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Christos raždajetsja!
Slavite jeho!
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Kongregácia sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie

K

ongregácia sa zrodila
na sviatok Zosnutia
Presvätej Bohorodičky
28. augusta 1892 v dedine Žužeľ
v Haliči na Ukrajine. Založeniu
novej kongregácie sa najviac
venoval otec Jeremiáš Lomnický OSBM, ktorého snaha
sa potvrdila na misiách v Žuželi, kde za ním prišli mladé
dievčatá a prejavili záujem
o vstup do kláštora. Misionár
to považoval za znamenie
od Boha. V spolupráci s miestnym farárom Cyrilom Seleckým
sa usilovali o založenie rehoľného domu. Začalo sa realizovať
Božie dielo, ktoré vyklíčilo
z úprimných túžob niekoľkých
ľudí. Prvou sestrou sa stala
Michaela Hordaševská, ktorá
prijala meno Jozafáta. Otec
Jeremiáš ju už niekoľko rokov
duchovne viedol a dobre poznal
jej túžbu po zasvätení. Bol presvedčený, že bude mať potrebné
čnosti na to, aby mohla viesť
novú kongregáciu. Otec Lomnický prevzal duchovné vedenie
sestier a otec Selecký sa staral
o ich materiálne zabezpečenie.
Sestry si ich všetkých troch ctia
ako svojich zakladateľov.
Sestra Jozafáta a sedem postulantiek tvorili prvú komunitu novozaloženej kongregácie.
Sestry hneď od začiatku ponúkli svoje srdcia i ruky ľuďom
Žužeľa a okolia. Navštevovali
chorých a opustených, ošetrovali ich a prevzali starostlivosť
o Boží chrám. Neskôr založili
materskú školu pre deti z dediny, ktoré často ostávali doma
samy, lebo rodičia odchádzali
na pole. Cieľom kongregácie je
vychovávať srdce národa a slúžiť
tam, kde je najväčšia potreba
podľa vzoru prvej služobnice
Presvätej Bohorodičky.
Myšlienka potreby činných
rehoľných sestier na Slovensku sa zrodila v srdci biskupa
Pavla Gojdiča OSBM. Pôsobenie sestier služobníc spoznal
na svojich pastoračných návštevách Haliče.

Na sviatok Povýšenia sv. Kríža
v r.1928 pricestovali prvé štyri
sestry z Ľvova do Prešova. Spočiatku bývali a pracovali v bohosloveckom seminári, neskôr
sa presťahovali do biskupskej
rezidencie, kde viedli ekonómiu
a katechizovali deti v škole.

na Ukrajine.
Aj napriek nepriaznivým
vojnovým podmienkam rozšírili
sestry svoju misiu do Michaloviec (1937), Ľutiny (1942)
a Trebišova (1943). Po februári
1948 museli opustiť kláštory
a odísť na západné Slovensko

V r. 1931 posvätil vladyka
Pavel základný kameň sirotinca
na Sládkovičovej ulici (dnešný
kňazský seminár) v Prešove. Výstavbu sirotinca spolu
s kláštorom pre sestry služobnice pokladal za najdôležitejšie
dielo svojej biskupskej služby.
Po desiatich rokoch pôsobenia
tam sestry otvorili vlastný noviciát. Dovtedy bol v Kristinopoli

a do Čiech – do Uherského Hradišťa, Libějovíc, Kostolnej pri
Trenčíne, Krásnej Lipy, Malej
Štahle, Jasova, Sládečkoviec
a Kolešoviec, kde ťažko pracovali. Aj keď roky 1950 – 1968
boli pre sestry obdobím ťažkých
skúšok a prenasledovania, boli
zároveň časom očisťovania,
dozrievania a prežívania Božej
starostlivosti. V júli 1947 bola

dekrétom Kongregácie pre
východné cirkvi ustanovená
viceprovincia s prvou predstavenou sr. Filaretou Fedinovou.
Na základe zmenenej politickej situácie v Československu
kongregácia udelila sestrám
výnimky z rehoľných pravidiel a ustanovila podmienky
prijímania a formácie nových
členiek. Takto sa Boh staral
o nový dorast sestier. Sr. Filareta Fedinová spolu so svojimi
radkyňami sr. Andreou Hiščákovou, sr. Mitrofanou Michaleckou a sr. Melániou Lutášovou
verne viedli viceprovinciu 20
rokov. Po politickom uvoľnení
v r. 1968 sa začali sestry vracať
z Čiech na Slovensko. V roku
1985 už bola viceprovincia
vyhlásená za provinciu. Po roku
1989 sestry rozbehli svoju činnosť na pôvodných miestach,
ale otvárali aj nové domy.
Do kroniky kongregácie sa
zlatými písmenami zapísala aj
významná udalosť, keď 27. júna
2001 v Ľvove pápež Ján Pavol II.
vyhlásil sestru Jozafátu, prvú
sestru a spoluzakladateľku
kongregácie, a sestru Tarzíciu
za blahoslavené. n
Štefánia L. Jurčenková SNPM

Provincia Svätého Ducha SNPM na Slovensku zahŕňa:
Dom Svätého Ducha v Prešove (provincialát) (provinciálna predstavená sr. Petra Sičáková SNPM,
predstavená domu sr. Natanaela Barnová SNPM)
Dom bl. Pavla Petra Gojdiča a bl. Jozafáty v Prešove (predstavená domu sr. Natanaela Barnová
SNPM)
Dom Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu v Prešove (predstavená domu sr. Faustína
Minčičová SNPM)
Dom Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine (predstavená domu sr. Damiána Vasilíková
SNPM)
Dom Spolutrpiacej Bohorodičky v Humennom (predstavená domu sr. Hieronyma Kačšiková
SNPM)
Dom sv. proroka a predchodcu Jána Krstiteľa v Snine (predstavená domu sr. Augustína Rusnáčková SNPM)
Dom Zvestovania Presvätej Bohorodičke v Starej Ľubovni (predstavená domu sr. Alžbeta Gerberyová SNPM)
Dom zboru sv. archanjela Michala v Poprade (predstavená domu sr. Vianea Guregová SNPM)
Dom márnotratného syna v Košiciach (predstavená domu sr. Joachima Barabasová SNPM)
Dom Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky v Košiciach (predstavená domu sr. Františka Fecíková SNPM)
Dom Stretnutia Pána v Michalovciach (predstavená domu sr. Benigna Drábová SNPM)
Dom Ochrany Presvätej Bohorodičky v Gelnici (predstavená domu sr. Ignácia Fiľakovská SNPM)
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Nebojte sa!

z obsahu
8 19. ročník Medzinárodného
festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Prešove
10 Meno Ježiš
môže mať vaše dieťa meno Ježiš?
12 Svätá Alžbeta Uhorská
katechéza Svätého Otca
13 Bobrý sluha, zlý pán
ako skrotiť televíziu, aby pomáhala
14 Tu predsa ide o viac
rozhovor s Mironom Keruľ-Kmecom
16 Vyberte si
Výber z vianočného programu
18 Dopraj si vyšší štandard
katechéza pre mladých
19 Veľký dar
ako sa ruženec dostal do rodiny
20 S nami Boh
vytrvalosť vo viere prináša ovocie
21 Za chorých a trpiacich...
prečo Boh dopustil choroby a bolesť?
24 Narodenie Krista
dieťa Ježiš na známej ikone

Príchod nového človeka na svet je vždy
radostnou udalosťou pre každé spoločenstvo. Niet civilizácie na tejto zemi, ktorá by
narodenie dieťaťa nespájala s radosťou, nádejou a perspektívou lepšej budúcnosti.
Nový život, aj keď veľmi krehký a odkázaný
na materinskú náruč, ktorá ho nežne a s pevnou istotou chráni, je novou silou a nádejou
do zajtrajška. Preto je betlehem ako symbol
Vianoc s novonarodeným dieťatkom blízky
každému človekovi. Veriacemu aj neveriacemu. Človekovi tejto modernej doby, ako aj
sv. Františkovi z Assisi. On prežívajúc sviatok
Kristovho narodenia na assiských pláňach
priblížil tým, ktorí sa s ním modlili pred
prvým, symbolickým živým betlehemom,
nádej skrze vieru, že Kristus sa môže narodiť
v každom čase a v každom ľudskom srdci.
Tento prvý Kristov príchod všetci poznáme.
Čakali ho praotcovia a otcovia, predpovedali
ho proroci a hľadali ho mudrci. Je viditeľný
a pre mnohých prijateľný, lebo prišiel slabý
v tele, neschopný nikomu ublížiť. Svetu
imponuje Boh, ktorý je neškodný a menší
ako človek. Práve naopak, svet sa teší z jeho
prvého príchodu a mnohým slúži na ich
zištné ciele až dodnes.
Keď svätý Bernard hovorí o Pánovom
príchode, spomína, že je trojaký. Ten prvý je
ten, ktorý sme opísali. Ten druhý bude tiež
viditeľný a pri ňom „každé telo uvidí spásu
nášho Boha“ a „uvidia, koho prebodli“. Bude
to príchod v sláve a moci. A tretí príchod je
medzi nimi. Pri ňom ho uvidia len vyvolení
vo svojom vnútri a je ako cesta, po ktorej
sa dá prejsť od prvého k poslednému. Pri
prvom bol Kristus naším vykúpením, pri
poslednom sa zjaví ako náš život. V tom prostrednom je však náš pokoj a naša potecha.
Je to príchod tajomný a pre človeka najdôležitejší. Pri tomto príchode prichádza vo svojom slove. Bez tohto slova je prvý príchod,
ktorý nám pripomína zbožná tradícia, len
vzdialenou minulosťou. Ten posledný, ktorý
nám zahmlieva naša všetko spochybňujúca
prítomnosť, zasa len vzdialenou, neistou
budúcnosťou. Pre nás kresťanov, ktorí

sme uverili Pánovmu slovu, musia zostať
aj tohtoročné sviatky Kristovho narodenia
Božím slovom. Ako sa to stane?
Možno podobne ako tento svet nebudeme
chcieť zabudnúť na vyzdobený stromček,
slávnostne prestretý stôl, zoznam hostí
a darčeky. Je to nádherná tradícia, hodná
zachovania, ale toto nie je dôležité. Práve
naopak. Toto nám často berie „pokoj a potechu“, vnáša napätie a sklamania. Veď to
dobre poznáme...
Božím slovom pre každého z nás budú
tieto sviatky vtedy, ak sa sami umiestnime
do udalosti Kristovho narodenia. Ako?
Uznajme, že napriek všetkým našim snahám
o čo najkrajšie prežitý čas nemáme Kristovi
čo ponúknuť. A tak ako vtedy v Betleheme,
aj v nás ho bude čakať iba maštaľ nášho
egoizmu, pýchy, hriechu a strachu zo smrti,
ktorý pramení z našej nenaplnenej lásky,
sklamania vo vzájomných vzťahoch či obáv
z budúcnosti.
Ak však v túto noc bude pre nás betlehemská udalosť Božím slovom, v ktorom sa s pokorou umiestnime a spoznáme, že potrebujeme záchranu, môžeme počuť zvesť z neba:
„Nebojte sa! Veľkú radosť vám zvestujem.
Dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus, Pán“.
Vtedy sa Kristus v nás znova narodí.
Nebude sa zdráhať vstúpiť do našej jaskyne. Do našej úbohosti. V tej chvíli sa pre
nás stane novou nádejou, plnou potechy
a pokoja. Nepríde ako dieťatko na maznanie, ako prechodná zábavka a hračka pre
dospelých, ako marketingový slogan, ale ako
mocný bojovník, ktorý zničí našu úbohosť
a smrť, v ktorej sa nachádzame. On jediný sa
nepohoršil na kríži, ktorý mu pripravil tento
svet. On jediný sa nepohorší na mne ako
na hriešnikovi. On prijal kríž plný dôvery
v Otcovu lásku. Tak sa Kristus stane pre nás
cestou, ktorá spojí v našom živote jeho prvý
príchod s tým posledným, a dá nám odvahu,
pokoj a potechu kráčať po tejto ceste.
Mons. Peter Rusnák
bratislavský eparcha

Objednajte si Slovo na budúci rok!
Celoročný príspevok na vydávanie a distribúciu je 14,50 eura (v príspevku
je zahrnutý nástenný kalendár na rok 2011 a zároveň aj na rok 2012 kvôli
zmene koncepcie platieb). Polročný príspevok je 7,50 eura (v príspevku
je zahrnutý nástenný kalendár na rok 2011). Viac na tel. čísle 051 / 7731 481.
Slovo do každej rodiny!
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Giovanní Coppa, bývalý
apoštolský nuncius Svätej stolice
v ČSFR (1990 – 1992) a neskoršie
na Slovensku (1993 – 1994), sa 9.
novembra dožil 85 rokov života.

11. novembra vyšla apoštolská
exhortácia o Božom slove nazvaná
Verbum Domini. (RV)

Unikátnu knihu rozhovorov
Benedikta XVI. s nemeckým
žurnalistom Petrom Seewaldom
s názvom Svetlo sveta. Pápež, Cirkev
a znamenia čias. Rozhovor Svätého Otca Benedikta XVI. s Petrom
Seewaldom predstavili 23. novembra
v Tlačovom stredisku Svätej stolice
v Aule Jána Pavla II.

27. novembra sa slúžila v Kyjeve panychída za obete hladomoru z rokov 1932 – 1933. Zúčastnili
sa na nej predstavitelia Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi (Ľ. Huzar),
Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Kyjevského patriarchátu (otec Filaret),
Rímskokatolíckej cirkvi a Ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi.
(www.credo-ua.org)

Liturgia a modlitbová vigília
za každý počatý ľudský život sa
konala 27. novembra v Katedrále sv.
Klimenta v Prahe. Prítomní na bohoslužbe boli duchovne spojení so
Svätým Otcom a katolíkmi na celom
svete. (www.exarchat.cz)

Chrámový sviatok sv. Klimenta v pražskej katedrále oslávili 28.
novembra gréckokatolíci archijerejskou Liturgiou sv. Jána Zlatoústeho
spolu s Mons. Ladislavom Hučkom,
apoštolským exarchom, a čestným
hosťom Mons. Petrom Rusnákom,
bratislavským biskupom. (www.
exarchat.cz)

Fragment relikvie sv. apoštola Ondreja odovzdal kardinál
Bertone pravoslávnej komunite
v Kazachstane 30. novembra počas
liturgického obradu v pravoslávnej
katedrále v Astane, hlavnom meste
Kazachstanu.

Preklad celého Talmudu
do ivritu (súčasnej hebrejčiny) –
celoživotné dielo dokončil po 45
rokoch práce izraelský učenec,
rabín Adin Steinsaltz. Jeden
z najvýznamnejších textov judaizmu nebol v takomto rozsahu zatiaľ
nikdy preložený. (TASR)
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Vladyka Cyril Vasiľ predsedal svätej liturgii
v Bazilike sv. Petra
Ráno 12. novembra sa v Bazilike
sv. Petra vo Vatikáne ako každý
rok slávila svätá liturgia pri
príležitosti sviatku sv. Jozafáta
Kunceviča, polockého biskupa
a mučeníka. Hlavným celebrantom bol vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi. Spolu s ním koncelebrovalo tridsať kňazov a spieval
zbor Pápežského ruského kolégia sv. Terézie z Lisieux. Liturgia
sa slávila pri bočnom oltári nad
hrobom sv. Jozafáta.

V Ľvove predstavili projekt boja proti alkoholizmu
Na tlačovej konferencii s názvom Pravda o alkohole,
ktorá sa konala 22. novembra
na Svätojurskej hore v Ľvove,
bol predstavený projekt Konzultačno-osvetového centra boja
proti alkoholizmu, ktorý bude
fungovať v tomto meste, a záro-

veň boli verejne prezentované
tzv. knihy triezvosti. Ich princíp
spočíva v tom, že človek závislý
od alkoholu sa ho dobrovoľne
na istý čas zriekne, čo potvrdí
svojím podpisom v uvedenej
knihe. Podpisu predchádza
verejné zrieknutie sa alkoholu

pred Cirkvou, blízkymi a známymi a vyznanie, že alkohol je
nepriateľom človeka. V UGKC
dnes existuje 13 takýchto kníh,
v ktorých podpisom potvrdili
dobrovoľné a vedomé zrieknutie sa svojej závislosti stovky
ľudí. (www.credo-ua.org)

Päť anglikánskych biskupov sa rozhodlo vstúpiť
do Katolíckej cirkvi
Biskupi Andrew Burnham
(Ebbsfleet), Keith Newton
(Richborough), John Broadhurst (Fulham), Edwin Barnes
(pomocný biskup, Winchester)
a David Silk (pomocný biskup,
Exeter) vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom píšu o svojom
sklamaní z toho, ako sa v ostatných tridsiatich rokoch katolíci
a anglikáni od seba vzdialili
a o sklamaní z vývoja vnútri
Anglikánskej cirkvi, ktorý podľa
nich odporuje historickému
poslaniu a tradícii.
Päť biskupov anglikánskeho
spoločenstva chce využiť nové

kánonické štruktúry Katolíckej
cirkvi pre konvertitov z anglikanizmu, ktoré vychádzajú
z apoštolskej konštitúcie Anglicanorum coetibus.
Začiatkom januára 2011 bude
piatim anglikánskym biskupom, ktorí odstupujú z pastoračnej služby v Anglikánskej
cirkvi s účinnosťou od 31. decembra tohto roka, umožnené
„vstúpiť do plného spoločenstva
s Katolíckou cirkvou“. Oficiálne vyhlásenie bolo vydané
20. novembra Konferenciou
biskupov Anglicka a Walesu.
V januári je zároveň očakávané

vydanie zriaďujúceho dekrétu
ordinariátu a bude oficiálne
vymenovaný ordinár. Následne
budú bývalí anglikánski biskupi
v aktívnej službe, ktorých žiadosti akceptuje Kongregácia pre
náuku viery, začlenení do katolíckeho diakonátu a kňazstva
pre službu v ordinariáte.
Rovnako sa očakáva, že
niekdajší anglikánski biskupi
vo výslužbe, ktorých žiadosti
na prijatie budú odsúhlasené
vatikánskym dikastériom,
vstúpia do plného spoločenstva
s Katolíckou cirkvou pred pôstnym obdobím.

Novoobráteným Afgancom hrozí trest smrti
Dvaja Afganci obvinení z konvertovania na kresťanskú vieru
boli zadržaní a riskujú, že ich
rozsudkom bude trest smrti.
Konvertovanie na iné náboženstvo je podľa islamského zákona
zločin a ak je dokázané, obvinení môžu byť odsúdení na smrť.
Dvaja obvinení boli zadržaní
na prelome mája a júna po tom,

čo miestna televízia ukázala
skupinu ľudí modliacich sa
a niektorých prijímajúcich krst
v súkromnom dome. Aj samotná vláda vedie v tejto oblasti
vyšetrovania. Nedávno zakázala
dvom skupinám humanitárnej
pomoci činnosť pre ich náboženskú inšpiráciu. Prvou z nich
bola protestantská Norweigian

Church Aid a druhou americká
Church World Servis, v ktorej
pracujú protestantskí, ortodoxní a anglikánski kresťania.
Afganská ústava, schválená
po zvrhnutí talibanského
režimu v roku 2001, zakazuje
konvertovanie z islamu na akékoľvek iné náboženstvo.
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V Toryskách slávili odpustovú slávnosť
10. októbra sa vo farnosti Torysky (okr. Levoča) uskutočnila
odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Pokrova Presvätej
Bohorodičky. Prípravy na odpust tvorili od piatka okrem
svätých liturgií aj sviatosť
zmierenia, modlitba ruženca,
poklona pred Najsvätejšou Eucharistiou i sviatosť pomazania

chorých. Nedeľná odpustová
slávnosť sa začala ružencom,
po ktorom nasledoval Moleben
k Presvätej Bohorodičke. Vyvrcholením bola svätá liturgia,
ktorú slúžil miestny duchovný
otec Marián Sterančák spolu
s otcom Jánom Pavlíkom, správcom farnosti Malcov. Otec Ján
svojím hlbokým príhovorom

pomohol rozlámať Božie slovo
a priblížiť tak nekonečnú Božiu
lásku. Vďaka krásnemu jesennému počasiu pokračovala slávnosť sprievodom okolo chrámu
s čítaniami. Odpustovú liturgiu
spestril miestny spevácky zbor
detí a mladých svojím spevom
a krásnymi tradičnými krojmi.
(Mária Dudová-Bašistová)

SZŠ sv. Bazila Veľkého oslávila 20. výročie
9. novembra 2010 program
slávnosti otvorila sv. liturgia
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. Slávnosť
pokračovala programom pod
názvom Hľadá sa obraz v PKO.
Pozvanie prijali i významní hostia: generálna predstavená Rádu
sestier sv. Bazila Veľkého sr.

Miriam Claire Kowalová OSBM,
provinciálna predstavená Rádu
sestier sv. Bazila Veľkého sr.
Josifa Šimová OSBM, otec
PhDr. Gabriel Székely, PhD.,
riaditeľ Archieparchiálneho
školského úradu v Prešove,
predstavitelia Prešovského
arcibiskupstva, zástupcovia

reholí a duchovenstva, predstavitelia Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva SR,
zástupcovia VÚC, Krajského
školského úradu a primátor
mesta Prešov JUDr. Pavol Hagyari. (Peter Kilian)

V Rakovci nad Ondavou spomínali
V sobotu 13. novembra sa vo
farnosti Rakovec nad Ondavou
konala milá spomienková sláv-

eparcha, ktorý vo svojej homílii
pripomenul potrebu a význam
budovania chrámu predovšet-

nosť pri príležitosti 250. výročia
posviacky starého chrámu a 10.
výročia slávenia prvej sv. liturgie
v novom Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Hlavným celebrantom bol Mons.
Milan Chautur CSsR, košický

kým v našich srdciach. Zároveň posvätil v novom chráme
nástenné ikony blahoslavených
mučeníkov Pavla Petra Gojdiča,
Vasiľa Hopka, Teodora Romžu
a Metoda D. Trčku. Slávnostnú atmosféru svojím spevom

vytvárali členovia Zboru sv.
Dominika, ktorý v roku 2010
oslávil 18 rokov od svojho vzniku. Spomienkové predmety si
z rúk vladyku Milana prevzali aj
zástupcovia veriacich ako poďakovanie za prácu pri budovaní
chrámu. V sprievode sa potom
odobrali do starého chrámu,
kde nasledovala modlitba
panychídy za všetkých zakladateľov a dobrodincov chrámov.
Slávnostná atmosféra pokračovala v popoludňajších hodinách
kultúrnym programom v miestnom dome kultúry, v ktorom
vystúpila Anka Servická,
folklórny súbor Rakovčan a deti
z miestnej základnej školy.
(Katarína Staruchová, snímka
Milan Bančej)

Zbor sv. Jozefa oslavoval
V Chráme Svätého Ducha
v Michalovciach sa v nedeľu
14. novembra rozozvučali
nádherné tóny liturgického
spevu v podaní Zboru sv.
Jozefa. Archijerejskú liturgiu so
zborom, ktorý si pripomenul 15.
výročie svojho založenia, slávil
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. Spoluslúžil otec
Jaroslav Štelbaský, protoigumen

redemptoristov, otec František
Puci, protopresbyter, a ďalší
kňazi. Vladyka Milan v kázni
pripomenul starobylú tradíciu
zborového spevu na oslavu
Boha. Súčasne upozornil na to,
že všetci, nielen zboristi, majú
mať aktívnu účasť na liturgickom slávení.
Súčasťou spomienky na jubileum zboru bolo vydanie

knižnej pamätnice. V súčasnosti má zbor 39 členov a vedie ho
dirigentka Dr. Mária Gofusová.
Organizačným vedúcim zboru
je Ing. Pavol Kurilec. Zbor
svoje majstrovstvo prezentoval
aj na Ukrajine a v Čechách.
Najviac si váži aktívnu účasť
na blahorečení P. P. Gojdiča
a M. D. Trčku v Ríme. (Michal
Hospodár)


V rámci aktivity S batohom cez hory navštívili mladí
z Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra
Vysoké Tatry. Výlet sa uskutočnil
13. novembra. Devätnásť turistov
pod vedením otca Petra Tirpáka si
prvú zastávku urobilo v Kostole sv.
apoštolov Petra a Pavla v Starom
Smokovci. Krásu kostola im poodhalil otec Štefan Mordel. Po úvodnej modlitbe v chráme sa vydali
na turistickú trasu, ktorá viedla zo
Starého Smokovca cez Hrebienok
až na Sliezsky dom. Po oddychu
v horskej chate, spoločných fotografiách pod Gerlachovským štítom
a nezabudnuteľnom pozorovaní
kamzíkov pokračovali do Tatranskej
Polianky. (Marek Baran)

Posviacka základného kameňa nového farského chrámu
Bardejov-Vinbarg sa uskutočnila
13. novembra v priestoroch Základnej školy na Vinbargu, v ktorej
je zriadená kaplnka. Hlavným
slúžiteľom bol Mons. Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Na slávnosti sa zúčastnil aj
primátor Bardejova MUDr. Boris
Hanuščák, poslanec Prešovského
samosprávneho kraja Pavol Ceľuch
a ďalší hostia.
Po skončení svätej liturgie vladyka Ján odovzdal ďakovný list
primátorovi Borisovi Hanuščákovi
a poďakoval sa za pomoc pánovi
Andrejovi Sasarákovi a mestskému
zastupiteľstvu. Slávnosť spevom
sprevádzali bohoslovci Zboru sv.
Romana Sladkopevca z Prešova.
Chrám bude zasvätený bl. hieromučeníkom P. P. Gojdičovi OSBM a V.
Hopkovi. (Florián Potočňák)

Na turnaji v stolnom hokeji
o putovný pohár farnosti sa 17.
novembra už po druhýkrát stretli
miništranti farnosti Vranov-Juh.
Na turnaji sa zúčastnilo 7 hokejových tímov. Organizátorom a hlavným rozhodcom turnaja bol otec
Matúš Čekan. Po finálovom zápase
si miništranti prevzali diplomy
a víťaz pohár farnosti. (-mc)

Netradičný večer – Palacinkovica sa uskutočnil v priestoroch Gréckokatolíckeho
mládežníckeho pastoračného
centra v Prešove 22. novembra
pod vedením správcu otca Petra
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Tirpáka. Mladí z rozličných kútov
východného Slovenska sa stretli
pri stole plnom dobrôt, na ktorý
naservírovali palacinky podľa svojej
chuti a fantázie. Pozvanie prijal aj
vzácny hosť Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita.
Po úvodnom požehnaní nasledovala
ochutnávka a diskusia s vladykom.
Mladých potešil zaujímavým rozprávaním zážitkov zo študentských čias,
malou pozornosťou a záverečným
požehnaním. (Marek Baran)

24. novembra 2010 sa uskutočnila druhá z prednášok, ktoré
organizuje Centrum spirituality
Východ – Západ Michala Lacka
v Košiciach. Prítomných svojimi
slovami obohatil P. Jozef Kyselica
SJ, ktorý sa venoval problematike
pastorácie rozvedených veriacich.
Po prednáške a diskusii nasledovalo
príjemne posedenie s prednášajúcim
pri čaji. Ďalšie stretnutie s vladykom
Milanom Chauturom CSsR bude 26.
januára 2011. (Michal Vadrna)

Prvé sväté misie vo filiálnej
obci Valkovce (farnosť Štefurov
v okrese Svidník) sa konali 27.
novembra – 5. decembra. V sobotu
privítal správca farnosti otec Vojtech
Lakomý spolu so starostom obce
p. Jánom Chrzanom otcov misionárov a symbolicky im odovzdal kľúče
od chrámu a obce.
Počas deviatich dní sa otcovia Milan
Záleha CSsR a Miroslav Bujdoš
CSsR stretávali s veriacimi nielen
v Chráme sv. Lukáša, ale aj v obecnej
škole. Silným zážitkom pre mnohých
bola nočná krížová cesta za trvalého
sneženia s nesením misijného kríža
po obci. Na záver nedeľnej liturgie sa
valkovskí kurátori v mene všetkých
veriacich poďakovali otcom misionárom. Vyvrcholením bolo udelenie plnomocných odpustkov a posvätenie
misijného kríža. (Vojtech Lakomý)

Malé spoločenstvo vo filiálke
Dúbrava navštívil 5. decembra
po svätej liturgii svätý Mikuláš.
Spolu s deťmi ho privítal duchovný
otec Ľuboš Kohút, správca gréckokatolíckej farnosti Abranovce. Dúbrava
je síce počtom malé spoločenstvo, ale
s veľkými duchovnými hodnotami.
Nikdy nezabúdajú a vo svojich modlitbách pamätajú na svätých, medzi
ktorých patrí aj sv. Mikuláš. Po krátkom príhovore Mikuláša a rozdaní
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Poša oslávila 10. výročie posvätenia chrámu
V nedeľu 14. novembra veriaci
vo farnosti Poša privítali otca
arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ pri príležitosti 10.
výročia posvätenia Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky.
Otca arcibiskupa privítal
starosta obce Tadeáš Malý a vo
svojom príhovore v krátkosti
priblížil históriu obce i chrámov, ktoré sú na jej území.
Pred svätou liturgiou sa deti
z filiálnej obce Nižný Hrabovec modlili posvätný ruženec.
Potom nasledovala archijerejská
svätá liturgia, pri ktorej vladyka
Ján v homílii povzbudil veriacich k láske a službe blížnym,
k náprave medziľudských vzťahov, ale i nášho vzťahu k Bohu.
Na slávnosti bol prítomný

aj vladyka Ján Eugen Kočiš,
otcovia Michal Vasiľ, za ktorého
pôsobenia sa cerkov vo farnosti
Poša budovala, Michal Zorvan,
Juraj Gradoš, rodák z Poše,
a Miroslav Janočko.

Na záver sa miestny správca
farnosti otec Igor Zimovčák
poďakoval otcovi arcibiskupovi
za pastoračnú návštevu. (Igor
Zimovčák, snímka: Ľudovít
Labanič)

V Lesnom ďakovali za románsky klenot
17. novembra sa v Lesnom
(okr. Michalovce) uskutočnila ďakovná archijerejská
liturgia za okruh dobrodincov
napomáhajúcich pri rekonštrukcii sakrálnych pamiatok
v miestnom gréckokatolíckom
chráme. Spolu s vladykom
Milanom Chauturom, košickým
eparchom, ju slávila desiatka
kňazov. Vladyka Milan v homílii
poukázal na dobrotu Boha,
ktorý ako dobrý pastier zachraňuje aj jedinú stratenú ovečku.
Vladyka pripomenul, že chrám
je dedičstvom otcov, ktorým

viera a modlitba pomáhali prežiť život. Po sv. liturgii vyjadrili
vďaku Košickému samosprávnemu kraju, Nadácii VÚB,
Obecnému úradu v Lesnom
a ďalším dobrodincom miestny
správca otec Stanislav Zimovčák
a predseda cyrilo-metodského
spolku otec Michal Hospodár,
ktorý odovzdal aj ďakovné listy.
S bohatou históriou chrámu,
jeho architektonickými premenami, zreštaurovanými vzácnymi stredovekými freskami
a ikonostasom oboznámil
prítomných otec Matúš Marcin.

Hostia si prezreli sprístupnenú
časť povaly, kde sa nachádzajú
fresky z 15. a 17. storočia a v areáli chrámu si vypočuli odborný
výklad archeologičky Lýdie
Gačkovej o nájdenom osáriu,
odkrytých základných múroch
pôvodnej sakristie a ďalších
nájdených artefaktoch. Súčasťou slávnosti bola prezentácia
vzácnych liturgických kníh.
Tento románsky klenot Zemplína je ďalší hmatateľný dôkaz
toho, že kultúra našich dávnych
predkov bola vedome kresťanská. (Michal Hospodár)

V Bárke sa stretli animátori a deti
V GMC Bárka v Juskovej Voli
sa 19. – 21. novembra zišli tri farnosti: Zámutov, Davidov a Sečovská Polianka. Na víkende sa
zúčastnilo 52 detí a 10 animátorov, ktorí si pre deti pripravili
zaujímavý program na tému

Svätosť. Katechézu deťom ponúkol otec Slavomír Palfi. V nej
sa dozvedeli, čo treba robiť, aby
sa stali svätými.
Počas víkendu Bárku navštívili aj pravidelní návštevníci
animátorskej školy, ktorí pod

vedením otca Milana Zálehu
CSsR spoznávali kerygmu.
Víkend bol výnimočný tým, že
na nedeľu pripadlo druhé výročie fungovania mládežníckeho
centra Bárka. (Ľuba Nováková)

Hrabovčík privítal sestry baziliánky
20. – 21. novembra sa vo farnosti
Hrabovčík uskutočnila duchovná obnova pod vedením sestier
Rádu sv. Bazila Veľkého zo Svidníka. Program sa začal v sobotu
sv. liturgiou. Po prvej prednáške
účastníci sledovali dojímavý

príbeh manželskej dvojice.
Večer ukončili adoráciou.
Nedeľný program sa v miestnom Chráme sv. archanjela Michala začal modlitbou ruženca,
pokračoval sv. liturgiou a ďalšou
prednáškou.

Hlavná téma Hriech a vina, jej
priznanie a odpúšťanie zaujala
všetkých veriacich. Program
zakončila spoločná večiereň
a poďakovanie sestrám baziliánkam. (M. Haľková)
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Misionári ohlasovali vo Vyšnej Olšave
V čase od 20. – 28. novembra sa
vo farnosti Vyšná Olšava konali
sväté misie. Do farnosti zavítali
otcovia misionári Mikuláš Tressa CSsR a Jozef Troja CSsR. Pre
prítomných to boli nezabud-

nuteľné chvíle vyliatia Svätého Ducha, prijatia mnohých
milostí, uzdravení a zmierenia.
Najsilnejšie duchovné zážitky si
odniesli z krížovej cesty, obnovy
krstných a manželských sľubov

a z prednášania modlitieb
k Matke ustavičnej pomoci.
Deti a mládež sa stretli aj pri
futbalovom zápase a športových
hrách. (-ver)

V Hanušovciach nad Topľou majú pastoračné centrum
21. november bol v gréckokatolíckej farnosti Hanušovce
nad Topľou dňom nielen veľkej
radosti, ale aj dňom vďakyvzdávania Bohu za nové pastoračné
centrum, ktorého posviacku
vykonal Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita.
Otca arcibiskupa privítal
spolu s veriacimi z Hanušoviec
nad Topľou, ale aj blízkeho
okolia primátor mesta. Po posviacke pastoračného centra,
ktoré je zasvätené bl. Pavlovi
Petrovi Gojdičovi, nasledovala
archijerejská svätá liturgia vo
farskom chráme. Vladyka Ján sa
vo svojom príhovore poďakoval
duchovnému otcovi Mirosla-

vovi Iľkovi za jeho požehnané
pôsobenie a organizovanie vý-

stavby a veriacim za ich ochotu
a pomoc pri stavbe pastoračného centra.
V júli 2006 boli začaté práce
na stavbe nového pastoračného
centra. V rámci grantového
programu Interreg 3/A, cezhraničná spolupráca s Poľskom,

farnosť získala 66 388 eur
a prostredníctvom grantov

ďalšie financie z Úradu vlády SR,
z úradu predsedu Prešovského
samosprávneho kraja či zbierkou
v meste Hanušovce nad Topľou.
Najväčšia ťarcha však zostala
na veriacich farnosti. V novembri 2010 bola výstavba pastoračného centra ukončená. (-ver)

Mons. J. Tóth zavítal na GTF PU
S cieľom zvýšiť povedomie
dôležitosti vedy v spoločnosti
každoročne prebieha na univerzitách Týždeň vedy a techniky
na Slovensku. V rámci tohto
podujatia vystúpil 1. decembra
na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte PU v Prešove s pozvanou
prednáškou Mons. ThDr. h. c.
Jozef Tóth z Košíc. V prednáške
na tému Človek vo víre kultúrno-spoločenských premien sa

bývalý prodekan tejto teologickej fakulty zamýšľal nad
integrálnym chápaním ľudskej
bytosti z pohľadu kreačného
projektu. V prednáške naznačil
aj dôsledky ľudského zlyhania,
ktoré vytvárajú obraz súčasného
sveta ponoreného do morálneho chaosu a sociálnej nerovnováhy. Za jediné východisko
označil návrat k Bohu.
V plodnej diskusii, ktorú

moderoval doc. Michal Hospodár, zazneli pohľady prednášajúceho hosťa na súčasný systém
univerzitného vzdelávania,
problematiku vzťahu slobody
a pravdy, význam biblických
prorokov pre súčasnosť a pod.
Na záver vyjadril prednášajúcemu hosťovi srdečné poďakovanie dekan GTF PU prof. Peter
Šturák. (Michal Hospodár)

V Michalovciach spomínali na ThDr. Jána Murína
Novembrové dni sú každoročne návratom k spomienkam
a intenzívnejším modlitbám
za našich zosnulých. Výnimočným spôsobom sa tak stalo aj
v sobotu 20. novembra v Chráme Svätého Ducha v Michalovciach, kde sa uskutočnila
cyrilo-metodská slávnosť –
tryzna (slávnosť na počesť
zosnulých) za otca ThDr. Jána
Murína, zakladateľa Jednoty sv.
Cyrila a Metoda, pri príležitosti

20. výročia jeho smrti. Slávnosť
sa začala svätou liturgiou, ktorú
slávil košický protosynkel otec
Vladimír Tomko. Po liturgii
nasledovala samotná tryzna, na ktorej odzneli básne
Mikuláša Kasardu a Jozefa
Tótha na počesť otca Jána
Murína a gréckokatolíckych
kňazov prenasledovaných pre
svoju vieru počas komunistického režimu. Panychída citlivo
zavŕšila spomienku na tieto

osobnosti našej cirkvi. Slávnosť
spevom sprevádzali chrámové
zbory z Michaloviec, Trebišova,
Sečoviec, Vranova nad Topľou a Stropkova. Po skončení
obradov sa hostia presunuli
na gymnázium, kde otec Ján
Murín v rokoch 1939 – 1950
vyučoval náboženstvo. V priateľskej atmosfére spomínali
na profesora Jána Murína jeho
študenti, priatelia a príbuzní.
(Mária Michalková)

darčekov deťom mu veriaci spoločne
zaspievali. (-ver)

30. novembra sa v kaplnke
Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka uskutočnila
odpustová slávnosť. Hlavným
slúžiteľom a kazateľom bol otec Jozef Matejovský, interný doktorand
centra spirituality a farár v Košiciach-Furči. Vo svojom príhovore
vyzdvihol chrám ako živé, dynamické spoločenstvo, kde sa ľudia
schádzajú oslavovať Boha. Po slávnosti nasledovalo malé pohostenie.
(Michal Vadrna)

Posledná tohtoročná fatimská sobota 4. decembra v Chráme
Svätého Ducha v Michalovciach sa
tematicky niesla v duchu prípravy
na vianočné sviatky. Po modlitbe
tretej hodinky nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. V kázni sa vladyka Milan
zameral na duchovnú prípravu
na príchod Pána. V rámci tradičných dialógov sa vladyka Milan
podelil s myšlienkami, ktoré zazneli na nedávnom medzinárodnom
kongrese o rodine a evanjelizácii
v Ríme. K dôstojnému sláveniu
prispel aj spev členov Zboru sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.
(Michal Hospodár)

Otec Marián Kuffa z Inštitútu
Krista Veľkňaza v Žakovciach
navštívil 12. novembra gréckokatolíckych veriacich vo farnosti Rudlov.
Počas slávenia svätej liturgie sa prihováral najmä mládeži, konkrétne
dievčatám, a vyzdvihol dôležitosť
a krásu materstva. Svojimi svedectvami sa však dotkol sŕdc všetkých
prítomných veriacich a viedol ich
k zamýšľaniu sa nad vlastným
životom slovami: „Všetci budeme
pred Bohom skúšaní z lásky“. Jeho
slová všetkých povzbudili k hlbšiemu prežívaniu obdobia Filipovky
– prípravy na narodenie nášho Pána
Ježiša Krista. (Peter Olšavský)

Redakcia sa ospravedlňuje
gréckokatolíckym pútnikom,
ktorí 15. až 20. októbra navštívili
Rím, nakoľko pri redakčnej úprave
sa pozmenil zmysel úvodu príspevku. Na púti sa zúčastnili aj veriaci
z iných farností, nielen z Ľubice.
Za pochopenie vopred ďakujeme.
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19. ročník
Medzinárodného
festivalu duchovných
piesní byzantského
obradu v Prešove
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a združenie Sakrálne spevy Východu zorganizovali
už 19. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa
uskutočnil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 12. – 14. novembra 2010 pod záštitou
pani Kvetoslavy Komanickej, vedúcej Odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu
v Prešove. V piatok 12. novembra sa festival začal archijerejskou svätou liturgiou, ktorú
slávil prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a spevom ju sprevádzal gréckokatolícky Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova pod vedením Valérie Hricovovej.

|9
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na 5 minút
Rozhovor
s Ing. Vladimírom
Semanom, redaktorom náboženského vysielania STV

Sobotné popoludnie patrilo festivalovému koncertu, na ktorom vystúpilo sedem
domácich a dva zahraničné zbory: Zbor sv.
Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného
biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove pod
vedením Tatiany Kanišákovej, Gréckokatolícky chrámový zbor Pavla Petra Gojdiča
z Vranova nad Topľou-Čemerného pod
vedením Márie Šándorovej a Jany Višňovskej, Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorý vedie Lucia
Lovašová, Chrámový zbor apoštola Pavla
z Brezna s dirigentom Jánom Zacharom,
gréckokatolícky Katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa z Prešova, Pravoslávny komorný
liturgický chór s dirigentkou Nadeždou
Sičákovou, Zbor sv. Jakuba, ktorý tvoria
gréckokatolícki kňazi a diriguje ho otec
Daniel Porubec, Zbor Szitosz z Miškolca
v Maďarsku, ktorý diriguje Zsolt Regös,
a haličský komorný zbor Jevšan z Ľvova
na Ukrajine, ktorý diriguje Igor Daňkovskij. Koncert pútavo moderovala Mária
Kuderjavá.

Hodnotné prevedenie jednotlivých
spevov si vypočul aj vladyka Ján Babjak SJ
a vladyka Ján Eugen Kočiš. Prešovský arcibiskup a metropolita poďakoval všetkým
účinkujúcim a vyjadril radosť z toho, že
ochotne a obetavo rozvíjajú talenty, ktoré
im Boh dal, že spievajú na Božiu slávu
a šíria nádherný byzantský liturgický spev.
Už tradične sa festivalový koncert v Prešove končí skladbou Budi imja Hospodne.
Nebolo to inak ani na tomto ročníku.
Poďakovanie patrí predovšetkým Valérii
Hricovovej, ktorá festival organizačne
najviac zabezpečovala.
V nedeľu boli festivalovou bodkou dve
sväté liturgie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.
Svätú liturgiu o 8. hodine spevom sprevádzal gréckokatolícky zbor Stauros z farnosti Prešov-Sekčov pod taktovkou Evy
Fuchsovej a na svätej liturgii o 10. hodine
spieval haličský komorný zbor Jevšan.
Už teraz sa zaiste môžeme tešiť na budúcoročný jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní
byzantského obradu v Prešove. n
Ľubomír Petrík

Poznáme vás
už dlho z náboženských relácií
v STV. Ako sa vám
darí v súčasnosti?
Všetci tvorcovia verejnoprávnej televízie
očakávajú, ako dopadnú zmeny súvisiace s vytvorením jedinej mediálnej
inštitúcie s názvom RTS (Rádio a televízia Slovenska). Momentálne sa však
venujem príprave programov, ktoré sa
objavia na televíznej obrazovke v decembri tohto roka. Naši diváci si budú
môcť pozrieť napríklad priamy prenos
slávnostnej svätej liturgie z prešovskej
katedrály a vianočné vydanie relácie
Orientácie, v ktorej chcem pripomenúť
odkaz blahoslaveného mučeníka Metoda D. Trčku CSsR.
Nedávno ste získali významné ocenenie. O čo ide?
Na medzinárodnej súťaži v konkurencii
80 tvorcov z dvanástich krajín v Užhorode som získal hlavnú cenu za scenáristické a režijné spracovanie reportáže
o výročí prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu.
Táto reportáž bola súčasťou relácie
Orientácie v apríli tohto roka. Potvrdzuje to skutočnosť, že aj bežný štandard
náboženského vysielania z košického
štúdia STV môže uspieť v širšom, medzinárodnom rozsahu.
Čo vás čaká v blízkej budúcnosti?
Dokončiť začatú prácu a aktívne sa
podieľať na zmenách, ktoré čakajú verejnoprávne médiá. Som totiž presvedčený, že svoje miesto na masmediálnom
trhu má nielen náboženská produkcia
katolíckych médií – Rádia Lumen a TV
Lux. Tie sa môžu viac sústrediť na tzv.
pastoračný rozmer pôsobenia. Produkcia verejnoprávnych médií má však
veľkú úlohu v evanjelizačnom pôsobení
v širšom zábere. Jej ambíciou v tejto
oblasti by malo byť oslovenie aj ľudí
mimo Cirkvi, teda tých, ktorí si katolícke masmédiá nikdy nenaladia. Veľmi by
som si želal, aby tento zámer pochopili
a podporili aj oficiálni predstavitelia
všetkých kresťanských cirkví.
M. Hospodár
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Meno Ježiš
Tomu, kto trocha pozná španielsku kultúru, sú iste známe krstné
mená ako José María alebo Jesús María a pod. Hoci pre naše uši a tradíciu nezvyklé, ostáva faktom, že Španieli bežne používajú Jesús –
Ježiš aj ako krstné meno. Vo väčšine kresťanskej Európy sa však toto
meno nenosí.
Starý zákon
Meno Ježiš je hebrejského
pôvodu a znamená Pán (JHVH)
zachraňuje; Pán je záchrana.
V Ježišových časoch sa už používala novšia forma Ješú(a). Pôvodné hebrejské meno Jehošua
sa nachádza aj v Starom zákone.
Má ho viacero osôb. Prvou
z nich je Jozue, Nunov syn, ktorý je známy ako vojnový vodca
Izraelitov a Mojžišov sprievodca
pri výstupe a zostupe z vrchu
Sinaj. Bol strážcom vchodu
do stánku zjavenia a vodcom
ľudu do zasľúbenej zeme (Sir
46,1). Kniha Sirachovcova ho
preto volá Mojžišov nástupca
v proroctve. 2 Kr 23, 8 píše
o inom Jozuovi, ktorý bol mestským veliteľom. Podľa neho
bola pomenovaná aj mestská
brána Jeruzalema. Takýto veliteľ
sa musel teda vyznačovať mimoriadne vernou službou a lojálnosťou voči kráľovi. Do tretice spomeňme ešte veľkňaza
Jozueho, Josedekovho syna.
Spomína sa spolu s judským
námestníkom Zorobábelom
ako obnoviteľ chrámu (Ag 1, 1).
Vzbudený na duchu bol veľkňaz
Jozue očistený od viny, obdarovaný novou autoritou a boli
mu zverené ďalšie povinnosti.
Prorok Zachariáš veľkňazovi
Jozuemu dáva hodnosť pomazaného a po obnovení chrámu
bude korunovaný (Zach 3 – 4;
6). Knihy Ezdráš – Nehemiáš ho
nazývajú kratšou verziou Ješúa,
ktorá znie takmer rovnako ako
neskoršia aramejská forma
mena Ježiš. Z tohto stručného
prehľadu badáme, že osoby,
ktoré nosili meno Jozue, zohrali
dôležitú úlohu pri vovedení

Izraelitov do zasľúbenej zeme,
pri obrane mesta alebo pri
poexilovej obnove chrámu.
Nepochybne mimoriadnu
dôležitosť zohrala práve postava
Jozueho, Mojžišovho nástupcu v proroctve. Tento Jozue
dokončil to, čo Mojžiš začal, ale
sám nemohol dokončiť. Mojžiš
na Pánov príkaz vyviedol ľud
z Egypta a Jozue na Pánov príkaz voviedol ľud do zasľúbenej
zeme. Prvý vyviedol z otroctva,
druhý doviedol do požehnanej
zeme. Tento posledný obraz
je dôležitý pre chápanie mena
Ježiša z Nazareta.
V gréckom preklade Starého zákona má meno Jozue
výslovnostnú podobu Jésús.
Toto meno má aj jediný autor
starozákonného spisu, ktorý sa
podpísal pod svoj spis – Jésús,
syn Sirachov z Jeruzalema (Sir
50, 27).
Nový zákon
V novozákonnom gréckom
texte má meno Ježiš presne
takú istú grécku podobu ako
všetky spomínané mená – Jésús.
V čase, keď sa písali knihy s veľkými gréckymi písmenami, tak
plná podoba mena Jozue alebo
Ježiš vyzerala takto: IHSOUC,
pričom koncové písmeno bolo s,
aj keď vyzerá ako naše latinské
c. Inými slovami, vyslovovalo
sa to stále Jésús. Ale odpisovači zvykli robiť skratky slov,
predovšetkým dobre známych
mien. A tak sa z gréckeho slova
IHSOUC vynechali vnútorné písmená HSOU a vznikla
skratka IC. Táto skratka je
dobre známa z ikon, kde sa ňou
označuje meno Ježiš. Skratkou

XC sa obdobne myslí na iné
grécke slovo XPISTOC (čítaj
Christos) – Kristus. Meno Ježiš
má teda úplne ten istý význam
ako meno Jozue.
Tu by som rád spomenul
príhodu, ktorá sa stala pred
tromi rokmi mladej rodine.
Tá už mala viacero detí, ktoré
nosili biblické mená ako Jakub
a Jeremiáš. Novonarodenému
synovi chceli dať meno Jozue.
Úradníkom mestského úradu
sa to nevidelo. Musel zasiahnuť
domáci farár, ktorý písomne
potvrdil, že meno Jozue nie je
nebezpečné a že sa nachádza aj
v Biblii. Odôvodnenie očividne zabralo. A tak teraz, keď
dávam malému Jozuemu krížik
na čelo, spomeniem si, aké
vzácne meno nosí.
V tejto súvislosti treba
spomenúť jedného z najväčších
kazateľov stredoveku – sv. Bernardína zo Sieny (1380 – 1444).
Tento františkánsky reformátor
je známy ako apoštol Najsvätejšieho mena Ježiš. Priviedol
mnohých k obráteniu a zmiereniu. Keďže kázanie spájal
s menom Ježiš a údajne ako
prvý ho používal podstatne
častejšie ako iní, používal aj
monogram IHS namiesto celého mena IHSOUC. Ako veľký
šíriteľ hlbokej úcty k menu
Ježiš je znázorňovaný s touto
skratkou, ktorá je v slnečnom
žiariacom disku. Otcovia jezuiti sa o sto rokov neskôr stali
pokračovateľmi mimoriadnej
úcty k menu Ježiš. Pôvodne sa
teda skratka IHS používala len
namiesto celého mena Ježiš. Až
oveľa neskôr sa začala vykladať
symbolicky. Predpokladalo sa,
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že každé písmeno stojí za iné
slovo (v latinčine), a teda Iesus
Homini Salvator znamenalo
Ježiš človeka spasil alebo Ježiš
hriešnikov spasil. Aj keď tento
výklad mena nie je pôvodný, je
obsahovo správny a len málo
sa odchyľuje od pôvodného
významu mena Ježiš – Pán zachraňuje alebo Pán spasí. Všetci
novozákonní pisatelia písali spisy Nového zákona s najmenej
15-ročným odstupom od udalosti smrti, zmŕtvychvstania
a nanebovstúpenia nášho Pána
Ježiša Krista. Preto naplnení
Svätým Duchom a pod vplyvom
jeho inšpirácie dávali mnohým
udalostiam poveľkonočný význam. Preto
keď opisujú meno Ježiš,
hneď mu dávajú význam nielen zo samotného mena, ale najmä
z toho, čo Ježiš pre
človeka urobil. Evanjelisti Matúš a Lukáš sa zhodujú
v tom, že anjel prikázal pomenovať Máriino dieťa Ježiš (Mt 1,
21; Lk 1, 31; 2, 21). Jozefovi anjel
vysvetlí, že mu dá meno Ježiš,
lebo on vyslobodí ľud z hriechov. Boží posol nevysvetľuje
meno, ale úlohu Ježiša – Ježiš je
vysloboditeľ ľudí z hriechov. To
nedokáže nik z ľudí. Meno Ježiš
teda v prípade samotného Krista predznačuje hlbší význam.
Nepripomína len to, že jeho
meno značí Pán je záchrana, ale

že Ježiš je sám Boh a že zachraňuje človeka tak, že ho vytrhne
z otroctva hriechu.
Zaujímavosťou je, že aj
Nový zákon pozná niekoľko
iných osôb, ktoré majú meno
Ježiš, resp. Jésús. Ako prvý sa
spomína Ježišov predok, syn
Eliezera (Lk 3, 29). Druhý Jésús,
známejší pod menom Barabáš
(v preklade „syn otca“), bol

spravodlivý. Tento bol Pavlovi
potechou (Kol 4, 11). Okrem
Pána Ježiša spomína Nový
zákon ešte štyri osoby s menom
Jésús. Dvaja majú negatívny
charakter a dvaja pozitívny.
Posledný z nich – Justus je príkladom činorodého robotníka
v Božom kráľovstve.

povstalec a vrah (Mk 15, 7).
Jeho spolu s Ježišom Mesiášom
ponúka Pilát ľudu na výber (Mt
27, 16 – 17). Rovnaké mená spôsobili, že odpisovači v mnohých
rukopisoch radšej nepomenovali tohto povstalca menom
Jésús, ale len Barabáš. V Skutkoch apoštolov sa spomína istý
čarodejník Elymus, Barjésú
(„syn Jésúsa“; Sk 13,6 – 8). Štvrtý
prípad človeka s menom Jésús
je Pavlov spoľahlivý spolupracovník nazývaný aj Justus –

iných ľudí znamená
vlastne mať v úcte ich samých.
Meno teda v základnom zmysle
slova zachycuje celú osobu.
Mať teda v úcte mená iných je
vyjadrením úcty a lásky k nim.
Mať úctu k Božiemu menu je
dokonca jedným z Desatora
Božích prikázaní. A v tomto
prikázaní ide aj o prejav úcty
a lásky k Bohu Stvoriteľovi
a Vysloboditeľovi. Vráťme sa
k menu Ježiš. Slová sv. Pavla
apoštola Filipanom nádherne

Úcta k menu

Je hriechom
poškodiť meno
iného človeka. Každý je
na svoje meno
citlivý. Mať
v úcte mená

vyjadria to, čo sa v tradícii stalo
živou vierou. Písal do Filíp, že
Boh vo svojom záchrannom
pláne povýšil Ježiša nad všetko
a dal mu také meno, ktoré je
nad každé iné meno. Urobil
to preto, aby sa na meno Ježiš
zohlo každé koleno v nebi,
na zemi i v podsvetí a aby každý
jazyk vyznával, že Ježiš, Mesiáš
je Pán! Vzdanie úcty menu Ježiš
nie je nikomu na poníženie, ale
je to prejav našej viery na slávu
Boha Otca (porov. Flp 2, 9 – 11).
Uctievanie mena Ježiš nie
je magickou formulkou, ktorá
zachráni od zlého. Uctievanie
mena Ježiš v pravej viere – teda
klaňanie sa Ježišovi ako človeku
a Bohu v jednej osobe – je
vierovyznaním a vzdávaním
chvály Božej blahosklonnosti
za jeho záchranný plán s nami.
Vzývať meno Ježiš znamená
zohnúť koleno a skloniť srdce
pred tým, kto je Boh a človek
s pokorným srdcom v jednej
osobe. Vzývať Ježiša je modlitba dobrého lotra, ktorý prosí
o záchranu. Ako Jozue priviedol
ľud do zasľúbenej zeme, tak
Ježiš privádza tých, čo k nemu
volajú, do raja (Lk 23, 42).
Vzývajme často Ježiša ako
Pána a majme nádej!
Ježiš, spomeň si na nás... n
Blažej Štrba

WEBOVÉ STRÁNKY

www.gojdic.wbl.sk
Nie je v ľudských silách zachytiť také
veľké množstvo webových stránok, aké je
umiestnené vo virtuálnom svete. Možno aj
preto som do dnešného dňa netušil o existencii webovej domény, ktorá je venovaná
osobe bl. biskupa mučeníka Pavla Petra
Gojdiča.
Spoločne sa teda vyberme po stránkach webovej domény www.gojdic.wbl.sk.
Autorom tohto súborného diela je Tomáš
Michal Babják, ktorý zhromaždil všetky
faktografické údaje, fotografie a dokumenty týkajúce sa života blahoslaveného
biskupa. Obrovské množstvo údajov je
rozdelených do niekoľkých sekcií v zvislej

odkazovej lište. Najnavštevovanejšia bude
určite Fotogaléria, kde je niekoľko desiatok
historických i súčasných fotografií. No ani
ostatné sekcie nijako nezaostávajú. Záložky
Slovo episkopa je prešpikované dokument-

mi, ktoré prinášajú autentický pohľad
na život vladyku, samozrejmosťou je Životopis. Komu by však informácie obsiahnuté
na stránke nestačili, môže nahliadnuť
do sekcie Knihy, publikácie a iné, kde sa
nachádza zoznam publikácií venujúcich
sa osobe Pavla Gojdiča. Ničím iným ako
perličkou nemožno nazvať Stretnutia s ep.
Pavlom, svedectvá.
Po niekoľkých kliknutiach som zostal
v nemom úžase, koľko informácií o živote
jednej osoby sa dá zhromaždiť na jednom
mieste. A život blahoslaveného Pavla Petra
Gojdiča si túto pozornosť iste zaslúži.
Mikuláš Jančuš
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Svätá Alžbeta
Uhorská
Drahí bratia a sestry,
dnes by som vám chcel porozprávať o jednej zo žien, ktoré
v stredoveku vzbudili nezvyčajný obdiv. Je to Alžbeta Uhorská,
niektorými nazývaná aj Alžbeta
Durínska.
Narodila sa v roku 1207, historici nevedia s istotou, na ktorom
mieste. Jej otcom bol bohatý
a mocný uhorský kráľ Ondrej
II. Kvôli posilneniu politických
zväzkov sa oženil s nemeckou
grófkou Gertrúdou z Andechs-Meranie, sestrou svätej
Hedvigy, ktorá bola manželkou
sliezskeho vojvodu. Alžbeta
prežila na uhorskom dvore len
štyri roky detstva spolu so svojou sestrou a tromi bratmi. Mala
rada hry, hudbu a tanec, verne
sa modlievala a bola pozorná
voči chudobným – pomáhala
im raz dobrým slovom, inokedy
láskyplným gestom.
Jej šťastné detstvo bolo náhle
prerušené, keď z ďalekého
Durínska prišli rytieri, aby ju
dopravili do jej nového domova
v strednom Nemecku. V duchu
zvykov tých čias Alžbetin otec
určil, že sa stane durínskou
princeznou. Gróf toho kraja
bol jedným z najbohatších
a najvplyvnejších európskych
panovníkov trinásteho storočia a jeho zámok mal povesť
strediska vznešenosti a kultúry.
Ale zábavy a oslavy ukrývali
ambície feudálnych vládcov,
ktorí medzi sebou často viedli
vojny a sporili sa aj s kráľovskou
a cisárskou autoritou. V týchto
okolnostiach gróf Hermann
radostne privítal zasnúbenie
svojho syna Ľudovíta s uhorskou princeznou. Alžbeta
odišla zo svojej vlasti s bohatým
venom a s veľkým sprievodom,
v ktorom boli aj jej osobné slúžky: dve z nich zostali jej vernými
priateľkami až do samého konca. Práve od nich máme cenné
informácie o detstve a živote

našej svätice.
Po dlhej ceste prišli do Eisenachu a vstúpili do pevnosti Wartburg, veľkého hradu týčiaceho
sa nad mestom. Tu sa konali zásnuby Ľudovíta a Alžbety. Počas
nasledujúcich rokov, zatiaľ čo sa
Ľudovít učil za rytiera, Alžbeta
a jej spoločníčky študovali nemčinu, francúzštinu, latinčinu,
hudbu, literatúru a vyšívanie.
Napriek tomu, že ich zásnuby
mali politický motív, zrodila
sa medzi nimi úprimná láska
živená vierou a túžbou plniť
Božiu vôľu. Po smrti svojho otca
začal Ľudovít ako osemnásťročný vládnuť Durínsku. Alžbeta sa
však stala terčom kritiky, pretože jej správanie nezodpovedalo
životu na dvore. Už ich svadba
nebola okázalá: časť peňazí
na oslavu darovali chudobným.
Vo svojej hlbokej citlivosti
Alžbeta vnímala protirečenia
medzi vierou, ktorú ľudia
vyznávali, a praktikami života
kresťanov. Neznášala kompromisy. Raz, keď prišla na sviatok
Nanebovzatia do kostola, zložila
si korunu, položila ju pred kríž
a ľahla si na zem so zahalenou
tvárou. Keď ju jej svokra za toto
gesto napomínala, odpovedala
jej: „Ako ja, úbohé stvorenie,
môžem nosiť korunu svetskej
hodnosti, keď vidím môjho kráľa Ježiša Krista korunovaného
tŕním?“ Tak ako sa správala pred
Bohom, správala sa aj k svojim
poddaným. Vo Výrokoch štyroch služobníc nachádzame toto
svedectvo: „Nedotkla sa jedla,
kým sa neuistila, že pochádzalo z legitímneho majetku jej
manžela. Chránila sa všetkého,
čo bolo získané nespravodlivo,
a snažila sa odškodniť tých,
ktorí násilím utrpeli škodu“ (č.
25 a 37). Je skutočným príkladom pre všetkých, ktorí majú
vedúce úlohy: vykonávanie
autority na každej úrovni musí
byť uskutočňované ako služba

spravodlivosti a láske, v neustálej snahe o spoločné dobro.
Alžbeta sa pravidelne venovala dielam milosrdenstva: dávala
jesť a piť každému, kto zaklopal
na jej dvere, zháňala oblečenie,
platila dlhy, starala sa o chorých
a pochovávala mŕtvych. Často
zostupovala zo svojho hradu
a spolu so svojimi služobníčkami navštevovala domy chudobných: nosila im chlieb, mäso,
múku a ďalšie potraviny. Jedlo
osobne rozdávala a pozorne
kontrolovala odevy a lôžka
chudobných. Keď o jej správaní
referovali manželovi, nielenže sa
nehneval, ale odpovedal tým, čo
ju obviňovali: „Kým mi nepredá
hrad, neprekáža mi to, ba teším
sa tomu“. V tomto kontexte
sa nachádza aj zázrak chleba,
ktorý sa premenil na ruže. Keď
raz Alžbeta kráčala po ceste so
zásterou plnou chleba pre chudobných, stretla manžela a ten
sa jej spýtal, čo to nesie. Odkryla
zásteru, a namiesto chleba sa
v nej zjavili nádherné ruže.
Práve tento symbol dobročinnej
lásky sa často opakuje v zobrazeniach svätej Alžbety.

Mala veľmi šťastné manželstvo. Pomáhala svojmu
manželovi pozdvihnúť jeho
ľudské kvality na nadprirodzenú úroveň a on zasa chránil jej
štedrosť voči chudobným a jej
snahu o zbožný život. S veľkým
obdivom pre jej veľkú vieru,
hovoriac o pozornosti, ktorú
venovala chudobným, povedal
raz Ľudovít svojej manželke:
„Drahá Alžbeta, bol to sám Kristus, ktorého si umyla a nasýtila,
o ktorého si sa postarala“. Tu
vidíme svedectvo o tom, ako
viera a láska k Bohu i k blížnemu dokáže posilňovať rodinný
život a prehlbovať manželskú
jednotu.
Mladý pár našiel duchovnú
podporu u menších bratov, ktorí
sa od roku 1222 rozšírili v Durínsku. Medzi nimi si Alžbeta
zvolila pátra Rudigera, ktorý sa
stal jej duchovným vodcom. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
(pokračovanie
v nasledujúcom čísle)
snímka: sfodan.wordpress.com
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Dobrý sluha,
zlý pán
Nastal čas, ktorý si len málokto z nás vie predstaviť bez televíznych rozprávok, ako je Perinbaba či Tri oriešky pre Popolušku. Stali sa súčasťou nášho prežívania Vianoc i celých prázdnin až do Bohozjavenia. A čím je vonku horšie
počasie, tým viac času trávime pred televíznou
obrazovkou.

V

plyv televízie na deti je
preukázaný. Dnes len
s veľmi veľkou vôľou
dokážeme odstrániť zo svojho
domova televízor a byť trpezliví
vo vysvetľovaní tohto rozhodnutia deťom. No to nestačí,
treba im zmysluplne vyplniť
čas. Ak sa však rozhodneme
ponechať televízor v našich
domácnostiach, mohli by sme
ho využiť na rozvoj schopností
našich detí – myslím tým najmä
školákov.
Práve vo veku šiestich až
siedmich rokov dieťa začína
vnímať svoje okolie a uvedomovať si rôzne názory na istú
vec či situáciu. Neskôr začína
objavovať svoj vlastný vnútorný
svet, svoje pocity, fantáziu. Práve tento stav dieťaťa môžeme
rozvíjať niekoľkými spôsobmi.
Nestačí totiž iba posadiť dieťa
pred televízor a nechať ho,
nech si z neho „vezme“, čo chce.
Treba o situáciách na obrazovke
(a vlastne aj v bežnom živote)
s dieťaťom komunikovať – pýtať
sa a vysvetľovať.
Vďaka tomu dieťa nebude
samo, bude so svojím rodičom.
A ak budeme televízny program
vyberať spolu, bude to ešte
lepšie. Neskôr sa dokonca dokážeme spoločne dohodnúť, že
namiesto nezáživného programu si môžeme zahrať nejakú
spoločenskú hru či prečítať
rozprávku z knižky.
Ako však využiť čas pred
televízorom, aby sa dieťa z neho
naučilo zobrať maximum
pozitívneho do svojho budú-

ceho života? Prvou radou je
pýtať sa dieťaťa na to, čo vidí
alebo počuje. Nestačí používať
otázky, kde je skrytá odpoveď
a očakávať jednoduché áno či
nie. Treba sa pýtať prečo, ako...
Dieťa tým rozvíja svoju schopnosť využívať pamäť a vytvárať
zložité vety.
Ďalším spôsobom je charakterizovanie postáv. Každé dieťa
hľadá vzory správania. Často sa
nedokáže stotožniť s rodičom či
členom rodiny a hľadá vzor inde
– aj cez televíznu obrazovku.
Preto treba dieťa učiť vnímať
postavu cez jej vlastnosti, nie
iba skutky či vonkajší vzhľad.
Treba sa ho pýtať na to, ktorá
postava sa mu páčila a ktorá nie.
Mnohé z týchto odpovedí nám
pomôžu k tomu, aby sme sa
my ako rodičia stali vzormi pre
svoje deti.
Dnes už deti zabúdajú
maľovať. Práve v rozvoji tejto
činnosti tkvie aj lepšia pamäť
a motorika. Vyzvime dieťa, aby
namaľovalo, čo videlo. Nehodnoťme grafický prejav, ale skôr
dej, ktorý si dieťa zapamätalo
a ktorý zobrazilo.
Často sa vo filmoch stretneme
so špeciálnymi efektmi. Pred
pár rokmi práve nevysvetľovanie týchto častí rozprávok
a filmov viedlo k mnohým
úmrtiam detí, ktoré si mysleli,
že to takto funguje aj v reálnom
živote. Tieto deje treba dieťaťu
vysvetliť tak, aby pochopilo,
že je to iba technický trik. A vo
voľnom čase mu pomôcť nejaký
trik aj zvládnuť. Vďaka tomu

bude vedieť rozlišovať realitu
od fikcie.
Ak máme problém s tým, že
dieťa nevie dokončiť rozrobenú hru, skúsme vytvoriť taký
priestor, kde sa k hre bude môcť
vrátiť. Musí totiž zažiť pozitívny
pocit z jej ukončenia. Ak ho nenachádza, supluje ho práve pocitom z ukončenia filmu. Preto
nie je dobré dovoliť dieťaťu
pozerať iba prvú časť nejakého
deja. Skôr treba jeho činnosť
nasmerovať na dlhodobé aktivity, napr. skladať puzzle.
Ak chceme zvýšiť vnímavosť
dieťaťa aj v zvukovej oblasti,
upriamme jeho pozornosť
na zvuk a hudbu. Zvýšenie hlasu či šepot, dramatická hudba,
či obyčajné ticho môžu dieťaťu
pomôcť pripraviť sa na zvrat
v deji a ten pre neho bude menej stresujúci. Zároveň dokáže
vnímať vyjadrovanie pocitov cez

hudbu, čo môže rozvinúť jeho
skrytý talent.
Televízor sa môže stať aj
miestom na rôzne iné hry –
spočítať postavy či predmety.
Môžeme pustiť krátku ukážku
a pýtať sa dieťaťa na konkrétne
veci. Tým cvičíme jeho vizuálnu
pamäť.
Je nutné vyhnúť sa takým
filmom a rozprávkam, kde sa
násilie prezentuje ako spôsob
riešenia problému. Ak tak
neurobíme, dieťa začne vnímať
násilie ako jeden zo spôsobov
riešenia konfliktov. Ak sme však
nevedomky dopustili, aby to
dieťa uvidelo, treba upriamiť
jeho pozornosť na odsúdenie
tohto spôsobu a nájsť iný, vhodnejší spôsob riešenia situácie. n
Juraj Gradoš
ilustračná snímka:
www.sxc.hu
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Tu predsa ide o viac
Rozhodol sa kráčať v šľapajach tých, ktorí v prvej polovici
minulého storočia odišli z nášho územia za prácou
na západ, aby ich potomkom mohol zvestovať Božie slovo
spásy. Otec Miron Keruľ-Kmec (vysvätený 16. septembra
1990) už viac než tri roky (od 1. júla 2007) pôsobí s celou
svojou rodinou v eparchii Parma vo Farnosti sv. Mikuláša
v Barbetone (Ohio, USA).

Otec Miron, pochádzate
z kňazskej rodiny. Čím sú
sviatky Narodenia Pána v takejto rodine iné?
Ťažko je mi porovnávať, keďže
mám len túto skúsenosť. Každopádne som však od detstva
vnímal akési spojenie rodinného života so životom farnosti,
v ktorej otec pôsobil. Samozrejme, že cez sviatky to bolo cítiť
intenzívnejšie. Nebolo to však
nič rušivé. Jednoducho som vnímal, že sme ako rodina súčasťou
väčšieho spoločenstva.
Spomínate si na nejaké výnimočné Vianoce?
Celkom určite to boli Vianoce
spojené so smrťou mojej starej
mamy. Zomrela na Štedrý večer.
Domov sme sa vrátili tesne pred
začiatkom Veľkého povečeria.
Otec oznámil veriacim, že mu

zomrela mama, až na druhý
deň, pretože musel zmeniť
liturgický program kvôli pohrebu. Obdivoval som ho, že sa
dokázal sústrediť na slávenie
bohoslužieb. Keď som mu to
povedal, odpovedal: „Tu predsa
ide o viac!“ A táto krátka odpoveď mi otvorila cestu k hlbšiemu pochopeniu Vianoc.
Spomínate si na nejaký dar,
ktorý ste dostali na Vianoce
a naozaj vás veľmi potešil?
Každý dar poteší... Medzi tie
výnimočné z detstva celkom
určite patrí kniha rozprávok.
Utkvelo mi to v pamäti preto,
lebo rodičia potom bratovi
a mne z tej knihy čítali každý
deň jednu rozprávku. Na rozprávky si už nepamätám, ale
pamätám si ten pekný pocit,
keď sme večer takto spolu

sedeli a počúvali... Kvôli tomuto
pocitu som si na ďalšie Vianoce znova veľmi prial knihu
rozprávok.
A naopak, pamätáte si, kedy
ste aj vy položili svoj prvý
darček pod stromček?
To si, bohužiaľ, nepamätám.
Viem len, že som sa veľmi
obával, aby ma niekto neprichytil pri dávaní darčeka pod
stromček.
Čo ste zvykli robievať na Vianoce doma na Slovensku?
Snažili sme sa udržiavať tradície, ktoré sme si s manželkou
Marcelkou priniesli z našich
rodín. Keďže naše rodiská sú
veľmi blízko, zvyky a jedlá boli
rovnaké. V každej farnosti,
v ktorej som potom pôsobil,
sme však spoznali miestne
zvyky i jedlá, a to obohatilo náš
štedrovečerný stôl.
Teraz pôsobíte v Spojených
štátoch. Zmenili sa nejako
vaše zvyklosti?
Čo sa týka zachovávania našich
tradícií, tak určite nie. Skôr sme
k nim pridali ďalšiu. Vnímanie
akejsi odlúčenosti od domova nám pomohlo vidieť tých,
ktorí slávili Vianoce osamote.
Naše pozvanie prijali vladyka
John, ako aj kňazi z okolitých
farností. Toto väčšie spoločenstvo pri štedrovečernom stole

vnímame ako veľké požehnanie.
Tohto roka plánujeme toto
spoločenstvo rozšíriť a pozvať
k spoločnému stolu všetkých
veriacich našej farnosti, ktorí by
inak strávili tento večer osamote. Jediným problémom bude
azda len zohnať veľký hrniec
na kapustnicu...
Ako vnímate atmosféru Vianoc v USA a vo vašej farnosti?
Môžem hovoriť iba o veľmi malom výseku zo života tejto krajiny, ktorý poznám. Každopádne
sviatočnú atmosféru cítiť už
vlastne odo Dňa vďakyvzdania
(posledný novembrový štvrtok).
Chcem sa vyhnúť rozprávaniu
o nákupnej horúčke, ktorá je
azda vo všetkých krajinách. Je
však veľa vecí, ktoré ma príjemne prekvapili.
Na prvé miesto by som dal
– hoci je ťažké určovať nejaké
priority – charitatívne aktivity
v týchto dňoch, na ktorých sa
zúčastňuje veľa dobrovoľníkov. Minulého roka mládež
z našej farnosti išla pomôcť pri
distribúcii jedla, ale i darčekov
pre chudobné rodiny. Po príchode som zistil, že sa tam zišlo
takmer 300 dobrovoľníkov, takže zo začiatku nás bolo viac než
núdznych. Tohto roka ideme
znova pomôcť. Podobných akcií
je tu veľmi veľa.
Vianočný čas je však venovaný predovšetkým rodine. Je
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to v porovnaní so Slovenskom
oveľa intenzívnejšie, pretože
na Vianoce sa schádzajú príbuzní, ktorí sú zvyčajne roztrúsení
po celých Spojených štátoch.
V rámci farnosti nezabúdame
ani na tých, ktorí už nevládzu
prísť do chrámu. Deti pre nich
pripravujú špeciálne, vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy, ktoré im dávajú s malým
darčekom z farnosti. Tradíciou
nášho zboru sú vianočné
koncerty v okolitých domovoch
dôchodcov.

prišli z krajín bývalej Juhoslávie.
Ostatní majú korene na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Írsku,
Škótsku, Švédsku, a dokonca
je tu aj jedna žena z Filipín.
A to som určite niečo vynechal.
Všetkých však spája hlavné
posolstvo Vianoc. Vnímanie
rôznych tradícií je skôr niečo,
čo všetkých obohacuje. Je však
zábavné sledovať „zdieľanie
receptov“ na tradičné slovanské
jedlá, ktoré si niekedy chcú pripraviť aj tí, pre ktorých je táto
slovanská tradícia cudzia.

Istotne vašu farnosť tvoria
ľudia rôznych etník. Prejavuje sa táto rôznorodosť aj pri
slávení sviatkov Narodenia
Pána?
Veriaci našej farnosti skutočne
pochádzajú z rôznych etník.
Základ tvorí tretia až štvrtá
generácia imigrantov, ktorí

Má to vplyv aj na bohoslužby
počas týchto dní?
Na liturgické slávenie sviatkov
to nemá žiaden vplyv. Mnohí si
vybrali túto farnosť, pretože ich
oslovila východná spiritualita,
ako aj rodinná atmosféra farského spoločenstva.
Čo by som si však prial, je

vyššia účasť na bohoslužbách
v rámci prípravy na Vianoce.
Farníci však bývajú priemerne asi hodinu jazdy autom
od chrámu, takže je ťažké žiadať, aby sa zúčastňovali na každodenných bohoslužbách.
Aký máte odkaz pre našich
čitateľov spoza „veľkej mláky“?
Celkom určite je to posolstvo
nášho sviatočného pozdravu Christos raždajetsja! Boh
neobyčajným spôsobom vstúpil
do ľudského spoločenstva. Ak
sa toto posolstvo pokúšame
znova a znova hlbšie pochopiť,
tak nás to stále viac otvára pre
prijatie tohto spoločenstva s Bohom, ale aj pre prijatie blížnych
do našich životov.
za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš

Emil Korba

V stromčekovom tichu...
V stromčekovom tichu, v šere podvečera
albumom spomienok prehrňuješ listy.
Plam vianočných sviečok nenápadne zmiera
a v srdce ukladá pohľad vždy ten istý...
Vlasy striebri čas a v zlatom srdci spieva.
Spomienka slzy prebúdza, pohľad hmlistý,
tak tvoja láska žiari, tak mocne zhrieva...
(zo zbierky Poézia)

Požehnané a milostiplné prežitie sviatkov
Narodenia nášho Pána Ježiša Krista
a plnosť Božieho požehnania v novom roku 2011
vám zo srdca praje redakcia časopisu Slovo

kultúra

Literárny večer
Mons. Tótha
Kultúrna verejnosť dostala vzácnu príležitosť
zoznámiť sa s literárnym
dielom majstra slova, kňaza
a teológa Mons. ThDr. h.
c. Jozefa Tótha, žijúceho
v Košiciach. Literárny večer
spojený s prezentáciou jeho
nedávno vydaných kníh
Poézia a Próza a zaujímavou besedou sa uskutočnil
12. novembra v Zemplínskej
knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach.
Organizačne ho zabezpečila riaditeľka Domu Matice
slovenskej Ingrid Lukáčová,
ktorá predstavila osobnosť
a dielo básnika. V besede
Mons. Tóth presvedčivo
hovoril o potrebe súladu
rozumu a srdca pre integrálny život človeka. Dobro,
krása a pravda sú stĺpy, bez
ktorých sa ľudský život
nemôže podariť postaviť.
Za najvyšší kód rozvoja
sveta označil lásku k Bohu
i ku každému človekovi.
Po kultúrnej vsuvke v podaní matičiarov z Trnavy
pri Laborci knihy symbolicky uviedol do čitateľského záujmu predseda Spolku
sv. Cyrila a Metoda doc. Michal Hospodár. O svoj
obdiv nad dielom sa podelil
aj michalovský publicista
Ernest Sirochman. Mons.
Tóth prebral pamätnú
medailu Domu Matice slovenskej v Michalovciach.
Michal Hospodár
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Vyberte si
23.12. (štvrtok)

21.00 Karmel – Sviatočná
sonda do ženských duší. Príbehy žien, ktoré v živote museli
zabojovať s rozličnými peripetiami či nepriazňou osudu, ale
nerezignovali a svojím svedectvom posilňujú aj iných (Rádio
Lumen)
22.00 Vianoce bez nich –

25.12. (sobota)

reportáže s ľuďmi, ktorým sa
v tomto roku pominuli najbližší
a prví raz budú sláviť sviatky
bez ich blízkosti (Rádio Lumen)
22.10 Vianoce v srdci – dokument o rezbárovi I. Tomešovi,
ktorý prináša ľuďom posolstvo
Vianoc vo svojráznej tvorbe
betlehemov (STV 2)

06.30 Svätá rodina 1/2 (Doma)
08.30 Svätá rodina 2/2 (Doma)
08.30 Slávenie príchodu
Spasiteľa – dokument predstavuje slovenské betlehemy a ich
tvorcov (STV 2)
08.30 Vianoce v Rusku – reportáž so sestričkami pôsobiacimi v tejto krajine (LUMEN)

v podobe chudobných, sirôt
a opustených, tak ho neprijal
(LUX)
20.20 Don Camillo – pokoj
a ticho talianskej dedinky
narúša pretrvajúci spor medzi
miestnym farárom donom
Camillom a komunistickým starostom Pepponem. Ich škriep-

o Ježiša starali počas jeho detstva a dospievania. Je to príbeh
o dvoch ľuďoch, ktorí k sebe
našli cestu a spoločne bojovali
s prekážkami života. Tak vytvorili bezpečný a láskyplný domov
pre svojho syna Ježiša.
19.30 Zázračný pocit rozochvenia – štedrovečerný
komorný rozhovor Pavla
Gabriša s jubilujúcou dlhoročnou pracovníčkou rozhlasu
a televízie Hildou Michalíkovou
o Vianociach jej detstva, o stratách a nálezoch života, o rodine
(SRo)
20.30 Ako bije drotárske
srdce... Sviatočné stretnutie
s výnimočnými ľuďmi, ktorí
zachraňujú tradície drotárstva,
vnášajú doň aj sakrálne témy
a povýšili ho na umelecké
remeslo (???)
00.01 Priamy prenos polnočnej rímskokatolíckej svätej
omše z Dómu sv. Martina
v Bratislave (SRo)

11.55 Urbi et orbi – priamy
prenos vianočného požehnania
z Vatikánu (STV 2)

ky na verejnosti odzrkadľujú
rozpor medzi dvomi skupinami
komunity, jednou podporujúcou komunistickú stranu
a druhou zastavujúcou tradičné
pravicové hodnoty (LUX)

13.00 Matka Terézia – celovečerný animovaný film (TV
NOE)
17.50 Bonifác a zázračný anjel
– vianočný príbeh na motívy
slovenskej ľudovej rozprávky
hovorí o Bonifácovi, ktorý sa
chystal na príchod Ježiša Krista,
očakával ho, a keď prišiel

20.30 Dobrá novina – dobrovoľníci cez Erko v Afrike
(LUMEN)
21.20 Benedikt XVI. – pápež
z Nemecka (nemecký dokumentárny film) (STV 2)
22.00 Aké sviatky slávi
v dňoch kresťanských Vianoc
židovská komunita (LUMEN)

24.12. (piatok)
08.05 Doma na Vianoce –
štvorhodinový program plný
sviatočnej vianočnej atmosféry,
tradičných remesiel, hudby,
pútavého rozprávania a animovaných rozprávok (LUX)
11.00 Rodinné betlehemy
Kataríny Slivkovej – na návšteve u akademickej sochárky,
ktorá tvorí originálne betlehemy pre kostoly, farnosti i obce
v životnej veľkosti (LUMEN)
14.25 Skutočný príbeh o láske
– príbeh o manželoch, ktorí
prejavili skutočnú lásku, keď
prijali do rodiny postihnutého
syna. Prvého, druhého, tretieho... (LUX)
17.45 Vianočné oblátky (STV1)
18.00 Pásmo slovenských
vianočných kolied
18.10 Svätá rodina 1/2 (Doma)
20.10 Svätá rodina 2/2 (Doma)
Taliansky dvojdielny film
ponúka zaujímavý pohľad
na život malého Ježiša a jeho
rodiny. Príbeh sa sústreďuje
viac na Máriu a Jozefa, ktorí sa

26.12. (nedeľa)
08.05 Odvaha otca Karola –
život Karola Wojtylu zachytený
v kreslenom filme nielen pre

mladých (TV NOE)
09.00 Rodina – kolíska
života a lásky – obohacujúce
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myšlienky poslúžia všetkým,
ktorí zažili, skusujú a ďalej chcú
odovzdávať hlboký zážitok
rodiny (LUX)
10.00 Archijerejská svätá liturgia – priamy prenos z Katedrálneho chrámu sv. Jána
Krstiteľa v Prešove (STV 2)
19.50 Vianočný príhovor – TV
LUX a jej divákom sa prihovára Mons. Cyril Vasiľ SJ,
sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi (LUX)
20.15 Barberbieni – dobrodružný animovaný film o Pau-

30.12. (štvrtok)
18.55 Obnova viery – Ukrajina
– životom pulzujúci seminár.
Príbeh seminára podčiarkujú
línke, dcére prvého kapitána
Švajčiarskej gardy vo Vatikáne,
a troch včielkach z kamenného
erbu slávnej rodiny Barberbienovcov. Film ponúka upokojujúci pocit priateľstva, nenápadne
a nenútene opisuje aj každodenné katolícke zvyky (LUX).

27.12. (pondelok)
15.30 Orientácie – náboženský
magazín z Košíc
18.55 Dobrý pastier – dokument o brazílskej diecéze

v meste El Alto a ich prvom
biskupovi saleziánovi monsignorovi Jesúsovi Juarézovi (LUX)

31.12. (piatok)
18.00 Rok s pápežom Benediktom XVI – zásadné udalosti
uplynulého kalendárneho roka
aj s originálnymi nahrávkami
z Vatikánu (LUMEN)
20.15 Páter Pio – animovaný
film je príbehom jednoduchého, a pritom veľkého človeka.
Prijímal všetkých, čo boli
v núdzi a pomáhal im. Sám
seba charakterizoval ako „brata,
ktorý sa len modlí“( LUX).
23.15 Ďakovná pobožnosť –

spevy z Taizé (LUX)

01.01. (sobota)

28.12. (utorok)

06.00 Akatist k Presvätej
Bohorodičke (LUMEN)
10.00 Gréckokatolícke
Vianoce a Nový rok – liturgia
a zvykoslovie (LUMEN)
09.30 Priamy prenos sláv18.55 Svätá zem – Na druhej
strane múru – dokument
o ťažkom živote kresťanov

osobné výpovede kňazov, charakteristická hudba a architektúra (LUX)

v Palestíne, v Betleheme,
oddelenom vysokým múrom
od Izraela (LUX)

nostnej rímskokatolíckej
svätej omše z Katedrály sv.
Františka Xaverského v Banskej
Bystrici (SRo)
10.00 Svätá omša z Vatikánu –
priamy prenos (???)
13.00 Život a dielo Mons.
Jozefa Tótha (???)
19.50 Vianočný príhovor – TV
LUX a jej divákom sa prihovára
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský
archieparcha (TV LUX)

06.01. (štvrtok)
19.50 Vianočný príhovor – TV
LUX a jej divákom sa prihovára

Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup metropolita (LUX) n

varovanie

Duchovná výzbroj 1

V

predchádzajúcich varovaniach sme
sa zamýšľali nad miestami, cez ktoré
diabol môže vstúpiť do života kresťana
a spútavať ho. V ostatnom čísle sme videli
kroky, ktoré vedú k oslobodeniu z moci
zlého.
V tejto poslednej etape chcem predstaviť
podstatu duchovného boja a poukázať
na zbrane, ktoré máme po ruke, aby sme
vždy mohli zakúšať víťazstvo v Ježišovi
v boji proti zlému.
Boh nás zabezpečil všetkými zbraňami,
ktoré potrebujeme na dosiahnutie víťazstva. Pretože náš boj je v duchovnom svete,
naše zbrane sú tiež duchovné. V Druhom

liste Korinťanom 10, 4 apoštol Pavol hovorí,
že „zbrane nášho boja nie sú telesné, ale
majú od Boha silu boriť hradby“.
Duchovný boj, ktorý vedieme so zlým,
sa neprejavuje vždy navonok (ako u otca
Pia alebo farára z Arsu). Duchovný boj sa
odohráva v našich mysliach, a preto zbrane
nášho boja nie sú telesné a v duchovnom
boji naším nepriateľom nie je človek, ale
zlý duch. „Lebo nás nečaká zápas s krvou
a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami,
s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6, 12)
Často si myslíme, že nejaký konkrétny
môj blížny je príčinou môjho trápenia,

bolesti a ťažkostí a svoj boj nasmerujem
proti nemu. V tom spočíva diablov klam.
Odpútať pozornosť od seba a nasmerovať
ju na človeka.
Naše bojisko sa nachádza v oblasti mysle.
Diabol vedie silný boj, aby upútal myseľ
kresťana. Buduje pevné hradby a pevnosti
v našich mysliach, ktoré bránia v tom, aby
sme prijali posolstvo Božieho slova a prežívali víťazstvo v Kristovi. Sú to pevnosti
strachu, žiadosti, nenávisti, modloslužby,
rasovej neznášanlivosti, náboženských
povier a mnohé iné.
Damián Saraka
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Dopraj si
vyšší štandard
U
rčite poznáš túžbu
po nových veciach.
Tá je v nás vždy, už
od detstva. Mať tak nový mobil!
Teraz pred Vianocami sú super
akcie. Ten, čo ti kedysi stačil, už
nevyhovuje dnešnému trendu.
Teraz letia dotykové, tak prečo
sa uspokojiť s nejakou „tehlou“,
ktorá letela kedysi? Alebo oblečenie. Vetu, že „to sa už nenosí“,
počul alebo povedal azda každý
z nás. A tak uskladňujeme staré,
už „nepotrebné“ veci, ktoré sa
nosili kedysi, možno len pred
2 – 3 rokmi. A to, po čom sme
vtedy tak veľmi túžili, dnes
leží v skrini alebo v kontajneri.
Notebook. Niekedy ti nechýbal,
dnes ho chce mať každý. Nikto
predsa nechce zaostávať. Internet. Dá sa vôbec ešte bez neho
žiť? Byť moderný často znamená splniť prísne kritériá. No
málokto sa uspokojí s nižším
štandardom.
A čo tak dopriať si vysoký
štandard aj vo vzťahu s Bohom?

Neuspokojiť sa len s priemerným. Byť naozaj veriacim
človekom, ktorý miluje Pána,
je aj dnes veľmi moderné. Byť
iný. O to sa pokúšajú niektorí
mladí. Čo tak byť iný v tomto?
Byť iný vo viere, iný ako väčšina
ostatných. Nie je to in? Alebo
ti stačí nižší štandard? Možno
poznáš ľudí, ktorým to nestačí.
A možno k nim aj sám patríš.
Pre mnohých tak trocha blázni,
ale kdesi vnútri druhými obdivovaní, že sa neboja byť iní a že
zažívajú to, čo oni nie.
Prečo by si sa mal uspokojiť
len s modlitbou z povinnosti
alebo pre dobrý pocit, aby si
nemal hriech? Veď to môže
byť dobrodružné stretnutie
s Pánom. Prečo byť na bohoslužbách kdesi vonku, keď sa
môžeš spolu s anjelmi zapojiť do aktívnej oslavy Boha?
Prečo tráviť čas s ľuďmi, ktorí sa
hanbia vyznávať, že Boh je Pán,
a nie s takými, ktorí ťa potiahnu
bližšie k nemu?

Apoštol Pavol v Liste Rimanom píše: „A nepripodobňujte
sa tomuto svetu, ale premeňte
sa obnovou zmýšľania, aby ste
vedeli rozoznať, čo je Božia
vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12, 2) Ak chceš
zažiť čosi dokonalé, nielen
priemerné, skús to s Pánom,
nie s týmto svetom. Nie je
toho veľa, čo nové ešte môžeš
ponúknuť mladým okolo seba,
aby si zaujal. Ale môže to byť
práve tvoj život s Bohom. Nie je
to trápne pre toho, kto nemyslí len na tých zopár rokov
mladosti, ale na celú večnosť. Je
to úžasné dobrodružstvo, stále
nové a nové skúsenosti, nie je to
nuda. Boh nie je nudný. Len čo
sa vo vzťahu s ním nudíš, čosi
nie je v poriadku. On je „akčný“.

Apoštoli sa pri ňom určite nenudili. Daj Bohu svoj čas a on ťa
zmení podľa svojej vôle. Možno
povieš, že času máš málo. Skús
ho napriek tomu nájsť a venovať
Bohu. A uvidíš vo svojom živote
zázraky.
Nezáleží na tom, či už máš
najnovší model mobilu, oblečenia, či iných vecí, ktoré dnes
letia. Po čase aj tak zostarnú.
Ani na tom, či si u všetkých
obľúbený. Ži naplno svoju vieru,
hľadaj spôsoby, ako ešte viac
oslavovať Boha, a neboj sa. On
nezostarne ani nevyjde z módy.
Dopraj si vysoký štandard vo
svojej viere. n
Slavomír Palfi
ilustračná snímka:
danestickney.blogspot.com

anima škola

Stretká podľa vekovej kategórie 1.
Pre deti vo veku 6 – 10 rokov
(mladší školský vek)
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Typické pre toto obdobie je:
• Žalovanie J.
• Deti majú väčšinou dobrú náladu.
Keď sa rozčúlia, tak ich hnev netrvá dlho. Veľmi rýchlo sa udobria.
• Dieťa je hravé, živé, skáče, veľmi
rado maľuje, je šťastné.
• Hodnoty. Svedomie sa vyvíja
do troch rokov. Úlohou vychovávateľa je dieťa utvrdiť v tom, čo je
dobré a čo zlé. Vlastná kontrola
dieťaťa nad svojimi činmi ešte
nie je pevná. Ešte si nedokáže
povedať, že toto je zlé, tak to
neurobím, pretože je veľmi ľahko
ovplyvniteľné okolím.

• Výkonnosť. Deti sú veľmi živé, skáču,
veľmi rýchlo sa unavia, no rýchlo sa zotavia. Úspech alebo neúspech prežívajú
subjektívne. Ak niekto neuspeje, môžu
to – aj keď to nedajú najavo – pociťovať
ako bolesť.
• Myslenie. Nielenže sa dieťa pýta prečo, ale chce aj pochopiť, prečo je to tak.
Myslenie sa stáva logickým. Deti sú také
dôverčivé, že veria všetkému. Ich logika
je založená viac-menej na tom, čo im
povie dospelá osoba. Jedno, na čo treba
v tomto období myslieť, je, že hrozba (aj
keď len zo žartu) je pre nich niečo veľmi
vážne. Deti väčšinou nedokážu odhadnúť, že to bolo myslené žartom a pre
slovnú hrozbu sa dokážu veľmi trápiť.
Dominika Komišaková
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P

režila som so svojou
rodinou veľmi ťažké
obdobie, no aj napriek
veľkému trápeniu sme sa snažili
byť jeden druhému oporou.
Najväčšou posilou bola dôvera
v Božie milosrdenstvo a ochranu Božej Matky. Denne som sa
utiekala s vierou k Bohu a jemu
odovzdávala všetko trápenie.
Prijala som tento kríž a Boh ma
odmenil pokojom. Dal mi nádej
a v tých dňoch to bolo to najdôležitejšie, čo som potrebovala.
Všetko sa začalo na sviatok
Narodenia Presvätej Bohorodičky 8. septembra. Moja dcérka
bola dva týždne po pôrode
druhého dieťaťa. Náhle sa jej
skomplikoval zdravotný stav.
Ocitla sa v nemocnici. Doma
nám veľmi chýbala, hlavne
svojim dvom deťom (mali 16
mesiacov a 2 týždne). Všetka
starostlivosť o deti a domácnosť zostala na jej manželovi,
na mne a najbližšej rodine. Už
samotná situácia bola ťažká,
no najťažšie sme znášali to, že
dcérkin zdravotný stav sa stále
zhoršoval. Lekári nás upozorňovali na to, že liečenie môže
trvať aj niekoľko mesiacov.
Kvôli deťom som nemohla
chodiť za ňou každý deň: Bolo
to svojím spôsobom pre mňa
vykúpenie, pretože pohľad
na choré dieťa, ktorému neviem
pomôcť, ma strašne ubíjal. No
jej manžel za ňou chodieval aj
niekoľkokrát denne. Prichádzal so smútkom a bolesťou
v očiach. Stačil mi jediný

Veľký dar

pohľad naňho a vedela som, že
to nie je dobré. Bolo to zo dňa
na deň horšie. Na odporúčania
mnohých sme začali uvažovať
o tom, že ju necháme previezť
do nemocnice v krajskom
meste, dokonca sme zabezpečili
jej prijatie, ale na druhý deň
bol štátny a cirkevný sviatok,
takže sa prevoz mal uskutočniť
až na nasledujúce ráno. Večer,
na sviatok Povýšenia sv. Kríža,
som šla za kňazom a poprosila
ho, aby za dcérkou zašiel a dal
jej pomazanie chorých. Pred-

pokladala som, že v jej stave
pravdepodobne nebude môcť
prijať Najsvätejšiu Eucharistiu.
Aké bolo moje prekvapenie,
keď mi večer zavolal, že sa
s dcérou rozprával a dokonca
jej mohol dať sväté prijímanie.
V ten deň jej zmenili aj liečbu,
no viem, že skutočným lekárom
bol Boh. O tom svedčia aj slová
kňaza, ktorý videl jej zdravotný
stav aj náhlu zmenu, ktorá sa
udiala pri modlitbe uzdravenia
a po prijatí Eucharistie. Bol to
zázrak uzdravenia, tak o tom

hovoril nielen kňaz, ale aj
spolupacientka, ošetrovateľ a tí,
ktorí videli, ako rýchlo nastala
zmena v jej zdravotnom stave.
Keď sme za ňou na druhý deň
prišli, bola veľmi ubolená, no
v rukách držala ruženec, ktorý
jej dal duchovný otec, a usmievala sa. Snažila sa s nami
pomaly komunikovať, aj keď to
bolo ťažké. Videli sme, ako sa
zotavuje, a to nielen liečbou, ale
predovšetkým každodenným
prijímaním Krista. Pobudla
v nemocnici ešte 8 dní, zosilnela a odvtedy je doma. Užíva
lieky, musí viac oddychovať
a šetriť sa, no jej zdravotný stav
je stabilizovaný. S radosťou
a láskou sa stará o svoje deti a ja
som veľmi šťastná a každý deň
ďakujem Bohu, že moje vnúčatká môžu byť so svojou mamou.
Keď sa dcérka začala uzdravovať, boli sme vďační za každý úsmev a každé slovo. Akú
radosť som mala, ak sa jej
podarilo vysloviť jednoduchú
vetu, spojiť dve – tri slová! Vtedy
som si uvedomila, akým veľkým
darom je slovo, aj to, ako si
tento dar nevážime. Koľko je vo
svete ohovárania, zbytočných
rečí, posudzovania, ako sa neraz
mrhá slovami a ľudia si to vôbec
neuvedomujú. Až keď vstúpi
do života trápenie a bolesť,
človek sa začne zamýšľať nad
skutočnými hodnotami. n
Katarína
ilustračná snímka:
sxc.hu
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Nech tak svieti vaše svetlo

K

eď Kristus prišiel v zime do Jeruzalema
na sviatky Posvätenia chrámu, potvrdil
v Šalamúnovom stĺporadí v rozhovore so
židmi, že je Boží syn. (Jn 10, 22) Sviatok
Posvätenia chrámu alebo Sviatok svetiel
(Chanuka) je spätý s udalosťami, ktoré
sú zaznamenané v Starom zákone, v Machabejských knihách. Posolstvom je šíriť
duchovné a fyzické svetlo do tmy tejto doby,
prinášať Božie svetlo medzi ostatné národy
sveta.
Za Antiocha IV. Epifana v 2. stor. pred
Kristom nastalo obdobie násilnej helenizá-

cie a znesvätenie druhého jeruzalemského
chrámu. Antiochus nútil židov, aby sa
klaňali modle, ktorú dal v chráme postaviť.
Pohania naplnili chrám výstrednosťami
a neprístojnosťami. Proti tomu sa postavil
kňaz Matatiáš z hasmoneovského rodu so
svojimi piatimi synmi (Machabejcami).
Oslobodili Jeruzalem a zbavili ho útlaku,
očistili chrám od modiel, postavili nový
oltár (2 Mach 6 – 10) a chceli zažať chrámový svietnik. Podľa Talmudu však našli iba
jedinú nádobu s čistým olivovým olejom
s pečaťou veľkňaza, čo stačilo iba na jeden

deň. Zázrakom však olej horel osem dní.
Za ten čas stihli pripraviť a posvätiť nový
olej. „...zapálili na svietniku lampy a v chráme zažiarilo svetlo.“ (1 Mach 4, 50)
Chanuka sa začína 25. dňa židovského
mesiaca kislev a trvá osem dní. V židovských rodinách sa zapaľujú sviece na osemramennom svietniku (chanukija), jedia sa
jedlá pripravené na oleji, modlia sa rôzne
modlitby, hlavne žalmy (30, 67, 91), a spievajú piesne.
Marica Kipikašová
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J

e polovica januára, veľmi chladno. Celý týždeň
sneží. Otec Daniel sa vrátil
z večerných bohoslužieb. Dnes
prišiel e-mail od farníčky Mirky.
Ďakujeme za milé prijatie
počas vianočných sviatkov. Môj
priateľ Ervín po týchto stretnutiach a rozhovoroch s vami chce
u nás prijať sviatosť manželstva.
Vďaka Bohu!
S pozdravom
Mirka a Ervín
Zajtra je nedeľa o Zachejovi.
Možno by to mohol použiť ako
príklad do homílie. Vianoce
majú zvláštnu moc meniť ľudí
a udalosti, pomyslel si.
Kalendár ukazoval 23.
december. Vonku fujavica. Tak
ako sa patrí na pravé Vianoce.
Pomaly sa končí predvianočný zhon, nákupy darčekov,
upratovanie a pečenie. Zuzana
v kuchyni finišuje a popri tom
premýšľa o Mirke. Má starosť
o svoje jediné dieťa. Spomína
na rizikové tehotenstvo a komplikovaný pôrod. Potrat, ktorý
jej lekári odporúčali, odmietla,
priečilo sa to jej svedomiu. Je
veriaca. Rodičia jej boli veľkou
morálnou oporou. Mamka
jej v nemocnici dala ruženec

k Božiemu milosrdenstvu,
ktorý sa denne modlila. Narodilo sa zdravé dievčatko. Ich
Mirka. Odvtedy sa ruženec stal
súčasťou ich rodinnej modlitby.
Mirka nedávno skončila vysokú
ekonomickú školu s červeným
diplomom. Ponuky na trhu práce sú u nás minimálne. Preto sa
rozhodla pracovať v Anglicku.
Do jej premýšľania zazvoní
mobil.
„Ahoj, mami,“ ozve sa dcérin
hlas. „Pre víchricu sa situácia
skomplikovala, lietadlo má
meškanie. Priletíme až zajtra
poobede. Spolu s Ervínom.“
Zuzana sa ešte stihla opýtať,
čo by jej urobilo radosť pod
vianočným stromčekom.
„Ale mami, nerob si starosti.“
Veľmi sa teší na jej príchod.
Čo im dať pod stromček?
Z telefonátov s Mirkou vie o jej
priateľovi, s ktorým sa zoznámila vo firme. Vraj fajn chlapec.
Pokrstený, ale nechodí do chrámu. Chlapec z tohto sveta, pomyslela si mamka. Vyštudoval
ekonomiku, ďalej sa vzdeláva. Je
intelektuál, hľadajúci a túžiaci
poznať pravdu o sebe, ale aj o jej
Bohu... „Chce objaviť hodnoty,
pre ktoré sa oplatí žiť,“ zdôveruje sa Mirka mamke. V spoločných rozhovoroch rozoberajú
tieto témy. Mirka tam chodí

do chrámu. Sprvu bol odmietavý, ale keď vidí, aká je Mirka
šťastná, začína o tom uvažovať.
Začiatkom decembra vyslovil
želanie, že by chcel zažiť kresťanské Vianoce. Mirka ho bez
váhania pozvala: „Idem domov
na Vianoce. Ak chceš, môžeš ísť
so mnou.“
Je Štedrý deň.
„Konečne som doma!“ zvolala
Mirka tuho objímajúc mamu
a ocka. Štedrý večer sa môže začať. Otec rodiny prečítal príbeh
z Biblie o narodení Ježiša Krista.
Spievanie kolied navodilo pravú

vianočnú atmosféru naplnenú
pokojom. Televízor nahradili
koledníci svojimi vinšmi. Keďže
všetci išli do chrámu, išiel aj
Ervín. Nerozumel ničomu, ale
spevy ho zaujali. Najviac pieseň
S nami Boh. Podobne to bolo
aj na druhý deň. Pri obede
začal klásť otázky. Ak na nejakú
nevedeli odpovedať, pomohli si
katechizmom.
Otec Daniel, miestny kňaz,
bol otvorený človek. V jeden
večer si na Mirku a Ervína našiel
čas. S trpezlivosťou odpovedal
na všetko, čo sa ho Ervín pýtal.
Aj vďaka nemu začal chápať
podstatu Vianoc. Vyrovnanosť
a pokoj, ktoré z kňaza vyžarovali, konfrontovali Ervínov doterajší život. Zrazu chápal Mirkin
postoj spred pol roka. Krátko
po zoznámení mu povedala,
že sa môžu priateliť. No chcela
mať vzťah bez hriechu – čistý.
To je to, čo ho na nej priťahovalo a stále priťahuje.
„Mirka, máš skvelých rodičov.
Sú darom jeden pre druhého aj
pre ostatných. Vôňu ich lásky,
jednoty a vzájomného porozumenia som cítil, aj keď sa
sviatky skončili. Pochopil som,
čo znamená Emanuel – Boh,
ktorý je s nami,“ zdôveril sa
Mirke po mesiaci.
Aj kvôli Ervínovi prišiel Ježiš
na tento svet. n
Ján Karas
ilustračná snímka:
holytrinitybutte.org

Urobte mi radosť, prosím!
Malá cigánočka mi chodila žobrať ku dverám. Raz
potrebovala doložiť bratovi
na lieky, druhý raz na veniec
starej mame, raz „len nejaké
drobné“. Bratov mala viac,
takže vždy bolo ktorému, staré mamy som radšej nerátala
a s drobnými som problém
nemala. Jeden týždeň však
prišla každý deň, a tak som
jej nakoniec odmietla dať jej
„drobné“. Pozrela sa na mňa
a na moje prekvapenie pokojne skonštatovala: „Dobre, veď
aj vy musíte z niečoho žiť.“

No naozajstné prekvapenie som pri nej zažila o pár
týždňov neskôr. Otrčila mi
igelitové vrecko s drobnosťami, ktoré jej zrejme tiež niekto dal, so slovami: „Vezmite
si niečo, urobte mi radosť,
prosím.“ Keď som si zmätená
s váhaním vybrala drevený
náramok, smutne dodala:
„Myslíte si, že je príjemné
žobrať?“
Zostala som zahanbená – za všetky svoje pocity,
s ktorými som jej dovtedy
veľkodušne čokoľvek dávala.
Mária Škvareninová
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Za chorých a trpiacich...
Predstav si, že môžeš vyrobiť stroj, ktorý sa nikdy nepokazí. Spravil by si taký? Aj Boh mohol stvoriť človeka, ktorý sa nepokazí ani
po hriechu v raji. Nespravil to. A tak sme krehkí, chorí a smrteľní. Nie
je to tak preto, že sa mu to „vymklo z rúk“. Čo sa teda skrýva za našimi chorobami, bolesťami a trápením?

K

atechizmová odpoveď
je, že smrť a porušiteľnosť prišli v dôsledku
hriechu Adama a Evy. Boli
vyhnaní z raja a odsúdení
na bolesť. Prečo ale Boh človeku
aj po vyhnaní z raja nenechal
jeho neporušiteľnosť? Prečo
následkom hriechu musela byť
akurát smrť, bolesť a trápenie?
Nemohol ho potrestať nejako
inak? A tu som zbadala, že
toto nebol Boží trest. Svätosť
a hriech nemôžu existovať vedľa
seba. Človek si sám spôsobil, že
musel odísť z miesta, ktoré bolo
čisté, sväté a dokonalé. Bolesť
a smrť sú dôsledkom vyhnania
z raja, vzdialenia sa z Božej prítomnosti. Nebo je miesto, kde
niet bolesti ani smútku. Mimo
raja je miesto smrti a trápenia.
Tu na zemi sa budeme trápiť,
chorľavieť a zomierať. Nezmeníme to. Ale pohľad na Božiu
rolu v našom trápení môže priniesť obrovskú úľavu. Ukážeme
si to na podobenstve o stratenej
ovci. (Lk 15, 4 – 6)
Neviem, prečo sa ovca stratila. Možno bola ľahkovážna,
zamotala sa do kríka, zlomila
si nohu... Možno si za to mohla
a možno nie. Pastier to neskú-

ma. Ide ju hľadať. Vie, že je to
hlúpučká ovca. Musí sa vrátiť,
hoci má za sebou kopu práce
a pred sebou tiež. Je unavený.
Tlačia ho topánky, stmieva sa.
Zase musí stúpať do kopca.
Nemôže zrýchliť. Potreboval by
ušetriť čas. Ale kráča pomaly.
Obzerá sa, načúva. A potom ju
nájde. Jeho námaha sa nekončí.
S radosťou ju berie na plecia.
Nenadáva jej. Smútil by, ak by
už nebehala v jeho stáde. Šiel
dlho, kým ju našiel, a teraz
pôjde rovnako dlho naspäť.
Ovečka je ťažká. Je špinavá.
Smrdí. Zašpiní sa od nej a napáchne. Je vystrašená a bľačí.
Rovno do jeho uší. Ani teraz sa
nemôže ponáhľať. Netreba, aby
sa zranil alebo ublížil ovečke.
Konečne dôjdu domov. Ovečka sa už upokojila. Ukolísaná
chôdzou mu zaspala na ramenách. Opatrne ju zloží. Jeho
únava je preč. Zavolá susedov,
aby sa tešili spolu s ním. Kto by
teraz myslel na spánok! Hádam
len ovečka. Stalo sa jej niečo zlé.
Nevie, prečo práve jej a prečo
nie inej. Je to nespravodlivé, ale
aspoň zbadala, ako veľmi ju má
pastier rád. Má boľavú nohu,
ale to prejde. Čo tam po nohe,

keď je opäť doma v bezpečí! Poučila sa, už si bude dávať pozor.
A najlepšie, ak sa už od zajtra
bude držať pri pastierovi.
Oslovila ma odpoveď jedného človeka na výčitku, že
Boh nechal Ježiša trpieť a nič
s tým nespravil, len sa pozeral
z neba. Povedal, že Boh vtedy
nehľadel z neba, z bezpečia, ale
bol na zemi, trpel a zomieral.
Ježiš je nielen človek, ale aj Boh.
Zabúdame na to. Rovnako ako
zabúdame, že sme chrámom
Svätého Ducha. Že to nie je len
neviditeľný duch, ale konkrétna osoba. Je pri nás fyzicky
prítomný. Naša bolesť je aj jeho,
lebo je v nás. Iste, za niečo si
môžeme a za niečo nie. Ale on
vie, že sme len „hlúpe ovečky“,
stvoril nás. Naša slabosť ho
neprinúti vzdať to a nechať
nás samých. On bolesť nespôsobuje. Bolesť tu jednoducho
je, lebo nie sme v raji a svet je
v moci zlého. Môže ju použiť
na naše poučenie. Ale nemyslím
si, že je taký prešpekulovaný,
že bude vytvárať zlo v nádeji,
že mu dáme možnosť pretvoriť
toto zlo na niečo dobré. To my
v utrpení príliš špekulujeme,
hľadáme príčinu a zmysel, lenže

nič z toho nenájdeme. A potom
zranení a ubolení zatrpkneme.
Namiesto toho, aby sme sa
nechali nájsť, dvihnúť na ramená a niesť domov. Do neba!
On ovečkám rozumie. Sám sa
stal baránkom, ktorý prešiel
utrpením. Tým nám umožnil
prístup tam, kde už bolesť
nebude. A tým aj vstúpil do tvojej bolesti. V podobenstve sa
nepíše nič o tých deväťdesiatich
deviatich. Verím, že sa báli o tú
jednu. Možno práve ich krik
na ňu pastiera upozornil. Naše
príhovory za trpiacich v ekténii
tiež určite pomôžu tým, ktorí
sa zamotali vo svojej bolesti
a zatúlali v hľadaní úľavy. n
Valéria Juríčková
ikona: Róbert Demko

zo života svätých

Svätý mučeník Bonifác

B

ol sluhom u bohatej rímskej občianky
Aglaje, s ktorou žil v hriešnom zväzku.
Obaja boli kresťania a boli veľmi dobročinní. Keď spoznali svoj hriech, Aglaja rozdala
svoje šperky a šaty chudobným a začala
konať pokánie. Bonifáca poslala na východ
ríše, aby tam zaopatril ostatky istého mučeníka. Nad nimi chcela postaviť chrám, aby
tak na svätcov príhovor dosiahla odpustenie
hriechov. Bonifác vzal peniaze a vydal sa

na cestu. Keď sa dozvedel, že v Tarze v Cilícii zúri kruté prenasledovanie kresťanov,
nariadil obrátiť loď. V meste poslal svojich
sluhov do pohostinstva a sám šiel na námestie. Práve tam mučili asi dvadsiatich
kresťanov. Bonifác sa pretlačil zástupom
a začal mučeníkov bozkávať a povzbudzovať. Videl to cisárov zástupca Simplicius,
ktorý si dal neznámeho zavolať. Ten pred
zástupom vyhlásil, že je kresťanom a nemá

väčšie želanie, ako trpieť pre Krista. Simplicius ho preto dal zajať. Neskôr ho mučili
a nakoniec bol v roku 307 sťatý. Bonifácovi
sluhovia zistili, čo sa stalo. Kúpili mŕtve
telo a odviezli ho do Ríma. Aglaja prijala
mŕtvolu s veľkou úctou. Pochovala ju pri
Latinskej ceste a dala postaviť nad hrobom
svätyňu. Potom žila v kajúcnosti asi pätnásť
rokov.
Jozef Gača

22 | na každý deň
PONDELOK 20. december
Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista. Hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Čítania: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329;
Mk 9, 42 – 10, 1, zač. 42

Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým
v pokoji. (Mk 9, 50)
Musíme prijať Kristovo učenie? Nemusíme!
Je celý rad rôznych smerov, ale kam nás
dovedú? Len život podľa Ježišovho evanjelia
môže dať človeku úplné šťastie teraz i v budúcnosti. Ak kresťania neprinášajú svetu
skutočné šťastie, bude to asi tým, že nežijú
svoje kresťanstvo naplno. Musíme sa teda
vrátiť k skutočnému kresťanstvu, aby sme
„osolili“ tento svet.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz kondák predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten z dňa.
(HS: 323, 154; PZ: 298, 108; HP: 311, 109)

UTOROK 21. december
Mučenica Juliána
Čítania: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač.
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43

Prosím vás, bratia, zneste slová povzbudenia. (Hebr 13, 22)
„Komu niet rady – tomu niet pomoci,“
hovorí príslovie. Pyšný človek nie je veľmi
ochotný prijímať ponaučenia, ba ani slová
povzbudenia, ak nevidí jasný cieľ svojho
snaženia. Ježiš nám ukazuje jasný cieľ, keď
hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život a aby
ho mali hojnejšie“. (Jn 10, 10) Prijmime teda
povzbudenia Cirkvi.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz kondák predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten z dňa.
(HS: 323, 155; PZ: 298, 109; HP: 311, 110)

STREDA 22. december
Veľkomučenica Anastázia
Čítania: Jak 1 , 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16,
zač. 44 (rad.); Gal 3, 23 – 29, zač. 208; Lk 7,
36 – 50, zač. 33 (sv.)

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im. (Mk 10, 14)
Nemusíme deťom brániť ísť k Ježišovi. Stačí,
ak dovolíme, aby im v tom bránila pohodlnosť, televízor či počítač, učenie práve
v čase bohoslužby a iné činnosti. Aj učeníci,
ktorých Ježiš karhal, mali ten „najlepší“
úmysel. Ale čo môže byť pre naše deti lepšie
ako stretávanie sa s Ježišom? On im chce
dávať svoje požehnanie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
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ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz kondák predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten
z dňa. (HS: 323, 156; PZ: 298, 111; HP: 311, 112)

ŠTVRTOK 23. december
Desať krétskych mučeníkov
Čítania: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 –
27, zač. 45 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk
21, 12 – 19, zač. 106 (sv.)

Učiteľ dobrý, čo mám robiť...? (Mk 10, 17)
Bohatý mládenec sa pýta, čo má robiť, hoci
to dobre vie. Hovorí: „Toto všetko som zachovával od svojej mladosti“ (Mk 10, 20), no
nie je s tým spokojný. Chce urobiť pre svoju
spásu viac, ale má aj svoje medze. Nie je
schopný rozdať majetok a nasledovať Krista.
Čo sme my ochotní urobiť pre svoju spásu?
Máme tiež svoje medze? Pane, pomôž nám
ich odstrániť!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz kondák predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten z dňa.
(HS: 323, 157; PZ: 298, 112; HP: 311, 113)

PIATOK 24. december
Mučenica Eugénia
Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Lk 2, 1 – 20,
zač. 5

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle. (Lk 2, 14)
Ľudia vždy túžili po pokoji vo svete. Vonkajšom i vnútornom. Anjeli oslavujú Boha
a ľuďom prajú pokoj. Aj my dnes oslavujeme
Boha, lebo nám poslal svojho Syna. On
prináša skutočný pokoj. „Lebo chlapček sa
nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci
bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža
pokoja.“ (Iz 9, 5)
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Menlivé časti z Predvečera Kristovho narodenia.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba,
Milostiplná. Prísny pôst. (HS: 324; PZ: 299;
HP: 312)

SOBOTA 25. december
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt 2, 1 – 12,
zač. 3

A tak už nie si otrok, ale syn... (Gal 4, 7)
Boh nám posiela svojho jednorodeného Syna
z lásky, aby sme sa stali aj my Boží synovia
a dcéry. Je to najvzácnejší Boží dar. Chce nás
oslobodiť, aby sme neboli otrokmi hriechu,
a urobiť nás dedičmi večného života. Čo mu
ponúkneme my? Aký dobrý skutok vykoná-

me? Koho obdaríme, koho potešíme, komu
ponúkneme svoj čas, svoj úsmev...?
Liturgia: Antifóny sviatku. Vchod, tropár,
Sláva, I teraz kondák, prokimen, aleluja
a pričasten zo sviatku. Namiesto Svätý Bože
sa spieva Ktorí ste v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos
z utierne sviatku. Myrovanie. Prikázaný
sviatok. (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

NEDEĽA 26. december
Nedeľa po Kristovom narodení. Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 2, 13 – 23,
zač. 4 (ned. po nar.)

Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema,
aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho
pätnásť dní. Iného z apoštolov som nevidel,
iba Jakuba, Pánovho brata. (Gal 1, 18)
Pavol hlása evanjelium, ktoré prijal od Ježiša
Krista. Jeho učenie nemá ľudský pôvod. Aj
keď máme mnohých poslov, apoštolov, štyri
kánonické knihy evanjelia, evanjelium je
len jedno. Aj Pavol má v úcte tých, ktorí sú
Ježišovi blízko. Jeho cesta vedie ku Kéfasovi
– Petrovi a k Jakubovi, ktorý bol Ježišovým
príbuzným. Aj my si dnes uctime tých,
ktorí sú Pánovi blízko. Oslavujeme svätých
a spravodlivých, Jozefa Snúbenca, Dávida
Kráľa, Jakuba, Pánovho brata, a Bohorodičku Pannu Máriu s jej zborom. Títo ľudia sú
úzko spätí s osobou Krista. Takéto spojenie
s ním malo vlastne len zopár ľudí. Každý
z nás by sa mohol spýtať: „Ako ďaleko som
od neho ja?“ Nemôžeme s ním síce mať spojenie cez fyzické príbuzenstvo, ale môžeme
s ním byť spojení vnútorne.
Pri krste sa kňaz krstenca pýta: „Zjednocuješ sa s Kristom?“ A ten odpovedá: „Zjednocujem sa!“ Toto zjednotenie sa deje aj cez
prijatie Ježišovho evanjelia. Prijať ho v celej
jeho šírke a žiť podľa neho nie je ľahké. Stále
sa nájdu takí, ktorí ho chcú prekrútiť podľa
svojich predstáv. Prispôsobiť ho duchu tohto
sveta. Musíme si dať na nich pozor. Snažme sa prijať Ježišovu radostnú zvesť v jej
originálnej podobe a prenášať ju do každodenných skutkov. Len tak sa s ním budeme
naozaj zjednocovať.
Liturgia: Hlas šiesty. Evanj. na utierni deviate. Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo
prvá a druhá antif. sviatku a tretia každ.
s refrénom sviatku). Vchod nedeľný. Tropár
šiesteho hlasu, Narod. a svätým, Sláva,
kondák svätým, I teraz, kondák Narodenia.
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a svätým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 149,
328, 330; PZ: 103, 304, 306; HP: 104, 317, 321)
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PONDELOK 27. december
Apoštol, prvomuč. a archidiakon Štefan
Čítania: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, Ap. zač. 17;
Mt 21, 33 – 42, zač. 87

Vinicu prenajme iným vinohradníkom,
ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.
(Mt 21, 41)

Krv mučeníkov je semenom kresťanov. Keď
izraelský národ neprijal svojho Mesiáša,
Božie prisľúbenia sú dané „iným vinohradníkom“ zo všetkých národov. Aj my k nim
patríme. Mučeníctvo svätého Štefana prinieslo úrodu pre celú Cirkev. Naše svedectvo
viery je tiež svedectvom pre všetkých.
Liturgia: Antifóny ako 26. decembra.
Po vchode Poďte, pokloňme sa... z Panny
narodený... Tropár Narodenia a Štefanovi,
Sláva, kondák Štefanovi, I teraz, kondák
Narodenia. Prokimen, aleluja a pričasten
z Narodenia a Štefanovi. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. (HS: 332; PZ: 308; HP: 318)

UTOROK 28. december
20-tisíc nikomédskych mučeníkov
Čítania: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23,
zač. 50

Z tých istých úst vychádza dobrorečenie
i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia
moji. (Jak 3, 10)
Čo vychádza z našich úst? Dobrorečenia či
zlorečenia? Jazyk môžeme využiť i zneužiť.
Naša prirodzenosť je dedičným hriechom
naklonená k zlému, preto využívať ho vždy
správne nie je jednoduché. Ježišu, ty si
prišiel napraviť našu prirodzenosť, nauč nás
správne využiť dar reči!
Liturgia: Antifóny ako 26. decembra.
Po vchode Poďte, pokloňme sa... z Panny
narodený... Tropár z Narodenia, Sláva, I teraz kondák z Narodenia. Prokimen, aleluja
a pričasten z Narodenia. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

STREDA 29. december
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť
v Betleheme
Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 –
26, zač. 51 (rad.); 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (deťom)

Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku.
(Mt 2, 13)

Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra!
Svätý Jozef neotáľal. „On vstal, vzal za noci
dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.“ (Mt

2, 14) Len tak uchránil Ježiša pred zlobou
Herodesa.
Zlobe tohto sveta môžeme úspešne odporovať, len keď budeme počúvať Boží hlas
a pohotovo naň reagovať.
Liturgia: Menlivé časti ako 28. decembra.

ŠTVRTOK 30. december
Mučenica Anýzia
Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 –
33, zač. 52

Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche;
a každá takáto chvála je zlá. (Jak 4, 16)
Zajtra končíme ďalší občiansky rok. Je čas
bilancovať. Čo nám tento čas priniesol?
Mnohé veci sa podarili, mnohé nevyšli presne podľa našich predstáv. Zvykneme hovoriť:
„To som dokázal..., v tom som pokročil...“
No samochvála zaváňa pýchou. Nič z toho,
čo sme dokázali, sme neurobili bez Božej
pomoci. Nezabudnime sa Bohu poďakovať.
Liturgia: Menlivé časti ako 28. decembra.

PIATOK 31. december
Prepodobná Melánia Rímska
Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač.58;
Mk 12, 1 – 12, zač. 53 (rad.) 1 Tim 6, 11b – 16,
zač. 288; Mt 12, 15b – 21, zač. 46b (sob. po nar.)

Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života. (1Tim 6, 12)
Dnes mnoho ľudí oslavuje. Teší sa, že máme
Silvester. Aj kresťan má právo na oddych
a zábavu, ale naše úsilie o „spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť“
nemá nikdy voľný deň. Máme stále „bojovať
boj viery“. Teda aj náš oddych a zábava majú
byť prežívané tak, aby sme zachovali prikázania a bez poškvrny vydávali dobré svedectvo.
Liturgia: Menlivé časti ako 28. decembra.
Voľnica.

SOBOTA 1. január
Obrezanie Pána. Arcibiskup Bazil Veľký
Čítania: Kol 2, 8 – 12, zač. 254; Lk 2, 20 – 21.
40 – 52, zač. 6 (sviatku); Hebr 7, 26 – 8, 2,
zač. 318; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.); 1 Tim
3, 14 – 4, 5, zač. 284; Mt 3, 1 – 11, zač. 5 (sob.
pred Bohozj.)

Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide
o môjho Otca? (Lk 2, 49)
Zase ideme do cerkvi? Len teraz sme mali
Vianoce, zajtra je nedeľa, potom Bohozjavenie a zase nedeľa. Niekto to môže pociťovať
ako množstvo povinností. Ježiš nás učí,
že máme byť tam, kde ide o nášho Otca.
Oslavovať Boha v chráme, v spoločenstve

veriacich, je to, čo nás má napĺňať radosťou.
Čas zasvätený Bohu je najlepšie využitým
časom nášho života.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého.
Predobr. antifóny a blaženstvá. Vchod
každodenný. Tropár Obrezaniu a Bazilovi,
Sláva kondák Bazilovi, I teraz Obrezaniu.
Prokimen, aleluja a pričasten Obrezaniu
a Bazilovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Z teba, Milostiplná. Myrovanie. Prikázaný
sviatok. (HS: 356; PZ: 313; HP: 325)

NEDEĽA 2. január
Nedeľa pred Bohozjavením. Rímsky
pápež Silvester
Čítania: 2 Tim 4, 5 – 8, zač. 298; Mk 1, 1 – 8,
zač. 1 (ned. pred Bohozj.); Hebr 7, 26 – 8, 2,
zač. 318; Jn 15, 1 – 7, zač. 50 (sv.)

Po mne prichádza mocnejší, ako som ja.
Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. (Mk 1, 7)
Človeku dobre padne, keď ho niekto pochváli.
Ukázať na druhého, že je väčší, to chce dávku
pokory. Ján – „veľký pred Pánom“ (Lk 1, 15)
má v sebe dosť pokory, aby povedal: „Ja nie
som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu
remienok na obuvi“. (Mk 1, 7b) Jánova pokora
sa tu nevzala sama od seba. Od vekov si ho
Boh vyvolil, v lone matky ho naplnil Svätý
Duch. Od mladosti sa cvičil v sebaovládaní.
Odriekal si jedlo, nosil skromné šaty a žil
v modlitbách spojený s Bohom. Tak sa učil
pokore a sebaovládaniu. V Ježišovi spoznáva
Mesiáša, a preto má pred ním úctu. No aj
Ján chce mať istotu a posilu vo viere, preto
posiela svojich učeníkov za Ježišom s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme
čakať iného?“ (Lk 7, 19) V kondáku predsviatku Bohozjavenia spievame: „Pán dnes stojí
v jordánskych vodách a k Jánovi volá: ,Neboj
sa ma pokrstiť...‘“ Svätý Ján môže byť aj pre
nás vzorom svätosti, askézy, ale aj opravdivej
pokory. Aj našou úlohou je uvedomiť si, kto
je Ježiš. Spoznávať v ňom Mesiáša, Božieho
Syna a svojho Spasiteľa, ktorý prišiel na svet.
Dáva sa nám poznať priamo, keď Otec o ňom
vydáva svedectvo po krste a pri Premenení.
Nepriamo ho môžeme spoznať cez jeho
učenie, zázraky, smrť a zmŕtvychvstanie. Jeho
prítomnosť môžeme prežívať cez Cirkev a cez
sviatosti, zvlášť cez Eucharistiu.
Liturgia: Hlas siedmy. Evanjelium na utierni desiate. Predobr. antifóny a blaženstvá.
Tropár siedmeho hlasu a predprazdenstva.
Sláva kondák hlasu, I teraz kondák predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten
z nedele pred Bohozjavením. (HS: 150, 339,
338; PZ: 104, 316, 315; HP: 107, 328, 327)
Michal Vasiľ ml.
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Narodenie Krista
T
oto ikonické zobrazenie
s veľkou jasnosťou a jednoduchosťou reprodukuje evanjeliové rozprávanie,
obohatené o detaily pod
vplyvom rozmanitých
prameňov, ktoré sú často
spojené s miestnymi
tradíciami a apokryfnými
evanjeliami či legendami,
ktoré nie sú obsiahnuté
v kánonických evanjeliách. Je pravdou, že počas
stáročí sa rozmanitými
vplyvmi v rôznych častiach
kresťanského sveta v ikonografii Kristovho narodenia
stretávame s rozmanitými
detailmi a rôznorodosťou
usporiadania jednotlivých
postáv v ikone, no všeobecne zaužívaná základná schéma
zostala nezmenená až dodnes:
Božie Dieťa – Kristus, Presvätá
Bohorodička, Jozef, hviezda,
zvieratá, pastieri a mágovia.
V centre ikony je zobrazená
jaskyňa so zvieratami a pred
ňou mierne polosediačky alebo
ležiac Presvätá Bohorodička
s Dieťaťom – Kristom.

Dieťa Ježiš
Ježiš je na ikone zobrazený
v samotnom centre ikony. Jeho

mŕtveho ako predobraz uloženia do hrobu na Veľký piatok,
čo zvýrazňujú aj jasle, v ktorých

hlava leží na zvislej osi ikony,
ktorú vytvárajú tri lúče (inokedy len jeden) hviezdy ako znak
Svätej Trojice, ktorá zostupuje
na Krista z nebeských sfér symbolizujúcich Boha. Hviezda poukazuje na pravé svetlo – Krista,
ktorý prišiel, aby zažiaril do tmy
hriechu pohanského sveta. Je
zavinutý do plienok na spôsob

je uložený. Majú tvar hrobu.
Plienky, v ktorých je malý Ježiš
zavinutý, sú predobrazom plaščenice, do ktorej bude zabalené
jeho mŕtve telo. Toto zobrazenie symbolicky zvýrazňuje
Kristovo mesiášske poslanie
– rodí sa v útrobách zeme, aby
za nás zomrel, smrťou smrť
premohol a daroval nám večný

FILM: Remember me (Nezabudni na mňa)

INZercia

Kto si myslel, že Robert
Pattinson je dobrým
hercom len vo filmovej
ságe Twilight, mýlil sa.
Svoje herecké umenie
predviedol aj vo filme
Remember me, ktorý sa
zdá na prvý pohľad ako
obyčajná rodinná dráma,
v ktorej narušené vzťahy hrajú hlavnú
úlohu. No prvý pohľad je len klam. Cesta
za láskou a pochopením je niekedy ťažšia,
než si myslíme. Čo ak príde jeden moment,
jedna chvíľa, jeden deň, ktorý všetko zmení
a naše ťažko budované vzťahy sa zrúcajú?
Zhliadnite túto skvelú drámu a na konci
si uvedomíte hodnotu chvíľ, ktoré si nevážime a nevnímame ako dôležité, pretože sa
všetko stáva samozrejmosťou. Tento film
mení každú našu samozrejmosť na výnimočnosť.
Lukáš Petruš

život. Mesiášske poslanie Krista
darovať život tým, že sa narodil
v útrobách zeme (v jaskyni), korešponduje s evanjeliovým
obrazom v slovách Spasiteľa o horčičnom semienku
z podobenstva o nebeskom kráľovstve. Horčičné
semienko, najmenšie zo
všetkých semien, vložené do zeme môže vyrásť
na obrovský košatý strom.
Tak aj Kristus zrodený
v lone zeme, v pochmúrnej tmavej jaskyni, je tým
semienkom, z ktorého
vzišiel nový život. Z neho
sa zrodila Cirkev, ktorej
košatá koruna sa rozrástla
po celom svete. Preto ako
symbol semena života
nebol Spasiteľ Bohorodičkou
uložený v dome či maštaľke
na zemskom povrchu, ale
v jaskyni, v hlbinách zeme, čím
boli posvätené samotné zemské
útroby. V tej chvíli prijali
do seba „soľ“ – nový, doteraz
nepoznaný život. n
Milan Gábor
snímka: Mark Pearson

HUDBA: Silverline – Voices
in the Night
Skupina Silverline
(Striebristá línia) vydala
nové CD s názvom Voices in the Night (Hlasy
v tme), ktoré ma veľmi
príjemne prekvapilo.
Táto skupina, ako sama vraví, nechce byť
ďalším idolom ani hviezdou v šoubiznise,
ale kresťanskou pochodňou vo svete, ktorá
horí za pravdu. V tomto albume sa skladby
odlišujú zvukovým prevedením. Rôznymi formami modifikujú rockovú hudbu,
aj keď cítiť ich spoločný základ. Skladby
sú veľmi rytmické, príjemné, s častými
melodickými variáciami, no zároveň sa
vyznačujú jednoduchým textom bez zložitých slovných zvratov. Aj preto je toto CD
príjemným spestrením zbierky každého
nadšenca kresťanskej hudby.
Lukáš Petruš
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spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – január
50 rokov: Marta Birošová, Okružná; Mária
Šoganičová, Vranov nad Topľou; František
Varga, Šamudovce
60 rokov: Helena Belejová, Dlhé Klčovo;
Anna Horňáková, Košice; Mgr. Anna Hužvejová, Svidník; Jolana Kotunová, Záhor;
PhDr. Marta Maskaliková, Bukovce; Anna Maťašová, Kuzmice; Anna Semanová, Sečovce
70 rokov: Štefan Danko, Kysta; Helena
Kostovčíková, Dúbravka; Ing. Alexander
Roman, Nový Ruskov; Mária Zolovčíková-Ličková, Moravany
75 rokov: Michal Drobňák, Sečovce; Anna
Guľová, Ďurďoš; Helena Kandravá, Svidník;
Zuzana Labačová, Michalovce; Milada Mišová, Baškovce; Ladislav Olexa, Moravany; Margita Rácová, Michalovce; Helena Stoilová,
Zemplínske Jastrabie; Júlia Špesová, Prešov
80 rokov: Anna Blašková, Rakovčík; Mikuláš
Jurčenko, Ďačov; Michal Kavalec, Miňovce;
Mária Kopčová, Zemplínska Teplica; Anna
Olexová, Porúbka; Margita Pdáčová, Sírnik;
Mária Raticová, Geraltov; Zuzana Senčáková,
Moravany
85 rokov: Mária Háciavá, Zalužice; Helena
Košlábaová, Zemplínske Jastrabie; Mária Koťuhová, Spišská Nová Ves; Mária Modráková,
Úbrež; František Slaninka, Sobrance
90 rokov: Anna Kuklincová, Záhor; Andrej
Mikita, Moravany; Ján Poprík, Pozdišovce
95 rokov: Mária Bosáková, Spišská Nová Ves
Srdečne blahoželáme!
Poďakovanie
V mene výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda
úprimne ďakujeme všetkým zainteresovaným speváckym zborom, ktoré 20. novembra
v Michalovciach prispeli svojím spevom
k dôstojnej spomienke na 20. výročie smrti
otca ThDr. Jána Murína. Podľa želania jeho
rodiny bude za každý zúčastnený zbor predsedom spolku odslúžená jedna svätá liturgia.
Členské podiely
Prosíme všetkých našich členov, aby si prostredníctvom svojej farnosti prevzali spolkový
kalendár na rok 2011 a podielovú knihu
Na vlnách Rádia Vatikán. V prípade záujmu
možno podielovú knihu doobjednať vo vydavateľstve BYZANT Košice, s. r. o. (byzant@
mail.t-com.sk). Veľadôstojných otcov farárov
prosíme, aby vyzbierané členské poplatky
uhradili na účet spolku: 4470004207/3100
v Ľudovej banke, a.s.
Prehliadka Christos raždajetsja
Aj tohto roka bude spolok organizovať
nesúťažnú prehliadku gréckokatolíckych
vianočných piesní, vinšov a hier pod názvom
Christos raždajetsja. Prehliadka sa uskutoční
v nedeľu 26. decembra v Strážskom so začiatkom o 14.30 hod. Prihlásiť sa možno na Gréckokatolíckom farskom úrade v Strážskom
alebo v ústredí Spolku sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach. Tešíme sa na vašu účasť.
Výbor spolku
koinonia sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete
osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova:
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí,

hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium“.
Liturgie s modlitbami za uzdravenie
07.11. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
05.12. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
09.12. 18.00 hod. Humenné-mesto – gr.
kat. chrám
17.12. 17.00 Levoča – gr. kat. chrám
09.01. 09.30 Ľutina – bazilika minor
• modlitba chvál
• svätá liturgia
• modlitba za uzdravenie duše i tela
• modlitby za individuálne potreby
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk; sek@koinoniapo.sk
blahoželáme
21. novembra oslávil
náš manžel, otec, dedko Michal Mihaľov
krásne životné jubileum – 60 rokov.
Posielame vám duchovnú kyticu a prosíme, nech vás Ježišova
láska prameniaca z kríža posilňuje, nech vás
Svätý Duch na každom kroku osvecuje, nech
vás Božia Matka navždy ochraňuje.
K tomu ešte šťastie, zdravie, vytrvalosť
a rodinnú pohodu na mnohaja i blahaja lita
vyprosujú manželka Anna, syn Ľubomír s rodinou, syn Michal s rodinou, svatka Valisková
a svatovci Barnovci. Vnúčikovia Miško a Ľubko
dedka bozkávajú.
23. decembra 2010
sa dožíva okrúhleho
životného jubilea
50 rokov naša drahá
manželka, mamka
a babka Eva Onofrejová z Trnkova.
Pri tejto príležitosti
sa ti chceme úprimne poďakovať za všetku
tvoju starostlivosť a obetavosť a do ďalších
rokov ti vyprosujeme dobré zdravie, pokoj
a Božie požehnanie.
manžel Jozef, syn Jozef, dcéra Lucia s manželom a vnučky Alexandra a Viktória
Náš duchovný otec
Igor Cingeľ oslávi
24. decembra, na najkrajší sviatok roka –
Narodenie Pána Ježiša
Krista, svoje krásne
životné jubileum – 30
rokov života.
Drahý náš duchovný otec Igor,
k vášmu sviatku srdečne blahoželáme
a do ďalších rokov vyprosujeme od nebeského Otca pevné zdravie, ochranu Presvätej
Bohorodičky, dary Svätého Ducha, aby ste aj
naďalej rozdávali úctu a lásku k svätým liturgiám, modlitbám a ľubozvučným piesňam,
ktoré v našej kaplnke často zaznievajú.
K tomu ešte šťastie, radosť a spokojnosť vo
vašej rodinke, ako aj v kruhu farskej rodiny.
Mnoho rokov, šťastných rokov želajú farníci
gréckokatolíckeho spoločenstva a veriaci
z Kaplnky sv. Anny v Trenčíne.
sPOMÍNAME
Klesli ruky, ktoré pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Stíchol dvor aj dom,

nepočuť jeho hlas v ňom.
Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami.
15. decembra 2010
uplynie rok, čo nás vo
veku 77 rokov predišiel do večnosti môj
drahý manžel, náš
starostlivý otec, dedko a pradedko Ján
Jarošik z Levoče.
S láskou a vďakou spomínajú a za tichú
spomienku v modlitbách veľadôstojnému
otcovi duchovnému Rastislavovi Višňovskému, rodine a všetkým priateľom ďakujú
manželka Elena, dcéra Mária a synovia Ján,
Peter a Ľubomír s rodinami.
Večná mu pamiatka, blažený pokoj,
večná mu pamiatka!
poďakovanie
Ďakujeme nebeskému Otcovi za duchovného
otca Jozefa Novického, ktorý pôsobil medzi
nami päť plodných rokov.
Vyslovujeme vám, otec Jozef, úprimné poďakovanie za obetavú prácu, lásku, dobrotu, otcovský prístup, rady, modlitby, pôsobivé, ale
výstižné kázne a otvorený prístup k veriacim.
Zorganizovali ste výučbu v biblickej škole,
modlitby matiek, modlitby otcov, modlitby
prvých piatkov s celodennou adoráciou pred
Najsvätejšou Eucharistiou, konali sa sväté
liturgie s modlitbami za uzdravenie.
Nedá sa nespomenúť skrášlenie chrámu
maľbou svätyne, vynovenie farskej budovy,
spoločné duchovné tábory mládeže, ale
najmä nezabudnuteľné, už niekoľko desaťročí
očakávané sväté misie konané v decembri
2007 a obnovené v roku 2008.
Drahý otec Jozef, z celého srdca vám spolu
s rodinou želáme dobré zdravie, veľa Božích
milostí a od nebeskej Matky ochranu a pomoc
na vašom novom pôsobisku.
Nech sa váš krásny hlas ozýva ďaleko do diaľav a priláka všetky zatúlané ovečky.
Na mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci zo Sečovskej Polianky
oznamy
Gréckokatolíci v Trnave prosia o finančnú
podporu na kúpu farského bytu. Číslo účtu
je 10 51 70 00 01 / 1111. Pán Boh odmeň!
otec Ján Burda SJ a farníci
Večeradlo v Sečovskej Polianke
Gréckokatolícka farnosť v Sečovskej Polianke
vás pozýva na vianočné večeradlo s Presvätou
Bohorodičkou, ktoré sa uskutoční v Chráme
sv. proroka Eliáša v Sečovskej Polianke v pondelok 27. decembra 2010 s vdp. Jaroslavom
Střížom, kňazom Pražskej arcidiecézy.
Program:
17.00 božská liturgia
18.00 večeradlo s Presvätou Bohorodičkou
a modlitba za vyliatie darov Svätého Ducha
Betlehemské svetlo
V sobotu 11. decembra prevzali slovenskí
skauti vo Viedni Betlehemské svetlo. Cez noc
ho previezli do Vysokých Tatier, kde ho odovzdali poľským kolegom počas svätej omše
v nedeľu 12. decembra vo farskom Kostole
sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci.
Púť Betlehemského svetla pokoja po Slovensku
sa začne 19. decembra, keď si ho budú môcť
zapáliť všetci obyvatelia Slovenska. V tento

deň sa Betlehemské svetlo pokoja dostane
aj na najvyššie obývané miesto na Slovensku
– na Lomnický štít. Sem ho vynesú skauti
z Podtatranskej skautskej oblasti.
SITA
Po stopách Troch kráľov: astrofyzika ako
duchovná cesta
Centrum spirituality Východ – Západ Michala
Lacka v Košiciach vás pozýva 22. decembra
2010 o 18.00 hod. (Komenského 14 v Košiciach) na prednášku P. Pavla Gábora SJ,
PhD., z Vatikánskeho observatória s názvom
Po stopách Troch kráľov: astrofyzika ako
duchovná cesta.
P. Pavol Gábor SJ je košický rodák (nar. 1969),
vyštudoval fyziku elementárnych častíc na MFF
UK v Prahe, filozofiu v Krakove a teológiu v Paríži, kde získal doktorát z astrofyziky. Pracuje vo
Vatikánskom observatóriu v Arizone. Zaoberá
sa vývojom astronomických prístrojov zameraných na spektroskopiu exoplanét.
-mv
inzercia
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
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
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02
Vranov n/T.
Predám rodinnú hrobku – suchú, vybetónovanú, s krytom, pre 3x2 truhly na Cintoríne
Slávičie údolie v Bratislave. Výhodná kúpa.
Telefón: 02 555 76 222 (večer)
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tv lux – doma je doma
Pondelok – Piatok 06.45 Správy / Spravodajský
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 12.00
Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 22.50 Doma je
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
20.12. (december) 08.30 Sme katolíci – Kult
svätých 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský
súhrn 10.20 Z prameňa P 13.00 Božie deti – U nás
je advent Filipovka 13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri
káve 15.00 Octava dies 15.30 Katechéza 15.45
Poézia 16.00 Poltón 16.30 Mestečko nádeje 16.45
Medzi nebom a zemou 17.30 Doma je doma P
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50
Putovanie po Svätej zemi P 18.55 Semienka slova P
19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P
20.10 Celou vetou P 20.20 U Pavla P 21.45 Pri káve
22.25 Storočie reforiem – Protestantská reforma
21.12. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – magazín – Taký všedný život (Rumunsko) ⓬ 11.30
Štúdio AHA! 12.30 Storočie reforiem – Protestantská reforma 13.00 Katechézy Benedikta XVI.
13.30 Závislosti – Never more ⓬ 13.40 Celou
vetou 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00
Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30
Sme katolíci – Kult svätých 17.00 Vlastná cesta
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie po Svätej zemi P 18.55
Sekty v Bolívii P 19.25 Octava dies 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.20 Tandem kvíz
21.00 Gurmánska misia 21.15 FILMiX ⓬ 21.45
Pri káve 22.25 Semienka slova
22.12. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Krátka rozprávka 09.00 Doma je doma 10.00
Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Generálna
audiencia P 12.30 Semienka slova 13.00 Poltón
13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00
Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem kvíz 16.30
Centrum nápadov 17.10 Katechéza 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie po Svätej zemi P 18.55 Benediktínsky kláštor Turvey v Anglicku P 19.25 Gurmánska
misia P 19.40 Kniha 19.55 Prehľad katolíckych
periodík P 20.00 Správy P 20.10 Závislosti – Díler
Božieho slova ⓬ P 20.20 UPéCé live P 21.15
Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Sekty v Bolívii
23.12. (štvrtok) 08.30 Starý zákon (35) 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 11.50
Prehľad kat. periodík 12.30 Sekty v Bolívii 13.00
Poltón klub 13.55 Závislosti – Díler Božieho slova
⓬ 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín
– Taký všedný život (Rumunsko) ⓬ 16.00 Kniha
16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 Krátka rozprávka
16.55 Octava dies 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
po Svätej zemi P 18.55 Quo vadis – Iracký exodus
⓯ P 19.25 Poltón 19.50 Návratka 20.00 Správy P
20.10 Celou vetou 20.20 Medzi nebom a zemou P
21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri káve 22.25
Benediktínsky kláštor Turvey v Anglicku
24.12. (piatok) 07.30 Pastorále P 08.05 Doma
na Vianoce P 12.00 Vianoce kade-tade P 12.20
Cesta do Betlehema P 13.10 Malokarpatský
betlehem P 13.20 Vianoce s Križovankou P 13.45
Medzi nebom a zemou 14.25 Skutočný príbeh
o láske P 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Drotár
za kamerou P 15.50 Vianočný koncert zo Stupavy P
16.30 Božie slovo Mt 1 – 2 P 17.00 Vianočný
príhovor P 17.05 Vianoce P 17.35 Betlehemské
mystérium – Slovenské betlehemy P 18.00 Adore-
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mus – čas radosti, veselosti P 18.15 Poézia P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Karol P 19.55 Putovanie
po Svätej zemi P 20.00 Vianočný príhovor P 20.15
V dobrom aj zlom ⓬ P 21.45 Štúdio špeciál P
22.00 Polnočná sv. omša z Vatikánu P
25.12. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Starý zákon
(36) P 07.25 Sme katolíci – Vianoce P 07.50
Klbko P 08.05 Centrum nápadov P 08.30 Mestečko
nádeje P 08.45 Krátka rozprávka 09.00 V dobrom
aj zlom ⓬ 10.30 Svätá omša zo Šaštína P 12.00
Urbi et orbi P 13.00 Doma na Vianoce 17.00 Civilizácia lásky – Ekumenizmus P 17.30 Betlehemské
mystérium – Betlehemy Európy a Ázie P 17.50
Bonifác a zázračný anjel P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Tandem kvíz P 19.25 Narodil sa Kristus
Pán – Třebechovický betlehem P 19.55 Vianočný
príhovor P 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 Don
Camillo ⓬ P 22.10 Drotár za kamerou 22.45
Vianočný koncert zo Stupavy 23.30 Vianoce
26.12. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Klbko 07.15 Mestečko nádeje 07.30 Bonifác
a zázračný anjel 08.15 Narodil sa Kristus Pán –
Třebechovický betlehem 08.45 Adoremus – Adeste
Fideles – Vianoce P 09.00 Rodina – kolíska života
a lásky P 10.00 Svätá omša (PO) P 11.15 Rozprávanie o Vianociach – páter Šebastián Labo SJ P
11.30 Civilizácia lásky – Ekumenizmus 12.00 Anjel
Pána P 12.30 Poézia P 12.45 Karol 14.00 Jasličková
pobožnosť z Terchovej P 15.30 Don Camillo ⓬
17.15 Rozprávanie o Vianociach – páter Šebastián
Labo SJ 17.30 Octava dies P 18.00 Civilizácia lásky
– Po koncile P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Vlastná
cesta P 19.10 Betlehemské mystérium – České
a moravské betlehemy P 19.40 Katechéza P 19.50
Vianočný príhovor P 20.00 Spravodajský súhrn
20.15 Barberbieni P 21.10 Večerná univerzita P
21.15 Civilizácia lásky – Ekumenizmus 23.05
Eurokoledy P 23.05 Moja misia – magazín – Taký
všedný život (Rumunsko) ⓬
27.12. (pondelok) 08.30 Sme katolíci – Vianoce
09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn
10.20 Z prameňa P 10.30 UPéCé live 11.30 FILMiX
⓬ 12.30 Quo vadis – Iracký exodus ⓯ 13.00
Sekty v Bolívii 13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri káve
15.00 Octava dies 15.30 Katechéza 15.45 Poézia
16.00 Poltón 16.30 Mestečko nádeje 16.45 Lectio
divina 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Dobrý pastier – Msgr. Jesús Juarez P 19.25
Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj
názor P 20.20 U Nikodéma P 21.45 Pri káve 22.25
Storočie reforiem – Katolícke reformy
28.12. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – magazín – Taký všedný život (Rumunsko) ⓬ 11.30
Štúdio AHA! 12.30 Storočie reforiem – Katolícke
reformy 13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30
Závislosti – Díler Božieho slova ⓬ 13.40 Môj
názor 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve
15.00 Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium
16.30 Sme katolíci – Vianoce 17.00 Vlastná cesta
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Svätá
zem – Na druhej strane múru ⓬ P 19.25 Octava
dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou
vetou 20.20 Tandem kvíz 21.00 Gurmánska misia
21.15 Saleziánsky magazín 21.45 Pri káve 22.25
Dobrý pastier – Msgr. Jesús Juarez
29.10. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Krátka rozprávka 09.00 Doma je doma 10.00
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P
10.30 Generálna audiencia P 12.30 Dobrý pastier
– Msgr. Jesús Juarez 13.00 Poltón 13.30 Večerná

univ. 14.15 Pri káve 15.00 Lectio divina 15.45 Tandem kvíz 16.30 Centrum nápadov 17.10 Katechéza
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55
Pravoslávny ženský kláštor Zerbista v Grécku P
19.25 Štúdio AHA! 20.00 Správy P 20.10 Závislosti – Attilova méta ⓬ P 20.20 Poltón klub P
21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Svätá
zem – Na druhej strane múru ⓬
30.12. (štvrtok) 08.30 Starý zákon (36) 10.00
Správy 10.25 Mikrodokument P 12.30 Svätá zem –
Na druhej strane múru ⓬ 13.00 UPéCé live 13.55
Závislosti – Attilova méta ⓬ 14.15 Pri káve 15.00
Moja misia – magazín – Taký všedný život (Rumunsko) 16.00 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45
Krátka rozprávka 16.55 Octava dies 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Obnova viery
– Ukrajina – životom pulzujúci seminár P 19.25
Poltón P 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj
názor 20.20 Lectio divina 21.00 Hudobné pódium
21.45 Pri káve 22.25 Pravoslávny ženský kláštor
Zerbista v Grécku
31.12. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Krátka rozprávka 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Vlastná
cesta 11.00 Večerná univ. 11.40 Katechéza 12.30
Pravosl. ženský kláštor Zerbista v Grécku 13.00
Dobrý pastier – Msgr. Jesús Juarez 13.30 Lectio
divina 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné
pódium 16.30 Starý zákon (36) 17.00 Doma je
doma P 18.00 Prvé vešpery vo vatikánskej bazilike
a Te Deum P 19.30 Luxáreň P 19.50 Návratka 20.00
Správy P 20.15 Páter Pio ⓬ P 21.50 Tandem
kvíz – finále P 22.30 Storočie reforiem – Ovocie
Tridentského koncilu P 23.15 Ďakovná pobožnosť P
01.01. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Starý zákon
(37) P 07.25 Sme katolíci – Krst P 07.50 Klbko P
08.05 Centrum nápadov 08.35 Mestečko nádeje P
08.50 Krátka rozprávka 09.05 Tandem kvíz 09.50
Celou vetou 10.00 Svätá omša z Vatikánu P 12.00
Anjel Pána P 12.30 Mariánska sobota P 13.30
Medzi nebom a zemou 14.15 Eurokoledy 15.00
Civilizácia lásky – Po koncile 15.30 Betlehemské
mystérium – Betlehemy Ameriky a Afriky P 16.00
Dobrý pastier – Msgr. Jesús Juarez 17.00 Storočie
reforiem – Ovocie Tridentského koncilu 17.30
FILMiX ⓬ 18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka P
18.45 Tandem kvíz 19.25 Katechézy Benedikta XVI.
19.50 Vianočný príhovor P 20.00 Spravod. súhrn P
20.20 Návrat Dona Camilla ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Nikodéma 23.45 Spravod. súhrn
02.01. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn
07.00 Sme katolíci – Krst 07.30 U Nikodéma
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00
Pravoslávny ženský kláštor Zerbista v Grécku 10.30
Svätá omša z Dómu sv. Martina v Bratislave P 12.00
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon
(37) 13.15 Sme katolíci – Krst 13.40 Klbko 13.55
Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje 14.35
Ako sa makový mužíček učil písmenká P 14.55
Storočie reforiem – Ovocie Tridentského koncilu
15.30 Návrat Dona Camilla ⓬ 17.20 Návratka
17.30 Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná
cesta 19.15 Poézia 19.30 Kniha 19.45 Katechéza
⓬ P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Závislosti
– Attilova méta ⓬ 20.25 Svätá zem – Na druhej
strane múru ⓬ 20.50 Putovanie kalváriami 21.00
Večerná univerzita P 21.40 Môj názor 21.50 Moja
misia – magazín – Za obzor (Haiti) ⓬ 22.50
Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn

stv – jednotka
24.12. (piatok) 19.15 Sviatočné slovo – príhovor
k sviatku Narodenia Pána 24.00 Polnočná svätá
omša na sviatok Narodenia Pána (Bratislava-Krasňany). Celebruje Mons. František Rábek
01.01. (sobota) 11.00 Novoročná svätá omša
(Bratislava). Celebruje Mons. Stanislav Zvolenský
19.50 Sviatočné slovo – príhovor na Nový rok
stv – dvojka
20.12. (pondelok) 13.45 Orientácie – Benediktíni
zo Sampora R
23.12. (štvrtok) 22.10 Vianoce v srdci – dokumentárny film o rezbárovi I. Tomešovi 22.35 Desatoro
2010 23.25 Barokové Vianoce – vianočný koncert
24.12. (piatok) 12.05 Boli v tom kraji pastieri...
Vianočná návšteva kraja okolo Banskej Štiavnice
14.45 Vianočné posolstvo – vianočný hudobný
program zo svetskej i cirkevnej hudby minulých
storočí až po súčasnosť 17.10 Betlehemský večerný salaš – hudobno-scénické vianočné pásmo
zostavené zo zbierky kolied Andreja Kmeťa 21.40
Čas radosti – vianočné koledy 23.25 Tajomstvo
Vianoc – dokument o zmysle, veľkosti a hĺbke
vianočného tajomstva
25.12. (sobota) 07.35 Jezuliatko – pôvodná
televízna bábková inscenácia o narodení Ježiša
08.25 Vianoce v Terchovej 08.30 Slávenie príchodu
Spasiteľa – dokument o slovenských betlehemoch
09.00 Evanjelické slávnostné služby Božie (Prešov).
Slávnostný kazateľ evanj. biskup Slavomír Sabol
11.55 Urbi et orbi – priamy prenos 14.30 Vianoce na Honte – dokument 17.40 Betlehemské
mystérium – séria dokumentárnych relácií o betlehemoch 19.20 Sviatočné slovo – príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika
26.12. (nedeľa) 08.35 Vianoce na Liptove – dokument o vianočných zvykoch, koledách a vinšoch
z Východnej na Liptove v prevedení folklórnej skupiny Kriváň a detského súboru Malý Kriváň 09.30
Orientácie – náboženský magazín z Košíc 10.00
Archijerejská svätá liturgia – priamy prenos
z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa
v Prešove 16.10 Zakladatelia cirkevných rádov –
Benedikt z Nursie 19.25 Sviatočné slovo – príhovor
biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi Lászla
Fazekasa 21.05 Ján Kalvín – dokument
27.12. (pondelok) 08.30 Zakladatelia cirkevných
rádov – Benedikt z Nursie R 15.30 Orientácie R
17.35 Zakladatelia cirk. rádov – Dominik de Guzmán
28.12. (utorok) 08.30 Zakladatelia cirkevných
rádov – Dominik de Guzmán R 17.35 Zakladatelia
cirkevných rádov – Bernard z Clairvaux
29.12. (streda) 08.30 Zakladatelia cirkevných
rádov – Bernard z Clairvaux R 17.35 Zakladatelia
cirkevných rádov – Svätý František z Assisi
30.12. (štvrtok) 08.30 Zakladatelia cirkevných rádov – Svätý František z Assisi R 17.05 Zakladatelia
cirkevných rádov – Ignác z Loyoly
31.12. (piatok) 06.30 Zakladatelia cirkevných
rádov – Ignác z Loyoly R
09.01. (nedeľa) 10.00 Svätá omša pri príležitosti
sviatku Krstu Pána 13.40 Orientácie – náboženský
magazín z Košíc 20.00 Sviatočné slovo

rádio lumen
18.12. (sobota) Predvianočná rozhlasová
duchovná obnova s košickým pomocným biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom 18.00 Svätá
omša (Banská Bystrica) 19.15 Modlitba radostného
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ruženca 20.00 Modlitba vešpier 20.30 Eucharistická
adorácia 21.30 Úvahy 22.30 Kontakt s poslucháčmi
19.12. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Zjavenie
slova – fragment zo života apoštola Jána
23.12. (štvrtok) 14.00 Vo väzení našiel Boha 15.00
Africké Vianoce 18.00 Emauzy – Svätá omša (Banská
Bystrica) 22.00 Vianoce bez nich – reportáže
24.12. (piatok) 11.00 Rodinné betlehemy Kataríny
Slivkovej 13.00 S ruskou novinárkou Magdou o tom,
ako našla vieru práve na Vianoce, ako aj o ruských
Vianociach 14.00 Rozhlasová hra Z rodu kráľovského
15.00 Kým sa rozsvietil vianočný stromček – reportáž
sVojtechom Majlingom o predvianočnom a vianočnom
zvykosloví 16.00 Emauzy – Vigílna svätá omša (Kežmarok) 17.30 Príhovor gen. riaditeľa Rádia Lumen
Juraja Spuchľáka 18.00 Pásmo slovenských vianočných
kolied 23.55 Polnočná svätá omša (Košice)
25.12. (sobota) 08.30 Vianoce v Rusku 10.00 Svätá
omša (Kežmarok) 12.00 Urbi et orbi 13.00 Stretnutie
s Evou Kristínovou 14.00 Šťastné a veselé – veselohra
16.00 Vianoce oravských plátenníkov 18.00 Emauzy
– Svätá liturgia (Prešov) 19.00 Blok vianočných
kolied 20.30 Dobrá novina 22.00 Aké sviatky slávi
v dňoch kresťanských Vianoc židovská komunita
26.12. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Ján
Kostra 14.00 Rozhlasová hra Z Egypta som ho povolal – rozhlasová hra o úteku Svätej rodiny do Egypta
31.12. (piatok) 16.00 Emauzy – Svätá omša
(Banská Bystrica) 18.00 Rok s pápežom Benediktom
XVI. 20.30 Škriatok – veselohra 23.50 Otváranie roka
01.01. (sobota) 10.00 Gréckokatolícke Vianoce
a Nový rok – liturgia aj zvykoslovie 13.00 Život
a dielo Mons. Jozefa Tótha 14.30 Duchovná kytica
– listy chorých Svätému Otcovi

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
24.12. (piatok) 17.00 Služby Božie (Budimír) 00.01
Polnočná svätá omša (Bratislava)
25.12. (sobota) 09.30 Svätá omša (Košice) 11.50
Urbi et orbi
26.12. (nedeľa) 09.30 Služby Božie (Veľký Krtíš)
01.01. (sobota) 09.30 Svätá omša (Banská Bystrica)
02.01. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Banská Bystrica)

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
24.12. (piatok) 07.55 Z duše – Vrchol Adventu
25.12. (sobota) 07.55 Z duše – Vianočná radosť
26.12. (nedeľa) 07.55 Z duše – Sila zmierenia
01.01. (sobota) 07.55 Z duše – Príhovor arcibiskupa
Mons. Róberta Bezáka

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Abd, Storch,
Sapa, Yn, An

Patriaci
Imrovi

Otepi

Prúd

Interhotel,
skratka

Poľoval

Slovenská
jazykovedná Dvojhláska
spoločnosť

Zabezpečoval si

Autor:
Vladimír
Komanický

Bocian,
po nemecky

Anglickí
šľachtici

Združenie
podnikov,
trust

1. časť
tajničky

Patriaci Oline

Hora Kristovej
premeny
Sloh
Vojenské
stanovište
Združenie
podnikov

365 dní

Šunka,
šoudra
Ukonaj

Solmizačná
slabika
Lovením
vyber

Primát

Ráno,
po rusky
Film
s Madonou

EČV Dunajskej
Stredy
Východoslo
venská rieka
Jednotka
informácie

6. časť
tajničky

Sada
Spojovací
zákop

Ruská rieka

Predložka

Ochranný
násyp

Výsledok
klonovania

Umelecké
dielo
Jazdecký
postroj

Rímske číslo 4

Výplň okien

4. časť
tajničky

Poľná burina
Potlačil

Lekár liečiaci
alopaticky

Predložka

L

3. časť
tajničky
Sumerský
boh nebies

Sluha
u Arabov

Email

2. časť
tajničky

slovo

5. časť
tajničky

Francúzsky
člen

Pás
ku kimonu
Papagáj

	B	J	B	L	U	D	Š	E	V	L	A	S	D	M	Ó	R	B
	I	E	N	O	O	T	E	Á	L	Z	I	 Á	A	S	R	A	K
	L	A	L	R	C	Z	S	D	I	O	E	E	O	H	R	A	D
	Y	E	O	E	A	I	U	I	H	L	D	F	T	D	A	E	K
	T	E	S	T	T	L	A	K	L	A	E	Á	E	A	K	R	A
	E	Ž	S	O	I	R	E	N	A	R	N	J	Z	A	D	T	A
Á	E	V	C	P	N	I	Z	A	B	O	R	N	H	R	L	A
	C	A	A	T	I	A	R	A	O	V	R	Á	D	A	L	V	O
	R	A	N	N	A	M	R	L	M	Ó	T	A	M	K	Ň	A	Z
	C	S	I	N	A	J	E	K	V	E	T	E	H	T	E	V	S
	I	V	A	R	O	S	R	E	N	L	N	Z	R	Á	R	A	F
	E	K	K	E	T	Í	N	O	A	T	K	A	R	P	M	B	Y
Ľ	I	L	I	Ž	H	CH	S	P	E	V	U	L	O	P	O	P

Japonský
gong

Legenda: ABRAHÁM, ATLAS, ATÓM, ATRAMENT, BARDEJOV,
BELETRIA, BLUD, BOCIAN, BOLESTI, BRALO, BRÓM, CESTA,
CIEĽ, DEKANÁT, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, ENOCH, ETYL, EZAU,
FARÁR, HLAS, HNEV, HRAD, IHLA, IKRA, JOEL, KAIN, KŇAZ,
KRÍŽ, KVET, LESOPARK, LIETADLO, LIST, LORETO, MANNA,
MRAK, NINIVE, OBAVA, OFERA, OPÁT, POPOL, PRAK, SAHARA, SINAJ, SPEV, SVET, TEST, TIARA, TOVAR, ULICA, UZOL,
VLADÁR, VLAS.
Tajničku osemsmerovky tvorí 24 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 23: krížovka: (pozri Oz 11, 1b); osemsmerovka: Boh žízni po našej viere a našej láske. Výherca:
Paulína Hanáková, Poprad. Zo správnych riešení vylosujeme
držiteľa knihy Mikuláša Kasardu Život pokorný a prostý
od Spolku sv. Cyrila a Metoda. Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290

Kurz prípravy na manželstvo
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú
hlavu predsvadobných príprav alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate,
urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Kurzy prípravy na manželstvo vedie tím, ktorý tvorí kňaz, manželské páry a odborníci. Témy predmanželskej prípravy sú doplnené témami zo psychológie, pedagogiky a
medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovoríme o odlišnosti a vzájomnom
dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o
kresťanskom štýle v rodine.
Podmienkou absolvovania kurzu je
• Partner (snúbenec, resp. priateľ). Kurz nemožno absolvovať ako jednotlivec.
• Otvorenosť pre iné názory, pre ďalších ľudí v skupine, ochota komunikovať s
partnerom.
Podmienkou absolvovania kurzu nie je
• Termín svadby. Naopak, kurzy sú zvlášť odporúčané tým, ktorí sa chcú pozrieť
pravdivo na svoj vzťah a o manželstve ešte nepremýšľajú.
• Sobáš v chráme. Príprava na manželstvo sa stáva dôležitým krokom pre všetkých
snúbencov. Témy kurzov sú preto navrhnuté tak, aby zahŕňali človeka ako celok –
preto v nich možno vidieť témy z antropológie, psychológie, pedagogiky, teológie,
medicíny...
• Vierovyznanie. Ak ste obaja alebo jeden z partnerov inoverec, alebo neverec, určite
si v kurze nájdete vám blízke témy. Dôležitý je postoj akceptácie: vedieť správne formulovať svoj názor a vedieť prijať aj názory iných. Čas diskusie tak môže byť vzájomným obohatením sa.

28. – 31.12.2010 Čo vidíš človek? (otec Milan Záleha).
Týždeň tvorivých dielní pre animátorov zameraný na využitie filmu v evanjelizácii. Každý účastník si so sebou
prinesie dve srdcovky – obľúbené filmy, cez ktoré k nemu
Boh hovorí (podľa možnosti nepirátske kópie).
02. – 05.01.2011 Tábor sv. prvomučeníka Štefana (3.
ročník zimného pobytového tábora pre deti)
15.01.2011 Animátorský ples (ples pre dobrovoľníkov
pracujúcich s mládežou)
21. – 23.01.2011 Archieparchiálna animátorská
škola (AEPAŠ)
18. – 20.02.2011 Kurz Filip (Mgr. Peter Lipták & tím)
Je tvoj kresťanský život len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim
Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje
kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu?
Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov!
04. – 06.03.2011 Zbav nás zlého (otec Jozef Maretta).
Víkend o taktikách duchovného boja.
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
21. – 23.01.2011 – Kurz Rut. Hľadanie Božieho plánu
pre manželstvo.
18. – 20.02.2011 – Kurz Rut.
24. – 27.02.2011 – Kurz prípravy na manželstvo. Ak
sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len
uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav,
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate,
urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš
vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Utorok – 17.00 Mládežnícka sv. liturgia v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa
Streda – 14.30 Študentské stretko
Marek Baran – koordinátor mladých: 0915 942 050
pastoračné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081
Nedeľná liturgia pre Rómov
Dom kultúry v Čičave 10.00 hod.
Dom kultúry v Hlinnom 10.00 hod.
Gréckokatolícky chrám v Soli 15.00 hod.
Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie
telefonicky)
pútnické miesta

Priamo v centre na Sigorde pri Prešove 24. – 27. februára 2011 formou predĺženého
víkendu.

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

Ďalšie informácie a prihlasovanie nájdete na www.domanzelstva.sk a www.centrumsigord.sk.

Michalovce, kláštor redemptoristov

Centrum pre rodinu – Sigord

Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

08.01.2011 – Fatimská sobota (protopresbyteriát
Sabinov; začiatok programu o 10.00)
08.01.2011 – Fatimská sobota (Strážske)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
09.01.2011 – Malá púť (prvá nedeľa v mesiaci; program
na hore Zvir sa začína o 09.00)

