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Náš kalendár
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Pomýlená láska
Max Kašparů o žiarlivosti

Piate evanjelium

Putovanie po Svätej zemi

naše chrámy

Chrám Premenenia Pána v Sirníku
Michal Fedič

O

bec Sirník leží v južnej časti
Východoslovenskej nížiny
a patrí do farnosti Cejkov v Trebišovskom protopresbyteráte.
V obci žije okolo 600 obyvateľov,
z toho 70 gréckokatolíkov. V súčasnosti je farárom farnosti otec
Michal Fedič. Veriaci v Sirníku sa
snažili postaviť chrám už skôr,
pretože pôvodný chrám z roku
1933 bol priestorovo malý a väčšina veriacich chodila preto do
okolitých dedín. No reálne sa
o výstavbe začalo hovoriť v roku
2005. Prvé stavebné práce sa
rozbehli v júni 2007. Novostavbu naprojektovala Ing. Jolana
Lengyelová a stavebný dozor
zabezpečovala Ing. Jana Rusková. Stavba bola financovaná

z milodarov veriacich,
ale aj darov a príspevkov
iných organizácií. Chrám
rástol rýchlo, k čomu
prispievali veriaci svojou
obetou a túžbou, aby
mohli Boží stánok čo
najskôr užívať. Chrám bol
dostavaný v roku 2009.
Je zasvätený sviatku Premenenia nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista. Posviacka chrámu
sa uskutočnila 18. októbra 2009 vladykom Milanom Chauturom CSsR.
Slávnostnú archijerejskú
svätú liturgiu slávil arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ.
Novopostavený chrám
je jednoloďový, zakončený polkruhovou svätyňou. Chrám

dotvára aj klasická štvorhranná
zvonica s tromi zvonmi. Na

klasickej sedlovej streche
sa nachádza plechová
krytina tehlovej farby.
Vonkajšia fasáda chrámu je žltooranžovej farby. Vnútorné priestory
chrámu poskytujú 100
miest na sedenie. V centre
pozornosti vnútorného
priestoru je pôvodný,
teraz zrekonštruovaný bohostánok. Inak je
v chráme všetko nové.
Jednoduché vnútorné zariadenie dotvára aj nový
krištáľový tereziánsky
luster. Vo farnosti plánujú
vyhotoviť ikonostas s aspoň základným radom
ikon a neskôr možno
pribudnú ikony aj na stenách svätyne a hlavnej lode. n

Chrám sv. veľkomučeníka Demetra v Matiaške
Peter Gavaľa

O

bec Matiaška leží v Nízkych
Beskydách vo Vranovskom
okrese, blízko rekreačnej oblasti
Domaša. Patrí do protopresbyterátu Vranov nad Topľou-mesto.
V súčasnosti má 287 obyvateľov,
väčšinou gréckokatolíkov. V rokoch 1993 – 1995 vybudovali
novú farskú budovu. O niečo
neskôr vznikla myšlienka postaviť aj nový chrám, nakoľko
ten starý už kapacitne nestačil.
Myšlienka výstavby sa začala
realizovať v roku 2005, keď boli
navrhnuté viaceré štúdie a začali sa rokovania s biskupským
úradom. V roku 2006 bola definitívne schválená štúdia nového
chrámu a začali sa realizovať
projekty a stavebné povolenia na
začiatok samotnej výstavby.
Hlavným projektantom je
Ing. Ján Krasnay. Novostavba

je situovaná v centre obce na
križovatke ciest smerom na
Ruskú Voľu a rekreačnú oblasť
Domaša-Dobrá. Nový chrám je
riešený v tvare gréckeho kríža
s hlavnou loďou kruhového
tvaru v priesečníku kríža. Svätyňa je orientovaná na východ
a hlavný vstup je zo západnej

strany. Osadenie stavby rešpektuje súčasný peší ťah smerom
na cintorín a k starému chrámu. Nový chrám si zachoval
patrocínium sv. veľkomučeníka
Demetra, keďže aj obec neváhala
prijať tento znak i vzor svätca do
svojho erbu a pečatidla.
Na odpustovej slávnosti 29.

októbra 2006 bol slávnostne posvätený základný kameň. Stavba
bola realizovaná svojpomocne
a financovaná zo súkromných
príspevkov a zbierok. O tom, že
veriaci pracovali srdcom, svedčí
aj fakt, že 29. marca 2009 sa
mohol otvoriť liturgický priestor
chrámu a slúžila sa prvá sv.
liturgia za účasti kancelára
a predsedu liturgicko-stavebnej
komisie ABÚ otca Ľubomíra Petríka. Samotná posviacka chrámu
sa udiala na odpustovú slávnosť
25. októbra 2009. Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ.
Vnútro chrámu je vybavené
prestolom, bohostánkom, lavicami a lustrami. Do budúcnosti
sa plánuje zhotoviť ikonostas,
nástenné maľby alebo mozaiky a ostatné potrebné súčasti
vybavenia chrámu a v exteriéri
dokončiť chodník okolo chrámu. n
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slovo na úvod

Náš kalendár
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Charita
včera a dnes

Uvažovali ste niekedy o tom, čo je čas?
Zdanlivo jednoduchá otázka patrí vo
filozofii medzi jednu z najzložitejších.
Omnoho praktickejšou ako samotný
pojem času je otázka jeho merania,
a teda aj kalendára.

Piate evanjelium

14

Vydajte sa na potulky po svätých
miestach, kde bude naším
sprievodcom otec Miroslav Labač
(40), farár vo Falkušovciach
a duchovný správca všetkých
pútnikov a migrantov Košickej
eparchie.

Pomýlená láska

Ak by sme na toho, koho máme radi,
ani trocha nežiarlili, bolo by to znakom toho, že je nám jeho počínanie
ľahostajné, že je nám jedno to, že dáva
iným ľuďom prednosť pred nami.

16

Charita. Pojem, ktorý v dnešnej dobe vzbudzuje u mnohých ľudí rešpekt a úctu. O tom, čo
znamená, by najlepšie vedeli rozprávať práve
tí, ktorých sa dotkla veľmi konkrétnym a neopakovateľným spôsobom – pomocou, keď sa
ocitli v núdzi života. Cieľom jej činnosti nie je len
dobročinná pomoc v zmysle sekularizovanom
a dnes často opakovanom, ale práve naopak.
Jej chápanie v pravej múdrosti ukrýva spojenie Boha a človeka. Pomocou a obhajobou
chudobných sa charita snaží o hľadanie, ale
i poskytnutie pomoci a úcty človeku, možnosti
na sebaurčenie, solidarity medzi zdravými
a chorými navzájom či pozdvihnutie hodnoty
a dôstojnosti človeka. Jej cieľom je sprostredkovanie pravého a jediného zmyslu života
každého človeka, ktorým je Boh uzdravujúci
ľudské slabosti a choroby.
Akoby to bolo len včera... 1. septembra 1991
bola obnovená činnosť Gréckokatolíckej charity
v Prešove po viac ako štyridsiatich rokoch. Odvtedy už uplynulo celých osemnásť rokov.
V jej začiatkoch išlo najmä o hľadanie ciest
či uplatnenie tvorivej energie ľudí otvorených
pre službu núdznym tak, aby sa mohla činnosť
prvej sociálnej služby Sociálneho centra v Prešove pre pomoc ľuďom bez domova spustiť už vo
februári 1992. Spočiatku sa charitatívna činnosť
rozvíjala v dvoch líniách. Tou prvou bola
dobrovoľnícka línia prostredníctvom činnosti
tzv. farských charít – spoločenstiev ochotných
dobrovoľníkov, pričom prvé iniciatívy vznikli
v roku 1994. Neskôr táto línia začala zaostávať
za profesionálnou a postupne bola utlmená.
V profesionálnej línii vznikali charitatívno-sociálne centrá, charitatívna služba v rodinách
dnes známa pod názvom opatrovateľská
služba, neskôr i ústavné zariadenia. Dnes sa
táto línia zameriava najmä na resocializačnú pomoc ľuďom bez domova a závislým,
deťom a mládeži s kombinovaným postihom,
dospelým osobám v sociálnej núdzi, chorým
a opusteným v ich prirodzenom prostredí,
nefunkčným rodinám či ľuďom postihnutým
prírodnými katastrofami a pod.
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Osemnásť rokov služby je už za nami a neboli
jednoduché, ale podarilo sa nám s duchovnou,
materiálnou alebo finančnou podporou mnohých z vás poslúžiť človeku v núdzi. Ktosi múdry
raz povedal, že hoci pomôžeme alebo zachránime čo len jedného človeka, zachránime celý
svet. Pretože v každom jednom z nás sa ukrýva
celý svet, ktorý môžeme vnímať, poznávať
a pretvárať.
Žiaľ, napriek uvedenému musím opätovne
konštatovať, že tieto roky nepriniesli väčšie
istoty pre našu existenciu v poskytovaní charitatívnych služieb. Tak ako sa v počiatkoch Cirkvi
chudobní neobišli bez dobrodincov okolo seba,
ani dnes v modernom, technicky vyspelom
svete sa charita nezaobíde bez mnohých ľudí
ochotných pomôcť. Konkrétnych ľudí s otvoreným srdcom, ktorí svojou obetou dokážu „utierať slzy, liečiť rany, podeliť sa o hmotné dobrá“.
A práve čas Filipovky nám dáva ešte väčšiu
príležitosť na konanie skutkov milosrdenstva
a možnosť sa i takýmto spôsobom pripraviť na
prijatie Božieho dieťaťa do svojich sŕdc. Tak teda
nepremeškajme túto príležitosť a využime ju
naplno...

PhDr. Peter Valiček
riaditeľ GKCH v Prešove
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slovo svätého otca

Sýrsky
cirkevný otec
Afrahat Múdry
Drahí bratia a sestry,
pri našom putovaní svetom cirkevných
otcov by som vás chcel zaviesť do miest,
ktoré sú v našom svete viery málo známe,
na územia, kde prekvitajú miestne cirkvi
semitského jazyka, ešte neovplyvnené
gréckym myslením. Tieto cirkvi sa v 4.
storočí rozvíjali na Blízkom východe, od
Svätej zeme po Libanon a Mezopotámiu.
V tomto storočí, ktoré bolo obdobím
formácie na cirkevnej i literárnej úrovni,
tieto spoločenstvá nadobudli pôvodný asketicko-mníšsky charakter, ktorý
nepodľahol vplyvu egyptského mníšstva.
Sýrske komunity zo 4. storočia predstavujú semitský svet, z ktorého vyšla samotná
Biblia, a sú výrazom kresťanstva, ktorého
teologické vyjadrovanie sa ešte nedostalo do kontaktu s rozličnými kultúrnymi
prúdmi, ale žilo vo vlastných myšlienkových formách. Pri rozvoji teologického
a duchovného myslenia týchto cirkví
zohrávali životne dôležitú úlohu rôzne
formy asketizmu v pustovníckom živote
(eremiti na púšti, v jaskyniach, zamurovaní alebo na stĺpoch) a mníšstvo vo
forme komunitného života.
Tento svet by som chcel predstaviť
prostredníctvom veľkej postavy Afrahata,
známeho aj pod prezývkou Múdry, jednej
z najvýznamnejších a zároveň najzáhadnejších osobností sýrskeho kresťanstva 4.
storočia.
Afrahat žil v prvej polovici 4. storočia
a pochádzal z regiónu Ninive - Mossul v súčasnom Iraku. O jeho živote sa
zachovalo len málo správ. Mal však úzke
vzťahy s asketicko-mníšskymi kruhmi
sýrskej cirkvi, o ktorej sa zmienil vo svojom diele a venoval jej časť svojich úvah.
Podľa niektorých zdrojov bol dokonca
predstaveným kláštora a azda bol aj
vysvätený za biskupa. Napísal 23 príhovorov, známych pod názvom Výklady či
Príhovory, v ktorých rozobral rôzne témy
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kresťanského života – vieru,
lásku, pôst, pokoru, modlitbu,
asketický život a tiež vzťah medzi
židovstvom a kresťanstvom,
medzi Starým a Novým zákonom. Písal jednoduchým štýlom
s použitím krátkych viet a často
kontrastných prirovnaní. Ide
však o ucelený výklad s dobre
zostaveným členením na rôzne
rozoberané témy.
Afrahat pochádzal z cirkevného
spoločenstva, ktoré sa nachádzalo na hranici medzi židovstvom
a kresťanstvom. Toto spoločenstvo bolo úzko napojené na materskú cirkev v Jeruzaleme a jeho biskupi
boli tradične volení spomedzi takzvaných
„príbuzných“ Jakuba, „Pánovho brata“ (porov. Mk 6, 3): boli to teda osoby
pokrvne i vierou spojené s jeruzalemskou
cirkvou. Afrahatovým jazykom bola
sýrčina, teda semitský jazyk, podobne ako
hebrejčina Starého zákona a aramejčina,
ktorou hovoril Ježiš. Cirkevná komunita,
do ktorej Afrahat patril a v ktorej žil, sa
snažila vytrvať vo vernosti židovskokresťanskej tradícii, lebo sa cítila jej
dcérou. Preto udržiavala úzky kontakt so
židovským svetom a s jeho posvätnými
knihami. Afrahat sa príznačne nazýva „učeníkom Svätého písma“ Starého
a Nového zákona (Výklad 22, 26), ktoré
považoval za jediný zdroj inšpirácie, a tak
často sa ním zaoberal, že sa stalo ústrednou témou jeho úvah.
Afrahat vo svojich Výkladoch rozvíjal
rozličné témy. Verný sýrskej tradícii často
predstavuje spásu uskutočnenú Kristom
ako uzdravenie a Krista samotného ako
lekára. Hriech zasa vidí ako ranu, ktorú
môže uzdraviť len pokánie: „Človek,
ktorý bol zranený v boji,“ hovorí Afrahat,
„sa nehanbí zveriť sa do rúk múdreho
lekára...; tak isto ten, kto bol zranený

satanom, sa nesmie hanbiť uznať svoju
vinu, vzdialiť sa od nej a žiadať si liek
pokánia“ (Výklad 7, 3). Ďalším dôležitým aspektom Afrahatovho diela je jeho
učenie o modlitbe, osobitne o Kristovi ako
učiteľovi modlitby. Kresťan sa modlí podľa
Ježišovho učenia a jeho príkladu: „Náš
Pán nás učil takto sa modliť, keď hovoril: ,Vojdi do svojej izby, zatvor za sebou
dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý
je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo
on vidí aj v skrytosti’ (Mt 6, 6). Tým nám
náš Spasiteľ chce ukázať, že Boh pozná
naše túžby i myšlienky srdca“ (Výklad 4,
10).
Podľa Afrahata sa kresťanský život
sústreďuje na nasledovanie Krista, pričom
treba vziať na seba jeho jarmo a nasledovať ho na ceste evanjelia. Jednou z cností,
ktoré sú pre Kristovho učeníka najpotrebnejšie, je pokora. Pokora nie je len nejakou druhoradou črtou duchovnej cesty
kresťana: prirodzenosť človeka je nízka
a len Boh ju pozdvihuje do svojej slávy.
Pokora, ako poznamenáva Afrahat, nie je
negatívnou hodnotou: „Ak je koreň človeka zasadený v zemi, jeho plody vystupujú k Pánovi na výsosti“ (Výklad 9, 14).
Ak kresťan ostane pokorný v pozemskej

rok kňazov

Ilustračná snímka: uscmediareligion.org

Benedikt XVI.: Kňazská identita 2

skutočnosti, v ktorej žije, môže nadviazať
vzťah s Pánom: „Pokorný je ponížený, no
jeho srdce sa povznáša k znamenitým
výšinám. Jeho telesné oči hľadia na zem
a oči jeho mysle k znamenitým výšinám“
(Výklad 9, 2).
Predstava, ktorú má Afrahat o človeku a jeho telesnej skutočnosti, je veľmi
pozitívna: ľudské telo, ktoré je ponížené
podľa Kristovho vzoru, je povolané ku
kráse, radosti a svetlu: „Boh sa približuje
k človeku, ktorého miluje, a je spravodlivé milovať pokoru a zotrvať v stave
pokory. Pokorní sú jednoduchí, trpezliví,
milovaní, celiství, priami, zbehlí v konaní
dobra, rozvážni, pokojní, múdri, vyrovnaní, mierumilovní, milosrdní, pripravení
obrátiť sa, dobroprajní, hlbokí, vyvážení,
krásni a žiaduci“ (Výklad 9, 14). Afrahat
často predstavuje kresťanský život v zjavne asketickom a duchovnom rozmere:
jeho základom, podstatou, je viera; ona
robí z človeka chrám, kde prebýva sám
Kristus. Viera teda umožňuje úprimnú
lásku, ktorá sa prejavuje v láske k Bohu
a k blížnemu. Ďalším dôležitým aspektom je podľa Afrahata pôst, ktorý chápe
v širšom zmysle slova. Hovorí o pôste od
jedla ako o nevyhnutnej praxi na do-

siahnutie milosrdnosti a čistoty, o pôste
zdržanlivosti kvôli svätosti, o pôste od
prázdnych a ošklivých slov, o pôste od
hnevu, o pôste od vlastnenia dobier kvôli
službe, o pôste od spánku kvôli bdeniu
pri modlitbe.
Drahí bratia a sestry, vráťme sa na záver
k Afrahatovmu učeniu o modlitbe. Podľa
tohto starovekého mudrca sa modlitba
uskutočňuje, keď Kristus prebýva v srdci
kresťana a pozýva ho dôsledne sa usilovať o lásku k blížnemu. Preto píše:
„Posilňuj zlomených, navštevuj chorých,
ponáhľaj sa k chudobným: toto je modlitba.
Modlitba je dobrá a jej diela sú pekné.
Modlitba je prijatá, keď dáva posilu
blížnemu.
Modlitba je vypočutá, keď sa v nej nachádza aj odpustenie za urážky.
Modlitba je silná, keď je plná Božej
moci“ (Výklad 4, 14 –16).
Týmito slovami nás Afrahat vyzýva na
modlitbu, ktorá sa stáva kresťanským
životom, životom uskutočneným, preniknutým vierou a otvorenosťou voči Bohu,
a tým aj láskou k blížnemu. n
preložila Mária Spišiaková

Drahí bratia a sestry, zoči-voči toľkým
neistotám a námahám aj vo vykonávaní
kňazskej služby je naliehavé znova získať
jasné a jednoznačné presvedčenie o absolútnom primáte Božej milosti a pripomenúť si, ako píše sv. Tomáš Akvinský,
že „aj ten najmenší dar milosti prevyšuje prirodzené dobro celého vesmíru“
(Summa theologiae, I – II, q. 113, a. 9, ad
2). Poslanie každého jedného kňaza preto
závisí tiež a predovšetkým od uvedomenia si sviatostnej reality jeho „nového
bytia“. Z istoty o vlastnej identite, ktorá
nie je vytvorená umelo, ale nezaslúžene
a božsky darovaná a prijatá, vychádza
neustála obnova horlivosti kňaza za jeho
poslanie.
Tým, že kňazi svojou „vysviackou“ prijali
taký mimoriadny dar milosti, stávajú
sa trvalými svedkami svojho stretnutia
s Kristom. Práve vychádzajúc z tohto
vnútorného vedomia môžu naplno
vykonávať svoje poslanie, a to ohlasovaním Božieho slova a vysluhovaním
sviatostí. Po Druhom vatikánskom koncile
tu a tam vznikal dojem, akoby poslaním
kňazov v tejto našej dobe malo byť niečo
naliehavejšie – niektorí si mysleli, že
na prvom mieste treba vybudovať inú
spoločnosť. Ježiš tak vtedy, ako aj dnes
posiela apoštolov ohlasovať evanjelium
a dáva im moc vyháňať zlých duchov.
„Ohlasovanie“ a „moc“ – to značí „slovo“
a „sviatosť“, sú teda okrem iných možných
konfigurácií dvoma základnými piliermi
kňazskej služby.
Keď niekto neberie na vedomie dvojčlen „vysviacka – poslanie“, stáva sa identita kňaza a jeho poslania v Cirkvi skutočne
ťažko pochopiteľnou. Kto iný je totiž
kňaz, ak nie Svätým Duchom premenený
a obnovený muž, ktorý žije z osobného
vzťahu s Kristom a ustavične si osvojuje
evanjeliové kritériá? Kto iný je kňaz, ak
nie človek jednoty a pravdy, vedomý si
vlastných obmedzení a zároveň mimoriadnej veľkosti prijatého poslania, teda
úsilia šíriť Božie kráľovstvo až po samý
kraj zeme? Áno! Kňaz je muž, ktorý celkom patrí Pánovi, pretože ho povolal sám
Boh a ustanovil ho do svojej apoštolskej
služby. A práve tým, že je celkom Pánov,
patrí celkom aj ľuďom, je pre ľudí.
Modlime sa počas tohto Roka kňazov
za všetkých kňazov. Modlitba je prvoradou úlohou, pravou cestou posväcovania
kňazov a skutočnou dušou pastorácie
povolaní.
z taliančiny preložila
Mária Spišiaková, upravené
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udalosti

meša Pavol z Tarzu otvoril 31. októbra na ulici Via del Corso v Ríme
kardinál Jozef Tomko. Fotografie
približujú históriu a súčasnosť
miest spojených so životom
apoštola národov. Výstava bola
prístupná do 16. novembra.

n Slovenská komunita v Ríme
si pripomenula brata Alojza
Chmeľa. V kostole Gesù e Maria
na Via del Corso v Ríme, kde spočívajú telesné ostatky rehoľníka,
sa 31. októbra konala slávnostná
spomienka na 70. výročie smrti
tohto kandidáta na blahorečenie.
Slávnosť organizovali Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici a Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila
a Metoda v Ríme.
n Medzináboženské sym-

pózium Náboženstvo, veda
a životné prostredie sa konalo
od 19. do 25. októbra v New
Orleanse pod záštitou ekumenického patriarchu Konštantínopola
Bartolomeja I.
n Stretnutie Taizé po 20 rokoch
opäť v maďarskom meste Pécs
sa uskutočnilo od 23. do 25.
októbra na tému Byť znamením
pokoja a zmierenia.
n Medzinárodné katolícko-pra-

voslávne stretnutie teológov
na Cypre sa skončilo 23. októbra.
Prítomní sa venovali téme Úloha
rímskeho biskupa v spoločenstve
Cirkvi v prvom tisícročí. Prítomní
boli dvadsiati zástupcovia Katolíckej cirkvi a zástupcovia všetkých
pravoslávnych cirkví s výnimkou
Bulharského patriarchátu.
n Redemptoristi majú nového

generálneho predstaveného.
V poradí šestnástym nástupcom
sv. Alfonza z Ligouri sa stal Kanaďan Michael Brehl CSsR z provincie Edmonton-Toronto. Rozhodlo
o tom 4. novembra 107 účastníkov 24. generálnej kapituly, ktorá
sa konala v Ríme.
n Katolícka a Pravoslávna
cirkev vo Švédsku vyjadrili
poľutovanie nad odsúhlasením
sobášov medzi homosexuálne
orientovanými osobami vo
Švédskej luteránskej cirkvi, ktorá
o tom rozhodla na svojej generálnej synode. Do praxe mala táto
úprava vstúpiť od novembra.
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Maďarsko má nového blahoslaveného
– Zoltána Meszlényiho
31. októbra predpoludním bol
v bazilike v maďarskom Ostrihome pri slávnostnej svätej omši
blahorečený Zoltán Meszlényi,
biskup a mučeník – odvážny
pastier, ktorý položil svoj život
za vieru.
Svätú omšu celebroval ostrihomský arcibiskup kardinál Péter
Erdö, ktorý sa prihovoril aj v homílii. Formulu blahorečenia predniesol Mons. Angelo Amato, prefekt
Kongregácie pre kauzy svätých.
Ten v závere v osobitnom príhovore poďakoval Svätému Otcovi
za „tento vzácny dar nielen pre
maďarskú, ale celú univerzálnu
Cirkev“. Vyzdvihol pritom hrdinské svedectvo Kristovho evanjelia
tohto nového blahoslaveného,
ktorý – tak ako každý kresťanský
mučeník – nás naučil milovať svojich prenasledovateľov a modliť
sa za nich: „Kresťanský mučeník
totiž neprechováva nenávisť

a nepraje si smrť nepriateľov.
Kresťanský mučeník sa modlí,

pomocným ostrihomským biskupom. Po zatknutí kardinála Mindszentyho štátnou bezpečnosťou v decembri 1948
sa stal vikárom arcibiskupstva.
O rok a pol neskôr, v lete 1950,
si štátna bezpečnosť prišla aj poňho. Bol deportovaný do tábora

odpúšťa a miluje. Neprináša
rozdelenie, ale svornosť, nie
rozbroje, ale pokoj, neopovrhuje
ani sa nemstí, ale rešpektuje a ctí
si svojho blížneho.“
Zoltán Meszlényi sa narodil
v roku 1892 v maďarskom meste Hatvan. V  roku 1937 sa stal

v Kistarcsi, kde 4. marca 1951 po
takmer ročnej väzbe na samotke
podľahol následkom mučenia
a surového zaobchádzania. Bol
pochovaný v Budapešti, no v roku
1966 boli jeho telesné ostatky
exhumované a prenesené do
ostrihomskej baziliky.

Na zozname porušovateľov
náboženskej slobody trinásť štátov
Americká vláda zverejnila výročnú správu o dodržiavaní náboženskej slobody vo svete za
rok 2009. Mapuje v nej situáciu
v 198 krajinách a oblastiach.
Súčasťou správy je aj zoznam
krajín „mimoriadneho záujmu“,
v ktorých je náboženská sloboda
vážne porušovaná a navrhuje sa

uplatnenie opatrení od vyjednávania až po tvrdé sankcie. Komisia
navrhuje, aby do zoznamu týchto
štátov patrili Barma, Eritrea, Irán,
Irak, Nigéria, Severná Kórea,
Pakistan, Čína, Saudská Arábia,
Sudán, Turkmenistan, Uzbekistan
a Vietnam. Témy náboženskej
slobody sa koncom októbra do-

tkol aj Svätý Otec v prejave k novému iránskemu veľvyslancovi
pri Svätej stolici, keď povedal:
„Medzi univerzálnymi právami
náboženská sloboda a sloboda
svedomia zaujímajú zásadné
miesto, pretože sú zdrojom iných
slobôd“.

Augsburg si pripomenul
10. výročie Spoločnej deklarácie
31. októbra si katolíci a protestanti pri ekumenickom slávení
vešpier v Augsburgu spoločne
pripomenuli 10. výročie podpísania Spoločnej deklarácie o náuke
o ospravodlivení. Spoločnú deklaráciu o náuke o ospravodlivení
tu 31. októbra 1999 podpísali zástupcovia Svetovej luteránskej federácie a Katolíckej cirkvi. V roku
2006 sa k deklarácii pripojila aj
Svetová rada metodistov. V meste, ktoré sa svojím publikovaním
formuly vyznania viery v roku
1530 stalo symbolom reformácie,
bol takto o takmer päť storočí
neskôr podpísaný dokument

o zhode v jednej zo základných
otázok viery.
Modlitbu vešpier v augsburgskom dóme viedli kardinál Walter
Kasper, predseda Pápežskej rady
na podporu jednoty kresťanov,
a pastor Ishmael Noko, sekretár
Svetovej luteránskej federácie.
Práve títo dvaja cirkevní predstavitelia pred desiatimi rokmi
v Augsburgu podpisovali prelomový dokument. Ten potvrdil
spoločnú vieru v otázke ospravedlnenia – v teologickom slovníku
sa hovorí o tzv. „ospravodlivení“
hriešnika Bohom na základe
jeho viery.

Oslavy 10. výročia historickej
udalosti prebiehali v Augsburgu počas niekoľkých dní. Pri
tejto príležitosti bol v Nemecku
vydaný materiál s názvom Pod
horizontom milosti (Unter dem
Horizont der Gnade), ktorý slúži
ako pomôcka pre ekumenizmus.
Spolupracovali na ňom Zjednotená evanjelicko-luteránska cirkev
Nemecka a Inštitút Johanna Adama Möhlera pre ekumenizmus,
poverený na túto úlohu Konferenciou biskupov Nemecka, a tiež
Komisia pre ekumenické vzťahy
Evanjelicko-metodistickej cirkvi
v Nemecku.

Snímky: upload.wikimedia.org

n Výstavu fotografií Pavla De-

Modlitby mužov sú účinné
(Stankovce, Michal Hospodár)
Farnosť Stankovce v okrese Trebišov zažila 15. októbra mimoriadne stretnutie. V  miestnom
chráme jednej z najmenších
farností Košickej eparchie sa
zhromaždili predovšetkým muži,
aby tu v modlitbe prežili obnovu svojho stavu. Sv. liturgiu pri
tejto príležitosti celebroval otec
Michal Hospodár spolu s otcom
Dušanom Semanom, protopresbyterom, otcom Františkom
Fedorišinom, miestnym farárom,
a dekanom zo Sečoviec otcom
Jozefom Treščákom, ktorý aj
kázal. Žalostné postavenie muža

v dnešnej populácii ilustroval
kazateľ na obraze otca, ktorý
uteká od zodpovednosti za svoju
rodinu. Poukázal na sv. Jozefa
ako biblický prototyp otca podľa
Božej vôle.
Po sv. liturgii jeden z koordinátorov iniciatívy modlitieb otcov
Ivan Melo objasnil prítomným
dejiny komunity Útecha, ktorá
zastrešuje iniciatívu. Povzbudivo
zaznela jeho definícia manželstva ako miesta, kde prebýva
Božia láska. Druhý koordinátor
Peter Maxa uviedol prítomných
do spôsobu spoločnej modlitby
podľa pripravených textov. Sé-

n Medzinárodná konferencia na

riu modlitieb na rôzne úmysly
sprevádzali piesne až po osobné
odovzdanie svojej rodiny a jej
problémov pred Božiu tvár.
Hnutie Modlitieb otcov začalo
svoju činnosť na Slovensku v roku
2005 na Skalke pri Trenčíne.
Postupne vznikli vo farnostiach
ďalšie malé spoločenstvá mužov,
ktorí sa snažia práve modlitbou
obnoviť svoje povolanie. Patrónom komunity je sv. Jozef. Komunita vydala vlastnú brožúrku na
konanie modlitieb a distribuuje
aj vlastného informačného spravodajcu.

Ekumenický festival v Stanči
(Stanča, Michal Hospodár) V spolupráci Regionálneho osvetového
strediska v Trebišove a Gréckokatolíckeho farského úradu v Stanči
sa v nedeľu 18. októbra uskutočnil festival s názvom Piesňou
vzdávaj chválu. Stretnutie zborov

v Chráme sv. Michala v Stanči
bolo prezentáciou duchovných
piesní v ekumenickom duchu.
Konferencierka podujatia Nikola Mešarová postupne uviedla
detské gréckokatolícke zbory zo
Stanče a z Trebišova, skupinu Joel

pri reformovanom zbore v Palíne,
rímskokatolícky zbor z Nižného
Žipova a gréckokatolícky Zbor
sv. Bazila Veľkého zo Stanče-Úpora. Vydarené podujatie uzavrel
miestny farár otec Dávid Zorvan
požehnaním pre všetkých.

V Prešove prezentovali slovenský preklad 1. dielu Filokalie
(Prešov, Marcel Mojzeš, Ľubomír
Petrík) Vo štvrtok 22. októbra sa
na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity
(GTF PU) v Prešove uskutočnila
v spolupráci s Gréckokatolíckym
arcibiskupstvom v Prešove prezentácia slovenského prekladu
1. dielu Filokalie, spojená s vedeckým kolokviom o jej význame. Pre
veľký záujem sa v jej priebehu
účastníci presunuli do väčších
priestorov. Filokalia je súbor
diel východných kresťanských
autorov z 1. tisícročia o modlitbe

a iných aspektoch duchovného
života. Grécke slovo filokalia znamená lásku k dobru, resp. lásku
ku kráse.
Po úvodných príhovoroch dekana GTF PU prof. Petra Šturáka
a veľkého kancelára fakulty vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu,
program pokračoval samotnou
prezentáciou, ktorú prítomným
ponúkol autor prekladu Eduard
Beke. Veľmi zaujímavo a s pokorou predostrel rôzne úskalia,
s ktorými sa počas prekladateľ-

skej práce stretol a vyjadril svoj
osobný vzťah k tomuto dielu.
Prof. Ján Zozuľak, dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty
Prešovskej univerzity, sa vo svojej
prednáške venoval zostaviteľom gréckeho originálu Filokalie
Makáriovi Notarasovi a Nikodímovi Svätohorskému a zároveň
poukázal na historický kontext,
v ktorom toto dielo vznikalo.
Prof. Helena Hrehová z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
sa zamerala na slovanské verzie
Filokalie a ich význam pre katolícku teológiu. Je to práve slovanská
verzia Filokalie (Dobrotoľubije),
ktorej 1. diel vyšiel v slovenskom
preklade. Po prednáškach nastala bohatá a hodnotná diskusia,
ktorá poukázala na veľký význam
a aktuálnosť Filokalie pre duchovný život kresťana v dnešnej dobe.
Príspevky z vedeckého kolokvia
budú publikované v najbližšom
čísle časopisu Theologos.

Rozhovor s prekladateľom Filokalie
Eduardom Bekem bol uverejnený
v minulom čísle.
Snímka: Mikuláš Jančuš

tému Rodina v službe rodinám
sa uskutočnila 17. októbra v aule
Kňazského seminára sv. Gorazda
v Nitre. Usporiadateľom bolo Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Na programe sa zúčastnil aj
predseda Rady pre rodinu pri KBS
Mons. Milan Chautur CSsR.

n Eucharistia a môj vzťah k nej
ako k živému Ježišovi Kristovi
bola ústredná téma tematického
víkendu v GMC Bárka v Juskovej
Voli, na ktorom sa 23. – 25. októbra
zúčastnilo 60 detí z Humenského
protopresbyterátu.
V sobotu si vypočuli katechézu na
tému Eucharistia ako nielen chodenie do chrámu, ale jednota s Kristom.
Po katechéze účastníci diskutovali o tejto téme. Čas do obeda
využili na športové hry v areáli
CVČ, poobedňajší čas zasa na túru.
Po návrate slávili v kaplnke centra
sv. liturgiu v cirkevnoslovanskom
jazyku. V nedeľu sa zúčastnili na sv.
liturgii vo farskom chráme v obci.
František Barkóci
n 23. – 25. októbra sa konal
v GMC Bárka v Juskovej Voli
Kurz Filip a súbežne s ním aj
animátorská škola. Na Kurze Filip sa
zúčastnilo 15 mladých a viedli ho
hostia z Košíc pod vedením Petra
Liptáka.
O poschodie nižšie sa vzdelávali
a formovali animátori, ktorí nazreli
do tém ako Tímová spolupráca
a Komunikácia. Prednášajúcimi
hosťami boli vedúci pracovníci zo
Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže v Spišskej Novej
Vsi. Dvadsaťšesť zúčastnených
animátorov si zároveň vyskúšalo
komunikáciu a tímovú spoluprácu
v skupinkách pri stavaní veže.
Slavomír Zahorjan
n V Dome kultúry v Starej Ľu-

bovni sa 25. októbra uskutočnila
Mariánska akadémia. Staroľubovňania oboch katolíckych obradov
oslavovali kultúrnym programom
po pätnástykrát svoju nebeskú
Matku. Na programe sa zúčastnili
deti z Materskej škôlky pri ZŠ sv.
Cyrila a Metoda, ZUŠ Jána Melkoviča, študenti cirkevného gymnázia
aj mladí zo Združenia kresťanskej
mládeže. Pod organizáciu tohtoročnej Mariánskej akadémie sa
podpísali Rímskokatolícky farský
slovo 24 – 25|2009
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úrad, Gréckokatolícky farský úrad,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Združenie kresťanských seniorov
a Mesto Stará Ľubovňa.
n Odsúdené ženy v Levoči

spomínali na zosnulých. V Ústave
na výkon trestu odňatia slobody
a výkon väzby sa 1. novembra 2009
uskutočnili sväté omše. Zúčastnili
sa na nich aj odsúdené ženy zaradené do stredného stupňa stráženia, ktoré si vo väznici v Levoči
odpykávajú nepodmienečné tresty
odňatia slobody. Pod vedením
miestneho väzenského kaplána
npor. Slavomíra Molnára dostali
možnosť po prvýkrát sa zúčastniť
v miestnom ústave na pietnom
akte venovanom spomienke na
všetkých verných zosnulých.
n Regionaliáda 2009. V znamení
rozprávania o knihách z regiónu sa
niesol podvečer 5. novembra 2009
v Starej Ľubovni. Do súťaže bolo
možno prihlásiť tituly, ktoré vyšli
tlačou do konca roku 2008. Autori
do ľubovnianskej knižnice priniesli
a do súťaže o najlepšiu knihu, ktorá
reprezentuje okres Stará Ľubovňa,
prihlásili 38 publikácií, z ktorých
komisia vybrala a ocenila 5 titulov.
Cenu JUDr. Anny Aftanasovej,
poslankyne VÚC, získala kniha Vasiľ
Kočemba, kňaz, básnik, redaktor
a publicista od dvojice autorov
František Dancák a Monika Tančáková. Knihu vydali pri príležitosti
10. výročia smrti tohto básnika
Zamaguria.
Lucia Vlkolinská
n Novembrová fatimská sobota
v Chráme Svätého Ducha v Michalovciach bola zameraná na
tému Dušičiek. Tematickú prednášku o liturgických modlitbách za
zosnulých v byzantskom obrade
predniesol otec Marcel Gajdoš.
V prednáške zdôraznil variabilnosť
spôsobov realizácie týchto modlitieb počas celého cirkevného roka.
Archijerejskú liturgiu slávil vladyka
Milan Chautur, košický eparcha.
V homílii poukázal na Boží zámer
s človekom. Súčasne vladyka
upriamil pozornosť aj na Presvätú
Bohorodičku, ktorá je v tajomstve
svojho uspenia dôkazom Božej
vlády nad smrťou.
V závere slávenia sa prítomní zverili
pod ochranu Panny Márie. Vladyka
Milan zablahoželal otcovi Jurajovi
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Vedecká konferencia
o blahoslavenom biskupovi Vasiľovi Hopkovi
(Prešov, Ľubomír Petrík) Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity (GTF PU)
v Prešove sa 15. októbra uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou o blahoslavenom biskupovi Vasiľovi Hopkovi so
zameraním na jeho životný úsek
od biskupskej vysviacky v roku
1947 do roku 1968. Zorganizovala
ju Katedra systematickej teológie
GTF PU v rámci projektu VEGA na
tému Reflexia jednoty v diele a pô-

pozdrav prešovského arcibiskupa
a metropolitu Jána Babjaka SJ,
veľkého kancelára fakulty, ktorý
bol v tom čase vo Svätej zemi. Vyzdvihol vernosť bl. Vasiľa Hopka
a aktuálnosť konferencie v Roku
kňazov. Dekan GTF PU prof. Peter
Šturák prečítal pozdravný list
emeritného prešovského biskupa
Jána Hirku. Vo svojej prednáške sa
potom venoval historickému pohľadu na bl. biskupa Vasiľa Hopka
v súradniciach času a doby.

sobení blahoslaveného biskupa
Vasiľa Hopka (1904 – 1976) v kontexte eurointegračného procesu
pod vedením vedúceho katedry
a projektu prof. Vojtecha Boháča.
K účastníkom konferencie sa
prihovorila prorektorka pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie
kvality PU Doc. Jana Burgerová,
ktorá tlmočila pozdrav rektora PU
prof. Reného Matloviča. Protosynkel Prešovskej archieparchie Marcel Mojzeš odovzdal prítomným

Doc. Andrej Slodička si všimol
dogmatický aspekt jeho teologického myslenia. František Čitbaj
hovoril o umlčanej Gréckokatolíckej cirkvi v právnych dokumentoch komunistického štátu.
František Dancák sa zameral na
Eucharistiu v živote bl. biskupa V.
Hopka a Ľubomír Petrík na jeho
publikačnú činnosť v kontexte
homiletickej činnosti. Prof. Júlia
Dudášová poukázala na miesto
staroslovienčiny v rodine slo-

vanských jazykov. Doc. Pavol
Dancák predostrel aktivity bl. biskupa V. Hopka pri obnove našej
cirkvi na Slovensku v roku 1968
a prof. Vojtech Boháč jeho archijeratikon. Jozef Varchol a Nadežda
Varcholová predstavili tradičnú
duchovnú kultúru v jeho rodnej
obci Hrabské. Monika Slodičková
sa zaoberala liturgickým aspektom jeho duchovnosti. Prednáška
Petra Borzu bola o zatknutí, vyšetrovaní a súdnom procese bl.
V. Hopka. Jeho pôsobeniu v kňazskom seminári a na bohosloveckej fakulte v Prešove sa vo svojom
príspevku venovala Martina
Diheneščíková. Ferdinand Kubík
zmapoval účasť bl. V. Hopka na
spoločných biskupských poradách biskupov Československej
republiky v rokoch 1947 – 1949.
Zaujímavé témy predostreli aj
hostia z Poľska a Maďarska.
Diskusia okrem iného poukázala
na aktuálnosť konferencie práve
vo vzťahu k životu miestnej cirkvi.
Ako pozitívum treba vyzdvihnúť
aj to, že na nej bol už k dispozícii
zborník z jej prednášok.
Prvá konferencia v rámci tohto
projektu sa uskutočnila 2. decembra 2008 a zaoberala sa životným
úsekom bl. Vasiľa Hopka do jeho
biskupskej vysviacky v roku 1947.
Ďalšia konferencia bude zameraná na obdobie od roku 1968 do
jeho smrti v roku 1976.

Sympózium o živote a diele Jána Ivana Mastiliaka CSsR
(Prešov, Peter Borza, Jana Koprivňáková) Na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove
sa 26. októbra 2009 uskutočnilo
sympózium o veľkej osobnosti
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku redemptoristovi Jánovi
Ivanovi Mastiliakovi.
Sympózium otvoril dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove
prof. Peter Šturák, ktorý zdôraznil
význam otca Mastiliaka. Pozdravný príhovor spojený s osobnou
spomienkou na otca Mastiliaka
predniesol Mons. Ján Babjak SJ,
arcibiskup a metropolita. Slova
sa ako ďalší ujal aj zástupca

protoigumena redemptoristov
otec Jozef Jurčenko CsSR, ktorý
vyjadril úprimnú vďaku GTF PU
za organizáciu sympózia. Daniel
Atanáz Mandzák CSsR vo svojom
príspevku predstavil otca Mastiliaka ako študenta a profesora,
jeho prácu na poli vzdelávania
tajných kňazov, ktorých pripravoval na kňazské svätenia. Otec
Peter Borza predstavil život kresťanov v komunistickom Československu, teda prostredie, v ktorom
žil a pracoval otec Mastiliak.
Po krátkej prestávke si účastníci vypočuli svedectvá jeho
súčasníkov. Zazneli spomienky
emeritného prešovského biskupa
Mons. Jána Hirku, otca Františka

Fedora, ktorého otec Mastiliak
pripravoval na kňazstvo. Svedectvo rehoľnej sestry Beáty
Brajerovej pochádzajúcej z rodiny
Brajerovcov, u ktorej po svojom
prepustení z väzenia býval, bolo
preniknuté hlbokou úctou k otcovi Mastiliakovi ako svätcovi. Blok
svedectiev zakončil MUDr. Pavol
Štofej, jeho osobný lekár a priateľ.
V diskusii zaznelo veľa povzbudivých svedectiev od príbuzných
a známych otca Mastiliaka.
V záverečnom slove otec arcibiskup verejne vyjadril túžbu po
začatí procesu blahorečenia tohto
znamenitého človeka. Sympózium označil za prvý krok na ceste
k blahorečeniu.

Posviacka nového chrámu v Matiaške
(Matiaška, Ľubomír Petrík) V Matiaške, ktorá je farskou obcou
v protopresbyteráte Vranov nad
Topľou-mesto, posvätil prešovský arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ v nedeľu 25. októbra
nový gréckokatolícky Chrám sv.
veľkomučeníka Demetra. Bola to
zároveň odpustová slávnosť na
sviatok patróna chrámu.
Vladyku v mene všetkých privítal starosta obce Miroslav Ivančo.
Historická slávnosť sa začala
samotnou posviackou, ktorá
pozostáva z hlbokých modlitieb
biskupa a nádherných obradov
a znakov. V homílii pri archijerejskej svätej liturgii vladyka poďakoval veriacim za stavbu chrámu.
„Nech vám a vašim blízkym Pán
nie stonásobne, ale mnohonásobne požehná, že ste mu
postavili takýto nádherný chrám.
Viackrát som tu bol počas jeho
výstavby a bol som povzbudený

vašou horlivosťou i horlivosťou
vášho duchovného otca, ktorý
bol hybnou silou a povzbudzoval
vás. Drvivú väčšinu prác ste urobili vy svojpomocne a zadarmo.
Tým ste výnimoční. Stavať chrám
je výsadou iba niektorých generácií. A vy ste tá generácia.“ Veriacich povzbudil aj spomienkou na
nedávnu archieparchiálnu púť vo
Svätej zemi. Liturgickú slávnosť
spevom sprevádzali bohoslovci
z gréckokatolíckeho kňazského
seminára v Prešove a svojím spevom ju okrášlil aj domáci Detský
spevácky zbor sv. Demetra.
Na konci všetkým poďakoval
zástupca farskej rady Eduard
Duda. Obzvlášť vyjadril poďakovanie veriacich správcovi farnosti
Petrovi Gavaľovi. Potom otec
Peter ďakoval vladykovi Jánovi,
viacerým jednotlivcom, ale aj
firmám a iným dobrodincom
a sponzorom, ktorí veľkou mierou

prispeli k tomu, že v strede obce
teraz stojí jej nová dominanta.
Vladyka tým, ktorí sa o to najviac
zaslúžili, odovzdal ikony a ďakovné listy.
O výnimočnosti veriacich v tejto
obci svedčí aj to, že na stavbe
chrámu, na ktorý bol rozpočet
viac ako 497 900 eur (15 000 000
Sk), preinvestovali iba 126 136
eur (3 800 000 Sk). Počas obeda
bol prítomným premietnutý film
natočený počas výstavby chrámu, ktorý pre históriu dokumentuje nevšedný záujem veriacich
o jeho stavbu. Starý chrám z roku
1808 stojí na cintoríne na kopci
nad novým chrámom. Je rovnako
zasvätený sv. veľkomučeníkovi
Demetrovi. Nakoľko už kapacitne
nevyhovoval, veriaci sa spolu
s duchovným otcom rozhodli
vybudovať nový. Pôvodný chcú
po nutných úpravách využiť ako
dom nádeje.

Medzinárodný turnaj seminaristov
(Prešov, Tomáš Metýľ) V sobotu
17. októbra 2009 sa v priestoroch
telocvične ZŠ na Sibírskej ulici
v Prešove uskutočnil druhý ročník
medzinárodného turnaja seminaristov o putovný pohár rektora
Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Aktivita je realizovaná pod
záštitou prešovského arcibiskupa
metropolitu Mons. Jána Babjaka
SJ˝a rektora Prešovskej univerzity

prof. Reného Matloviča. Turnaj
podporil aj primátor mesta Prešov Pavel Hagyari a predseda
Prešovského samosprávneho
kraja Peter Chudík.
Do Prešova pricestovali ako
hostia gréckokatolícki seminaristi z Maďarska (Nyíregyháza),
Nemecka (Colegium Orientale
Eichstätt) a Ukrajiny (Užhorod).
Ďalšími účastníkmi turnaja boli
seminaristi z pravoslávneho se-

minára v Prešove, gymnazisti
z prešovského Gymnázia bl.
P. P. Gojdiča a v neposlednom
rade aj bohoslovci z prešovského gréckokatolíckeho seminára.
Putovný pohár priniesli so sebou
ako poslední víťazi seminaristi
z pravoslávneho seminára v Prešove. Vo finále sa stretli seminaristi z Maďarska s pravoslávnymi
seminaristami, ktorí obhájili svoje
prvenstvo z minulého roka.

Trikrát obdivuhodná putuje po sídlisku
(Prešov, Helena Kumičáková) Vo
Farnosti bl. Pavla Petra Gojdiča
na Sídlisku III v Prešove vznikli
dve skupinky putovných svätýň
zo Schönstattu. 18. októbra zložili v rímskokatolíckom Kostole
Kráľovnej pokoja v Prešove slávnostný sľub dve vedúce týchto
skupín. Členovia jednej skupiny
tvoria putovný okruh, kde putuje
malá svätyňa z rodiny do rodiny.
Počas mesiaca tak navštívi všetky
rodiny okruhu.
Milostivá schönstattská kaplnka sa nachádza vo Vallendrai
nad Rýnom. Tu páter Jozef Kentenich uzavrel 18. októbra 1914
„zmluvu lásky“. Od toho času je
Schönstatt milostivé a pútnic-

ké miesto, ktoré bolo cirkevne
uznané v roku 1947. Panna
Mária je tu uctievaná ako Mater

ter admirabilis (Matka trikrát
obdivuhodná).

Guľovi, stálemu účastníkovi fatimských sobôt, k jeho životnej osemdesiatke. Toto stretnutie ukončil
vzájomný dialóg kléru a laikov na
novembrovú tému.
Michal Hospodár
n Novým predsedom KBS sa

na najbližšie 3 roky stal Mons.
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup. Rozhodlo o tom
v tajnom hlasovaní počas 64.
plenárneho zasadnutia KBS na
Donovaloch 12 diecéznych a 6
pomocných biskupov, členov KBS.
Vo funkcii podpredsedu KBS bol
potvrdený nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák a vo funkcii hovorcu
KBS Jozef Kováčik.
(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
pozvánky

Slávnosť v Nových Zámkoch
Srdečne vás pozývame na spomienkovú
slávnosť pri príležitosti 20. výročia 17.
novembra, ktorá sa uskutoční 21. novembra 2009 vo farskom chráme v Nových
Zámkoch.
Program:
09.00 hod.	Archijerejská sv. liturgia sv.
Jána Zlatoústeho vysielaná aj prostredníctvom TV LUX, slúžiteľ: vladyka Mons. Peter
Rusnák, bratislavský eparcha; homília:
prof. Tadeusz Zasepa, rektor KU v Ružomberku
10.30 hod. Prednáška o Mons. Viliamovi
Mitošinkovi, kňazovi väznenom v Nových
Zámkoch v rokoch 1950 – 1951, prednášajúci: prof. Robert Letz
11.30 hod.	Uctenie si tu väzneného biskupa a kňazov a posviacka tabule venovanej
ich pamiatke, odhalí: Juraj Mihály OFM
Hostia: don Anton Srholec, Anna
Záborská, europoslankyňa, Ing. Gejza
Pischinger, primátor mesta Nové Zámky
Slávnosť sa uskutoční pod záštitou J. Em.
Mons. Jána Chryzostoma kardinála Korca.
SILVESTER V MEDŽUGORÍ
21. december 2009
– 3. január 2010
Cena: 172 eur
Prežite s nami posolstvo Medžugoria
počas 8-dňového pútnického zájazdu
s kňazom na trase BJ – PO – KE. Kontakt:
CK TANČIN, s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov,
Tel: 054/4882636, 0949 817 617, www.
tancin.sk
Ponúkame zorganizovanie pútnických
zájazdov pre farnosti za ľudové ceny.
slovo 24 – 25|2009
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Jednoducho
otec
Ivan
jednoducho otec
Juraj GRADOŠ

Podľa gréckej legendy o vzniku azda najznámejšieho olympijského športu – maratónu
bol grécky vojak Feidippides vyslaný v roku 490 pred Kristom do Atén, aby oznámil, že
Peržania boli zázračne porazení v bitke pri Maratóne. Zabehol vyše 42-kilometrovú cestu
bez zastavenia a krátko po tom, ako odovzdal odkaz o víťazstve, skolaboval od vyčerpania
a zomrel. Na jeho meno si po dlhých tisícročiach spomenie málokto, no jeho obeta stále žije
v olympijskom športe.

P

odobne je to aj s otcom Jánom Ivanom Mastiliakom CSsR. Jeho meno
nie je známe všetkým gréckokatolíkom, ale z toho, čo vykonal, dodnes
čerpajú mnohí. Keď hovoria skutky, slová
sú zbytočné – táto veta v plnosti vystihuje
otca Ivana.
Otec Ivan sa narodil 5. novembra 1911
v Nižnom Hrabovci. V rodine Mikuláša
a Anny, rod. Polákovej, bol po Michalovi
a Anne tretím dieťaťom. Už ako päťročný
sa stal polosirotou, keď jeho otca Mikuláša zasypalo v bani, kde pracoval. Rodina
tak žila vo veľkej biede. Základnú ľudovú
školu navštevoval v Nižnom Hrabovci.
Tu si jeho nadanie všimol miestny učiteľ
a odporúčal jeho i jeho brata na ďalšie
štúdium. Tak sa spolu s bratom Michalom
v jeseni 1922 dostali do juvenátu v Hlučíne na Morave, ktorý patril rímskokatolíckym otcom redemptoristom.
Práve táto rehoľa mala na mladého
muža výrazný vplyv. 31. júla 1928 sa
rozhodol vstúpiť do jej ročného noviciátu.
Redemptoristi v tom čase začali pracovať
na východnom Slovensku medzi gréckokatolíkmi. Vytvorili tak základ dnešnej
viceprovincie. Mladý Ján mohol naďalej
vyrastať v rodnom obrade. Rehoľné sľuby
zložil 2. augusta 1929. V jeseni toho istého roka odcestoval do Obořišťa v Čechách,
kde bol kňazský seminár Pražskej provincie, aby začal svoje filozoficko-teologické
štúdiá. 9. augusta 1933 prijal nižšie
kňazské svätenia a diakonát z rúk mukačevského biskupa Alexandra Stojku a 12.
augusta 1934 bol v Užhorode vysvätený
za kňaza. O týždeň neskôr slávil svoju
prvú svätú liturgiu vo svojom rodisku.
V tom čase patril Nižný Hrabovec ako
filiálna obec farnosti Poša do Mukačevskej eparchie. 25. júla nasledujúceho
roka, po skončení štúdií v Obořišti, začal
pastoračne pôsobiť v michalovskom kláštore. Z tohto miesta nastúpil na vojenskú
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službu v Košiciach a neskôr v Prahe.
Po jej skončení ho predstavení v roku
1937 poslali na ďalšie štúdiá do Ríma.
Študoval na Pápežskom orientálnom
inštitúte. V roku 1941 napísal licenciátnu prácu o Vladimírovi Solovjovovi.
O rok neskôr získal doktorát po obhajobe práce na rovnakú tému.
V Európe zúrila svetová vojna. Mladý
doktor preto prijal ponuku prednášať na
Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme.
Na Slovensko sa vrátil v roku 1944.
K Michalovciam sa však blížil rusko-nemecký front, a tak predstavený kláštora poslal otca
Jána do Podolínca, ktorý bol
akýmsi azylom pre rehoľníkov. Po prechode frontu ho
ruskí vojaci požiadali, aby
vykonával úlohu tlmočníka. Za túto mesačnú
službu sa mu štát neskôr
odvďačil obvinením, že sa
do Červenej armády votrel
ako vatikánsky špeh.
Nakrátko sa stal predstaveným michalovského kláštora, no už 19.
augusta 1945 znova
odcestoval do českého
Obořišťa, kde prednášal dogmatiku, filozofiu
a orientáliá, ktoré zvlášť
miloval. Povojnové usporiadanie Československa neveštilo
nič dobré. Komunistická strana
pomaly získavala stále silnejší
vplyv a vôbec sa netajila snahou o elimináciu náboženského
života zvlášť na Slovensku. Na
začiatku päťdesiatych rokov
došlo k mnohým vykonštruovaným politickým a náboženským procesom a bol
rozpútaný ideologický teror.

na 5 minút

tec ivan
Bol nastolený stalinský model socializmu,
ktorý likvidoval akýkoľvek odpor, iný
názor a samostatné myslenie.
Otec Ján Mastiliak bol 14. marca 1950
v Obořišti zatknutý a obvinený z protištátnej činnosti a špionáže v prospech Vatikánu. Bol jedným z desiatich účastníkov
tzv. monster procesu, ktorý mal zastrašiť
katolícku verejnosť v bývalom Československu. Vo vykonštruovanom procese
bol už 5. apríla ako jediný odsúdený na
doživotný trest. Najprv mu však navrhovali trest smrti. Bol väznený v Ruzyni,
na Pankráci, na Mírove, vo Valdiciach
a v Leopoldove. V roku 1955 mu bol na
základe amnestie prezidenta republiky
Antonína Zápotockého trest skrátený na
25 rokov ostrého väzenia. Napokon bol
v máji 1965 podmienečne prepustený. Vo
väzení sa stretol nielen s biskupom Pavlom Petrom Gojdičom, ale aj s neskorším
prezidentom ČSSR Gustávom Husákom.
Veľkou ranou v živote otca Jána bola
v roku 1964 správa o smrti jeho matky. Aj
napriek naliehavým prosbám príbuzných
mu vedenie väznice nedovolilo zúčastniť
sa na pohrebe. V roku 1965, keď ho na
základe ďalšej amnestie po 15 rokoch
väzenia prepustili, sa vrátil do rodného
Nižného Hrabovca. Neskôr býval u svojej
sesternice v Prešove, kým sa nepresťahoval k otcovi Tulejovi, s ktorým sa zozná-

mil vo väzení. Keďže nemohol slobodne
vykonávať kňazské povolanie, musel si
nájsť civilné zamestnanie. Najprv pracoval v Komunálnych službách v Prešove
ako záhradník a od r. 1966 ako tlmočník
v Odevných závodoch v Prešove.
Rok 1968 priniesol našej cirkvi nádej
na slobodný život. Otec Mastiliak sa stal
predstaveným Michalovskej viceprovincie
redemptoristov. Krátko na to odcestoval
do Ríma v rehoľných záležitostiach. Jeho
renomé pomohlo pri obnovovaní štruktúr
našej cirkvi. Zvyšok svojho života prežil
v rodine Brajerovcov na Sázavského ulici
v Prešove. Napriek svojmu podlomenému
zdraviu robil pre našu cirkev, čo mohol.
V marci 1969 sprevádzal do Ríma ako
tlmočník vtedajšieho ordinára Jána Hirku.
2. novembra dostal štátny súhlas na výpomoc v prešovskej katedrále, kde najmä
spovedal. Jeho činnosť však prerástla
povinnosti kňaza. Vďaka znalosti 14
jazykov prekladal náboženskú literatúru. Myslel aj na budúcnosť našej cirkvi,
a tak doma tajne prednášal kňazom
rehoľníkom. Jeho múdrosť však prerástla
rehoľné komunity. Po 60 rokoch v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zomrel
18. septembra 1989 vo veku 78 rokov.
Jeho telesné ostatky sú uložené v hrobke
redemptoristov v Michalovciach.
Otec Ján Mastiliak mnohým utkvel
v pamäti ako otec Ivan – pokorný, zbožný
a veľmi vzdelaný gréckokatolícky rehoľný
kňaz. Do ich sŕdc sa zapísal zlatými písmenami. Bol prvým rodeným Slovákom –
redemptoristom východného obradu. Jeho
život, dielo a odkaz vyryli tichú, no hlbokú brázdu na poli života Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku i v Českej republike.
Za túto obetavú činnosť si zaslúži miesto
medzi hrdinami a osobnosťami, ktoré
formovali naše dejiny. n

V Nižnom Hrabovci bola 19. októbra 1996
odhalená pamätná busta prvému slovenskému
gréckokatolíckemu redemptoristovi ThDr. Jánovi
Mastiliakovi. Na tejto spomienkovej slávnosti boli
prítomní obaja vtedajší biskupi Mons. Ján Hirka
a Mons. Milan Chautur CSsR. Slávnosť pripravila
gréckokatolícka farnosť Poša, ktorej správcom bol
otec Michal Vasiľ ml.
Snímka: Mária Žarnayová

Rozhovor s Doc. PhDr. Ľubicou Babotovou, CSc., riaditeľkou Inštitútu rusistiky,
ukrajinistiky a slavistiky FF PU v Prešove
Užhorodská
národná univerzita vám
udelila čestný
doktorát.
O aké ocenenie ide?
Ide o čestný
doktorát
Doctor honoris
causa (skratka
Dr.h.c.). Je
udeľovaný univerzitou za zvláštne zásluhy
v oblasti vedy a kultúry.
V rámci vedeckého výskumu ste sa venovali dielu Anatolija Kralyckého.
Považujem ho za najvýraznejšiu kňazskú
osobnosť „buditeľskej“ generácie. Pre
mnohých sú to len dejatelia, spisovatelia.
A pritom ich činnosť vychádzala z praktických potrieb ľudí s ambíciou zlepšiť ich
životné podmienky. Osobnosť A. Kralyckého ostáva dodnes nedocenenou. Pôsobil
na Slovensku, ale aj v Máriapócsi a dlhý čas
bol igumenom kláštora na Černečej hore
pri Mukačeve.
Akým osobnostiam Gréckokatolíckej
cirkvi ste sa ešte venovali?
Boli to hlavne kňazské osobnosti 19. st.:
A. Duchnovič, A. Pavlovič, A. Mytrak, I.
Syľvaj, J. Stavrovskyj-Popradov, J. Fencyk, A.
Jenkovskyj a i. Z mladších to bol Prešovčan,
predstavený Rádu sv. Bazila Veľkého na
Slovensku Štefan Sebastián Sabol, ktorý po
roku 1949 pôsobil v USA.
Kto z nich vás oslovil najviac a čím?
Bol to práve A. Kralyckyj svojím inovatívnym myslením, schopnosťou spojiť
v harmonickom celku praktický život, vieru,
umenie a pod. Okrem iného veľmi výrazne
propagoval slovenskú kultúru na území
dnešnej Ukrajiny. Vážim si aj S. Sabola, ktorý okrem erudovaných teologických prác
písal aj sviežu duchovnú lyriku.
Nateraz sa venujete dejinám Rádu
sestier sv. Bazila Veľkého na Slovensku.
Prečo?
Ich príchod z Haliče do Československa
v medzivojnovom období bol pre miestnu
cirkev veľmi prínosný. Pôsobili v školách,
internátoch a sirotincoch. Táto časť dejín
nie je komplexne zmapovaná a laická verejnosť nemá relevantné informácie. Najprv
je nutný archívny výskum a mravčia práca
nad prekladmi a korektúrami. Dejiny sú
však vždy inšpiratívne a sú prínosom aj pre
súčasnú Cirkev.
Valéria Juríčková
slovo 24 – 25|2009
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Náš
kalendár
Náš kalendár
Marcel Gajdoš

Uvažovali ste niekedy o tom, čo je čas? Zdanlivo jednoduchá
otázka patrí vo filozofii medzi jednu z najzložitejších. Jeho
azda najlepšou definíciou, hoci nie celkom uspokojivou,
je tvrdenie inšpirované slávnym starovekým filozofom
Aristotelom (384 – 322 pred Kristom), podľa ktorého je čas
mierou pohybu. Keďže všetky materiálne bytia sa nejakým
spôsobom hýbu, existuje pre ne čas. V Bohu samom
nejestvuje zmena, preto Boh je mimo času.

O

mnoho praktickejšou ako samotný pojem času je otázka jeho
merania, a teda aj kalendára. Dá
sa povedať, že každá významnejšia civilizácia mala vlastný kalendár. Dokonca
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aj dnes niektoré veľké civilizácie, napríklad čínska, používajú vlastný kalendár.
Pozrime sa teda, ako vznikol ten kalendár,
ktorý vnímame ako náš, a to aspoň v základných črtách.

Kresťania v Rímskej ríši

Kresťanstvo sa zrodilo v čase, keď bola
Ježišova vlasť Palestína súčasťou Rímskej
ríše. Aj prvé storočia svojej existencie
a svojho formovania „strávila“ značná
časť kresťanov na území Rímskej ríše.
Je teda pochopiteľné, že viaceré miestne
cirkvi, najmä tie, ktoré dnes označujeme ako cirkvi konštantínopolskej (teda
gréckokatolícke a pravoslávne) a latinskej
tradície (teda rímskokatolícke), prevzali
kalendár, ktorý sa v tom čase používal

na území Rímskej ríše. Bol to kalendár,
ktorý nazývame juliánsky a ktorý vznikol
reformou kalendára starorímskeho.

Starorímsky kalendár

Pôvodne sa v Rímskom impériu uvádzali
roky podľa úradujúcich konzulov. Napríklad sa napísalo, že udalosť sa stala v treťom roku vlády konzula Agrippu Menenia
Lanata. Keďže takýto spôsob datovania
nebol veľmi praktický, neskôr sa prikročilo k zavedeniu roku nula, ktorým sa stalo
založenie Ríma legendárnymi Romulom
a Rémom (z hľadiska nášho kalendára
je to rok 753 pred Kristom). Niekedy sa
však za rok nula považovali iné udalosti,
napríklad založenie republikánskej štátnej formy (z nášho aspektu rok 510 pred
Kristom).
Oveľa dôležitejšou je však otázka štruktúry tohto kalendára, teda jeho vnútorné
členenie. Skladal sa z dvanástich mesiacov, ktoré však mali dokopy len 355 dní.
Aby sa dosiahlo akési vyrovnanie oproti
skutočnosti, raz za čas sa vložil dovnútra
mesiaca februára, konkrétne päť dní pred
jeho koniec, pomocný mesiac Marcedonius. Keďže však ani na frekvenciu
jeho vkladania, ani na jeho dĺžku neboli
stanovené presné pravidlá, rozhodovali
o tom pohanskí kňazi podľa vlastného
uváženia. Preto starorímsky kalendár nezaručoval dostatočnú jasnosť a presnosť.
O to viac, že neskôr dokonca došlo k vynechávaniu niektorých mesiacov, takže sa
tento kalendár celkom rozišiel s realitou
jedného obehu Zeme okolo Slnka.

Juliánsky kalendár

Do tejto situácie vstúpil významný
rímsky politik Gaius Iulius Caesar (100
– 44 pred Kristom), keď využil poznatky
alexandrijských astronómov, že slnečný
rok trvá 365,25 dňa. Na základe tejto
skutočnosti stanovil, že rok sa bude skladať vždy z dvanástich mesiacov, pričom
sedem bude mať po 31 dní, štyri po 30
dní a jeden (február) iba 28 dní. Každý
štvrtý rok však bude pre vyrovnanie
priestupný, keď február bude mať 29 dní.
Na počesť Gaia Iulia Caesara dostal tento
kalendár pomenovanie juliánsky a siedmy
mesiac tohto kalendára pomenovanie júl.
Práve tento kalendár prijali za svoje
vlastné východisko všetky miestne cirkvi
na území Rímskej ríše. Práve na podklade
tohto kalendára vypočítavali dátum Paschy a zavádzali jednotlivé sviatky. Dodnes
ho považuje absolútna väčšina pravoslávnych cirkví za svoje nemenné východisko,
a to osobitne na výpočet dátumu Paschy.
Pre tento kalendár bola tiež zostavená
takzvaná „večná paschália“ – tabuľka,

pomocou ktorej možno vypočítať dátum
Paschy na ktorýkoľvek rok. Juliánskemu kalendáru sa niekedy hovorí „starý
kalendár“.

Gregoriánsky kalendár

Koncom stredoveku nastal prudký
rozvoj astronómie, vďaka čomu sa zistilo,
že jeden obeh Zeme okolo Slnka netrvá
365,25 dňa, ale o čosi menej, konkrétne
365,2422 dňa. Dospelo sa k záveru, že
používaný kalendár stále viac zaostáva
za skutočnosťou, vtedy takmer celých
desať dní. Samozrejme, uvedený fakt mal
dosah aj na stanovenie dátumu jarnej
rovnodennosti, a teda aj dátumu slávenia
Paschy – prvej nedele po prvom splne
mesiaca po jarnej rovnodennosti. Rímsky pápež Gregor XIII. (1572 – 1585) sa
preto rozhodol pre reformu juliánskeho
kalendára. 24. februára 1582 vydal bulu
Inter gravissimas, ktorou pre vyrovnanie
vzniknutého zaostávania nariadil, aby
v spomenutom roku po 4. októbri nasledoval bezprostredne 15. október. Aby
v budúcnosti k takémuto zaostávaniu
nedochádzalo, rozhodol, že posledný rok
storočia bude priestupný len vtedy, ak
bude deliteľný číslom štyristo. Na počesť
rímskeho pápeža Gregora XIII. nazývame
tento zreformovaný kalendár gregoriánskym, ale niekedy sa stretneme aj s termínom „nový“.
Prijatie popísanej reformy zďaleka nebolo jednoduché. Okamžite ju akceptovali
len Taliansko, Španielsko, Portugalsko
a Poľsko, o niekoľko mesiacov neskôr
Holandsko (v danom roku tak prišlo
o Vianoce). České krajiny prijali reformu
v roku 1584, Uhorsko (a teda aj Slovensko) v roku 1587, Anglicko v roku 1752,
Švédsko v roku 1753, Rusko v roku 1918
a Grécko až v roku 1923.

Juliánsky verzus
gregoriánsky kalendár

Treba mať na pamäti, že v niektorých
krajinách prijali reformu kalendára štátne
orgány, ale nie tamojšie cirkvi. Niektoré
cirkvi, najmä pravoslávne, niekedy však
aj gréckokatolícke, sa naďalej riadia, aspoň čiastočne, juliánskym kalendárom.
V súčasnosti jestvujú dva základné
spôsoby, akým predmetné cirkvi zotrvávajú pri „starom“ kalendári. Buď sa
naďalej riadia juliánskym kalendárom vo
všetkom, alebo v prípade stálych sviatkov
vychádzajú z gregoriánskeho kalendára, ale na výpočet Paschy z kalendára
juliánskeho. Dôvodom je najmä presvedčenie, že ak sa dátum Paschy vypočítava
podľa gregoriánskeho kalendára, môže
pripadnúť na dátum židovskej Paschy

(Pesachu), čo Prvý nicejský snem z roku
325 zakázal. Na Slovensku sa stretávame
aj s tým, že istá časť farností sa riadi gregoriánskym kalendárom, ale druhá časť
kalendárom juliánskym. Platí to nielen
pre tunajšiu Pravoslávnu cirkev, ale aj pre
Gréckokatolícku cirkev.
Je to vážny problém, ktorý treba vyriešiť, alebo skôr zaujímavá pestrosť, ktorú
treba zachovať? To je vec názoru a uhla
pohľadu.

Októbrová revolúcia, pravoslávne
Vianoce a poradie mesiacov

Možno aj vám bolo ťažko pochopiť, prečo ste sa museli učiť o Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcii, hoci vám povedali,
že vypukla 7. novembra 1917. To preto,
lebo z hľadiska gregoriánskeho kalendára, ktorý sa vtedy zvyčajne používal na
Slovensku, to bol november, ale z hľadiska juliánskeho kalendára, ktorý sa vtedy
používal v Rusku, to bol október. „Starý
kalendár“ totiž aj vtedy zaostával za
„novým kalendárom“ o 13 dní, respektíve
„nový kalendár“ bol aj vtedy o 13 dní
popredu oproti kalendáru „starému“.
Zaujímavo tiež vyznieva tvrdenie
uvádzané vo svetských kalendároch pri
6. januári, že sú to pravoslávne Vianoce.
Jednak preto, lebo vtedy je 6. január iba
z hľadiska gregoriánskeho kalendára,
podľa juliánskeho kalendára je to 24.
december, ale najmä preto, lebo nejde ani
tak o Vianoce pravoslávnych kresťanov,
ako skôr o Vianoce všetkých tých kresťanov, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom, čo môžu byť aj gréckokatolíci.
Navyše v roku 2100 bude treba tento deň
pracovného pokoja preniesť na 7. január
gregoriánskeho kalendára, lebo rozdiel
medzi juliánskym a gregoriánskym kalendárom sa zväčší na štrnásť dní.
Viaceré mesiace roka majú svoje pomenovanie podľa rímskych pohanských
božstiev. September by však podľa svojho
názvu mal byť siedmym mesiacom,
október ôsmym, november deviatym
a december desiatym. Je to pozostatok
stavu, ktorý istý čas v dávnej minulosti jestvoval, že sa rok začínal marcom.
Práve preto sa sviatok nebeských beztelesných mocností (8. november), ktorých
je deväť, slávi v novembri, keďže je akoby
deviatym mesiacom roka.

Záver

Dovoľte mi vyjadriť túžbu, aby sme
všetci, bez ohľadu na to, ktorý z uvedených dvoch kalendárov preferujeme a používame v liturgickom živote, dokázali
všetky sviatky a pôsty prežívať tak, aby
nám to pomohlo na ceste ku Kristovi. n
slovo 24 – 25|2009
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rozhovor

piate
evanjelium
„Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“ (Gn 3, 5)
Takto napomína Boh Mojžiša, ktorý vstupuje na miesto Božej prítomnosti. Na svätých
miestach je čosi neopakovateľné, čo sa nedá ničím nahradiť a nikde inde zažiť. Vydajme
sa teda aj my na potulky po svätých miestach, kde bude naším sprievodcom otec Miroslav
Labač (40), farár vo Falkušovciach a duchovný správca všetkých pútnikov a migrantov
Košickej eparchie. Spoznajme nielen Svätú zem, ale aj jeho životnú cestu, ktorá ho priviedla
na tieto miesta. Ako nám sám prezradil, „Svätá zem je jedinečná, ničím nenahraditeľná,
nikto, kto ju navštívi, nezabudne a túži sa tam znova vrátiť. Každý si môže prečítať štyri
evanjeliá, no piatym je Svätá zem“.
14
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n Svätá zem je všeobecne známy a používaný pojem, no nie každý má presné
a úplné informácie. Skúste čitateľom
presnejšie priblížiť, aké územia a mestá
sa dajú pod tento pojem zahrnúť.
V širšom zmysle slova by sa dali pod
Svätú zem zahrnúť všetky územia a teritóriá, ktoré majú niečo spoločné s biblickými dejinami, so zvestovaním evanjelia
a prvotnou Cirkvou na tejto zemi. Konkrétnejšie je to územie dnešného Iraku,
Sýrie, Libanonu, Jordánska, Egypta,
Grécka a Turecka. V užšom zmysle slova
je to dnešný Izrael. Na severe ohraničený pohorím Hermon, na východe riekou
Jordán, na západe Stredozemným morom
a na juhu Sinajským polostrovom. Ešte
konkrétnejšie sú to miesta spojené s pôsobením Krista, apoštolov a patriarchov –
Jeruzalem, Betlehem, Nazaret, Galilejské
jazero a rieka Jordán. Toto je myslené
pod pojmom Svätá zem, zem voňajúca
mliekom a medom. Zem, ktorá je už od
svojej podstaty zvláštna a výnimočná,
pretože tam sa nebo dotklo zeme. To je
zem, o ktorú celé stáročia národy viedli
vojny a každý ju chcel vlastniť pre jej
výnimočnosť.
n Aká bola vaša životná cesta, ktorá vás
priviedla do Svätej zeme?
V roku 1993 som bol poslaný otcom
biskupom na štúdiá do Jeruzalema, kde
som študoval na Hebrejskej univerzite
hebrejčinu a židovské základy kresťanstva. No predovšetkým to boli potreby
pútnikov, ktorí do Svätej zeme prichádzali
na začiatku 90. rokov a o ktorých sa bolo
treba pastoračne postarať, čo sa týka
sprevádzania po svätých miestach. V tom
čase bola dosť veľká núdza o ľudí, ktorí
by Svätú zem poznali, no a bola to doba,
keď ešte málokto od nás zo Slovenska vo

Vo Svätej zemi sa v prvom rade mieša
kresťanstvo, židovstvo a islam, tri najväčšie monoteistické náboženstvá. Tamojší
obyvatelia sú vo väčšine židia a mohamedáni, ale je tam aj miestna komunita
kresťanov, ktorých síce nie je veľa, ale
v priebehu dejín Cirkvi tam nepretržite
žijú a pôsobia, sú potomkami prvotnej apoštolskej Cirkvi, ktorá práve tam
v Jeruzaleme vznikla a odtiaľ sa rozšírila
do celého sveta. O tunajších obyvateľoch
hovoria, že sú ako sabra (miestny kaktusový plod) – zvonku pichľaví a drsní, no
zvnútra sladkí a dobrí.

Svätej zemi bol. Bol som teda viackrát požiadaný, aby som sa týchto našich pútnikov ujal, aby som ich po týchto miestach
sprevádzal a sprístupnil im ich.

n Je niečo, čo vás na tejto krajine ešte aj
dnes prekvapuje?
Každá cesta do Svätej zeme, aj keď ich
už bolo veľké množstvo, je stále niečím
novým. Vždy je tam niečo, čo si človek
nanovo všimne, pretože pre Európana je
to skutočne veľmi zvláštna krajina, krajina plná kontrastov a rôznorodosti. Nikdy
sa pre mňa nestane fádnou a nepoviem
si, že mi už nemá čo ponúknuť a čím ma
prekvapiť.
n Akí sú obyvatelia Svätej zeme? Vieme,
že je to multikulturálne a nábožensky
rozmanitá oblasť.

n V čom je rozdiel v mentalite, spôsobe
života a nazerania naň u ľudí Blízkeho
východu a Stredoeurópanov?
Predovšetkým je ten život úplne iný a životu Stredoeurópanov sa nepodobá, pretože život v tejto krajine nemožno zhrnúť
do presných osnov. Iný je tu život v židovskej, iný v islamskej a iný v kresťanskej
komunite. Je to spôsobené iným náboženstvom a inými pohľadmi na zmysel života
a hodnotu vecí, otázky rodiny, počatia
a pohľadmi na tie najzákladnejšie veci
v našom živote. Pre kresťanov je žiť tam
svoje kresťanstvo niekedy veľmi náročná
vec, pretože sú v menšine. Časť kresťanov
žije na izraelskom území a druhá časť na
palestínskych teritóriách. Medzi týmito
územiami je dnes osem metrov vysoký
betónový múr. Prejsť z jednej strany na
druhú je pre miestnych kresťanov niekedy
ťažké pre množstvo povolení, ktoré potrebujú na úradoch vybaviť. Niektorí sa cez
túto hranicu nedostanú ani za dvadsať
rokov, aj keď bývajú od Jeruzalema iba
desať kilometrov. Mne to pripomína časy,
keď u nás existovala železná opona a dostať sa na západ bolo takmer nemožné.
Treba preto podporovať tamojšie kresťanské komunity, aby sa nestalo to, že raz
budeme musieť povedať, že kresťanstvo
síce vo Svätej zemi vzniklo, ale dnes tam
už nie je.
n Aká je momentálna politická a spoločenská situácia na týchto územiach,
je to bezpečné prostredie pre turistov
a pútnikov?
Momentálna politická a spoločenská
situácia je dobrá, ak sa to dá tak povedať.
Pre turistov a pútnikov tam nie je nijaké
ohrozenie, pre ktoré by nemohli na sväté
miesta ísť. Všade, kde sa naši pútnici pohybujú, je bezpečné prostredie. Ja osobne
som sa za tie roky nestretol s tým, aby sa
niekomu z našich turistov niečo stalo alebo aby boli vystavení nejakému veľkému
nebezpečenstvu. Maximálne sa stane, že
našich pútnikov okradnú vreckári, ako
slovo 24 – 25|2009
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aj na iných miestach vo svete, kde je na
malom priestore veľa ľudí. Aj keď je to
nami vnímaná ako riziková oblasť, ja sa
stále snažím ľudí sprevádzať tak, aby sme
do žiadnych problémových miest alebo
bodov krajiny nešli a obchádzali ich.

n V spojení s predchádzajúcou otázkou
by ma zaujímalo, aké je spolunažívanie
a prístupnosť svätých miest medzi kresťanmi, moslimami a židovským štátom?
Sväté miesta sú len jedny. Nikde inde
sa Jeruzalem ani Betlehem premiestniť
nedajú a sú to pre kresťanov také významné miesta, že každá z cirkví by ich
chcela spravovať. Historicky táto krajina

keď mesiac prší, inak je to veľmi teplá
krajina s vynikajúcimi klimatickými podmienkami. Stálejšie počasie je v jeseni, no
krajšie farby má jar, ale ani Svätej zemi
sa v ostatnej dobe nevyhýbajú extrémne
výkyvy počasia. Menovou jednotkou štátu
je nový izraelský šekel, ale bez problémov možno všade platiť dolármi. Vízum
do krajiny netreba a veľmi dobre sa dá
dohovoriť aj po rusky, anglicky či nemecky, miestni obyvatelia bežne ovládajú viac
jazykov.

n Čo všetko sa dá vidieť za čas, ktorý je
bežný pre púť do Svätej zeme, a aký je
program takejto púte?

Snímky: Mária Žarnayová, Mikuláš Jančuš

za ostatných 400 rokov bola pod nadvládou Turkov, potom krátko Angličanov,
momentálne je to židovský štát. Už počas
tureckej správy tam bola uzavretá dohoda
status quo, podľa ktorej je rozdelené užívanie svätých miest. Za Katolícku cirkev
túto úlohu plnia františkáni a z iných
cirkví sú tam zastúpení predovšetkým
pravoslávni Gréci a Arméni. No tie najdôležitejšie miesta sú v spoločnom užívaní
všetkých veľkých cirkvi prítomných vo
Svätej zemi.

n Na čo by turista určite nemal zabudnúť, keď sa už rozhodne ísť, a na čo sa má
pripraviť?
Izrael je preplnený vzácnymi miestami.
Pútnik by si nemal zabudnúť dobré topánky, ktoré si mnohí potom doma odložia a viac ich neužívajú, lebo sa dotýkali
svätej zeme. Dôležité je, v ktorom ročnom
období sa do Svätej zeme cestuje, pretože
Izrael je krajina, ktorá má dlhotrvajúce
9-mesačné leto. Sú tam tri mesiace zimy,
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V kocke sú to asi tri najdôležitejšie
miesta – Jeruzalem, Nazaret a Betlehem,
to by mal každý pútnik vo Svätej zemi
vidieť. Bazilika Božieho narodenia v Betleheme, potom Bazilika Božieho hrobu
alebo Zmŕtvychvstania v Jeruzaleme,
Olivová hora, Krížová cesta a Bazilika
Zvestovania v Nazarete. Počas cesty sa
ešte dá vidieť okolie Galilejského jazera,
mesto Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev, miesto krstu Ježiša Krista a okolie
Mŕtveho mora. Niektoré púte sú doplnené
o cestu exodu – to znamená cestu východu z Egypta, kde je výstup na Mojžišovu
horu. Minimálne potrebný čas na púť do
Svätej zeme sú štyri dni, ale aby pútnik
mohol sväté miesta nielen uvidieť, ale ich
aj prežiť, treba ich viac.

n Nedávno ste sprevádzali gréckokatolíckych pútnikov zo Slovenska na ceste
do Svätej zeme. Bola táto púť niečím iná
ako predošlé?
Každá púť je iná a výnimočná, pretože

ľudia sú iní a okolnosti tak isto. Na tejto
púti sme spolu s otcom arcibiskupom
vystúpili aj na Mojžišovu horu v Egypte
(takže sme navštívili aj Egypt), čím to
bolo pre nás výnimočnejšie a netradičné.
Boli sme na mieste, kde dal Boh skrze
Mojžiša ľuďom svoje prikázania Dekalógu. Takéto putovanie si vyžaduje väčšiu
námahu, ale má veľkú duchovnú hodnotu
pre toho, kto takúto púť vykoná, veď na
Mojžišovu horu vedie 4-tisíc schodov, a to
je čas na modlitbu a uvažovanie o svätých miestach, kde nám bol daný základný morálny kódex. Iná bola aj v tom, že
sme navštívili Gréckokatolícky patriarchát
melchitských katolíkov v Jeruzaleme, kde
sa nám dostalo veľmi srdečného prijatia
patriarchálnym vikárom Jeruzalema. Otec
arcibiskup potom v patriarchálnom chráme celebroval slávnostnú archijerejskú
svätú liturgiu spolu s kňazmi prítomnými
na púti. Pre ich miestnu cirkev bola naša
návšteva povzbudením v tom, že sesterská cirkev zo Slovenska prichádza na
toto miesto do Jeruzalema, kde je kolíska
kresťanstva.

n Pútnikov ste nesprevádzali po prvýkrát. Čím musí byť sprievodca „vyzbrojený“ a čo je pre neho počas púte
najťažšie?
Svätá zem je celkom iná ako ostatné
pútnické miesta. Iná je vzhľadom na tú
skutočnosť, že je to miesto, kde sa miešajú náboženstvá, kultúry, cirkvi a miešajú
sa aj kalendáre. Samotná krajina má
židovský, islamský a kresťanský kalendár.
Vedieť, kde a kedy má to-ktoré náboženstvo alebo cirkev sviatok, kde bude
nával pútnikov alebo ktoré časti mesta
budú uzavreté. To všetko treba predvídať
a skĺbiť to s plánom púte, aby to neviedlo
k časovému sklzu alebo k iným nepríjemnostiam. Toto musí sprievodca vedieť
a počítať s tým pri svojej práci, inak
dostane do problémov seba a päťdesiatich
ďalších, za ktorých je zodpovedný.
n Čo vám dáva táto skúsenosť a čím
obohatila váš život?
Púť do Svätej zeme je púťou všetkých
pútí. Predovšetkým to vnímam ako veľký
Boží dar, veď byť vo Svätej zemi, stráviť
niekoľko dní na miestach, kde sa nebo
dotklo zeme, je výnimočná vec. A som
aj veľmi rád, že tento dar môžem skrze
poverenie môjho biskupa sprostredkovať
aj tým, ktorí do Svätej zeme prichádzajú.
Veď putovanie po Ježišovej vlasti je ako
čítanie evanjelia napísaného Ježišovými
stopami v tejto krajine.
za rozhovor ďakuje Mikuláš Jančuš

zaujímavosť

Putovanie biblickou
krajinou Izrael
Peter Borza

7. až 16. októbra sme sa spolu s otcom arcibiskupom
a metropolitom Jánom Babjakom SJ vybrali na púť do Svätej
zeme, aby sme navštívili miesta späté so životom nášho
Pána Ježiša Krista.

P

utovanie sa začalo na košickom
letisku dôslednou bezpečnostnou
prehliadkou pred nástupom do
lietadla. Let ponad Maďarsko, Rumunsko,
Bulharsko, Turecko a Stredozemné more
bol príjemne obohatený pohľadom na krajiny z vtáčej perspektívy, čo nezažívame
často. Po pár hodinách sme plní očakávania vystúpili na letisku Ben Gurion v Tel
Avive, kde nás privítalo príjemné teplé
počasie. Naša prvá cesta viedla do Cézarey a Hajfy, najväčšieho stredomorského
prístavu štátu Izrael. Na vrchu Karmel sa
nachádza jaskyňa proroka Eliáša a mariánska svätyňa Stella Maris s karmelitánskym kláštorom. Odtiaľ sa do celého sveta
rozšíril škapuliar Panny Márie. Nasledoval krátky oddych v Perzských záhradách
a cesta do Nazareta.

Nazaret a Genezaretské jazero

Príchod do Nazareta umocnila návšteva
Baziliky zvestovania s rôznymi vyobrazeniami Božej Matky. Jej podoba sa mení
podľa národa a krajiny, z ktorej mozaika
pochádza. Zaujímavá bola čínska alebo
africká Bohorodička, nechýbala však
ani slovenská. Impozantná bazilika ma
viacero poschodí, pričom na najnižšom
je pôvodný príbytok Panny Márie. Kvôli
prebiehajúcej bohoslužbe nemeckých
pútnikov sme ju nemohli navštíviť, ale
na druhý deň večer sme sa ešte vrátili
a v tichej modlitbe zotrvali v Máriinom
dome. Z baziliky sme prešli do Chrámu
sv. Jozefa a slávili sv. liturgiu. V kázni
sa prihovoril náš skvelý sprievodca otec
Miroslav Labač. Nasýtení Božím slovom,
Eucharistiou a novými zážitkami sme sa

ubytovali v hoteli.
Druhý deň sme prežili na brehu Genezaretského jazera, kde sme postupne navštevovali miesta Ježišovho účinkovania.
Medzi prvými bola Hora Blahoslavenstiev.
Eucharistiu sme slávili s výhľadom na
jazero pod belasou oblohou a žiariacim
slnkom. Z tohto miesta zaznela výzva pre
Ježišových nasledovníkov v podobe ôsmich blahoslavenstiev, ktorých uskutočňovanie má napĺňať každodenný kresťanský život. Ježišov hlas sa rozlieha nielen
nad krásnym jazerom, ale blaženstvá
zaznievajú nad celým svetom a aj pre
nás sú ohromnou výzvou. Putovanie po
brehu Genezaretského jazera pokračovalo
na mieste Petrovho primátu, kde mu Ježiš
zveril Cirkev a zároveň prijal jeho trojnásobné vyznanie lásky. Odtiaľ už bolo len
na skok do Petrovho domu v Kafarnaume,
kde Pán Ježiš vykonal viacero zázrakov,
ale obyvatelia mesta v neho neuverili.
Nad zrúcaninami Petrovho domu sa nachádza moderný chrám, v ktorého strede
je presklená podlaha umožňujúca pohľad
slovo 24 – 25|2009
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ako to tak býva, práve to zvýšilo pozornosť jednej z nich, ktorá sa nám potom
zvlášť venovala. Výsledkom skratky bol aj
vstup do Jericha cez územie, kadiaľ turisti
nechodia, a tak sme mohli nazrieť do
života obyčajných Palestínčanov. Krátka
zastávka v Jerichu a stúpanie do svätého
mesta Jeruzalem, prechod do Betlehema
cez novopostavený múr (akúsi obdobu
Berlínskeho múra) oddeľujúci Palestínčanov od Izraelčanov – skutočne deprimujúce. Uvedomili sme si slobodu v cestovaní,
ktorú máme v Európe.

Jeruzalem

Golgota – miesto ukrižovania

na príbytok sv. Petra. Vedľa chrámu sú
zrúcaniny prekrásnej synagógy, v ktorej
sme chvíľu pobudli a pokračovali v prehliadke zrúcanín Kafarnauma a tunajších
archeologických nálezov. Využili sme tiež
príležitosť a spolu s vladykom Jánom sme
sa odfotili pred sochou apoštola Petra.
Kafarnaum je pre mňa osobne aj miestom
kvetov a rôznych rastlín, ktoré čiernym
zrúcaninám s bielou rozvalinou synagógy
dodávajú tú správnu farebnosť a vôňu.
Kafarnaum je mi tým zvlášť blízky. Priblížil sa však obed a my sme mali možnosť
pookriať v reštaurácii na brehu jazera,
ktorá ponúkla možnosť chutného obeda
a dobrej kávy. Obedňajšiu prestávku viacerí využili na kúpanie sa v Galilejskom
mori. Po dobrom obede sme putovali na
miesto Tabgha, kde došlo k zázračnému
nasýteniu zástupu ľudí z piatich chlebov
a dvoch rybiek. Nemeckí benediktíni
v Tabghe postavili repliku pôvodnej ranokresťanskej baziliky a priľahlého kláštora, pričom odkryli prekrásne pôvodné
mozaiky na podlahe. Návštevou Tabghy
sme sa rozlúčili s Genezaretským jazerom
a na sklonku dňa sme cez mesto Tiberias
prišli k rieke Jordán. Pod vedením vladyku
Jána sme si obnovili krstné sľuby v rieke,
v ktorej prijal krst Pán Ježíš. Druhý deň
sme zakončili obnovou krstných sľubov
a tretí začali obnovou manželských sľubov v Káne Galilejskej.
Hneď ráno na tretí deň nášho pobytu
vo Svätej zemi sme sa rozlúčili s Nazaretom a vybrali sa na cestu do Jeruzalema.
Po ceste nás čakalo veľa zaujímavých
zastávok. Prvou bola Kána Galilejská, kde
si dvanásť manželských párov obnovilo
manželské sľuby na mieste Ježišovho
prvého zázraku. K svadbe patrí aj víno
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a hostina. Víno sme si kúpili hneď po
obnovení sľubov a hostinu pripravili pre
všetkých pútnikov večer po príchode do
hotela Paradeis v Betleheme. Cesta do
Betlehema nebola jednoduchá. Z Kány
sme smerovali na Horu Tábor a v Ježišových šľapajach sme peši vystúpili
na vrch a slávili sv. liturgiu. Výhľad na
okolitú krajinu bol podmaňujúci. Cesta do
Jeruzalema viedla cez Judskú púšť. Mnohé
bezpečnostné kontroly nám pripomenuli
nepokoj vládnuci na tomto území. Vodič
autobusu Samer (boli viacerí, ale tento
bol najlepší) vymyslel skratku do Jericha
a odbočil z hlavnej cesty na vedľajšiu,
aby sme sa vyhli mnohým kontrolám, ale

Nasledujúce tri dni sme strávili potulkami po posvätných miestach kresťanov,
židov a moslimov v Jeruzaleme. Bola
sobota a Sviatok stánkov u židov. Modlili
sme sa vo večeradle a sv. liturgiu slávili
v jeruzalemskej gréckokatolíckej katedrále
spolu s ukrajinskými pútnikmi. Krížovú
cestu sme absolvovali z bývalej pevnosti
Antónia, kde odsúdili Ježiša, až na Golgotu. Prechádzali sme uličkami starého
mesta cez dav ľudí a obchodníkov, ktorí
ponúkali svoj tovar na každom kroku.
Hurhaj ulice bol nezvyčajne krásny, ako
aj farebnosť trhu, rôznosť ľudí a jazykov.
Krížovú cestu sme skončili na Golgote –
v Chráme Božieho hrobu. Miesto Kristovej
spasiteľnej smrti na kríži a jeho slávneho
vzkriesenia je monumentálne a presýtené vôňou a farebnosťou Orientu, ktorý
sa tu predvádza v celej svojej nádhere.
Popoludní bol čas zájsť na nákupy do
miestnych trhových uličiek. Skúsenosť
s obchodníkmi nám dala príčinu na zlo-

Tábor – hora premenenia Pána	Snímky: Mária Žarnayová

ženie humorného hesla púte – one dollar.
Predaj mnohých drobností od nápojov
počnúc a suvenírmi končiac totiž sprevádzal tento všadeprítomný pokrik. Nedeľu
sme začali sv. liturgiou na Olivovej hore
v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš potil
krvou. Dnes na tom mieste stojí Bazilika
národov. Máriin prázdny hrob a panoramatický výhľad na Jeruzalem boli ďalšou
zastávkou pod Olivovou horou. Dominantou mesta bol kedysi jeruzalemský
chrám, ale dnes je na jeho mieste postavená moslimská Omarova mešita, ktorej
okolie pôvodnej chrámovej plošiny sme
mohli navštíviť. Múr nárekov bol ďalšou
zastávkou. Je to najväčšia synagóga na
svete a zároveň židovské najposvätnejšie
miesto. Tomu zodpovedali aj bezpečnostné opatrenia pred vstupom do areálu. Deň
sme zavŕšili návštevou Chrámu Zosnutia
Presvätej Bohorodičky, miesta blízko večeradla, kde Panna Mária v kruhu apoštolov
zosnula.

Sinaj

Nezabudnuteľným zážitkom bolo slávenie sv. liturgie v Judskej púšti počas cesty
na Sinaj v Egypte. Púšť je inšpirujúca
– pustatina spájajúca blankytnú oblohu
s kamennou piesočnatou zemou. Mnohí
kresťania sa v dávnych časoch uchyľovali
do púšte, aby boli bližšie k Bohu. My
sme to aspoň sčasti mohli tiež zakúsiť.
Po niekoľkohodinovej ceste sme dorazili
do Egypta na pobrežie Červeného mora.
Po dni odpočinku sme nočným výstupom
zdolali Mojžišovu horu Sinaj. Po zostupe
sme pobudli v Kláštore sv. Kataríny, ktorý

Sinaj – po namáhavom výstupe pohľad na hru slnka na skalách je veľkou odmenou pre každého pútnika

ukrýva nesmierne kultúrne a duchovné
bohatstvo kresťanstva. Počas spiatočnej
cesty do Betlehema sme si na vlastnom
tele vyskúšali účinky Mŕtveho mora,
v ktorom sa nedá utopiť, keďže silno slaná voda nedovolí, aby sa človek ponoril
a umožňuje len tak ležať na hladine. Po
náročnej noci a celodennej ceste sme sa
tešili na odpočinok v Betleheme.

v križiackej kaplnke blízko baziliky. Večer
nás čakala návšteva karmelitánskeho
kláštora v Betleheme, ktorý postavila blahoslavená Mariam Baouardyová, nazývaná aj Malá Arabka.
Nasledujúcu noc sme už túžobne očakávali návrat domov. Z letiska Ben Gurion
v Tel Avive sme za pár hodín boli v uzimených Košiciach.

Betlehem

Dobre zorganizovaná a pripravená púť
priniesla účastníkom bohatý a nezabudnuteľný duchovný zážitok. Vďaka patrí
otcovi arcibiskupovi Jánovi Babjakovi
a otcovi Miroslavovi Labačovi za vydarenú púť a milé spoločenstvo. n

Niekoľko dní sme už v Betleheme bývali,
ale väčšinu času sme trávili v Jeruzaleme.
Posledný deň pobytu vo Svätej zemi sme
venovali návšteve Baziliky narodenia,
Jaskyne mlieka. Sv. liturgiu sme slávili

Videl si dnes ráno nebo?
Mária Bolcárová

Dnes sú ľudia stále rýchlejší. Ale sú aj nepokojní, vyčerpaní,
lebo ich duša ostala za nimi a nemôže ich dohnať.

N

ie sme to náhodou aj my? Stále sa
niekam ponáhľame. Do práce, do
školy, na autobus. Nemáme čas
pozdvihnúť oči hore a pozrieť sa, ako sa
má náš Stvoriteľ. Veď predsa žijeme preto,
lebo to tak chcel Boh a má s nami nejaké
plány.
Našou úlohou je ich poznávať a uskutočňovať, pritom však zostávame maximálne slobodní pri hľadaní ciest a spôsobov.
Niekedy je to náročná cesta posiata

otázkami i výčitkami: Prečo Boh dopustil
toto alebo prečo má niekto viac ako ja?
Prečo je šťastnejší ako ja? Tieto otázky
si možno kladieme denne. Odpovedzme
si. Boh vie, čo robí. Skúsme svoj život
zmeniť aspoň tým, že ráno nezabudneme pozdraviť niekoho, kto nám vdýchol
dušu. Máme mu byť za čo vďační. My sa
však stále za niečím náhlime, nevšímame si jeden druhého. Dávame prednosť
neživému pred živým. Ak zabúdame na
človeka, zabúdame na Boha. Veď Boh je

tvoja sestra, brat či sused. Svoj život prežime tak, aby sme mohli na konci svojej
cesty povedať – áno, skutočne som žil.
Podajme ruku tým, ktorí nás potrebujú
a zachráňme sa spolu, ináč sa nezachránime vôbec. Na konci života ťa budú súdiť
podľa lásky. Konajme tak, aby nás nesúdili podľa toho, koľko peňazí či áut máme.
Autom sa po diaľnici do neba nedostaneš
ani peniazmi si nekúpiš cestu hore. Len
Božia ruka ťa dokáže vziať do dlane. Jej
veľkosť sa meria skutkami, ktoré sme na
zemi činili. Zmestíme sa do nej?
Sám sa nezachrániš. Tvoj blízky ti môže
pomôcť do neba. Tak si ho všimni...
slovo 24 – 25|2009
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LEGENDA – červeným sú prikázané a modrým odporučené
sviatky

Zdržanlivosť od mäsa – 29.08. (Sťatie hlavy Jána Krstiteľa), 14.09. (Povýšenie svätého Kríža), všetky piatky
v roku a stredy Veľkého pôstu (15.02. – 26.03.) s výnimkou týchto voľníc: 01.01., 29.01., 09.04., 23.04., 28.05.,
11.06., 06.08., 01.10., 12.11. a 31.12.
Prísny pôst a zdržanlivosť od mäsa – 5.1. (Predvečer
Bohozjavenia) a 24.12. (Predvečer Narodenia Pána)
Prísny pôst a zdržanlivosť od mäsa a mlieka – 15.02.
(Začiatok Veľkého pôstu) a 02.04. (Veľký piatok)
Zakázaný čas – 15.02. – 03.04. (zákaz hlučných zábav,
napríklad diskoték, a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia)

Pôstna disciplína na rok 2010

Štátne sviatky – 01.01. (Deň vzniku SR), 05.07. (sv. Cyril
a Metod), 29.08. (Výročie SNP), 01.09. (Deň Ústavy SR),
17.11. (Deň boja za slobodu a demokraciu)
Dni pracovného pokoja – 06.01. (Zjavenie Pána), 02.04.
(Veľký piatok), 05.04. (Veľkonočný pondelok), 01.05. (Sviatok práce), 08.05. (Deň víťazstva nad fašizmom), 15.09.
(Sedembolestná Panna Mária), 01.11. (Sviatok všetkých
svätých), 24.12. (Štedrý deň), 25.12. (Prvý sviatok vianočný), 26.12. (Druhý sviatok vianočný)

Štátne sviatky a dni prac. pokoja
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slovo v rodine

Max Kašparů

Často mi ľudia kladú
otázku, či je žiarlivosť
chorobou, alebo nie
je a kde sú hranice,
ktoré by mal človek
žijúci so žiarlivcom ešte
tolerovať. Odpoveď nie je
jednoduchá.

A

Ilustračná snímka: SXC.hu

pomýlená
láska
O žiarlivosti
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k by sme na toho, koho máme
radi, ani trocha nežiarlili, bolo
by to znakom toho, že je nám
jeho počínanie ľahostajné, že je nám
jedno to, že dáva iným ľuďom prednosť pred nami. Z tohto pohľadu je
trocha zdravej a umiernenej žiarlivosti namieste.
Nejde však o chorobnú žiarlivosť.
Pravým, teda nezdravým opakom
je žiarlivosť, ktorá robí druhému
človeku zo života doslova očistec.
Občas sa s takouto formou žiarlivosti
stretávam a zakaždým, keď si vypočujem bolesti z úst obetí žiarlivcov,
musím uznať, že je to ešte horšie, že
je to peklo.
Prejavy žiarlivosti však neexistujú
len medzi mužom a ženou, ale nachádzame ich v najrôznejších oblastiach a v najrôznejšom veku. Keď sa
malému dieťaťu narodí braček alebo
sestrička, začína sa žiarlivosť medzi
súrodencami. Tá sa však nevyhýba
ani dospelým v škole alebo v práci.
Jeden študent žiarli na úspech toho
druhého, jeden z pracovníkov podniku na schopnosti svojho kolegu.
Žiarlivosť sa nevyhýba ani cirkevnému prostrediu. Ak je vo farnosti jeden
z kňazov uprednostňovaný pre svoje
kazateľské schopnosti alebo spovedné kvality pred svojím spolubratom,
môže to vyvolať u druhého kňaza
žiarlivosť.
Žiarlivosť je tiež príčinou kríz a následne aj rozpadov medziľudských
vzťahov, zvlášť vtedy, keď žiarlivec
žiarli bezdôvodne a druhá strana je

Prostredníctvom vysielania budú postupne zverejnené súťažné
úlohy pre prihlásené rodiny. Redaktori a moderátori pripravia
do vysielania reportáže, diskusné relácie, rozhovory a svedectvá
z rodín, ktoré sa prihlásia do projektu. Všetky potrebné informácie o Lumenrodinách sú zverejnené na internetovej stránke
www.lumen.sk. V rámci programovej štruktúry Rádia Lumen sa
o samotnom projekte, jeho cieľoch, obsahu, o možnosti zapojenia sa do projektu a o ďalších informáciách dozvedia poslucháči
v rubrike RODINA, ktorá má vysielací čas v piatok, v čase od 14.00
– 15.00 hod.

Cez Lumenrodiny chce kresťanská rozhlasová stanica poukázať na
to, aký je dôležitý vznik a budovanie zdravých, láskou a obetou
naplnených rodinných spoločenstiev, ktoré sú zdravým jadrom
Cirkvi i celej spoločnosti. Projekt má byť príležitosťou, ako sa
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov zamerať
na základnú bunku ľudskej spoločnosti – rodinu.

Autori si uvedomujú, že ideálna rodina neexistuje, ale chcú nájsť
rodiny, ktoré majú úprimnú snahu dobre žiť. Cieľom projektu je
spájanie rodín, ktoré sa rozhodli dennodenne pracovať na vytváraní pevných manželských a rodinných väzieb.

Po úspešných štyroch ročníkoch vyhlasuje Rádio Lumen i v roku
2010 projekt s názvom Rádio Lumen hľadá Lumenrodiny. Pokračovanie projektu nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ktoré
zaznamenali medzi poslucháčmi vynikajúce ohlasy. Autori povzbudzujú všetkých, ktorí sa doteraz zapojili do Lumenrodín, aby
tak urobili aj v tomto roku a očakávajú zapojenie aj rodín, ktoré
to v predchádzajúcich rokoch neurobili.

celkom bez viny. Zo žiarlivosti sa stáva
denno-denná a jediná téma manželských
rozhovorov, v tomto prípade hádok a často i fyzického napádania.
Chorobná, patologická žiarlivosť sa
prejavuje ustavičným sledovaním partnera, kontrolou jeho ciest z práce, hľadaním
cudzích vlasov na jeho obleku, tajným
čítaním jeho esemesiek, sledovaním času,
neustálymi výsluchmi, podozrievaním.
K tomu sa pridáva aj dávanie rozličných
znamení na kľučky a vankúše, nečakané
návraty z práce s nečakaným kontrolovaním bytu, sledovaním tachometra
v automobile... Na druhej strane nastavujú žiarlivci doma veľmi prísne zákazy.
Partner nesmie vychádzať z domu, nesmie
zdraviť na ulici ľudí opačného pohlavia,
nesmie otvárať poštárovi, voziť sa s hocikým v aute.
Extrémnou, chorobnou žiarlivosťou je
zákaz návštev príbuzných bez sprievodu
druhého z manželov, pretože žiarlivec
podozrieva zo sexuálnych stykov tak
svojich príbuzných, ako aj príbuzných
partnera. Riešil som v ordinácii prípad,
keď osemdesiatročný muž trpiaci chorobnou žiarlivosťou zranil svojho tridsaťročného suseda, pretože ho podozrieval, že
udržuje styky s jeho osemdesiatročnou
manželkou.
Zo svojej praxe poznám aj prípad tzv.
žiarlivosti až za hrob. Muž, ktorý doslova utýral svojou chorobnou žiarlivosťou
svoju manželku, chodil pravidelne na cintorín a kontroloval, či tam nevedú stopy
jej údajného milenca a či na jej hrobe nie
sú kvety, ktoré tam on nepoložil.
Existujú prípady, keď súžitie so žiarlivou
ženou alebo mužom je také neznesiteľné
a zdravie ohrozujúce, že k ďalšej existencii manželského zväzku by sa mal
vyjadriť cirkevný súd. n
MUDr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů,
PhD., vyštudoval stomatológiu na
Karlovej univerzite v Prahe, všeobecné
lekárstvo na Komenského univerzite
v Bratislave, pedagogiku a etiku na
Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach a katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Badíne a v Spišskej
Kapitule. Tridsať rokov sa venuje
ústavnej i ambulantnej psychiatrickej
a pedopsychiatrickej praxi. U nás je
známy ako autor odbornej aj duchovnej
literatúry.
Od roku 1984 je členom Sekulárneho
rádu želivských premonštrátov. Pri
vstupe prijal rehoľné meno Maximilián.
V roku 1990 prijal diakonské svätenie.
Max Kašparů je ženatý, otec dvoch dcér
a starý otec jedného vnuka.
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príbeh

keď
jeden
Keď jeden stačí
stačí
Jeremy

D

o malého mestečka, ktorého slávne dni už dávno pominuli, prišiel
mladý muž. Prenajal si polorozpadnutý dom a namiesto nájmu ho začal
opravovať. Starká, ktorá dom opustila,
bývala v neďalekom domove dôchodcov.
Napriek svojej slabosti sa aspoň raz za
mesiac vybrala k svojmu starému domu,
kde sa jej vynorili spomienky s prekvapivou jasnosťou a farebnosťou.
Bol krásny májový podvečer, keď po štyroch týždňoch vstúpila neistým krokom
na starú verandu. V dome sa svietilo.
Vedela, že tam niekto býva, no bol to
zvláštny pocit. Do tejto chvíle bol jej dom
mŕtvy, teraz zrazu ožil. Zaklopala.
„Poďte ďalej,“ ozval sa Daniel. „Som na
rebríku, ale o chvíľu som dole.“
Starká ticho vstúpila do dverí. Dom sa
za tie tri týždne zmenil. Pavučiny a prach
vystriedal poriadok a čistota. Drevená

Ilustračná snímka: www.historicdayton.com
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podlaha bola nová, pevná. Kde-tu bolo
ešte vidieť nedokončenú prácu, kúsky
hranolov a dosák či pracovné nástroje.
Zhlboka sa nadýchla. Jej dom voňal novým drevom. Bol to úžasný pocit.
„Môžem vstúpiť?“ nesmelo sa spýtala.
„Ale áno,“ znela jednoduchá odpoveď.
„Ak si nájdete miesto na sedenie, sadnite
si. Ešte chvíľočku a som pri vás.“
Nasledujúcich zopár minút ticha bolo
nasýtených novými pocitmi a myšlienkami. Starká ožila. Zrazu sa jej chcelo žiť,
dýchať, spievať a tancovať. Cítila sa šťastná. Po tvári sa jej skotúľalo zopár sĺz.
„Tu som,“ ozval sa mladý Danielov
hlas. „Prajete si niečo?“
„Nič, chlapče, nič. Len si tu chcem posedieť. Môžem? Toto je môj dom.“
Daniel sa na ňu pozrel s láskavým
úsmevom a odvetil: „Úžasný dom. Ďakujem, že v ňom môžem bývať.“

„Ja ďakujem tebe, synak. Vďaka tebe sa
dom znova prebudil k životu.“
Ich konverzácia napĺňala srdce starej
ženy mladíckym nadšením. Keď odchádzala, jej kroky boli istejšie a rezkejšie.
Ani nohy už tak neboleli. Našla niekoho,
s kým nebola sama.
Na druhý deň sa Daniel vybral po
prvýkrát nakúpiť. Už mu došli zásoby
a bolo načase spoznať ľudí okolo seba.
Najprv sa zastavil v obchode, ktorý bol
akýmsi zmiešaným tovarom s vlastnou
pekárničkou. Keď si zobral chlieb do rúk,
privoňal a pobozkal ho. Potom ho s úctou
vložil do nákupného košíka. Michal,
predavač a pekár v jednej osobe, sa na
neho zadíval. Usmial sa. Po prvýkrát za
ostatné týždne sa na niekoho v obchode
usmial.
„Vonia?“ spýtal sa.
„Áno. Je iný ako tie vo veľkých marke-

toch,“ odvetil Daniel.
„Dávam doň tajnú prísadu,“ potmehúdsky sa priznal pekár.
Daniel sa usmial a vyložil tovar na pult.
Zaplatil a s pozdravom vyšiel na ulicu.
Nohy ho viedli na trhovisko, kde sa dala
kúpiť čerstvá zelenina. Prihovoril sa,
pochválil, poďakoval. Nasledoval ďalší
pracovný deň. A po ňom sa pustil do
opravy domu.
Večer si sadol na verandu, otvoril si
pivo a nerušene popíjal. Hviezdy na
oblohe robili spoločnosť jasnému splnu mesiaca. Po ceste kráčala skupina
mladíkov v podguráženom stave. Kričali
a robili lomoz. Z okien susedných domov
sa vynorili unavené tváre a kričali na
nich: „Buďte ticho, čvarga akási!“
Keď prišli k Danielovi, jeden z mladíkov
sa ozval: „Nemáš pivo?“
„Mám. Prosíš si?“
„Že váhaš! A máš ho dosť?“
„Bude pre každého. Posadajte si.“ Daniel sa zdvihol a vošiel do domu. Mladíci si
posadali na verandu a schody. O chvíľu
sa dvere otvorili. Daniel niesol zopár fliaš
desiatky.
„Dajte si,“ ponúkol ich.
Zobrali a každý si otvoril, ako vedel.
Vtedy sa jeden z mladých spýtal: „Odkiaľ
si? Ty si tu nový, že?“
„Áno,“ odpovedal. „Nedávno som sa
nasťahoval do tohto úžasného domu.“
„Čo je na tejto barabizni úžasné?“ spýtal sa ďalší.
„Je síce stará a poničená, ale zároveň
krehká a krásna. Ak sa človek nedokáže
preniesť cez prvý povrchný dojem, nezbadá jej krásu.“
„To akože vážne?“ ozval sa ktosi.
„Áno. Pozrite sa na túto verandu. Je
spráchnivená, ale aj teraz vidno na okraji
stĺpov vyrezávané ornamenty. Nie sú to
iba akési dosky, je to jemná práca. No čas
k nej nebol milosrdný. Ale len čo dokončím vnútro, aj veranda sa dočká.“
„Ty to tu opravuješ? A dobre ti aspoň
platia?“
„Opravujem to a za odmenu tu môžem
bývať. Ako si to opravím, také to budem
mať. Ale je to úžasné, keď vidíte, ako sa
vám drevo poddáva a ako staré a zničené
veci vo vašich rukách ožívajú.“
„Aj ja som tesár,“ ozval sa najmenší
z mladíkov.
„Ja som zasa vyučený murár,“ pridal sa
ďalší.
„Ja inštalatér. Ja elektrikár...“ zneli hlasy
mladíkov.
„Ak pre nás zajtra budete mať pivo, tak
sa večer zastavíme a trocha pomôžeme,“
vyslovil nahlas svoju myšlienku jeden
z nich.

„Dobre, chalani. Dohodnuté. Kto zajtra
večer príde, nájde si u mňa chladenú
fľašu piva,“ spečatil ich zmluvu Daniel.
Nasledujúci deň prebehol podobne.
Pekár Michal sa usmial, len čo Daniel
vstúpil do obchodu. O pár dní si túto
zmenu všimli aj ostatní nakupujúci.
A nebola to jediná zmena. Aj chlieb bol
akýsi chrumkavejší a v predajni väčší
poriadok. Nakupovanie sa stalo niečím
príjemným. Z obchodu odchádzali všetci
usmiati. Michal tu i tam utrúsil podarený vtip, pochválil dobrý výber či peknú
voňavku.
Na tržnici sa všetky staré babky tešili na
mladého muža. Jeho úsmev bol nákazlivý. Pomaly prestali medzi sebou klebetiť
a skôr boli jedna pre druhú oporou a potešovali sa. Mladíci každý večer pomohli
v dome. A popri práci sa porozprávali,
zasmiali i požartovali. Susedia mohli
pokojne spať.
A pred starkou sa odkrývala zašlá krása
domu. Mladla. Zopárkrát tam stretla aj
skupinu mladíkov. Prv sa ich bála, no
neskôr sa s nimi porozprávala a zasmiali
sa na zaujímavých príbehoch z jej života.
Keď ju ponúkli pivom, trocha si odchlipla. „Toto je na mňa už asi veľa,“ dodala
s úsmevom na tvári. Mladíci sa jej odvďačili výbuchom smiechu.
Leto vystriedala jeseň a tú zasa zima.
Dom bol opravený. Pred Vianocami bola
jeho kolaudácia, na ktorú prišli všetci,
čo Daniela poznali. Všetci mali radosť.
Akoby cítili krásu, ktorá sálala zo stien
tohto domu. Na konci oslavy mal Daniel
príhovor. Posledná veta všetkých prekvapila: „Zajtra odchádzam.“
Daniel dostal späť svoje staré miesto
a mohol sa vrátiť. Krivé obvinenia voči
nemu sa ukázali ako nepravdivé. Až teraz si všetci uvedomili, čo za poklad mali
medzi sebou. Človeka, ktorý na nenávisť,
zlobu a bolesť odpovedal láskou, dobrým slovom a úsmevom. Človeka, ktorý
za pár mesiacov medzi nimi zmenil ich
životy. Už ani nevedeli, ako mohli žiť bez
úsmevu, bez vzájomného priateľstva a lásky. Nevedeli, prečo tak predtým žili, no
každý z nich dobre vedel, že tento nový
život, ktorý našiel, je to, čo chce. A vedel,
komu zaň má byť vďačný.
Slzy a objatia. Silné chlapské i nežné
ženské. V tom okamihu sa stali rodinou.
Všetci. Ráno ho odviezli na vlakovú
stanicu a keď sa ním lúčili, vedeli, že
navždy zostáva s nimi. Stačilo pozrieť sa
na nádherný dom, ktorý opravil. Pozrieť
sa na zákazníka v obchode či na trhovisku. Stále tam bol a bol taký, ako vždy –
usmievavý, láskavý a srdečný. n

Ty si kňaz naveky

(Kňazom v Roku kňazstva 2009)
Teda nielen rok,
ale navždy.
Taký je rozkaz praveký!
Ty,
apoštol a svedok,
svedok, ktorý svedčí
životom,
že aj najmenší môže byť
väčším ako najväčší,
ak miluje a rozdáva sa
a slávu necháva
za plotom!
Ty si ten staviteľ,
ty a tvoji bratia,
ktorí večne obnovujú svet,
svet, ktorý sa večne kazí,
a volajú vás,
uctievaných a opľúvaných:
k ň a z i!
Hlásate najkrajšiu násobilku:
MILOVAŤ KRÁT MILOVAŤ
je nebo už na tomto svete.
Je to spievajúce slnko
v lotosovom kvete!
A zvolávate Boha na Zem,
ktorý sa skrýva
v kúsku chleba
a v kvapkách vína.
Tento zázrak nad zázraky
sa až po nebesia vzpína!
Čistíte svedomie
a zatratencom otvárate brány,
brány pokoja
a brány bratskej lásky,
bez diablovej masky
a hojíte rany!
Zázrační muži,
rybári,
ktorých od sietí života
povolali,
aby sa zázrakom sveta stali!
Aby ich nielen ľudia,
ale aj nemé ryby počúvali!
Aby vyvádzali tento svet
z geta a zo špiny,
z hnevu, nenávisti
a z divočiny,
veď človek nie je iba z hliny!
Učíte násobilku:
MILOVAŤ KRÁT MILOVAŤ
je nebo už na tomto svete.
Je to spievajúce slnko
v lotosovom kvete!
A táto násobilka,
to je jedna veta,
ktorú vám do úst a do srdca
dal
Pán všetkých rybárov,
Pán celého sveta!
Košice 5. júla 2009, na sviatok sv. Cyrila
a Metoda a na začiatok Roka kňazov
Jozef TÓTH
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rok kňazov

Kristovo kňazstvo
očami
Pavla
Straussa
kristovo kňazstv
Jozef Voskár

V Roku kňazov, ktorý práve prežívame, sa nám naskytá vzácna
príležitosť na oslavu Boha za dar Kristovho kňazstva, ktorého
hodnotu a význam pre nás hľadáme v prameňoch Božieho slova,
v prameňoch cirkevných dokumentov, v praxi mnohých kňazov
v dejinách Cirkvi, ale aj v prameňoch diel autorov z profánneho
sveta.

H

ádam po prvýkrát sa na stránkach nášho Slova môžeme stretnúť s osobnosťou doktora Pavla
Straussa, ktorý nám ponúka vzácne perly
do mozaiky úvah a hlboko výstižných
výrokov o Kristovom kňazstve očami
laika. Keďže osobnosť Pavla Straussa je
pre mnohých našich čitateľov buď málo
známa, alebo úplne neznáma, rád v úvode odcitujem jeho veľmi výstižnú charakteristiku pochádzajúcu z pera nášho
kňaza a básnika Mons. Jozefa Tótha na
stránkach tohtoročného 11. čísla Listov
Pavla Straussa.
Po charakteristike prvého Pavla z tria
Pavlov – svätého apoštola Pavla, ktorého
rok sme slávili, pokračuje líčením druhého – Pavla Orságha Hviezdoslava pri 160.
výročí jeho narodenia a završuje toto trio
„tretím veľkým Pavlom pri 15. výročí,
ktorý mal kolísku takisto medzi nami
a ktorým je MUDr. Pavol Strauss, chirurg,
literát, hudobník, ale hlavne prorok tohto
veku. Človek nasiaknutý bleskom na
spôsob svätého Pavla. Bol z jeho rodu,
pretekala v ňom nielen krv prorokov, ale
aj ich duch, ich vízia sveta, človeka, jeho
začiatok, priebeh i finále. Možno to znie
exponovane a nadsadene nad realitu, ale
opakujem to s neodvolateľnou a nespochybniteľnou istotou, že tento rodák
z Liptovského Svätého Mikuláša, neskôr
jeho maturant, potom frekventant medicíny vo Viedni a Prahe a chirurg na mnohých miestach Slovenska je veľduchom –
opakujem – veľduchom 20. storočia. Keby
bol žil v západnej Európe, bol by zaradený medzi výkvet osobností Európy.
Jeho genéza má korene v Mojžišovom

26

slovo 24 – 25|2009

zákone a prorokoch. Ale jeho vývoj
a zavŕšenie kulminovali v Kristovi, ktorý
neprišiel Zákon zrušiť, iba naplniť. Toto
zavŕšenie však nebolo a nie je iba na
úrovni náboženskej, na úrovni viery, ale
aj integrálneho rozsahu človeka, v praktickom živote, v práci lekára, človeka,
manžela, otca, priateľa, básnika, muzikanta, literáta, filozofa, a predovšetkým
proroka tohto veku“ (Listy PS 11/2009).
Vyberme teda aspoň zopár perál z diela Pavla Straussa, ktorými ozdobíme
mozaiku úvah o vznešenosti Kristovho
kňazstva.
„Niet vznešenejšieho stavu nad kňazský.
Ba nie je ani pomysliteľný. Byť kanálom
sviatostí a Božej milosti, jeho zástupcom,
lekárom, otcom a záchrancom ľudí v ich
posledných potrebách, v krajnostiach súženia a radosti je vrcholom ľudskej moci.
Cez stáročia bol kňaz jediným poverencom Kristovým, jediným a akosi jedine
oprávneným apoštolom. Objektom jeho
apoštolskej činnosti bol laik. Všetka sila
hierarchického apoštolátu bola vynaložená na získanie a zintenzívnenie laického
sveta. Čo získalo srdcia? Veľkosť Kristovej
pravdy a nekompromisné nasledovanie
Krista a oddanosť v živote svätých. Obsahom a zmyslom svätej drámy kňazského
a rehoľného života je toto: žiť v Bohu,
v živote jeho centra a pre neho, cítiť ho
čím najintenzívnejšie, čím najintímnejšie.
Kňaz je Kristov pomazaný a súdiť ho prislúcha iba Kristovi podľa svätej Kataríny
Sienskej. A keď sa odvažujeme dotknúť
problematiky kňazskej existencie, smie
sa to vždy iba po náležitom uvedomení
si veľkorysosti kňazského stavu. I kňaz-

ský život prečnieva nad životnú šedivosť
a všelijaké hrmavice sa okolo neho odohrávajú. Je izolovaný nielen zjavom, ktorý
už samotný je vyznávačstvom v týchto
zdivených časoch, ale často vrodeným
údelom. Byť človekom znamená trpieť.
Byť kňazom znamená podľa Demla tajomne trpieť v tajomnom tele Kristovom.
Kňazovi je Božou dôverou pridelený väčší
úsek na spoluvykupiteľskom diele. Kňaz
a obeť sa vnútorne rýmujú. A heroizmus
mu je prisúdený postojom.
Kňaz je spojivom ku Kristovi a prvý
vzor za Kristom. Kňaz je cesta, na ktorej
sa hmatateľne a oficiálne stretávame
s Kristovou láskou, dobrotou, čistotou
a ostatnými božskými čnosťami. Kňaz je
darcom vrcholnej pravdy tým, že dáva život Božích detí. Kňaz je ostatnou možnosťou ľudského vývoja. Aby sa žilo v tejto
výške, treba kňazovi udržiavať na bode
varu svoj vnútorný život. Lebo veď všetko
je formované duchom, všetko je vytvorené vnútri. Ak sa kňaz vyšmykne z tejto
vnútornej intenzity, ktorá by prežarovala
sama sebou i všetok jeho život praktický,
narazí v dnešných časoch predovšetkým
na laického apoštola a na každého zbožného veriaceho. Dnešný laik si uvedomuje
svoje skromné miesto v hierarchickom
apoštoláte a vie, že je bez toho začlenenia
len individuálnym, súkromným agitátorom, preto žiada od brata – kňaza viac
než vysluhovanie sviatostí a úradovanie.
Túži po apoštolskom vzore v kňazovi
so všetkými prívlastkami vyznávačskej
horlivosti, čistoty a oddanosti. Túži po
heroickom vzore v kňazovi so všetkými
prívlastkami mučeníckej tvrdosti a lásky.
Kňaz nikdy neprestáva byť kňazom, je
ten, ktorého údelom je rozdúchavať Kristovu pahrebu v dušiach. Niet tej chvíle, že
by z tejto zodpovednosti vypadol.
Boh dáva svetu kňazov, aby oni dávali
svet Bohu. To je bremeno, slasť i krása
kňazského bytia.“ (Ecce homo, 1947) n
Z pokladnice Straussových pohľadov
na Kristovo kňazstvo ponúkneme aj
v ďalších dvojčíslach Slova.

na každý deň – 48. týždeň

PONDELOK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
Čítania: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 – 15, zač. 75

Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca,
dobrého svedomia a úprimnej viery. (1 Tim 1, 5)

zstvo

Reč s priateľom sa dotýka aj dnešnej demokracie, v ktorej je dôležité
mať dobrý pôvod, meno a kapitál, ak sa chceme uplatniť. Ale ovocím
takéhoto úspechu je nenásytnosť a sklamanie. Boží plán je mať v láske
čisté srdce, dobré svedomie a úprimnú vieru. Ovocie takého života je
pokoj, štedrosť, ale predovšetkým je to začiatok nového života.
Liturgia: Predobr. antifóny. Menlivé časti zo Vstupu – s. 308 (264)

UTOROK 24. november
Veľkomučenica Katarína
Čítania: 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 – 35, zač. 77

Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou
a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. (1 Tim 1, 14)
Akýkoľvek zákon je mantinelom ihriska terajšieho života. Každý zákon
je dobrý, ak ho neporušujem. Písmo a život však potvrdzujú, že všetci
ľudia zhrešili, prelomili ochrannú bariéru, a tak sa stali odsúdenými.
Neboli sme však stvorení pre zavrhnutie. Preto Božia láska skrze vyliatu
krv Ježiša z nás zmýva previnenie a vovádza nás do večného života. Ak
to prijmeme.
Liturgia: Predobr. antifóny. Menlivé časti zo Vstupu – s. 308 (264)

STREDA 25. november
Hieromučeník Kliment Rímsky
Čítania: 1 Tim 1, 18 – 20; 2,
8 – 15, zač. 281; Lk 15, 1 – 10,
zač. 78

Chcem teda, aby sa muži
modlili na každom mieste
a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. (1 Tim 2, 8)
Možno ste si všimli, že niektorí športovci sa pred zápasom prežehnajú. Videli ste
aspoň raz v živote prežehnať sa fanúšika? Ja nie. A nadávať chlapov?
To určite, nielen na zápase. Ako chýbajú v dnešnej dobe mužovia viery,
ktorí by sa nehanbili modliť sa! Veďme aspoň svojich synov k živej
viere, aby bez hanby dvíhali svoje ruky k modlitbe.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte,
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Ostatné menlivé časti zo
Vstupu. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos
z utierne sviatku – s. 308 (264)

ŠTVRTOK 26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
Čítania: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9, zač. 80

... nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. (1 Tim 3, 12b)
Autorita muža v Cirkvi akoby dnes patrila len vysväteným. Ak treba
urobiť niečo v chráme, zorganizovať, dohodnú sa a rozbehnú to ženy.
Tie, ktoré boli za čias Ježiša v chráme najďalej od svätyne, sú dnes najbližšie. Prečo? Lebo muži prestali viesť svoje vlastné rodiny. A synovia

kopírujú svojich otcov. Muži, konajte vo viere svoju službu v rodinách
a v Cirkvi!
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 (194)

PIATOK 27. november
Mučeník Jakub Perzský
Čítania: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82

Cvič sa v nábožnosti! (1 Tim 4, 7b)
Na čo je najviac zameraná reklama v televízii? Azda na budovanie
vzťahov či inteligencie? Sústreďuje sa predovšetkým na ľudské telo.
Rôzne prípravky na skrášlenie, schudnutie, posilňovacie prístroje...
Naozaj nás to robí krajšími, lepšími? Jediný cvik a prípravok užitočný a účinný dokonca aj po smrti, ktorý nás robí nádhernými, je živá
nábožnosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa – s. 159 (195)

SOBOTA 28. november
Mučeník Štefan Nový
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 62, zač. 49

Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. (Lk 9, 58b)
„Otče, chceme dať pokrstiť svoje dieťa.“ Koľkokrát je táto požiadavka
skutočná, vychádzajúca zo srdca, z presvedčenia, že túžia po živote
s Ježišom? Pokrstení pomaly, ale isto rastú, no pre zaneprázdnenosť
a neochotu rodičov vychovávať ich vo viere nemajú šancu spoznať
Spasiteľa. A keď im raz zaklope na srdce, nie je tam už miesto.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty – s. 160
(196)

NEDEĽA 29. november
26. nedeľa po Päťdesiatnici; mučeník Paramon
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 21, 16 – 21, zač. 66

Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.
(Ef 5, 9)

V istom filme hlavný hrdina hovorí svojmu synovi životnú múdrosť: „Až
vyrastieš a zmúdrieš, zistíš, že všetko je klamstvo, že všetci klamú a ty
sa musíš naučiť žiť so svojimi vlastnými klamstvami.“ Nie je to zúfalé?
A predsa poznám mnoho ľudí, dokonca aj niektorých s prívlastkom
kresťan, ktorí tento film nevideli, ale správajú sa presne podľa tejto
„múdrosti“. Akoby všade bola tma, nikto nič nevidí, takže si môžu robiť,
čo chcú. Klamať, kradnúť, podvádzať, rozbíjať rodiny, zabíjať nenarodené deti... Dokedy? S telesnou slepotou sa dá žiť. Dokonca sa dá existovať, aj keď je okolo nás tma. Najhoršie ale je, ak dovolíme, aby bola
temnota v našom srdci. Tá zožiera človeka zvnútra. Zahaľuje pravdu,
lásku a ponúka len beznádej, zúfalé snaženie sa o život. Takíto ľudia sú
ako bludné ovce, ktoré sa samy vrhajú do náručia večnej smrti.
Koreň, ktorý narúša základy domu, musíme preťať. Tak je to aj s duchovnou temnotou. Preťať korene hriechu, prekliatia a obnoviť svoj
duchovný chrám skrze sviatosti, Božie slovo a spoločenstvo Cirkvi, je
jedinou cestou, ako byť znova vidiaci a naplnený svetlom.
Nie večné klamstvo, ale život v pravde prináša do duší pokoj, do rodín
lásku, do manželstiev dôveru, do akéhokoľvek spoločenstva rast a milosrdenstvo. Preto predovšetkým my kresťania žime ako deti svetla!
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni štvrté. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z hlasu – s. 143 (185)
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zaujímavosti

Uspenský monastier
v
Ríme
uspenský monas
Daniel Černý

Príbeh tohto kláštora žil v srdciach mnohých omnoho skôr, než bol
v roku 1957 oficiálne založený. Tradičný východný monastier, kde
je dôraz v prvom rade na modlitbu a vlastné posväcovanie, a to tak
cez ticho, prácu, ako aj skrze každodenné obrátenie. A to všetko
v samotnom strede Katolíckej cirkvi.

M

onastier bol založený Kongregáciou pre východné cirkvi a patrí
priamo pod jej správu. V tom
čase jej predsedal kardinál Eugen Tisserant. Bol to veľmi vzdelaný človek, ktorý
mal v láske kresťanský Východ a osobitne
v srdci miesto pre ruské otázky. A tak
s požehnaním pápeža Pia XII. založil monastier, z ktorého mali vystupovať modlitby pred trón Najvyššieho za duchovnú
obrodu Ruska aj za jednotu Kristovej
Cirkvi. Na ikonostase v srdci monastiera, v jeho kaplnke, má Kristus otvorený
evanjeliár na mieste, kde sú napísané
slová z Evanjelia podľa sv. Jána o jednom
stáde a jednom pastierovi (Jn 10, 16).
Prvé štyri sestry monastiera pred jeho
založením patrili do rozličných reholí
latinského obradu, ale pamätali ešte na
Rusko, z ktorého emigrovali ako malé
v dôsledku vojny. A tak im bola daná
možnosť žiť duchovnosť, v ktorej sa
narodili a vyrastali, duchovnosť bližšia
ich mentalite a kultúre. V liturgickom
živote im slúžia a pomáhajú rozliční
otcovia východného obradu, ktorí sa na
istý čas alebo aj trvalo nachádzajú vo Večnom meste. Monastier sa riadi vlastným
typikonom, ktorý v mnohom odkazuje
na otcov Východu. Pápež Ján XXIII. raz
napísal, že monastier má za „ozdobu
svojej diecézy, symbol, pozvanie a záruku
jednoty“. K modlitbe sa pridávajú rozličné druhy prác: zhotovovanie rozličných
východných liturgických rúch, písanie
ikon (aj ich reštaurácie), preklady a záhradníčenie. Mníšsky život je vnímaný
ako krstné povolanie, ako dar a charizma.
Mníška je tá, ktorá sa modlí a žije v pokračujúcom obrátení v osobnej modlitbe
srdca aj v liturgickej modlitbe a očisťovaní
sa od hriechu a vášní až do zbožštenia
– cieľa kresťanského života; stávajúc
sa kanálom milostí pre mnohé duše jej
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zverené. Monastiersky typikon umožňuje
aj pustovnícky život pre tých, ktorí na to
dostali dar, aj pre tých, ktorí sú povolaní
k určitým vonkajším aktivitám.
Harmonogram dňa sa začína o 5.20
oktoichom (utierňou), nasleduje 1. a 3.
hodinka, raňajky a osobná modlitba.
Medzi 9. a 12. je čas na prácu, o 12.15
nasleduje 6. a 9. hodinka, po nej obed,
odpočinok a duchovné čítanie. Od 15.30
do 18.00 práca, večiereň, večera, povečerie a modlitba v kélii. Monastier je
otvorený pre mladých aj skôr narodených,
ktorí majú záujem o duchovné obnovy či
cvičenia, alebo chcú spoznať východné
mníšstvo.
Táto malá prítomnosť Východu v Ríme
chce byť mostom medzi cirkvami. Aj
pápež Ján Pavol II. napísal vo svojom
apoštolskom liste Orientale Lumen, že
je dôležité vzájomne spoznávať tradície
Východu a Západu.
Za roky svojej existencie monastier
obdaril Cirkev viacerými osobnosťami
duchovného života. Matka Irina (1907
– 1998) sa narodila v St. Petersburgu
a písala ikony so srdcom plným viery.
Posledných desať rokov svojho života
prežila utiahnutá ako pustovníčka s veľkou schimou v domčeku pri monastieri,
pôvodne určenom pre duchovného monastiera. Modlila sa, písala ikony a udr-

žiavala duchovnú korešpondenciu. Sestra
Maria Donadeo bola z Milána a napísala
mnoho kníh o ikonách.
Záverom by som pridal pár svojich
osobných postrehov. Mal som to šťastie,
že ostatný rok mi Pán požehnal dostať sa
takmer jeden deň v týždni do monastiera
na modlitbu. Igumenou v ňom je vyše
deväťdesiatsedemročná matka Jekaterina
(Eugenia Morosová), hoci slabšia silami, ale plná Ducha. Mnohokrát to bola
ona, ktorá na večierni sama odspievala
Spodobi Hospodi. Chodí len vďaka opore,
ale nie vždy má silu, a tak niekedy len
načúva modlitbám z kaplnky v knižnici,
ktorá je hneď vedľa. Raz ma výslovne
rozosmiala, keď na otázku sestry Jeleny,
či sa pôjde modliť, povedala, že sa na to
necíti, a sestra pokračovala, či ostane
tu, na čo s vtipom odpovedala, že kam
by asi chodila. V niektoré dni ju však
bolesti trápili natoľko, že počas modlitby len hlasno vzdychala: „Kak boľno!“
a verte, že aj vám by sa tisla slza do očí.
Som však presvedčený, že to, čím som si
monastier, jeho ticho a modlitbu, ktorú
cítiť zovšadiaľ, tak obľúbil, je aj vďaka
jej trápeniam a láske komunity, ktorá sa
o ňu stará. V komunite sa striedajú aj
novicky. Pochopiteľne, vzhľadom na malý
počet východných katolíkov v Taliansku
sú mnohé zo zahraničia. Bolo by radosťou a znakom životaschopnosti a misie
aj našej metropolitnej cirkvi, ak by niekto
pocítil povolanie aj od nás a posilnil
mníšsky život v tomto svätom dome.
Ak budete niekedy v Ríme, nájdite si
čas na jeho návštevu a odpočinok nájde
vaša duša. A dovtedy vás prosím aspoň
o modlitby pre tento monastier. n
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na každý deň – 49. týždeň

PONDELOK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Čítania: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20 – 25, zač. 86 (radové); 1
Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (Andrejovi)

s

Božie kráľovstvo je medzi vami. (Lk 17, 21b)
Deťom rozprávame rozprávky. Možno preto, že aj my máme nesplnené
sny. A hoci sme vyrástli, stále túžime po skvelom živote, kde sme obdivovaní, milovaní, dôležití. Takzvaná realita tohto sveta nás však ubíja,
akoby sme toho neboli hodní. Nemusíme unikať do snov, Ježiš nás totiž
uisťuje, že sme deti Kráľa celého vesmíru a v kráľovstve žijeme už teraz.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
Andrejovi – s. 309 (196)

Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290a; Lk 19, 12 – 28, zač. 95

Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa
vezme aj to, čo má. (Lk 19, 26)
„Si výnimočný.“ Takto hovorievam žiakom na náboženstve. Nepotrebujú sa zúčastňovať na súťažiach ako Miss, Slovensko má talent alebo
Superstar, aby zistili, že sú výnimoční. Čím sme v očiach Stvoriteľa takí
jedineční, a to dokonca v celom vesmíre? Tým, že sme dostali talenty –
predovšetkým schopnosť milovať, myslieť, cítiť a žiť večne.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa – s. 159 (195)

SOBOTA 5. december
Prepodobný Sáva Posvätený

UTOROK 1. december

Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (Prepod.)

Prorok Nahum

Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami
a žiadosťami. (Gal 5, 24)

Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 – 37, zač. 87

Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. (Lk 17, 37b)
Popri cestách na stromoch dosť často stretávam rôzne dravce a videl
som ich aj s korisťou v pazúroch. Tá im slúži na prežitie. Nám ľuďom
Boh ponúka večný život, ktorý sa začína už tu na zemi. Boží Syn ustanovil Eucharistiu. Svoje vlastné telo ponúka zhromaždeným, aby sa
ním živili a mali silu s čistým srdcom kráčať k večnosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka – s. 155 (191)

STREDA 2. december
Prorok Habakuk
Čítania: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk 18, 15 – 17; 26 – 30 zač. 90

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom... (1 Tim 6,

10a)

Od počiatku dejín diabol pokúša človeka. Chce mu nahovoriť, aké je
krásne mať, vlastniť niečo a rozhodovať o tom nezávisle od Božej vôle.
Touto taktikou chcel získať Ježiša na púšti ponúknutím všetkých kráľovstiev. Aj keď u Božieho Syna satan nepochodil, predsa nezriadená
žiadostivosť po moci a majetku slávi úspech u ľudí do dnešných čias.
Prečo?
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

ŠTVRTOK 3. december
Prorok Sofoniáš
Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 34, zač. 92

... nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky...
(1 Tim 6, 18a)

Mať majetok je požehnaním. Napĺňa sa tak Boží zámer s človekom
– má si podmaniť zem. Vlastníctvo však aj zaväzuje. Boh nás stvoril
z lásky, a tá má v sebe úžasné vlastnosti: hovorí, ako milovať druhého,
myslieť na neho, deliť sa s iným. Preto naozaj bohatý je ten, kto sa
s láskou vie podeliť s núdznymi, myslí na bratov a viac ako bohatstvo
miluje Boha.
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 (194)

PIATOK 4. december
Veľkomučenica Barbora

Dobré stromy v jeseni priniesli dobrú úrodu, ak sme sa o nich správne
počas roka starali. Ich plody nás teraz môžu živiť. Ježiš nám sľúbil Svätého Ducha, aby sme mali život v hojnosti. Prvým krokom, ako žiť podľa Ducha, je ukrižovať svoje telo s vášňami a žiadostivosťami, starať sa
o svojho ducha, až tak dosiahneme ovocie – lásku, radosť, pokoj...
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
Sávovi – s. 314 (196)

NEDEĽA 6. december
27. nedeľa po Päťdesiatnici; arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13, 10 – 17, zač. 71 (rad.); Hebr 13,
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Mik.)

Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. (Ef 6, 10)
Určite ste sa už niekedy viezli na kolotoči. Niekedy sa to točí s vami
rýchlejšie, inokedy pomalšie, ale stále po tej istej dráhe. Aj život môže
pripomínať kolotoč. Rodina, zamestnanie, práca okolo domu, deň za
dňom – ako na kolotoči. Takto chce diabol dostať človeka do každodennej unavujúcej rutiny. Začnú prichádzať na um myšlienky o nudnosti, nezmyselnosti života, páliace ohnivé šípy zloducha. My sme
stvorení pre tvorivosť, pre napĺňanie túžob. Nespokojencom diabol rád
ponúka rôzne úlety.
Život naozaj môže byť radostný, plný dobrodružstva. Na to nepotrebujeme diablove riešenia, ktoré sa zdajú byť Božie. Musíme si obliecť
výzbroj – Svätého Ducha – a stať sa rytiermi, aby sme odolali. A nielen
na jeden deň.
V lete som spoznal rodinku z Oravy. Majú šesť detí. Pracuje len manžel,
ktorý má vo svojej dielni malú firmu. Ako sami hovoria, Boh im požehnáva toľko zákaziek, koľko potrebujú na svoj život, nie na prepych.
Navyše každý mesiac sú schopní vyčleniť desiatok do spoločenstva. Ich
život určite nie je nudný, no nie je to ani kolotoč. Je však naplnený dobrodružstvom dôvery v Božie vedenie, a predovšetkým na nich vidno
ovocie Svätého Ducha – lásku, pokoj, radosť...
Každý nový deň môže byť pre nás výzvou, či chceme nastúpiť na
unavujúci kolotoč, alebo sa vydať cestou Božieho rytierstva a objaviť
nesmierne poklady darujúcej sa lásky.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni piate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a Mikulášovi, kondák hlasu, Sláva:
kondák Mikulášovi, I teraz: podľa predpisu. Ostatné hlasu a Mikulášovi. Myrovanie – s. 144, 315 (186, 266)
Peter Bombár
slovo 24 – 25|2009
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svedectvo

Kde
sa
stala
chyba?
kde sa stala ch
Diana Murdziková

V

rátila som sa z ciest – dovolenkových, ale aj objavných, duchovných, no v každom prípade
nezabudnuteľných. Bola som vo Svätej
zemi, ale aj na Sinaji a v Jordánsku. Boh
mi to doprial a som mu za to vďačná a asi
aj tí ďalší, ktorí mohli kráčať po stopách
Ježiša Krista, apoštolov, prorokov i miliónov pútnikov od Tokia až po Las Vegas.
Aj mne, pútničke z Prešova, sa to podarilo. Neplánujem písať o tom, aké krásne je
tam byť. Ide mi skôr o možnosť nápravy.
Na každého táto krajina dýcha iným
spôsobom, no pre veriaceho je to dýchanie intenzívne. Nie každý dôjde na sväté
miesta s úctou či už pútnika, alebo len
turistu. Som novinárka a absolventka
teológie, no aj jednoduchá žena z vidieka dokáže rozoznať, či sa na takéto
presväté miesta vieme zaodieť a vzdať
úctu miestam, po ktorých Ježiš chodil
a kde trpel. Sama som žasla nad skupinou Slovákov (ja som tam bola s českou
cestovnou kanceláriou) v Jeruzaleme.
Boli to mladomanželia. Mladé ženy mali
tričká na ramienka a krátke nohavice.
Som mladá žena, ale viem, kde sa končia

hranice slušnosti. Doma by do chrámu
takto asi nešli. Netvrdím, že na púť po
Svätej zemi sa máme nahodiť do nóbl
odevov, ale treba sa obliecť slušne. Bolo
takmer 45 stupňov a sama som to zvládla
aj v dlhých nohaviciach a dlhej blúze, tak
neviem, prečo by to nezvládli aj mladšie
ročníky. Bez slov som ostala aj po tom, čo
si muži pri mieste ukrižovania nedali dole
čiapky a predbiehali sa v rade, kde pútnici
s úctou čakali na moment, keď sa budú
môcť dotknúť skaly, kde stál kríž nášho
Spasiteľa. Pochopila som, že sa fotia
a nakrúcajú na kameru asi len pre efekt
– ukázať doma, že som tam bol a mám
odtiaľ fotografiu. Spomienka na tú chvíľu
ide bokom. A kde zostalo naše zamyslenie
a sebareflexia?
Sama si však tiež sypem popol na
hlavu. Aj napriek tomu, že som si do
batožiny pribalila štyri knihy, ktoré som
úspešne po večeroch zdolávala, zabudla
som na knižočku, ktorá sa zmestí do
dlaní – Sväté písmo. Veľmi ma to mrzelo.
Len jedna pútnička bola takto vyzbrojená
– istá Francúzska. No od chvíle, keď som
docestovala domov, mám Sväté písmo

denne v rukách. Zaspávam s očami na
Ježišových slovách a ráno sa budím opäť
s pohľadom do prameňa života.
V tých dňoch som sa zamyslela aj nad
postrehom mladého veriaceho arabského
obchodníka. V hale letiska Taba (Egypt)
to vyzeralo ako v mravenisku. Hemžili
sa tam Angličania, Belgičania, Francúzi,
Nemci, Česi aj Slováci. Hodiny do odletu
lietadla si krátili nakupovaním alebo
jedením. Sledovala som toho obchodníka.
Prehĺtal sliny. Sama som mala po ruke len
arašidy, tak som ho ponúkla. Odmietol.
Povedal, že slnko ešte nezapadlo a že on
je veriaci a počas ramadánu nepije ani
neje. Ale dal mi protiotázku. Pozoruje
ľudí a aj v piatok (vedel, že je to pôstny
deň, keď by sme mäso jesť nemali) sa
napchávajú hamburgermi i bagetami so
šunkou. Opýtal sa, či my veriaci z Európy
sa nevieme postiť ani len jeden deň.
A tak sa pýtam: „Kde sa stala tá chyba,
že sa navonok neprejavujeme ako veriaci
kresťania?“
V mojich ďalších vetách nečakajte
odpoveď. Hľadajme ju všetci u seba i vo
svojom okolí. n

S

pôsob, ako sa ľudia v rôznych krajinách a dobách odievali a ako
svoj odev ozdobovali, bol ovplyvnený podnebím, mravmi, ich
výrobou a spôsobom života. Prvý a najjednoduchší odev v podobe
zástery bol podľa biblickej správy zhotovený z lístia stromu (Gn 3,
7b). Koža zvierat poskytovala trvanlivejší materiál na odievanie (Gn
3, 21). Odev z kože, srsti, prípadne vlny sa niekedy spájal s prorockým úradom (Mt 7, 15). Spomeňme napr. proroka Eliáša, ktorý je
dobre známy svojím plášťom (1Kr 19, 13). Izraeliti dokázali zhotovovať hrubé prikrývky z pradenej ovčej vlny a kozej srsti (Ex 26, 7).
Od Egypťanov sa naučili zhotovovať ľanové, bavlnené a plátenné
textílie. Jemné vlnené látky používali Rimania. Nosenie šiat zo zmiešaného materiálu, vlny a ľanovej priadze bolo zakázané (Lv 19, 19c).
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Spočiatku sa látky nefarbili. Neskôr, keď sa Izraeliti naučili farbiarstvu, boli známe biele, purpurové, šarlátové a modré farby. V Biblii
nachádzame zmienku o tom, že Jozef nosil pestrofarebnú tuniku
(Gn 37, 3b). Farebné látky prichádzali hlavne z cudziny, najmä
z Fenície.
Šaty bohatých sa líšili od šiat chudých len honosnejším vypracovaním. Izraelský odev sa skladal z vrchného ťažšieho a teplejšieho
plášťa a zo spodných ľahších šiat, ktoré sa používali podľa rýchlo
sa meniacej teploty rôznych krajov. Odev mužov sa podobal odevu
žien, no mužom bolo zakázané nosiť ženský odev (Dt 22, 5).
M. Kipikašová

Ilustračná snímka: SXC.hu

Staroveká móda

na každý deň – 50. týždeň

PONDELOK 7. december

PIATOK 11. december

Biskup Ambróz. Predprazdenstvo Počatia Bohorodičky

Prepodobný Daniel Stĺpnik

Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 – 44, zač. 97

Čítania: Tít 1, 15 – 16; 2, 1 – 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 26, zač. 101

Hovorím vám: Ak oni (učeníci) budú mlčať, budú kričať kamene. (Lk 19, 40)

(Neveriaci) vyznávajú, že poznajú Boha, ale svojimi skutkami ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku. (Tít 1, 16)

chyba

Posolstvo o láske Boha má moc meniť srdcia a je ešte veľa ľudí, ktorí ho
potrebujú počuť. No ty máš často strach otvoriť svoje ústa. Koľko duší
sa ešte bude musieť dostať do otroctva zlého, kým nepochopíš, aké dôležité je svedčiť o živom Bohu v tvojom živote? Boh si chce použiť tvoje
ústa a tvoje slová na to, aby sa mohol dotýkať stratených sŕdc.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
z predprazdenstva. Ostatné z pondelka – s. 317, 154 (266, 191)

UTOROK 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54

Mária si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. (porov.

Lk 10, 39b)

Tak ako Marta bola príliš aktívna, tak aj ty môžeš byť často príliš
aktívny v modlitbe – príliš „urečnený“. Dnes si však pozvaný k postoju
Márie. Jej modlitbou bolo obyčajné stíšenie sa pri Pánových nohách.
Nech tvojou modlitbou nie je len množstvo slov, ktoré ti nedovolia, aby
si začul Boží hlas. Sadni si na chvíľu k Ježišovým nohám a načúvaj, čo
hovorí tvojmu srdcu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá, vchod: Poďte,
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Ostatné menlivé časti
z Počatia. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos
z utierne sviatku. Myrovanie. Prikázaný sviatok – s. 317 (266)

STREDA 9. december
Prepodobný Patapios
Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 18, zač. 99

Démas ma opustil, lebo miluje tento svet. (2 Tim 4, 10a)
Trón v tvojom srdci je len jeden. Niet tam miesta pre Boha a súčasne
pre svet. Vládnuť v tvojom živote môže len jeden. Nedá sa byť akýmsi
polovičným kresťanom, pretože buď patrí celé tvoje srdce Bohu, alebo
mu nepatrí vôbec. Túto pravdu môžeš vidieť každý deň. Tvoje skutky,
slová a postoje ukazujú, kto naozaj vládne tvojmu životu.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. decembra – s. 317 (266)

ŠTVRTOK 10. december
Mučeníci Ménas, Hermogénes a Eugraf
Čítania: Tít 1, 5 – 16; 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 18, zač. 100

Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na
dlhý čas odcestoval. (Lk 20, 9b)
Muž, ktorý bojuje o srdce ženy, sa radšej vzdiali z jej života, ak ona
o jeho lásku nestojí. Na lásku sú totiž potrební dvaja. Muž z podobenstva je náš nebeský Otec, ktorý z vinice – z nášho života odišiel
v okamihu, keď sme odmietli jeho lásku. Skús sa dnes pozrieť na svoj
život. Prečo musel Boh odísť z tvojho života? Čo miluješ viac ako jeho
prítomnosť?
Liturgia: Menlivé časti ako 8. decembra – s. 317 (266)

Veriť neznamená iba uznať, že Boh existuje. Veriť znamená dôverovať,
a preto aj poslúchať. No dôverovať dokážeš len tomu, koho poznáš
osobne – kto sa dotkol tvojho srdca. Ty vieš, že ti chce dobre, pretože
si zažil jeho lásku. A Boh ti túži dať zažiť svoju lásku, aby si ju ty dával
zažívať druhým. Aby tvoja viera nebola iba o slovách, ale o skutkoch.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. decembra. Zdržanlivoť od mäsa –
s. 317 (266)

SOBOTA 12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca
Čítania: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, zač. 67

Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať
vám kráľovstvo. (Lk 12, 32)
Jedným z dôsledkov hriechu je strach z Boha. Túžiš po večnosti, a pritom máš strach, či sa tam vôbec dostaneš. Preto sa snažíš úzkostlivo
dodržať všetko to, čo predpisuje zákon, aby si presvedčil Boha, že si
hodný neba. No nebeského Otca nemusíš presviedčať, aby ťa dostal
do neba. On sám totiž túži mať ťa pri sebe. On po tebe túži viac, ako ty
túžiš po ňom.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. decembra – s. 317 (266)

NEDEĽA 13. december
Nedeľa svätých Praotcov; mučeníci Eustratios a spol.
Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 24, zač. 76 (rad.); Ef 6, 10 –
17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)

... položia na vás ruky a budú vás prenasledovať... pre moje
meno. (Lk 21, 12)
Keď nastanú v manželstve ťažké časy, keď prídu problémy a nepríjemnosti, ktoré spôsobuje jeden z manželov, ten druhý si v týchto ťažkých
chvíľach opakuje sľub, ktorý dal: v dobrom aj v zlom byť spolu až do
smrti. Je to znak toho, že svoje rozhodnutie patriť tomu druhému
a milovať ho myslel vážne. Ježiš dnes otvorene hovorí o tom, aké
nepríjemnosti môžu čakať tých, ktorí sa rozhodli pre vzťah s ním, ktorí
sa rozhodli postaviť ho na prvé miesto vo svojom živote. Nebojí sa
povedať aj o ťažkých veciach a problémoch, ktoré spôsobí. Vie, že toho,
kto zoberie vzťah s ním vážne, nezastaví v rozhodnutí milovať ho ani
najväčšia ťažkosť, ani samotná smrť. A tak dnes, keď počuješ Ježišove
slová: „...položia na teba ruky a budú ťa prenasledovať, uväznia ťa
a budú ťa vláčiť pred kráľov a vladárov, všetci ťa budú nenávidieť pre
moje meno“, môžeš úprimne povedať, že si ochotný kvôli nemu toto
zažívať? Dokážeš ísť až tak ďaleko, že si ochotný stratiť všetko, aby si
nestratil jeho blízkosť, jeho srdce? Ježiš ti chce povedať: Ja som ťa vždy
bral vážne a nikdy som nezmenil svoje rozhodnutie milovať ťa. Kvôli
tebe som sa stal chudobným, stratil som dobré meno, stratil som svoj
život, aby som získal teba. Bol som našej láske verný až na smrť.
Ak sa aj ty rozhodneš zostať verný tejto láske, zažiješ radosť a jasanie
aj uprostred ťažkých chvíľ. Preto si neustále obnovuj svoje rozhodnutie
patriť Ježišovi: v dobrom aj v zlom, byť spolu až do smrti.
Liturgia: Hlas 3. Evanj. na utierni šieste. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, muč. a praotcom, Sláva: kondák muč., I teraz:
praotcom. Ostatné praotcom – s. 145, 319, 320 (186, 268)
slovo 24 – 25|2009
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Kríže do škôl
nepatria?!
Juraj GRADOŠ

Ako šokujúce, nesprávne a krátkozraké odsúdil Vatikán
rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) z 3.
novembra tohto roka, ktoré nepriamo vyzýva talianske školy
odstrániť zo stien svojich učební sväté kríže.

E

SĽP so sídlom vo Francúzsku rozhodol, že zavesenie kresťanského
kríža v školskej učebni obmedzuje
právo rodičov i právo študentov neveriť
v Boha. Stalo sa tak v reakcii na sťažnosť
Soily Lautsiovej, ktorej deti navštevujú štátnu školu na severe Talianska.
Umiestnenie svätých krížov v talianskych verejných školách je podľa súdu aj
porušením slobody vzdelávania a slobody
vierovyznania. Podľa ESĽP prítomnosť
krížov môže rušiť neveriacich a študentov, ktorí vyznávajú iné ako kresťanské
náboženstvo.
Soila Lautsiová, talianska občianka
fínskeho pôvodu, sa sťažovala na kríže
zavesené na stenách v školách v severnom Taliansku. Podľa nej prítomnosť náboženských symbolov v triedach porušuje
sekulárne princípy, na ktorých by verejné
školy mali fungovať. Škola, do ktorej
chodia jej deti, odmietla kríž odstrániť aj
napriek rozhodnutiu talianskeho najvyššieho súdu z roku 2000, že prítomnosť
krucifixu je v rozpore s princípom Talianska ako sekulárneho štátu.
Európsky súd priznal Lautsiovej odškodnenie vo výške 5 000 eur, ktoré jej má vyplatiť talianska vláda. Súd však explicitne
nežiada talianske úrady, aby kríže zo škôl
odstránili.
„Rozhodnutie Európskeho súdu sme vo
Vatikáne prijali v šoku a so smútkom,“
uviedol hovorca Vatikánu otec Federico

32

slovo 24 – 25|2009

Lombardi. „Je nesprávne a krátkozraké
snažiť sa vylúčiť kríž zo sveta vzdelávania,“ povedal, čím prispel k rozruchu,
ktorý verdikt ESĽP vyvolal v rímskokatolíckom Taliansku.
Talianska vláda oznámila, že proti
rozhodnutiu ESĽP sa odvolá. Verdikt by
mohol mať ďalekosiahly dosah na dialóg
medzi náboženstvami v Európe.
Toto nie je ojedinelý prípad. Podobnú
situáciu riešilo v minulom roku Španielsko. Súd v španielskom meste Valladolid
rozhodol sňať všetky kríže v triedach štátneho kolégia Macias Picavea po sťažnosti
rodiča. „Žijeme v ťažkých časoch a nik
nemôže tušiť, čo nás čaká v budúcnosti,“
povedal arcibiskup Toleda kardinál Antonio Canizares počas svojho príhovoru na
slávnosť Krista Kráľa.
Súd odôvodnil svoje rozhodnutie názorom, že štát, v ktorom je zabezpečený
sekulárny a neutrálny charakter spoločnosti bez uprednostňovania akéhokoľvek
náboženstva, nemôže byť bližšie ku katolíckemu náboženstvu ako k ostatným. Ide
tak o prvý prípad, keď súd v Španielsku
vydal takéto rozhodnutie.
Podľa kardinála je okrem súčasnej
ekonomickej krízy tiež závažná kríza
spôsobená nedostatkom zmyslu pre život.
Vyplýva to z morálnej krízy, duchovnej
a sociálnej prázdnoty, morálneho relativizmu, porušovania základných ľudských
práv a kultu pôžitkárstva. Ako uviedol

Ilustračná snímka: www.parishofstluke.net

spoločnosť

kardinál, „toto všetko vedie k patologickej
situácii, v ktorej žijeme. Dôkazom toho je
nariadenie o odstránení krížov zo školy,
čo fakticky poukazuje na kristofóbiu –
teda strach z Krista a kresťanstva, ktorá
nie je ničím iným ako prejavom nenávisti
k druhým“.
V sekulárnom Francúzsku v tejto antináboženskej tendencii pokročili najďalej. Už
v roku 2004 francúzsky parlament prijal
veľkou väčšinou hlasov zákon zakazujúci
náboženské symboly v školách.
Zákon zakazuje pod hrozbou vylúčenia
zo školy nosenie výrazných náboženských
symbolov, ako sú napríklad moslimské
šatky, židovské jarmulky alebo kresťanské
kríže. Podľa vtedajšieho ministra školstva
Luca Ferryho to zabezpečí, aby školy neboli rozdelené na „militantné náboženské
tábory“. Prijatie tohto zákona bolo označované za veľké víťazstvo bývalého francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca.
Tieto rozhodnutia majú v sebe vážny
precedens. Ateista má právo, aby ho
nerušili náboženské symboly na verejných miestach. Lenže verejnými miestami
sú nielen školy, ale aj obecné či mestské
cintoríny, námestia v našich mestách,
dopravné cesty... O chvíľu sa dočkáme
zákonov, ktoré zakážu kríže aj tam.
A nakoniec aj veže našich chrámov budú
len mlčky čnieť do výšky poukazujúc na
bezbrehú nenávisť ateistov ku všetkému
Božiemu a na našu hlúposť, lebo v snahe
získať iné dobrá sme si zvolili ako svojich
politických reprezentantov ľudí, ktorí už
dávno stratili schopnosť načúvať Božiemu
hlasu. n

na každý deň – 51. týždeň

PONDELOK 14. december

PIATOK 18. december

Mučeníci Tyrsos a spol.

Mučeník Sebastián a jeho spoločníci

Čítania: Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; Lk 20, 27 – 44, zač. 102

Čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 22, 8, zač. 108a

... nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia... (Hebr 3, 8 – 9a)

... a všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho. (Lk 21, 38)

Izrael sa na púšti držal Božieho slova a navonok po ňom túžil. Ale len
dovtedy, kým všetko išlo podľa jeho predstáv. No ak ich vernosť Bohu
znamenala zrieknuť sa túžob, začali reptať. V skutočnosti totiž milovali
svoje životy viac ako Boha a nechceli sa zmeniť. Dovoľuješ Bohu, aby
menil tvoj život a lámal každú zatvrdnutosť a hriech tvojho srdca?

Život človeka je o prioritách: vždy si vyberá najprv to, po čom túži jeho
srdce, čo ho napĺňa a čo nechce stratiť ani teraz, ani v budúcnosti. Ako
je to s Bohom v tvojom živote? Cítiš potrebu stretnúť sa s ním a načúvať jeho hlasu už od rána? Patrí k tvojim „raňajkám“ aj sýtenie sa
Božím slovom a jeho prítomnosťou? To všetko je o tvojich prioritách.

Liturgia: Predobr. antifóny. Menl. časti ako 8. decembra – s. 317 (266)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa – s. 159 (195)

UTOROK 15. december

SOBOTA 19. december

Arcibiskup Štefan Vyznávač. Zak. sviatku Počatia Bohorodičky
Čítania: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, zač. 106

A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. (Hebr 4, 13)

Mučeník Bonifác. Sobota pred Kristovým narodením
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 29, zač. 72

Všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou...
lebo spravodlivý bude žiť z viery. (porov. Gal 3, 10a – 11b)

Boží pohľad preniká všetko, celý tvoj život. Byť ním videný neznamená byť mu vydaný napospas, ale byť ním objatý, ukrytý v hĺbke jeho
starostlivosti. Jeho pohľad nesúdi, jeho pohľad dáva milosrdenstvo
a novú nádej. Čím hlbšie budeš chápať, kto je Boh, tým vrúcnejšie
budeš túžiť, aby sa na teba pozeral.

Pravé kresťanstvo nespočíva v plnení zákona a rôznych zákazov
a príkazov. Ak takto vnímaš kresťanstvo, vôbec si ho nepochopil. Pravé
kresťanstvo je o dôvernom vzťahu s nebeským Otcom, o postoji viery,
že je tu pre teba a chce pre teba to najlepšie. Až keď zažiješ túto pravdu
osobne, spoznáš, že modlitba, pôsty a zákon je návodom a prostriedkom dostať sa bližšie k srdcu toho, ktorý ťa miluje.

Liturgia: Menlivé časti ako 8. decembra – s. 317 (266)

Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo soboty – s. 160 (196)

STREDA 16. december
Prorok Aggeus
Čítania: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 321; Lk 21, 5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104

Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie pevný pokrm.
A nik, kto dostáva mlieko, nechápe slovo spravodlivosti,
lebo je ešte dieťa. (Hebr 5, 12b – 13)
Tak, ako smiešne by vyzeral muž, ktorý by nosil svoje detské oblečenie,
tak smiešne vyzerá pred svetom dospelý kresťan, ktorý má detskú, nezrelú vieru. Aby fungoval tvoj vzťah s Bohom aj v dospelosti, potrebuješ
kráčať od detskej „odovzdanej a naučenej“ viery k osobnej skúsenosti
s ním. Si pozvaný zažiť na vlastnej koži jeho moc a lásku, ktorá ti dá
nové myslenie a skutky zrelého kresťana.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

ŠTVRTOK 17. december
Prorok Daniel
Čítania: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, zač. 107

Melchizedech vyšiel v ústrety Abrahámovi a požehnal ho.
A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. (porov. Hebr 7,
1. 7)

Tvoje slová majú moc prinášať požehnanie alebo prekliatie do životov
ľudí, ktorí sú okolo teba. Skrze svoje ústa rozsievaš do sŕdc svojich
detí a svojich najbližších život alebo smrť. Tvoje deti sa kŕmia ovocím
tvojich slov a ty si povolaný žehnať a zasievať do ich sŕdc slová, ktoré
im dajú život. Často k tomu stačia obyčajné slová: Mám ťa rád.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157
(194)

NEDEĽA 20. december
Nedeľa svätých otcov. Hieromučeník Ignác Bohonositeľ. Predprazdenstvo Narodenia Pána
Čítania: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ (Mt 1, 20)
Každý človek prirodzene túži po pochvale, túži, aby si iní všimli, čo
dokázal. Takto môže rásť jeho sebavedomie. No takto môže v jeho
srdci rásť aj pýcha, ktorá ho vedie, aby všetky dary a úspechy, ktoré
má, dával ostatným do pozornosti. To isté platí aj v duchovnom živote.
Mnohí kresťania dokážu využiť rast vo svojom duchovnom živote na
to, aby sa zviditeľnili. Veľa úspechov na ceste za Bohom, dary, ktoré
má, hodiny strávené v modlitbe môžu viesť k duchovnej pýche. Veľmi
nenápadne sa môžu všetky jeho skutky stať nástrojom, ktorým už
nebude oslavovaný Boh, ale on sám. Mária ťa chce učiť pokore. Zostala pokorná a tichá aj napriek všetkým zázrakom v jej živote, a to aj
vtedy, keď mlčanie o jej panenskom počatí jej prinieslo nepríjemnosti
a utrpenie, keď videla, ako ju Jozef podozrieva z cudzoložstva a pochybuje o jej panenstve. Mária dôverovala Bohu. A dostalo sa jej ešte
väčšej slávy: sám anjel prichádza k Jozefovi, aby ju povýšil. Uč sa aj ty
pokore, ktorá dokáže mlčať o Božích zázrakoch v tvojom živote, keď
nie je nevyhnutné ohlasovať ich. Neboj sa nechať na Pána starosť, aby
ťa vyhlásil za svojho služobníka. Neboj sa zostať v tieni a tichu tohto
sveta, aby si si zaslúžil, že sám Boh ťa v pravom čase oslávi, že on sám
sa ťa zastane a povie: „Toto je môj milovaný služobník, on patrí mne.“
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni siedme. Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, otcom a predprazdenstva Narodenia Pána. Sláva: kondák otcom, I teraz: kondák predprazdenstva.
Ostatné otcom – s. 147, 321 (187, 269, 270)
Slavomír Tarasovič
slovo 24 – 25|2009
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príbehy do života

Ilustračná snímka: SXC.hu

Zarastené cesty
do Betlehema
Ján Karas

P

rebúdzanie sa do chladného
a zimného rána má svoje čaro, ale
predvianočný zhon v obchodných
centrách a nervozita pri výbere najlepšieho darčeka vytláčajú tradičnú atmosféru Vianoc. Zuzka sa prechádza medzi
stánkami na vianočných trhoch. Toľko
krásnych vecí! Aké darčeky vybrať, aby
boli všetci spokojní? Hoci u nich doma sa
opakuje stále ten istý stereotyp. Darčeky,
kapor, šalát, vianočne koledy z prehrávača a televízia, pri ktorej nakoniec zaspia.
Čosi tam nefunguje. Ale čo?
Kráča zamyslená. Zrazu do kohosi prudko narazí. Ten pohľad odkiaľsi pozná.
„Ty si Zuza, však? Z vysokej!“ Nasleduje rozpačitý pohľad, akoby v spomienkach
čosi hľadala.
„A ty si Janka!“ Otvorená náruč a mocné
objatie. Stretnutie po takmer 20 rokoch.
Sadnú si na kávu a spomínajú na študentské časy, nežnú revolúciu.... Potom
sa ich cesty rozišli. Po promóciách sa obe
vydali.
„Z Milana sa čoskoro stal úspešný podnikateľ,“ rozhovorila sa Zuza. „Vedieme
úspešný život, všetko máme. Ale nemáme
čas na seba. Jedno nám chýba...“ Odmlčala sa a zahľadela sa do neznáma.
„Má tri firmy. Z práce chodí okolo
polnoci. Žije pre úspech. Práca ho úplne
pohltila. Po jeho prvom infarkte som si
uvedomila, že prekročil limity. Dohovárala som mu, aby relaxoval. Ostalo to pri
výhovorkách. Boli sme aj na luxusných
dovolenkách. Trošku sa uvoľnil, ale doma
sa dostal do starých koľají. Musí si stále
dokazovať, že na to má. Lekári mu dohovárajú, aby sa šetril. Bojím sa ďalšieho
kolapsu... Ale čo zmôžem? Jeho pohľad
na svet nezmením. Milan musí vidieť
budúcnosť aj mimo svojich firiem. Život
nekompromisne plynie, berie si daň a my
s tým nič nespravíme. Stres, nervozita,
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napätie ničia aj mňa. Nie som vo svojej
koži. K tomu syn na vysokej škole má
svoj život. Žije s priateľkou černoškou,
ktorá mi nie je sympatická. Uvažovala
som aj o rozvode. Ale čo potom?“
Jana len prikyvovala, akoby jej bolo
jedno, o čom je reč.
„A čo ty, Janka, ako žiješ? Pochváľ sa.“
A tak vyrozprávala svoj príbeh aj ona...
Po promóciách bola svadba, prišli deti.
„V našej rodine sa však stala bolestná
udalosť. Pred piatimi rokmi sa manžel
vracal zo služobnej cesty. Nie svojou
vinou havaroval a po dlhom liečení
ostal na invalidnom vozíku. Bolo to
pred Vianocami. Život sa úplne zmenil.
Z môjho manžela, úspešného manažéra,
sa stal bezmocný človek. Vtedy to boli
najsmutnejšie Vianoce. Svojim deťom som
nevedela dať odpoveď, prečo sa to stalo
práve nám. Zrútil sa nám svet. Čím viac
som sa ponárala do svojho smútku, do
sebaľútosti, tým to bolo so mnou horšie.
V zúfalstve som kričala k Bohu: ,Ak si,
tak nám pomôž!’ Aj moji traja synovia
to zle znášali. Vtedy ma podržali rodičia.
Pomáhali, ako sa dalo. Cítila som ich
oporu. Aj keď som na modlitbu a chrám
zabudla, pomaly ma naviedli na túto pre
mňa zarastenú cestu.
O rok na to, tiež pred Vianocami, ma
rodičia pozvali do chrámu. Celú liturgiu

som preplakala. Pomaly sa ma však začala dotýkať pokojná chrámová atmosféra.
Začala som si ujasňovať svoje priority.
Žijeme len pre zhon, bohatstvo, kariéru
alebo je tu aj iný rozmer – ten duchovný,
o ktorom hovoril kňaz na kázni? Moji
rodičia žijú z viery. Vedeli, čo mi pomôže.
Pomaly som sa dostala na cestu, ktorá
vedie do chrámu. Celá rodina sme išli na
predvianočnú spoveď. Vianoce sú teraz
u nás o iných hodnotách.
Pomaly spoznávam v manželovi bezmocné Božie dieťa z Betlehema, ktoré
prijímame do našej rodiny. Cez túto bolesť
prišli pravé Vianoce aj k nám. Betlehemské dieťa sa pre nás stalo darčekom
z neba. A každý deň tento dar rozbaľujeme. Dáva nám silu odísť z vianočného
smútku a kráčať do biblického Betlehema.
Ale trocha som sa rozhovorila...“ zastavila sa v rozprávaní Janka.
Pri rozlúčke si sľúbia ďalšie stretnutie,
veď si toho ešte toľko nepovedali. Žijú
v rôznych mestách a iný život. Cestou domov už Zuzka nie je smutná, že nestihla
nakúpiť darčeky pod vianočný stromček.
Veď aj zajtra je deň. Len ho treba vedieť
žiť... Zablúdila pohľadom na chrám,
okolo ktorého denne prechádza. „Zájdem
tam?“ Váhala. „Možno tam nájdem odpoveď...“ n

Zrkadlo
Zvečerilo sa. Mama krájala chlieb na
večeru, keď sa zrazu od stien odrazilo:
„Mamí, a vieš, čo sa dnes v škole stalo?“
Vyklonila sa spoza dvier: „Nepočujem!
Si veľmi ďaleko. Nemám uši natiahnuté
cez tri izby.“ „Starší chlapci zdemolovali
skrinky,“ hlas sa ozval o kúsok bližšie. Ale
aj tak to bola viac bublanina ako zrozumiteľná reč. „Čože?! Kúpili vám nové skrin-

ky?“ ozvala sa s úsmevom na tvári mama.
„Ale nie, mami. Ty si hluchá.“ No mama sa
ohradila: „A nie je skôr problém to, že ty
si veľmi ďaleko, keď mi niečo dôležité hovoríš?“ „Možno,“ zahundral si už pre seba.
A mame zrazu napadlo, že sa mu v mnohom podobá, keď volá z príliš veľkej diaľky
na svojho Boha. Koľko slov sa tak stratí?
Dada Kolesárová

zo života svätých

Za pokoj zhora
a spásu našich duší

Jednou z „nudných“ častí Biblie je iste Kniha Levitikus, ktorá obsahuje detaily predpisov o obetách, o čistých a nečistých zvieratách, o spôsobe života
Izraela. Je až nepochopiteľné, koľko predpisov Boh určil a ako dôsledne na
nich bazíruje. Keď si to predstavíme v praxi, potom si ich naplnenie vyžaduje
veľkú pozornosť, dôslednosť, neustále striehnutie na to, čo sa smie a čo nie.

Ž

ivot podľa príkazov Tóry je teda
životom, v ktorom si ani na okamih nemôžete dovoliť oddýchnuť
od tejto pozornosti. Dôsledkom by bolo
iste narušenie niečoho podstatného. Cieľ
tohto počínania zo strany Boha je jasne
vysvetlený: „Musíte robiť rozdiel medzi
posvätným a všedným, medzi čistým a nečistým...“ (Lev 10, 10) a „Buďte mi svätí,
lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás
oddelil od národov, aby ste boli moji“ (Lev
20, 26).
A teraz si to predstavte veľmi konkrétne.
Žijete v starozákonnej dobe a všemožne sa
snažíte žiť podľa Zákona. Od rána do neskorého večera poctivo striehnete na každú drobnosť. Ale aj tak sa vám to nedarí.
Ak si chcete „udobriť“ Boha, potrebujete
priniesť obetu. Lenže aj v tomto prípade
musíte opäť poznať, akú treba obetu, ako
ju priniesť a pod. Napriek tomu nikdy
nedosiahnete úplnú istotu, že ste si získali
Božiu priazeň. Ale najhoršie je, že brány
raja sú zatarasené a vy netušíte, čo s vami
bude, keď sa po smrti postavíte pred Boha.
Celý život, každý okamih dňa, všetko,
čo robíte, sa točí len a len okolo Zákona.
A predsa je vaše snaženie často neúspešné
a jeho výsledok je krajne neistý. Ako dlho
sa to dá vydržať bez znechutenia, únavy?
Z Ježišovej strany teda nejde len o sentimentalitu, keď hovorí známe slová: „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na
seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo
som tichý a pokorný srdcom; a nájdete
odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo
je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt
11, 30). On nehovorí o únave z varenia
a umývania riadu či inej rutiny, alebo
pracovného nasadenia. V 25. verši sa totiž
hovorí, že slová vyriekol „v tom čase“, čo
je odkaz na predchádzajúci text, v ktorom potvrdzuje Jánovi Krstiteľovi svoje
mesiášstvo a hovorí o ňom aj v kontexte

pokánia. A všimnite si, že Ježiš nehovorí,
že odstráni námahu, ale že nás posilní. To
nie je tá známa deformácia: „o spásu sa
nemusíš snažiť“. Spása je zadarmo, ale ty
osobne budeš spasený len skrze oddelený
svätý život, žitý v pozornej bdelosti. Nejde
to bez námahy, „samospádom“. Ježiš neruší požiadavku oddelenia sa od sveta pre
neho, ale dáva ti silu takto žiť.
Všimnite si, že Tóra si zväčša všíma vonkajškové predpisy o tom, čo robiť smieš
či musíš. Len zriedka hovorí o motívoch,
úmysloch, myšlienkach, túžbach. O tých
zato často hovoria evanjeliá a listy. Vyzerá
to teda, že po Ježišovom príchode sa
požiadavky sprísňujú. Lebo človek si akotak ukontroluje svoje konanie, ale úmysly
srdca a mysle je ťažké korigovať. Dnes
nedodržiavame predpisy ohľadne čistoty
(stravy, zvierat, chorôb...), neobetujeme
býčkov a hrdličky, neputujeme do Jeruzalema. Lebo Ježiš upriamil našu pozornosť
na podstatu týchto obiet. Ich dodržiavanie
malo naučiť ľud žiť v oddelení, dávať pozor na svoj život, korigovať ho, poslúchať
Boha a nasmerovať najmenší detail života
na Božiu oslavu a plnenie jeho predstáv.
Pre spôsob života putujúceho kmeňa bolo
dokonca životne dôležité dodržiavanie
niektorých predpisov, a tak sa ľud mohol
prakticky presviedčať, že Boh im chce
dobre, neobmedzuje ich bezcieľne, ale pre
ich osoh.
Požiadavky na osobnú svätosť sa
nezmenili. Aj naďalej platí, že pre svoju
spásu potrebuješ pozorne bdieť nad svojím
životom. Že v ňom neexistujú maličkosti.
Kvapka vody neprestáva byť vodou len
preto, že je malá a zrnko otravy je rovnako
jedovaté ako jej kilo. Hriech vždy ostáva
hriechom so smrteľnými dôsledkami pre
tvoj život. Kompromis so svetom je vždy
odbehnutím od Boha. Ale čo má toto
všetko spoločné s liturgickou prosbou, si
prečítate nabudúce. n
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Valéria Juríčková
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Svätý mučeník Jakub Perzský

J

akub bol perzský šľachtic a tajný
kresťan. Na jednej z vojenských
výprav zaprel vieru a priniesol obetu
pohanským bohom, aby si zachoval
priazeň kráľa Yezdegeherda (399 –
420).
Keď sa o tom dozvedela Jakubova
manželka a jeho matka, po kráľovej
smrti mu spoločne poslali list, v ktorom
okrem iného písali: „Už dávnejšie sme
sa dopočuli, že si kvôli kráľovej priazni
a majetku opustil lásku nesmrteľného
Boha. Uváž, kde teraz leží onen kráľ,
ktorého priazni si prikladal takú vysokú
hodnotu. Vrátil sa do prachu, ktorý je
osudom všetkých smrteľníkov, a ty
nemôžeš dúfať ani v najmenšiu pomoc
od neho, o to menej v ochranu od večného trápenia. Ak zotrváš vo svojom
zločine, ty sám dostaneš na základe
božskej spravodlivosti ten istý trest ako
tvoj priateľ kráľ. Pokiaľ ide o nás, my
nebudeme s tebou nič mať.“
Po prečítaní listu sa Jakub rozplakal
a prosil Boha o odpustenie. Začal sa
vyhýbať kráľovskému dvoru a napokon
otvorene vyznal vieru v Krista.
Kráľ Varachran V. (420 – 438), ktorý
nebol kresťanom naklonený o nič viac
ako jeho predchodca, sa Jakubovi
vyhrážal bolestivou smrťou. Keď nepomohli vyhrážky, prešiel k činom. Dal
Jakubovi postupne odsekávať jednotlivé časti tela. Najprv mu dal odseknúť
prsty na rukách a nohách, potom aj
ruky a nohy.
Po každom seknutí mučitelia dúfali,
že sa Jakub poddá, ale on zostával
neochvejný, ba zakaždým ďakoval
Bohu za možnosť vykúpiť svoj predošlý
hriech. Z jeho rán vychádzala nádherná vôňa. Napokon Jakubovi sťali hlavu.
Písal sa rok 421 po Kristovi.
Marcel Gajdoš
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zamyslenie nad ikonou

Svätý Mikuláš

Jozef Gača

S

vätca, na ktorého ikonu sa pozeráme, poznáme v pravom duchovnom,
ale aj vo veľmi sprofanizovanom
svetle dnešného uponáhľaného a duchovne zdevastovaného sveta. Áno, je to ikona
svätého Mikuláša, z ktorého komerčný
priemysel urobil Santu Klausa v červenobielom oblečení.
My sa však pozeráme na svätý obraz –
ikonu biskupa Mikuláša, človeka svätého
života. Veľmi výstižne ho charakterizuje
kondák: „Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. Plnil si príkaz Kristovho evanjelia. Svoj život si zasvätil službe
ľudu. Aj nevinných si zachránil pred smrťou. Pre svoj dôverný styk s milosrdným
Bohom dosiahol si veľkú svätosť.“
Centrálnu časť ikony tvorí zobrazenie sv.
Mikuláša Divotvorcu na zlatom pozadí, čo
symbolizuje nebo a Božiu prítomnosť obklopujúcu svätca. Šediny na hlave Mikuláša zasa vyjadrujú pokročilosť jeho veku,
keď po mnohých strádaniach i pokojných
časoch sa skončilo jeho pozemské putovanie. Je odetý do jasnočerveného rúcha,
čo je vyjadrením Božej životodarnej sily,
Božieho ohňa, o ktorom hovorí aj sv. Ján
z Damasku, a životného dynamizmu.
Svetlomodrý odtieň biskupského omofora
je asociáciou neba, kde v sláve prebýva

Pán. Slová kondáku: „Plnil si
príkaz Kristovho evanjelia“ sú
ikonopiscovým štetcom znázornené otvorenou knihou evanjelia v Mikulášovej ruke. Nedrží
svätú knihu priamo, ale cez
šatku, čo je znakom veľkej vážnosti a úcty k Božiemu slovu.
Okolo centrálnej časti ikony sú
v klejmách vyobrazenia dôležitých udalostí z jeho života. Po
okrajoch ikony sú tieto klejmá
signifikované – popísané. Krátko a výstižne je tam napísané,
akú udalosť vyjadrujú.
Na prvej malej ikone zľava je
Mikulášovo narodenie v meste Patara na
juhovýchode Malej Ázie, v Lícii. Druhá
znázorňuje uvedenie malého Mikuláša
do kresťanského života, teda jeho svätý
krst, ktorým nastúpil na cestu za Ježišom.
Mikulášovi rodičia sa postarali okrem iného aj o to, aby bol vzdelaným človekom.
Toto predstavuje tretia ikonka. Na štvrtej
je jeho diakonská vysviacka a na piatej
prijíma plnosť kňazskej moci – biskupskú
vysviacku. Na ďalšej ikone po ľavej strane
je opísané jeho zjavenie sa vo sne cisárovi
Konštantínovi. Ďalšia ikona zachytáva veľmi známu udalosť, keď pomáha

bezradnému otcovi s venom pre jeho tri
dcéry, a pod ňou záchranu nevinných
pred smrťou (o tom spievame aj v kondáku). V spodnom rade malých ikon na
prvej zľava opísal ikonopisec udalosť, keď
Mikuláš zachraňuje topiaceho sa Atanáza, na druhej vracia zámožnému Agrikovi
syna, ktorého ukradli Saracéni. Posledné
dve rozprávajú o závere jeho pozemskej
púte, smrti a pochovaní.
Naozaj impozantne a pestrofarebne
predstavil ikonopisec osobu a duchovnú
osobnosť svätého Mikuláša – veľkej inšpirácie a pohnútky vzájomného obdarúvania sa z lásky. n

KNIHA:
Jozef Kozák –
Týždeň čo týždeň

FILM:
Soloist – Sólista

HUDBA:
Skillet – Awake

Film Sólista bol inšpirovaný
skutočnými udalosťami,
o ktorých napísal sériu novinových článkov novinár
Steve Lopez. Nathaniel
Ayers navštevoval jednu z najprestížnejších
hudobných univerzít sveta – Juilliardovu
univerzitu. V dvadsiatich rokoch však u neho
prepukla silná schizofrénia a tá ho dohnala
až na okraj spoločnosti ako bezdomovca. 35
rokov žil ako schizofrenický bezdomovec, až
kým si ho v roku 2005 nevšimol už spomínaný
novinár Lopez a pomohol mu postaviť sa na
nohy. Priateľstvo, ktoré medzi nimi vzniklo,
nabralo skutočne nezvyčajný charakter. Lopezova túžba po naplnení Nathanielových
snov ho viedla k prehodnoteniu svojich hodnôt a k tomu, po čom Nathaniel bezhranične
a najviac túžil – zahrať si v koncertnej sále
Walta Disneyho.
Lukáš Petruš

Konečne! Minule sme si
urobili malý úvod do skupinky Skillet cez ich CD
Comatose. Dnes vám môžem predstaviť nie
horúcu, ale ešte vriacu novinku tejto azda
najlepšej gospelovej skupiny súčasnosti. Kvalitu tejto skupiny som si nemohol nechať ujsť,
a tak som si CD objednal už v limitovanom
predpredaji z USA. Ich nové CD má názov
Awake (Prebudený). V očakávaniach vôbec
nesklamalo a singel s názvom Hero (Hrdina)
famózne odštartovalo reklamu tomuto CD. Je
preplnené dynamickými melodickými tónmi,
obohatené rockovým zvukom a neopakovateľným hlasom speváka Johna Coopera.
Piesne majú svoju myšlienku, nie sú umelo
textovo stereotypné, ale odzrkadľuje sa v nich
originálnosť celej skupiny Skillet. Toto CD je
prvotriednym rockovo-gospelovým výtvorom
tohto roka.
Lukáš Petruš

Táto útla kniha „Božieho
posla“ – kňaza Jozefa Kozáka je plná povzbudzujúcich slov a myšlienok. Hoci
je svojím vzhľadom neveľká, skrýva hlboký
obsah. Sám autor rozpráva príbehy nielen zo
strany kňaza, ale predovšetkým človeka, ktorý
sa snaží pochopiť každú životnú situáciu. Krátkymi príbehmi približuje hĺbku každodenného
života a poukazuje na veci, ktoré pokladáme
v dnešnej modernej dobe za samozrejmosť.
Jednotlivé zastavenia v sebe skrývajú poučenie,
povzbudenie, no nechýba v nich vtip a krok
s dnešnou dobou. Sú to osobné posolstvá zo
života, ktoré sú obohatené o múdre myšlienky
veľkých známych alebo menej známych osobností. Táto kniha je vhodná pre všetkých, ktorí
hľadajú povzbudenie do ďalšieho života alebo
odpovede na svoje nezodpovedané otázky.
Lucia Šarišská
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tv LUX – doma je doma

23.11. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve (PO) P 08.30 Sme
katolíci (2) 09.00 Doma na dôchodku 10.00
Spravodajský súhrn 10.30 Rwanda. Misionár
pod vulkánom 11.00 Poltón klub 12.00
Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 13.50
Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Medzi nebom
a zemou 15.45 Z Ruska s láskou, otec Erich
Fink 16.20 Sme katolíci (2) 17.00 Doma
v rodine (BB) P 18.00 Putovanie kalváriami P
18.05 Môj názor P 18.30 Rozprávočka P
18.45 Z prameňa P 19.00 Octava dies 19.35
Poézia 20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 U Pavla P
22.00 Pri káve 22.45 Doma v kultúre 23.45
Správy 23.55 Z prameňa
24.11. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve (BB) P 08.30 Kráľovstvo bez
hraníc (4) 09.00 Doma v rodine (BB) 10.00
Správy 10.10 Mikrodokument 10.30 U Pavla
12.00 Anjel Pána 12.30 Orientácie 13.05
Rwanda. Misionár pod vulkánom 13.35
Octava dies 14.15 Pri káve (PO) 15.00
Storočie reforiem – Náboženské vojny 15.30
Poltón 16.00 Reh. abeceda 16.20 Kráľovstvo
bez hraníc (4) 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00
Putovanie kalváriami 18.05 Mestečko nádeje
18.30 Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P
19.00 Več. univerzita 20.00 Správy P 20.10
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30
Stretnutia s Ježišom (Ježiš a Jairus) 21.15
Tandem kvíz 22.00 Pri káve 22.45 Doma na
dôchodku 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
25.11. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Mestečko nádeje
09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Správy 10.10
Mikrodokument 10.30 Gen. audiencia P
12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05
Môj názor 13.20 Saleziánsky magazín 13.50
Poézia 14.15 Pri káve (PO) 15.00 Gospel
párty 15.55 Kniha 16.20 Klbko 17.00 Doma
v histórii P 18.00 Záznam sv. omše z Múzea
dopravy 19.20 História ŽSR 19.30 Naj ŽSR
20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P
20.15 Návratka 20.30 Poltón klub P 21.30
Prehľad kat. periodík P 21.40 Reh. abeceda
22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma v rodine
(BB) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
26.11. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Ichtis – antivírus
pre deti 08.55 Prehľad kat. periodík 09.00
Doma v histórii 10.00 Správy 10.10 Mikrodokument 10.30 Moja misia – magazín å
11.30 Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 12.00
Anjel Pána 12.20 Več. univerzita 13.15
Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve
15.00 U Pavla 16.20 Ichtis – antivírus pre
deti 17.00 Doma v kultúre P 8.00 Putovanie
kalváriami 18.05 Kniha P 18.30 Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 9.05 Poézia 19.25
Storočie reforiem – Náboženské vojny 20.00
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15
Návratka 20.30 Poltón P 21.00 Orientácie
21.30 FILMiX P å 22.00 Pri káve (BB)
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy 23.55
Z prameňa
27.11. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Klbko 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.10 Mikrodokument 10.30 Z Ruska s láskou, otec Erich Fink
11.00 Katechéza 11.30 Rwanda. Misionár
pod vulkánom 12.00 Anjel Pána 12.35
Tandem kvíz 13.20 Storočie reforiem – Náboženské vojny 13.45 Kniha 14.15 Pri káve
15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón
klub 16.20 Mestečko nádeje 16.40 Rehoľná
abeceda 17.00 Doma na dôchodku P 18.00
Putovanie kalváriami 18.05 Môj názor 18.30
Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 19.00
Octava dies 19.30 Kamenné pastorále P
20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P
20.15 Návratka 20.30 Moja misia – magazín å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri káve
22.45 Doma v histórii 23.45 Správy 23.55
Z prameňa

28.11. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc
(5) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31
Sme katolíci (3) P 08.00 Centrum nápadov P
08.40 Spravodajský súhrn P 09.00 Čaviareň
live 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty
11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska
sobota P 13.30 Stretnutia s Ježišom (Ježiš
a Jairus) 14.15 Moja misia – magazín å
15.15 Návratka 15.30 Večerná univerzita
16.15 Rehoľná abeceda 16.30 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Vešpery z Vatikánu P
18.30 Rozprávočka P 18.40 Klbko 19.00
Orientácie 19.25 Katechéza 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Prehľad kat. periodík
20.30 Tandem kvíz P 21.15 Pannonhalma
– benediktínske opátstvo P 21.45 Vlastná
cesta 22.15 Kamenné pastorále 22.45
Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn
29.11. (nedeľa) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc
(5) 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Sme
katolíci 3 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P
08.25 Tandem kvíz 09.05 Katechéza 09.45
100 rokov Slovenského orla P 10.00 Svätá
omša P 11.15 Stretnutia s Ježišom (Ježiš
a Jairus) 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P
12.50 U Pavla 14.15 Štúdio AHA! 14.45
Mestečko nádeje 15.00 Kráľovstvo bez hraníc
(5) 15.30 Sme katolíci (3) 15.55 Ichtis 16.20
Moja misia – magazín å 17.30 Octava
dies P 18.00 Putovanie po Svätej zemi P
18.05 Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.45
Katechéza P 19.15 Vlastná cesta 19.45
Môj názor 20.00 Spravodajský súhrn 20.15
Čarotajné príbehy P 20.25 Návratka 20.30
Z Ruska s láskou, otec Erich Fink P 21.00
Več. univerzita P 21.45 Čaviareň live 22.45
Gospel párty 23.45 Spravodajský súhrn
30.11. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve P 08.30 Sme katolíci
(3) 9.00 Doma na dôchodku 10.00 Spravod.
súhrn 10.30 Pannonhalma – benediktínske
opátstvo 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána
12.30 Generálna audiencia 13.50 Poézia
14.15 Pri káve 15.00 Stretnutia s Ježišom
(Ježiš a Jairus) 15.45 Z Ruska s láskou, otec
Erich Fink 16.20 Sme katolíci (3) 17.00 Doma
v rodine P 18.00 Putovanie po Svätej zemi P
18.05 Aktuálne s kardinálom Tomkom P
18.15 Čarotajné príbehy 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa P 19.00 Octava
dies 19.30 Poézia 20.00 Správy P 20.10
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30
U Nikodéma P 22.00 Pri káve 22.45 Doma
v kultúre 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
01.12. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Kráľovstvo bez
hraníc (5) 09.00 Doma v rodine 10.00 Správy
10.10 Mikrodokument 10.30 U Nikodéma
12.00 Anjel Pána 12.30 Orientácie 13.05
Pannonhalma – benediktínske opátstvo
13.35 Octava dies 14.15 Pri káve 15.00
Kamenné pastorále 15.30 Poltón 16.00
Rehoľná abeceda 6.20 Kráľovstvo bez
hraníc (5) 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00
Putovanie po Svätej zemi P 18.05 Mestečko
nádeje 18.25 Adventný kalendár P 18.30
Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 19.00
Večerná univerzita 20.00 Správy P 20.10
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30
Medzi nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz
22.30 Pri káve 23.10 Doma na dôchodku
00.05 Správy 00.15 Z prameňa
02.12. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve (BB) P 08.30 Centrum
nápadov 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Správy
10.10 Mikrodokument 10.30 Gen. audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná
cesta 13.05 Aktuálne s kardinálom Tomkom
13.20 Saleziánsky magazín 13.50 Poézia
14.15 Pri káve 15.00 Gospel párty 15.55
Kniha 16.20 Centrum nápadov 17.00 Doma
v histórii (BB) P 18.00 Putovanie po Svätej
zemi P 18.05 Ichtis – antivírus pre deti 18.25
Adventný kalendár P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Čarotajné príbehy 18.50 Z prameňa P
19.05 Tandem kvíz 20.00 Správy P 20.10

Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30
UPéCé live P 21.30 Prehľad kat. periodík P
21.40 Rehoľná abeceda P 22.00 Pri káve
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy 23.55
Z prameňa
03.12. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Ichtis 08.55 Prehľad
kat. periodík 09.00 Doma v histórii (BB)
10.00 Správy 10.10 Mikrodokument 10.30
Moja misia – magazín å 11.30 Z Ruska
s láskou, otec Erich Fink 12.00 Anjel Pána
12.45 Večerná univerzita 13.10 Luxáreň
13.45 Vlastná cesta 14.15 Pri káve (BB)
15.00 U Nikodéma 16.20 Ichtis – antivírus
pre deti 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Putovanie po Svätej zemi P 18.05 Kniha 18.25
Adventný kalendár P 18.30 Rozprávočka P
18.45 Z prameňa P 19.05 Poézia 19.25
Kamenné pastorále 20.00 Správy P 20.10
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30
Saleziánsky magazín 21.00 Orientácie 21.30
FILMiX å 22.00 Pri káve 22.45 Doma
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
04.12. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve (BB) P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v kultúre 10.00 Správy
10.10 Mikrodokument 10.30 Z Ruska
s láskou, otec Erich Fink 11.00 Katechéza
11.30 Pannonhalma – benediktínske
opátstvo 12.00 Anjel Pána 12.35 Tandem
kvíz 13.20 Kamenné pastorále 13.45 Kniha
14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.20 Poltón klub 16.20 Centrum nápadov
17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Putovanie po Svätej zemi P 18.05 Aktuálne s kard.
Tomkom 18.25 Adventný kalendár P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Čarotajné príbehy
18.50 Z prameňa P 19.00 Octava dies 19.30
Kráľ Poľany P 20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 Moja
misia – magazín P å 21.30 Štúdio AHA!
22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v histórii
(BB) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
05.12. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc
(6) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31
Mestečko nádeje P 07.45 Sme katolíci (4) P
08.15 Klbko P 08.40 Spravodajský súhrn P
09.00 UPéCé live R 10.00 Štúdio AHA! 10.30
Gospel párty P 11.30 Poltón 12.00 Anjel
Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík
12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi
nebom a zemou 14.15 Moja misia – magazín å 15.15 Návratka 15.30 Večerná
univerzita 16.00 Rehoľná abeceda 16.30
Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Z Ruska
s láskou, otec Erich Fink 17.30 FILMiX å
18.00 Luxáreň 18.25 Adventný kalendár P
18.30 Rozprávočka P 18.40 Klbko 19.00
Orientácie P 19.25 Katechéza 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 Tandem kvíz špeciál P 21.15
Nech sa mi stane podľa tvojho slova P 21.45
Vlastná cesta 22.15 Kráľ Poľany 22.45 Poltón
klub 23.45 Spravodajský súhrn
06.12. (nedeľa) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc
(6) 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Sme
katolíci (4) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P
08.20 Tandem kvíz špeciál 09.00 Katechéza
09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.15
Medzi nebom a zemou 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 U Nikodéma 14.15
Štúdio AHA! 14.45 Klbko 15.00 Mikuláš P
15.30 Sme katolíci 4 15.55 Ichtis – antivírus
pre deti 16.20 Moja misia – magazín å
17.30 Octava dies P 18.00 Putovanie po Svätej zemi P 18.05 Saleziánsky magazín 18.25
Adventný kalendár P 18.30 Rozprávočka P
18.45 Katechéza P 19.15 Vlastná cesta P
19.45 Aktuálne s kardinálom Tomkom
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Čarotajné
príbehy P 20.25 Návratka 20.30 Z Ruska
s láskou, otec Erich Fink P 21.00 Večerná
univerzita P 21.45 ÚPéCé live 22.45 Gospel
párty 23.45 Spravodajský súhrn
Kniha – relácia o novinkách na knižnom
trhu, rozhovory so spisovateľmi a prekladateľmi.

r á d i o lu m e n

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,
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00
Hudobné relácie (Po – TOP 15,
Ut – Vykopávky RL, St – Piesne na
želanie, Št – Gospelparáda, Pi –
Staré, ale dobré) 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 – 1.
v mesiaci – Hudobné návraty, 2.a
4 v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3. v mesiaci – Jazzový klub)
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 Sobotný aperitív na
ľudovú nôtu 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
21.11. (sobota) 18.00 Emauzy
– gréckokatolícka sv. liturgia
z Rakovca nad Ondavou, celebruje protopresbyter František Puci
22.11. (nedeľa) 13.00 Mária
Ďuríčková 14.00 Farár z Arsu – o sv.
Jánovi Vianneyovi
23.11. (pondelok) 20.30 Atmosférou s členmi hudobnej skupiny
S2G band
28.11. (sobota) 18.00 Emauzy
– gréckokatolícka sv. liturgia
z Prešova
06.12. (nedeľa) 14.00 Zo života
do života – cyklus poslucháčskych
príbehov
13.12. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová
hra – Evanjelium podľa samoty
19.12. (sobota) 18.00 Emauzy
– gréckokatolícka sv. liturgia
z Prešova
20.12. (nedeľa) 21.00 Konferencia v Liptovskom Mikuláši –
MUDr. Pavol Strauss, lekár, mysliteľ,
spisovateľ

slovenská televízia

DVOJKA
21.11. (sobota) 14.55 Poltón –
magazín o gospelovej hudbe
22.11. (nedeľa) 13.30 Slovo 13.40
Orientácie – náboženský magazín
23.25 Poltón R 23.50 Slovo R
23.11. (pondelok) 13.30 Orientácie R
29.11. (nedeľa) 09.30 V očakávaní – televízny dokumentárny film

približujúci význam adventného
obdobia v náboženskej a duchovnej
kultúre Slovenska 10.00 Služby
Božie na 1. adventnú nedeľu. Priamy
prenos adventných služieb Božích
z evanjelického a. v. kostola v Lubine.
Káže seniorka Považského seniorátu
Mgr. Eva Juríková 13.25 Slovo.
Príhovor Mgr. Jozefa Havrilu 13.30
Orientácie – náboženský magazín
00.20 Slovo R

slovenský rozhlas

Rádio Slovensko
Po – Pi 05.21 Zamyslenie na
dnešný deň; St 19.20 Ekuména –
spravodajstvo zo sveta ekumény;
Št 19.20 Rádio Vatikán; Pi 02.45
Rádio Vatikán R; So 02.45 Rádio
Vatikán R; Ne 09.30 Kresťanská
nedeľa; 21.05 Cesty R
22.11. (nedeľa) 09.30 Evanjelické
služby Božie z Modry
29.11. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby
Bratskej jednoty baptistov z Popradu-Veľkej
06.12. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej
rodiny v Bratislave-Petržalke
Rádio Regina – Bratislava, Banská Bystrica
St 21.00 Cesty R; So 14.45 Z duše R
(iba Bratislava) 21.00 Cesty; Ne
07.55 Z duše (nedeľná úvaha)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10
Frekvencia M
22.11. (nedeľa) 07.55 Z duše –
Terézia Lenczová: Ako si netýrať deti
14.45 Z duše R
29.11. (nedeľa) 07.55 Z duše –

Karol Moravčík: Advent
06.12. (nedeľa) 07.55 Z duše
– Stanislava Juríčková: Svätomikulášska úvaha
Rádio Regina Košice
St 21.00 Cesty R; Ne 07.00 Liturgia
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10
Frekvencia M
21.11. (sobota) 21.00 Cesty:
Náboženské spektrum
28.11. (sobota) 21.00 Cesty:
Zmeny po novembri 1989 (P. Gabriš)
13.12. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Oľky
Rádio Devín
Ne 07.00 Musica sacra 13.00
Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich
22.11. (nedeľa) 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich: Nedeľa
večnosti (Š. Chrappa)
06.12. (nedeľa) 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich: Božia sláva
(P. Gabriš/D. Dian)
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Naši jubilanti
V decembri si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo
naši členovia:
50 rokov: Ľudmila Gačová, Vlača; Helena Jachymová,
Davidov; Anna Mastilaková, Nižný Hrabovec
60 rokov: Dušan Beľuš, Sečovce; Jozefína Jachymová,
Davidov
70 rokov: Anna Bartkovičová, Vyšná Olšava; Štefan
Dubašák, Telgárt; Zuzana Ganišová, Humenné; Mária
Ivanová, Vojčice; Mária Lazoriková, Fulianka; Mária
Sakalová, Hlinné
75 rokov: Anna Bodnárová, Bačkov; Mária Havrilčáková, Kuzmice; Ing Pavol Kaščák, Vranov n/T; Helena
Pajtášová, Novosad; Andrej Sinčák, Trebišov; Bartolomej
Tomačšin, Klenov; Ján Tóth, Vysoká n/U
80 rokov: Juraj Sabol, Budkovce
85 rokov: Michal Belej, Lesné; Mária Demčáková,
Rudlov; Mária Hajdučková, Humenné
95 rokov: Andrej Beňo, Nižný Hrušov
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

20. marca 2009 sme si pripomenuli nedožité 90.
narodeniny a 25. novembra 2009 si pripomenieme10.
výročie úmrtia Štefana Semana. Na svojho otca
a dedka, ktorý bol po celý svoj život verný Cirkvi,
spomínajú štyri dcéry s rodinami.

Oznam
V spolupráci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
v Bratislave a Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
vyšlo reprezentačné vydanie liturgického diela Joanika
J. Baziloviča OSBM s názvom Tolkovanie svjaščenija liturgii. Prezentácia publikácie bola v stredu 11. novembra
na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bratislave.
koinonia sv. jána krstiteľa

Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch s modlitbami
za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
03.12. 17.00 hod. Prešov – Opál
03.12. 19.00 hod. Humenné – Dubník
10.12. 17.00 hod. Sečovská Polianka
Kurz Izaiáš
20. – 21. 11. Sečovská Polianka
Kurz Filip
Pre všetkých, ktorí chcú mať skúsenosť s Ježišom
4. – 5.12. ZSŠ Odevná v Prešove
Večer chvál mladých
19.11. 17.00 hod. Prešov – Opál
17.12. 17.00 hod. Prešov – Opál
Dom modlitby pre mladých
Prešov – každý piatok o 18.00 hod. kaviareň Smajlík
Čemerné – každý utorok o 17.00 hod.
Vinné – každá streda o 17.00 hod.
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk, sek@koinonia-presov.sk
jubileá kňazov

Juraj Popovič, farár vo farnosti Miklušovce – 16.
december 1969 – 40 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!
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11. decembra uplynie 30 rokov od chvíle, keď odovzdala
dušu Stvoriteľovi Anna Vašková z Petkoviec. S vďakou
a láskou si na ňu spomínajú syn Michal s rodinou, dcéry
Anna a Mária s rodinami, ako aj sestry Mária a Helena
s rodinami. Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku v modlitbe.
Rovnako 18. decembra uplynie 30 rokov od chvíle,
keď nás náhle opustil manžel, otec a dedko Juraj
Hybala zo Soli. S úprimnou vďakou a láskou si na neho
v modlitbách spomínajú manželka Juliana, synovia
Pavol a Štefan s rodinami a dcéry Mária, Helena, Anna
a Marta s rodinami. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku v modlitbách.
16. decembra 2009 uplynie 5 rokov odo dňa, keď si
Boh k sebe povolal svojho služobníka duchovného otca
Mikuláša Pavlíka. S úctou, vďakou a láskou v srdci
na neho v modlitbách spomínajú a nezabúdajú veriaci
z Malého Lipníka.
Daruj mu, Pane, blažený pokoj a večnú radosť v nebi.
Poďakovanie
Úprimná vďaka všetkým!
Kristus, ktorý vládne nad živými i mŕtvymi, povolal k sebe
3. novembra 2009 vo veku
84 rokov našu drahú mamku Annu Mojžišovú, rodenú
Gerberyovú, z Ďačova. Týmto
chceme úprimne poďakovať najdôstojnejšiemu otcovi
biskupovi vladykovi Milanovi Chauturovi, všetkým
kňazom, rehoľným sestričkám, príbuzným, priateľom
a známym, ktorí prišli na jej pohreb a spolu s nami jej
vyprosovali, aby ju Pán obdaroval pokojom na mieste
svetla, blaženosti a pokoja, kde nieto bolesti, zármutku
ani stonania, aby jej odpustil všetky hriechy a umiestnil
jej dušu v príbytkoch spravodlivých. Tiež ďakujeme
všetkým, ktorí si na ňu spomínajú v modlitbách.
syn Anton a synovia Michal, Mikuláš
a Milan s rodinami
blahoželáme
Spišskonovoveský protopresbyter otec Jaroslav Štefanko sa 20. novembra dožíva 45 rokov života.
Drahý náš duchovný otec, pri príležitosti vášho životného jubilea vám vyprosujeme mnoho šťastných rokov
prežitých v zdraví s celou vašou rodinou. Keďže životné
jubileum slávite v čase modlitieb za kňazov, posielame
prosbu k nebesiam a prosíme od Pána všetko, čo potrebujete, aby zachoval bez poškvrny vaše posvätené
ruky, ktoré sa denne dotýkajú jeho najsvätejšieho tela,
aby zachoval bez poškvrny vaše pery, ktoré vlaží jeho
presvätá krv, aby chránil čistotu vášho srdca, v ktorom
je odtlačok jeho slávneho kňazstva, aby viedol Boží úrad
tu na zemi a požehnával vaše dielo vo všetkých prácach
a situáciách, aby pri bilancovaní 20 rokov vášho pôsobenia medzi Novovešťanmi ste boli spokojný a šťastný

medzi nami, náš drahý duchovný otec.
Želajú veriaci z Farnosti Premenenia Pána v Spišskej
Novej Vsi. Zbor Megalinarion pridáva veľkolepé Mnohaja
lita, blahaja lita!
29. novembra 2009 sa kniha
života nášho duchovného otca
Mgr. Pavla Bačika otvorí na jej
30-tej strane. Chceme mu teda
vysloviť úprimné blahoželanie.
Drahý otec Pavol,
k vášmu životnému jubileu vám
chceme popriať predovšetkým hojnosť Božieho požehnania, zdravie, šťastie, lásku a rodinnú pohodu medzi
svojimi blízkymi i medzi nami, vašimi veriacimi. Pri
tejto príležitosti sa vám tiež chceme vrúcne poďakovať
za obetavú prácu pri rekonštrukcii farskej budovy, za
formovanie našich detí i mládeže, ako aj za povzbudivé
slová vyslovované pri každodenných liturgiách.
V tomto mesiaci oslávi svoje narodeniny aj vaša manželka Janka. Aj jej želáme veľa Božích milostí, pevné
zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky.
Ďakujeme nebeskému Otcovi, že nám poslal dobrého
pastiera a veríme, že dielo, ktoré sme spolu začali, aj
úspešne na Božiu chválu ukončíme.
Mnoho rokov, šťastných rokov prajú veriaci farnosti
Petkovce a filiálky Zlatník.
Drahý náš duchovný otec Marek
Brody, 19. decembra oslavujete
krásne životné jubileum – 30
rokov života.
Ďakujeme nebeskému Otcovi,
že nám vo vás poslal dobrého
pastiera. Hoci medzi nami pôsobíte iba dva roky, svojím životom, láskou, dobrotou,
skromnosťou a obetavosťou ste pre nás veľkým
príkladom.
Chceme sa vám poďakovať za prácu vo farnosti, za
prekrásne kázne, ktoré prenikajú do srdca každého
človeka. Svojím ľudským prístupom ste si získali našu
priazeň a vďačnosť.
Do ďalších rokov vám vo vašej ťažkej, ale krásnej práci
úprimne vyprosujeme pevné zdravie, silu Svätého Ducha, vytrvalosť, rodinnú pohodu, požehnanie pri práci
v Pánovej vinici, ochranu Presvätej Bohorodičky, radosť
a pokoj pre seba, pre vlastnú aj pre celú farskú rodinu.
Nech Pán žehná vaše kroky. Na mnohé a blahé roky!
To vám zo srdca vyprosujú vaši vďační gréckokatolícki
veriaci z farnosti Úbrež.
oznamy

Centrum pre rodinu, Sigord (CPR-S)
11. – 13.12. Kurz pre manželské páry poľskej
Evanj. školy sv. Marka (CPR-S)
15. – 17.01. Kurz Rút (pre manželské páry) (CPR-S)
12. – 14.02. Kurz Samuel (CPR-S) – Kurz pre manželovrodičov o odovzdávaní vieru deťom a ich výchove.
Kontakt: Centrum pre rodinu, Sigord (CPR-S), otec Peter
Jakub – mob.: 0904604435, email: centrum.rodina@
grkatpo.sk

relax

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách
A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel,
stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal:
„Vráť, čo mi dlhuješ!“ (Mt 18, 27 – 28)
Často sa stáva, že Boha prosíme, aby nám odpustil naše hriechy a v srdci sme neodpustili tým,
ktorí zhrešili voči nám. Našich „spolusluhov“ držíme pod krkom a kričíme: „Vráť, čo mi dlhuješ!
Vráť mi peniaze! Vráť mi česť! Vráť mi dobré meno! Vráť mi čas! Vráť mi pokoj! Vráť mi...!“ Je
toho veľa, čo nám iní majú vrátiť. Boh ťa stále pozýva odpustiť a „pustiť krky“ svojich blížnych.

	H	L	E	C	S	 I

I	O	A	A	R	T	R	 B	A	R	 B

Úloha: Vyfarbi obrázok: 1 – biela; 2 – oranžová; 3 – čierna;
4 – sivá; 5 – zelená; 6 – hnedá; 7 – modrá.

J	S	T	O	 B	R	R	N	S	 K	L	Y	 Ž I	A	R	E
	E	Y	R	T	 Z	A	H	A	E	 P	E	V	 I	N	 I	N	L
	L	A	T	 I

F	U	N	D	 I	E	 K	S	A	M	A	D	 I

Legenda: AGÁT, ALMUŽNA, ANJEL, ARGUMENT, ATÓM, ÁRON,
BIEDA, BLUD, BOBOR, BRÓM, CELIBÁT, CIEĽ, DAMASK, DEKAN,
DOHOVOR, EFEZ, ELIZEUS, ETYL, FARÁR, HNEV, HOREB, HRAD,
CHRÁM, IZRAEL, KAIN, KRÍŽ, LATIFUNDIE, LEKÁR, LYŽIAR, MISIA,
NAIM, NINIVE, OBETA, OKTETO, OPÁT, ORECHY, PÁPEŽ, PEKÁR,
PLUTVA, SAMÁRIA, SMRŤ, TMEL, TÓRA, ZNOJ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 47 nevyškrtaných písmen.

Vďačnosť

Potreby
oráča

Ženské
meno

A podobne,
skratka

Nežne

slovo

Mužské
meno

Pozdravovalo
hostí

Abvolt,
skratka
Školský
predmet

Veľké
kladivo
Ženské
meno
Gr. pohrebná
obeta
Pohrebná
hostina

Letá
Rastlina
s drobnými
žltými
kvetmi

Padol
Nekvalitná
bavlna
Had z Knihy
džungle
Patriace
Vladovi

Zbytok
po ohni
Prítok Šíravy

Chorvátsky
Autor:
ostrov
V. Komanický,
Humenné Mužský hlas

Rímske
číslo 51
Chem. zn.
telúru

Autonómna
oblasť,
skratka

1. časť
tajničky

Tavenie

Značka
liehovín

Citoslovce
hnevu
Ťarbavý
človek
Nekvalitná
balvna
Konžská
rieka

Klesla
Tri osoby
Holandská
rieka

3. časť
tajničky

Sem

Kuchynský
príborník

Latinská
spojka

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 22: krížovka: (pozri Flp 2, 3a); osemsmerovka:
Najlepšia úľava je tá, ktorá prichádza z modlitby. Výherca: Mária Hromjáková z Tichého Potoka. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy
Drevené chrámy – Bardejov. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, P.O.Box
204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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inzercia
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 ZDARMA.
Kačeňák Rastislav, technicko-obchodný poradca
Pre čitateľov Slova ZĽAVA 5%. Mobil: 0915 042 522

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov,
ikonostasov, ikon a zlátenie predmetov, pokrývanie striech a veží.
Ponúkame zľavu, 100% kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 /
659 31 39, 0905 389 162, www.reart.szm.sk

Zámedzie

Tŕň, po česky

Do prázdnych políčok vpíšte čísla 1 až 9 tak, aby každý
riadok, stĺpec i box obsahoval všetky čísla od 1 po 9.

Autor: Marek Pataky

Vlákno
z banánovníkov

Obchodná
Autor:
V. Koma- EČV Veľkého akadémia
Krtíša
nický,
Plúž
Humenné

	A	N	T	A	E	Á	L	 K	D	O	M	Á	O	 I	Á	D	 Ľ
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2. časť
tajničky

Papagáj

	E	Á	V	E	Í	E	 I	D	O	E	 I	T	E	E	 I K K
	T	Ú	 G	T	 Ž	L	C	E	N	R	 K	T	 K	M	A	E	E

	A	S	R	E	U	O	D	E	R	V	M	N	T	A	R	 Ó	T

Zbav funkcie

Popevok

	T	 P P B	R	 B	E	 B	L	CH	 F	N	E	C	 P	A	 I

	E	O	V	M	 Z Ď	H	A	L	L	 Č	Á	N	V	R	O	CH

Výroky apoštola Pavla
Pomôcky:
Abaka, Bols, Oblial horú- Dubový les
Ee, laid,
cou vodou
Enata, Ode

P	Ú	D	U	L	 B Ž	M	 Ó	T	A	A	 Z	N	O	 J	S
	A	Á	 P	O	 K	R	O	E	Á	Y	 K	E	V	T	 I	A	N

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád kostolov, fár
a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
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Výroba zvonov osvedčenou zvonárskou technológiou, oprava poškodených zvonov, elektrifikácia. Kontakt: Michal Trvalec, Zvonex Žarnovica,
mob. 0905 233 451, tel.045/681 2143, www.
vyrobazvonov.sk
slovo 24 – 25|2009
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ponúka komplexné riešenia pre chrámy:
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu na 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 2008 sme elektrifikovali 75 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.
Odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do váhy 1000 kg a gongy na
hodinové odbíjanie. Konečný zvon má rýdzočistý presný
tón s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 200 rokov starej
technológii.
Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej zvukovej aparatúry, kde zosilňovač obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21 pásmovým grafickým ekvalizérom a parametrickým
korektorom v celom zvukovom pásme s reguláciou –20 až
0dB. Každý vstup má samostatné nastavenie citlivosti, basov, výšok, 100Hz filtra a phantómového napájania. Vďaka týmto parametrom je docielené najvernejšie ozvučenie chrámu.
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

Púť Bratislavskej eparchie
do Svätej zeme
Bratislavská eparchia pozýva na Prvú eparchiálnu púť do Svätej
zeme a na horu Sinaj za účasti bratislavského eparchu Petra
Rusnáka. Počas púte navštívime Ain Karem, Genezaretské jazero, Horu Blahoslavenstiev, Kafarnaum, Tabghu, Kánu Galilejskú,
Nazaret, horu Tábor, Jericho, Jeruzalem, Betlehem, Mŕtve more,
Egypt – horu Sinaj, Kláštor sv. Kataríny, Červené more.
Termín: 12. – 19. január 2010
Cena: 640 eur + 100 USD
V cene je zahrnuté: spiatočná letenka Bratislava – Tel Aviv, letiskové poplatky, 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách
s WC, doprava autobusom vo Svätej zemi, komplexné cestovné
poistenie. Odlet je z Bratislavy.
Koordinuje a sprevádza Mons. Ján Majerník.
Prihlásiť sa môžete do 15. decembra 2009
na Eparchiálnom úrade v Bratislave:
tel./fax: 02/52 62 20 81
e-mail: eparchia@grkatba.sk, web: www.grkatba.sk
Bližšie informácie:
CK AWERTRAVEL, tel.: 034/651 3896, fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
web: www.awertravel.sk

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.
Kúrenie do chrámu – tepelné žiariče, lavicové kúrenie

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými infražiaričmi nemeckej výroby, ktoré
neohrievajú vzduch, ale priestor pred nimi s okamžitým teplom zabraňujúcim tvorbe plesní
a baktérií. Taktiež ponúkame lavicové kúrenie.
Svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na prahu 21. storočia – slúži na
zobrazenie piesní, veršov, žalmov uložených na SD karte,
komunikácia tabule s obslužným zariadením je bezdrôtová. Rozmer svetelnej tabule 1100 mm x 1200 mm.
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.

Gréckokatolícky nástenný
kalendár Slova na rok 2010
Cena: 1,50 eura

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
Stredná Roveň 1267/10
Liptovské Sliače 034 84
http://www.ivakzvony.sk

Tel.: Ing. Patrik IVÁK 0905/518 786
Ing. Bystrík IVÁK 0905/941 321

Objednávajte v redakcii a na farských úradoch!

