctu a uznanie. Nič zvláštne mi
neprišlo na um. A potom, ani som nemal čas na premýšľanie. Musel som sa zaoberať
týmto chlapcom. Jeho rodičia, moji priatelia, zahynuli počas autohavárie. Snažil som sa
nahradiť mu otca i matku. Malé dieťa potrebuje veľa času, veľa lásky, aby sa stalo múdrym
a dobrým človekom.˝(Pokloní sa a sadne si.)
Rozprávač: (Otočí sa k obecenstvu) Ako by ste sa rozhodli vy na mieste kráľa a kráľovnej?
(Všetci v tichosti odchádzajú zo scény.)
(podľa Jerzy Machnacz- SVETLÁ A TIENE, STR.83-85)

D
A
Hmi
3. Čo ja len, Pane Ježišu, dnes dám ti?
Emi
E
A Hmi A7
Chcem spievať a zo srdca tebe hrať
D
A
Hmi
a vždy len s tebou všade chodiť, kráčať,
G D A7
D
ako ty mňa, mať ťa rád.

(CD –Malý Dávid II, Radostné srdce)

Aké je to prekvapenie!
Čo to pre nás znamená?
Ten Kráľ nám chce v srdci vládnuť!
Skloňme pred ním kolená.
(Jana Nagajová)

Človek myslí na bohatstvo
a má seba najviac rád.
No Pán Ježiš kvôli ľuďom
chcel sa večnej slávy vzdať.
Králi-spolu:
Nie v paláci – v Betleheme
nášho Kráľa našli sme.
Býva ako malé dieťa
v skromnej ľudskej rodine.

3.kráľ:
Pán Boh nie je ako človek.
Vymyslel si iný plán,
aby Jeho Syn – Pán Ježiš
veľmi skromne prišiel k nám.

8.VSTUP:
1.uvádzač: Nielen pastieri objavili kráľa. Vďaka hviezde ho objavili aj traja králi a tiež sa
mu prišli pokloniť.

BÁSEŇ: Vianočné básne pre najmenšie deti
Králi - spolu:
Ľudia vravia, že sme múdri,
rozumieme tajomstvám.
To najväčšie nám Boh zjavil,
o ňom chceme vravieť vám.
Verili sme Božím slovám,
že sa vždycky vyplnia.
Čakali sme, kedy Pán Boh
splní sľuby spasenia.
1.kráľ:
Keď som zbadal veľkú hviezdu,
hneď som v srdci túžbu mal,
dozvedieť sa o tých veciach,
čo nám Pán Boh prichystal.
2.kráľ:
Šli sme dlho, veľmi dlho,
ale hviezda svietila.
Ukazovala nám cestu,
len raz sa nám stratila.
Keď sme uvideli palác,
všetci sme si mysleli:
Tu je ten kráľ narodený!
Už sme celkom pri cieli!

~7~
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D
A
Hmi
2. Tú najkrajšiu ovečku, ktorú poznám,
Emi
E
A Hmi A7
Čo má teplučký, čistý kožúšok.
D
A
Hmi
Ja na ﬂautu by som mu pieseň zahral,
G D A7
D
že je aj môj Boh a Kráľ.

~6~

PIESEŇ: Byť pastierom na betlehemskej pláni (Spieva jedno dieťa- príp. dve deti striedavo
v kostýme pastiera s ovečkou v rukách.)
D
A
Hmi
1. Byť pastierom na betlehemskej pláni
Emi
E
A Hmi A7
v tú noc, keď sa tam anjel ukázal,
D
A
Hmi
hneď išiel by som za dieťaťom v jasliach,
G D A7
D
aby som mu darček dal.

7.VSTUP:
1.uvádzač: Pastieri prví uvideli Pomazaného, Mesiáša, Kráľa. Dali mu to, čo mali. Boli to
dary chudobné. Boh však aj teraz pozerá na srdce.
2.uvádzač: Možno by sme aj my chceli byť na mieste pastierov a vidieť nebeské Dieťa v
jasliach. Boh nás však pozýva, aby sme jeho Synovi pripravili jasle vo svojich srdciach.

~3~

SCÉNKA: Dávid (podľa 1 Sam 16,1-13)
Postavy: rozprávač, bratia, Dávid, otec, prorok Samuel, Boh-hlas
Pomôcky: kostýmy, roh, koberec
(Samuel kľačí a žiali nad Šaulom.)

3.VSTUP:
1.uvádzač: Tak prorok Samuel pomazal za kráľa toho, ktorého mu Boh ukázal. Benjamínec
Šaul sa stal prvým kráľom v histórii Izraela -Božieho ľudu.
2.uvádzač: Boh sa však od neho odvrátil pre jeho neposlušnosť. Už za jeho života bol
pomazaný nový kráľ podľa srdca Pánovho.

SCÉNKA: Šaul (podľa 1 Sam 8)
Postavy: rozprávač, Šaul, prorok Samuel, synovia, Dávid
Pomôcky: kostýmy
Rozprávač: Keď Samuel ostarel, prišli za ním starší Izraela a žiadali:
Starší: Ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov!
Samuel: Nepáči sa mi to, čo žiadate. Vaším kráľom je Boh!
(Samuel sa od nich odvracia a ide sa modliť.)
Samuel: Počul si to, Pane? Čo na to povieš?
Boh–hlas: Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, ale mnou,
aby som nekraľoval nad nimi.

2.VSTUP:
2.uvádzač:Už v Starom zákone nájdeme predobrazy spravodlivého panovníka. Aj keď
Boh chcel sám byť kráľom svojho ľudu, predsa splnil požiadavku Izraelitov a vybral im
kráľa spomedzi nich. Prvým kráľom bol Šaul.

PIESEŇ: Náš Pán, on je kráľov Kráľ
e C
G
D
e
Náš Pán, on je kráľov Kráľ, jeho trón bude naveky stáť,
C
G
D
e H7 e
on má veľkú vládu a moc, náš Pán, on je kráľov Kráľ.

1.VSTUP:
1.uvádzač: Ja si myslím, že najväčší úspech dosiahol najmladší kráľovský syn. Prečo?
2.uvádzač: Pretože najväčší úspech sa nedosahuje ani vzdelaním, ani silou a mocou,
ale láskou.
1. uvádzač: Aj Boh má svojho kandidáta na kráľovský trón. Je to ten, o ktorom prorok
Izaiáš hovorí:
Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi (Iz 52,13).
2.uvádzač: Ježiš Kristus – Kráľ kráľov a Pán pánov. On bol služobníkom, preto ho Boh
povýšil a dal mu svoje kráľovstvo.

4.
1. Vstávajte, pastieri, berte sa hor,
aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa na nebi!
Nikdy som nevidel, jak som starý,
na nebi vysokom takej žiary!
5.
2. Len sa ma nebojte, pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel Slova,
aby som vám zvestil, že sa vám narodil
Mesiáš v Betléme, Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.
3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov,
Ježiška malého, Pána pánov;
v mestečku Betléme, v jasličkách na slame
leží náš Spasiteľ narodený,
v chudobných plienočkách položený.

Bratkovia, rýchlo sa pozberajme,
Ježiška navštíviť nemeškajme!
K nemu sa dostavme, pekne ho vítajme,
čo ktorý môžeme a čo máme,
najlepšie dary mu odovzdáme.
Vitaj, ó, Ježišku, Spasiteľ náš,
v maštali zrodený náš Mesiáš;
by si nás požehnal, do svojej slávy vzal,
prosiť ťa chceme dnes, najvyšší Pán,
milosti svoje vždy udeľuj nám!

HUDBA: (Tá istá skladba ako na začiatku.)

PIESEŇ: Vstávajte pastieri (Spieva anjel a pastieri.)

Boh-hlas: Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom
nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Betlehemčanovi Izaimu, lebo
som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa.
Rozprávač: (Samuel odchádza. Prichádza Izai a sadne si na koberec.) Samuel urobil, čo mu
rozkázal Pán, a išiel do Betlehema. Vyhľadal dom Izaiho.
Izai: Čo ťa k nám privádza? (Vstane z koberca.)
Samuel: Do tohto domu ma poslal Pán. Hneď sa dozvieš, čo ti chce povedať. Priveď
svojich synov.
Rozprávač: Izai priviedol Eliába. (Izai privádza prvého syna.)
Samuel: (Pre seba potichu.) To je určite on.
Boh-hlas: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho.
Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek.. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.
Rozprávač: Nato Izai zavolal Aminadaba.
Izai: Aminadab, nože poď sem!
Aminadab: Tu som, otče!
Samuel: Ani tohto si nevyvolil Pán.
Rozprávač: Izai priviedol pred Samuela svojich sedem synov, ale Samuel povedal:
Samuel: Pán si nevyvolil z týchto. Sú to všetci mladíci?
Izai: Chýba ten najmenší, ten pasie ovce.
Samuel: Pošli poň a daj ho doviesť sem.
Rozprávač: Izai rozkázal, aby priviedli jeho najmladšieho syna. (Privedú najmladšieho
syna-Dávida.) Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A pán povedal Samuelovi:
Boh-hlas: Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!
Rozprávač: Nato Samuel vzal roh s olejom a pomazal Dávida uprostred jeho bratov. A
od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch.
PIESEŇ: Keď Duch Boží ma naplní
d
/: Keď Duch Boží ma naplní,
A
d
(A7)
ako Dávid spievať chcem.:/
g
d
A
d
/: Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid spievať chcem.:/
(tlieskať, dupať, lúskať, skákať, tančiť)
4.VSTUP:
2.uvádzač: Ani Dávid nebol bez chyby. Po jeho smrti nastupuje na trón syn jeho milovanej manželky Betsabe – Šalamún. Aj on zlyháva. V starobe ho jeho pohanské manželky
zvedú na modloslužbu. Pán sa mu dva razy zjavuje a napomína ho.

~4~

SCÉNKA: Šalamún ( podľa 1 Kr 11,9-13)
Postavy: rozprávač, kráľ, Boh-hlas
Pomôcky: kostýmy
(Šalamún spí a vo sne sa mu prihovorí Boh. Prebudí sa a počúva.)

Boh-hlas: Šalamún, rozhneval si Pána, svojho Boha. Tvoje srdce sa odo mňa odvrátilo.
Prikazujem ti, aby si viac nekráčal za cudzími bohmi.
(Šalamún sa zamyslí, mávne rukou a spí ďalej. Keď sa druhýkrát ozve Boží hlas, posadí sa
a počúva.)
Boh-hlas: Šalamún, Šalamún, ženy ti zviedli srdce. Uctievaš nepravých bohov. Robíš to,
čo sa nepáči tvojmu Pánovi.
Šalamún: Ech, čo tam po tom! (Znova si ľahne a spí.)
Boh-hlas: Pretože je to s tebou takto a nezachoval si moju zmluvu a predpisy, ktoré som
ti dal, odtrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu sluhovi. Pre tvojho otca Dávida to
však neurobím za tvojho života, ale vytrhnem ho z rúk tvojho syna. Nevytrhnem celé
kráľovstvo, jeden kmeň nechám tvojmu synovi, pre svojho služobníka Dávida a pre
Jeruzalem, ktorý som si vyvolil.

5.VSTUP:
1.uvádzač: Keďže Šalamún Boha nepočúvol, po jeho smrti sa končí jednota Božieho
ľudu. Kráľovstvo je rozdelené na dve časti -judské a izraelské. Celkovo v nich panovalo
39 kráľov. Iba piati z nich boli dobrí a dvaja veľmi dobrí.
2.uvádzač: Každá vláda zlyháva. Každý kráľ má svoje slabiny. Niet sa čomu čudovať,
pretože človek zostane vždy len človekom.
1.uvádzač: Preto sa Boh rozhodne znova vstúpiť do dejín ľudstva. Chce sa ujať vlády.
Prichádza ponúknuť to, čo nemôže dať žiadny človek, nijaký pozemský kráľ.
1.uvádzač: Na scénu vstupuje Nazaretský.
HUDBA: (Najlepšie nejaká koleda a plač dieťaťa.)
BÁSEŇ: Hviezdy (Prednáša dieťa v kostýme hviezdičky.)
Poďte sa pozrieť, všetky hviezdy sveta, do tmavej stajne, priamo do jaslí!
Mäkučkým svetlom pohladkajte Dieťa... Súcit a láska v ľuďoch vyhasli.
Netuší nikto, ani sa mu nezdá, že v tej tme svetlo horieť začína.
Betlemské Dieťa, to je ranná Hviezda, ktorá tmu srdca láskou odklína.
(Jana Nagajová)

6.VSTUP:
(Na scéne sa ukážu jasličky- bábika na slame alebo v jasličkách. Za nimi horí veľká svieca.)
2.uvádzač: Takého kráľa však nikto nečakal. Dieťa. Úplne maličké a bezmocné dieťa.
1.uvádzač: Ako bude vládnuť?
2.uvádzač: Nemá ani kráľovské šaty, ani korunu, ba ani žezlo s jablkom.
1.uvádzač: A trón?
2.uvádzač: Biedne jasle.
1.uvádzač: A predsa je to kráľ!
2.uvádzač: Tí, ktorí ho úprimne hľadali, spoznali, že on je ten prisľúbený, on je ten
Pomazaný.

~5~
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B I B L I A

P R E

V Š E T K Ý C H

Nebeské kráľovstvo
trpí násilie
„Počuj, Izrael! Zakrátko prejdeš Jordán, aby si si podrobil národy,
ktoré sú mocnejšie a silnejšie ako ty: aby si dobyl veľké mestá, opevnené až do neba a mocný urastený národ Enakitov, ktorých poznáš
a o ktorých si počul: „Kto môže pred Enakitmi obstáť?“ Preto vedz
dnes, že Pán, tvoj Boh, pôjde pred tebou ako spaľujúci a zožierajúci
oheň; on ich porazí“ (Dt 9,1-3).

D

eviata hlava knihy Deuteronomium sa
začína týmito objavnými slovami Boha,
ktorý porazí pohanské národy, aby Izrael, jeho
vyvolený národ, zaujal zasľúbenú zem.
A práve to je chvíľa, aby sme sa hlbšie zamysleli nad touto udalosťou, ktorá je natrvalo
určujúca pre izraelský ľud a ako pokračovanie
pre Cirkev.
Izrael sa nachádza pred zasľúbenou zemou
a so strachom a úžasom vidí, že táto zem je
obsadená siedmimi veľmi mocnými národmi.
Sedem národov, zvyknutých a vycvičených
v bojovom umení, a Izrael, prichádzajúci
z púšte, nevidí nijakú možnosť víťazstva.
Svätí cirkevní otcovia, ktorí nám vo svetle
Svätého Ducha interpretujú Písma a sú jed-

notní s Cirkvou, nám hovoria, že týchto sedem
nepriateľských národov je sedem hlavných
hriechov, ktoré zabraňujú človeku vojsť do
Božieho kráľovstva. Týchto sedem hlavných
hriechov: pýcha, lakomstvo, smilstvo, hnev,
obžerstvo, závisť a lenivosť pôsobia diabolsky a prekazia človeku, aby v plnosti prijal
evanjelium a v dôsledku mu zabránia prijať
Ježiša Krista.
Svätí otcovia ďalej hovoria, že Ježiš pribil
na kríž týchto démonov a otvoril tak pre nás
cestu, ktorá nás privedie k Otcovi. Na tejto
ceste k Otcovi ide pred nami ako pastier On,
ukrižovaný a vzkriesený, označuje nám cestu
svojimi šľapajami.

Tak, ako Boh kráča pred ľudom, aby zničil
jeho nepriateľov, takisto Ježiš ide vždy pred
nami a vraví nám: „Ja som brána. Kto vojde
cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať
i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn 10,9). A sv.
Peter vo svojom prvom liste píše: „Veď na
to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás
a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho
šľapajách“ (1 Pt 2,21).
Takže vidíme boje a víťazstvo Pánovo, aby
Izrael vošiel do zasľúbenej zeme; vidíme aj
zápasy a víťazstvo Ježiša Krista, aby Cirkev
vlastnila nebeské kráľovstvo.
To, že Boh a jeho Syn za nás bojovali a darovali nám víťazstvo, nezbavuje kresťanov
povinnosti naďalej bojovať Božou výzbrojou.
Svätý Pavol to nazýva „duchovný boj“ (Ef
6,10-17).
Sám Ježiš Kristus nám hovorí: „Od dní
Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo
násilie a násilníci sa ho zmocňujú“ (Mt 11,12).
A Jeruzalemská Biblia komentuje túto stať
a hovorí nám, že ide o násilie tých, čo dobyjú
nebeské kráľovstvo za cenu tých najtvrdších
odriekaní.
Ale existuje pôsobenie Boha, celý jeden
proces obrátenia, v ktorom nám sám Boh dáva
potrebnú výzbroj na tento zápas. Zbrane, ktoré
nám predkladá Ježiš Kristus v Reči na vrchu,
sú: modlitba, pôst a almužna.
IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E.Ilečková

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH
Konštantínopola, kde sa stal paramonárom
v jednom z chrámov zasvätených Presvätej
Bohorodičke. Keďže bol naozaj vzorný, neskôr
bol ustanovený aj za paramonára pri chráme
(1. október)
Svätej Sofie, teda pri katedrálnom chráme
konštantínopolského patriarchu. Hoci nemal
ilí čitatelia Slova, keď ste si všimli nadpis prakticky nijaké vzdelanie, vynikal veľkou múdtohto príspevku, možno ste si položili rosťou a teologickým veciam rozumel lepšie než
otázku: „Prečo sa v decembrovom čísle na- mnohí študovaní ľudia. Z uvedených dôvodov
chádza článok o svätcovi, ktorého liturgickú ho konštantínopolský patriarcha vysvätil za
pamiatku sme slávili začiatkom októbra, teda klerika, konkrétne za čitateľa a speváka. A tu
pred viac ako dvoma mesiacmi?!“ Zdanlivo sa dostávame k jadru veci.
nelogická skutočnosť má však svoje celkom Ostatní čitatelia a speváci katedrálneho chrámu
naň totiž žiarlili, pretože dostal rovnaké výsady
logické zdôvodnenie.
Hoci totiž meno svätého Romana Sladkopevca ako oni, hoci nevedel čítať a jeho spev tiež nebol
nachádzame v bohoslužobnom kalendári pri najlepší. Zašli teda za patriarchom a sťažovali sa
1. októbri spolu s pamiatkou svätého apoštola na Romana: „Ignorantovi si daroval rovnakú česť
Ananiáša, jedného zo sedemdesiatich, a spolu ako nám!“ Patriarcha však trval na svojom.
s veľkým sviatkom Presvätej Bohorodičky Romanovi kolegovia sa preto rozhodli, že ho
Ochrankyne, kľúčová udalosť v živote tohto verejne ponížia. Svoje plány uskutočnili deň
muža sa odohrala práve v decembri. Navyše pred sviatkom Kristovho narodenia, lebo vtedy
veľmi úzko súvisí s veľkým sviatkom Narodenia bol v chráme prítomný aj cisár. Keď Roman pripodľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša pravoval svietniky, schytili ho, odvliekli priamo
Krista, ako aj s tým, ako sa predmetný sviatok na ambón, teda na vyvýšené miesto uprostred
slávi v gréckokatolíckych cirkvách a vôbec vo chrámu, a povedali mu: „Keď prijímaš rovnaké
všetkých východných cirkvách grécko-slovan- pocty ako my, spievaj takisto ako my!“ Samozrejme, dopadlo to veľmi zle a Roman zarmútený
ského obradu dodnes.
Roman sa narodil okolo roka 470 v Sýrii, pričom odišiel do svojej kélie.
vyrastal v tamojšom meste Emessa. Keďže viedol Doma sa horko rozplakal a napokon zaspal.
nábožný život, v jednom z bejrútskych chrámov Vtedy však dostal zvláštne zjavenie od Presvätej
ho ustanovili za paramonára, teda niečo ako cer- Bohorodičky. Ježišova Matka mala v rukách
kovníka, čo však bola samostatná, mimoriadne akýsi zvitok, pristúpila k nemu a povedala mu:
zodpovedná a veľmi vážená cirkevná funkcia. „Otvor ústa!“ Keď ich Roman otvoril, ona mu
Okolo roka 490 po Kristovi sa presťahoval do spomínaný zvitok, po grécky kontakion, v po-

Náš prepodobný otec

Roman Sladkopevec

M

slovenčenej podobe kondák, vložila dovnútra
a prikázala zjesť.
Roman sa prebudil, ale nikoho pred sebou nevidel. Cítil však veľkú duchovnú radosť a zistil,
že zrazu vie dobre čítať a pekne spievať. Keď
nastal čas celonočného bdenia k sviatku Kristovho narodenia, Roman smelo vošiel do chrámu,
vystúpil na ambón a zaspieval hymnus, ktorý
práve zložil: „Dnes Panna rodí večného Boha.
Zem ako dar Neprístupnému ponúkla jaskyňu...“, teda kondák, ktorý k uvedenému sviatku
spievame dodnes. Všetci prítomní žasli, jeho
kolegovia ho prosili o odpustenie a patriarcha
ho zakrátko vysvätil za diakona.
Takto uzrel svetlo sveta prvý kondák. V nasledujúcom období svätý Roman Sladkopevec
zložil podľa tradície ďalších vyše tisíc kondákov.
Okrem toho napísal rovnaký počet ikosov, teda
hymnov, ktoré tiež zaviedol on. Nazývajú sa
ikosami, teda doslovne „domami“, lebo ich písal
v dome, kde býval. Spievajú sa rovnako ako
kondáky, a to po šiestej (niekedy aj po tretej)
piesni kánona utierne.
Prosme Krista, aby nám na príhovor nášho prepodobného otca Romana Sladkopevca daroval
opravdivú skromnosť a schopnosť rozumieť
vlastným bohoslužobným textom, ako aj hlboké
a spásonosné prežitie tohtoročných vianočných
sviatkov. Zároveň prosme za bohoslovcov, ktorí
spievajú v zbore pomenovanom podľa tohto
muža, aby robili česť jemu i našej cirkvi a podobali sa mu tak svojimi vnútornými kvalitami,
ako aj svojím správaním navonok.
Marcel Gajdoš
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Snímka: archív redakcie

Traja králi z východu
B

ola neskorá tmavá májová noc. Len
hviezdy a mesiac narúšali ticho tmy, žiarili
svojím jasom. Na veži v Babylone Gašpar pozoroval oblohu. Bola úžasná – rovnaká, a predsa
každú chvíľu iná. Mierny nočný vánok ho udržiaval v bdelom stave. Potreboval to, veď už
niekoľko nocí poriadne nespal. Trápila ho akási
čudesná predtucha, že sa stane niečo veľké.
Vedľa neho boli porozkladané mapy hviezdnej
oblohy a knihy so starými proroctvami, ktorých
stránky sa otáčali v poryvoch vetra.
„Konečne!“ – skríkol. V tej chvíli na oblohe
zažiarilo doteraz neznáme svetlo. Obyčajný
človek by povedal – nová hviezda, ale Gašpar
vedel, že to tak nie je. Už dlhší čas pozoroval
dve kráľovské planéty, Jupiter a Saturn, ktoré
sa k sebe priblížili natoľko, že ich jas sa spojil
do jedného úžasného predstavenia na nebi.
Rýchlo si zobral svoj kalamár a na kúsok pergamenu napísal dnešný dátum.
Rýchlo sa rozbehol dolu schodmi do pracovne, kde na stoloch ležala oveľa väčšia kopa
papyrusov, pergamenov a hlinených tabuliek
v rôznych textoch. Začal sa v nich prehrabávať.
Každú chvíľu, len čo sa do niektorej začítal,
hneď ju dal nabok.
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„Nič tu nie je!“ – vzdychol si. Nepokoj
v jeho srdci bol však stále mocný. Zrazu mu
oči padli na zhnednutý kúsok pergamenu
s mapou oblohy.
„Toto by mi mohlo pomôcť“ – prebehlo mu
hlavou. Schytil do svojich starých rúk pergamen
a netrpezlivo ho rozvinul. Pred jeho očami na
stole sa naraz objavila nočná obloha so svojimi
súhvezdiami a planétami. Po jej okrajoch však
boli označené znamenia zverokruhu.
„Ryby, ryby“ – jeho prst sa pohyboval po
hviezdnej oblohe. Naraz zastal.
„Tak tu je to!“ – skríkol. Prstom však pohyboval ďalej, kým nenašiel, čo hľadal. Vtedy siahol
po pergamene, ktorý bol na okraji stola. Bola
to znovu mapa – ale mapa celého sveta. Tam
našiel, čo hľadal – malú krajinu Judsko, kde
žil židovský národ.
„No a teraz čo?“ – zamyslel sa. „Dve kráľovské planéty a malé kráľovstvo“ – uvažoval, „to
môže znamenať len jedno jediné – narodí sa
im veľký kráľ.“
Ráno zavolal svojich sluhov a kázal im
pripraviť všetko na cestu – rozhodol sa ísť
oznámiť túto zvesť do Judey. Veď ktorý otec by
sa nepotešil, keby mu zvestovali, že práve jeho

novonarodený syn bude veľkým kráľom.
„No ale čo mu zoberiem?“ – rozmýšľal.
Rozbehol sa do svojej pokladnice a obzeral sa
po svojich cennostiach. Čo môže dať on, obyčajný astrológ, veľkému kráľovi? Oči mu padli
na nádhernú truhlicu, ktorú dostal od priateľov
na svoje päťdesiatiny. Bola z ebenového dreva
vykladaná tepaným zlatom. Bol to síce dar,
ale bol jeho a on s ním mohol robiť, čo chcel.
Naplnil truhlicu až po okraj krásnymi zlatými
nugetmi, ktorými mu za jeho služby nedávno
zaplatil jeden dôležitý dvoran partského kráľa
Phraatesa IV. a zabalil ju do ľanovej látky.
„Bude to môj dar“ – konečne si vydýchol.
O niekoľko hodín jeho malá karavána opúšťala Babylon a smerovala k Ninive. Tam sa
chcel pripojiť k väčšej karaváne smerujúcej na
západ, ktorá by mu poskytla bezpečie v týchto
pustých končinách, kde sa to rebelmi a zbehmi
len tak hemžilo.
Ninive bolo nádherné mesto. Bolo už za
zenitom svojej slávy, keď mu vládli veľkí asýrski
králi, ale bolo naďalej veľké a krásne. A hlavne,
čo Gašpar dobre vedel, skrývalo veľké poklady
– múdrosť mnohých generácií a národov v obrovskej knižnici. Keď sa ubytovali, hostinský im

povedal, že karavána pôjde až o dva týždne.
Keďže bol koniec júla, slnko poriadne pripekalo. Najlepšie bolo v dobre vetraných domoch,
ktoré obklopovali krásne záhrady zavlažované
vodou z Tigrisu.
Gašpar však nedbal na horúce slnko a hneď
ráno zašiel do veľkej knižnice. Možno sa tam
dozvie niečo nové. Aké bolo jeho prekvapenie,
keď v oddelení o židovstve, kam smerovali jeho
kroky, našiel aj svojho priateľa Baltazára.
„Pán nech sprevádza tvoje kroky!“ – s radosťou skríkol a vrhol sa mu do náručia.
„Pán nech je vždy s tebou!“ – odpovedal
len o pár rokov starší Baltazár a priateľsky
ho objal.
„Ako dlho sme sa už nevideli?“ – spýtal
sa Gašpar.
„No, od tvojej päťdesiatky.“
„Tak to už je niekoľko rokov.“
„Prišiel si ma navštíviť?“ – opýtal sa Baltazár.
„Veľmi rád by som povedal, že áno, ale
úprimne – nie,“ – priznal sa Gašpar.
„Tak čo tu robíš?“
„Videl som konjunkciu Jupitera a Saturna.“
„Aj ja. A práve preto sa tu teraz v tejto kope
hlinených tabuliek prehrabávam. Myslím, že
sa stane niečo veľké u Židov“
„Aj ja si to myslím. Asi budú mať nového
kráľa.“ – poznamenal Gašpar.
„Práve som čítal akési proroctvo, len neviem
nájsť jeho pokračovanie. Vraj ten malý národ
očakáva veľkého kráľa – mesiáša, ktorý ich
oslobodí.“
„A vari nie sú slobodní?“
„Aká že je to sloboda, keď ti vládne Herodes. Veď aj svojho vlastného syna zabil. Vieš,
čo o ňom hovoria Rimania?“
„Nie“ – začudoval sa Gašpar.
„Vraj je lepšie byť Herodesovým prasaťom
ako synom.“ – zasmial sa.
„Také zlé to asi nebude!“
„Neviem, ale reči o tom kráľovi sú zlé. Dúfam, že ten nový bude lepší k svojim synom.“
Vtedy sa Baltazár znova otočil a začal skúmať
ďalšiu tabuľku. Gašpar sa pridal. Spoločne hľadali niečo konkrétne až do odchodu karavány
– ale nič nenašli.
Večer, keď sa karavána pomaly pohýnala,
v jej strede na svojich ťavách sedeli obaja
priatelia a stále sa rozprávali. Mali o čom. Veď
ich čakala udalosť ich života.
Nad ránom začuli akýsi krik prichádzajúci
spolu s vychádzajúcim slnkom.
„Čakajte! Počkajte na mňa!“ – kričal akýsi
oneskorenec.
V karaváne zavládol nepokoj. Okolo nich
prebehol zrelý tridsiatnik na koni, ktorý to mal
namierené k vodcovi karavány. Priatelia sa
pozreli na seba a pokrčili ramenami.
Baltazár povedal: „Nejako sa ponáhľa.“
„Možno si niekde prispal“ – zasmial sa
Gašpar. Priatelia sa začali zabávať na úkor
neznámeho. O chvíľu ho zazreli, ako sa radí
niekde za nich do tela karavány. Úsmev im
poihrával na perách. Pomaly sa však ich reč
znova zvrtla na planéty a hviezdy, a hlavne na
nového židovského kráľa.

„Prepáčte“ – oslovil ich hlas za nimi. „Nemohol som nepočuť, o čom sa rozprávate.“
Otočili sa. Ten oneskorenec sedel na koni
za nimi.
„Prosím?“ – spýtal sa Gašpar.
„Začul som, verte mi, nechtiac, že sa
vyznáte v astrológii. A aj niečo o židovskom
kráľovi.“
„Tak to nás už nechtiac počúvate dosť dlho.“
– pridal sa Baltazár.
„Ale naozaj nechtiac“ – odpovedal oneskorenec. „Aj ja sa trocha zaoberám hviezdami.
Ináč, som asi neslušný, ale volám sa Melichar.“
– dodal.
„Ja som Baltazár a toto je môj priateľ Gašpar. Odkiaľ si?“
„Z chaldejského Uru.“
„Vraj bol odtiaľ aj praotec Židov,“ povedal
Baltazár a pozrel sa na Gašpara.
„Áno,“ predbehol ho Melichar. „Ale to je
len ich legenda. My o žiadnom Abrahámovi,
či ako sa volal, nič nevieme. A aj keby to bola
pravda, bolo to už strašne dávno, keď v Ure
žili ešte Sumeri.“
„Bol to ale múdry národ,“ pridal sa do reči
Gašpar. Tento ich rozhovor sa potom viedol po
cestách neba i histórie ešte niekoľko týždňov.
V Damasku sa od karavány oddelili. Počkali
si na ďalšiu, ktorá išla po východnej strane
Jordánu do Petry a ďalej do Egypta alebo
Arábie. Bol už koniec septembra a karavána
mala vyštartovať v prvých októbrových dňoch.
Večery boli už chladnejšie, ale priatelia sa mali
o čom rozprávať. Melichar bol rád, že spoznal
takých výrečných a múdrych astrológov, ako
boli Baltazár a Gašpar. Oni v ňom našli chápajúceho študenta, ktorý dychtí po vedomostiach.
V noci spali pod otvoreným nebom a voľným
okom pozorovali hviezdy. Na ich zreničky zrazu
dopadlo veľké svetlo. Dve svietiace bodky na
nebi sa spojili a nebeskej oblohe začal tróniť
zvláštny úkaz. V tábore nastalo vzrušenie.
„Pozrite sa na nebo. Čo je to?“ – pýtali
sa ľudia okolo nich. Ich tajomstvo však bolo
dobre skryté v ich mysliach a srdciach. Jediné,
čo si po chvíľke ticha povedali, bolo slovíčko:
„Znova!“ Každý si predstavil chvíľu, keď sa postavia pred Herodesa a odovzdajú jeho synovi
svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu. Každý to
najcennejšie, čo mal.
O pár dní už ich nová karavána smerovala
na juh po vyprahnutých končinách. Na západe
sa dvíhali pohoria Hermonu, Samárie a neskôr
i Júdska. Dole sa nad veľkým údolím vznášal
opar. Jordán sa pomaly posúval spolu s nimi
na juh.
„Jericho!“ – kričal niekto na začiatku
karavány. Šum a nepokoj ovládol všetkých.
Karavána sa rozdelila. Väčšina cestujúcich išla
ďalej, no malá skupina zabočila na západ do
údolia, kde sa rozkladalo jedno z najstarších
miest sveta. Bol už začiatok novembra. V Jerichu sa zdržali len krátko. Hneď sa pobrali
stúpať do dlhej ceste do Jeruzalema. Cesta im
ubiehala veľmi rýchlo. Mali svoj cieľ, a ten sa
blížil rovnakou rýchlosťou, ako sa oni blížili
k nemu.
Už ho uvideli – mesto postavené na Sione, mesto pokoja – Jeruzalem. Pokojné však

nebolo. Všade množstvo ľudí. Jedni išli dnu
a druhí von. Troch pocestných si nik nevšímal.
Ubytovali sa v hostinci a hneď ráno sa ohlásili
u správcu kráľovského paláca. Audienciu stanovili o dva dni večer.
V prijímacej sieni kráľovského paláca dverník zabúchal palicou a oznámil: „Baltazár,
Gašpar a Melichar – mudrci z Ninive, Babylonu
a Uru.“
Všetci predstúpili pred kráľa Herodesa
a ten im rukou pokynul, aby predniesli svoju
prosbu.
Baltazár za všetkých povedal: „Kde je
ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme
jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu
pokloniť.“
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý
dvor s ním. Správa sa rozšírila po celom Jeruzaleme. Jedni sa báli, čo bude, iní velebili poslov
slovom: „Konečne!“
Herodes povedal mudrcom: „Ja žiadneho
syna nečakám. Tu vládnem ja a pre žiadneho iného kráľa tu miesta niet.Choďte preč!“
– skríkol.
Mudrci sa uklonili, zobrali svoje dary a odišli do hostinca. Herodes však zvolal všetkých
veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa
od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu
povedali: „V judskom Betleheme, lebo tak píše
prorok: A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami
Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude
spravovať môj ľud, Izrael.“
Ráno si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im
zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema
a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na
dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa
mu aj ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. Bol už začiatok
decembra. A hľa; zvláštny nebeský úkaz,
ktorý videli na východe, sa znova zjavil pred
nimi, kým šli do Betlehema. Ako ho zbadali,
nesmierne sa zaradovali. Toto nebeské divadlo
zmizlo nad miestom, kde bolo dieťa. Vošli do
skromného domu a uvideli dieťa s Máriou,
jeho matkou. Nečakali, kým ich niekto ohlási,
padli na zem a klaňali sa mu. V srdci cítili, že
toto je iný kráľ ako Herodes. Potom otvorili
svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu. Vtedy sa im rozviazal jazyk a všetkým
v dome rozprávali o čudesných veciach, ktoré
ich priviedli na toto miesto. Bol už neskorý večer, a tak odišli do hostinca. Hovorili si: „Ráno
múdrejšie večera. Budeme mať viac času.“
Keď si líhali na svoje lôžka, každý z nich
sa videl ako učiteľ a ochranca tohto malého
dieťaťa. Tešili sa, ako to oznámia Herodesovi
a celému Jeruzalemu i svetu. Ľudia sa budú
tešiť a radovať. Ich predstavy prešli pomaly
do snov. Ale uprostred noci sa všetko zmenilo.
V sne dostali jasný pokyn od anjela, aby sa
nevracali k Herodesovi. Tak sa ráno inou cestou vrátili každý do svojej krajiny a v srdci si
odniesli radosť i otázku. Radosť, že našli toho,
koho hľadali, a otázku: „Čo len z toho chlapca
bude?“
Juraj Gradoš
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„Uponížil sa, stal sa poslušným
až na smrť, až na smrť na kríži...“
(Flp 2, 8).
O Tálesovi z Milétu, ktorý bol
jedným zo „siedmich“ mudrcov
staroveku, sa rozpráva, že raz večer pri chôdzi pozoroval hviezdnu
oblohu a pritom spadol do studne
s vodou. Videla to jedna slúžka
a vysmiala sa mu.
Smiech tejto slúžky počuť celými
dejinami. Je to smiech ľudí, ktorí
sa nikdy nepozerajú hore. Sú však
ľudia, ktorí sa radi pozerajú na
nebo, budú zrejme na tomto svete
vždy trocha smiešni svojou snahou
uprednostňovať duchovné pred
hmotným.
Náš Pán Ježiš Kristus nám v tom
ostane veľkým vzorom. Najprv sa
ponížil tým, že sa narodil v jasliach, pretože ani v hostinci nebolo
pre neho miesta (porov. Lk 2, 7).
„Zriekol sa seba samého, vzal si
prirodzenosť sluhu, stal sa podobný
ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu
bol pokladaný za človeka“ (Flp 2,
7). A potom tým, že pre našu spásu
sa ponížil „až na smrť na kríži.
Preto ho Boh nad všetko povýšil
a dal mu meno, ktoré je nad každé
iné meno, aby sa na meno Ježiš
zohlo každé koleno v nebi, na zemi
i v podsvetí“ (Flp 2, 8-10). Preto
aj „pokornému odhaľuje svoje tajomstvá a sladko ho k sebe púta“,
hovorí Tomáš Kempenský vo svojej
knihee O nasledovaní Krista.
***
„Keď sa zjaví Kristus, váš život...“
(Kol 3, 4).
Charles Lamb prednášal študentom
o W. Shakespearovi. Okrem iného
povedal aj toto: „Mám dojem, že
títo geniálni ľudia šírili okolo seba,
aspoň niekedy, mimoriadne fluidum úcty a obdivu... Aby sme tomu
porozumeli, poviem to takto: keby
tu v tejto chvíli medzi nás vstúpil
W. Shakespeare, myslím, že by sme
celkom prirodzene vstali.“ Potom
sa Ch. Lamb odmlčal a s výrazom
tváre, ktorý prezrádzal náhlu myšlienku, dodal: „A myslím, že keby
tu v tejto chvíli medzi nás vstúpil
Ježiš Kristus – kľakli by sme...“
„Z nebies zostúpil si k nám, na
túto zem...“, spieva sa v jednej
mládežníckej piesni. Je to naozaj
udalosť, ktorú – ako to spievame vo
vianočnej piesni: Nebo so zemou
oslavujú, anjeli s ľuďmi sa radujú,
pretože Boh na zem zostúpil, prijal
na seba podobu človeka – pre nás
a pre našu spásu. Je to udalosť,
pred ktorou si máme kľaknúť
a zvolať: Spas nás, Synu Boží,
z Panny narodený, tebe spievame:
Aleluja.
-fd-
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Prípad dlho hľadaného
skladateľa obľúbenej piesne
V
jedálni malého nemeckého hostinca mali
v klietke hýľa, vtáka s červeným perím na
brušku, ktorý svojím ľúbezným spevom obveseľoval návštevníkov.
Jedného teplého jarného rána v roku 1845 sedel
v jedálni len jediný hosť. Volal sa Ludwig Eck a bol
dirigentom speváckeho zboru berlínskej katedrály.
Spokojne si pochutnával na raňajkách, keď malý
vtáčik v klietke začal vyspevovať. Trilkovanie sa
rozliehalo miestnosťou a na tvári dirigenta vyvolalo
výraz prekvapenia.
„Mám odniesť klietku z miestnosti?“ spýtal sa
čašník, keď si všimol údiv na Eckovej tvári.
„Nie,“ povedal riaditeľ chóru. „Pieseň, ktorú
vták spieva, mi už dávno znie v mysli, takže sa mi
spočiatku zdalo, že si ju sám pospevujem.“
Pred siedmimi rokmi dostal Eck za úlohu nájsť
skladateľa tejto melódie. „Sám pán cisár si žiada,
aby som našiel človeka, ktorý napísal túto pieseň,“
vysvetľoval. „Hoci v jeho spevníku nemá ani názov,
stala sa cisárovou najmilšou melódiou a chcel by
sa stretnúť s jej autorom.“
Sedem rokov
Dirigent sa už sedem rokov snažil nájsť tohto
skladateľa. Na cisárovu žiadosť precestoval Nemecko z jedného konca na druhý, ba hľadal aj
v susedných krajinách. Preveroval každú správu,
ktorá sa k nemu dostala. Tým, že takto dlho a usilovne hľadal tvorcu cisárovej obľúbenej melódie,
zanedbával svoju prácu riaditeľa chóru. Napriek
toľkej snahe, námahe a času sa dosiaľ ničoho
nedopátral. Až teraz – toto krásne jarné ráno
v hostinci len asi kilometer od rakúskych hraníc
konečne nachádza stopu, ktorá ho azda dovedie
k cieľu jeho dlhoročného pátrania.
„Od koho máte toho vtáka?“ spýtal sa Eck.
Čašník nevedel, no ponúkol sa, že mu to zistí
u majiteľa hostinca. Odišiel, ale skôr, než uplynulo
päť minút, bol späť. Eckovi sa to zdalo ako večnosť.
Poklopával prstami po stole a zabudol dojesť raňajky. V hĺbke srdca vrúcne túžil, aby sa jeho dlhé
hľadanie čoskoro skončilo. Keď sa čašník vrátil,
povedal Eckovi, že hýľa
majú od Felixa Grubera, študenta z Opátstva
sv. Petra spoza hraníc
s Rakúskom.
„Felix ho naučil spievať túto pieseň. Študenti
z kláštora učia vtákov
spievať, a potom ich
predávajú.“
O necelú hodinu
bol už Eck na ceste do
kláštora v blízkosti Salzburgu.

„Za niečo také žiakov trestáme. Veríme totiž, že
je kruté zatvoriť do klietky Božie stvorenie, a tým
ho pripraviť o slobodu.“
Dirigent však trval na tom, že sa chce s Felixom
Gruberom rozprávať. Povedal: „Plním len cisárov
príkaz.“
O niekoľko minút vstúpil do kancelárie asi
pätnásťročný mládenec. Hľadel nervózne na opáta
a váhavo povedal: „Áno, pane, ja som naučil hýľa
spievať túto pesničku.“
„A ty ju vieš od koho?“ opýtal sa dirigent.
„Od môjho otca,“ odpovedal mládenec.
„A kde sa ju naučil tvoj otec?“ chcel vedieť
Eck.
Keď dirigent počul odpoveď, od radosti takmer
vyskočil. Mladý muž hrdo povedal: „Môj otec zložil
melódiu a jeho priateľ k nej napísal slová.“
Napriek tomu, že porušil pravidlá školy, nebol
vtedy Felix za svoje priznanie potrestaný. Opát mal
dobrú náladu a priestupok mu odpustil. Nestáva
sa predsa každý deň, aby jeho kanceláriu navštívil
posol nemeckého cisára.
O týždeň šiel Eck s mladým Gruberom do dediny Hallein, kde bol študentov otec organistom
v miestnom kostole. Franz Gruber potvrdil, že má
podiel na vzniku tejto piesne:
„Stalo sa to pred mnohými rokmi – aby som bol
presný, bolo to na Štedrý večer v roku 1818. V tom
čase som hrával v Kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe. Pokazil sa nám vtedy organ a už sme si mysleli,
že vianočnú omšu budeme mať bez hudby. Farár
Joseph Mohr, ktorý je dnes už mŕtvy, napísal báseň
na tému Ježišovho narodenia. Na jeho žiadosť
som k nej zložil hudbu a pri vianočnej omši som
sprevádzal pieseň na svojej gitare. Nikdy sme si
nemysleli, že budeme túto pieseň ešte niekedy
hrať, ale ľudia si ju tak obľúbili, že ju na Vianoce
začali spievať vo všetkých tirolských dedinách.“
Gruber netušil, ako ďaleko sa ich pieseň rozšírila.
„Otec Mohr a ja sme vedeli, že v našom okolí je
veľmi obľúbená. Ani nám však nenapadlo, že by sa
mohla dostať aj do vzdialených krajín.“
Nebeská pieseň

Zoznámte sa
s mojím otcom
Opát Kláštora sv. Petra nemohol uveriť, že by
niektorý študent naučil
toho vtáka spievať.

Snímka: J. Kron
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Eck pozval organistu
na návštevu k cisárovi. Povedal mu: „Cisár
už dávno túži poznať
skladateľa Nebeskej
piesne!“
„Nebeskej piesne?“
prekvapene opakoval
Gruber.
„Tak totiž voláme
vašu pieseň v iných častiach Európy,“ povedal
dirigent Eck. „Ako ju
voláte tu u vás?“
„Tak, ako ju pomenoval otec Mohr, keď ju
zložil ako báseň -Tichá
noc“, odvetil Gruber. 

Ježiško, príď

ZAMYSLENIE

V minulom storočí sa v jednom štáte východoeurópskeho bloku stal nasledujúci príbeh. Do dedinky
s piatimi tisícami obyvateľov prišla ateistická učiteľka. Farár tejto obce sa navzdory ťažkej politickej
situácii usiloval posilňovať veriacich vo viere modlitbou a vyzýval ich k prijímaniu sviatostí.

S

vety viery a nevery sa akoby vyvažovali na
bedrách detí. Šiestym zmyslom alebo prostredníctvom donášačov učiteľka vždy vedela, ktoré deti
pristupujú k sviatostiam, a tie potom trápila.
Farár z tejto obce rozpráva: „V jeden deň prišla
za mnou Angela, najlepšia žiačka štvrtej triedy,
a prosila ma, aby mohla denne pristupovať k svätému prijímaniu. Jej srdce tak veľmi túži po tejto
nebeskej strave. Upozornil som ju, že toto rozhodnutie sa môže dostať do uší učiteľky a tá jej to potom
dá pocítiť. Ale Angela odpovedala: „Budem sa ešte
viac učiť“. S radosťou som splnil jej prianie. Od tej
doby sa však situácia v triede zmenila na malé
peklo. Učiteľka Angelu nepretržite šikanovala, a to
i navzdory jej vynikajúcemu prospechu. Dieťa bolo
stále bledšie, ale nikdy nevzdorovalo. Spolužiačky
so slzami v očiach rozprávali ustaranému kňazovi
o útokoch učiteľky a žiačky. „Slovami ani inak zasiahnuť nemôžem, a tak mi zostáva iba modlitba,“
hovorí duchovný pastier. 17. decembra, uprostred
adventu, si učiteľka Sabinová vymyslela hroznú hru.
Začala s Angelou dialóg: „Čo urobíš, keď ťa tvoji
rodičia zavolajú?“ „Prídem,“ odpovedalo dievča
trochu placho. „Výborne. A čo sa stane, keď tvoji
rodičia zavolajú tvoju mŕtvu babičku. Príde?“ „Myslím, že nie,“ odpovedá Angela. „A keď tvoji rodičia
zavolajú kominára?“ „Samozrejme, príde.“ Angela
tuší pascu, pretože cíti, ako jej prudko búši srdce.
Triumfujúcim hlasom učiteľka pokračuje: „Dobre!
A povedzme, že tvoji rodičia zavolajú Červenú Čiapočku?“ „Nepríde, je to iba rozprávka.“ „Vidíte, deti,
prichádzajú iba živí, keď ich voláme. Kto nepríde,
buď neexistuje, alebo už zomrel. Teraz si chceme
niečo vyskúšať.“ Pani Sabinová poslala Angelu za
dvere a ostatným žiakom povedala, aby zavolali jej
meno. Dievča, samozrejme, vošlo dovnútra. Učiteľka
vysvetľovala: „Angela žije, prichádza dnu, keď ju
zavoláte... Zoberme si teraz, že zavoláte Ježiška. Veríte, že Ježiško existuje a že žije?“ Zavládne hrobové
ticho. Deti ticho vnímajú otázku. Učiteľka sa obracia

na Angelu: „Veríš, že ťa Ježiško
počuje, keď ho
Snímka: archív redakcie
zavoláš?“ „Áno,
verím, že ma počuje!“ „Výborne. Tak si niečo vyskúšame. Na môj povel všetci začnú volať: „Ježiško,
príď! Raz...dva...tri...“ Žiadne z detí sa neodvážilo
zavolať. Učiteľka sa začala vysmievať: „Vidíte, netrúfate si, pretože presne viete, že by neprišiel – váš
Ježiško. Ani vás nepočuje, pretože nijaký Ježiško
neexistuje, tak ako neexistuje Červená Čiapočka.“
Niektorí žiaci sú zmätení. Dôkazy sú jasné. Učiteľka
víťazoslávne žiada: „Zničte svoje detinstvo!“ Tu sa
stane niečo nečakané. Angela vstane. „Chceme ho
predsa len zavolať. Všetci spolu!“ Deti sa postavia,
zopnú ruky a volajú: „Ježiško, príď!“ Nasleduje
strachom vyplnené ticho. „Ešte raz!“ A deti volajú
s dvojnásobnou vrúcnosťou, do akej ich mohla
priviesť iba táto situácia.
A potom sa to stalo. Dvere sa ticho otvárajú. Celé
denné svetlo akoby sa sústredilo k dverám. Svetlo
je stále silnejšie a nadobúda podobu ohnivej gule.
Všetko sa deje veľmi rýchlo. Guľa sa otvára a v nej
sa zjavuje Dieťa. Má na sebe biele šatôčky a vyžaruje svetlo. Usmieva sa bez jediného slova. Denné
svetlo je proti nemu tmou. Po určitom čase Dieťa
mizne vo svetelnej guli. Guľa sa pomaly vzďaľuje
a dvere sa ticho samy zatvárajú. Deti od radosti
nedokážu vydať zo seba slovo. Ticho zrazu preruší
prenikavý výkrik. Úplne zarazená učiteľka s vytreštenými očami kričí: „Prišiel, prišiel!“ Okamžite
opúšťa miestnosť a zabuchne za sebou dvere. Deti
spontánne kľakajú a ďakujú Ježiškovi.
Každé z detí bolo kvôli tejto udalosti samostatne
vypočúvané. Ich výpovede sa vo všetkom zhodovali.
Líšil sa iba odhad doby, ako dlho bol Ježiško prítomný v triede. Učiteľku umiestnili do psychiatrickej
liečebne. Neustále vykrikovala: „Prišlo! Prišlo!“
podľa Víťazstvo srdca 4/1997
od Márie Winowskej

NÁVŠTEVA CHRÁMU ZACHRAŇUJÚCA ŽIVOT

K

eď sa naši predkovia preplavili za veľkú mláku a usadili
sa v Pennsylvánii väčšina z nich
sa zamestnala ako baníci. Osídlili
aj oblast Fayette a okolie mestečka Perryopolis. Mnohí v tých
časoch dochádzali aj 13 míľ do
mestečka Leisenring, len aby
mali obrady v svojej cerkvi. Keď
sa rozhodli postaviť si vlastnú
cerkov aj v Perryopolise, povstala
otázka zasvätenia farnosti. Voľba
padla na sv. Mikuláša, a nebola
náhodná. Sv. Mikuláš je medzi
slovanským obyvateľstvom vo

všeobecnosti veľmi obľúbeným
svätým, a navyše si stále pamätali sviatok sv. Mikuláša pred
pár rokmi. Vtedy sa v bani Darr
mine v Jacobs Creek stalo banské
nešťastie, pri ktorom zahynulo
239 baníkov.
Mnohí baníci, ktorí boli farníkmi Chrámu sv. Mikuláša, sa však
zachránili práve preto, že sa v ten
deň zúčastnili obradov v cerkvi.
Pamiatka na to bola v mysliach
pamätníkov stále živá, a preto
bola voľba viac – menej jednoznačná. A tak 6. septembra 1920

bola cerkov oficiálne zaregistrovaná ako Cerkov sv. Mikuláša. Po
ňom je aj pomenovaný najväčší
zvon vážiaci 1300 libier, ladený
v G#.
Pre zaujímavosť je nutné uviesť,
že vnútri je centrálny luster dovezený z bývalého Československa.
Na záver ostáva povedať, že aj na
tomto príbehu vidno, ako jedna
návšteva chrámu s istotou zachránila mnoho životov. A vďaka
živému Kristovi môže každý
chrám zachrániť aj nás.
Daniel ČERNÝ

„Ale keď prišla plnosť času, Boh
poslal svojho Syna, narodeného
zo ženy..., aby vykúpil tých, čo
boli pod zákonom...“ (Gal 4, 4).
Áno, „v čase, ktorý určil Boh, si
jednorodený Syn Otca, večné
Slovo a podstatný obraz Otca,
vzal telo...“ (KKC 479). Takto
„splnil prisľúbenia, ktoré dal
Abrahámovi a jeho potomstvu“
(KKC 422).
Nemecký básnik a teológ Karl
von Gerok, ktorý zomrel v Stutgarte v roku 1890, v tejto súvislosti napísal: „Čím by bola zem
bez Dieťaťa z Betlehema? Len
neplodným poľom plným tŕnia
a hložia. Čím by boli dejiny bez
narodenia Ježiša Krista? Len
tma, len nočné tiene bez svetla,
bez centra útechy.“
Áno, čím by bol svet, čím by bol
náš život?
***
„Ale keď sa Bohu, ktorý si ma
už v lone matky vybral a svojou
milosťou povolal, zapáčilo zjaviť
vo mne svojho Syna...“ (Gal 1,
15-16).
Mnohí z nás už cestovali lietadlom a iste si všimli, že lietadlo
po pristátí na zem sprevádza
auto s nápisom: Follow me!
V preklade to znie: Nasleduj
ma! Teda, ak lietadlo má dôjsť
na určené miesto a doviesť cestujúcich, pilot lietadla ho musí
nasledovať.
Počas druhej svetovej vojny letka
bombardérov B-17 podnikla
dlhý let z USA na ostrov Saipon
v Pacifiku. Keď pristávali, stretávali malý džíp práve s týmto
nápisom: Follow me! Toto maličké auto potom nasmerovalo
gigantické lietadlo na určené
miesto. Jeden z pilotov, ktorý nebol príliš nábožensky založeným
človekom, povedal zaujímavú
myšlienku: „Tento malý džíp
s nápisom mi pripomína Ježiša.
Bol to obyčajný tesár, napriek
tomu však mnoho veľkých mužov
a žien bez neho by stratilo správny smer svojho života.“
Nielen mnohí muži a ženy, ale
už sv. Pavol naznačuje, že si
ho Boh už v lone matky vybral
a svojou milosťou povolal a zjavil
mu svojho Syna, aby ho potom
mohol zvestovať medzi pohanmi. A preto mohol povedať, že
vie, komu uveril (porov. 2 Tim
1, 12), pre neho stratil všetko,
aby ho získal (porov. Flp 3, 8),
a nakoniec mohol povedať: „Pre
mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“
(Flp 1, 2).
-fd-

slovo - 25-26/2005 • 21

Od islamu ku kresťanstvu
N

arodila som sa a vyrástla ako rímskokatolíčka v San Antoniu v Texase. Až
do skončenia strednej školy som chodila na
bohoslužby každú nedeľu. Počas štúdia na
vysokej škole som stretla Hamida, ktorý sa stal
mojím manželom. Hamid pochádza z Iránu
a v tom čase bol praktizujúci moslim. Jedného
dňa požiadal môjho otca o moju ruku. Začali
sa prípravy na svadbu. Hamidovi nebolo
jedno, či bude svadba v katolíckom kostole,
alebo v mešite. Môj kňaz sa ma snažil od
manželstva odhovoriť. Ako dôvody uvádzal
rozdielne náboženstvá a kultúry. Vravel,
že to nebude dobré. Požadoval, aby Hamid
prisľúbil, že deti budú pokrstené a vychované
podľa katolíckeho náboženstva. Povedala som
mu, že to asi nebude možné. Potom som sa
rozprávala s monsignorom. Ten mi povedal:
„Ak Boh odpustil Márii Magdaléne, odpustí aj
tebe.“ Táto odpoveď ma veľmi rozhnevala. Ako
mohol porovnávať moju situáciu so situáciou
Márie Magdalény? Môj otec mi dal svoje požehnanie a povedal mi, aby som sa rozhodla
podľa toho, čo uznám za najlepšie. Zosobášili
sme sa civilne v marci 1982. Nasledujúcich
15 rokov som bola v katolíckom kostole iba
vtedy, keď bol pohreb alebo svadba. Potom
sme sa presťahovali do Toronta, kde nám Boh
požehnal dve pekné dcéry.
V roku 1996 som bola u zubára, ktorý sa
ma opýtal, či verím v Boha. Samozrejme, že
verím v Boha, no nie som praktizujúca veriaca. On mi nato rozpovedal svedectvo o svojom
zázračnom uzdravení. Jeho svedectvo na
mňa zapôsobilo tak silno, že sa mi nechcelo
odísť z jeho ordinácie. Dentista ma pozval
na „Eucharistickú misiu“, ktorá sa mala
konať v novembri v Katedrále Premenenia
v Markhame. Keď som sa o tom rozprávala

s manželom, prejavil aj on záujem zúčastniť
sa misie. Ráno sme sa však s mužom pohádali
a ja som stratila chuť niekam ísť. No moje
vnútro mi hovorilo, aby som išla. Zobrala som
so sebou aj dcéry.

Vianoce v Lačnove

„Ostanem, a rád,“ odpovie sused. „Veď
v chalupe som sám. Nikto z rodiny neprišiel.
Iba ja a Dunčo, to je trocha málo. A ešte
takýto stôl plný dobrôt! Voľakedy to tak nebývalo. Na stromčeku nebolo toľko ozdôb. Iba
jabĺčka – plánky, pár orieškov a vo farebných
papieroch iba nastrúhané drievka, to boli salónky. Na večeru pôstna kapustnica s hríbmi,
„bobaľky“ s makom.
Po večeri dal gazda z každého jedla do
vedra s vodou, ktorou potom napojil statok.
Koláče boli makové, tvarohové, zemiakové,
napečené v pekárniku. Darčeky neboli.
Kto vládal, o polnoci išiel na polnočnú do
Renčišova.
Na štvrtý deň bol sviatok Mladenky. To
chodili vinšovníci vinšovať šťastné Vianoce.
Na čele sprievodu šiel kôň – preoblečený
mládenec, ktorý mal na bruchu sito, na hlave
vankúš, namiesto uší varešky.
Gazdovia vinšovníkom darovali ovsa do
vreca a gazdiná núkala koláče a pálené. Všetci v sprievode mali masky a rôzne oblečenie.
Sprievod išiel so spevom od drevenice k drevenici. Starkí sa tešili a mládež tancovala.

N

a najvyššom kopčeku Lačnova, na začiatku dediny, stojí malebný kostolík. Vidieť
ho snáď z každého okna dreveničky. Prečo
ho tak postavili? Aby pripomínal miestnym
obyvateľom ich každodenné poslanie – modlitby k Bohu.
Na chalupe v Lačnove slávime sviatok
Vianoc. Vonku tíško padá sneh. V starodávnej
peci praskajú hrubé polená. Kostol je vysvietený a žiari doďaleka. Aj niektoré chalupy žiaria
ako svätojánske mušky. Ich obyvatelia z miest
tu prišli prežiť romantické Vianoce. Vrátiť sa
v spomienkach do dávnych čias.
Sedíme pod stromčekom, malým smrečkom, ktorý visí nad stolom tak, ako to bolo
za dávnych čias. Ktosi klope. Je to najbližší
sused...
„Prišiel som vám zavinšovať šťastné a veselé!“ hovorí.
„Ďakujeme! Ostaňte s nami na štedrovečernú večeru. Pri stole je tanier pre pocestného.“
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Vonku bolo chladno a zamračené. Keď
som sa približovala ku katedrále, začala sa
ma zmocňovať akási neopísateľná radosť.
Katedrála bola plná ľudí a nebolo miesta na
sedenie. Sadli sme si na rozkladacie stoličky
vpredu naľavo. Začal sa ruženec. Počas modlitby som sa pozrela cez okná von. Zrazu sa
cez mračná ukázalo slnko v prekrásnom jase.
Pulzujúce svetlo slnka začalo meniť farby: Od
jasnej žltej k ružovej, modrej, zelenej a iným
farbám. Čosi uchvacujúce. Trvalo to asi 10

minút. Napadlo mi, že sa mi to len zdá. No
tento jav videli aj moje dcéry a zopár iných
ľudí. Bola som nesmierne šťastná. Prepadla
ma však pochybnosť. Prečo sa to zjavilo mne?
Sklonila som hlavu a prosila som Božiu Matku
, aby mi dala nejaké znamenie, že je to skutočne pravda. Keď som zdvihla hlavu a pozrela sa na ikonu Bohorodičky nad oltárom,
jej tvár sa zahalila do oblaku, od ramien dole
však bola postava úplne jasná . „Ó, môj Bože!“
vzdychla som si a začala plakať. „ Je to skutočne pravda alebo sú to nejaké halucinácie?
Možno je to efekt svetla,“ začala som si pretierať oči. Prenikol ma úžasný pokoj. Keď už
moje dcéry začal trápiť hlad, museli sme odísť
domov, hoci by som najradšej zostala. Doma
sa už (na moje prekvapenie) manžel chystal
do katedrály. Povedal: „Zaspal som, keď ma
ktosi chytil za ruku a zobudil. Je to zvláštne,
pretože nikto iný v dome nebol.“ Ja som mu
rozpovedala o našej skúsenosti z chrámu
a on vyslovil prianie byť s nami. To ešte nebol
koniec mojich prekvapení. Moja švagriná,
ktorá sa mala zúčastniť akcie v katedrále, ale
v poslednej chvíli nemohla, nechala pre mňa
dar. Predtým, než som dar rozbalila, zavolala
som jej a rozpovedala o svojom zážitku. Ona
povedala: „Niečo mi našepkalo darovať ti túto
vec. Keď balík rozbalíš, uvidíš prečo.“ Keď som
ho rozbalila, mala som pred sebou prekrásny
obraz našej Pani z Guadalupe. Tvár mala
zahalenú presne tak, ako ikona Bohorodičky
v katedrále niekoľko hodín predtým.
Od týchto chvíľ sa život v tejto rodine
radikálne zmenil. Hamid sa dal aj so svojimi
dcérami pokrstiť a snaží sa žiť naplno po
kresťansky. Tí, ktorí sa s nimi stretávajú, môžu
moje slová potvrdiť. (Otec Pavol Tomko k tomu
dodáva: Hamida pokrstil otec Krafcik. Obaja
kantorovali naše liturgie. Minulý rok sa vrátili
z Toronta do Texasu.)
Mária Elena Hamid
Na Troch kráľov mládenci chodili s vyrezávaným betlehemom. A dnes? V obci žije
päť obyvateľov a chalupári, výletníci. Tí sú
tu najmä v lete. Dnes sa svieti len v troch
chalupách. Ostali nám už len spomienky na
mladosť, ale aj tie odídu ako sneh, ktorý sa
roztopí a splaví potokom do doliny.“
„Sused, vráťte sa zo spomienok zas do
dnešných čias. Ponúknite sa z hojných darov
nášho stola. Tešte sa spoločne s nami z najkrajších sviatkov roka a ďakujme, že sme sa
ich v zdraví a hojnosti dožili. Zaspievajme si
spoločne Tichú noc!“
Pieseň sa niesla údolím malebnej dedinky
až k veži kostola, okolo ktorej veselo tancovali
vo víre zimnej metelice snehové vločky.
„Máme prenajaté sane. O chvíľu ideme na
polnočnú liturgiu dolu do dediny.“
„Môžem sa pripojiť aj ja?“
„Áno, sused, veď aké by to boli Vianoce bez
účasti na polnočnej, lebo – Zvelebovať budem
teba, Boh môj, Kráľ, a blahoslaviť tvoje meno,
Ježišu, naveky a vždy! Aleluja!“
Erika Matonoková

Gréckokatolíci znovu v Kyjeve

Dnes môžeme často počuť myšlienku,
že Ľvov prechodom jeho blaženosti kardinála Huzara do Kyjeva stráca svojho
Rozhovor s rektorom Ukrajinskej katolíckej univerzity o. Dr. Borisom duchovného otca, hlavu Cirkvi, a tým
stráca čosi, čo je veľmi blízke tomuto
Gudziakom. Boris Gudziak (1960) je gréckokatolícky kňaz, študohaličskému centru. Čo, podľa vás, Ľvov
val na Univerzite v Syrakúzach (USA), na Pápežskej urbaniánskej
týmto historickým aktom získava?
Ľvov sa nemôže stále spoliehať iba na
univerzite v Ríme a v r. 1992 obhájil doktorát v odbore slovanskej
hrdinov a na veľkých metropolitov. Má sa
a byzantskej kultúrno-cirkevnej histórie na Harvardskej univerzite.
stať zrelým kresťanským spoločenstvom. Ak
V čom vy osobne vidíte význam prene- je, že UGKC bola jedinou veľkou sociálnou sa bude pasívne pozerať a oplakávať odchod
senia hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej štruktúrou v Sovietskom zväze, ktorá sa takej, súhlasím, nadpriemernej osobnosti ako
nepodriadila teroru; bola najpočetnejšou patriarcha Ľubomír Huzar, spôsobí to nevycirkvi (UGKC) do Kyjeva?
Hodnotenie prenesenia sídla UGKC do organizovanou štruktúrou odporu. Totalita- hnutne veľkú stratu. Jednako si myslím, že
Kyjeva v značnej miere závisí od pohľadu na rizmus sa pominul a Gréckokatolícka cirkev táto udalosť je pre Ľvov veľkou šancou – možnosťou vytvoriť svoju novú misiu. Treba
Gréckokatolícku cirkev vôbec. V Ruskom
nad tým veľmi pozorne rozmýšľať a modliť
impériu, ale aj v tých krajinách, ktoré
sa, prosiť o Božie osvietenie, aby sme poprevzali jeho imperialistickú ideológiu,
chopili, čo to presne znamená. Myslím si,
sa UGKC považovala za veľmi nebezpečný
že Ľvov sa trocha zasekol či zasedel počas
jav. Preto bolo vyvinuté kolosálne úsilie,
posledných desiatich rokov. Uspokojil sa
aby sa tento jav marginalizoval a aby tak
statusom centra národného a duchovného
následne zanikol. Tento imidž UGKC, ktorý
obrodenia. Má svoju cirkev a ako haličskésa tiahol po celé storočia, dodnes neodumho metropolitu má veľmi dôstojnú osobrel. Objektívny pozorovateľ môže v tomto
nosť. Týmto sa postavil do vedúcej pozície
zornom uhle zbadať v Gréckokatolíckej
v národnom obrodení – pozície, na ktorú
cirkvi unikátny fenomén životaschopnosti
nebol úplne pripravený. Na druhej strane,
a kultúrnej i národnej životodarnosti.
ak by sa mohol takpovediac „cítiť dobre“
V takomto kontexte prechod hlavy UGKC
v roli regionálneho centra, ktoré má šíriť
do Kyjeva nadobúda nezvyčajne pozitívny
svoje idey, aktivity bez snáh o vedúcu
význam.
úlohu v celoukrajinskom chápaní, potom
V čase Oranžovej revolúcie sa Kyjev
by mohol byť sám sebou. Tu znova vidíme
stal miestom stretnutia všetkých ľudí
ako príklad samého Pána Ježiša Krista.
dobrej vôle. Kyjevský Majdan premohol
Neprejavil žiadnu moc či silu, či dokonca
snahy politických činiteľov rozdeliť ukrauprednostňovanie štruktúr, ale dokonale
jinský národ. Poukazuje to na dôležitosť
predstavil isté hodnoty. Ľvov dnes stojí
„byť spolu“, lebo len v tomto „bytí spolu“
práve pred týmto Kristovým povolaním
budeme lepšie vidieť a rozumieť jeden
– svedčiť o istých hodnotách, aby sa tie
druhému. Chceme veriť, že ak v politicšírili do celej Ukrajiny a netrápiť sa kvôli
kých záležitostiach si východ a západ
mechanizmom, pozíciám, moci, vďaka
Ukrajiny porozumeli, potom vzájomné
ktorej by tieto hodnoty boli prijaté. Je
porozumenie a túžba po spolupráci sa
Sv. Vladimír - sv. Oľga; Autor: S. Hordynsky; Snímka: archív redakcie
veľmi dôležité, aby sa Ľvov zblížil a bez
môže rozvinúť aj na cirkevnom poli.
zostala. Zvíťazila nad najväčšími hrozbami pýchy bratsky objal ďalšie haličské centrá,
Ide tu o rozšírenie vplyvu Ukrajinskej 20. storočia. Napriek všetkej svojej slabosti, aby vystrel pokojamilovnú a úctivú ruku
nedostatkom a hriešnosti sa nepodriadila k Zakarpatsku. Cirkevný život Ľvova sa má stať
gréckokatolíckej cirkvi?
Gréckokatolícka cirkev sa postupne zbavuje fundamentálnym kompromisom s ateistickým príkladom. Nech bude malým laboratóriom
svojho marginálneho postavenia, keď ju bolo režimom. Práve takáto autenticko-náboženská cirkevného života: katechizácia, farský život,
možné stotožniť len s jedným regiónom. Na pozícia pomohla vedeniu UGKC nepodporiť práca s mladými, apoštolát medzi vojakmi,
druhej strane, nemyslím si, že Gréckokatolícka toho či iného kandidáta v predvolebnom práca s mocenskými štruktúrami. Nech sa
cirkev môže, či už na strategickej, alebo prak- procese; teda Cirkev si zachovala slobodu obnovuje pokus kultúrnej syntézy – rozvoja
tickej úrovni mať ciele akejsi celoukrajinskej alebo, čo je dôležitejšie, zachovala si vernosť kultúry a vtelenia v nej hlbokých kresťanských
hegemónie. Žiadne náboženstvo, žiadna kon- predovšetkým Kristovi a evanjeliu a nepod- hodnôt, nech nakoniec vo Ľvove kresťanská
fesia dnes nemôže ovládnuť celú spoločnosť. dávala sa akýmsi ľahkým či vynúteným etika zavládne v politike a sociálno-ekonomickom živote. Nech každá naša farnosť
Kresťanstvo už nebude javom typickým pre manipuláciám.
Dnes ukrajinská spoločnosť veľmi potrebuje každý týždeň kŕmi 50 hladných. To sa bude
celú spoločnosť. Myslím si, že praktizujúcich
kresťanov ešte dlho bude veľmi málo. Napriek takúto vôľu a takú vernosť, také svedectvo šíriť nielen na východ do Kyjeva, Charkova
tomu je nanajvýš dôležitá autentickosť ich UGKC, jej vedenie, jej verných. Môže sa stať a Donecka, ale aj do západnej Európy, ktorá
svedectva nielen v čisto duchovnom zmysle, katalyzátorom pre isté ozdravovacie procesy vo veľkej miere stratila svoju kresťanskú
ale aj v zmysle kultúrnom, spoločenskom v spoločnosti a v cirkevnom živote Ukrajiny. totožnosť.
Ukážem ešte paralelu s Oxfordom v AnAk dnes všetky konfesie, hoci nie sú kresťana politickom.
ské, môžu mať svoje centrá v Kyjeve, potom glicku. Toto maličké univerzitné mestečko,
Aká skúsenosť cirkvi z tohto pohľadu Cirkev, ktorá sa počas komunizmu nepokorila, ktoré sa nachádza ďaleko od hlavného mesta,
ktorá je v modernej epoche nositeľom ukrajin- v intelektuálnej oblasti žiari do celého svete
je osobitne dôležitá?
Nie je tajomstvom, že Gréckokatolícka cir- skej kultúry, jazyka, národného uvedomenia, už viac ako sedemsto rokov. Ľvov, ktorý má
kev zohrala veľmi dôležitú úlohu v Oranžovej ktorá zostala nezávislou a sprevádzala oby- 116 tisíc študentov, sa má sústrediť na túto
revolúcii; je axiómou, že prinajmenšom od vateľstvo k hodnotám v čase predvolebného kultúrnu, duchovnú úlohu a takto realizovať
19. storočia hlavnou inštitucionálnou baštou tlaku a ktorá je priamym následníkom kyjev- svoju misiu.
Rozhovor pripravil Petro Didula
ukrajinskej národnej idey bola Gréckokatolíc- ských metropolitov od čias Vladimírovho krstu
Preožila Valéria Juríčková
ka cirkev a jej vedenie. A azda najdôležitejšie - táto Cirkev musí mať svoje sídlo v Kyjeve.
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V závere kalendárneho roka mnohí stredoškoláci, ktorí sa pripravujú na
maturitné skúšky, uvažujú i o svojom prípadnom štúdiu na vysokej škole.
O možnostiach štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove informuje Doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD., prodekan pre
vedeckú a vzdelávaciu činnosť.
V akademickom roku 2006/2007 je v možnostiach fakulty prijať celkom 240 študentov, z toho
polovicu na denné a polovicu na externé štúdium.
Denné štúdium sa realizuje v štyroch študijných
programoch, externé v dvoch. Všetky študijné
odbory na našej fakulte sú riadne akreditované
Ministerstvom školstva SR.
O ktoré študijné odbory ide a koľko študentov môžete prijať konkrétne?
O štúdium na našej fakulte sa môžu uchádzať
absolventi stredných škôl,prípadne iných vysokých
škôl. Ide konkrétne o šesťročný magisterský študijný
program Katolícka teológia, kde môžeme prijať 20
študentov na denné štúdium.
Na trojročný bakalársky študijný program,
ktorý realizujeme v rámci medzifakultného štúdia
(s možnosťou pokračovať v dvojročnom nadväzujúcom magisterskom štúdiu), Náboženská výchova
v kombinácii s predmetmi: Slovenský jazyk a literatúra, Ukrajinský jazyk a literatúra, Rusínsky jazyk
a literatúra, Hudobná výchova, Telesná výchova,
Technická výchova, Fyzika, Dejepis, Biológia, Ekológia môžeme prijať 20 študentov na denné štúdium.
Na študijný program Religionistika môžeme prijať
40 študentov na denné štúdium a 60 študentov na
externé štúdium. Rovnaký počet študentov môžeme
prijať na trojročný bakalársky študijný program
Animácia voľnočasových aktivít v študijnom odbore
Pedagogika.
Dokedy môžu záujemcovia o štúdium podávať prihlášky a aké sú podmienky prijatia?
Posledný termín podania prihlášky je 31. marec
2006. Uchádzači si podávajú prihlášku na predpísanom tlačive na adresu: Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ul. biskupa Gojdiča 2, 080 01
Prešov. Poplatok za prijímacie konanie je 1000,– Sk,
ktoré uchádzači uhradia do Štátnej pokladnice na
číslo účtu 70000656503/8180, variabilný symbol:
0704, konštantný symbol: 0159. Ústrižok o zaplatení
poplatku nalepia na tretiu stranu prihlášky. Konkrétne požiadavky sú zverejnené na internetovej stránke
fakulty http://www.unipo.sk/GBF/gbf.htm.
Aký je ďalší postup pri podávaní prihlášky
na vysokoškolské štúdium?
Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný
študijný program na adresu fakulty. K prihláške je
potrebné priložiť rodný list, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, prípadne diplomu o ukončení
vysokoškolského štúdia a podrobný životopis (pre
študijný program Náboženská výchova aj odporúčanie katolíckeho kňaza). Fakulta zašle prihláseným
uchádzačom podrobnejšie informácie o prijímacom
konaní mesiac pred prijímacími skúškami. Pre
uchádzačov, ktorí sa chcú stať kňazmi, platia trocha
modifikované pravidlá, ktoré získajú na farskom
úrade.
Uchádzačov by iste zaujímalo aj ich uplatnenie po úspešnom ukončení štúdia. Môžete
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teda v krátkosti uviesť možnosti ich uplatnenia
v praxi?
V úvode je dôležité uviesť, že uplatnenie absolventov jednotlivých študijných odborov - to nie
je výmysel školy alebo dokonca jedného človeka.
Taxatívne ho stanovila Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR na základe tzv. korpusu študijného odboru, ktorý je v 60 percentách rovnaký vo
všetkých študijných programoch, ktoré sa realizujú
v príslušných odboroch.
Fakulta môže uplatenie absolventa len rozšíriť
v rámci ďalších 40 percent podľa zamerania študijného programu. Absolventi študijného programu
Katolícka teológia môžu pokračovať v doktorandskom študijnom programe, vyučovať náboženskú
výchovu na základných a stredných školách, môžu
sa uchádzať o miesto učiteľa (asistenta) na vysokých
školách, pracovať ako riadiaci sociálni a charitatívni
pracovníci v cirkevných organizáciách, a rovnako aj
v kultúrnych a náboženských vzdelávacích inštitúciách na štátnej i lokálnej úrovni.
No a prirodzene tí, ktorí sú otcom biskupom vybraní na formáciu do kňazského seminára a budú
vysvätení, pôsobia ako kňazi v pastoračnej alebo
inej službe podľa rozhodnutia otca biskupa.
Absolventi študijného programu Religionistika
môžu pokračovať v magisterskom a doktorandskom
štúdiu, pracovať v štátnej správe na odboroch pre
záležitosti cirkví a náboženských združení, sú
schopní poskytovať poradenstvo pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie, pracovať v archívoch,
múzeách a ako správcovia sakrálnych predmetov
i objektov, sú pripravení vykonávať redakčnú
činnosť v oblasti literatúry venujúcej sa svetovým
náboženstvám, pracovať ako tvorcovia kultúrnych
a náboženských programov a relácií v masmédiách
a uplatnia sa tiež ako pracovníci štátnej a verejnej
správy.
Absolventi študijného programu Náboženská
výchova v kombinácii s ďalšími predmetmi sú
prioritne pripravovaní na pokračovanie v magisterskom študijnom programe, ale môžu vykonávať aj
povolanie asistenta učiteľa, ktoré však zatiaľ v našej
spoločnosti nie je plne etablované.
No a absolventi študijného programu Animácia
voľnočasových aktivít v študijnom odbore Pedagogika môžu pracovať ako vychovávatelia v školských i mimoškolských zariadeniach, animátori
spoločenstiev v cirkevných i štátnych inštitúciách,
pracovníci centier voľného času, tiež aj v sociálnych
a charitatívnych dielach s osobitným zameraním
na sociálne neprispôsobivých, drogovo závislých,
hendikepovaných a pod.
Povzbudzujem mladých ľudí, aby sa nebáli študovať, a verím, že mnohých osloví práve ponuka
študijných odborov našej fakulty, ktorá má ambície
pripraviť kvalitných, zodpovedných a vzdelaných
ľudí na výkon ich budúceho povolania.
Za rozhovor ďakuje J. Gradoš

slovotest
Otestujte si nezáväzne
svoje vedomosti. Odmenou
vám bude poznanie neznámeho.

1. Koľko zádušných
sobôt slávime počas
liturgického roka?
2. Čo znamená „triságion“?
3. V ktorom roku bolo
pápežskou bulou
Relata Semper ustanovené Prešovské
biskupstvo?
4. Ktorý Svätý Otec
19. storočia mal najdlhší pontifikát?
5. Čo povedal kráľ
Šaul Dávidovi tesne
predtým, než išiel
bojovať s Goliášom?
6. Ako sa volala žena,
ktorá porazila Holofernesove vojská, ktoré obliehali Betúliu?
7. Deviata rana, ktorú
Boh dopustil na Egypťanov bola...
8. Kyjevsku Rus dali
pokrstiť ...
9. Ako sa volali rodičia Bohorodičky?
10. Ktorý rímsky cisár
nariadil súpis ľudu?
Odpovede: 1. 5 (pred Mäsopôstnou nedeľou, Druhou,
Treťou, Štvrtou pôstnou nedeľou
a pred sviatkom Zoslania Svätého Ducha); 2. Je to názov piesne
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý
Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami;
3. 1818; 4. Pius IX. (1846-1878);
5. „Choď a Pán nech je s tebou.“
(1 Sam 17,37); 6. Judita (Jdt
13,1-15,4); 7. tma (Ex 10,21-29);
8. Kniežatá Vladimír a Oľga; 9.
Joachim a Anna; 10. Augustus.

O ŠTÚDIU NA GTF PU V PREŠOVE

Predstav si, že by si ostal na svete sám. Nemal by si nikoho blízkeho, nijakých príbuzných. Taký život by bol veľmi ťažký. Prečo? Chýbali by ti ľudia,
ktorí ťa povzbudzujú, keď ti je ťažko, ktorí ti ukazujú to, čo robíš nesprávne.
A najdôležitejšie je to, že títo ľudia ťa majú radi a sú ochotní pre teba veľmi
veľa obetovať. Nezabudni na to a ďakuj Bohu, že ich máš a že pri štedrovečernom stole nemusíš sedieť sám.
Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. (Joz 24, 15b)









Každý z nás má rád darčeky. Prejavujeme si nimi náklonnosť, vďačnosť, priateľstvo. Môžu byť rozličné. Aj
tie najmenšie potešia, ak sú pripravené s láskou. Aj
náš Pán nás veľmi rád obdarúva. Možno sme tie dary
nikdy neobjavili, alebo sme na ne zabudli. Otvorme
oči a pokúsme sa ich nájsť.
Úloha: Ak chceš priniesť trochu radosti do vašej rodiny,
vyzdob vianočnými pásmi okná vo vašom dome. Potrebuješ kancelársky papier, nožnice, pravítko. Postup:
Z papiera si po dĺžke nastrihaj pásy široké 5 cm. Potom
pásiky poskladaj do tvaru harmoniky (na šírku 4,8 cm).
Navrch prekresli šablónu hviezdičky tak, aby sa cípy
dotýkali prehnutých častí. Hviezdu pozorne vystrihni
(všetky sivé plochy cez
všetky vrstvy poskladaného papiera) tak, aby
bočné cípy ostali spojené. Podobne si môžeš
urobiť pás zvončekov,
snehuliakov, stromčekov a pod. Nezabudni!
Na bočných stranách sa
musia jednotlivé motívy
spájať.







 





















Všade dobre, doma...

Vianočná pohoda







Aj myšky pochopili, ako veľmi
im rodina a domov chýbali.





Mišo a Maša sa konečne stretli so svojou
rodinou. Bolo to radostné stretnutie.
Úloha: Podľa priloženého návodu vyfarbi
obrázok, ktorý aj tebe môže priniesť trochu
radosti.
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SPOLOK SVÄTÝCH
CYRILA A M
METODA
ETODA
V januári 2006 si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Mária Babuková zo Sobraniec, Juraj
Dudič z Kuzmíc, MVDr. Ján Haščák zo Svidníka
60 rokov: Štefan Fedorčák z Trebišova, Oľga Karafová z Červenej Vody, Marta Kužmová z Oreského
70 rokov: Michal Drobňák zo Sečoviec, Anna
Guľová z Ďurďoša, Helena Kandravá zo Svidníka,
Anna Kusová zo Sečoviec, Zuzana Labačová z Michaloviec, Milada Mišová z Baškoviec, Margita
Rácová z Michaloviec-Topolian, Helena Stoilová zo
Zemplínskeho Jastrabia, Júlia Špesová z Prešova,
Michal Vasiľ zo Slavkoviec
75 rokov: Anna Blašková z Rakovčíka, Mikuláš
Jurčenko z Ďačova, Michal Kavalec z Miňoviec,
Mária Kopčová zo Zemplínskej Teplice, Anna Olexová z Porúbky, Margita Pdačová zo Sirníka, Mária
Raticová z Geraltova
80 rokov: Helena Košlabová zo Zemplínskeho
Jastrabia, Mária Kotunová zo Záhora, Mária Koťuhová zo Spišskej Novej Vsi, Mária Modráková
z Úbreža, František Slaninka zo Sobraniec
85 rokov: Anna Barnová z Michalian, Anna Kuklincová zo Záhora, Helena Oreničová z Cabova, Ján
Poprik z Pozdišoviec
90 rokov: Mária Bosáková zo Spišskej Novej Vsi

OSEMSMEROVKA

Naši jubilanti
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Bojkot VyVolených
Na výzvu kresťanských mediálnych združení bojkotovať generálnych partnerov relácie VyVolení v TV
JOJ z 1. novembra 2005 zareagoval aj Spolok sv.
Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach. Svoj
bankový účet, vedený doteraz v OTP banke (generálny partner relácie VyVolení), zrušil a otvoril si
účet v Ľudovej banke. Spolok, ktorý má cca 4 000
riadnych členov, sa tak nielen deklaratívne, ale
aj skutkom pripája ku kampani za dodržiavanie
morálky a etiky v médiách.
Nové číslo účtu Spolku sv. Cyrila a Metoda je
4470004207/3100. Prosíme našich dôverníkov,
aby všetky platby za členské príspevky realizovali
už na nový účet.
ThDr. Michal Hospodár
predseda SSCM
výbor spolku
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád,
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch
a zlátenie. Oprava a ladenie organov. Pokrývanie
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu
a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.
szm.sk

ADOS Hilfe, s.r.o. Košice zamestná zdravotné sestry a opatrovateľky /aj mužov/ pre prácu
v nemeckých rodinách. Podmienka: nemecký
jazyk, zdravotná škola alebo opatrovateľský kurz.
Bližšie informácie: 055/671 16 15 v čase medzi
9. a 14. hod.“
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Všetci ľudia dobrej vôle volajte: Buď sláva,
že sa Kristus ... (dokončenie v tajničke).
Autor: Vlado Komanický z Humenného. Odpovede
zasielajte na adresu redakcie do 31. decembra
2005. Môžete vyhrať knihu „Verím v príkladoch“.
Výherca za okóber: Kristina Kundrová zo Svidníka.
Blahoželáme!

slovo

Ostrý
výsmech

1. časť
tajničky

Značka
amerícia

95 rokov: Michal Figeľ z Hrane
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
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Pomôcky:
Ost, Aser,
coda, ryto

Legenda: ÁRIA, BANDITA,
BRAT, BROK, DINOSAURUS,
EDEN, EFEZ, FILM, GLADIÁTOR, HLAVA, HRAD, HROB,
IDOL, JOEL, KAIN, KAPSA,
KARATISTA, KLASICIZMUS,
KNESET, KOLIBA, KOMENTÁR, KOSA, KRAVATA, KRÁSA,
KYTICA, LIST, MIER, MRÁZ,
NÁREK, NERV, NINIVE, OBUV,
OCOT, ODYSEA, OLIVA, OPASOK, PALETA, PASTA, POKER,
POSOLSTVO, REPA, REZIDENT,
RUŽA, SILO, SMOG, STRES,
SVETLO, ŠTANDARD, TIARA,
TRIK, TUBA, VRAK, VRED,
VTIP, ŽIVOT.
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Tajničku tvorí 32 nevyškrtaných písmen. Autor: Marek
Pataky.

Pomýlila sa

Obsiala
si pôdu
plodinami

2. časť
tajničky

Kostená
hracia kocka

Domáce
zviera
Osol,
po česky
Popolavo

Zotrvajme
v spánku
Kút

Teplom
zvlhla

Vystužovala
betón

Výrobok
z arabinózy
Sláva

Značka
telúru

Americkí Slováci vo vlasti

Dietlova
hrdinka

Túz

Somálsky
mys
Dodatok
k hudbe
Len

Rámček

Zaplatená jazda, po česky

Prísediaci
na súde

slovo
Vedľa

Sibírsky
veľtok
Solmizačná
slabika

Pôrody
Nemci

Kniha Biblie
Písomné
osvedčenie
EČ Sniny
Východ,
po nemecky

Tvrdý cukrík

Žiara, svit

Čln na Rýne
Záhada
Hlási úradom

Ruský
súhlas

Značka pre
sínus

Ženské
meno

Alebo,
po rusky

Kaprovitá
ryba

VYHLÁSENIE KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA
K SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ SITUÁCII
Viaceré hodnotiace správy hovoria o pozitívnom vývoji ekonomiky našej krajiny, z čoho
sa tešíme. Ako biskupi sme v bezprostrednom
kontakte s veľmi širokou škálou obyvateľov
Slovenska. Celkovú sociálno-ekonomickú
situáciu, žiaľ, vnímame ako znepokojujúcu,
čo nás vedie k zverejneniu nasledujúceho
vyhlásenia. Rýchlo rastúce štvrte luxusných
víl okolo väčšiny našich miest a zároveň
vzrastajúci počet chudobných sú ilustráciou
našej situácie: bohatí sa stávajú čoraz bohatšími, chudobní stále chudobnejšími. Je to
jav spojený s ekonomickou globalizáciou. Ak
sa súčasne nešíri aj globalizácia solidarity,
spoločnosť sa ocitá vo vážnej kríze. me si
vedomí, že riešenie sociálnej a ekonomickej
situácie je najmä v rukách verejných autorít,
ktoré čelia širokej škále problémov. Politikov,
rozhodujúcich o legislatíve vyzývame, aby
si za základné kritérium brali dobro väčšiny obyvateľov a nie elitných skupín. Tiež
nemožno nad spoločenské dobro povyšovať
ciele krátkodobých politických zoskupení.
Princíp solidarity, ktorý hlása aj skúsenosťou
preverená sociálna náuka Cirkvi, vnímame
ako optimálne riešenie medzi extrémnymi
modelmi sociálneho štátu alebo neľútostného
pragmatického kapitalizmu. Chceme varovať
aj pred uprednostňovaním kritéria rýchleho
ekonomického zisku. Ak sa neinvestuje do
vzdelania, výchovy, kultúry, zdravotníctva
a sociálnej starostlivosti – ak sa aj tieto oblasti stávajú sférou privátneho podnikania
– prinesie to dlhodobé následky morálneho

BLAHOŽELANIA
Drahý náš duchovný otec JcDr. Jozef Ivan,
PhD.!
Touto cestou vám chceme zablahoželať k ukončeniu štúdia a k dosiahnutému titulu. Pri tejto
príležitosti chceme poďakovať nebeskému Otcovi
za všetko, čo ste pre nás vykonali a prajeme vám
hojnosť Božieho požehnania, množstvo darov
Svätého Ducha, ochranu Božej Matky, aby vaše
duchovné slovo padlo vždy na úrodnú pôdu.
Do ďalších rokov vašej pastoračnej činnosti vám
prajeme zdravie, rodinnú pohodu, nech vás i vašu
rodinku Pán Boh odmení a požehná.
Ešte raz blahoželáme a spievame Mnohaja
i blahaja ľita.
vaši gréckokatolícki veriaci z Moravian
Drahý náš duchovný otec
Mgr. Štefan Ančočik,
kňaz najviac túži po tom,
aby všetci zverení jeho
starostlivosti si vzájomne
preukazovali lásku, aby
neobetoval svoj život zbytočne. A pretože zostáva
človekom, poteší ho z času
na čas preukázaná malá
pozornosť priateľstva - jemný dotyk neba. Tento
dotyk neba vám chceme darovať aj my, vaši
veriaci z farnosti Zbehňov, lebo máme na to tri
dôvody. Prvým je to, že oslavujete svoje okrúhle
30. narodeniny. Druhým, že nosíte meno prvého

a kultúrneho úpadku, ktorý je v konečnom
dôsledku pre spoločnosť aj obrovskou finančnou záťažou. V tomto súvise apelujeme aj na
príslušné orgány, umožňujúce komerčným
médiám morálne zamorovať verejný priestor,
aby postupovali rozhodnejšie pri obrane
základných mravných hodnôt. Práve poctiví
občania doplácajú morálne a finančne na
deštruktívny vplyv takýchto programov, ktorý
sa prejavuje v oslabovaní rodiny, šírení násilného správania a neraz sú priamym návodom
na kriminalitu a nepoctivý život. Tým, čo sa
rozhodli v neľahkých podmienkach konkurencie spravodlivo podnikať, vyslovujeme
obdiv a uznanie. Vytvárajú aj pre iných pracovné príležitosti a šíria nádej. Tým, ktorým
sa pri podnikaní neprimerane rýchlo rozrastá
súkromný majetok a sociálnu situáciu zneužívajú na tlak pracovať za minimálnu mzdu,
ktorú neraz ani nevyplácajú, pripomíname,
že takýto prístup bol vždy považovaný za
hriech, volajúci do neba. Vnímame ako krivdu páchanú na značnej časti obyvateľstva,
ak sa odmietanie zodpovednosti spoločnosti
za jednotlivca najčastejšie zdôvodňuje poukazovaním na sociálne skupiny s trvalo
stratenými návykmi pracovať. Popri nich tu je
veľká skupina ľudí s ochotou pracovať, ktorá
nenachádza možnosti. Neraz však súčasná
situácia spôsobuje, že je výhodnejšie byť
nezamestnaný (nedostatok spojov, cena cestovného atď.). Poukazujeme aj na alarmujúci
jav rastu počtu pohostinstiev, barov a podobných zariadení aj v oblastiach s vysokou

nezamestnanosťou, kde sa nekontrolovane šíri
alkoholizmus ničiaci rodiny. Poukazovaním
na sociálno-ekonomickú situáciu nechceme
ako duchovní pastieri vstupovať do straníckej
politickej agendy. Cítime sa však zodpovední
zaujať postoj k tejto vážnej sociálnej situácii.
Cirkev, okrem poukázania na kritériá
spravodlivej sociálnej politiky, prispieva
v tejto oblasti najmä charitatívnou službou.
Tým však len zmierňuje najvypuklejšie nedostatky. Svojich kňazov, rehoľníkov, laické
hnutia a veriacich aj touto cestou vyzývame
k ešte väčšej obetavosti, záujmu a vynaliezavosti v odstraňovaní hmotných a morálnych
bied. Zbierky, charitatívne podujatia, ale aj
návšteva chorého či opusteného, praktická
pomoc pri hľadaní zamestnania, lekárskeho
ošetrenia sú len niektoré prejavy sociálnej
lásky, ktorá je vynaliezavá. Okrem toho,
Cirkev ponúka motívy nádeje, duchovný
zmysel práce a svojou pastoračnou službou
liek na mnohé morálne problémy manželstva,
rodiny, výchovy, staroby, samoty, ktoré popri
neľahkej ekonomickej situácii sú problémom
života našej spoločnosti. To je osobitný vklad,
ktorým Cirkev prispieva k dobrému spolužitiu
všetkých obyvateľov našej krajiny. Na záver
vyslovujeme prianie i nádej, že spoločným
úsilím dosiahneme súlad medzi pozitívnymi
ekonomickými ukazovateľmi a údajmi o spokojnosti obyvateľov našej krajiny.

mučeníka nášho Pána Ježiša Krista – Štefana,
ktorého sviatok slávime v tieto krásne dni. A tým
tretím je, že oslavujete v čase Vianoc, keď sám
Ježiš prichádza na svet, aby sa stal človekom. Aj
keď sme malá farnosť, predsa ste s Božou pomocou za 5 rokov, čo žijete spolu s nami, dokázali
urobiť obrovský kus práce pri oprave svätyne,
prasknutého veľkého zvona a oprave farskej budovy a chrámu. A hlavne vám ďakujeme za to, že
rozdávate samého Ježiša v Eucharistii.
Preto vám z úprimného srdca želáme, aby ste
pociťovali lásku svojich ovečiek a aby ste naplnený Svätým Duchom prežívali nielen tieto dni
Vianoc, ale celý život. Toto vám prajeme na mnoho
a mnoho šťastných rokov.
veriaci zo Zbehňova

chrám, na ktorého stavbe ste sa veľkou mierou
podieľali a vynaložili nemálo síl. Ohlasovali ste
Božie slovo a vštepovali ho do našich sŕdc. Vedeli
ste povzbudiť, poradiť, ale aj napomenúť. Za toto
všetko vám, otec Marek, i celej vašej rodine patrí
veľká vďaka. Boli ste a stále budete jednými z nás.
Vždy budete medzi nami vítaní. Nech vás dobrotivý Boh na vašom novom pôsobisku požehnáva
a sprevádza, na príhovor Panny Márie Karmelskej
a proroka Eliáša.
vďační veriaci zo Sečovskej Polianky

Poďakovanie
Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho
menu svätému. Dobroreč,
duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia.
V októbri 1990 požehnal
dobrotivý Boh našu farnosť
a poslal nám duchovného
otca ThDr. Mareka Petra,
PhD.
Drahý otec Marek! Počas vášho 15 – ročného
pôsobenia v našej farnosti ste vykonali veľa
dobrej a záslužnej práce. Z našej farnosti vzišlo
niekoľko kňazských povolaní. Bol postavený nový

biskupi Slovenska
Donovaly, 9. 11. 2005, TK KBS

Spomíname
Hoci ste, mamka, skončili svoju púť, čas nám
nedovolí na vás zabudnúť. So smútkom v srdci si
3. decembra 2005 pripomíname 1. výročie úmrtia
našej drahej mamky Kataríny Turekovej z Torysiek. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Vičnaja pamjať!
Pred rokom, 1. decembra 2004, ukončil svoju pozemskú púť v 97. roku života a 73. roku kňazstva
o. Vladimír Molčányi, tit. kanonik. Odišiel do
večnosti najstarší kňaz Košického apoštolského
exarchátu, ktorý si horlivým duchovným životom
a dobrotou získal srdcia veriacich vo farnostiach
svojho účinkovania. Bol obľúbeným dušpastierom a jedným z tých, ktorí nezradili svoju vieru
a presvedčenie. Volil cestu namáhavej práce,
vysťahovanie a väzenie. Vičnaja jemu pamjať
i blaženij pokoj!
Mária Tomášová - Tančáková
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Podlepte farebným papierom a povystrihujte.

