slovo

časopis gréckokatolíckej cirkvi · 40. ročník · číslo 1 · 06.01.2008

Benedikt XVI.:
Svätý Efrém Sýrsky
Rozhovor o celoročnom
svätení vody
Bl. biskup Pavol Peter Gojdič
– Spravodlivý medzi národmi

NAĎALEJ TVORÍ A BUDUJE
Božie slovo v rodine

naše nové chrámy

PREŠOV – SEKČOV
Martin ZLACKÝ

G

réckokatolícka farnosť
Prešov-Sekčov vznikla
1.augusta 1995 vyčlenením z farnosti Prešov dekrétom
vtedajšieho sídelného biskupa
Mons. Jána Hirku. Celkový počet
gréckokatolíkov v roku 2001
predstavoval 3 345.
Do ustanovenia farnosti bola
táto časť mesta obsluhovaná
z mestskej farnosti a bohoslužby sa od 12. marca 1992 konali
v prenajatom priestore objektu
Opál na Ulici Martina Benku.
Po vyčlenení farnosti sa novoustanovený správca podujal so
skupinou obetavých veriacich
vystavať vlastný chrám.
V spomínanom objekte sa nachádzala nedokončená stavba
kina, ktorá bola zvolená na
prestavbu na chrám, pastoračné

centrum a byt kňaza. Po odkúpení objektu od mesta Prešov
a schválení štúdie sa začal Architektonický ateliér Maníková
– Maník z Veľkého Šariša s prípravou projektovej dokumentácie. Stavebné práce sa začali
9. septembra 1998 a stavba
komplexu bola skolaudovaná 1.
augusta 2000. Prvá svätá liturgia
v ešte neposvätenom chráme sa
konala 14. septembra 2000. Slávnostnú posviacku chrámu vykonal 12. októbra 2003 prešovský
eparcha Mons. Ján Babjak spolu
s košickým exarchom Mons. Milanom Chauturom.
Loď chrámu s chórom a Kaplnkou sv. Lucie má kapacitu asi 200
miest na sedenie a 100 na státie.
Dominantou svätyne je ikona
Božej Matky – Oranty. Po ľavej
strane je miestnosť pre matky
s deťmi, do ktorej sa vchádza
bezbariérovým vstupom. Pod

Snímka: Mária Žarnayová

Chrám Povýšenia svätého Kríža

chrámom sa nachádzajú priestory pastoračného centra.
Tento chrámový komplex za
takmer 10 miliónov bol postavený vďaka obetavosti o. Vasila
Kormaníka a veriacich, štedrým
sponzorským darom a veľkej

podpore darcov z nadácií a biskupských konferencií z Rakúska,
Nemecka a Spojených štátov.
Farnosť ešte čaká realizácia ikonostasu, lavíc, vnútornej maľby,
veže a zvonov.
Viac na www.grkat-sekčov.sk 

ný Božej Múdrosti slávnostne
posvätil.
Architektonický návrh chrámu
je dielom Ing. Arch. Ladislava
Bobčáka. Keďže Furča je moderné
sídlisko, aj budova chrámu sa
musela niesť v duchu okolitých

stavieb. V pôdoryse chrámu sa
spájajú dva kruhy, ktoré akoby
poukazovali na to, že na tomto
mieste sa tajomne môže spájať človek a Boh. Toto spojenie
kruhov zároveň znamená aj
symbol nekonečna, tzv. ležiacu
osmičku.
Po dvoch rokoch od realizácie
stavby sa pristúpilo k vnútornej
výzdobe chrámu, ktorú realizovali ukrajinskí umelci Stepan Juzefiv a Volodymir Sviderski. Miesto
spoločenstva košických veriacich
z Furče však ešte stále nie je
úplne dokončené. Práve v týchto
dňoch sa dokončuje základný rad
ikonostasu. Realizácia konštrukcie bola zverená do rúk stolára
pána Sciranku z Vechca a ikony
písal Volodymir Sviderski.
V budúcnosti sa na pozemku
pri chráme plánuje aj výstavba
farskej budovy a pastoračného
centra. 

KOŠICE – FURČA
Chrám Božej Múdrosti
Maroš Mati, Juraj Gradoš
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ošice boli po stáročia
dominantou východného
Slovenska, a to nielen historicky, ale aj čo sa týka náboženských inštitúcií. Na prelome 19.
a 20. storočia tu vzniká gréckokatolícka farnosť, ktorá sa vďaka
prisťahovalectvu stala najväčšou
našou farnosťou v Československu. V roku 1994 sa táto farnosť
prvýkrát rozdelila, čím vznikla
farnosť Košice-Furča.
Nadšenie miestnych veriacich
pre nový chrám bolo veľké, ale
okolnosti tomuto dielu dlhé roky
nepriali. Veriaci sa stretávali
najprv v priestoroch reštaurácie,
neskôr v priestoroch materskej
školy, ktorá však nebola v centre
sídliska.
Námaha a vernosť veriacich
bola odmenená. 1. apríla 2002

sa aj vďaka finančnej pomoci
nadácie Pro Domo Dei začal na
Furči rodiť nový chrám. Budova
chrámu bola ukončená v rekordne krátkom čase, a tak 4.
mája 2003 vladyka Milan Chautur, CSsR, nový chrám zasväte-

slovo na úvod

Neprehliadnite
Svätý Efrém Sýrsky

4–5

Katechéza Svätého Otca Benedikta XVI. na
generálnej audiencii konanej 28. novembra
2007.

Spravodlivý medzi národmi 12 – 13
Bl. prešovský biskup Pavol Peter Gojdič
bol uznaný za nezištného záchrancu Židov
počas fašistického režimu.

Čo hovorí prameň,
keď z neho pijú smädní?

14 – 15

Kde je voda, je život. Aké je teda miesto tejto
tak potrebnej tekutiny v živote kresťana?

Voda, voda, voda

16 – 17

Voda sa dá svätiť nielen na sviatok Bohozjavenia. O dôvodoch i spôsobe rozpráva otec
Marcel Gajdoš.

Keď sa ma dotkla láska

Svedectvo Anny o tom, ako ona, Židovka,
našla svojho Mesiáša – Ježiša.

Naďalej tvorí a buduje

19

20 – 21

Ježiš hovoril pred dvoma tisíckami rokov.
Jeho slovo je však mocné aj dnes a dokáže
robiť zázraky.
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redsavzatia. Najviac si ich ľudia dávajú
práve na Silvestra, v čase, keď svetlo
ohňostrojov a zvuk zvonov prehlušia
tmu. Väčšinou ide o zdravie, ale aj o správanie sa či štúdium. Lenže zabúdame na jedno
– zhodnotiť minulý rok. Predsavzatie si dáme
úprimne a od srdca. Veď kto by nechcel byť
zdravý? Kto by nechcel mať okolo seba pokojných ľudí? Alebo sa nájde niekto, ako by sa
odmietol vzdelávať? Nemyslím tým len školu.
Zhodnotiť minulý rok znamená zhodnotiť
seba. Znamená to nazrieť si do duše a povedať
pravdu o svojej podstate – aký som. A to už
nie je vždy príjemné.
Možno vám pri čítaní týchto slov napadla
spoveď. Áno. Človek by mal „vyspovedať“ sám
seba. Mal by sa na chvíľu stáť obžalovaným,
obžalobcom i sudcom. Len tak sa dokáže
vysporiadať so svojou minulosťou, len tak sa
jej dokáže efektívne zbaviť a bez problémov sa
do nej zahľadieť. Nebude klopiť zrak a báť sa,
čo tam nájde, lebo už raz sa s tým vyrovnal.
Už si raz priznal chybu a odpustil si. Alebo
sa odsúdil.
Správne by to mal človek robiť každý deň.
Mal by si spytovať svedomie, pýtať sa ho, či
ten deň bol prežitý s Bohom, alebo sa počas
dňa postavil proti Bohu. Mal by zistiť, na čej
strane stál. A poprosiť o prípadné odpustenie
tých, ktorým ublížil.
Niekedy nás však naša pýcha stavia nad
Boha. Istá pani sa súrne potrebovala vyspovedať. Vyznala porušenie manželskej vernosti.
No kňaz sa pre pochybnosť ohľadom veku
dámy spýtal: „Kedy sa to stalo?“ „Pred vyše
dvadsiatimi rokmi,“ znela odpoveď. A aj keď
odvtedy tento hriech vyznala na každej spovedi a Boh jej už po prvom vyznaní odpustil,
ona si ani po dvadsiatich rokoch nedokázala
odpustiť: „Boh mi síce odpustil, ale ja sebe
nie!“
Ak je jedným extrémom ignorancia vlastného súdu, tak druhým je ignorancia rozsudku.
Nemožno žiť efektívne a dobre bez toho, aby
sme sa vysporiadali sami so svojou minulosťou. Rovnako sa nedá žiť v neustálom súde
a trápení. Človek bol stvorený pre radosť
v nádeji večného šťastia. Veď evanjelium je

ThLic. Juraj GRADOŠ
šéfredaktor

radostná zvesť. To nie je jarmo, ktoré by človeka zotročovalo. Vysporiadať sa so svojimi
prehreškami nemôže viesť do odsúdenia seba
samého na dvadsať rokov trápení rovnako
ako ani k istej benevolencii. Správna cesta je
uprostred. Človek musí hľadať spôsob, ako
zabrániť opakovaniu zla v svojom živote. Zlo
síce príde, ale beda človekovi, ktorý nestráži
svoj dom. Chyby sú na to, aby sa človek z nich
poučil, nie aby človeka ubíjali.
A ak sa novoročné spytovanie starého roka
bude niesť v tomto duchu, potom aj predsavzatia budú nielen „od srdca“, ale oveľa
silnejšie, lebo budú vychádzať „zo srdca“.
Vysloviť svoju túžbu totiž nie je to isté čo
predsavzatie. A mnohí práve na Silvestra
vyslovujeme svoje túžby.
Dovoľte aj mne, aby som sa ohliadol za
rokom 2007. Pre redakciu to bol vcelku
úspešný rok. Nárast predplatiteľov, vyrovnané
hospodárenie, spokojnosť väčšiny čitateľov či
nové, väčšie priestory by mohli byť meradlom
úspešnosti časopisu. Je však potrebné hľadieť
nielen na povrch, ale aj do vnútra. A hoci
všetko nasvedčuje tomu, že pre Slovo nastala
po dlhej zime jar, nesmieme poľaviť a musíme
sa držať Slnka nás všetkých. Ono prináša
jar, ono láme ľady ľudského nezáujmu. A tak
v novom zložení redakcie a s obnoveným elánom vám prinášame tento ročník Slova. Nie
sú v ňom prevratné zmeny, ale je posunutý
bližšie k rodine, k vám.
O tom, či sa nám to podarilo, sa vyslovíte
vy. Vaše povzbudenia nás budú hriať. Vaše
pripomienky nás budú posúvať ďalej a bližšie
k Bohu i k vám. Začnime teda nový ročník,
jubilejný – štyridsiaty. Nech nám Boh pomáha vniesť do vašich rodín svetlo jeho nádeje
a lásky! 
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Svätý
Efrém Sýrsky

4

Drahí bratia a sestry!
Podľa dnes bežného názoru je vraj kresťanstvo európskym náboženstvom, ktoré
neskôr exportovalo kultúru tohto kontinentu
do iných krajín. Skutočnosť je však omnoho
zložitejšia, lebo kresťanské náboženstvo má
korene v Starom zákone, v Jeruzaleme, a teda v semitskom svete. Kresťanstvo z týchto
starozákonných koreňov stále čerpá. Aj jeho
šírenie v prvých storočiach prebiehalo tak
smerom na Západ – do grécko-latinského
sveta, kde potom inšpirovalo európsku kultúru, ako aj na Východ – až do Perzie a Indie,
čím v prostredí semitských jazykov prispelo
k vzniku špecifickej kultúry s vlastnou identitou. S cieľom poukázať na túto kultúrnu
rozmanitosť jedinej kresťanskej viery v jej
počiatkoch som minulú stredu vo svojej katechéze hovoril o predstaviteľovi tohto druhého
prúdu kresťanstva, o perzskom mudrcovi
Afrahatovi, ktorého temer nepoznáme.
Dnes chcem pokračovať v tejto línii, a preto budem hovoriť o sv. Efrémovi Sýrskom,
ktorý sa narodil okolo roka 306 v Nisibise
v kresťanskej rodine. Je najvýznamnejším
predstaviteľom kresťanstva sýrskeho jazyka
a jedinečným spôsobom spojil povolanie
teológa a básnika. Vyrastal po boku Jakuba,
biskupa z Nisibisu (303 – 338), a spolu s ním
založil v tomto meste teologickú školu. Po
vysvätení za diakona sa intenzívne zapájal do
života miestnej kresťanskej komunity až do
roka 363, keď Nisibis padol do rúk Peržanov.
Efrém vtedy emigroval do Edessy, kde pokračoval v kazateľskej činnosti. Tu aj v roku
373 zomrel po tom, čo sa nakazil morom pri
ošetrovaní chorých. Nevie sa spoľahlivo, či
bol mníchom, no v každom prípade je isté,
že až do svojej smrti zostal diakonom a žil
v celibáte a chudobe. Vo svojom špecifickom
kultúrnom výraze sa základná spoločná
kresťanská identita javí takto: viera, nádej
– tá nádej, ktorá umožňuje žiť na tomto svete
v chudobe a čistote, pričom všetky očakávania viaže na Pána – a nakoniec láska až
po úplné sebadarovanie sa v starostlivosti
o chorých na mor.
Sv. Efrém zanechal veľké teologické dedičstvo: jeho pozoruhodné dielo možno rozdeliť
do štyroch kategórií: diela písané ako skutočná próza (polemické traktáty alebo biblické
komentáre); diela písané ako poetická próza;

homílie vo veršoch; a nakoniec hymny, ktoré
sú určite najrozsiahlejšou časťou Efrémovho
diela.
Efrém je veľmi bohatým a zaujímavým autorom z mnohých hľadísk, osobitne z hľadiska
teologického. Špecifickosť jeho diela spočíva
v tom, že sa v ňom teológia snúbi s poéziou.
Ak si chceme priblížiť jeho učenie, musíme si
hneď na začiatku uvedomiť jedno: jeho teológia má formu poézie. Poézia mu prostredníctvom paradoxov a obrazov umožňuje
prehlbovať teologickú reflexiu. Jeho teológia
sa tak zároveň stáva liturgiou a hudbou.
Bol to skutočne aj veľký skladateľ a hudobník. Teológia, uvažovanie o viere, poézia,
spev a oslava Boha idú ruka v ruke. Práve
v liturgickom charaktere Efrémovej teológie
sa žiarivo zjavuje Božia pravda. Pri hľadaní
Boha, pri svojej teologickej práci využíval
metódu paradoxu a symbolu. Často využíval
protikladné obrazy – prostredníctvom nich
zdôrazňoval tajomstvá Boha.
Nemôžem teraz predstaviť viac z jeho diela
aj preto, lebo poéziu nie je jednoduché preložiť, pre určitú predstavu o jeho poetickej
teológii by som však rád zacitoval aspoň
úryvky z dvoch hymnov. Najprv ponúknem
niekoľko nádherných obrazov z hymnu O narodení Krista. Efrém v nich pred Najsvätejšou
Pannou inšpirovane vyjadruje svoj úžas:
„Pán prišiel v nej, aby sa urobil sluhom.
Slovo prišlo v nej, aby mlčalo v jej lone.
Blesk prišiel v nej, aby neurobil nijaký
hluk.
Pastier prišiel v nej a hľa, narodený Baránok,
ktorý tlmene plače.
Lebo Máriino lono prevrátilo úlohy:
Ten, čo stvoril všetky veci, ujal sa ich, no
chudobný.
Najvyšší prišiel v nej (Márii), no vstúpil
pokorne.
Žiara prišla v nej, no odetá do biednych
šiat.
Ten, ktorý štedro nadeľuje všetko, poznal,
čo je hlad.
Ten, ktorý všetkých napája, poznal, čo je
smäd.
Nahý a bez ničoho vyšiel z nej ten, čo (krásou) všetko zaodieva.“
(O narodení, 11, 6 – 8)

Na vyjadrenie tajomstva Krista Efrém používa veľké množstvo rozmanitých tém, výrazov,
obrazov. V jednom zo svojich hymnov pôsobivo spája postavu Adama (v raji) s Kristom
(v Eucharistii).
„Uzavretá mečom cherubínov, uzavretá bola
cesta k stromu života.
No Pán tohto stromu sa dal národom za
pokrm, on sám v (eucharistickej) obete.
Stromy edenu dostal prvý Adam za pokrm.
Pre nás sa Záhradník záhrady sám stal
pokrmom našich duší.
Spolu s Adamom, ktorý opustil raj, sme my
všetci z neho odišli.
Teraz, keď meč bol sňatý dole od kopijí (na
kríži), môžeme sa vrátiť.“
(tamže 49, 9 – 11)
Keď Efrém hovorí o Eucharistii, pomáha
si dvoma obrazmi – tlejúcim či žeravým
uhlíkom a perlou. Obraz žeravého uhlíka
prevzal z Knihy proroka Izaiáša (porov. 6,
6): serafín kliešťami vzal uhlík a zľahka sa
dotkol perí proroka, aby ich očistil; kresťan
sa však dotýka uhlíka, ktorým je sám Kristus,
a požíva ho.
„V tvojom chlebe sa ukrýva Duch, ktorý
nemôže byť požitý;˝v tvojom víne je oheň,
ktorý sa nedá piť.
Duch v tvojom chlebe, oheň v tvojom víne:
hľa, zázrak prijatý našimi perami.
Serafín sa nemohol prstami priblížiť k uhlíku, ten sa dotkol len Izaiášových pier; prsty
ho neuchopili, ústa nezhltli; nám však Pán

 KRÁTKO Z VATIKÁNU

Vatikán a Čína lámu ľady
Rok 2007 bol prelomovým so signálmi nádeje pre vzťahy medzi Vatikánom a Čínou.
Pápež Benedikt XVI. napísal 55-stranový list
čínskym katolíkom a vymenoval nových
biskupov. Cirkev a čínska vláda sa tak spoločne pripojili k prípravám na olympijské
hry v Pekingu, ktoré sa chystajú na budúci
rok.
Dialóg s moslimami
Svätý Otec Benedikt XVI. pozval na spoločné stretnutie moslimských predstavených,
čím sa otvorila nová možnosť pre dialóg na
vyššej úrovni medzi katolíckymi a moslimskými lídrami.
Noví kardináli Katolíckej cirkvi
23 nových kardinálov dostalo pri príležitosti svojho vymenovania od pápeža Benedikta XVI. vzácny dar v podobe Kompendia
Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré je viazané
v červenom hodvábe a nechýba na ňom
pápežská pečať. Kniha obsahuje aj 49 fotograﬁí a osem plnofarebných miniatúr, ktoré
sú ručne aplikované na stránky.
Ilustračná snímka.

umožnil urobiť oboje.
Oheň hnevu zostúpil, aby zničil hriešnikov,
oheň milosti však zostúpil na chlieb a zostal
v ňom.
Namiesto ohňa, ktorý človeka ničí, požili sme
oheň v chlebe a oživil nás.“
(O viere 10, 8 – 10)
A ešte posledný príklad z hymnov sv.
Efréma, kde sa hovorí o perle ako o symbole
bohatstva a krásy viery.
„Položte (perlu), bratia moji, na dlaň mojej
ruky, aby som ju mohol preskúmať.
Začal som ju pozorovať z jednej i druhej
strany: z oboch však mala rovnaký vzhľad.
(Také) je hľadanie Syna, nezbadateľného,
lebo je svetlo samo.
V jeho žiari som uvidel jas, ktorý sa nestane
temným; a v jeho čistote veľký symbol tela
nášho Pána, ktoré je čisté.
V jeho nedeliteľnosti som uzrel pravdu, ktorá
je nerozdeliteľná.“
(O perle 1, 2 – 3)

– ide o teologické hymny vhodné na prednes
alebo liturgický spev. Týmito hymnami si
pomáhal pri šírení cirkevnej náuky počas
liturgických sviatkov. Vo svojej dobe sa tieto hymny ukázali ako mimoriadne účinné
katechetické prostriedky kresťanského spoločenstva.
Významná je aj Efrémova úvaha na tému
Boha Stvoriteľa: nič v stvorení nie je osamotené a svet je – popri Svätom písme – Božou
bibliou. Tým, že človek nesprávne využíva
svoju slobodu, prevrátil poriadok vesmíru.
Pre Efréma je veľmi dôležitá aj úloha ženy.
Spôsob, akým o nej hovorí, vždy reflektuje
citlivosť a rešpekt: Ježišov príbytok v Máriinom lone vysoko pozdvihol dôstojnosť ženy.
Podľa Efréma tak, ako niet vykúpenia bez
Ježiša, niet ani vtelenia bez Márie. V Efrémových textoch teda nachádzame Boží a ľudský
rozmer tajomstva nášho vykúpenia. Poeticky
a výlučne biblickými obrazmi tak anticipuje
teologický kontext a istým spôsobom aj samotný jazyk veľkých kristologických definícií
koncilov 5. storočia.
Efrém, ktorého kresťanská tradícia poctila
titulom „harfa Svätého Ducha“, zostal po
celý život diakonom svojej Cirkvi. Bola to
voľba rozhodná a príznačná: bol diakonom,
čiže služobníkom, tak v liturgickej službe,
ako aj – a ešte radikálnejšie – v láske ku
Kristovi, ktorú vyspieval nenapodobiteľným
spôsobom, a napokon aj v láske k bratom,
ktorých s nevšedným majstrovstvom privádzal k poznaniu Božieho zjavenia. 
Z taliančiny preložila Mária Spišiaková.

Jednota kresťanov je stále bližšie
Konštantínopol, Moskva a ekumenizmus
– na túto tému predseda Pápežskej rady
pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper po stretnutí v Ravene
vyjadril nádej na ďalšie spoločné ekumenické úsilie a dodal: „Modlíme sa, aby bolo
budúce stretnutie úplné, teda dúfame,
že na budúcom stretnutí budú všetci, aj
patriarchát Moskvy.“
Posolstvo Svätého Otca
k Svetovému dňu pokoja
Ľudská rodina – spoločenstvo pokoja – tak
znie téma posolstva pápeža Benedikta XVI.
k Svetovému dňu pokoja, ktorý si pripomenieme 1. januára. Svätý Otec v ňom
zdôrazňuje, že prirodzená rodina založená
na manželstve medzi mužom a ženou vytvára prvotné miesto humanizácie človeka
a spoločnosti a je kolískou života a lásky.
 TOP KNIHY PREDAJNE PETRA

Bakovič
1 Anto
Drinské mučenice
XVI.:
2 Benedikt
Ježiš Nazaretský
Rey-Mermet:
3 Thèodule
Chlapec, ktorý sa hral s Bohom
Eldredge:
4 John
Očarujúca
autorov:
5 Kolektív
História katedrálneho chrámu
Zdroj: PETRA, predajňa kresťanskej literatúry,
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 26
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Postava Efréma je pre život rôznych kresťanských cirkví stále aktuálna. Objavujeme ho
v prvom rade ako teológa, ktorý vychádzajúc
zo Svätého písma poeticky reflektuje tajomstvo vykúpenia človeka, ktoré uskutočnil
Kristus, vtelené Božie Slovo. Jeho teologická
reflexia je vyjadrená obrazmi a symbolmi
prevzatými z prírody, každodenného života
a z Biblie. Efrém dáva básňam a liturgickým
hymnom náučný a katechetický charakter

www.chinacatholic.org
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KRÁTKO Z KRESŤANSKÉHO SVETA

Jubilejný rok osláv v Lurdoch

Z

ačiatkom decembra sa v Lurdoch začal
Jubilejný rok osláv pri príležitosti 150.
výročia zjavení Panny Márie. Počas nasledujúcich dvanástich mesiacov je pre pútnikov
pripravený bohatý program. Svätý Otec
Benedikt XVI. udelil pri tejto príležitosti
špeciálnu milosť získania plnomocných
odpustkov.

Dialóg katolíkov s baptistami

„S

om rád, že ste si za miesto stretnutia
zvolili práve Rím, mesto, v ktorom
apoštoli Peter a Pavol ohlasovali evanjelium
a korunovali svoje svedectvá o zmŕtvychvstaní Pána preliatím krvi,” týmito slovami sa
prihovoril Svätý Otec účastníkom Medzinárodnej komisie pre dialóg, ktorú zastrešujú
Pápežská rada pre napomáhanie jednoty
kresťanov a Svetová baptistická aliancia.
Svätý Otec ďalej dodal, že dúfa, že rozhovory
budú ovocím pre ešte väčšie porozumenie
a spoluprácu medzi katolíkmi a baptistami.

Medzinárodný eucharistický kongres

CYRILO-METODSKÁ VÝSTAVA

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

V

ýstava s názvom Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda – projekt pre Európu bola slávnostne
otvorená 21. novembra v Gorizii (severné
Taliansko). Didaktická výstava sa uskutočnila
z iniciatívy kresťanského laického združenia
Centro Studium z Gorizie v spolupráci so
združením Družina z Ľubľany a Slavistickým

O

d 15. do 22. júna 2008 sa v meste Quebec
v Kanade bude konať 49. medzinárodný
eucharistický kongres s mottom Eucharistia,
Boží dar pre život sveta. Kristova prítomnosť
v Eucharistii a jeho dar vo svete sa tak stane
centrom veľkého zhromaždenia kresťanov zo
všetkých kontinentov sveta.

Zanikne kresťanstvo v Iraku?

„V

ojna v Iraku môže spôsobiť zánik kresťanstva v krajine,“ uviedol chaldejský
katolícky biskup Antoine Audo zo Sýrie. Státisíce kresťanov, ktorí boli nútení opustiť svoje
domovy po vstupe amerických vojsk do Iraku
v roku 2003, sa stále obávajú návratu domov.
Pri tejto príležitosti bola tento rok vo Veľkej
Británii založená organizácia Irackí kresťania
v núdzi, ktorá pomáha kresťanom z Iraku.

Európske stretnutie mladých Taizé

N

a prelome rokov 2007 a 2008 sa desaťtisíce veriacich z celého sveta zúčastnili
na 30. európskom stretnutí mladých organizovanom komunitou Taizé v švajčiarskej Ženeve. Spoločné modlitby a stretnutia počas
ďalšej zastávky na Púti dôvery na zemi boli
príležitosťou hľadať nové cesty smerujúce
k pokoju a dôvere na miestach, kde žijeme.
Viac na www.taize.fr.
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Nový ﬁlm: Život s Karolom
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K

niha poľského kardinála Stanislawa Dziwisza o pápežovi Jánovi Pavlovi II. sa stala
hlavným námetom na najnovší ﬁlm Život s Karolom. Producent ﬁlmu Przemyslaw Hauser
mal s kardinálom 16-hodinový rozhovor aby
sa dozvedel viac o Jánovi Pavlovi II.

ústavom Jána Stanislava SAV z Bratislavy.
Súčasťou výstavy bola aj expozícia rukopisov
a starých tlačív, pochádzajúcich aj zo Slovenska. Úlohou výstavy bolo predstaviť duchovnú
jednotu Európy ako dedičstvo sv. Cyrila a Metoda a zároveň ako model spolužitia v súčasnej
Európe.

PÁPEŽ VYMENOVAL NOVÝCH BISKUPOV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH

Gréckokatolíci v USA majú nových biskupov

P

ápež Benedikt XVI. 6. decembra prijal
odstúpenie vladyku Adrewa Patakiho
z úradu sídelného biskupa eparchie Passaic
(USA, štát New Jersey). Za nového biskupa
pre túto gréckokatolícku eparchiu vymenoval
vladyku Wiliama C. Skurlu, ktorý bol doposiaľ
biskupom gréckokatolíckej eparchie vo Van
Nuys (USA, štát California) V súvislosti s vymenovaním vladyku Wiliama C. Skurlu za biskupa

eparchie Passaic vymenoval rímsky pápež aj
nového biskupa pre biskupstvo vo Van Nuys o.
Geralda N. Dina, ktorý doposiaľ zastával úrad
protosynkela v Passaicu. V eparchiách Passaic
a Van Nuys žijú gréckokatolíci, ktorí sú prevažne potomkami vysťahovalcov z Prešovskej
a Mukačevskej eparchie. Cirkevná slovenčina
sa tu popri angličtine dodnes používa ako
bohoslužobný jazyk.

ČLENOVIA VÝCHODNÉHO INŠTITÚTU U PÁPEŽA

90 rokov Pápežského východného inštitútu

P

ápež Benedikt XVI. sa začiatkom decembra prihovoril delegácii Pápežského východného inštitútu v Ríme pri príležitosti 90.
výročia jeho založenia. Svätý Otec uviedol, že
je to preňho radostná udalosť, keďže inštitút
založil v roku 1917 jeden z jeho predchodcov
– pápež Benedikt XV. – počas ťažkých časov

vojny, keď sa tak veľmi snažil o mier. Založenie inštitútu bolo teda uskutočnením tohto
jeho plánu. Neskôr vznikla aj Kongregácia
pre východné cirkvi, ktorá sa zaoberá teologickými, liturgickými, právnymi a kultúrnymi
otázkami a prispieva k poznaniu východného
kresťanstva.

KARDINÁL KASPER V KYJEVE

Cirkev na ceste k zjednoteniu

P

redseda Pápežskej rady pre napomáhanie
jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper
absolvoval v dňoch 6. – 9. decembra návštevu Kyjeva. V jeho programe nechýbala ani
prehliadka kláštora Pečerská lavra a stretnutie
s pravoslávnym metropolitom Kyjeva a celej
Ukrajiny Vladimírom. Na Kyjevskej akadémii

mu bol udelený doktorát honoris causa.
Kardinál Kasper predniesol prejav na tému
Cirkev na ceste k úplnému zjednoteniu. Na
záver svojej návštevy predseda Pápežskej rady
posvätil priestory ekumenického inštitútu
– Centra sv. Klementa.

KRÁTKO Z DOMOVA

VÝSTAVA KATOLÍCKA KNIHA
NA SLOVENSKU V PREŠOVE

Nevzdávajú sa

MIKULÁŠSKY PROGRAM PRE RODINY ZAMESTNANCOV GTF PU

... a prišiel aj sv. Mikuláš
(Prešov, doktorandi GTF PU) 6.
decembra 2007, na sviatok sv. Mikuláša, sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove uskutočnila
Akcia M – mikulášsky program
pre rodiny zamestnancov Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity.
O prípravu sa postarali doktorandi, študenti a bohoslovci
fakulty. Akcia M sa začala o 15.00
hod. slávnostnou archijerejskou
liturgiou, ktorú slávil prešovský
eparcha a veľký kancelár fakulty
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, spolu
s kňazmi pôsobiacimi na fakulte.
Po sv. liturgii prišiel aj očakávaný biskup sv. Mikuláš v sprievode a pozdravil všetky deti.
Nasledoval zábavný program pod
vedením doktorandky Mgr. Dominiky Komišakovej a hudobnej

skupiny Anastasis. V programe
vystúpili bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča.
Ich vstup pozostával z rôznych
hraných a hudobných scénok,
ktoré vytvorili dobrú náladu. Do
programu boli zapojené všetky
deti. Na konci sv. Mikuláš rozdával
darčeky. V závere dekan fakulty
prof. Peter Šturák poďakoval
všetkým organizátorom aj zúčastneným za milé a krásne spoločné
stretnutie, ktoré sa v takomto duchu uskutočnilo vôbec prvýkrát
na pôde fakulty.
Po skončení programu nasledovalo pohostenie pri výbornej
kapustnici. Po utíšení hladu nasledovali rozličné aktivity a hry
pre deti. Najkrajším darom od detí
pre sv. Mikuláša bola ich úprimná
radosť.

PREDVIANOČNÁ VERNISÁŽ IKON MAJSTRA VINCENTA LUCU

Dar pre Trebišov
(Trebišov, Michal Hospodár) Vlastivedné múzeum v Trebišove sa
podujalo sprostredkovať návštevníkom v predvianočnom čase
nevšedný zážitok. V nedeľu 16.
decembra sa v priestoroch múzea uskutočnila vernisáž výstavy
ikon majstra ikonopiseckej školy
Vincenta Lucu z Ložína.
Podujatie umelecky otvoril Zbor
sv. archanjela Michala z Trebišova
a odborným výkladom výstavu
predstavil riaditeľ múzea Juraj
Žadanský, ktorý zdôraznil, že na
pomedzí kultúr Východu a Západu, existuje živá ikonopisecká
tradícia. Jej kontinuitu zabezpe-

čuje Spolok ikonopiscov sv. Cyrila
a Metoda, ktorého členovia už
vystavovali svoje diela po celom
Slovensku. Majster Luca v každom meste, kde vystavuje, venuje
mestu ikonu sv. Cyrila a Metoda.
Originálnu ikonu našich slovanských apoštolov a spolupatrónov
Európy prebral z rúk majstra
Lucu primátor Trebišova Vladimír
Anďal.
Na výstave je inštalovaných spolu
48 ikon, zobrazujúcich Krista,
Bohorodičku a svätých v rôznych podobách. Pokochať sa ich
krásou môžu návštevníci do 20.
januára 2008.

Duchovná obnova
Na sviatok sv. Mikuláša sa
žiaci CZŠ sv. Rodiny zo Sečoviec
zúčastnili na duchovnej obnove
v kláštore minoritov v Brehove. Sviatočná atmosféra dňa
bola obohatená archijerejskou
liturgiou, ktorú slávil vladyka
Milan Chautur. Vo svojej homílii
priblížil žiakom osobu a život sv.
Mikuláša, ktorý zostáva vzorom
pre dnešný svet.
Po sv. liturgii žiaci darovali vladykovi dar, ktorý vlastnoručne
pripravili – ikonu sv. Mikuláša,
ku ktorej pripevnili modlitby
žiakov za vladyku. Nasledovalo
myrovanie, rozdávanie balíčkov
a pohostenie. Po modlitbe Anjel
Pána sa v kaplnke uskutočnila
beseda detí a vladyku Milana.
V závere sa vladyka poďakoval učiteľom a žiakom za ich
pozvanie.
Konferencia v Prešove
o postmodernej sakrálnej
architektúre
Na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity sa
uskutočnila 11. decembra 2007
medzinárodná vedecká konferencia na tému Postmoderná
sakrálna architektúra na východnom Slovensku. Na konferencii,
ktorá bola výstupom riešiteľskej
úlohy projektu VEGA, prednášatelia priblížili pohľad na chrám,
jeho členenie, tendencie v projektovaní, význam chrámov,
estetickú stránku interiéru,
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(Prešov, ISPB) Združenie katolíckych vydavateľstiev Slovenska
(ZKVS) usporiadalo 2. ročník prešovskej predajnej výstavy, ktorá
sa konala 12. – 19. decembra 2007
v priestoroch Gréckokatolíckeho
mládežníckeho pastoračného
centra v centre Prešova na Ulici
Hurbanistov (za hotelom Dukla
z Hlavnej ulice) denne od 10.00
do 20.00 hod. a bola spojená
s predajom viac ako 200 rôznych
najnovších titulov katolíckej
literatúry, ktorú prezentuje jedenásť katolíckych vydavateľstiev
zo Slovenska.
Výstava bola otvorená 11. decembra v prešovskej Katedrále
sv. Jána Krstiteľa večernou svätou liturgiou, ktorej predsedal
prešovský eparcha Ján Babjak,
SJ, a spevom sprevádzal Zbor sv.
Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára
blahoslaveného biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Prešove pod
vedením dirigentky Valérie Hricovovej. V homílii vladyka prejavil vďaku a úctu spisovateľom
a vydavateľom katolíckej tlače,
pretože napriek tomu, že to nie je
ﬁnančne atraktívne, nevzdávajú
sa tohto poslania. Naopak, sú
stále aktívni, a tak v záplave braku
ponúkajú skutočné hodnoty. Ako
najhodnotnejšiu knihu vyzdvihol
Sväté písmo.
Po liturgickej slávnosti nasledovalo hudobno-dramatické pásmo
venované odkazu Jána Pavla II.
Predstavil sa Sláčikový orchester
Základnej umeleckej školy Jána
Pöshla z Prešova pod vedením
dirigentky Anity Miroszayovej.
S krátkymi príhovormi vystúpili
Anna Kolková, podpredsedníčka
ZKVS, a Michal Hospodár, zástupca jedného z vydavateľstiev za
organizátorov, ktorými sú predovšetkým manželia Reichlovci.
Návštevu výstavy mohli návštevníci spojiť s príjemným posedením v kaviarni Smajlík.

Toto je milostivý čas
Vo farnosti Trhovište sa začali po
74 rokoch Sväté misie, ktoré prebiehali od 10. – 18. novembra
2007. Otcov misionárov Mikuláša Tressu a Štefana Vasilika
privítal starosta obce a správca
farnosti. Po privítaní nasledovala
svätá liturgia. Misionári ponúkli
možnosť zastaviť sa a zamyslieť
nad Božou láskou. Nezabudnuteľnou bola krížová cesta
cez obec s misijným krížom. Pri
tejto príležitosti sa uskutočnila
obnova krstných a manželských
sľubov. Sväté misie vyvrcholili
v nedeľu posvätením misijného
kríža. Vďaka patrí duchovnému
otcovi Jozefovi Ivanovi, ktorý
pozval otcov misionárov, aby
zasiali dobré semeno do sŕdc
veriacich.
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ale i pohľad na chrámy oboch
katolíckych obradov na území
východného Slovenska či osudy
východoslovenských synagóg.
Na konferencii sa zúčastnil aj
prešovský biskup Ján Babjak, SJ
Pavol Burda

Vláda SR ocenila pastoráciu
medzi Rómami
Prvý ročník udeľovania ceny
Úradu splnomocnenkyne vlády
SR pre rómske komunity Za
ľudskosť sa konal v stredu 12.
decembra 2007 v Bratislave.
Cenu udeľovali pri príležitosti
Medzinárodného dňa ľudských
práv. Ocenenie má upozorniť
verejnosť na osobnosti, ale aj
obyčajných ľudí, ktorí zvlášť
v problematike spolunažívania
s rómskou komunitou a v práci
pre Rómov prejavili veľa ľudskosti a obetavosti.
Na slávnostnom odovzdávaní
bol prítomný aj podpredseda
vlády SR Dušan Čaplovič.
Požehnanie koledníkov
v Sečovciach
V Nedeľu praotcov sa v Sečovciach stretli koledníci Dobrej
noviny z farností Košického
exarchátu, aby prijali požehnanie vladyku Milana Chautura
k ohlasovaniu zvesti o Kristovom
narodení. Biskup poukázal na
pravú radosť z ohlasovania

uskutočnilo v priestoroch obecnej základnej školy, kde už na asi
stovku mladých čakali pripravené
pingpongové stoly, ale aj chutné občerstvenie. K zápoleniu chlapcov a dievčat
v troch kategóriách sa
už tradične pridali aj
kňazi. Nechýbala
zdravá motivácia,
dobrá nálada a radosť z víťazstva
nad súperom, ale
aj nad vlastnou
pasivitou. Na
záver podujatia odovzdal
vladyk a M ilan
ceny tým najlepším a poďakoval
sa organizátorom za pripravené
stretnutie. Osobitná vďaka patrí
dvojici farár a starosta, ktorá sa
podpísala pod zdarný priebeh
turnaja. Popularita turnaja a jeho zvyšujúca sa návštevnosť sú
znakom nádeje, že podujatie má
perspektívu aj do budúcnosti.

PONDELOK
7. január

UTOROK
8. január

STREDA
9. január

ŠT VRTOK
10. január

Zhromaždenie k sv. Jánovi
Krstiteľovi

Prepodobný Juraj Chozebita

Mučeník Polyeukt

Biskup Gregor Nysský

Čítania: Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač.
109; Mt 12, 9 – 13, zač. 45

Čítania: Ef 5, 25 – 33a, zač. 231; Lk
4, 1 – 15, zač. 12.

Čítania: Ef 5, 33; 6, 1 – 9, zač. 232;
Lk 4, 16 – 22a, zač. 13.

„Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať
rokov.“ (Lk 3, 23a)

„Ježiš mu odvetil: «Napísané je: ,Nielen z chleba
žije človek.‘»“ (Lk 4, 4)

„Ježiš im začal hovoriť:
«Dnes sa splnilo toto
Písmo.»“ (Lk 4, 21)

Pri ceste autom rodič často
dostáva od dieťaťa otázky:
„Už sme na mieste?“ Dieťa je
netrpezlivé. Netrpezlivosť sa
veľakrát prejavuje aj v živote
dospelých. Kedy už budem mať
lepšie životné vyhliadky? Keď to
dosiahneme, znova prichádza
do nášho života niečo, s čím sa
musíme vysporiadať. Problém je
v tom, že nedôverujeme Bohu
a jeho plánu. Pozrime sa na
Ježiša. Do tridsiatich rokov spokojne pracuje v tesárskej dielni.
Potom začína účinkovať. Presne
podľa Otcovho plánu.

Odkedy bol satan zvrhnutý,
snaží sa stiahnuť so sebou čím
väčšie množstvo duší. Obchádza ako ručiaci lev a hľadá,
koho by zožral. Aj Kristus
musel prekonávať pokušenia,
aby „sa nám pripodobnil vo
všetkom okrem hriechu“. Ale
všimnime si jeho reakciu. Nerozpráva sa s diablom ľudskou
múdrosťou. Bojuje Božími
zbraňami – cituje Sväté písmo.
A nad tým diabol nemá žiadnu
moc. Stále si povolaný a pozvaný poznávať Božie slovo a takto
bojovať proti diablovi.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny,
menlivé časti z Bohozjavenia, okrem
Ktorí ste v Krista... Vchod: ... Ján ťa
pokrstil v Jordáne... – s. 341 (s. 281)

Liturgia: Antifóny a menlivé časti
ako 8. januára

Je veľa domácností, ktoré si
vravia kresťanské, ale je málo
takých, kde sa nachádza Biblia.
Je to smutné. Ešte smutnejšie
je, že z tých málo kresťanských
domácností, kde je Biblia, je
ešte menej tých, kde sa Biblia
aj číta.
Kde nehovorí Boh, tam hovorí
diabol.
Potrebujeme počúvať Božie
slovo.
Preto keď ho dnes budeš čítať
alebo počuť, nezatvrdzuj svoje
srdce. To slovo sa stane živým
telom a ty budeš konať skutky,
ktoré Boh chce konať cez teba.

Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1,
29 – 34, zač. 3.

„Ani sme nepočuli, že je
Duch Svätý.“ (Sk 19, 2)

slovo – 1/2008

Svätý Mikuláš oslávený športom
(Vojčice, Michal Hospodár) Už po
piatykrát sa stretli mladí priaznivci
stolného tenisu z farností Košického exarchátu vo Vojčiciach (okr.
Trebišov), aby si zmerali
sily pri športovom zápolení, ale najmä
vytvorili úprimnú predvianočnú atmosféru.
V sobotu 15.
decembra
ráno slávil
pre účastníkov sv. liturgiu vladyka Milan Chautur,
apoštolský exarcha, ktorý v homílii pripomenul predvianočný zhon
mnohých ľudí za darčekmi. Ďalej
vladyka pripomenul vynikajúcu
postavu pre šírenie dobra, akou
bol sv. Mikuláš. On tiež rozdával
dary, súčasne sa zasadzoval za
spravodlivosť a nezabúdal na
modlitbu ako na spojenie s najvyšším Dobrom.
Samotné športové podujatie sa

Verejná prezentácia prác
klientov Domu Charitas
Na pôde resocializačného
zariadenia Gréckokatolíckej
diecéznej charity v Prešove
– Domu Charitas – sa v stredu
12. decembra 2007 uskutočnila verejná prezentácia prác
klientov zariadenia. Tieto práce
klienti vytvorili v rámci pracovnej terapie a arteterapie, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou
doliečovania závislých klientov v Dome Charitas. Vytvorili
plastické obrazy, šperkovnice,
peračníky, pohľadnice, ozdoby
na vianočný stromček, stavebnice pre deti a pod. Prezentácia
bola súčasťou otvorenia prezentačného stánku Gréckokatolíckej
diecéznej charity na vianočných
trhoch v Prešove.
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ KOŠICKÉHO EXARCHÁTU

Často prežívame práve takto
svoju vieru. Veríme, ale nevnímame pôsobenie Boha vo
svojom živote. Veríme, ale
vôbec nepoznáme moc Svätého
Ducha. A tak, keď sa nás niekto
spýta, prečo veríme, odpovieme: „Som pokrstený. Chodím
do chrámu.“ Chýba tu niečo
podstatné – osobná skúsenosť.
Naša viera má stáť na konkrétnych skúsenostiach v konkrétnom čase. Aj dnes. Vtedy
budeme môcť povedať: „Verím,
lebo Boh je so mnou a koná aj
dnes v mojom živote.“ Nechajme sa pozvať do tohto vzťahu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a menlivé časti sviatku – s. 347
(s. 284)

Liturgia: Antifóny a menlivé časti
ako 8. januára

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY UDELIL VYZNAMENANIE APOŠTOLSKÉMU NUNCIOVI NA SLOVENSKU

Zahŕňam vás do svojho srdca a modlitieb
(Bratislava, TK KBS/ -ej; -pz) Prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič udelil štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža
II. tr. odchádzajúcemu apoštolskému nunciovi na Slovensku,
arcibiskupovi Józefovi Henrykovi
Nowackemu. Najvyššie štátne vyznamenanie mu hlava štátu udelila za osobitný prínos k rozvoju
dvojstranných vzťahov medzi
Slovenskou republikou a Svätou
stolicou a za príspevok k obnove
duchovného života slovenského
národa.
Prezident Ivan Gašparovič
v príhovore vyjadril potešenie
z toho, že osobne môže odovzdať
najvyššie vyznamenanie Slovenskej republiky, ktoré sa udeľuje
nie Slovákom, ale ľuďom, ktorí pre
Slovensko urobili veľa. Vyzdvihol
prínos misie Henryka Nowackeho, zásluhou ktorého došlo v bilaterálnych vzťahoch so Svätou
stolicou k viacerým významným
udalostiam. „Bola to predovšet-

kým tretia historická návšteva
Jána Pavla II. na Slovensku v roku
2003. Vážime si, excelencia, že ste
sa dlhodobo v spolupráci s našou
diplomaciou podieľali na jej príprave a významne ste sa pričinili
o jej realizáciu. V roku 2002 bola
podpísaná Zmluva medzi SR
a Svätou stolicou o duchovnej
službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených
zboroch. Na jej základe bol zriadený Vojenský ordinariát, ktorý
tvorí samostatnú diecézu. V roku
2004 bola podpísaná Zmluva
medzi SR a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.“
Prezident Ivan Gašparovič v príhovore spomenul aj fakt, že 30.
decembra sme si pripomenuli
30. výročie významného aktu,
„keď pápež Pavol VI. apoštolskými konštitúciami osamostatnil
Katolícku cirkev na Slovensku
zriadením arcidiecézy v Trnave
a povýšením tejto arcidiecézy na
hodnosť metropolitného sídla.

Išlo o významný akt zo strany Svätej stolice vo vzťahu k Slovensku,
ktoré nemalo štátnu suverenitu.
Bol to výsledok dialógu predstaviteľov Svätej stolice, Katolíckej
cirkvi na Slovensku a vtedajšej
slovenskej politickej reprezentácie. Dnes, keď žijeme v samostatnej SR, si s vďakou spomíname na
uvedený historický krok v našich
vzťahoch so Svätou stolicou,“
uviedol Gašparovič a poďakoval
sa Henrykovi Nowackemu za
jeho prínos k uskutočneniu návštevy pápeža Jána Pavla II. na
Slovensku v roku 2003. Prezident
Ivan Gašparovič počas oﬁciálnej
návštevy vo Vatikáne v roku 2005
tlmočil Benediktovi XVI. pozvanie
na návštevu Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti poprosil odchádzajúceho apoštolského nuncia
o odovzdanie pozdravu Svätému
Otcovi spolu s ocenením misie na
Slovensku.
Apoštolský nuncius Nowacki
v príhovore poďakoval za poctu

PIATOK
11. január

SOBOTA
12. január

NEDEĽA
13. január

Prepodobný Teodóz

Mučenica Tatiana

Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15 zač. 176;
Mt 11, 27 – 30, zač. 43

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt
4, 1 – 11, zač. 7

O mýtnikovi a farizejovi; mučeníci Hermyl a Stratonik

„Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste
preťažení ...“ (Mt 11, 28)

„Preto si vezmite Božiu
výzbroj!“ (Ef 6, 13)

Kto z nás nie je preťažený?
Každý. Ale tým najväčším preťažením a námahou je námaha
duše. A tú spôsobuje hriech. To
je tá najväčšia a vlastne jediná
ťarcha, ktorá nám bráni prežívať nebeskú ľahkosť. Ale Ježiš
ťa dnes pozýva zložiť batoh
k jeho nohám a zakúsiť, aké je
to príjemné a ľahké. Ak mám
Boha v srdci a dal som mu
všetko – každý hriech, každú
ťažkosť, vtedy sa mi to bremeno
stane naozaj ľahkým. Urob dnes
rozhodnutie, že nebudeš v sebe
nosiť žiaden hriech.

Liturgia: Antifóny a menlivé časti
ako 8. januára

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený.“
(Lk 18, 14b)
George Bernard Shaw povedal:
„Chráňte sa ľudí, ktorých Boh je
len na nebesiach.“
A čo hovorí Ježiš? „Hovoria,
a nekonajú.“
Dvaja ľudia prišli do chrámu
modliť sa. Len jeden bol ospravedlnený – mýtnik.
Farizej odišiel domov neospravedlnený, ale bol spokojný sám
so sebou. Spokojnosť je najväčšou prekážkou na ceste v duchovnom pokroku k Bohu. Spokojný nepotrebuje Božiu pomoc.
To, že sa stávame lepšími, je len
vďaka Božej milosti. Ona nás
očisťuje, ospravedlňuje a posvä-

cuje. Boh poctí takou milosťou
len toho, kto ho pokorne prosí:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu! Ježiš Kristus sa nedal
ukrižovať za dokonalých, ale
za hriešnikov. Ani pred Bohom,
ani pred ľuďmi nemá zmysel
robiť sa dôležitým, akurát sebe
tým môžeme spôsobiť problémy
a ťažkosti.
Istý novovymenovaný biskup sa
pápežovi Jánovi XXIII. na súkromnej audiencii sťažoval, že
jeho povinnosti mu nedajú ani
spať. „Ó,“ povedal pápež, „so
mnou to bolo v prvých dňoch
môjho pontifikátu rovnako, ale
potom som raz vo sne uvidel
môjho anjela strážcu, a ten mi
zašepkal: ,Giovanni, nerob sa
taký dôležitý.’ Odvtedy už zase
môžem spávať.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny,
menlivé časti z Nedele po Bohozjavení a z Nedele o mýtnikovi a farizejovi – s. 345 a 202 (s. 285 a 197)
V zátvorkách sú uvedené alternatívne menlivé časti v Spasi dušu svoju.

slovo – 1/2008

Liturgia: Antifóny a menlivé časti
ako 8. januára a svätému – s. 349
(s. 281)

Keď ide v akčných filmoch
komando do akcie, riadne sa
vyzbrojí: nepriestrelné vesty,
helmy, špeciálne pomôcky
a nejakú zbraň za pás i do ruky.
Až potom vyrazí do boja. Predstavte si, že by si zobrali šortky,
šľapky, tielko, šiltovku, a tak by
išli na zásah, a to ešte holými
rukami. Dlho by nebojovali, dokonca by mohli prísť aj o život.
A čo my, keď sa chystáme do
boja s kniežatstvami, mocnosťami a vládcami tohto temného
sveta? Chodíme v pravde?
Žijeme v spravodlivosti? Sme
pohotoví šíriť pokoj? A čo viera? Žijeme ako spasení? Máme
pri sebe vždy Božie slovo?

Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296;
Lk 18, 10 – 14, zač. 89 (radové) ; Ef
4, 7 – 13, zač. 224b.; Mt 4, 12 – 17,
zač. 8

v podobe
štátneho
vyznamenania. Na svoju
diplomatickú misiu na
Slovensku
spomína
s vďakou, keď podľa jeho slov sa
na Slovensku stretával s úprimnosťou, otvorenosťou a dobrotou
obyvateľov tejto krajiny. „Všade
na mňa čakali otvorené dvere
domov a ľudských sŕdc. Mal som
príležitosť poznať kultúru a tradíciu tohto národa a krásu prírody
tejto zeme. Presvedčil som sa,
že silou tohto národa je jeho
zakorenenie v tradícii a vo viere
v Boha, jeho pracovitosť a otvorenosť pre človeka... Vyjadrujem
potešenie zo vzrastajúcej životnej
úrovne občanov Slovenska, ktoré
pri odchode zahŕňam do svojho
srdca a modlitieb,“ povedal odchádzajúci apoštolský nuncius na
Slovensku Henryk Nowacki.
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KRÁTKO Z DOMOVA

(Prešov, Ľubomír Petrík) Nový
veľvyslanec USA na Slovensku Vincent Obsitnik sa spolu s manželkou a sprievodom stretol v utorok
18. decembra v rezidencii Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove

s prešovským eparchom Jánom
Babjakom, SJ. Súčasťou stretnutia bolo aj slávenie slávnostnej
svätej liturgie v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa, ktorej predsedal vladyka
Ján a zúčastnila sa na nej aj vzác-

na návšteva. Pán veľvyslanec sa
zároveň stretol aj s predsedom
Prešovského samosprávneho
kraja Petrom Chudíkom.
Pán Obsitnik, ktorý pochádza zo
Slovenska a má k nemu naozaj
vrúcny vzťah, sa v našej krajine
angažoval už aj doteraz. Ako
člen Komisie Spojených štátov
amerických na záchranu amerického dedičstva v strednej
a východnej Európe pomáhal pri
záchrane unikátnych národných
kultúrnych pamiatok – drevených
gréckokatolíckych chrámov na
východnom Slovensku, ktoré sú
veľkým vkladom našej krajiny do
svetového kultúrneho dedičstva.
Ako sa však vyjadril, to bola jeho
doterajšia služba. V novej misii
ako veľvyslanec USA sa chce
zaujímať o mnohé iné záležitosti
a byť tak nápomocný celému
Slovensku.
Stretnutie prebiehalo vo veľmi
príjemnej a srdečnej atmosfére
a preukázalo veľký záujem pána
veľvyslanca o Slovensko, ako aj
jeho konkrétne znalosti o našej
krajine a živote v nej.

PONDELOK
14. január

UTOROK
15. január

STREDA
16. január

ŠT VRTOK
17. január

Sínajskí a raitskí prepodobní
mučeníci

Prepodobní Pavol Tébsky a Ján
Chatrčník

Sv. apoštol Peter v okovách

Prepodobný Anton Veľký

Čítania: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač 66;
Mk 13, 9 – 13, zač. 59

Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk
13, 14 – 23, zač. 60

„Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým
národom.“ (Mk 13, 10)

„Lebo vystúpia falošní
mesiáši a falošní proroci...“ (Mk 13, 22)

Čítania: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk
13, 24 – 31, zač. 61 (radové) ; Sk 12,
1 – 11, zač. 29; Jn 21, 15 – 25, zač.
67 (Petrovi)

Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69;
Mk 13, 31 – 14, 2, zač. 62 (radové);
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17
– 23a, zač. 24 (Antonovi)

„Nebo a zem sa pominú...“ (Mk 13, 31)

Prvotní kresťania túžili po
druhom príchode Krista. Volali:
„Maranatha Jesu! – Príď, Pane
Ježišu!“ Aj my máme volať:
„Maranatha!“ No nestačí len
túžiť a volať. Ježiš hovorí, že
najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. A tu
je ten problém. Ak chcem, aby
Kristus prišiel, tak ho budem
ohlasovať. Budem ohlasovať
radostnú zvesť svojím životom.
No práve toto stagnuje. Preto sa
dnes nechajme pozvať k počúvaniu a ohlasovaniu evanjelia.
Prispejeme tak k druhému slávnemu príchodu Ježiša Krista.

Namnožili sa falošní mesiáši
a proroci. Hovoria nám, ako
máme žiť, aby sme boli šťastní.
Ale mnohí osobne zakúsili, že
šťastie, ktoré ponúkajú, je len
klam. Svet neustále dáva len
falošné znamenia a nádeje, pričom nám berie práve nádej na
stretnutie s Ježišom Kristom. No
naša duša túži po Ježišovi. A tu
je dôležité položiť si otázku:
„Komu verím vo svojom živote?
Podľa čoho riadim svoj život?“
Tento svet nevie dať život. Preto
si dnes vyberme život a Boha
a budeme mať život naveky.

Všetko plynie, a preto dvakrát
nevstúpiš do tej istej rieky. Aj
svet sa mení, naberá iný rozmer
a čas, iný priestor. Človek si tu
nevie nájsť pevný oporný bod.
Z toho plynie neistota, až beznádej. Ak by nebolo nič pevné,
stále, život by bol jedna veľká
úbohosť. Je jedna istota, ktorá
bola, je a bude: Boh a jeho
slovo. Všetko sa míňa a mení,
všetko sa skončí, ale slovo Ježiša Krista sa nikdy nepominie.
Trvá naveky. Prijmime ho a vtedy sa ani my nikdy nepominieme, ale budeme žiť naveky.

„Ale o tom dni a o tej
hodine nevie nik, ... iba
Otec.“ (Mk 13, 32)

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby prepodobným (z utorka) – s. 189 (s. 191)

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby apoštolovi
– s. 183 (s. 194)

Krista druhým ľuďom a povzbudil koledníkov k odvážnemu
svedectvu pri plnení svojho
poslania.
V závere slávnosti sa krátkym
programom predstavila skupina
mladých koledníkov zo Sečoviec. Vladyka Milan udelil prítomným svoje archijerejské požehnanie a rozposlal ich šíriť dobrú
novinu do všetkých domov v ich
farnostiach.

slovo – 1/2008

Prezentácia učebnej pomôcky
pre katechétov Máš ma rád
V stredu 19. decembra 2007 sa
uskutočnila v bratislavskom Metodicko-pedagogickom centre
prezentácia učebnej pomôcky
pre vyučovanie náboženstva
s názvom Máš ma rád. Imprimatur udelil predseda Komisie
KBS pre katechizáciu a školstvo
Mons. Rudolf Baláž, biskup.
Učebná pomôcka na CD-nosiči
je slovenskou verziou rakúskej
učebnice Du magst mich, Religion 1, ktorej hlavným autorom je
profesor pedagogiky
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Liturgia: Antifóny a menlivé časti
ako 8. januára

NOVÝ VEĽVYSLANEC USA NA SLOVENSKU V PREŠOVE

Zo západu na východ

Čo je problémom sveta? Strach
pred koncom. Preto je veľký
záujem o to, kedy to bude. Na
tom profitujú sekty. Strašia, ale
problém neriešia. Ježiš hovorí,
že o tom dni nevie nik, iba Otec.
Nikto nevie, kedy to bude. Nie
je to dôležité. Dôležité je bdieť,
očakávať Pána, byť v postoji
lásky, žiť s Kristom. Prečo sa ľudia boja konca sveta? Lebo o to
všetko, čo je na svete, prídu. Ak
všetko dávam Bohu, je pre mňa
zisk aj smrť. Ak svetu, tak beda,
lebo raz určite o všetko prídem.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti prepodobnému (zo
štvrtka) – s. 188 (s. 194)

GRÉCKOKATOLÍCKY RUSÍNSKY KALENDÁR

Čítanie na celý rok
(Prešov, -kraj-) Spolok
sv. Jána Krstiteľa vydal
Gréckokatolícky rusínsky
kalendár na rok 2008.
Toto už štvrté vydanie
svedčí o jeho obľúbenosti medzi gréckokatolíckymi veriacimi rusínskej
národnosti. V súčasnosti je počet členov spolku
vyše 420. Na začiatku kalendára je kalendárium
v gregoriánskom i juliánskom štýle, čo zvyšuje
jeho praktickú použiteľnosť v priebehu cirkevného roka. Obsah kalendára tvoria poučné
a zaujímavé články našich duchovných otcov,
ale aj dopisovateľov z radov učiteľov, študentov
a ďalších. Týkajú sa histórie našej Cirkvi, predstaviteľov cirkevného a kultúrneho života, histórie
rusínskych farností a obcí. Kalendár obsahuje aj
teologické články, básne, ale aj odborné príspevky z oblasti rusínskeho jazyka a jeho vyučovania
na školách. Ku kvalite prispieva zaujímavá graﬁcká úprava, množstvo obrázkov a fotograﬁí.
Kalendár je hodnotným príspevkom pre vzdelávanie, prínosom pre rozvoj rusínskej kultúry,
zvyšovanie národného sebauvedomovania
a hrdosti na Gréckokatolícku cirkev.
Kalendár je možné si objednať na adrese: Gréckokatolícky farský úrad Kamienka 140, 065 32.

NÁRODNÝ PROGRAM OCHRANY SEXUÁLNEHO
A REPRODUKČNÉHO ZDRAVIA

Stanovisko KBS k materiálu
Predseda KBS Mons.
František Tondra zaslal
predstaviteľom Vlády SR
zásadné pripomienky
k Národnému programu
ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia. Okrem iného sa v stanovisku
zdôrazňujú tieto základné
body:
1. Program predstavuje
opakovaný pokus vnútiť
slovenskej spoločnosti
permisívnu a individualistickú etiku, šírenie
konzumistickej ideológie
a chybný postoj k sexualite človeka.
2. Program deformuje
výchovu mládeže k rodinným hodnotám a podporuje také formy správania, ktoré rodinu oslabujú
a rozkladajú.
3. Program nerieši
skutočné problémy našej spoločnosti, naopak,

mnohé z nich (napr. zlý
demograﬁcký vývoj) by
aplikácia programu len
prehĺbila. Program dokonca nerieši ani problém tzv.
sexuálneho a reprodukčného zdravia.
4. Program nerešpektuje právo rodičov na výchovu svojich detí podľa
svedomia a náboženského presvedčenia a iné
práva, zaručené v príslušných medzinárodných
dokumentoch.
5. Program je v celku
i v jednotlivostiach v príkrom rozpore s morálnym
učením Magistéria Katolíckej cirkvi.
Vzhľadom na uvedené
skutočnosti Konferencia
biskupov Slovenska považuje predložený materiál
ako celok za neprijateľný
a žiada o jeho stiahnutie.
Mons. František Tondra

PIATOK
18. január

SOBOTA
19. január

NEDEĽA
20. január

Arcibiskupi Atanáz a Cyril

Prepodobný Makarios Egyptský

Čítania: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk
14, 3 – 9, zač. 63

Čítania: 2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk
20, 45 – 21, 4, zač. 103

O márnotratnom synovi, prepodobný Eutymios Veľký

„Načo takto mrhať voňavý olej?!“ (Mk 14, 5)

„Táto chudobná vdova
hodila viac ako všetci
ostatní.“ (Lk 21, 3 – 4)

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti svätiteľom (z piatka)
– s.187 (s.195)

Svet je jedno veľké divadlo.
Jedni pred druhými sa na niečo
hráme a skutočnosť je iná. Boh
však vidí vnútro človeka. Aj keď
ľudí sa nám občas darí balamutiť, Boha nikdy neoklameme.
Všetko závisí od úmyslu srdca.
V dnešnom evanjeliu mnohí
dávali veľa, ale úmysel nebol
hodnotný. Chceli sa ukázať,
pochváliť – bol to dar z pýchy.
Chudobná vdova nedala skoro
nič, a predsa to malo pred Bohom väčšiu hodnotu. Hodnota
daru je určená úmyslom, s ktorým ho dávam. Ježiš nehľadí na
to, koľko, ale ako.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti prepodobnému (zo
soboty) – s. 188 (s. 196)

„I vstal a šiel k svojmu
otcovi.“ (Lk 15, 20)
V živote človeka sa objavujú
situácie, ktoré sa neskôr môžu
stať zdrojom konfliktu. Ak na
oboch stranách chýba dostatok
dobrej vôle, konflikt je neodvratný. Spôsobuje prerušenie
vzťahov na krátku i dlhšiu
dobu. Je to veľmi bolestivé
a nepríjemné. Napriek tomu sa
stáva, že sa vinník zdráha urobiť krok k zmiereniu. Nie preto,
že by zmierenie nechcel. Bojí
sa, že by mohol byť odmietnutý.
V mnohých prípadoch práve takáto obava znemožňuje človeku
obrátenie – opravdivý návrat
k Bohu. Božie slovo nám však
dáva dôvod na radosť. Ukazuje
nám Boha ako Otca, ktorý s láskou očakáva a prijíma svoje
poblúdené deti. Podobenstvo

náboženstva a katechetiky
na Fakulte katolíckej teológie
Viedenskej univerzity Martin
Jäggle. Pomôcka je určená na
podporu vyučovania náboženstva v prvých triedach základných škôl ako doplnkový učebný
a metodický materiál.
Betlehemské svetlo žiari aj
z Lomnického štítu
Betlehemské svetlo pokoja aj
tento rok zažiarilo na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách.
Na toto najvyššie stále obývané
miesto v Slovenskej republike
v nadmorskej výške 2 632 metrov ho v sobotu 22. decembra
v dopoludňajších hodinách
vyniesli popradskí a kežmarskí
skauti. Už štrnásty raz počas
tejto tradície bude svietiť
návštevníkom, ako aj stálej
službe na štíte – zamestnancom
Tatranských lanových dráh
a pracovníkom Meteorologického a Astronomického ústavu
Observatória SAV.
Neoznačené správy: servis TK KBS

o márnotratnom synovi nám
zreteľne približuje veľkosť Božej
lásky.
Nikto z nás nie je Bohu ľahostajný. Podobenstvo dáva reálnu ponuku obrátenia každému,
kto sa dostal na nesprávnu
cestu života. Dvere k Bohu
sú otvorené pre každého, kto
pochopí, že sa hriechom vzdialil
od svojho Otca a Stvoriteľa.
Nebojme sa teda vyznať s ľútosťou svoje previnenia, lebo
Boh prijíma každého, kto robí
úprimné pokánie.
Keď prijmeme toto evanjeliové
posolstvo, budeme schopní riešiť a urovnávať všetky
konfliktné situácie, ktoré život
prináša, bez narušenia dobrých
vzájomných vzťahov.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti z Nedele o márnotratnom synovi – s. 143 a 202 (s. 185
a 197)
V zátvorkách sú uvedené alternatívne menlivé časti v Spasi dušu svoju.
Marián Sterančák
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Dnes sme sa naučili sporiť.
Všetko prepočítavame. Často
nás to vedie až k chamtivosti.
Nie je dobré, keď človek sporí
na blížnych. Horšie je, keď šetrí
na rodine. Ale najhoršie je, keď
človek začne šetriť na Bohu:
„Veď ty, Bože, vidíš, ako sa dnes
ťažko žije, vidíš moju situáciu.
Ja ti veľa nemôžem obetovať.“
Lenže Boh naozaj vidí. Ako sa
pred dvadsiatimi rokmi dávala
do zvončeka koruna, dáva sa
aj dnes. Moju štedrosť mi Boh
naozaj stonásobne vráti. Skús
dnes obetovať Bohu viac. A nemusí tu ísť o peniaze. Na svete
bude o jedného egoistu menej.

Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135;
Lk 15, 11 – 32, zač. 79

KRÁTKO Z DOMOVA
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Detail z pamätníka Yad Vashem.

www.vecip.com

Komisia pri pamätníku Yad Vashem v Izraeli rozhodla o udelení prestížneho titulu Spravodlivý medzi
národmi in memoriam blahoslavenému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM.

Spravodlivý
MEDZI NÁRODMI
Peter BORZA

slovo – 1/2008
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yznamenanie dostávajú Nežidia, ktorí
prispeli k záchrane rasovo prenasledovaných osôb židovského pôvodu
počas druhej svetovej vojny. Udeľuje sa od
roka 1963 a doteraz ním bolo ocenených
viac ako 20 tisíc ľudí z celého sveta (viac ako
450 Slovákov). Najznámejším oceneným je
azda nemecký továrnik Oskar Schindler, ale
medzi vyznamenanými môžeme nájsť od roka
1997 aj gréckokatolíckeho kňaza o. Michala
Mašleja, farára z Oľšavice. V roku 2007
pribudlo do zoznamu aj meno bl. biskupa
Pavla. Slávnostné odovzdanie medaily a certifikátu by sa malo konať 27. januára tohto
roka v Bratislave. Jeho meno bude napísané
na Stene pocty spravodlivých Yad Vashem
v Jeruzaleme.
Myšlienka iniciovať návrh na vyznamenanie sa zrodila začiatkom roka 2006. V tom
čase som publikoval monografiu o činnosti
Gréckokatolíckej cirkvi v období druhej sve-

tovej vojny na Slovensku. Po jej vydaní som
bol oslovený prešovským eparchom Jánom
Babjakom, SJ, a kancelárom biskupstva o.
Ľubomírom Petríkom, aby som zhromaždil
materiál a inicioval návrh na vyznamenanie.
Podnetom boli početné svedectvá návštevníkov koncentračného tábora Osvienčim, kde
videli fotografiu bl. biskupa Pavla s textom,
že pomáhal prenasledovaným Židom počas
druhej svetovej vojny.
Jeho pomoc potvrdzovala aj všeobecná
mienka medzi kňazmi a veriacimi, ale neboli známe konkrétne mená zachránených.
Ako skúseného archivára som o pomoc
pri zhromažďovaní dôkazov poprosil pána
Andreja Kaputu. Pri zbieraní archívnych
materiálov výdatne pomohol už pri procese
blahorečenia. V archíve Ústavu pamäti národa objavil žiadosť o milosť bl. biskupa Pavla
napísanú vlastnou rukou z väzenia v roku
1956. Vyvracal v nej tvrdenie, že počas

vojny kolaboroval s fašistami a domáhal sa
svedectva ním zachránených Židov, ktorých
mená aj uviedol.
Medzi dokumenty svedčiace o jeho hlboko
ľudských postojoch patrí pastiersky list kňazom z januára 1939 a list zástupcovi Svätej
stolice v Bratislave z mája 1942. V prvom
dokumente varuje pred rasizmom ako epidémiou, ktorá napáda ľudí. V tom čase sa
na Slovensku ešte len začínalo diskutovať
o riešení tzv. židovskej otázky. Písal, že ak
národ krivdí druhému, tak škodí sám sebe.
V druhom liste už reaguje na hrôzu transportov. Je možné, že bol svedkom ukrutností
Hlinkovej gardy, keď hovorí o barbarstvách
prevyšujúcich každú nehumánnosť. Vyzval
prezidenta Jozefa Tisa, aby odstúpil z úradu, alebo aby Svätá stolica naliehala na
jeho návrat do svetského stavu. Prorocky
upozorňoval na nebezpečenstvo, že ódium
z uskutočňovania nariadení tzv. židovského

rozhovor na 5 minút
kódexu padne na hlavu celého katolíckeho
kléru, resp. Katolíckej cirkvi.
Neostal iba pri verejných protestoch, ale aj
osobne v rámci svojich možností pomáhal
a mnohých zachránil. Židovské deti ukrýval
v kláštore sestier Bazila Veľkého a v ďalších
inštitúciách biskupstva. Kňazov nabádal
k poskytovaniu pomoci Židom. Dovolil im
udeľovať krst a niektorým aj vydávať falošné
krstné listy. Tie ich aj s rodinami vynímali
spod uplatňovania tzv. židovského kódexu.
Zhromažďovanie archívnych materiálov
prebiehalo pomerne ľahko, oveľa ťažšie sa
javilo nájsť zachránených Židov. Pritom pomohli Židia z Košíc, ktorí pravidelne každý
rok organizujú stretnutie zachránených
detí, záchrancov a študentov v Košiciach.
Na týchto stretnutiach sa zúčastňuje aj o.
Jozef Mašlej, synovec kňaza Michala Mašleja.
Jeho prostredníctvom som v novembri 2006

Naši traja blahoslavení a zachránená židovská rodina.

ARCHÍV AUTORA

tvrdeniu ÚŠB, keďže politická reprezentácia
Slovenska ho vnímala ako nepriateľskú
osobu s vysokým postavením a vplyvom na
spoločnosť.
Archívne dokumenty a svedectvá zachránených vykresľujú krásneho človeka plného
lásky k Bohu a blížnemu. Plne rešpektoval
dôstojnosť každého človeka a nebál sa kričať,
keď iní mlčali.
Košický rabín Jossi Steiner v januári 2007
odovzdal svedectvá a dokumenty spolu s návrhom na vyznamenanie múzeu Yad Vashem
v Jeruzaleme. Rozhodnutie o udelení titulu
prišlo neočakávane rýchlo.
Zaslúžil si túto výnimočnú poctu od národa,
ktorému pomohol. Právom o ňom platia slová
z Talmudu vyrazené na medaile Spravodlivých medzi národmi: „Ten, kto zachráni jeden
ľudský život, zachráni svet.“ 

s novým veľvyslancom Spojených štátov
amerických na Slovensku pánom Vincentom Obsitnikom
Vaša Excelencia, s akým plánom, cieľmi
a očakávaniami ste prišli ako nový veľvyslanec Spojených štátov amerických na
Slovensko?
Som veľmi, veľmi
rád.
Bolo pre mňa
veľkým potešením, že ma náš
prezident vymenoval za veľvyslanca. Je to veľká
česť pre všetkých
Slovákov – tu aj v Amerike. Mojím cieľom
je usilovať sa o to, aby sme podporovali
a rozvíjali naše medzinárodné vzťahy.
Amerika a Slovensko mali počas mnohých rokov veľmi veľa spoločného, vlastne
od konca 19. stor. až do súčasnosti sme
podporovali Slovensko. Slováci v Amerike
majú tiež veľmi dobrý vzťah k Slovensku
a chcú, aby sa naše vzťahy rozširovali.
Ako vnímate možnosť bezvízového styku
Slovenska a Spojených štátov amerických?
Úsilie o to, aby malo Slovensko bezvízový
styk s Amerikou, je ďalšou prioritou môjho
pôsobenia. Je však s tým ešte veľmi veľa
práce na vašej i na našej strane. Myslím si,
že keď budeme na tom spolupracovať, tak
sa to stane realitou. Kedy to však presne
bude, neviem. To závisí od mnohých vecí.
Ďalšou mojou túžbou je obnoviť a rozvíjať naše vzťahy na poli vzdelávania.
Slovensko je začlenené do Európskej
únie. To je vaše miesto, vaša oblasť záujmov, ale aj Amerika chce mať dobré vzťahy
so Slovenskom.
Pred svojím odchodom z Ameriky som
sa stretol s americkými Slovákmi. Hovorili
sme hlavne o tom, ako by sme mohli zlepšiť vzťahy so Slovenskom.
A o to sa budeme snažiť.
Vieme o vás, že pochádzate zo Slovenska
a že ste gréckokatolíkom. Dokonca ste veľmi
intenzívne pomáhali pri záchrane drevených
gréckokatolíckych chrámov. Aké pocity to vo
vás vyvoláva v spojení s vašou novou misiou
pre Spojené štáty americké?
Moja misia v súčasnosti zasahuje celé
Slovensko.
V minulosti som sa koncentroval na
drevené chrámy v Prešovskej eparchii.
Teraz som veľvyslancom pre celé Slovensko. Teším sa na spoluprácu so všetkými
Slovákmi, na ochranu ich dedičstva. Je to
veľmi vzácna vec nielen pre vás, ale aj pre
nás v Amerike.
Ľubomír Petrík
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oslovil zachránených s prosbou o identifikovanie mien zo zoznamu. Celej záležitosti sa
s nadšením ujal košický rabín Jossi Steiner
a pani Juliana Filová, ktorá niektorých osobne
poznala. Oslovila ich a zozbierala niekoľko
svedectiev. Tam môžeme čítať, že bl. biskup
Gojdič bol človek odvážny, neohrozený, rešpektoval dôstojnosť každého človeka.
Zachránená Marianna Zachová mala v roku 1942, keď sa začali transporty, 12 rokov.
Spolu so sestrou Zuzanou ich umiestnil do
internátu kláštora sestier Bazila Veľkého a dokonca im umožnil navštevovať gymnázium
v Prešove. „Žili sme normálnym životom bez
strachu a ohrozenia,“ napísala.
Do dramatickej situácie sa dostal jej otec Pavel Lukáč-Spitzer, keď bol spolu s o. biskupom
v meste a Hlinkova garda začala chytať Židov.
Biskup Gojdič ho pevne objal a ochránil pred

gardistami. Rodinu Fleischerovcov zachránil
z transportu, ktorý smeroval do Osvienčimu.
Erika Kleinová, rod. Fleischerová, mala len
päť rokov. K tomuto hrdinskému skutku
postačilo osvedčenie o krste, ktoré osobne
vydal. Zachránená Erika si spomínaný dokument z 13. júna 1942 uchovávala a priložila
ho k svojmu svedectvu. Znamenal život pre
celú jej rodinu.
Hlbokou ľudskosťou a hrdinskou obetavosťou zachránil tri desiatky nám známych
rasovo prenasledovaných osôb. V skutočnosti
ich bolo iste viac. Nepoznáme zachránených
z Michaloviec a Humenného, aj keď v Michalovciach sa s nimi stretol pred kláštorom
otcov redemptoristov v auguste 1942 a povzbudzoval ich, aby sa nebáli. Tajná polícia
(ÚŠB) informovala, že biskup Gojdič sa bozkával zo Židmi a skutoční veriaci tým boli
značne pohoršení. Netreba sa však čudovať
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Čo hovorí prameň,
KEĎ Z NEHO PIJÚ SMÄDNÍ?
Valéria JURÍČKOVÁ
Neviem, či ste si niekedy predstavovali krásu zasľúbenej zeme. Ten
pocit, ktorý zažíval Mojžiš pri pohľade na ňu z vrchu Nebo. Vzácny
pohľad a ešte vzácnejší kus zeme.
Svojmu ľudu ju predsa daroval
sám Stvoriteľ. Bolo to dokonalé.
Pred Mojžišom sa rozprestierali
hory i doliny, úrodná zem i púšť.
Iba rieka takmer žiadna... len Jordán. Nijaký veľtok podobný Nílu.
„Odkiaľ bude môj ľud čerpať vodu
pre svoj život?“

slovo – 1/2008
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dpoveď nájdeme v Knihe Deuteronómium (11, 11 – 12): „Krajina,
do ktorej tiahneš, aby si ju vlastnil,
je krajinou vrchov a rovín a zavlažovaná je z neba dažďami, krajinou, o ktorú
sa stará Pán, tvoj Boh, a sú na ňu ustavične upreté oči Pána, tvojho Boha, od
začiatku roka až do konca.“
Dobre vymyslené!
Izrael je skutočne krajinou závislou od
dažďov a rosy. Dnes jej poľnohospodárstvo prekvitá ako svedectvo toho, že Boh
sa o svojich naozaj stará. Pán chcel, aby
bol človek od neho závislý. Aby jeho živobytie viac ako od ľudskej práce záviselo
od Božieho požehnania. Pretože aj najväčšie poľnohospodárske majstrovstvo
je v Izraeli zbytočné, ak zlyhá „nebeský
zavlažovací systém“.
Voda mala teda ľudu v prvom rade pripomínať ich závislosť od Boha. Mala ho
viesť k postoju vďačnosti, bázne a pokory
pred ním. Ale Boh vedel, že ľud mu verný
nebude. A preto mu dal Tóru, ktorá človeku ako zrkadlo ukáže jeho zlyhania
a povedie k snahe po posvätení.

Ilustračná snímka.

Uzdravujúce Božie slovo
Ak Biblia hovorí o vode (a spomína ju
naozaj často), nemyslí tým len známu
číru tekutinu. Obraz vody predstavuje
v Písme samotné Božie slovo, o čom
svedčí napríklad Izaiáš (55, 10n): „Lebo
ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá
jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na
jedlo: tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde
z úst, nevráti sa ku mne naprázdno,
ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na
čo som ho poslal“, ale aj apoštoli Peter
(1 Pt 1, 22n) či Pavol (Ef 5, 26). Voda zo
skaly počas putovania do Kanaánu je
predobrazom Božieho slova tak, ako je
skala obrazom Krista.
Všetci vieme, že voda očisťuje. Podobne
Písmo. Tóru Boh daroval ľudu preto, aby
ho ochránil pred okolitými národmi.
Špina spôsobuje choroby a smrť. Ak by
Izrael nemal Tóru, preberal by zvyky pohanov a postupne by na Boha zabudol.
Poznanie Zákona spôsobilo poznanie
hriechu a malo viesť k zmene života,
k oddeleniu sa od „spôsobov pohanov“
a posväteniu sa živému Bohu. Mojžiš
ustanovil systém rituálneho očisťovania
(tzv. mikvy), ktorý vyvolený národ dodnes viac či menej dôsledne dodržiava.
Ale tieto mikvy nemôžu dať človeku
očistenie raz a navždy. Sú len predobrazom toho, čo pre nás spravil Ježiš, ktorý:
„miluje Cirkev a seba samého vydal za
ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom

fantasyartdesign.com

vody a slovom, aby si sám pripravil
Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani
vrásky, ani ničoho podobného, ale aby
bola svätá a nepoškvrnená.“ (Ef 5, 26n)
Apoštol Pavol v Liste Títovi pokračuje
v nastolenej téme: „Ale keď sa zjavila
dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho
láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali,
ale zo svojho milosrdenstva; kúpeľom
znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze
Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme,
ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa
nádeje dedičmi večného života.“ (Tit
3, 4 – 7) Práve toto je cieľ – nádej, ktorú
nám priniesol Ježiš. Lebo po tom, čo
boli Adam a Eva vyhnaní z raja a k jeho
bráne Boh postavil mohutných cherubov
s ohnivými mečmi, ľudia žili a zomierali
bez nádeje. Tóra sa pre svoju prísnosť
stala viac bremenom ako pomocou, lebo
naplniť ju bolo človeku nemožné. Až do
čias príchodu Ježiša.

S kamienkami vo vreckách
Známy ruský pravoslávny teológ Simeon Vyšňakov spája prvú kázeň Jána
Krstiteľa a začiatok jeho činnosti so
slávením biblického sviatku Jom Trua
(v preklade Deň trúbenia, Lev 23, 23
– 25). V židovskej tradícii je tento deň
časom Božieho súdu, počas ktorého
sa rozhoduje o zápise do Knihy života.

Vznikla tradícia ísť v tento deň k vodným
tokom s vreckami plnými kameňov,
a tam ich obradne do rieky vyhodiť.
Kamene hádzané do vody symbolizovali
ľudské hriechy uplynulého roka, ktorých
sa Židia chceli zbaviť (na základe textu
proroka Micheáša 7, 19: „Zase sa zmiluje
nad nami, zmyje naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny“).
My vieme, že aj keby sme nahádzali
tony skál do mora, hriechu ešte zbavení
nebudeme. S. Vyšňakov predpokladá,
že Ján Krstiteľ využil veľké množstvo
zákonníkov a farizejov zhromaždených
pri Jordáne, aby im ohlásil, že spasení
nebudú preto, že sú „synmi Abraháma“,
teda len na základe vyvolenia Izraela. Ján
poukazuje na osobný hriech každého,
na bezmocnosť človeka zbaviť sa ho,
čím pripravuje cestu kázaniu evanjelia
o spáse. Židia sa dodnes nepovažujú za
hriešnych, ale za spravodlivých, lebo sú
vyvoleným národom. Hriech je pre nich
skutkom, a preto nechápu, že potrebujú
Mesiáša, ktorý ich oslobodí z otroctva
hriechu. Kým nespoznajú svoju hriešnu
prirodzenosť, nemôžu ani uveriť v Ježiša
ako Mesiáša a v jeho evanjelium.

Najvzácnejšia odroda vína
Krátko po tom, čo Ján pri Jordáne upozorňuje na nevyhnutnosť pokánia, sa
v Káne Galilejskej koná svadba. A znova
sú opisované udalosti sprevádzané vzácnou vodou, ktorú Ježiš premieňa na niečo
lepšie – na víno (a to v Biblii symbolizuje
radosť). Pozrime, koľká symbolika sa
skrýva v tomto zázraku. Ježiš ukazuje,
že prišiel naplniť zákon. Ba že to, čo
doteraz nebolo možné nikomu, dokoná
neskôr na Golgote. Vodu zákona, ktorý
bol bremenom pre nemožnosť naplniť ho,
premieňa Ježiš na evanjelium, radostnú
zvesť o spáse (lebo víno obveseľuje srdce
človeka). Túto symboliku neskôr Ježiš
posunie ešte ďalej, keď kalich vína pred
svojím umučením premení na svoju krv,
ktorá sa vylieva za život sveta.

Stretnutie pri studni

Živé vody na púšti
Už sme si niekoľkokrát povedali, že
voda v Písme predstavuje samotné Božie slovo. Ba živá voda, o ktorej hovorí
Pán Ježiš, je slovom spásy, evanjeliom či
radostnou zvesťou o vykúpení. V tomto
svetle sa pozrime na slová proroka Izaiáša: „... vyvierať budú na púšti vody a potoky na pustatine. Vyschnutá zem bude
jazerom a suchá pôda prameňom vôd;
na mieste, kde sa rozvaľovali šakaly, je
zeleň trsti a šašiny.“ (Iz 35, 6 – 10)
Púšť je tam, kde niet života. A my vieme, že ten, kto je skutočným životom, je
Ježiš Kristus. Z dnešného Izraela (či už
v krajine Izrael alebo v diaspóre) svojho Mesiáša pozná len malé percento.
Dnešný Izrael (ba nielen ten, ale aj mnohé iné krajiny) skutočne pripomína púšť,
na ktorej v ostatných desaťročiach začali
vznikať zelené oázy v podobe mesiánskeho hnutia. Ak proroci jednotne tvrdia, že
v posledných časoch táto púšť zakvitne
v dôsledku toho, že bude zavlažovaná
„živou vodou“, je tu veľká nádej, že Izrael
spozná svojho Mesiáša a že vyvolenému
národu bude ohlasované Slovo o spáse

v Ježišovi Kristovi. Dosvedčujú to aj
slová proroka Ámosa: „Hľa, prídu dni
- hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem
hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po
vode, ale po počúvaní Pánovho slova!“
(Amos 8, 11)
Ezechiel rozvíja uvedenú myšlienku
slovom o tom, že čistá voda, ktorú Pán
zošle na svoj ľud, spôsobí jeho očistenie
od hriechu, od modiel a následne dá
Pán ľudu „nové srdce“: „... vezmem vás
z národov a pozbieram vás zo všetkých
krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu.
Potom budem na vás kropiť čistú vodu,
že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn
a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového
ducha vložím do vás; odstránim z vášho
tela kamenné srdce a dám vám srdce
z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho
vnútra a spôsobím, že budete kráčať
podľa mojich nariadení, zachovávať
moje výroky a plniť ich. Budete bývať
v krajine, ktorú som dal vašim otcom,
a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“ (Ezch 36, 24 – 28)

 Božie slovo nás učí spoliehať sa

na Pána; učí nás vďačnosti za jeho
požehnanie v našich životoch. Ako
úroda Izraela svedčí o Božej dobrote
a starostlivosti, aj naše životy
majú byť svedectvom Božej veľkosti
a jeho slávy.

 Božie slovo nás usvedčuje

a očisťuje, aby sme žili „zdravý“
život, posvätený pravdou, oddelený
od skutkov sveta.

 Božie slovo dáva ľuďom radosť

z toho, že už tu na zemi môžu žiť
vo svetle Božej tváre, a nádej na
večný život v nebeskom kráľovstve,
kde „Baránok, čo je v strede pred
trónom, bude ich pásť a privedie ich
k prameňom vôd života. A Boh im
zotrie z očí každú slzu“ (Zjv 7, 17)

 Božie slovo v nás má spôsobovať
bolesť za tých, ktorí nepoznajú
Pána; má spôsobovať túžbu deliť sa
s inými s dobrou zvesťou evanjelia.

Je absurdné, aby človek zomrel od smädu pri prameni čistej vody. Ba v ostatnej
dobe sa čoraz intenzívnejšie apeluje na
dodržiavanie pitného režimu, potrebného pre naše zdravie. Koľkí však napriek
tomu, že majú doma Bibliu a môžu ju
čítať a študovať, zomierajú od smädu pri
prameni?! Ak má človek v priemere vypiť
dva litre vody denne, koľko Božieho slova
by mal prečítať každý deň pre zdravie
svojej duše? 
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Názorné dôsledky týchto skutočností
približuje jeho stretnutie so Samaritánkou. Ježiš prichádza počas horúceho
dňa k studni a žiada tú, s ktorou by sa
normálne on ako Žid nemal rozprávať,
o vodu. Po úvodnom rozhovore zrazu
vyťahuje z rukáva najdôležitejší tromf
– živú vodu, ktorá uhasí smäd naveky:
„Každý, kto pije túto vodu, bude znova
smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.
A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom

prameňom vody prúdiacej do večného
života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi
takej vody, aby som už nebola smädná
a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal
jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď
sem!“ (Jn 4, 13 – 15). Možno ste si všimli,
že Ježiš na prosbu Samaritánky reaguje,
akoby bol hluchým, prepočul jej prosbu,
nepochopil ju alebo chcel odsunúť rozhovor na inú koľaj, keď jej káže zavolať
manžela. Nie je to však pravda. Spomeňme si na to, čo sme čítali vyššie: ak voda
predstavuje v Biblii Božie slovo, potom
živá voda, ktorú priniesol Ježiš, bude tým
„vínom“ z Kány Galilejskej, bude evanjeliom o spáse. Kto túto „vodu“ od Ježiša
príjme, bude naozaj žiť naveky. A nielen
to. Viera v Ježiša ako Mesiáša v človeku
spôsobí túžbu deliť sa s touto zvesťou
s inými, túžbu ohlasovať a svedčiť.
Ježiš teda na prosbu Samaritánky reaguje veľmi dôsledne a prorocky. Najprv
ju usvedčuje z jej hriechu. Ukazuje na
to, z čoho musí robiť pokánie. Keď tak
samaritánska žena spraví, jej srdce
očistené pokáním môže zbadať v Ježišovi
sľúbeného Mesiáša. Tým nielen splní
jej želanie, ale ona svojím následným
správaním zároveň potvrdí pravdivosť
Ježišovho prísľubu. Samaritánka ide
a všade rozpráva o stretnutí s Ježišom
a o tom, že v ňom spoznala Mesiáša.
Prijaté slovo sa v nej stáva prameňom,
ktorý sa prelieva do životov počúvajúcich
a spôsobuje v nich život.
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rozhovor

Voda,

VODA,
voda
O celoročnom svätení vody

N

ielen v bežnom, ale aj v cirkevnom
živote sa často používa voda. Keby sme
chceli nájsť mesiac, počas ktorého sa
o túto životodarnú tekutinu z náboženského
hľadiska zaujímame najviac, nepochybne by
to bol január. Súvisí to s Bohozjavením, ktoré
je v prvom rade sviatkom Kristovho krstu
v Jordáne.
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Otec Marcel, prečo vôbec existuje svätenie
vody?
Aby sme našli odpoveď na túto otázku,
najprv treba nastoliť iný problém: Aké je poslanie kňaza? Odpovedať môžeme rozličnými
spôsobmi, ale najvšeobecnejší by znel takto:
Základným poslaním kňaza je posväcovať tento
svet, vesmír, jeho matériu. Keďže mimoriadne
dôležitou súčasťou sveta je voda, bez ktorej by
neexistoval život, ani prirodzený, ani nadprirodzený, kňaz má posväcovať aj vodu.
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Je podľa vás úlohou kňaza posväcovať vesmír? Nie je azda jeho základným poslaním
posväcovať človeka?
Isteže, v konečnom dôsledku ide o človeka,
ale nielen oňho a nie vždy priamo oňho.
Často počúvame o prvotnom (dedičnom)
hriechu. Zmieňujeme sa o jeho dôsledkoch
pre ľudskú prirodzenosť. Pripomíname, že
zatemnil myseľ, oslabil vôľu, spôsobil našu
smrteľnosť a vnútorný chaos. Zabúdame však
na to, že prvotný hriech negatívne poznačil
celý vesmír. Poukazuje na to svätý apoštol
Pavol, keď v Liste Rimanom (8, 19 – 22) píše:
„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia
Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené
márnosti – nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho,
ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo
stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy,
aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí.
Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá
a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz.“
Kňaz teda neposväcuje len človeka, ale aj celý
vesmír. V súvislosti s božskou liturgiou sa
často zdôrazňuje, že má kozmický charakter.
Práve preto sa kňaz a posluhujúci pohybujú vo
svätyni podobným spôsobom, akým sa planéty
pohybujú okolo Slnka. Ak si uvedomíme tento
kontext, nemôžeme zabudnúť ani na vodu.

Aké svätenia vody pozná naša cirkev?
Gréckokatolícka cirkev, keďže patrí medzi
východné cirkvi konštantínopolskej tradície,
pozná tri druhy svätenia vody.
Povedzme si niečo o prvom spôsobe.
Pán Ježiš poslal svojich učeníkov do sveta
najmä preto, aby učili národy Božím pravdám
a krstili ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha
(Mt 28, 19 – 20). Nevyhnutnou matériou krstu
je voda. Ak jej prostredníctvom máme niekoho
zbaviť hriechov a zaradiť ho do Kristovej cirkvi,
najprv (ak nejde o mimoriadnu situáciu) ju
treba posvätiť. Znamená to zbaviť ju akéhokoľvek pôsobenia diabla a preniknúť ju božskými
energiami Svätého Ducha. Toto posvätenie vody
nie je časovo náročné. Spočíva v ekténii, ktorú
by mal predniesť diakon, a v kňazskej modlitbe.
V ekténii prosíme, aby bola voda posvätená
mocou, pôsobením a zostúpením Svätého
Ducha, aby jej bola zoslaná milosť vykúpenia,
požehnanie Jordána, a aby sa stala kúpeľom
znovuzrodenia, odpustením hriechov a rúchom
neporušiteľnosti. V kňazskej modlitbe sa zdôrazňuje, že voda je Božím stvorením a žiada sa
o jej neprístupnosť nepriateľským mocnostiam
a naplnenie anjelskou silou. Napokon kňaz urobí na vode znamenie kríža (trikrát ponorenými
prstami a trikrát dýchnutím), pričom hovorí:
„Nech sa znamením obrazu tvojho kríža zrútia
všetky nepriateľské mocnosti.“
Pri uvedenom svätení vody teda zohráva
dôležitú úlohu znamenie kríža.
To rozhodne áno. A nielen pri tomto, ale aj pri
ostatných sväteniach vody, ba dokonca pri úplne všetkých sväteniach. Prakticky odnepamäti,
prinajmenšom od čias svätého cisára Konštantína a jeho matky Heleny, sa kríž považuje za
znak víťazstva nad hriechom a diablom.
Čo môžeme povedať o druhom spôsobe
svätenia vody?
Druhým je takzvané Veľké svätenie vody.
Viaže sa k Bohozjaveniu. Keďže tento sviatok
je jedným z najstarších kresťanských sviatkov
– podľa niektorých liturgistov existoval už
v apoštolských časoch – opodstatnene môžeme
predpokladať, že aj Veľké svätenie vody je mi-

moriadne starobylé. Naznačuje to aj skutočnosť,
že hoci cirkvi latinskej tradície slávenie Pánovho
krstu v Jordáne preložili na nedeľu po tomto
sviatku, vodu aj naďalej svätia 6. januára.

Prečo sa spomenuté svätenie vody nazýva
veľkým?
Z dvoch dôvodov. Po prvé: časovo je relatívne
náročné. Jeho súčasťou sú tropáre, starozákonné čítania, apoštol, evanjelium, ekténia s vlastnými prosbami a rozsiahla modlitba svätého
Sofronia, jeruzalemského patriarchu. Počas
tejto kňazskej modlitby sa trikrát ponárajú do
vody tri zapálené sviece, tri razy sa do vody
fúka v tvare kríža, tri razy sa voda požehnáva
rukou v tvare kríža a napokon sa tri razy do
vody ponára kríž za spevu tropára sviatku.
Trojitá svieca symbolizuje Presvätú Trojicu,
ktorá sa zjavila pri Ježišovom krste. Dýchanie
predstavuje azda najpôvodnejší kresťanský
spôsob exorcizmu. Ponorenie ruky nás neprekvapuje, lebo takto sa žehná relatívne často.
A kríž sme už spomenuli. Toto svätenie vody
sa však nazýva veľkým ešte z omnoho dôležitejšieho dôvodu. V jednom zo svojich diel svätý
Ján Zlatoústy hovorí, že voda, ktorú si v tento
deň veriaci odnášajú domov, sa neskazí, hoci
sa uskladňuje jeden, dva alebo tri roky. Túto
skutočnosť nazýva „zjavným znamením“.
Ako sa nazýva tretí druh svätenia vody?
Malé svätenie vody. Hoci jestvuje aj v skrátenej
verzii, z hľadiska rozsahu ho za malé považovať

listáreň

Duchovný otec!
Prečo sa kňazi nahlas nemodlia modlitbu
premenenia? Myslím si, že to pomôže lepšiemu duchovnému prežívaniu liturgie.
A prečo sa pri ekténii za zomrelých nemodlíme „Daruj im, Pane“, ale „Daruj nám,
Pane“?
Michal

Milý Michal,

nemôžeme. Obsahuje zvyčajný začiatok, 142.
žalm, Boh je Pán s veršami, tropáre, 50. žalm,
niekoľko desiatok iných tropárov, apoštol, evanjelium, ekténiu s vlastnými prosbami a kňazskú
modlitbu s trojnásobným posvätením rukou
a krížom, stichiru, ďalšiu ekténiu, modlitbu pri
sklonených hlavách a prepustenie.

Kedy sa slávi Malé svätenie vody?
Nepochybne poznáte výrok: Marec – poberaj
sa starec! Táto ľudová múdrosť reflektuje skutočnosť, že v našom podnebnom pásme je marec
veľmi záťažovým mesiacom na zdravie človeka. V Konštantínopole bol takýmto mesiacom
august, preto sa každoročne 31. júla vyberali
z cisárskej pokladnice drevá svätého kríža, na
ktorom kedysi visel náš Spasiteľ, a uložili sa na
tetrapode Veľkého chrámu, čiže chrámu Hagia
Sofia. Počnúc nasledujúcim dňom sa nosili
v slávnostnom sprievode po celom meste, aby
Pán všetky miesta posvätil a odvrátil choroby.
14. augusta sa potom znova odkladali. Okrem
toho sa každoročne 1. augusta prostredníctvom týchto svätých driev posviacala voda,
ktorá mala slúžiť na uzdravenie chorôb. Malé
svätenie vody sa teda koná predovšetkým 1.
augusta a slávi sa najmä preto, aby ľudia dosiahli uzdravenie.

a správny. Svätenie vody sa totiž nemusí sláviť
len 1. augusta, ale kedykoľvek je to potrebné.
Odpustové slávnosti sú príležitosťou, pri ktorej
sa na jednom mieste zhromaždí veľké množstvo
veriacich ľudí. Viacerí z nich majú nejaké zdravotné ťažkosti. Je veľmi správne pokúsiť sa im
pomôcť aj uvedeným spôsobom.

Slovíčko na záver...
Úprimne želám všetkým čitateľom Slova, aby
aj pomocou svätenej vody stále viac dosahovali
zbožstvenie, ktoré je cieľom nášho života.
Za rozhovor ďakuje Milan Kandráč.
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Malé svätenie vody je neraz súčasťou programu našich odpustových slávností.
Áno. Uvedený zvyk existuje už niekoľko
rokov a možno ho považovať za veľmi pekný

 Otec ThLic. Marcel Gajdoš
sa narodil 9. januára 1974
v Bratislave. Po ukončení gymnázia
bol prijatý na Rímskokatolícku
bohosloveckú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave a do
kňazského seminára. Keď
objavil svoju príslušnosť ku
Gréckokatolíckej cirkvi, prestúpil
na Teologickú fakultu Prešovskej
univerzity. V roku 2001 prijal
kňazskú vysviacku z rúk vladyku
Milana Chautura, od ktorého dostal
poverenie pracovať na preklade
bohoslužobných kníh do slovenčiny.
Je ženatý a má štyri deti.

čo sa týka modlitby premenenia, je naozaj
veľmi povzbudzujúca. Ale osobne musím
priznať, že nielen tá. V liturgii je množstvo
nádherných modlitieb, ktoré ma povznášajú k Bohu a učia ma správne žiť tým najprirodzenejším spôsobom. A keďže nemôžem
odpovedať za všetkých kňazov, opíšem
vám svoj postoj k vašej prvej otázke.
Ja z hľadiska vonkajších znakov rozlišujem
tri liturgie – slávnostnú, nedeľnú a každodennú. Ľudia akosi očakávajú, že slávnostná je dlhšia, a preto nemajú problém prijať
aj modlitbu, ktorú inak nepočujú. Ak by
sme to však urobili pri nedeľnej liturgii,
niektorí z „nedeľných“ veriacich by zvyšok
liturgie prežili v súde a posudzovaní. Už by
ich neoslovilo nič, lebo by cítili krivdu, že
musia znášať prítomnosť Boha o pár minút
dlhšie, než si naplánovali. A hoci nemôžem
povedať, že mi ide o nich, viac mi na srdci
ležia ich deti. Ak tie budú vidieť takýto
negatívny postoj voči sláveniu Eucharistie,
nebudú ho mať samy?
Ale cez týždeň by možno bolo vhodné, aj
keď – alebo práve preto – že tam chodia
stále tí istí, sa raz tú, inokedy inú modlitbu
modliť nahlas. Bez teatrálnosti, prirodzene
a úprimne sa nahlas porozprávať s Bohom. Toto však nie je návod pre všetkých.
Každý kňaz je iný a každá farnosť je iná. Je
potrebné byť veľmi múdry a plný lásky, aby
azda pre moje poznanie niekto nezanevrel
na Boha.
A čo sa týka prosby za zomrelých, je potrebné si uvedomiť, že prosíme my. A ak my
o niečo prosíme, my to aj dostaneme. Boh
vyplní naše prosby z lásky k nám. A preto
môžeme v pokoji a pravde povedať: „Daruj
nám, Pane.“ A to, že naša prosba obsahuje
odpustenie hriechov a večný život pre
niekoho, umocňuje Božiu lásku k nám, lebo
to, čo robíme, je zasa prejavom našej lásky
k nášmu zomrelému. Je to akoby nám Boh
daroval milosť pre niekoho, akoby nám daroval život odsúdenca. A my sme mu túto
milosť odovzdali, my sme mu tak jeho život
zachránili. Toto Božie milosrdenstvo sa
nám nevyhýba, ale zapája nás do Božieho
obdarovania. Tým sa spolupodieľame na
nádeji pre tých, ktorí ju potrebujú.
o. Juraj
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spoločnosť

Sloboda alebo
zahodený dar?
Juraj GRADOŠ
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edávno Ústavný súd Slovenskej republiky vyriekol ortieľ, ktorým naďalej povolil interrupcie do 12. týždňa
tehotenstva (teda do 3. mesiaca), pričom
podľa niektorých to, že označil interrupcie
do 24. týždňa (6. mesiaca) tehotenstva za
nelegitímne, sa dá odstrániť obyčajnou novelou zákona. A tak deti, ktoré by sa tak radi
narodili, matka z hocijakého dôvodu, hoci aj
toho, že nechce v noci vstávať a kŕmiť ich,
alebo že jej tehotenstvo „uberá“ na kráse, má
právo dať zabiť. Inak to neviem pomenovať.
Ony by chceli žiť, no my im to neumožníme.
A koľko rodín by takéto dieťa s radosťou prijalo a staralo sa oň tak ako o vlastné!
Tu sa to začína. Ak teda dovolíme matke
rozhodovať o živote dieťaťa, o chvíľu niekto
príde aj u nás s návrhom, aby človek rozhodoval o svojej smrti tak, ako rozhoduje
o svojom živote. A keďže chce umrieť bezbolestne a dôstojne, vyžaduje od spoločnosti
takúto službu. Je to zvláštne. Žijeme, aj iní
chcú žiť, ale nakoniec aj tak sa všetko končí
predčasnou smrťou.
Toto všetko je dôsledkom rozvoja ideológie,
ktorá už pred desaťročiami úplne prenikla do
spoločnosti, a ktorá nás svojou melódiou obklopuje tak, ako to znie v starom nemeckom
choráli: „Uprostred života sme v objatí smrti.“ Veď predsa už pred desaťročiami schválila
verejnosť heslá žien volajúcich po potrate,
ktoré tvrdili: „Moje brucho patrí mne“, hoci
v podstate nešlo o brucho, ale o život a smrť
nového občana tejto zeme.

Volanie: „Moja smrť patrí mne!“ preto
potom nemohlo na seba nechať čakať večne
– a ani nové obchodné odvetvia, ktoré sa
tomuto úsiliu venujú skôr komerčne. Žaloba
Jána Pavla II., týkajúca sa novej „kultúry smrti“, nebola bezdôvodná. Krédo tejto kultúry

 Ženy kričali: „Moje brucho patrí
mne!“ Schválili sme to. A výsledok?
Milióny mŕtvych nenarodených detí
do 6 mesiacov.
Teraz kričia: „Moja smrť patrí mne!“
znie, že smrť je vykúpením – a za ňou čaká
na všetkých umierajúcich veľké milosrdné
nič. Pomocníkov pri umieraní preto možno
chápať aj ako misionárov, ktorí vo svojej
horlivosti nezaostávajú za nijakou sektou,
ako zaliečavých vlkov v ovčom rúchu.
Ich skutky ich však ukazujú ako možno najhorších páchateľov zločinu bez akýchkoľvek
škrupúľ, nemilosrdne realizujúcich agresívny
nihilizmus, ktorý nevychádza zvonka, ale
zvnútra spoločnosti.
V západnej Európe sa tento boj života
a smrti už začal a keďže aj my patríme do
Európskej únie, týka sa aj nás. Švajčiarska
polícia zatvorila kliniku Dignitas (Dôstojnosť), ktorá poskytovala eutanáziu, čiže
dobrovoľný odchod zo života s odbornou
pomocou. Byt, v ktorého zariadení sa uskutočňovali asistované samovraždy, nechalo
zastupiteľstvo obce Stäfa vyprázdniť. Odô-

vodnilo to tým, že spoločnosť prevádzkovala
služby napriek výslovnému zákazu. Klinika
vraj často stresovala miestne obyvateľstvo
množstvom rakiev pripravených pre klientov
na chodníku pred budovou.
„Dali sme zariadenie zavrieť, aby sme
zabránili ďalšiemu rastu napätia medzi
obyvateľmi danej štvrte,“ povedal starosta
obce Daniel Scheidegger. „Ignorovali zákaz
a stále vykonávali asistované samovraždy,“
dodal. Agentúra Reuters uviedla, že klinika
už v tomto roku raz musela vyprázdniť byt,
v ktorom pôsobila. Je preto pravdepodobné,
že bude v činnosti pokračovať. Riaditeľ Dignitas Ludwig A. Minelli už pred časom povedal,
že bude asistované samovraždy vykonávať
hoci aj v karavane.
V roku 2005 využilo možnosť umrieť vo
Švajčiarsku 354 klientov. V roku 2006
Dignitas poskytol eutanáziu 195 klientom.
Medzi jej klientmi boli aj Česi. Minulého roka
sa medzi nich zaradila aj rakovinou trpiaca
francúzska herečka Maia Simonová. Mala
67 rokov.
Nemeckému páru pomýšľajúcemu na samovraždu sa organizácia usilovala pomôcť
„dôstojne“ uskutočniť zúfalý plán priamo
na istom parkovisku. Záležitosť mala byť
akýmsi verejným demonštrovaním aktu, pretože pracovníci organizácie – aké dojímavé!
– nenašli „voľné miesto v nejakom útulku“,
kde by mohli pomôcť svojím klientom so
samovraždou.
Švajčiarske orgány, ktoré im dlho nebránili
v ich aktivitách, pri ktorých išlo väčšinou
o životom unavených Nemcov, im túto akciu
v extra na tento účel prenajatých miestnostiach a hoteloch prísne zakázali, iste aj
v zmysle dobrej povesti hotelierstva. Preto
prikročili k akcii na parkovisku. Akt vyvolal
všeobecné zhrozenie, ktorým sa politici, lekári, kardináli, biskupi, ako aj strážcovia etiky
rôznych vyznaní od tohto činu dištancovali
a ostro ho odsúdili. Obvinenia sú formulované od „šokujúce“ a „človeka nedôstojné“ až
po „neprijateľné“ a aj tak sú iba znamením
všeobecnej bezmocnosti voči javu, ktorý už
dávno prenikol hlboko do spoločnosti.
Aktívna pomoc pri umieraní je v Nemecku nepovolená. No tam, kde niet nijakého
konsenzu o zmysle života, nemožno zmysel
umierania už vôbec definovať. Diskusia
o tom, či teda – ako to formulovala biskupka
evanjelickej cirkvi Kässmannová – „ľudia
zomierajú pomocnou rukou človeka alebo
vražednou rukou človeka“, nás už neopustí.
V budúcnosti ešte naberie na ostrosti. Pretože
môže byť možno pohodlné premýšľať o iných
motívoch – okrem čisto obchodných záujmov
– u tých, čo považujú za svoje poslanie ťažko
chorým s pobožne sklopeným zrakom podať
usmrcujúci jed namiesto bolesť tíšiaceho
lieku. 

svedectvo

Keď sa ma dotkla
jeho láska
Anna

P

ochádzam z rodiny, ktorá má svoje
korene v židovstve. V detstve som žila
a bola vychovávaná u dedka. Čím viac
o tom teraz premýšľam, tým som si istejšia,
že môj dedko poznal Pána, Mesiáša. Pamätám si, ako často hovoril, že rieky krvi tiekli
a budú tiecť kvôli rasovým, národnostným
a náboženským rozdielom. Tieto slová sa do
môjho srdca vryli navždy. Nikdy som nemohla pochopiť nenávisť... Neskôr, keď som ju
spoznala, často som sa modlila k Bohu.
Keď som skončila školu, odcestovala som do
Kyjeva, mesta, kde som sa narodila. Tam som
pracovala a pokračovala v štúdiu. Na Boha
som už skoro vôbec nemyslela. Ani Biblia sa
vtedy nedala kúpiť. Životné podmienky boli
v tom čase ťažké, uprostred ľudí panovala
nenávisť, najmä vo vzťahu k Židom. Viem
o tom, pretože som to neraz počula, keďže
mňa nepovažovali za Židovku. Pamätám si,
že pri tom spomínali meno Ježiša. V tom čase
som si myslela, že Ježiš Kristus je najväčší
antisemita.
Teraz sa to hanbím priznať, ale vtedy takto
rozmýšľali mnohí. V roku 1978 sme museli
pre rodinné problémy a pre záchranu manžela opustiť vlasť a odcestovali sme do USA.
Keďže som vedela dobre po anglicky, zamestnala som sa v nemocnici ako tlmočníčka.
Keď som sa raz večer unavená vrátila domov
z práce, zazvonil telefón. Hlas na druhej
strane sa predstavil ako rabín Notik. A zrazu
mi začal vyčítať, že moja vnučka navštevuje
Ruský klub. Rabín Notik mi rozhorčený
oznamoval, že v tomto klube sa stretávajú
pochybní ľudia a robia tam strašné veci. Bol
pohoršený tým, že naše deti namiesto toho,

aby chodili do synagógy, chodia nevedno
kam. Povedala som mu, že keď ich nevedel
udržať v synagóge, je to jeho vina, nie ich. No
napriek tomu som sa rozhodla porozprávať
sa s vnučkou. Tá sa potešila a pozvala ma,
aby som s nimi počas víkendu išla k rieke,
kde sa stretávali a spolu študovali Bibliu.
Musím priznať, že som zriedka stretávala
takých milých a láskavých ľudí, ako boli títo.
Sedeli sme pri ohni, spievali, rozprávali sa.
Dokonca ma požiadali, aby som im pomohla
naučiť sa piesne v ivrite.
Od tohto dňa sme sa stali priateľmi. Vrátila
som sa domov. Dostala som Bibliu, otvorila
Novú zmluvu (Brit hadaša) a začala som
čítať. Nikdy predtým som nevyplakala toľko
sĺz, ako pri čítaní tejto knihy. Celý čas nás
klamali! Zrazu som zistila, že Ježiš, ktorého
v ivrite nazývali Ješua, je Mesiášom. Jeho
matka Mária bola Židovkou. Toto bol nový
objav! Čím viac som čítala o Ježišovi, tým
viac sa ma dotýkala jeho láska k ľuďom, jeho
láska k Bohu, ktorého nazýval Otcom. Všetci
dvanásti učeníci boli Židia, ako i ľudia, ktorí
napísali Novú zmluvu (Brit hadaša), okrem
Lukáša.
Neskôr som spoznala, že práve Židia boli
prvými veriacimi v to, že Ježiš je Mesiáš a že
práve oni sa usilovali rozprávať o Mesiášovi
iným národom. Začala som študovať Písmo.
Takýmto spôsobom ma rabín Notik – určite
to ani sám nechcel – priviedol k najdôležitejšiemu poznaniu. Ukázal mi cestu, ako nájsť
Mesiáša a za to som mu veľmi vďačná.
Nemôžeme nikdy predvídať, kedy a akým
spôsobom Boh získa naše srdcia. Ale on vie,
ako nás priviesť k pravde. 

BIBLICKÉ OTÁZNIKY MARICE KIPIKAŠOVEJ

Je pravda, že prorokyňa
Debora bývala pod palmou?

Á

znamenalo to, čo neskôr „sedieť v bráne“.
Izraeliti z rôznych kmeňov, ktorí chceli urovnať svoje spory, sa s Deborou radili – buď išlo
o rozpory, ktoré sa vymykali možnostiam
miestnych sudcov, alebo o konflikty medzi
kmeňmi. Debora nariadila Barákovi, aby
viedol Izrael do víťazného boja proti Síserovi,
pričom ho sama sprevádzala. 

Živite ľudije na blaho svita
našomu jepiskopu mnoha lita!

Jozef Tóth

Žalm 119
Álef
Áno, „blahoslavení sú, čo žijú bezúhonne
a správajú sa podľa zákona Pánovho.“
Nikto nepremeral hĺbku šťastia tých,
ktorí sa ponorili do Teba, Pane.
Ty si more bezo dna,
krajina radostí, pokoja, aj vytrženia,
no v Tebe sa potápajú všetky lode,
ktoré zabudli na Tvoju silu a krásu,
na príboje, ktoré umlčia všetkých pochabých
a zlých.
Ísť Tvojou cestou
je vychutnávať čaro stvorenia,
objímať všetko živé i neživé,
nájsť priateľov a bratov
i sestry a deti,
naplnené láskou
ako strapce na viniči.
A Tvoja láska robí z nás anjelov
uprostred synov satanáša
a kráľovstva hnevu a nenávisti!
Čože vedia bezbožní o šťastí,
o rozkošiach duše i tela,
veď ich duša
smrteľnou ranou utrpela,
keď sa vzdialili od Teba, Pane,
a namiesto oázy volili si púšť
a namiesto rozkoší kríže.
Lebo na cestách bez Teba
sú iba tieto drevá.
Nie klasy obilia
a radosť zo žatvy,
ale iba pleva,
pleva!
Žalmy na rozhraní tisícročí
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no, je. Štvrtá v poradí izraelských sudcov – prorokyňa Debora z pokolenia
Izachar (Sd 4,5; 5,15), Lapidotova
manželka, bývala medzi Rámou a Béthelom
v efrajimských horách pod „posvätnou palmou“. Táto palma bola v Palestíne vzácnym
stromom, bola to asi dobre známa samota,
snáď Baltamar, t. j. palmová svätyňa (Sd
20,33). Sedieť pod posvätným stromom

Redakcia časopisu Slovo
v mene všetkých svojich čitateľov
čo najsrdečnejšie blahoželá
vladykovi Jánovi Babjakovi,SJ,
k 5. výročiu jeho biskupskej
vysviacky a ďakuje mu
za jeho osobnú pozornosť
a veľkodušnú pomoc
pri realizácii tohto časopisu.
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slovo v rodine

Zamerené na Božie slovo (Ilustračná snímka).

www.exposingmysteries.org

Naďalej
tvorí a buduje
Marián SABOL

Až do staroby a do rokov šedivých, Bože, neopúšťaj ma,
kým nezvestujem silu tvojho
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ramena všetkým pokoleniam

20

budúcim. ( Ž 71, 18)

N

edávno v jednom počítačovom mesačníku ponúkli na priloženom DVD
program na výučbu angličtiny. Šéfredaktor darček komentoval slovami: „Vieme,
že najviac používateľov je tzv. večných začiatočníkov.“ Teda ľudí, ktorí „večne začínajú“
s výučbou, ale ani po rokoch nie sú schopní
po anglicky komunikovať.
Obávam sa, že aj väčšina kresťanov patrí
medzi večných začiatočníkov čítania Božieho
slova. Ľudí, ktorí stále začínajú „už konečne“
čítať Sväté písmo, pretože vedia a cítia túto
potrebu. Ale keď sa pozrieme pravde do očí,
ostáva iba pri chcení.

Preto kým Božie slovo vezmem do rúk,
mám si najprv zodpovedať otázky: Čo vlastne držím? Hrubú starobylú knihu napísanú
v dávnych jazykoch? Náboženskú literatúru
porovnateľnú s posvätnými knihami iných
náboženstiev? Mnohé zvitky v jednej väzbe
napísané skrze prorokov a apoštolov? Alebo
stránky plné tajomstiev a proroctiev? Povinné čítanie moderného kresťana? Toto všetko
by bolo málo. Predo mňa sa dostáva slovo
živého Boha, ktorý takto ku mne hovorí.
Boh hovorí a vyzýva ma k odpovedi (nie
vopred naučenej a bezmyšlienkovitej, ako sú
mnohokrát naše modlitby), ale k odpovedi
môjho vnútra, mňa samého. Slovo Boha volá
po mojej odpovedi, tak ako slovo človeka
žijúceho vedľa mňa – mamy, manželky či
manžela, dieťaťa. Ak ponechám otázky a vety
bez odpovede, strácam vzťah s človekom.
Božie slovo ležiace bez povšimnutia je príčinou úpadku vzťahu s mojím Bohom. Môžem
smelo povedať, že modlitba s Božím slovom
je základom duchovného života každého
z nás. Teda žiadna knižka podobná iným, ale
slovo Boha, ktorý sa mi prihovára.
Spoznal som niekoľko ľudí, ktorí dokázali
veľa modlitieb rozprávať smerom k Bohu, ale

svoje slovo. Stáva sa jej členom, skutočným
Otcom. Už je to on, kto určuje smer a povinnosti. Spolu mu odpovedajú, odovzdávajú
svoje ťažkosti aj radosti. Deti nemusia premýšľať o tom, či to rodičia myslia naozaj
vážne, zakusujú ich vieru. Manželia sú
k sebe úprimnejší, otvorenejší, naučení komunikovať medzi sebou a s deťmi. Boh cez
slová Biblie dáva konkrétne podnety, ktoré by
inak zostali nevyslovené. Napríklad rodina si
spolu prečíta z Listu Efezanom: „Slnko nech
nezapadá nad vaším hnevom.“ Je ľahšie sám
sa večer pomodliť: „Bože, odpusť moje slová,
ktoré som dnes povedal svojej manželke“,
ako povedať to isté Bohu v jej prítomnosti.
Takto sa problém neodsunie na druhý deň
a narušenie vzťahu sa pretne ešte v zárodku.
Keď ona reaguje podobnou modlitbou, je
zrazu cítiť Boha, ktorý je blízko a spája to,
čo bolo zborené. To Boh prišiel prvý s iniciatívou, to on dá silu a návod na riešenie.
Buďme praktickí. Po prvé: potrebujeme
mať na modlitbu s Božím slovom určený
čas a miesto. Skúsenosť potvrdzuje – nemáš
určený čas, nebude ani modlitba. Tento čas
musí byť akceptovaný a dodržiavaný všetkými členmi rodiny. Božie slovo musí byť v tej
chvíli najhlavnejšou prioritou. Ak je to len
trocha možné, je vhodné, ak modlitby vedie
otec. Každý muž má byť kňazom svojej rodiny a viesť ju k Bohu. Nájdeme veľa žien, ktoré
chtiac-nechtiac túto úlohu v rodine prebrali.

 Jeden neznámy autor raz
napísal:
Keď vám chlapec alebo dievčatko vloží svoju malú rúčku
do vašej, možno je špinavá od
čokoládovej zmrzliny alebo práve hladila psa. Možno je na nej
škrabnutie či náplasť. Dôležité
na tejto ruke ale je, že je to ruka,
ktorá jedného dňa môže držať
Bibliu alebo revolver. Hrať na
klavíri alebo roztáčať koleso rulety. Jemne obväzovať ranu malomocného alebo sa úboho triasť
s mysľou ovládanou alkoholom.
V tejto chvíli je táto ruka tvoja
– prosí o pomoc a o vedenie.
Skúsenosť ukazuje, že zvlášť chlapci majú
s chýbajúcim otcom pri modlitbe problém
– čím starší, tým väčší. Viem, máme málo
mužov ochotných viesť modlitbu, je to dôsledok malej viery. Božie slovo však ponúka
vhodnú formu modlitby pre mužov, ktorá
im vyhovuje viac ako ostatné. Ak má na
začiatku problém modliť sa nahlas, nech si
niekoľko dní či týždňov číta Bibliu sám. Boh

bude zatiaľ hovoriť k jeho srdcu. To isté platí
o ktoromkoľvek členovi rodiny. Využime túto
príležitosť – ak ich nepritiahne Božie slovo,
tak iné formy modlitieb majú ešte menšiu
šancu.
Spôsoby samotnej modlitby so Svätým
písmom môžu byť rôzne. Nie je možné vymenovať všetky. Najjednoduchšou formou je
striedanie sa členov rodiny pri čítaní Biblie po
kapitolách alebo odsekoch. Ak z toho chceme
urobiť plnohodnotnú modlitbu, potrebujeme
pridať našu odpoveď – Boh hovorí a my odpovedáme na jeho slovo. Deti v škole učíme
štyrom druhom modlitieb – chválam, odproseniam, vďakám a prosbám. Boha chválim za
to, aký je. Keď nájdem v Písme svoje zlyhania
a hriechy, odprosujem Boha za konkrétne
veci. Vďaky sú jednoduchou formou modlitieb
– ďakujem za to, čo mne a mojim blízkym
Boh dáva. Prosby nám zväčša idú najľahšie
– tak aspoň nezabudnime prosiť najprv za
iných, až potom za seba.
Dobrou a jednoduchou formou je krátka
časť Písma, ktorú si prečítame spolu večer či
ráno a počas dňa sa snažíme niečo z tohto
slova žiť. Môže to byť napríklad evanjelium
určené na tento deň. Večer sa spolu zdieľame,
ako sa nám darilo.
Pri menších deťoch je dobré byť kreatívnym.
Vyberme časti alebo príbehy, ktoré si deti
dokážu predstaviť a jednoducho si ich zapamätajú. Zapojme pri tom čo najviac zmyslov
– sluch, zrak, hmat. Pri stvorení sveta si
môžu zvieratá modelovať z plastelíny. Pri príbehoch o kráľovi Dávidovi im môžeme zahrať
nenáročné bábkové divadielko, pričom bábky
vyrobíme spolu s deťmi. Moja známa použila
figúrky zo šachovnice na dramatizáciu bojov
Izraelitov s Filištíncami. Ak pri niektorej časti
Písma poznáme vhodnú pieseň, tak ich ju
naučíme.
V období komunizmu navštevoval moju
priateľku jeden chlapec, syn vyššieho straníckeho funkcionára. Keďže v tom čase u nás
neboli dostupné detské Biblie, čítala svojim
deťom každý deň z klasickej Biblie a vždy
sa im to snažila podať nejakou vhodnou,
im prístupnou formou – hrala im divadlo,
kreslila na papier. Chlapček nehovoril nič,
nijako sa nezapájal, len sedel a ticho počúval.
Napriek nebezpečenstvu z prezradenia v tom
pokračovala i pred týmto malým hosťom. Keď
sa s ním po rokoch jej syn stretol a rozprával,
prekvapilo ho, že pre neho boli tieto chvíle
s Božím slovom v ich obývačke najkrajším
zážitkom z detstva.
V dnešnej dobe je na trhu dosť náboženských kníh pre deti, detských Biblií, vystrihovačiek, omaľovaniek, nálepiek či figúrok,
ktoré môžu deťom pomôcť pochopiť a prijať
pravdy Božieho slova, len sa netreba báť
investovať nápady, čas i peniaze do toho, čo
bude Bohu na slávu, nám na radosť a svetu
na osoh. 
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nikdy sa nezamýšľali nad tým, čo Boh hovorí
im. Kresťanov, ktorí v duchovnom živote
dokážu stáť desaťročia na jednom mieste,
bez zmeny života, ktorú prináša evanjelium.
A možno sme im v mnohom podobní.
Možno mi budete v duchu oponovať – toľko miesta, koľko dávame Božiemu slovu za
ostatné roky, toľko biblických kurzov, biblické
stretnutia a spoločenstvá vo farnostiach,
toľko predaných Svätých písem. A keď nerátame proskomídiu, celá polovica liturgie
je venovaná ohlasovaniu Božieho slova
spevom, čítaniami, homíliou. V poriadku. Je
neodškriepiteľnou pravdou, že mnoho kresťanov žije so Svätým písmom. Ale tak, ako
dnes mnoho ľudí berie svoju vieru za osobnú
a súkromnú vec, ktorú veľmi na verejnosti
neprezentujú, aj modlitba s Božím slovom sa
stala akoby vecou súkromnou, iba pre osobnú modlitbu. Pravidelná spoločná rodinná
modlitba s Božím slovom je v našich rodinách skôr zriedkavosťou ako pravidlom.
Pomôžme si Svätým písmom. Mojžiš prinášal slová a posolstvá od Boha ľudu, hovoril
k spoločenstvu. Proroci ohlasovali slovo
ľudu. Sám Ježiš prehováral k spoločenstvu.
Niežeby sa nikdy nezhováral s jednotlivcom,
ale ohlasoval vždy spoločenstvu ľudí – niekedy tisícom, inokedy iba dvanástim – ale vždy
skupine. Apoštoli nasledovali jeho príklad.
Nový zákon ukazuje príklady toho, že slovo
Boha nie je len ohlasované spoločenstvu, ale
ono toto spoločenstvo buduje. Slovo, ktoré
stvorilo svet, naďalej tvorí a buduje – spája
nás tak, že sa nazývame bratmi a sestrami.
Tam, kde sú bratia a sestry, tam sa vytvorila
rodina.
Božie slovo patrí nielen do spoločenstva
Cirkvi, ale do každej kresťanskej rodiny.
Predstavme si dve situácie. Obe sa udejú vo
veriacich rodinách. V prvom prípade rodičia
naučili svoje deti pravidelnej osobnej modlitbe. To znamená, že každé ráno a každý večer
sa každý pomodlí svoje modlitby. O Bohu
a o viere sa však veľa nehovorí. V nedeľu
idú spolu na liturgiu, ku ktorej sa však už
nikto ani slovom nevráti. Deti rastú a ich
otázky zostávajú nezodpovedané. Ako je to
vlastne so stvorením sveta, s morálkou? Čo
je hriech? Čo úcta? Čo je zmyslom života? Čo
to znamená byť učeníkom Krista? Odpovede,
často nepravdivé, sa nájdu inde, iné otázky
zostanú nezodpovedané. Manželia sa modlia
samostatne, a tak niektoré veci zostanú nevyrozprávané. Ak nerozprávajú o tom, čo prežívajú, vzťah sa stane menej úprimným. Oni
určujú to, čo je pre nich a pre ich deti správne.
Vedú rodinu podľa vlastných predstáv. Boh
v tejto rodine mlčí – každý z jej členov mu
niečo hovorí, ale k slovu ho nepustí nikto.
V druhom prípade sa rodina modlí spolu
s Božím slovom. Každý z nich má aj osobnú
modlitbu, no nemajú postoj osamotených
pustovníkov. Boh hovorí k tejto rodine cez
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VIDIA

A NEPOZNAJÚ

MA

K

eď si Ježiš vypočul úprimné
a pokorné slová svojho učiteľa, ktorý pochopil, kto pred
ním stojí, usmial sa a všetkým, čo
stáli okolo, povedal: „Neplodní nech
prinášajú plody, slepí nech vidia,
chromí nech chodia, chudobní nech
si užívajú dobré veci a mŕtvi nech
ožijú. Nech sa každý vráti k svojej
pôvodnej prirodzenosti a zostáva
v tom, ktorý je koreňom života a večnej blaženosti.“ Keď to malý Ježiš
povedal, všetci, ktorí podľahli zlým
chorobám, boli uzdravení. Vtedy sa
už nikto nedovážil nič povedať ani
sa ho na nič pýtať.
Potom Jozef s Máriou žili v Nazarete
so svojím synom. Raz v sobotu sa stalo, že pri hre bolo jedno dieťa zhodené
z domovej terasy na zem a zomrelo.
A pretože rodičia mŕtveho nevideli celú situáciu, oborili sa na Jozefa a Máriu: „Váš syn
zhodil nášho syna na zem a on zomrel.“ Ježiš
však mlčal. Mária sa ho spýtala: „Povedz mi,
či si ho zhodil ty.“
Ježiš zišiel z terasy k mŕtvemu a zavolal na
neho jeho menom: „Zeno!“
On mu odpovedal: „Pane.“
Ježiš pokračoval: „Zhodil som ťa z terasy
ja?“
„Nie, Pane,“ odpovedal Zeno.
Zenovi rodičia sa tejto udalosti divili a Ježiša si začali vážiť. Jozef s Máriou a Ježišom
sa však vybrali do Jericha.
Keď mal okolo šiestich rokov, poslala ho
matka s ostatnými deťmi načerpať vodu do

džbánu. Keď načerpal vodu, jedno z detí do
neho vrazilo, džbán mu vypadol z rúk a rozbil sa. Ježiš roztiahol plášť, ktorý mal na sebe,
nabral doň toľko vody, koľko bolo v džbáne,
a doniesol ju svojej matke. Tá sa zadivila, no
všetko uchovávala v svojom srdci.
Iný deň zasial na poli trocha pšenice zo
sýpky svojej matky. Tá vyrástla a veľmi sa
rozmnožila. Potom ju sám pokosil a vymlátil.
Nakoniec úrodu, asi osemnásť meríc, rozdal
svojej početnej rodine.
Jedna z ciest vedie z Jericha priamo k Jordánu, kde podľa tradície spočívala archa
zmluvy. Tou cestou chodilo veľa Izraelitov.
Blízko cesty na brehu Jordánu bola jaskyňa,
kde levica strážila svoje levíčatá. Každý sa

tejto cesty bál. Keď Ježiš prechádzal touto
cestou, spoznal, že levica porodila mláďatá
a pred zrakom okoloidúcich vošiel do jaskyne. Len čo levy zbadali Ježiša, pribehli k nemu a vzdali mu úctu. On tam sedel, levíčatá
mu behali okolo nôh, oblizovali ho a hrali sa
s ním. Staršie levy však na to hľadeli z úctivej
vzdialenosti a vrteli chvostmi.
Vtedy ľudia, čo to videli, povedali: „Keby
ten chlapec alebo jeho rodičia neboli spáchali
ťažké hriechy, nebol by sa vrhol k levom.“
Keď o tom tak smutne uvažovali, zbadali
z jaskyne vychádzať Ježiša, ktorého obklopovali staré levy a mláďatá sa mu naďalej hrali
pri nohách. Ani Ježišovi rodičia sa neodvážili
k tomuto sprievodu pripojiť, ale pozorovali
ho z diaľky so sklonenou hlavou rovnako
ako ostatní ľudia.
Vtedy Ježiš povedal ľuďom: „O koľko lepšie
než vy sú zvieratá, ktoré spoznali svojho
Pána a oslavujú ho. Vy ľudia, ktorí ste stvorení na Boží obraz a ste mu teda podobní, ho
nepoznáte. Zvieratá ma spoznávajú a krotnú. Ľudia ma nepoznajú, hoci ma vidia.“
Potom Ježiš v sprievode levov prešiel Jordánom suchým dnom ako kedysi Pánova archa.
Vtedy povedal levom tak, aby to počuli aj
ostatní: „Choďte v pokoji a nikomu neubližujte. Ale ani človek nech neublíži vám, dokiaľ
sa nevrátite späť na toto miesto.“ Ony mu
dali svojím telom zbohom a Ježiš sa vrátil
k svojej matke.
Jozef bol tesárom a robil volské jarmá,
pluhy, nástroje na obracanie a obhospodarovanie pôdy a drevené postele. Jeden mladík
ho však poprosil, aby mu urobil ležadlo dlhé
šesť lakťov. Jozef nariadil svojmu učňovi, aby
narezal drevené dosky dlhé šesť lakťov. Ten
však urobil jednu dosku kratšiu než ostatné.
Jozef začal horúčkovito premýšľať, čo s tým
má urobiť. Keď zbadal Ježiš ustarosteného
Jozefa, ktorý nevidel žiadne riešenie, obrátil
sa na neho slovami: „Poď, chyťme obidve
dosky, a tú kratšiu natiahnime. Urobíme ich
tak rovnako dlhé.“ Jozef vypočul jeho radu
a prijal ju, lebo poznal Ježišovu moc. Chytil
teda obidve dosky a na jednom konci ich
zarovnal. Na druhom zasa Ježiš natiahol
kratšiu dosku, a tak obe dosky vyrovnal.
spracoval Juraj Gradoš

ZRKADLENIA ALEXANDRA NEMCA
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ráme sv. Lukáša slávil archijerejskú
sv. liturgiu s posvätením nového
ikonostasu, oltára a bohostánku
aj obnoveného interiéru. Na slávnosti sa
zúčastnili aj bývalí kňazi pôsobiaci v našej
obci.
Nad mojou detskou postieľkou visel anjelik strážny. Tento môj bacuľatý, kučeravý
a vždy usmievavý spolupútnik detstvom bol

Anjel strážny
zhotovený zo sadry a poliaty svetloružovou
glazúrou.
Nielen každodenná večerná modlitbička
patrila tomuto ochrancovi môjho života, ale
tiež prvý pohľad po prebudení. Nikdy ma
neopustil a vždy bol na svojom mieste.
Raz sa stalo, že anjelik spadol a rozbil sa na
márne kúsky. Vtedy som bol už veľký a rýchlo
som na túto udalosť zabudol.

Keď mi po rokoch lekár odovzdával prepúšťaciu správu z nemocnice, len tak mimovoľne
poznamenal, že mám dobrého anjela strážneho. Vtedy som si spomenul na môjho sadrového ochrancu nad detskou postieľkou.
Aké šťastie, že môj skutočný anjel strážny
je z nerozbitného materiálu. 

„Cez oheň“ alebo

PREČO TRPÍ SPRAVODLIVÝ

Valéria JURÍČKOVÁ
Vyberme sa spolu na exkurziu do kováčskej dielne. Všade ležia kusy
železa, chladného, neohybného a v takejto podobe takmer nepoužiteľného. Prichádza kováč, berie železo a vkladá ho do ohňa. Plamene
kus kovu sfarbujú do červena a keď sa zdá, že kov a oheň splynuli jeden
v druhom, kováč kladie rozžeravený kus kovu na nákovu a ťažkým kladivom, úder za úderom, formuje žeravú hmotu podľa svojich predstáv
do podoby, krásnej či užitočnej (alebo krásnej i užitočnej súčasne).

P

vedal, že je Svetlom sveta, apeluje aj na nás,
aby naše svetlo svietilo medzi ľuďmi.
Načrtnutá cesta sa teda začína v Božej pahrebe. Začína sa pri našej modlitbe, osobnom
vzťahu s Pánom, v túžbe poddávať sa mu,
vzdávať sa svojho sebectva, svojho hriechu.
Boh vo svojej vyhni ako dobrý kováč bude
cez Slovo formovať naše životy, ak v srdci
človeka nájde v prvom rade túžbu po vzťahu
s ním. Potom náš život bude žiariť a svedčiť
o tom, aký dobrý je Boh. Lebo náš zmenený
charakter bude odrážať ten jeho. Túžba po
evanjelizácii a po spáse našich blízkych má
byť dôsledkom túžby po Bohu samotnom.
Bob Sorge v knihe The Fire of Delayed Answers hovorí, že kedysi sa s obľubou modlil:
„Pane, daj nech čo najviac ľudí privediem
k Ježišovi,“ alebo „nech vychovám čo najviac
služobníkov pre teba,“ ale po čase si všimol,
že vo svojich modlitbách čoraz viac prosí
o to, aby poznal Ježiša bližšie, aby poznal
jeho charakter, jeho srdce. Zaujímavé bolo,
že po tom, čo trávil čoraz viac času v samote
v modlitbe a s Písmom, keď uprednostnil
budovanie vzťahu s Bohom pred všetkým
ostatným (aj pred evanjelizáciou), práve
vtedy začalo omnoho viac ľudí vďaka jeho
životu a službe prichádzať k Pánovi. Dôvod
je jednoduchý. V Božej prítomnosti sa nechal
premeniť jeho ohňom, ktorý žiaril viac ako
všetky ľudské slová a snaženia. John Wesley
na otázku, ako dosiahol v Anglicku veľké
prebudenie viery, odpovedal: „Jednoducho,
zapálil som sa a všetci sa chodili pozerať,
ako horím.“
Možno ste aj vy kedysi v modlitbe vraveli
Pánovi, že mu dávate všetko, poddávate sa
mu a prosili ste ho, aby vám dal zažiť svoju
blízkosť. On veľmi rád odpovedá na takéto
modlitby. Lenže človek nie vždy vie, o čo
skutočne prosí. Keď nás Boh následne vezme
vážne a začne „svoju kováčsku robotu“, reptáme. Chceme výsledok (azda aj z duchovnej
pýchy), ale nie veľmi sa nám páči výchova.
Celkom prirodzene.
Na tomto mieste budeme teda v sérii článkov sledovať biblické postavy, ktoré sa ocitli
v Božej vyhni pred nami a môžu nám v mnohom pomôcť v našich životných bojoch. 

Svätý rímsky pápež Silvester

K

eď počujeme slovo Silvester, na
myseľ nám príde 31. december,
posledný deň občianskeho roka. Možno
teda zabúdame, že Silvester je tiež svätec,
ktorého pamiatka sa slávi 2. januára
spolu s predsviatkom Osvietenia (Bohozjavenia).
Silvester vynikal mnohými čnosťami,
hlavne pohostinnosťou. Pre jeho pôsobenie ako rímskeho biskupa je však charakteristický najmä záujem o poriadok. Za
rímskeho biskupa bol totiž zvolený v roku
314, presne rok po vydaní Milánskeho
ediktu, ktorým kresťania získali nielen
náboženskú slobodu, ale aj príležitosť
spohodlnieť a zvlažnieť.
Silvester zakázal rímskym kňazom venovať sa obchodu a dohliadal na to, aby
sa zaoberali v prvom rade duchovnými
vecami. Premenoval dni týždňa v latinskom jazyku tak, aby neobsahovali mená
pohanských božstiev. Vydal zákaz postiť
sa (nie však zdržiavať sa od niektorých
pokrmov) v sobotu s výnimkou Veľkej
soboty, čím rímske zvyky zosúladil s pravidlami východných cirkví. Prispel k vybudovaniu viacerých chrámov. Poslal svojho
vyslanca na snem do Arles, kde sa riešil
problém donatizmu, teda bludu, podľa
ktorého nie je možné, aby sa odpadlíci
ešte zmierili s Cirkvou. Mal zastúpenie na
Prvom nicejskom sneme, kde sa rozhodovalo o arianizme, teda o blude, podľa
ktorého Ježiš nie je skutočný Boží Syn.
Svätý Silvester je teda veľkým vzorom
horlivosti za poriadok. Dal by Boh, aby
sme počas tohto nového občianskeho
roka dokázali slobodu a poriadok zosúladiť aj my sami!
Marcel Gajdoš
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rečítajme si teraz slová proroka Jeremiáša 23, 29: „Či nie je moje slovo
ako oheň – hovorí Pán, a ako kladivo,
ktoré drví skalu?“ Boh je ten, ktorého slovo
je rozžeraveným ohňom (Hebr 12, 29 či Jer
20, 9), ohnivý je jeho pohľad (Zjv 1, 14), aj
náš život prejde ohňom pri našom vstupe
do večnosti (1 Kor 3, 13). Pri pozornom štúdiu Písma by sme ho iste našli aj na iných
miestach. Boh je teda často stotožňovaný
práve s ohňom. Viete si predstaviť, ako to
potom vyzerá „v jeho príbytku“? Ak napoly
zo žartu odpovieme, že horúco, nebudeme
ďaleko od pravdy. Božie slovo hovorí, že Boh
prebýva na Sione. A pozrime sa na slová
proroka Izaiáša: „Trasú sa hriešnici na Sione,
pokrytcov zachvacuje strach: Kto z nás môže
bývať s ohňom, čo stravuje? Kto z nás môže
bývať s večným požiarom?“ (Iz 33, 14)
Každý, kto sa rozhodol odovzdať svoj
život pod vládu Krista, kto cez roztrhnutú
oponu vstúpil do svätyne svätých pred Boží
trón (teda do jeho prítomnosti), sa zároveň
rozhodol vstúpiť do „ohňa“. Takýto človek
teda musí rátať s tým, že Boží oheň bude od
tohto momentu skrze Slovo premieňať jeho
život ako tvrdú rudu v kováčskej dielni. Náš
život bude stále viac splývať s plameňmi.
A to je správne. Určite nie jednoduché, ale
správne. Cieľom nášho života je stále viac
premieňať svoje zmýšľanie podľa vzoru Ježiša Krista. Spomeňme si na radu apoštola
Pavla: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“ (Flp
2,5) Ten istý apoštol, ktorý seba dáva ako
príklad hodný nasledovania, hovorí: „Už
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,
20) Podobne konštatuje aj Pánov predchodca Ján Krstiteľ: „On musí rásť a mňa musí
ubúdať.“ (Jn 3, 30)
Keďže oheň vydáva okrem tepla aj svetlo,
podobný efekt spôsobí aj v živote toho, kto
sa odváži vstúpiť do Božej pahreby. Čím viac
v nás bude rásť Kristus, tým viac ho bude vidno. Ohňu je celkom prirodzené, že svieti. Nie
je možné, aby ho v tme nebolo vidno. Teraz
nehovorím o evanjelizáciách, ohlasovaní či
inej službe. Hovorím o celkom obyčajnom
každodennom živote v rodine, v práci, na
ulici, v obchodoch. Ježiš okrem toho, že po-
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oznamy a inzercia
SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Distribúcia knižného kalendára 2008
Podľa schválenej zmeny stanov spolku na valnom
zhromaždení 12. mája 2007 je ročný individuálny
členský príspevok 100 Sk. Členovia dostávajú spolu
s kalendárom aj podielovú knihu. Pre nečlenov spolku
je knižný kalendár na predaj za 50 Sk. Kalendár si okrem
farnosti môžete kúpiť aj v predajniach EKUMENA a PETRA
v Prešove a v Košiciach a BYZANT v Michalovciach.
Dôstojných otcov farárov prosíme, aby do zoznamu
členov spolku vo svojej farnosti vyznačili prípadné zmeny
členstva a podpísanú kópiu zoznamu zaslali do ústredia
spolku v Michalovciach.
Číslo účtu spolku je 4470004207/3100 v Ľudovej banke,
a. s.
výbor SSCM
KOINONIA JÁN KRSTITEĽ, PREŠOV

Komunita Ján Krstiteľ – katolícke spoločenstvo v službe
Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete
osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia,
chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi
vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“
Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov
v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
14.01.2008 o 17.30 hod. Humenné – Dubník, gr.
kat. chrám
27.01.2008 o 16.30 hod. Prešov – Sekčov, gr. kat.
chrám
28.01.2008 o 17.30 hod. Vranov nad Topľou – Mestské
stredisko kultúry
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie:
30.01.2007 o 17.00 hod. Prešov, Opál – miestnosť
koinonie

JUBILEÁ KŇAZOV

Vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha – 6.
január 2003 – 5. výročie biskupskej vysviacky; Štefan
Kitľan, CSsR, výpomocný duchovný v Korunkovej – 6.
január 1943 – 65 rokov života; Vladimír Capcara, farár
farnosti Zubné – 16. január 1958 – 50 rokov života; Cyril
Jančišin, kancelár Košického apoštolského exarchátu
– 26. január 1948 – 60 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!
BLAHOŽELÁME

16.januára 2008 sa dožíva náš duchovný otec Vladimír
Capcara, správca farnosti Zubné, 50 rokov svojho
života.
Drahý o. Vladimír,
pri príležitosti vášho krásneho jubilea by sme vám chceli
zaželať pevné zdravie, veľa vytrvalosti a vernosti v tejto
vašej službe. Pred 15 rokmi ste sa stali Pánovým služobníkom a správcom jeho tajomstiev a už 5 rokov hlásate živú
vieru v našom chráme. Vyprosujeme vám od nebeského
Otca ducha múdrosti a rady, úprimnosť otcovskej lásky,
veľkú trpezlivosť a vzájomné porozumenie, aby sme s
vierou načúvali vašim slovám a s radosťou prichádzali do
chrámu, v ktorom konáte sväté tajomstvá.
Nech Božia Matka rozprestiera svoj ochranný plášť nad
vašou rodinkou i celým naším farským spoločenstvom.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Zubné
Proste a dostanete!
Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám!
Málo sme prosili, a predsa sme dostali. Veľký je to dar
– bol v ňom človek. Milý, tichý, skromný, usmievavý.
Pre každého má vždy radu. Taký je náš duchovný otec
Peter Kijovský.
18. januára oslavuje narodeniny a my mu u všemohúceho
Boha vyprosujeme a zo srdca želáme pravé šťastie, pevné

TEPELNÁ IZOLÁCIA SYSTÉMOM FÚKANEJ MINERÁLNEJ VLNY MAGMARELAX
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií a tepelnú pohodu. Zatepľujeme trámové stropy, pultové
strechy, steny s dutinou a stropné konštrukcie. Technické posúdenie, zameranie a optimálny návrh riešenia
ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca
Mobil: 0915 042 522
INZERCIA

NEUROSAN – najpredávanejší krém proti psoriáze
Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za dôveru prejavenú krému NEUROSAN. Vďaka vám sa tento rakúsky
krém proti psoriáze, ekzémom a chorobnému svrbeniu
stal najpredávanejším výrobkom internetovej lekárne
www.jvnatur.sk za rok 2007. Neurosan si aj v roku
2008 môžete kúpiť okrem lekárne www.jvnatur.sk aj
písomnou objednávkou na adresu Regpharm, Koceľova
17, 821 08 Bratislava alebo e-apotheke@arcor.de. Cena
krému je 439 Sk + poštovné. Na dobierku zasielame aj
ďalších 35 produktov pre psoriatikov a kožných alergikov (krémy, šampóny, byliny, výživové doplnky a iné).
INZERCIA

Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918 623
064; www.promontca.sk
INZERCIA

zdravie, hojné Božie požehnanie.
Nech mu dobrotivý Boh odplatí všetku jeho námahu tým,
čo najviac potrebuje.
gréckokatolícki veriaci z Uličského Krivého
CENNÍK OBČIANSKEJ INZERCIE

- slovo (dátum) 3 Sk a fotograﬁa alebo rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu v normálnom
rozsahu je za dobrovoľný príspevok.

VYBERTE SI Z NOVEJ KNIŽNEJ PRODUKCIE
Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví
Moderné náboženstvo 2. ( S. Veličová ed.)
Pokračujúce pátranie po nových formách religiozity v moderných spoločnostiach. Tentokrát o francúzskej laïcité, pozadí presadzovania laicizmu v protiklade
ku katolíckemu svetonázoru, modernej ideológii ľudských práv, náboženskom
prístupe k pojmu sekta, úlohe náboženstva v etnopolitických konﬂiktoch,
vzťahu cirkví v Českej republike ku štátu, tranformáciách a postavení ruských
nových náboženských hnutí vo vzťahu k štátu a spoločnosti … a opäť veľkom
množstve súvislostí. Slovensko - anglická jazyková mutácia s jednou španielskou
výnimkou. (2006) / brož. 241 s., Cena: 270,- Sk

slovo – 1/2008

Štát a cirkvi na Slovensku – Vývoj ﬁnancovania cirkví (M. Šabo)
Historický prehľad vývinu vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a štátnou mocou
na našom území, s osobitným dôrazom na vývoj ﬁnancovania Katolíckej cirkvi.
Publikácia, ktorú vydali Redemptoristi v spolupráci s Ústavom pre vzťahy štátu
a cirkví, je vďaka zrozumiteľnému jazyku a vysvetľujúcemu prístupu výborným
študijným materiálom pre odbornú i širokú verejnosť. (2006) / brož. 133 s.,
Cena: 130,- Sk

24

Alternatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstiev (M. Lojda ed.)
Zborník obsahuje 19 príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie,
ktorá sa snažila poukázať na možné riziká vyplývajúce z niektorých alternatívnych terapií. Autori spracovávajú témy ako: pseudonáboženské praktiky,
šamanizmus, holotropná terapia, extrémne formy ufológie, reiki a iné. Publikácia
je určená pre psychológov, psychiatrov, učiteľov, kompetentných štátnych
úradníkov a všetkých, ktorí sa majú dočinenia s uvedenou problematikou.
(2006) / brož.,185 s., Cena: 130,- Sk
Kompletnú ponuku vyše 30 publikácií nájdete na www.duch.sk
Objednávky možno posielať poštou, faxom alebo e-mailom.
Adresa: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, P. O. Box 57, Jakubovo nám. 12, 810 00
Bratislava 1
Fax: 02-52 73 32 36
E-mail: uvsc@duch.sk
Publikácie si možno zakúpiť aj priamo v sídle ústavu v pracovných dňoch od
9.00 do 16:00 hod.
Bližšie informácie na tel. č.: 02-52 92 04 08 alebo 02-52 73 32 36.
Pri predaji na faktúru vypožadujeme platbu vopred.
INZERCIA

Chcete využiť 5000 predplatiteľov časopisu na propagáciu svojej ﬁrmy alebo výrobkov?
Využite riadkovú inzerciu alebo plošnú reklamu v našom časopise.
Pri opakovaní poskytujeme zľavy. Viac informácií na 0911 711 263.

T E L E V Í Z I A D O B R Ý C H S P R Á V – N O E
07.01. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Dobrý pastier 16.35 Rodina je... 17.10 Exit 316 – Povzbudenie
17.30 Pre zdravie (3) 17.40 Baterka (10) 18.05 Cestou štvrtého kráľa 18.35 Líška a bocian 18.50 Cesty
za poznaním 19.20 História vojenského letectva (5) 19.45 Kaplnka v púšti 20.00 Z pokladov duše 20.05
Južná Afrika 21.00 Na koberčeku (35) 21.15 Atlas Charity 21.20 Prírodné zázraky Ameriky 21.55 Nočná
univerzita 23.10 Vianočný koncert Václava Hudečka 00.30 Cesty za poznaním
08.01. (utorok) 16.00 Program 16.05 Nadšenie pre dom 16.35 Pro vita mundi 17.15 Cesty za poznaním
17.40 Atlas Charity 17.50 Spravodajské Noeviny 18.05 Detská televízia 18.35 Rozprávky pod stromček
18.45 Kaplnka v púšti 19.05 Križovatky 19.30 Prírodné zázraky Ameriky 20.00 Z pokladov duše 20.05
Misijný magazín (18) 21.05 História vojenského letectva (6) 21.30 Exit 316 – Povzbudenie 21.50 Na
koberčeku (35) 22.05 Tandem kvíz 22.50 Hlbinami vesmíru (12) 23.50 Nadšenie pre dom 00.20 Pro
vita mundi (32)
09.01. (streda) 16.00 Program 16.05 Nočná univerzita 17.20 Štúdio AHA! (2) 18.05 Spravodajské Noeviny
18.15 Exit 316 – Modlitba 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík (8) 18.45 Katedrálny chrám 19.10 Pro
vita mundi (62) 19.55 Z pokladov duše 20.00 P. Richard Henkes 20.50 Atlas Charity 20.55 Pre zdravie
21.05 Na koberčeku (35) 21.25 Južná Afrika 22.20 Pro vita mundi (62) 23.05 Generálna audiencia pápeža
Benedikta XVI. 00.35 Križovatky
10.01. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Južná Afrika 17.00 Cestou štvrtého kráľa 17.30 Dobrý pastier
18.00 Tandem kvíz 18.35 Rozprávky pod stromček 18.45 Čítame z kresťanských periodík 19.00 Cesty za
poznaním 19.30 Exit 316 – Modlitba 19.50 Spravodajské Noeviny 20.00 Z pokladov duše 20.05 Pro vita
mundi 20.50 Octava dies 21.40 Pre zdravie 21.50 P. Richard Henkes 22.40 Exit 316 – Modlitba 23.00
História vojenského letectva 23.30 Vianočné tradície
11.01. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. 17.25 Katedrálny
chrám 17.50 Križovatky 18.15 Exit 316 – Modlitba 18.35 Rozprávky pod stromček 18.45 Pre zdravie
19.00 Južná Afrika 20.00 Z pokladov duše 20.05 Noemova pošta 21.40 História vojenského letectva (6)
22.05 Misijný magazín (18) 23.05 Na koberčeku (35) 23.20 Nočná univerzita 00.20 Cesty za poznaním
00.30 Octava dies
12.01. (sobota) 16.00 Program 16.05 Križovatky 16.30 Dobrý pastier 17.00 Južná Afrika 17.50 Pre zdravie
18.00 Prírodné zázraky Ameriky 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík (9.) 18.45 Spravodajské Noeviny 18.55
Cesty za poznaním 19.25 Bioetika 19.50 Čítame z kresťanských periodík 20.00 Malé biblické príbehy (35)
20.05 Veneto 20.25 P. Richard Henkes 21.15 Katedrálny chrám 21.40 Na koberčeku (35) 21.55 Južná
Afrika 22.45 Nočná univerzita 00.25 Johann Sebastian Bach: Krása ticha
13.01. (nedeľa) 08.00 Program 08.04 Malé biblické príbehy (36) 08.15 Rozprávky pod stromček 08.25
Na koberčeku (36) 08.40 Oltár v Adamove 08.55 Pro vita mundi 09.35 Pre zdravie 10.00 Svätá omša
z Říma 11.55 Obedňajšia modlitba so Svätým Otcom Benediktom XVI. 12.15 Spravodajské Noeviny
12.25 Tandem kvíz 13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 Program 16.05 Katedrálny chrám 16.30
Hlbinami vesmíru (12) 17.35 Malé biblické príbehy (36) 17.40 V mene Ježiš (7) 18.05 Južná Afrika
19.00 Križovatky 19.25 Bioetika 20.00 Z pokladov duše 20.05 Octava dies 20.35 Beneﬁčný koncert
pre dostavbu gymnázia a odbor. učilišťa v Kinshase v Kongu 21.55 Misijný magazín (18) 22.55 Cesty za
poznaním 23.25 Vianočné tradície
14.01. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Kříž a polmesiac 16.35 Taizé 17.10 Exit 316 – Modlitba 17.30
Pre zdravie 17.40 Baterka 18.05 Bioetika 18.35 Líška a vrana 18.50 Cesty za poznaním 19.20 História
vojenského letectva (6) 19.45 Oltár v Adamove 20.00 Z pokladov duše 20.05 Východná Afrika 21.00 Na
koberčeku (36) 21.15 Atlas Charity 21.20 Prírodné zázraky Ameriky 21.55 Nočná univerzita 22.55 Beneﬁčný koncert pre dostavbu gymnázia a odbor. učilišťa v Kinshase v Kongu 00.30 Cesty za poznaním
15.01. (utorok) 16.00 Program 16.05 Katedrálny chrám 16.35 Pro vita mundi 17.15 Cesty za poznaním
17.40 Atlas Charity 17.50 Spravodajské Noeviny 18.05 Detská televízia 18.35 Zajac a korytnačka 18.45
Oltár v Adamove 19.05 Križovatky 19.30 Prírodné zázraky Ameriky 20.00 Z pokladov duše 20.05 Bez
habitu: Chemin Neuf (4) 21.05 História vojenského letectva (7) 21.30 Exit 316 – Modlitba 21.50 Na
koberčeku (36) 22.05 Tandem kvíz 22.50 Hlbinami vesmíru (12) 23.50 Katedrálny chrám 00.20 Pro
vita mundi
16.01. (streda) 16.00 Program 16.05 Nočná univerzita 17.20 Štúdio AHA! (3) 18.05 Spravodajské Noeviny
18.15 Exit 316 – Rodičia 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 Roky letia k anjelom (16) 19.10 Pro
vita mundi 19.55 Z pokladov duše 20.00 Jan Sarkander 20.50 Atlas Charity 20.55 Pre zdravie 21.05 Na
koberčeku (36) 21.25 Východná Afrika 22.20 Pro vita mundi 23.05 Generálna audiencia pápeža
Benedikta XVI. 00.35 Križovatky
17.01. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Východní Afrika 17.00 Bioetika 17.30 Kríž a polmesiac 18.00
Tandem kvíz 18.35 Vôl a žaba 18.45 Čítame z kresťanských periodík 19.00 Pro vita mundi 19.30 Exit
316 – Rodičia 19.50 Spravodajské Noeviny 20.00 Z pokladov duše 20.05 Pro vita mundi 20.50 Octava
dies 21.40 Pre zdravie 21.50 Jan Sarkander 22.40 Exit 316 – Rodičia 23.00 História vojenského letectva
(7) 23.30 Noemova pošta
18.01. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. 17.25 Roky letia k anjelom (16) 17.50 Križovatky 18.15 Exit 316 – Rodičia 18.35 Vôl a žaba 18.45 Pre zdravie 19.00 Východná
Afrika 20.00 Z pokladov duše 20.05 Otázniky na tému: Okultismus 21.40 História vojenského letectva
(7) 22.05 Bez habitu: Chemin Neuf (4) 23.05 Na koberčeku (36) 23.20 Nočná univerzita 00.20 Cesty za
poznaním 00.30 Octava dies
19.01. (sobota) 16.00 Program 16.00 Križovatky 16.30 Kríž a polmesiac 17.00 Východná Afrika 17.50 Pre
zdravie 18.00 Prírodné zázraky Ameriky 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 Spravodajské Noeviny
18.55 Cesty za poznaním 19.25 Filmový festival Mohelnice 2006 19.50 Čítame z kresťanských periodík
20.00 Z pokladov duše 20.05 Bioetika 20.25 Jan Sarkander 21.15 Léta letí k andělům (16) 21.40 Na
koberčeku (36) 21.55 Východná Afrika 22.45 Nočná univerzita 23.10 Prírodné zázraky Ameriky 23.40
Záznam koncertu Adash a Janáčkovej ﬁlharmonie Ostrava

Úplný program nájdete na www.tvnoe.cz a teletextu TV NOE.
TV Noe : družica Astra 3A; 23,5 stupňa východ.; 27,5 MSps; Polarizácia: V; Kmitočet 12525 MHz; FEC: 3/4;
VPID: 167; APID: 106, PPID: 167; Kompresia: MPEG-2; Parabola pre príjem: od 60 cm

Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší
hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Lumenáda 08.30 Športecho 09.00 Lumenáda
11.00 Lumenfórum 12.00 Anjel Pána, zamyslenia 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie (Po – Staré, ale dobré, Ut – Folkparáda, St – Oldie paráda,
Št – Gospelparáda, Pi – Top 15) 17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 Svetielko 19.35
Modlitba posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Hlavná
večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný obzor; St – Lupa; Št – História
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia (Po – Počúvaj srdcom; Ut – V modrom
tieni; St – Pohoda s klasikou; Št – Mince na dne fontán) 23.00 Čítanie na pokrač. 23.30
Infolumen I. R
Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší
hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné spojenie 09.00 Hodinka Vášho štýlu 10.00
Auto-moto klub 11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10 Hudobné návraty 13.00
Zaostrené 14.00 Tip-Top 16.00 Piesne na želanie 17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Ruženec pre Slovensko 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Od ucha k duchu
23.00 Pod Vankúš 23.30 Infolumen I. R
Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší
hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné spojenie 08.30 Svetielko Plus 10.00
Eﬀeta, otvor sa! 11.00 Fujarôčka moja 12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10 Hudobný
aperitív 13.00 Literárna kaviareň 14.00 Rozhlasová hra 15.00 Svetlo nádeje16.00 Piesne
na želanie 17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 Duchovné Svetielko 19.40 Modlitba
posvätného ruženca 20.00 Kresťanské noviny 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Vešpery 21.00
Karmel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod Vankúš 23.30 Infolumen I. R

S L O V E N S K Á T E L E V Í Z I A
Jednotka
04.01. (piatok) – 06.30 Princ z Egyptu – animovaný ﬁlm
Dvojka
06.01. (nedeľa) – 09.30 Svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia – priamy prenos
svätej liturgie na sviatok Bohozjavenia z gréckokatolíckej katedrály v Košiciach.
Celebruje Mons. Milan Chautur, CSsR, košický exarcha; 18.30 Sviatočné slovo pravoslávneho prešovského arcibiskupa Jána; 18.40 Pravoslávne Vianoce – štylizovaný
dokument pravoslávnych Vianoc naplnený atmosférou sviatočného dňa. Poetický
obrázok z východoslovenských obcí, kde veriaci narodenie spasiteľa oslavujú podľa
východného obradu a juliánskeho kalendára. Dokumentárny ﬁlm divákom približuje obyčaje a zvyky súvisiace s Viliou a ďalšími dňami východných Vianoc, ktoré sú
o neskôr ako Vianoce v ostatnom kresťanskom svete. Postupne sa však z nášho života
vytrácajú, pretože tradíciu juliánskych Vianoc dodržiava na Slovensku stále menej
ľudí. Na Slovensku tieto zvyky dodržujú malé komunity gréckokatolíkov a pravoslávnych na severovýchode Karpát. Dokument získal 2. cenu v hlavnej kategórii na
medzinárodnom festivale televíznych a rozhlasových programov pre národnostné
menšiny „Môj rodný kraj“ v Užhorode, v roku 2003; 19.05 Chvíľka poézie – pásmo
starozákonných žalmov.
07.01. (pondelok) – 13.10 Na páračkách v Kozárovciach R; 13.45 Sviatočné
slovo R
09.01. (streda) – 21.55 Sféry dôverné P; Diskusná relácia na tému Martin Rázus
– kňaz a politik. Otázky posielajte na sfery@stv.sk.
12.01. (sobota) – 14.00 Poltón P – gospelový magazín
13.01. (nedeľa) – 10.55 Rudolf Čavojský R; Dokumentárny ﬁlm; 18.35 Slovo; 18.45
Orientácie – kresťan po vianočných sviatkoch, Lutherova ruža, nový kostol v Sliači,
prorok Abakuk – prvý protestant, svedectvo o ThDr. Júliusovi Madarásovi.
14.01. (pondelok) – 13.40 Orientácie R – náboženský magazín zo života veriacich
Katolíckej cirkvi; 14.05 Slovo R
15.01. (utorok) – 14.15 Moja misia – Misionár na Pangalane R – dokumentárny
ﬁlm
16.01. (streda) – 14.05 Moja Misia – Cesta z pralesa R – dokument
17.01. (štvrtok) – 14.30 Moja misia – Čo slová nepovedia R – dokument
18.01. (piatok) –14.05 Moja misia – Poštárska telenovela R – dokument
19.01. (sobota) – 14.30 Poltón P – gospelový magazín
20.01. (nedeľa) – 10.00 Ekumenická bohoslužba – Priamy prenos z rímskokatolíckeho kostola v Dolnom Kubíne; 17.45 Orientácie – náboženský magazín zo života
veriacich Katolíckej cirkvi; 18.15 Slovo

S L O V E N S K Ý R O Z H L A S
Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména vo svete; Št
– 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.30 Rádio Vatikán R; So – 02.30 Rádio Vatikán R; Ne – 09.30
Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: St – 23.05 Cesty R; So – 20.05 Cesty; Ne – 07.55 Z duše (nedeľná úvaha);
09.30 Kresťanská nedeľa; 18.05 Frekvencia M
Rádio Devín: Ne - 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich
Rádio Patria: Ne - 06.00 Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa – GKC, 3. – 5. nedeľa
– iný program); 19.50 Rádio Vatikán R
Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Radio Slovensko, Radio Regina/)
06.01.2008 – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
13.01.2008 – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave
20.01.2008 – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave
Z duše (Ne – 07.55 / Rádio Regina)
13.01.2008 – Miroslav Saniga – Medziľudské vzťahy

P – Premiéra; R – Repríza; Rádio Vatikán FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05.25 – 05.40; 19.45 – 20.00 – slovensky; 05.10 – 05.25; 19.30 – 19.45 – česky
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20.01. (nedeľa) 08.00 Program 08.15 Myš a hraboš 08.25 Na koberčeku (36) 08.40 Premonstráti z Grimbergenu 08.55 Pro vita mundi 09.35 Pre zdravie 10.00 Svätá omša z kostola sv. Václava s farností Lidečko
a Francova Lhota 11.55 Obedňašia modlitba so Svätým Otcom Benediktom XVI. 12.15 Spravodajské
Noeviny 12.25 Tandem kvíz 13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom
16.30 Hlbinami vesmíru (12) 17.40 V mene Ježiš (8) 18.05 Východná Afrika 19.00 Križovatky 19.25
Bioetika 20.00 Z pokladov duše 20.05 Octava dies 20.35 Gospelový festival z Nového divadla v Turíne
21.55 Bez habitu: Chemin Neuf (4) 22.55 Cesty za poznaním 23.25 Noemova pošta
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hrebeňovka v sebe skrýva titul Jána Krstiteľa

Seraﬁm Sarovský: Svätí ... (pokračovanie v tajničke)
Pomôcky:
Ikonion, Inari, Hlas sliepky
Aos,nom

Morská pláž

Ošatilo

Netonuli

Diela klasikov

Leňochod

Klietka
pre kvočku

Autor:
V. Komanický,
Humenné

Legenda: 1. robota, 2. čaša, 3. ženské meno, 4. príchod na
svet, 5. strom, 6. dopravné prostriedky, 7. opak zriedkavo,
8. zväzok listov v obale, 9. značka nákladných automobilov,
10. zober preč, 11. zobrala (lieky), 12. výsledok po kosení,
13. údolie na juh od Mŕtveho mora.
1

Daruje

2

5

6

7

8

9 10 11 12 13

EČV
Trebišova
Nič,
z latinčiny
Obilie

Biblický
moreplavec
Egyptská spr.
jednotka

Líčenie
3. časť
tajničky
Konyjský
sultanát
Druh lekára
Ohyb,
po česky

Zobrala

Nadšenie
Správca
emirátu
Fínske
jazero

Junáci

Bohatý
sedliak
Lesklý náter

Zožal

Cieva
Ročný
dôchodok
Španielske
mesto

Závodné
učilište, skr.
Vlastním
Zvierací,
po angl.

Adela,
po domácky

Plošná miera

Obetný stôl

Vábi

Japonská
míľa

Chorobná
zúrivosť

osemsmerovka

 Čo potrebujete na chytenie krokodíla?
Koľajnicu, jablko, ďalekohľad, pinzetu, záB D M L A Ž U K E I L Š O
palkovú škatuľku, batoh, do ktorého si dáte
E I S CH R Á M A CH S C B Z
ostatné veci.
T Í S S A A S E C U E K V
Ako na to?
Vyhľadáte si krokodíla, ktorého by ste chceli
A A V K M R I A V T S J I
uloviť. Počkáte, kým zaspí. Potom sa k nemu
P Ú L O U R I H A A T M E
potichu priblížite a zobudíte ho. Krokodíl
Ô A N M H P Ť T L N A I R
vás začne naháňať. A keďže krokodíl nikdy
S A S Ľ U B O H A A N E A
nechodí sám, pridá sa k nemu viac krokoT T N T O D N D A E D R O
dílov.
Vy začnete bežať, a keď už nebudete vládať,
K Ľ A L A O O A T L A S L
z batoha vyhodíte koľajnicu smerom dozaT E E R T B L Á E R T Á N
du (pobežíte rýchlejšie). Potom pred seba
Á S A I O E R K Ó R Y B A
vyhodíte jablko. A keďže jablko nepadá
Ť I I L C B Á T O K V E T
ďaleko od stromu, vyleziete na ten strom.
T CH S L O R A V A B O L Z
Počkáte, kým sa okolo stromu zhromaždia
Legenda: ATLAS, ÁBEL, BISKUP, BOLESŤ, CELA, krokodíly a zaspia. Vytiahnete ďalekohľad a
CESTA, CIEĽ, CVAL, HLAD, HLAS, HRIECH, CHARITA, pozriete sa ne opačnou stranou (krokodíly
CHRÁM, KLAS, KVET, LEKÁR, LIEK, LIST, LONO, MA- budú vyzerať maličké).
MONA, MIER, OBETA, OBRÁTENIE, OCOT, OSTROV, Na koniec ich pinzetou pozbierate do zápalPASCHA, PASTA, PÔST, RYBA, SLOBODA, SĽUB, kovej škatuľky.
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4

Túz

Okresný
výbor, skr.
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3

Daniel,
po domácky

Rímske
amﬁteátre

Chemická
značka
selénu

Olovnatí

Zelenina

Michalovský
textilný
podnik

slovo

2. časť
tajničky

Základná
číslovka

1. časť
tajnčky

slovo

Hudobný
štýl

SMRŤ, STAROBA, SUTANA, TALMUD, TIARA, TÓRA,
VIERA, ZLOBA, ŽALM.
Tajničku tvorí 24 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Zo správnych riešení krížovky, osemsmerovky
alebo hrebeňovky vylosujeme držiteľa kupónu so zľavou 100 Sk pri nákupe nad 500 Sk
v predajni PETRA v Prešove.

 Viete, prečo sa nesmie chodiť do džungle
po 22.00 hod.?
Lebo na stromoch spia slony.
Viete, prečo majú krokodíly ploché papule?
Lebo chodili po 22.00 hod. do džungle.

nájdite desať rozdielov

ZAMYSLENIE JOZEFA GAČU

Ikona Bohozjavenia

Z

božnosť má svoje územné charakteristické znaky. Na kresťanskom Východe
je to ikona – najcharakteristickejší
prvok. Aj teraz je „v móde“, hoci v histórii
boli obdobia jej rozkvetu i úpadku. Umelci
sa usilujú napodobniť ikony klasické i z modernejšieho obdobia – takisto obklopené
tymiánom sviečkami i zbožnosťou. Formálne
sa píšu nádherné ikony, takmer dokonalé, ale
bez modlitby a pôstu, bez bdení a očisťovania,
čo sprevádzalo ich písanie v minulosti.
Ikona, ako píše kardinál Tomáš Špidlík, je
obraz – slovo, duchovné vyjadrenie a vysvetlenie Božieho slova. Nie iba „biblia pauperum“
(zobrazenie biblických udalostí). Ikona je
vyjadrením duchovného zmyslu konkrétneho
Božieho slova pre život človeka. Vyjadrením
jeho konkrétnej komunikácie so živým Bohom,
s ktorým sa cez ikonu môže stretávať, dotýkať
sa ho, vnímať, cítiť ho, vstupovať s ním do
intímneho vzťahu.
7. ekumenický koncil (869 – 870) vyhlasuje:
„To, čo nám kniha hovorí slovom, to nám
ikona oznamuje a sprítomňuje cez farby.“
Ježiš Kristus je obrazom, ktorý bez konca
rozpráva dejiny Božej lásky. Týmto spôsobom
je aj ikona obrazom a súčasne aj slovom, je

zjavením a súčasne aj pamiatkou – anamnésis. Práve v tom je jej najväčšie čaro.

Epifania
Pred našimi očami je teraz ikona Epifanie –
Zjavenia Pána – Bohojavlenija. Slovo z Biblie
plné slovných zvratov, literárnych vyjadrení,
kompozície utkanej Svätým Duchom cez pero
evanjelistu vidíme svojimi telesnými očami
v nádherných farbách, jasných kontúrach,
nádherných prechodoch i ladných líniách.
Na prvý pohľad strohé. Ale slovo Boha, ktoré
práve zaznelo v tvojich ušiach alebo ho máš
v pamäti a nie celkom jasné, sa v tomto
obraze po niekoľkých chvíľach dostáva do
pohybu.
V centre ikony je nahý Ježiš stojaci v Jordáne. Vo vode, ktorá je symbolom života
i symbolom smrti. Potrebujeme ju k životu,
slúži na naše očisťovanie, môžeme však
v nej nájsť aj smrť. Ježiš stojí v jordánskych
vodách nahý namiesto nás. Postavil sa do
radu hriešnikov – tých, ktorí išli vyznávať
svoje hriechy, aby prijali krst pokánia. Ježiš to nepotreboval, on nám dáva príklad.
Pred Bohom máme „odkryť svoju nahotu“,

Veľa Božieho požehnania
pre vás a vaše rodiny,
a hlavne Krista uprostred vás
vám v novom roku 2008
zo srdca vyprosujú
redaktori vášho časopisu.

ukázať sa v svojej úbohosti, nič neskrývať.
Dať sa ponoriť do očisťujúcej vody . Utopiť
starého človeka hriechu, aby sa mohol vynoriť nový človek s otvorenými ušami, ktorý
bude počuť pravdu o Ježišovi i o sebe, že je
milovaný Boží syn či dcéra. Slovo Boha má
moc. Uzdravuje človeka a robí ho schopným
lásky, chápania seba i iných, trpezlivosti,
zhovievavosti, milosrdenstvu i schopným
odpúšťať, t.j. pripodobniť sa Bohu. 

Predajňa PETRA v Prešove
na Hlavnej ulici Vám ponúka:

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO

jediná profesionálna
ﬁrma na Slovensku

ponúka komplexné riešenia pre chrámy.
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou
jednotkou. Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické
spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie
k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako
aj elektrických pohonov. V roku 2007 sme elektriﬁkovali celkovo 80 zvonov.
Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá ﬁnančne náročné použitie liatych zvonov, alebo
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové
odbíjanie, denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. tichá noc, Svadobný
pochod).
Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám, riadený DCF signálom,
pre štyri číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za
bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým odbíjaním.
Zabezpečenie dodania zvonov
Ponúkame dodanie chrámových zvonov od najväčšieho zvonolejárskeho majstra
v Európe p. FELCZYNSKÉHO s tradíciou 197 rokov od 35 kg do 12 000 kg.
Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž osvedčenej zvukovej aparatúry. Reprobedne vyrobené
samozrejme z dreveného proﬁlu pre dokonalú dynamiku, mikrofóny SHURE s fantómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix- pulty ﬁ. BEHRINGER.
Osvetlenie chrámov ako aj kompletnú elektriﬁkáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú
klasické halogénové 150, 300, 500, 1000 W reﬂektory s úsporou až 75% energie
Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.
Kúrenie do chrámu - tepelné žiariče, lavicové kúrenie
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými žiaričmi, ktoré neohrievajú
vzduch ale ľudí, okamžitý pocit tepla a zabraňujú tvorbe pliesní a baktérií. Taktiež
ponúkame lavicové kúrenie.
Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia Patentu na elektronický regulátor zvonov, ktorý je zapísaný do registra podľa § 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.
Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná ﬁrma na Slovensku sme držitelia certiﬁkátu vydaného Technickou inšpekciou Banská Bystrica na elektriﬁkáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie)
zvona do váhy 6000 kg.
K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.
ELMont
Albín Ivák
Liptovské Sliače 914
034 84

Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
Tel.Fax: 044- 43 20 295
http://www.ivakzvony.sk
email: ivakzvony@ivakzvony.sk

viac než 1500 titulov kresťanskej literatúry rôznych žánrov
– romány, životopisy, knihy pre mládež i o výchove ...;
chrámové, dekoratívne ale aj svadobné a jubilejné sviece,
voňavé i obyčajné oleje;
náboženské predmety, prívesky z keramiky i striebra,
ružence a iné drobnosti;
obrazy, maľované i lepené ikony, kríže na stenu i na stôl,
náboženské i dekoratívne sochy;
kresťanskú hudbu na CD a MC, dokumentárne, hrané
a animované ﬁlmy na DVD;
puzzle a omaľovanky s kresťanskou tématikou,obaly na
Sväté Písmo, modlitebníky...
voňavý grécky tymián, samozápalné uhlie, kňazské košele,
bohoslužobné predmety
a veľa iného.
Navštívte nás a presvedčte sa!

NOVINKA!

Sväté písmo (Starý i Nový zákon) po 400 Sk.
Objednajte si u svojho kňaza. Pri hromadných objednávkach
(nad 10 ks) neúčtujeme poštovné. Akcia platí do 31.01.2008.

www.drevenechramy.sk
Cestovná agentúra Byzant, s.r.o. Prešov ponúka:
Poznávanie drevených chrámov – organizujeme návštevy
drevených chrámov pre jednotlivcov i skupiny s odborným
výkladom, podľa potreby aj v cudzom jazyku
Dovolenka na Slovensku – ponúkame dovolenku v rekreačných
a relaxačných zariadeniach i v privátoch na Slovensku
Dovolenka v zahraničí – ponúkame poznávacie zájazdy
a dovolenky v mnohých destináciach sveta
Predaj leteniek – predaj leteniek do celého sveta
Cestovné poistenie – krátkodobé i dlhodobé poistenie pre
jednotlivcov a skupiny cestujúce po celom svete vrátene Slovenska
Predaj cestovateľských publikácií, sprievodcov a máp
Adresa: Cestovná agentúra Byzant, s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov

Tel./fax: 051 / 7562 668
Email: byzant@greckokat.sk

