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Prorocký úrad v Cirkvi

Aj dnes má Cirkev svojich prorokov
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Cirkevná základná škola s materskou
školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

N

a sídlisku Sekčov v Prešove sa v areáli cirkevného Gymnázia bl. Pavla
Petra Gojdiča na Bernolákovej
ulici v tichom prostredí obklopenom prírodou mimo cestnej
premávky nachádza Cirkevná
základná škola s materskou
školou bl. Pavla Petra Gojdiča.
Novozriadená škola začala svoje
pôsobenie 1. septembra 2010.
Do materskej školy nastúpilo
42 detí a do prvého ročníka
základnej školy 11 žiakov. Vedením školy bola do 31. decembra
2010 poverená Mgr. Henrieta
Nemcová. Od 1. januára v tejto
pozícii pôsobí PaedDr. Beáta
Holingová. V MŠ sa nachádzajú
tri triedy, v ktorých pôsobí 6
učiteliek. Základná škola otvorila ďalší prvý ročník, do ktorého
nastúpilo 21 žiakov a vyučovanie
zabezpečuje 5 učiteľov, 1 vychovávateľka a riaditeľka školy.
V šk. roku 2011/2012 má ZŠ a MŠ
91 žiakov. Postupne plánuje
otvoriť všetky ročníky deväťročnej základnej školy.
Budova MŠ je priestranná
s veľkým vstupným vestibulom. V dvoch veľkých triedach
je vybavenie primerané veku
detí. Pri triedach sú dve spálne.
Školská jedáleň sa nachádza
v priestoroch gymnázia so
zariadením prispôsobeným aj
najmenšej vekovej kategórii.
Pavilón základnej školy zahŕňa 13 tried, učebne a kabinety.
Súčasťou ZŠ je školský klub
detí, ktorý žiakom poskytuje
výchovu a starostlivosť po vyučovaní. Školský pozemok, trávnaté plochy a kvetinové záhony

vytvárajú príjemné prostredie,
ideálne na hru a výučbu. Vzdialenosť dochádzania do školy
nepresahuje 5 minút chôdze
od najbližšej zastávky mestskej
hromadnej dopravy.
Cirkevná základná škola
s materskou školou bl. Pavla
Petra Gojdiča je katolícka škola,
ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. V škole sa deti spoločne
usilujú žiť v duchu evanjelia
– podľa prikázania lásky k Bohu
a blížnemu.
Výučba a výchova je realizovaná v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom.
V 1. ročníku ZŠ sa 3 hodiny
týždenne vyučuje anglický
jazyk a telesná výchova zahŕňa
jednu hodinu tenisovej prípravy týždenne. V 2. ročníku sa
vyučuje podľa učebných plánov
so zavedením informatickej
výchovy, posilnením vyučovania matematiky, slovenského
a anglického jazyka. Deti sa
zúčastňujú pravidelne prvý

štvrtok v mesiaci a na prikázaný sviatok na detskej liturgii
v kaplnke gymnázia.
Školský klub detí zabezpečuje pre deti nenáročnú
záujmovú činnosť zameranú
na ich prípravu na vyučovanie
a na uspokojovanie a rozvíjanie
ich záujmov. V mimoškolskej
činnosti škola poskytuje tenisovú prípravu, športový krúžok,
skauting a plaveckú prípravu
pre žiakov ZŠ. V 3. oddelení MŠ
deti absolvujú výtvarný krúžok
a anglicky jazyk.
V novom školskom roku
ponúkajú deťom možnosť rozvíjať svoj talent v hudobnom,
tanečnom, výtvarnom a dramatickom krúžku.
Katolícka škola je inštitúciou,
ktorá pomáha rodičom pri plnení výchovných a vzdelávacích
úloh, formuje dieťa od útleho
detstva, a tak prispieva k celkovému intelektuálnemu a mravnému rastu novej generácie.
Prioritou školy je vylepšovať
materiálno-technické zabez-

pečenie a vytvoriť príjemné
a obohacujúce prostredie ideálne na výchovu a vzdelávanie.
Základná škola začala školský
rok 2011/2012 v dvojpodlažnej
budove so zrekonštruovaným
interiérom. Triedy majú nové
maľby, podlahy a nové sociálne
zariadenia, v triedach sú nové
lavice a stoličky.
Škola sa zapojila do programu
vybavenia a budovania cirkevných škôl a školských zariadení
na Slovensku s projektom
na zriadenie multifunkčnej
učebne v hodnote 9 000 eur,
ktorá by mala byť sprístupnená
deťom a žiakom školy, rodičom
a duchovným správcom farnosti
s cieľom náboženského vzdelávania, realizovania katechézy,
duchovných obnov a rôznych
pastoračných aktivít. Učebňa by
mala byť vybavená potrebnou
výpočtovou technikou, počítačmi s projektorom, interaktívnou tabuľou, didaktickými
pomôckami, detskou, náboženskou a odbornou literatúrou
a zariadením, ktoré by vytváralo priestor na organizovanie
besied, prednášok a literárnych
činností pre deti.
Cieľom školy je poskytnúť
deťom a žiakom potrebné
vedomosti a pomôcť im žiť ako
kresťania vo všetkých životných
situáciách. Základným postojom učiteľov je úcta voči sebe
navzájom, ale hlavne k zvereným žiakom, v ktorých majú
odhaľovať tajomstvo Božieho
plánu. n
Beáta Holingová
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Stretnutia

z obsahu
10 Kľúč k porozumeniu Apokalypsy
proroctvo pre všetky časy
12 Pán je môj pastier
katechéza Svätého Otca
14 V moci Ducha
rozhovor s manželmi McCauleyovcami
16 Počestnosť a zodpovednosť
zvláštny vzťah k prvorodenému
18 Kam kráčaš
katechéza pre mladých
19 Piate dieťa
svedectvo matky (4)
20 Mysleli na dieťa
skutočný príbeh z Belgicka
21 Videli ťa vody, Bože
liturgická katechéza
21 Búrka
biblická katechéza
24 Vstup do Jeruzalema
zamyslenie nad ikonou (6)

Milí čitatelia,
teším sa, že aj cez tento časopis môžem vnímať rôznych ľudí, ktorí do neho prispievajú,
rozjímať nad ich myšlienkami a skrze nich sa
stretávať a nechať sa formovať Bohom a jeho
priateľmi.
Asi sa zhodneme na tom, že nie každý
z nás má chuť po odpracovanom týždni
vyraziť na nejakú párty a návštevu. Možno
radšej strávime čas s blízkymi alebo priateľmi, možno v prírode, v tichu, kde môžeme
cez krásu vnímať Božiu prítomnosť. Sú však
aj takí, ktorí práve po najväčšej týždennej
fuške túžia byť s inými, rozprávať sa, podeliť
sa o nové zážitky, dojmy a poznania.
Keď Boh stvoril človeka, povedal: „Nie je
dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ Sme stvorení
tak, že túžime po Bohu a po blízkosti iného
človeka.
Muž túži po žene, žena túži po mužovi
a obaja sa môžu zjednocovať v Bohu v manželskej láske. Keby nebolo tejto túžby, ľudská
populácia by zanikla.
Ak chcem ísť na túru, hľadám niekoho,
s kým táto cesta bude krajšia. Jednému
je otupno. Sám dokážem mnohé veci, no
vo dvojici ich urobím oveľa viac. Túžba
po prítomnosti iného bytia, inej osoby v našom svete, túžba vidieť a vnímať prítomnosť
človeka z tváre do tváre nám prináša stále
novú skúsenosť.
Aká je skúsenosť Adama pri stretnutí
s Evou? Zaplesal: „Kosť z mojich kostí“
(porov. Gn 2, 23) ... a bola to láska na celý
život... Nie vždy sa to končí takto. Stretnúť
inú osobu môže priniesť radosť a pokoj, no
aj starosti, trápenie, bolesť... Práve tú druhú
vec nechce dobrovoľne zažiť nikto. Preto si
človek vytvorí časom nejaký filter, nejakú
predstavu o svojom šťastí a naplnení, a ten,
kto cez neho neprejde, sa k nemu nedostane. Každý z nás má nejaké filtre a myslí
si, že tie jeho sú správne. Ježiš je majstrom
v ich odhaľovaní: stretnutie s mýtnikom,

so Samaritánkou, s rímskym stotníkom, so
Zachejom... Ukazuje nám, že každé stretnutie je iné a prináša často aj nepredvídateľné
a neočakávané situácie.
Ako príklad môžem uviesť nedávnu
udalosť. Kométa Lovejoy, ktorú objavili 27.
novembra a ktorá bola zaujímavá tým, že
patrí do skupiny komét, ktoré prelietavajú
v tesnej blízkosti Slnka, prekonala očakávania všetkých svetových astronómov. Podľa
odhadov sa mala v slnečnej koróne vypariť.
Namiesto toho ale vysokým teplotám, ktoré
dosahujú až 1,1 milióna °C, odolala, a v noci
z 15. na 16. decembra sa objavila na druhej
strane. Išlo o vzácny okamih, ktorý priniesol nové poznanie. Zmenil všetky výpočty
a predpoklady. Nikto to nepredpokladal.
Rovnako aj každé stretnutie je novou skúsenosťou, z ktorej môžeme načerpať niečo
nové a od ktorého sa môžeme nanovo odraziť, nanovo sa rozhodnúť, kam vykročíme.
Kto by v čase narodenia Ježiša Krista hľadal vytúženého Kráľa v chudobnej rodinke?
Len ten, kto dokázal vnímať veci a okolnosti
Božími očami. Ten, kto si nedal pred oči
filter svojich očakávaní, ale nechal sa viesť.
Muž, ktorý žil v očakávaní, že sa naplní prorocké prisľúbenie, že neumrie, kým neuvidí
Pánovho Mesiáša (porov. Lk 2, 26). Starý,
nábožný a spravodlivý Simeon. Z vnuknutia
Svätého Ducha poznáva svojho Stvoriteľa,
svoj začiatok a koniec. Držiac ho v rukách
velebí Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane,
svojho služobníka v pokoji...“ ( Lk 2, 29).
Pozerajme sa na svet Božími očami. Každé
stretnutie nám môže priviesť nové poznanie
Boha a nové rozhodnutie pre spoločný život
s ním.

Peter Jakub, ThLic.
riaditeľ Centra pre rodinu na Sigorde
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Svjatoslav Ševčuk, prímas
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
(UHKC), vyhlásil počas archijerejskej liturgie UHKC 22. decembra
2011 v Katedrále Nepoškvrneného
počatia Presvätej Bohorodičky
v Ternopoli Ternopoľsko-zborovskú
metropoliu. Prvým ternopoľsko-zborovským metropolitom sa stal
biskup Vasil Semeniuk, ternopoľsko-zborovský eparcha. Na slávnosti sa
zúčastnilo 25 arcibiskupov, metropolitov a biskupov z Ukrajiny aj zo
zahraničia, vrátane apoštolského
nuncia na Ukrajine arcibiskupa Thomasa Edwarda Gullicksona a asi 200
kňazov. (www.ugcc.org.ua)

V Prahe sa tisíce ľudí rozlúčili
s Václavom Havlom. Pohreb posledného československého prezidenta sa
konal 23. decembra v pražskej Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha. Telegram od Svätého Otca na začiatku
bohoslužby prečítal kardinál Giovanni
Coppa, ktorý bol po novembrovej
revolúcii apoštolským nunciom v ČR.
Pohrebnej svätej omši predsedal
pražský arcibiskup Dominik Duka.

Sviatky Narodenia Pána v Katedrále svätého Klementa slávila 25.
decembra gréckokatolícka farnosť
v Prahe podľa gregoriánskeho kalendára. Slávnostnú liturgiu slúžil spolu
s generálnym vikárom Mons. Milanom Hanušom a s vicekancelárom
Radimom Tutrom apoštolský exarcha
Mons. Ladislav Hučko. Slávnostnú
atmosféru umocnil spev Katedrálneho zboru sv. Vladimíra pod vedením
profesorky Oľgy Mandovej. (www.
exarchat.cz)

30. decembra sa pri príležitosti
sviatku Svätej rodiny uskutočnilo
v Madride stretnutie rodín. Na námestí Colon sa zišlo niekoľko tisíc
rodín, ktoré sprevádzali biskupi zo
všetkých španielskych diecéz.

Medzi novými kardinálmi bude
aj pražský arcibiskup Dominik Duka.
Svätý Otec oznámil 6. januára 2012
svoje rozhodnutie zvolať na 18.
februára slávnostné verejné konzistórium, pri ktorom vymenuje 22
nových kardinálov.

Počas slávenia svätej omše
8. januára pokrstil Benedikt XVI.
v Sixtínskej kaplnke 16 detí. Vo
svojej homílii poukázal na podstatu
sviatosti krstu, dary a záväzky, ktoré
z neho vychádzajú.

slovo 2 | 2012

Asi sto miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru
Rovnako ako v minulých rokoch
otvára Severná Kórea zoznam
krajín, v ktorých sú kresťania
najviac prenasledovaní. Podľa
najnovšej správy organizácie
Open Doors asi 100 miliónov
kresťanov trpí pre svoju vieru.
Medzi hlavnými prenasledovateľmi nájdeme deväť štátov
s islamskou vládou. Správa
reflektuje neveľké zlepšenie
situácie v Iráne. Pred rokom
bola táto krajina hneď druhá
za komunistickou Severnou
Kóreou, teraz sa pred Irán dostal Afganistan, Saudská Arábia
a Somálsko.
Autori správy, ktorí hodnotia stav náboženskej slobody
v 50 krajinách sveta, s obavami
konštatujú značné zhoršenie
situácie kresťanov v Pakistane.
Neskrývajú ani dezilúziu s dôsledkami „arabskej jari“ pre náboženské menšiny v krajinách

Severnej Afriky, predovšetkým
v Egypte. Veľké obavy vyvoláva
tiež rast islamského radikalizmu v Nigérii. V minulom roku
tam pre svoju vieru zahynulo
najmenej 300 kresťanov.
Podobne ako v minulých
rokoch vedie v počte prenasledovaných kresťanov Čína.

Odhaduje sa, že je tam upieraná
sloboda kultu asi 80 miliónom
kresťanov. Na zozname organizácie Open Doors sa objavili
aj dve krajiny, ktoré na ňom
v minulých rokoch nefigurovali: Kolumbia a Kazachstan.
(ilustračná snímka: spiritualcourage.files.wordpress.com)

Kongregácia pre náuku viery vydala nótu pre Rok viery
Kongregácia pre náuku viery
vydala z poverenia Svätého Otca
Nótu s pastoračnými usmerneniami pre Rok viery. Ten sa
začne 11. októbra 2012 (na 50.
výročie otvorenia Druhého
vatikánskeho koncilu) a skončí
sa 24. novembra 2013 (na slávnosť Krista Kráľa). Spracovali ju
po dohode s niekoľkými dikastériami Svätej stolice v spolupráci s Výborom pre prípravu Roku
viery. Rok viery Benedikt XVI.
vyhlásil minulý rok v októbri
Apoštolským listom Porta Fidei.
Kongregácia pre náuku viery
v komuniké 5. januára pripo-

mína, že vyhlásením tohto roka
Svätý Otec chce dať do centra
pozornosti Cirkvi to, čo mal
na srdci od začiatku svojho pontifikátu: stretnutie s Ježišom
Kristom a krásu viery v neho.
Na druhej strane Cirkev si je
dobre vedomá problémov,
s ktorými je dnes viera konfrontovaná, a otázku, ktorú
položil sám Ježiš, či „nájde Syn
človeka vieru na zemi, keď
príde“,(porov. Lk 18,8) považuje
za aktuálnejšiu ako kedykoľvek
predtým.
Začiatok Roku viery bude súvisieť s dvoma veľkými výročia-

mi, ktoré poznačili tvár Cirkvi
našich čias: 50. výročím otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu z vôle blahoslaveného Jána
XXIII. (11. októbra 1962) a 20.
výročím promulgácie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý
Cirkvi daroval blahoslavený Ján
Pavol II (11. októbra 1992). Nóta
uvádza svoje návrhy na štyroch
úrovniach: 1. univerzálna Cirkev, 2. biskupské konferencie, 3.
diecézy, 4. farnosti, komunity,
združenia, hnutia.
Medzi podujatiami, na ktorých sa zúčastní aj Svätý Otec,
nóta uvádza Zasadnutie synody
biskupov pre novú evanjelizáciu (október 2012), Svetové dni
mládeže 2013 a viaceré ekumenické stretnutia. Na úrovni
biskupských konferencií je
navrhované podporovanie
kvalitnej katechetickej formácie a konformita miestnych
katechizmov s Katechizmom
Katolíckej cirkvi. Zdôrazňuje sa
využívanie širokých možností
moderných technológií spoločenskej komunikácie. (ilustračná snímka: www.anuncioblog.
com)
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Otvorili výstavu olejomalieb drevených chrámov
V kultúrnom centre Átrium
klubu V Košiciach-Terase bola
6. decembra otvorená výstava
pod názvom Dedičstvo otcov
Ľudmily Lakomej-Krausovej,
rodáčky z Veľkých Zalužíc.
Vystavovaných bolo 41 olejomalieb drevených cerkví z východného Slovenska. Výtvarníčka
má za sebou 63 samostatných

a 153 kolektívnych výstav okrem
Slovenska aj na Ukrajine,
v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku
a Nemecku.
Výstavu otvoril František
Balún, poslanec Mestského zastupiteľstva. Pozvanie prijal R.
Bauer, starosta mestskej časti
Košice-západ, otec M. Hospodár a otecJozef Miňo. Do atmo-

sféry výstavy vhodne zapadli
piesne východného obradu
v podaní gréckokatolíckeho
Katedrálneho zboru sv. Cyrila
a Metoda pri Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach pod vedením dirigentky
Lucie Lovašovej. Výstava potrvá
do 31. januára 2012. (Mária
Tomášová-Tančáková)

Mesto Michalovce ocenilo Spolok sv. Cyrila a Metoda

Na decembrovom slávnostnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva v Michalovciach 9.
decembra ocenili aj Spolok sv.
Cyrila a Metoda. Cenu mesta
prevzal doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., predseda spolku,
z rúk primátora Viliama Záhorčáka. Tento v úvode svojho
príhovoru zvýraznil myšlienku
ruského spisovateľa I. S. Turgeneva, že „jediná vec, na ktorej
v živote záleží, je klásť seba
samého až na druhé miesto“.
Človek by viac ako pre seba mal

žiť pre iných. A práve takíto
ľudia sú ozdobou spoločnosti.
Cena mesta SSCM bola
udelená pri príležitosti 70.výročia založenia a 20.výročia jeho
obnovenia za misijnú činnosť
v oblasti kresťanskej kultúry.
Jednota (pôvodný názov) dokázala v krátkom čase zburcovať
do činorodej práce predstaviteľov inteligencie. Títo podľa vzoru solúnskych bratov rozhýbali
náboženskú a osvetovú aktivitu
a položili základy slovenskej
gréckokatolíckej spisby.

V súčasnosti má spolok vyše
4 000 členov. Organizuje rôzne
kultúrno-náboženské podujatia, iniciuje aktivity mladých.
Okrem kalendárov a podielových kníh vydáva aj náučnú
a výchovnú literatúru. Oživuje
historickú pamäť organizovaním konferencií a odborných
seminárov či odhaľovaním
pamätných tabúľ významných
osobností. Usporadúva výstavy
starých liturgických kníh a dbá
o ich reštauráciu.
Spolok sa pevne ukotvil
v povedomí širšej slovenskej
spoločnosti. Opiera sa o večné
hodnoty viery a náuku evanjelia
prenáša do života veriaceho
ľudu. Mladé pokolenie dostáva
príležitosť presmerovať svoju
aktivitu do duchovných podôb,
podporujúcich ľudskú solidaritu na duchovnom základe.
Zmysel obetavej a šľachetnej
činnosti spolku je potvrdený
priazňou veriacich i širšej
spoločenskej obce. (Ervín
Ochman)

Bratislavské deti pripravili jasličkovú pobožnosť
Deti bratislavskej gréckokatolíckej farnosti pripravili pod
vedením miestneho farára
Rastislava Čižika jasličkovú
pobožnosť. Vystúpili s ňou
v nedeľu 25. decembra po prvej
svätej liturgii. Súčasťou prípravy
detí na Vianoce boli aj tvorivé
dielne, ktoré zorganizovala
farnosť v sobotu 17. decembra
a počas ktorých deti vyrábali
ozdoby na vianočný stromček
v chráme. (Stanislav Gábor)


Pod duchovným vedením otcov
redemptoristov Milana Zálehu,
Jozefa Tróju a brata Petra Koršňaka
sa 19. – 27. novembra uskutočnili
vo farnosti Davidov misie. V chráme
mali zvlášť katechézy muži, zvlášť
ženy a manželia si mohli znova
obnoviť svoje manželské sľuby.
Uzdravujúcu milosť prijali pri vysluhovaní sviatosti pomazania chorých.
Na záver misií posvätili misijný kríž.
(Jozef Demčák)

Slogan Pošli to ďalej! bol témou
víkendového pobytu v Bárke v Juskovej Voli 9. – 11. decembra pre
stovku mladých a detí z Humenského a Sninského protopresbyterátu.
Účastníci boli prostredníctvom kňazov a animátorov vedení k tomu, aby
otvorili svoje vnútro Bohu, aby tak
mohol premeniť ich srdcia a dodať
im odvahu kráčať v tomto svete proti
prúdu. (Alena Filičková)

Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených sa
uskutočnili 9. – 11. decembra v Centre pre rodinu na Sigorde v snahe
odrážať bolestivú realitu mnohých
členov Cirkvi. Na túto ponuku zareagovalo 10 ľudí, ktorých bolestivá
skúsenosť v manželstve neodradila
od hľadania Božej tváre. Duchovné
cvičenia viedol otec Ľuboš Kohút.
(František Sochovič)

11. decembra posvätil arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ za účasti
emeritného pražského pomocného biskupa Jána Eugena Kočiša
nový mramorový kríž pred farskou
budovou v Ruskej Porube. Slávnosť
pokračovala slávením archijerejskej
svätej liturgie, počas ktorej vladyka
povzbudil veriacich k prijatiu daru
života a konaniu skutkov v láske.
(Veronika Pavliková)

Na odpustovej slávnosti privítali
veriaci Farnosti sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši bratislavského
eparchu vladyku Petra Rusnáka. Archijerejskú svätú liturgiu 11. decembra spolu s vladykom Petrom slávili
kancelár a tajomník otec Peter Sabol
a správca farnosti Igor Suchý. Na záver sa vladykovi Petrovi za veriacich
poďakovali otec Igor Suchý a kantorka pani Jezná. (Jozef Komišak)

15. decembra sa stretli predstavitelia cirkví a náboženských spoločností s premiérkou SR. Vyše dvad-
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siatka predstaviteľov registrovaných
cirkví a náboženských spoločností sa
zúčastnila na obede s predsedníčkou
vlády SR Ivetou Radičovou. Na Úrade
vlády SR v Bratislave nechýbali ani
zástupcovia Konferencie biskupov
Slovenska (KBS), ktorú zastupoval jej
predseda Mons. Stanislav Zvolenský,
trnavský arcibiskup Mons. Róbert
Bezák, košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober, košický
eparcha Mons. Milan Chautur, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák,
spišský biskup Mons. Štefan Sečka
a ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František
Rábek.

20. decembra vyniesli skauti na Lomnický štít vo Vysokých
Tatrách plamienok z Betlehema. Betlehemské svetlo ako tradičný symbol
Vianoc sa tak dostalo do nadmorskej
výšky 2 633 metrov nad morom už
po osemnástykrát. Betlehemské
svetlo odovzdali aj do observatória
na Skalnatom plese i do chaty, ktorá
sa na Skalnatom plese nachádza.

Filozofická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku má nového
dekana. Do funkcie bol vymenovaný
doc. Marian Kuna. Jeho funkčné obdobie sa začalo 20. decembra 2011
a skončí sa 21. decembra 2015.

Biskupi Gréckokatolíckej cirkvi,
Rímskokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a. v.
v Prešove vydali k 21. decembru
vianočné ekumenické posolstvo
Prešovčanom a všetkým ľuďom
dobrej vôle. Pod posolstvo, v ktorom vyzvali k úcte a prejavom
ľudskosti vo vzájomných vzťahoch,
sa podpísali vladyka Ján Babjak SJ,
gréckokatolícky prešovský arcibiskup
a metropolita, vladyka Ján, arcibiskup
prešovský a Slovenska Pravoslávnej
cirkvi, Mgr. Slavomír Sabol, biskup
Východného dištriktu Evanjelickej
cirkvi a.v., Mons. Stanislav Stolárik,
rímskokatolícky košický pomocný
biskup a generálny vikár.

22. decembra sa uskutočnil
v miestnom gréckokatolíckom chrá-
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V Košiciach sa stretli veriaci činní vo verejnom živote
Predvianočný čas je vhodný
na neformálne stretnutia veriacich so zámerom dôkladnejšej
prípravy na sviatky Narodenia
Pána. V tomto duchu sa 18.
decembra konalo v Košiciach
už druhé stretnutie gréckokatolíkov pôsobiacich vo verejnom
a spoločenskom živote. Svätú liturgiu v košickom katedrálnom
chráme slávil vladyka Milan
Chautur CSsR, ktorý v kázni
priblížil význam Nedele otcov.
Ide o veľké postavy dejín Starého zákona, ktorí vo viere očakávali Božie prisľúbenia. Títo
otcovia si dávali otázky o sebe,
o živote a o Božom pôsobení vo
vyvolenom národe, ale odpoveď

vždy hľadali v Bohu. Týmto sa
k Bohu približovali. „Dnes je
človek voči Bohu ľahostajný či
vlažný. A tak svojím vlažným
prístupom nemôže byť ani
spokojný, ani druhých pritiahnuť k Bohu,“ povedal vladyka
a povzbudil všetkých k odvážnemu svedectvu o prítomnosti
Boha v civilných štruktúrach
spoločnosti.
V druhej časti programu
odznela prednáška otca Milana
Lacha SJ na tému Cirkev a Eucharistia. Prednášateľ pútavým
spôsobom vysvetlil existenciu,
pôsobenie a cieľ Cirkvi. „Cirkev
prebýva v dejinách sveta, súčasne je eschatologickou skutoč-

nosťou. Jej primárnou úlohou
je viesť ľudí k spáse.“ V ďalšej
časti poukázal na súvislosť
slávenia eucharistie ako ikony
Cirkvi a vysvetlil jednotlivé
liturgické symboly a modlitby.
Vyzval prítomných, aby svoju
obradovú identitu budovali
v chráme pri bohoslužbách, kde
sa všetko premieňa, posväcuje
a anticipuje sa tu nebeské kráľovstvo. Plodnú diskusiu k téme
moderoval otec Peter Orenič.
Na záver prítomní zaspievali
vianočné koledy a vypočuli si
informácie o aktivitách Košickej
eparchie na budúci občiansky
rok. (Michal Hospodár)

Študenti cestovali do Viedne
V piatok 9. decembra študenti
z Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra
v Prešove vycestovali na vianočné trhy do Viedne. Prvý deň
cesty strávili v hlavnom meste
a zúčastnili sa na svätej liturgii
v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.
Prijali aj pozvanie na Moju

chyžu, stretnutie ukrajinských
a rusínskych gréckokatolíkov,
ktorí si pripomínali zvyky
na sviatok Narodenia Ježiša
Krista. V rámci programu si
vypočuli aj katechézu otca
Petra Tirpáka, ktorá odpovedala na otázky, ako správne
vnímať nakupovanie darčekov.
V sobotu ráno navštívili trh vo

Viedni. Vo vlaku si vypočuli
druhú katechézu otca Petra
s názvom Cesta. Putovanie sa
po návrate zakončilo spoločnou
svätou liturgiou v Kaplnke bl.
Petra Pavla Gojdiča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove.
(Martin Tkáč)

V Košickej katedrále sa pripravovali
na sviatky Narodenia Pána
V nedeľu 18. decembra sa
v Katedrále Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach konalo
krátke duchovné pásmo, ktorému predchádzala modlitba
molebenu. Po ňom nasledovalo
čítanie proroctiev zo Svätého

písma o príchode Mesiáša. Program dopĺňali spevy
Katedrálneho zboru sv. Cyrila
a Metoda so skladbami nadaného miništranta Samka Hučka.
Po skončení duchovného pásma
bola v priestoroch farského

úradu benefičná burza predmetov, ktoré zhotovili deti farnosti.
Výnos zo zbierky a burzy bol
venovaný košickej pobočke Ligy
proti rakovine. Program režijne
pripravil otec Pavol Bardzák.
(Mária Tomášová-Tančáková)

Metropolita Ján Babjak SJ slávil sviatky
na viacerých miestach
Štedrý deň slávil prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ vo svojom katedrálnom chráme v Prešove.
Najprv to bola ranná Liturgia
sv. Jána Zlatoústeho. Popoludní
počas Veľkej večierne, na ktorej
slávení sa zúčastnil aj emeritný biskup Ján Eugen Kočiš,
sa Božiemu ľudu prihovoril
synkel pre ekonomiku Daniel
Dzurovčin, ktorý zdôraznil, že

sviatky Narodenia Pána nám
hovoria o tom, že všetci sme
Bohom milovaní. Preto sa Ježiš
Kristus narodil v Betleheme,
aby nás zachránil. Na konci
slávenia otec arcibiskup posvätil
mitry a zlaté kríže s ozdobami
pre súdneho synkela Juraja
Popoviča a synkela pre ekonomiku Daniela Dzurovčina, ktoré
im boli odovzdané z titulu ich
úradu za spevu Axios. Predvečer

Narodenia Pána pokračoval
slávením Veľkého povečeria
s lítiou.
25. decembra slávil vladyka
Ján spolu s vladykom Jánom
Eugenom archijerejskú svätú
liturgiu, ktorú spevom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa pod dirigentským
vedením Valérie Hricovovej. V homílii hovoril najprv
o hodnote ľudského slova, ktoré
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však ľudia zneužívajú, preto je
často prázdne. Nekonečne ho
prevyšuje hodnota Božieho slova. „Podstatou Vianoc je práve
Božie Slovo – vtelený Boží Syn.
Toto Slovo chce prežiariť každého jedného z nás. Prečo je toľko
nenávisti, nepochopenia medzi
ľuďmi? Lebo ľudské slovo stratilo svoju vážnosť. Ale aj preto,
že sa vzďaľujeme od Božieho
Slova, od Ježiša Krista. Preto
je tu pre nás opätovná ponuka
zveriť sa mu, zveriť sa živému
Slovu.“ Popoludní otec arcibiskup spolu s kňazmi a veriacimi
zhliadol peknú jasličkovú
pobožnosť vo forme muzikálu
v podaní detí gréckokatolíckej
farnosti Prešov-mesto a slávil
Veľkú večiereň.
Na sviatok Zhromaždenia
k Presvätej Bohorodičke navštívil Malý Lipník, kde v Chráme
sv. Kozmu a Damiána slávil
archijerejskú svätú liturgiu.
Sviatok sv. prvomučeníka
Štefana oslávil v Kremnej, kde
bola archijerejská svätá liturgia
v miestom Chráme Ochrany
Presvätej Bohorodičky.
Nový rok 2012 začal v Chráme
sv. Paraskevy v Petrovej. V predvečer Bohozjavenia Pána slávil
v prešovskej katedrále Liturgiu
sv. Bazila Veľkého s večierňou.
Po nej vykonal veľké svätenie
vody. V homílii protosynkel
Prešovskej archieparchie
Michal Onderko povedal, že
sv. Ján Krstiteľ dostal meno,
ktoré znamená Boh je milostivý,
milosrdný. Význam tohto mena
sa v prípade Pánovho predchodcu a krstiteľa ukázal najviac
v Jánovej vernosti pravde. On
ohlasoval pravdu, že pokánie
otvára náš život prijatiu záchrany v Ježišovi Kristovi.
Na sviatok Bohozjavenia
Pána bol vladyka Ján na pastoračnej návšteve v Porúbke.
V Chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky slávil archijerejskú

me v Ubli vianočný koncert. Zúčastnili sa na ňom nielen veriaci farnosti,
ale aj deti ZŠ a MŠ v Ubli a pracovníčky obecného úradu s pani starostkou.
Zazneli nielen koledy, ale aj moderné
piesne o Vianociach. Súčasťou bola
aj výstava ikon, ktoré namaľovali
deti v rámci hodín náboženstva ako
prípravu na sviatok Narodenia Ježiša
Krista. (Miroslav Pružinský)

Radostnú novinu zaniesli do rodín v Hažíne nad Cirochou 25. a 26.
decembra 5 koledníci: Anjel (Juraj
Hudák), Fedor (Filip Rusnák), Stach
(Viliam Luksaj), Gubo (Tomáš Babjak)
a Starý pes (Samuel Hudák). Najprv
ju ohlásili pred povečerím v chráme
a potom z domu do domu. Krátkemu
vystúpeniu v rodinách predchádzala dvojmesačná príprava na fare.
Koledníci boli v rodinách srdečne
prijatí a posilnení sladkými koláčmi
a ovocím. (Matúš Nastišin)

Na sviatok Božieho narodenia
25. decembra vo farnosti Rozhanovce sprítomnili zázrak Vianoc
jasličkovou akadémiou pod vedením
pani Henriety Horváthovej a správcu
farnosti Petra Pacáka. Za sprievodu
hudobných nástrojov zneli v chráme
vianočné koledy a vinše. (Michaela
Pacáková)

Duchovný program s vianočným
posolstvom sa vo farnosti Cernina
uskutočnil 25. decembra v miestom
gréckokatolíckom chráme. Deti hovoreným slovom aj koledami vyzvali
k skromnosti, láske a vzájomnej úcte.
Vianočnú akadémiu pripravil otec
František Kuzmiak spolu so svojou
manželkou. (Beáta Holodňaková)

svätú liturgiu. 6. január 2012 bol
zároveň 9. výročím jeho biskupského svätenia, ktoré prijal
z rúk bl. Jána Pavla II. 6. januára

2003 v Bazilike sv. Petra v Ríme.
(Ľubomír Petrík)

Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie vyhrala Brezina
28. decembra sa uskutočnil 15.
ročník Vianočného futbalového
turnaja Košickej eparchie pod
záštitou vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Z 36 prihlásených družstiev sa
aj v tomto roku kvalifikovalo
12 družstiev z jednotlivých
farností eparchie. V tomto
roku to boli Sobrance, Vyšné

Remety, Zalužice, Trnava pri
Laborci, Čeľovce, Brezina,
Poľany, Veľké Slemence, Belža,
družstvo kňazov s vladykom
Milanom a minuloročný víťaz


V Chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Novom Ruskove
oživili 25. decembra vianočné tradície. Mládenci – koledníci navštívili
jednotlivé obydlia, aby tam priniesli
radostnú zvesť. Dievčatá priblížili
kolednícku akciu Dobrá novina
a najmladší účastníci vystúpili ako tzv.
gubáši. (Ľubica Porhinčáková)

V Nacinej Vsi sa 26. decembra
uskutočnila jasličková slávnosť.
V chráme vystúpili pod vedením
p. Stuľákovej a za hudobného
sprievodu ženy zo speváckej skupiny
Radosť a deti z obce. (-ver)

Veriacich farnosti Malý Lipník
navštívil na sviatok Zhromaždenia
k Presvätej Bohorodičke 26. decem-
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bra vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup a metropolita. Pred začiatkom svätej liturgie ho privítal starosta
obce Ing. Jozef Šesták. Vladyka Ján
v homílii vyjadril túžbu, aby sa rodiny
stali miestom príbytku Ježiša Krista
a aby sa podobali Svätej rodine. Rodičov povzbudil k spoločnej modlitbe
v rodine. Na záver sa správca farnosti
otec Jozef Šoltýs poďakoval vladykovi
za návštevu a spoločnú modlitbu.
(Mária Kravčáková)
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a zároveň čerstvý celoslovenský
víťaz Pohára predsedu KBS
Košice-Furča. Turnaj sa začal
archijerejskou svätou liturgiou
v Chráme Svätého Ducha v Michalovciach. Po svätej liturgii

program pokračoval žrebovaním družstiev do skupín, ktoré
sa uskutočnilo rukou primátora
Michaloviec Viliama Záhorčáka.
Po zápasoch sa vo finále proti
sebe postavili farnosti Sobran-

V Rakovci nad Ondavou sa stretli na prehliadke
vianočných vinšov a kolied


Vladyka Peter Rusnák sa 27.
decembra zúčastnil na vianočnom
obede s ľuďmi bez domova a s chudobnými, ktorý tradične organizuje
Komunita svätého Egídia v spolupráci s Hospitálskou rehoľou sv. Jána
z Boha (milosrdní bratia). Na sviatočnej hostine, ktorá sa konala v Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej
ul. v Bratislave, sa zúčastnilo takmer
100 chudobných žijúcich na ulici.
(Stanislav Gábor)

Do farnosti Kremná zavítal
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup a metropolita. V utorok
27. decembra, na sviatok prvomučeníka a archidiakona Štefana, slávil
spolu s otcom Rastislavom Janičkom,
staroľubovnianskym protopresbyterom, a otcom Petrom Demjanovičom, správcom farnosti, svätú liturgiu
v Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky. Starostka obce p. Zdenka
Šlampiaková privítala vladyku starým
slovanským zvykom chlebom a soľou.
V homílií vladyka Ján vyzval všetkých
veriacich k tomu, aby mali vo svojich
životoch odvahu prvomučeníka
Štefana. (Peter Demjanovič)

Farnosť Petrová privítala na sviatok Obrezania Pána a pamiatky sv.
Bazila Veľkého 1. januára vladyku
Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu. Deň sa hlboko zapíše do sŕdc veriacich farnosti,
pretože posledným prešovským
biskupom, ktorý slávil svätú liturgiu
v Chráme prepodobnej Paraskevy
bol bl. P. P. Gojdič OSBM. Vladyka
Ján v homílii poukázal na dar, ktorý
sme dostali od nebeského Otca,
a povzbudzoval k tomu, aby sme ho
naplno využili a nepremrhali. Na záver liturgie poprial veriacim hojnosť
požehnania a poprosil ich o modlitby
za kňazov. Správca farnosti otec Ján
Senaj mu v mene veriacich zablahoželal k 9. výročiu biskupskej vysviacky. (Jana Senajová)

ce a Brezina. Finálový zápas
sa skončil víťazstvom farnosti
Brezina, ktorá bude v budúcom
roku reprezentovať Košickú
eparchiu na celoslovenskom
turnaji o Pohár predsedu KBS.

Pod názvom Christos raždajetsja! sa uskutočnil 27. decembra
v Rakovci nad Ondavou už
piaty ročník prehliadky veršov,
vinšov a kolied s vianočnou
tematikou. Podujatie organizačne pripravili Spolok sv.
Cyrila a Metoda v Michalovciach, gréckokatolícka farnosť
a obec Rakovec nad Ondavou. Po úvodnom privítaní sa
predstavila známa interpretka
cirkevných i ľudových piesní

p. Anna Poráčová, rodáčka z Kyjova. Svieži mládežnícky elán
do svojho vystúpenia vložili
členovia zboru z Čeľoviec pod
vedením Kataríny Kačmárovej.
Novonarodené Dieťa pozdravil
gitarovou skladbou Radko Hospodár a potom sa vo vianočne
ladenom pásme rozospievali
„herci“ z Pozdišoviec pod vedením Janky Luteránovej. Silným
umeleckým zážitkom obohatili
sálu folkloristi z Rakovca nad

Ondavou. Nakoniec vystúpil
detský zbor Cherubín z Trebišova pod vedením sestry Šebastiány OSBM. Na podujatie zavítal
aj vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, ktorý vyjadril
potešenie nad spevom mladých
a poďakoval sa organizátorom
podujatia. Predseda spolku
Michal Hospodár venoval
účastníkom knihy z produkcie
spolkového vydavateľstva.
Po podujatí nasledovala svätá
liturgia v miestnom chráme
obetovaná za nedávno zosnulého dobrodinca Ing. Antona
Titka. Vladyka Milan v kázni
vyzdvihol odvahu a pevnosť
postojov sv. prvomučeníka
Štefana a nabádal veriacich
k jeho nasledovaniu v súčasných ohrozeniach kresťanskej
identity. Na záver odovzdal
miestnemu kňazovi Milanovi
Mojžišovi zlatý kríž a dekrét povýšenia na protojereja. (Michal
Hospodár)

Vladyka Milan Chautur napísal pre veriacich pastiersky list
Skutočnosť narodenia Ježiša
Krista uvádza ľudstvo do inej
dimenzie, ktorá nám pripomína
to, že jestvuje iné bohatstvo
než materiálne. Spokojnosť
človeka totiž nie je závislá
od materiálnych predpokladov,
ale predovšetkým od naplnenia ľudského srdca Bohom.
V pastierskom liste, ktorí čítajú
kňazi pri bohoslužbách počas
vianočných sviatkov, to napísal
košický eparcha Mons. Milan
Chautur CSsR.
V liste veriacim vladyka Milan
Chautur okrem iného pripomína, že človek potrebuje znova
nájsť Boha a potom v rešpekte
voči jeho zákonom nájde aj

spravodlivé riešenia pre ostatné
bezprávia. „Žiaľ, aj v našich farnostiach už cítiť únik od Boha
a to, čo bolo posilou pre našich
predkov, stáva sa mnohým len
zbožnou tradíciou. Tradícia
je spomienkou na minulé, ale
Boh je vždy aktuálne prítomný. Preto treba biť na poplach
v rodinách, kde sa Boh vytráca
a nastupuje prázdno bez chuti
života, ktorý je utápaný v alkohole alebo v lenivom ničnerobení. Treba sa nám naozaj prebrať
z nereálneho snívania o radosti
z bohatstva, ktoré nemáme,
a hľadať šťastie v Bohu, ktorý sa
nám ponúka. Potom s jeho pomocou dokážeme riešiť aj ďalšie

životné potreby,“ píše eparcha
Chautur.
V závere listu eparcha zo
srdca praje veľa lásky v rodinách, pokoj v srdci a radostné
prežívanie blízkosti Boha, ktorý
sa z lásky k nám narodil v judskom Betleheme. „Kiež vás Boží
Syn naplní šťastím a požehnaním, a nech hlboké prežitie
týchto sviatočných dní vás
povzbudí k hodnotnému životu
v ďalšom roku duchovnej prípravy na 1 150. výročie príchodu
slovanských vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda na naše územie. Christos raždajetsja!“
(TK KBS, mh; ml)

|9

slovo 2 | 2012

Rodiny silvestrovali na Sigorde
Trinásť rodín, prevažne z Gréckokatolíckej farnosti bl. P.P. Gojdiča na Sídlisku III
v Prešove sa 30. decembra 2011 – 2. januára
2012 prišlo do Centra pre rodinu na Sigorde
rozlúčiť so starým a privítať nový rok. Čakal
ich bohatý program pre deti i dospelých.
Deti si zaspomínali na dobré i zlé skutky
z minulého roka, odovzdávali Bohu svoje
budúce predsavzatia a pripravovali silvestrovské klobúčiky. Silvestrovský večer
sa začal spoločnými hrami a potom o 21.00
hod. všetci privítali nový rok ohňostrojom.
Pred polnocou v kaplnke eucharistickou
poklonou pozvali Boha do nového roka.
V prvý deň nového roka slávili ďakovnú
svätú liturgiu. Po nej odvážlivci absolvovali
tradičný novoročný výstup na najvyšší vrch
Slanského pohoria Šimonku. Popoludní sa

pokračovalo v zábave, hral sa hokej aj netradičná stredoveká hra. (Peter Lazorik)
Cestovná agentúra BYZANT
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380
e-mail: info@cabyzant.sk

IZRAEL – Svätá zem

Archieparchiálna púť s vladykom Jánom Babjakom SJ

24. – 31. marca 2012
Cena: 775,00 €

Program:
1. deň: odlet z Košíc ráno o 02.30 hod., po prílete transfer z letiska do Samárie, Náblus, Studňa patriarchu
Jakuba, presun do Nazareta − obed, prehliadka Baziliky Zvestovania, Kostol sv. Jozefa, večera a nocľah
v Nazarete.
2. deň: po raňajkách výstup na Horu Tábor − Kostol Premenenia Pána, Kána Galilejská, Golanské výšiny,
Banias − Cézarea Filipova, prameň rieky Jordán, obnova krstných sľubov, večera a nocľah v Nazarete.
3. deň: raňajky, návšteva okolia Galilejského jazera − Tabgha, Hora blahoslavenstiev, Primát sv. Petra, možnosť kúpania a relaxu na brehu Galilejského jazera, možnosť obeda − Ryba sv. Petra, návšteva Kafarnauma,
večera a nocľah v Betleheme.
4. deň: po raňajkách presun do Jeruzalema, Staré mesto, Bazilika Božieho hrobu, liturgia v katedrále gréckokatolíckeho patriarchátu, Dávidov Jeruzalem − Ofel, Múr nárekov, Davidsonovo centrum: pozostatky Ježišovho Jeruzalema, múzeum a film približujúci vykopávky z okolia Jeruzalemského chrámu, 3D animácia
návštevy pútnika v chráme, večera a nocľah v Betleheme.
5. deň: raňajky, odchod autobusom údolím Wadi Qelt k Mŕtvemu moru, zastávka v Betánii, Jericho, návšteva kláštora pod Horou pokúšania Pána, kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme.
6. deň: raňajky, návšteva Olivovej hory − Kostol otčenášov, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Bazilika
hrobu Bohorodičky, Kostol Galicantum − Kajfášov dom, Pamätník Jad Vašem − inštitút, ktorý ocenil blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča titulom Spravodlivý medzi národmi sveta, večera a nocľah v Betleheme.
7. deň: po raňajkách Mamre − duby Mamreho – miesto, kde sa zastavil Abrahám, Hebron − hroby patriarchov Abraháma, Izáka a Jakuba, Herodion − Herodesova púštna pevnosť, Bazilika Narodenia Ježiša
Krista v Betleheme, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Jaskyňa mlieka, večera v beduínskom stane, transfer
na letisko, odlet o 23.00 hod.
8. deň: prílet do Košíc ráno o 01.30 hod.
Cena zahŕňa: letenka Košice − Tel Aviv − Košice, letiskový a palivový poplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 6x ubytovanie v 2 a 3-lôžkových izbách s polpenziou (2x Nazaret, 4x Betlehem), 1x obed v Nazarete,
1x večera v beduínskom stane, obslužné, cestovné poistenie, odborný sprievodca (otec Miroslav Labač).
Cena nezahŕňa: vstupy 70 USD (platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela).
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!

Termín prihlásenia do 31. januára 2012

Rozhovor s otcom Jozefom
Novickým, farárom v Ľutine
V Ľutine vzniká netradičný
park so zmenšenými replikami, modelmi drevených
chrámov. Kto je autorom
myšlienky?
Vďaka zanieteniu otca arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ sa pútnická Ľutina
začala rozvíjať. Po rozšírení
baziliky minor sa v roku 2011 vybudovali dve
kaplnky a 12 spovedníc.
To všetko na mieste farského sadu, ktorý
bol už roky nevyužitý. Keďže rozloha sadu je
veľká, otcovi arcibiskupovi napadla myšlienka priestor využiť a urobiť niečo výnimočné,
niečo, čo by prezentovalo Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku. A keďže naša cirkev
sa môže pochváliť skvostami – drevenými
chrámami, rozhodol, že to bude miniskanzen, ktorý by zahŕňal všetky gréckokatolícke
drevené chrámy Slovenska.
Aká by mala byť konečná podoba miniskanzenu?
V súčasnosti je hotová prvá etapa. Zahŕňa 10
replík drevených chrámov z okolia Humenného a Sniny. Repliky sú urobené v mierke 1:10
a sú to verné kópie. Pri každom chráme je
umiestnená informačná tabuľa. Obsahuje fotografie z interiéru a charakteristiku chrámu
v štyroch jazykoch. Repliky budú umiestnené
podľa území, kde sa nachádzajú. Prvá časť je
Humenné a okolie, druhá Bardejov a okolie,
tretia Svidník a okolie a napokon štvrtá časť
bude v sebe zahŕňať 12 poľských chrámov.
Miniskazen bude celkovo zahŕňať 50 replík –
38 drevených gréckokatolíckych chrámov zo
Slovenska a 12 poľských chrámov.
V závere projektu by mal byť do miniskazenu prenesený originálny drevený chrám zo
Šmigovca.
Cieľom projektu je, aby návštevníci boli
oboznámení s perlami našej cirkvi. Na jednom mieste budú mať možnosť uvidieť všetky drevené chrámy, ktoré vďaka informačným tabuliam budú motivovať k návšteve
originálnych chrámov.
Z akých zdrojov je projekt financovaný?
Je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013.
Aj napriek tomu, že tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, predsa
sme odkázaní na finančnú pomoc zo strany
veriacich, ktorí sem prichádzajú, alebo zo
strany sponzorov a štedrých darcov. Takže
sme vďační za každý milodar či príspevok.
Dada Kolesárová

10 | slovo na tému

slovo 2 | 2012

Kľúč k porozumeniu
Apokalypsy
Kniha Zjavenia apoštola Jána, Apokalypsa, púta pozornosť ľudí odvtedy, odkedy je v zozname inšpirovaných kníh Písma. Ľudia odjakživa uvažujú o tajomnom pozadí prítomných udalostí, ktorých sú svedkami či účastníkmi. Ľudská predstavivosť však siaha ešte ďalej, keď sa
snaží prenikať za horizont času do budúcich udalostí, ktoré ešte len majú alebo môžu prísť.

Č

lovek tak sám sebe dokazuje, že sa na zemi cíti
ako hosť, ktorému život
a udalosti v ňom boli len darované. Vesmír a jeho dejiny však
presahujú čas, život jednotlivca, ako aj možnosti úplného
poznania či ovplyvňovania ich
chodu.
Spomínané úvahy človeka
majú niekedy filozofický, inokedy náboženský charakter. Pre
človeka predstavujú obrovský
priestor pre rozličné kombinácie v jeho fantázii. Niekedy, najmä v kritických dejinných momentoch, sú zdrojom napätia
v jeho duševných pochodoch.
No môžu byť aj priestorom pre
komunikáciu Božieho Ducha
s ľudským duchom, ktorý sa
bezvýhradne otvára pôsobeniu
Božieho Ducha, aby od neho
prijal zjavenie o tom, čo sa má
onedlho stať (porov. Zjv 1, 1).
V zozname inšpirovaných
biblických kníh, celkom na jeho
konci, máme knihu, ktorá nesie
názov Zjavenie apoštola Jána.
Nazýva sa aj Apokalypsa. Je to
kniha, ktorá je napísaná vo forme rozličných a nezvyklých obrazov, symbolov a podobne. Nie
je ľahké vyznať sa v nich. Niekedy sa stáva, že s obsahmi tejto
knihy sa spájajú rozličné pokusy
o výklad. Niektoré interpretácie vychádzajú z predpokladu,
že Kniha zjavenia sa vzťahuje
výlučne k dobe pisateľa tejto
knihy. Iné teórie umiestňujú
jej posolstvo celkom na koniec
čias. Iné výklady tvrdia, že celá
kniha mapuje ľudské dejiny alebo dejiny Cirkvi podľa nejakých

Jána. Významné konštatovanie
k téme porozumenia uvádza
prof. Tomasz B. Jelonek v svojej
knihe Teologiczne przesłanie
Apokalipsy: „Apokalypsa sv.
Jána bola napísaná špecifickým
literárnym štýlom. Literárne
štýly, čiže spôsoby predstavenia
obsahu v literárnych kompozíciách, sa nazývajú literárnymi
druhmi. Od poznania literárneho druhu, v ktorom bolo nejaké
dielo napísané, závisí jeho porozumenie. Teda porozumenie
Apokalypsy závisí od vlastného
pochopenia jej literárneho
druhu.“

Literárny druh proroctvo

období. Podľa cirkevných otcov
je však Apokalypsa teologickou
víziou opisujúcou stav Cirkvi
v Jánovej dobe, ako aj v ktorejkoľvek inej dobe našich dejín,
súčasťou ktorých je aj koniec
ľudských dejín.
Ako sa však v tejto zmesi
rozličných postojov orientovať?
Ako máme chápať jednotlivé
obrazy, symboly či gestá alebo
aspoň ich celkové a spoločné posolstvo? Tento článok
poskytuje základ pre štúdium
Apokalypsy, ktorá je niekedy
charakterizovaná síce ako

prorocká kniha, ale ktorá je
napísaná literárnym druhom
nazývaným apokalypsa. Bežne
sa však táto kniha chápe ako
prorocká. Čitateľ tak nadobúda pomerne zmätený dojem
bez solídneho východiska
pre užitočné čítanie a tvorbu
vlastného názoru. Spomenutý
základný rámec predstavuje
charakteristika literárneho druhu proroctva, ďalej literárneho
druhu apokalypsa a napokon
sa dopracujeme k formulácii
určitých princípov pre porozumenie Knihy Zjavenia apoštola

Prorocký fenomén v biblických
prejavoch dosiahol pozoruhodnú profiláciu. Starozákonní proroci so svojimi ústne ohlasovanými, ale aj písanými obsahmi
boli najvplyvnejšou náboženskou skupinou. Boli to osobnosti s obdivuhodným životným
štýlom a mohutným vplyvom
na duchovný život národa ako aj
na duchovný život jednotlivcov,
medzi ktorými boli neraz aj
samotní králi, kniežatá, bohaté
vrstvy obyvateľstva a pod. Teda
proroci si trúfali postaviť sa aj
pred kráľov a žiadať od nich
nápravu života, spravodlivosť
v rozhodovaniach, podriadenie sa Božej vôli a rozličné iné
požiadavky. Vystupovali vždy
v mene Boha Izraela, ktorý
sa zjavil Mojžišovi a uzavrel
s národom zmluvu na Sinaji.
V mene tejto zmluvy proroci
ako Boží vyslanci naozaj hýbali
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Apokalypsa, ktorá sa končí
opisom nového Jeruzalema
a Baránka, ktorý ožiaril toto
mesto. Teda Apokalypsa má
skutočnosť jasnú v budúcnosti:
posledné a víťazné slovo v dejinách bude mať Boh. Z tohto
faktu potom kresťania spätne
pre svoju prítomnosť čerpajú
posilu pre znášanie rozličných
trápení v jednotlivých dejinných situáciách, v ktorých sa
ocitajú. Apokalypsa je primárne
zameraná na budúcnosť, resp.
na koniec čias. Tam sa jasne
naznačuje víťazstvo Boha a to
je útechou a posilou prenasledovaných. Budúce víťazstvo má
byť povzbudením k celkovej
vytrvalosti až do konca.
národom a preukázali mu tie
najcennejšie služby.
Prorocké spisy, ktoré zostavili
oni samotní alebo ich žiaci,
vykazujú zaujímavú vlastnosť:
proroci nič nepridali ani neubrali z Tóry. Tejto základnej
knihy či zbierky kníh sa proroci priamo nedotýkali a svoje
miesto našli vedľa Tóry tým, že
ju interpretovali a aktualizovali
na jednotlivé situácie. Pritom
žiadali dodržiavanie jej noriem.
Proroci boli vyslanci Boha
a ohlasovatelia jeho vôle.
Grécke slovo profeta pozostáva z dvoch slov: predložky
pro a nepravidelného slovesa
fémi. Sloveso znamená hovoriť, hlásať... a predložka pro
môže mať priestorový význam:
hovoriť pred niekým, napr. pre
zhromaždením ľudu alebo pred
kráľom; ďalej časový význam:
hovoriť pred nejakou udalosťou
predtým, než sa niečo stane.
K tomu možno pridať aj personálny význam: predložka pro
sa môže chápať aj ako hovoriť
v mene niekoho, kto posiela
svojho vyslanca k niekomu
s nejakým posolstvom.
Prorocké texty sa teda
primárne vždy týkajú danej
historickej situácie. Ako príklad
možno uviesť reč proroka
Izaiáša kráľovi Achazovi.
Prorok vyzval kráľa, aby si
žiadal znamenie ako záruku
toho, že nepriateľské vojská

sa nedostanú do Jeruzalema.
Keď to kráľ s falošným odôvodnením odmietol, prorok
vyslovil proroctvo: „Hľa, panna
počne a porodí syna...“ (Iz 7,
14). Toto proroctvo sa historicky
vzťahovalo na danú situáciu
obliehania Jeruzalema (sýro-efraimská vojna), ale mesiášsky
sa vzťahovalo na definitívnu
záchranu Jeruzalema v mesiášskych časoch. Tu by sme mohli
uvažovať ďalej o tom, či prorok
poznal detailne mesiášsku
budúcnosť. Ďalšie úvahy týmto
smerom však nie sú nateraz
potrebné a môžeme ich uzavrieť
s tým, že literárny druh proroctva znamená takú reč, ktorá
prináša Božie posolstvo pre
prítomnú historickú chvíľu, ale
s teologickou otvorenosťou pre
definitívne naplnenie daného
posolstva v mesiášskych časoch.

Literárny druh
apokalypsa

Grécky výraz apokalypto
znamená odhaľujem závoj, zjavujem, odkrývam... Apokalypsa
ako literárny druh sa rozvinul
v čase od 2. stor. pred Kr. po 2.
stor. po Kristovi. Apokalyptické
texty vznikali aj v iných časoch
a dostali sa aj do biblických
kníh a predstavujú ich časti
ako napr. Iz 24 – 27; Ez 37 – 40;
Zach 9 – 14; Joel 4. Podobným
štýlom je napísaná aj Kniha

proroka Daniela. Vzhľadom
na dejiny spásy to bol prelomový čas. Prorocký literárny štýl
v tých časoch ustúpil, pretože v Ježišovi Kristovi dostali
proroctvá svoje naplnenie.
Charakteristickými prvkami
apokalyptického štýlu písania je
symbolika, obrazy, čísla, farby,
postavy, mytologické tvory
a pod. Ďalšími charakteristikami sú: opis bolesti, úzkosť
a rozličné katastrofy, videnia
a zvukové výjavy, povzbudenia,
ale na konci prichádza rozuzlenie drámy.
Ak porovnáme prorocký
a apokalyptický literárny druh,
zisťujeme, že obidva vzájomne
súvisia: proroctvo sa vyslovuje
pre prítomnosť, ktorá je jasná
a istá a táto výpoveď obsahuje v sebe budúci mesiášsky
rozmer, v ktorom je priestor
pre definitívne naplnenie
toho, o čom je reč pre históriu.
Na druhej strane apokalyptický
literárny druh ako východisko
berie budúcu udalosť, v ktorej
bude mať posledné, víťazné
slovo Boh. Z tohto definitívneho víťazstva – taký je zámer
apokalyptickej kompozície –
budú adresáti schopní odvodiť
určité dôsledky pre seba v danej
historickej epoche. Tak to bolo
zrejme aj s prvými kresťanmi.
V čase prichádzajúcich prenasledovaní kresťanov na konci
1. storočia pred Kr. vznikla

Niekoľko princípov pre
výklad Apokalypsy

Kniha Zjavenia sv. Jána, Apokalypsa, nie je knihou, výklad
ktorej by mal byť rezervovaný
exkluzívne úzkemu okruhu
špecialistov v exegéze. Kniha je
určená celej Cirkvi a všetci majú
z nej čerpať duchovný úžitok,
útechu a povzbudenie.
Porozumenie Apokalypsy
sa odvodzuje z istého faktu,
ktorým je definitívne víťazstvo
Božieho Baránka Ježiša Krista
na konci čias.
Obrazy, symboly, symbolické údaje a dramatické výjavy
označujú drámu zápasu medzi
dobrom a zlom. Tento zápas
sa odohráva v celých dejinách,
ktoré sú tu videné nie v svojej
postupnosti, ale vcelku. V Apokalypse teda nemožno hľadať
nejakú šifru pre poznanie historických udalostí napr. podľa
kapitol alebo podľa postupnosti
jednotlivých výjavov.
Apokalypsa je novozákonná
biblická kniha, čítanie ktorej
má byť útechou veriacim, že
Boh má dejiny pevne v rukách
a vedie ich k definitívnemu
víťazstvu. Nasledovníkom Ježiša
Krista to slúži ako mohutný
impulz pre celkovú vytrvalosť
v dobrom až do konca. n
Anton Tyrol
ilustračné snímky:  
www.cirota.ru
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Pán je môj pastier
Drahí bratia a sestry,
obrátiť sa na Pána v modlitbe je vždy radikálnym skutkom dôvery, vo vedomí odovzdania sa Bohu, ktorý je dobrý, „milosrdný
a láskavý, zhovievavý, veľmi milosrdný
a verný“ (Ex 34, 6 – 7; Ž 86, 15; porov. Joel 2,
13; Gn 4, 2; Ž 103, 8; 145, 8; Neh 9, 17). Preto
by som sa chcel dnes zamyslieť
spolu s vami nad žalmom, ktorý
je celý preniknutý dôverou. Žalmom, v ktorom žalmista vyjadruje svoju pokojnú istotu, že je
vedený a ochraňovaný pred každým nebezpečenstvom, pretože
Pán je jeho pastier. Ide o Žalm 23
(alebo 22 podľa grécko-latinskej
tradície). Je to text, ktorý je nám
všetkým známy a nami všetkými
obľúbený.
„Pán je môj pastier, nič mi
nechýba“ − tak sa začína táto
krásna modlitba. Evokuje
pastierske kočovné prostredie
a skúsenosť vzájomného poznania, ktoré sa utvára medzi
pastierom a jeho ovečkami tvoriacimi jeho malé stádo. Obraz
sa odvoláva na atmosféru dôvery,
intímnosti a nehy: pastier pozná
všetky svoje ovečky, volá ich
po mene a ony ho nasledujú, pretože ho poznajú a dôverujú mu
(porov. Jn 10, 2 – 4). On sa o ne
stará. Ochraňuje ich ako veľké
bohatstvo. Je pripravený brániť
ich a zabezpečiť im blahobyt
a pokojný život. Nič im nemôže chýbať, keď
je s nimi ich pastier. Na túto skúsenosť sa
odvoláva žalmista, keď nazýva Boha svojím
pastierom a necháva sa ním viesť na bezpečné pasienky:
„... pasie ma na zelených pasienkoch.
Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu“ (vv. 2 – 3).
Pred našimi očami sa otvára vízia
zelených polí, prameňov priezračnej vody
a oázy pokoja, ku ktorej pastier vedie stádo.
Sú to symboly životných situácií, ku ktorým
Pán vedie žalmistu. On sa cíti ako ovečky
oddychujúce pri prameni vody. Je to situácia
plná oddychu, nie napätia a nebezpečenstva, ale plná dôvery a pokoja, pretože toto
miesto je bezpečné, voda je čerstvá a pastier
bdie nad nimi. Nezabudnime, že žalmista
evokuje tento obraz v krajine, ktorá bola

z veľkej časti púšťou, spálenou nepríjemným slnkom. Bola miestom, kde pastier
žil polokočovným spôsobom života vo vysušených stepiach okolo obývaných osád. Ale
pastier vie, kde možno nájsť trávu a čerstvú
vodu, ktoré sú esenciálnymi pre život
ovečiek. Vie ich priviesť do oázy, v ktorej

sa „duša osviežuje“ a v ktorej možno opäť
načerpať sily a novú energiu pred ďalšou
cestou.
Ako hovorí žalmista, Boh ho vedie k „zeleným pasienkom“ a „tichým vodám“, kde je
všetkého dostatok a kde je všetko darované
v hojnosti. Vtedy, keď je Pán pastier – hoci
v púšti, mieste nedostatku a smrti – žalmista nestráca istotu o radikálnej prítomnosti
života, takže môže povedať: „Nič mi nechýba“. Pastierovi totiž záleží na dobre stáda,
prispôsobuje svoje vlastné požiadavky a svoj
rytmus života požiadavkám svojich ovečiek.
Putuje a žije s nimi, vedie ich „po správnych
chodníkoch“, teda vhodných pre ne. Má
na zreteli ich potreby, nie svoje vlastné.
Bezpečnosť jeho stáda je úplnou prioritou
a pri vedení svojho stáda sa práve ňou riadi.
Drahí bratia a sestry! Ak aj my rovnako
ako žalmista kráčame za Dobrým pastie-

rom – hoci po ťažkých, krivolakých a dlhých
chodníkoch našich životov, často miestami
duchovne vyprahnutých, bez vody a pod
pálivým slnkom racionalizmu – pod vedením Dobrého pastiera Krista si môžeme
byť istí, že ideme správnou cestou a že nás
Pán vedie, je nám vždy nablízku a nič nám
nebude chýbať.
Preto môže žalmista s pokojom a istotou bez akejkoľvek neistoty a strachu vyhlásiť: „I keby
som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si
so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou” (v. 4).
Ten, kto kráča s Pánom – aj
temnými údoliami utrpenia,
neistoty pre všetky ľudské
problémy – predsa len sa cíti
v bezpečí. Ty si so mnou! Toto je
naša istota, ktorá nás vedie.
Temnota noci naháňa strach
kvôli svojim meniacim sa
tieňom, ťažkosti všimnúť si
nebezpečenstvo a tichu naplnenému neznámymi zvukmi.
Ak sa stádo pohybuje ešte aj
po západe slnka, keď sa zníži
viditeľnosť, je normálne, že
sa ovce stanú nepokojnými.
Narastá totiž nebezpečenstvo
zakopnutia alebo vzdialenia sa
od stáda a následného stratenia
sa. Narastá aj strach z možných
útočníkov, ktorí sa schovávajú
v temnote. Žalmista vtedy, keď
hovorí o tmavej doline, používa hebrejský výraz, ktorý evokuje temnotu smrti.
Takže táto tmavá dolina, ktorou kráčame,
je miestom úzkosti, strašných hrozieb
a nebezpečenstva smrti. A predsa, žalmista
napreduje bezpečne a bez strachu, pretože
je Pán s ním. Zvolanie „Ty si so mnou!“ je
vyhlásením neotrasiteľnej dôvery a zhrnutím radikálnej viery: Božia blízkosť
mení realitu, temné údolie stráca všetko
nebezpečenstvo, miznú všetky hrozby.
Stádo môže teraz pokojne napredovať ďalej,
sprevádzané známym zvukom palice, ktorá
udiera do zeme a poukazuje na ubezpečujúcu prítomnosť pastiera.
Tento povzbudzujúci obraz uzatvára
prvú časť žalmu a prenecháva priestor inej
scéne. Ešte stále sme v púšti, kde pastier žije
so svojím stádom, no teraz sme prenesení
do jeho stanu, ktorý sa pred nami pohos-

na slovíčko | 13

slovo 2 | 2012

tinne otvára: „Prestieraš mi stôl pred očami
mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj” (v. 5).
Pán je teraz prezentovaný ako ten, ktorý
prijíma modliaceho sa. A robí tak so znakmi, ktoré poukazujú na veľkodušnú pohostinnosť a úplnú pozornosť. Boží hostiteľ
prestiera pokrm na „stole“. Použitý hebrejský termín vo svojom prvotnom význame
poukazuje na kožu zvieraťa, ktorá bola roztiahnutá na zemi a na ktorú sa kládol spoločný pokrm. Je to gesto podelenia sa nielen
o pokrm, ale aj o život. Je to ponúknutie
spoločenstva a priateľstva, ktoré vytvára
silné vzťahy a vyjadruje solidaritu. Ďalej
je spomínaný štedrý dar vonného oleja
na hlavu, ktorý dáva úľavu od pálenia slnka
na púšti, občerstvuje a uzdravuje pokožku
a oblažuje ducha svojou príjemnou vôňou.
A nakoniec naplnený kalich dodáva scéne
oslavný charakter s dobrým vínom, ktoré
štedro rozdeľujeme priateľom. Pokrm, olej,
víno sú dary, ktoré dodávajú životu radosť,
pretože presahujú veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné a vyjadrujú nezištnosť a plnosť
lásky. Žalm 104 oslavne hovorí o prozreteľnej dobrote Pána: „Tráve dávaš rásť pre
ťažný dobytok a byli, aby slúžila človeku. Zo
zeme vyvádzaš chlieb i víno, čo obveseľuje
srdce človeka; olejom rozjasňuješ jeho tvár
a chlieb dáva silu srdcu človeka“ (vv. 14 – 15).
Žalmista prijíma túto veľkú pozornosť. Je
pútnikom, ktorý nachádza útočisko v stane
hostiteľa, zatiaľ čo sa jeho nepriatelia musia
zastaviť a hľadieť na celú scénu bez možnosti zasiahnutia. Ten, ktorého považovali
sa svoju korisť, sa dostal do bezpečia, stal
sa posvätným a nedotknuteľným hosťom.
Týmto žalmistom sa stávame vtedy, keď
skutočne veríme v spoločenstvo s Kristom.
Keď Boh otvára svoj stan a prijíma nás, nič
nám nemôže ublížiť.
Keď potom náš pútnik opäť vyrazí na cestu, Božia ochrana ho sprevádza: „Dobrota
a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni
môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní” (v. 6).
Dobrota a vernosť Boha sú sprievodom
sprevádzajúcim žalmistu, ktorý vychádza
zo stanu a vydáva sa na cestu. Ale je to cesta, ktorá nadobúda nový význam. Stáva sa
púťou do domu Pánovho, posvätného miesta, v ktorom modliaci sa chce bývať navždy
a do ktorého sa chce aj vracať. Židovský
výraz, ktorý je tu použitý, má význam „vracať sa“, ale drobnou vokálnou modifikáciou
môže byť vnímaný ako „bývať“, a takto je vyjadrovaný starobylými verziami a väčšinou
súčasných prekladov. Oba významy môžu
byť ponechané: vracať sa do domu a bývať
v ňom je prianím každého Izraelitu – bývať
blízko Boha, v jeho blízkosti a dobrote. Je

dychtivosťou a túžbou každého veriaceho
môcť bývať skutočne tam, kde je Boh, blízko Boha. Nasledovanie Pastiera privádza
do jeho domu. Toto je cieľom každej cesty,
vytúženou oázou v púšti, prístreškom pri
úteku pred nepriateľmi, miestom pokoja,
kde zakúšame dobrotu a vernú lásku Boha
deň za dňom v pokojnej radosti času bez
konca.
Obrazy tohto žalmu svojím bohatstvom
a hĺbkou sprevádzajú celé dejiny a náboženskú skúsenosť izraelského ľudu a stále
sprevádzajú kresťanov. Postava pastiera
zvlášť evokuje čas exodu, dlhú cestu púšťou
stáda pod vedením božského Pastiera (porov. Iz 63, 11 – 14; Ž 77, 20 – 21; 78, 52 – 54).
V zasľúbenej zemi to bol kráľ, ktorý mal
úlohu pásť Pánovo stádo. Tak ako Dávid,
pastier vybraný Bohom a predobraz Mesiáša (porov. 2 Sam 5, 1 – 2; 7, 8; Ž 78, 70 – 72).
Neskôr, na konci babylonského zajatia je
Izrael – akoby v novom exode (porov. Iz 40,
3 – 5. 9 – 11; 43, 16 – 21) – privedený do vlasti
ako stratená a znova nájdená ovca, opätovne privedená Bohom na hojné pastviny
a miesta oddychu (porov. Ez 34, 11 – 16. 23 –
31). Ale až v Pánovi Ježišovi všetka evokatívna sila nášho žalmu dosahuje úplnosť,
nachádza plnosť významu: Ježiš je Dobrý
pastier, ktorý sa vydáva hľadať stratenú
ovcu, ktorý pozná svoje ovce a položí za ne
život (porov. Mt 18, 12 – 14; Lk 15, 4 – 7; Jn
10, 2 – 4. 11 – 18), je cesta, správna cesta, ktorá nás privádza k životu (porov. Jn 14, 6); je
svetlo, ktoré osvecuje tmavé údolie a víťazí
nad každým naším strachom (porov. Jn 1,
9; 8, 12; 9, 5; 12, 46). Je štedrým hostiteľom,
ktorý nás prijíma a chráni pred nepriateľmi,
pripravujúc hostinu svojho Tela a svojej
Krvi (porov. Mt 26, 26 – 29; Mk 14, 22 – 25;
Lk 22, 19 – 20), ako aj definitívnu hostinu
v nebi (porov. Lk 14, 15ss; Zjv 3, 20; 19, 9). Je
kráľovským pastierom, kráľom miernosti
a odpustenia, vyvýšeným na oslávenom
dreve kríža (porov. Jn 3, 13 – 15; 12, 32; 17,
4 – 5).
Drahí bratia a sestry, Žalm 23 nás pozýva
k obnove našej dôvery v Boha, zverujúc sa
úplne do jeho rúk. Žiadajme teda s vierou,
aby nám Pán umožnil aj na ťažkých cestách
našich čias kráčať vždy po jeho chodníkoch ako učenlivé a poslušné stádo. Aby
nás prijal do svojho domu, k svojmu stolu
a priviedol nás k „pokojným vodám“, aby
sme sa prijímajúc dar jeho Ducha mohli
napiť z jeho prameňov živej vody, „prúdiacej do večného života“ (Jn 4, 14, porov. 7,
37 – 39). n
TKKBS
preložil Ľubomír Rebek
ilustračná snímka:
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Tvoja vec!
Spamy, vírusy... Našu elektronickú komunikáciu zahlcuje nezmyselný odpad. My však
nechceme prichádzať do styku s množstvom klamlivých, zavádzajúcich alebo
škodlivých informácií a chceme sa chrániť
pred nimi i pred pokusmi o poškodzovanie
nášho života, komfortu... A tak si zabezpečujeme neraz za nemalé peniaze ochranu
vo forme antispamov alebo antivírusov.
Podobne sa správame aj ku klasickej
pošte v našich schránkach. Okrem listov, pohľadníc, šekov, faktúr a časopisov
v nich nájdeme neraz aj množstvo letákov
obchodných reťazcov či firiem, ktoré končia
hneď vedľa v smetnej nádobe.
Ale aj v bežnom živote na nás číha
podobné nebezpečenstvo a aj tu existuje spôsob ochrany. Týmto spôsobom je
posväcovanie svojho okolia. Naozaj nábožní
a s Bohom žijúci ľudia nevytvárajú spam ani
vírusy. Nie sú konfliktní, nechcú ubližovať,
netlačia sa, kde ich nechcú, rešpektujú
človeka, jeho dôstojnosť, slobodu i priestor
jeho života. Ako na to? Odpoveďou je
modlitba.
Ľudia zapojení do projektu Tvoja vec!
sa už dva roky modlia za Slovensko. V ich
modlitbách sa vystriedali mnohé oblasti – od politiky cez médiá až po kultúru či
rodinu. V marci sa uskutočnia predčasné
parlamentné voľby. Nálady v spoločnosti
aj názory na politiku či politikov sa rôznia:
prevládajú pocity apatie, znechutenia, hnevu, agresie, či dokonca očakávania vytúženého politického spasiteľa.
Kto dnes pozná recept na najlepšiu vládu? Ktorá strana je najlepšia? Na to si musí
odpovedať každý. Jedno je však jasné: túžbou Boha je, aby hodnoty kresťanstva ako
spravodlivosť a čestnosť boli aj v politike.
Apoštol Pavol pripomína, aby sme sa
modlili za tých, ktorí nám vládnu (1 Tim 2,
1 – 2). Modlitba je účinnejšia než nátlakové
politické skupiny a finančné loby. Preto
toto hnutie pozýva ľudí na 40 dní nepretržitých modlitieb a pôstov za voľby 2012. Ide
o akciu, do ktorej sa môžu zapojiť všetci
ľudia, čo veria v silu modlitby a pôstu. Táto
aktivita sa začína 30. januára 2012.
Viac informácií nájdete na webovej
stránke www.40dni.tvojavec.sk, kde sa
môžete zapísať na konkrétnu hodinu modlitby a na konkrétny deň pôstu. Priebeh
kampane môžete sledovať na Facebooku
(www.facebook.com/40dni) a Twitteri (@
tvoja_vec).
A čo povedať na záver tým, čo sa do projektu zapoja či nezapoja? Je to tvoja vec!
Juraj Gradoš
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V moci Ducha
Akým spôsobom ste sa dostali na Slovensko?

Brandon: Boh skladá malé kúsky postupne. Náš syn Áron sa oženil s krásnym
dievčaťom zo Slovenska. „Priženili“ sme
sa do tohto národa. Marta bola pre nás
požehnaním, aby sme mohli prísť slúžiť
na Slovensko. Áron a Marta distribuovali
z Írska oblečenie pre deti na Slovensko.
Vtedy sa stretli s Braňom Letkom a otvorili
sa dvere do komunity v Dolnom Kubíne. Kontaktoval nás Pavol Strežo. Čo ho
najviac podporilo v tom, aby nás pozval,
bol fakt, že Áron hovoril o svojich rodičoch
s úctou a bolo cítiť, že je medzi nami veľmi
dobrý vzťah.
Pred tým, než som prišiel, mal som sen
o Svätom Otcovi Benediktovi XVI. V sne
položil na mňa ruky a povedal, aby som šiel
slúžiť práve Katolíckej cirkvi.
Angela: Minulý rok sme s Brandonom
navštívili Braňa Letka s manželkou. Práve
som bola uzdravená z rakoviny. Požiadal
nás, aby sme sa modlili za jeho priateľa Róberta, ktorý mal tú istú diagnózu.
Braňo si spomenul na sen, ktorý mal pred
troma rokmi. Videl cudzincov vo svojom
dome, ktorí sa za niekoho modlili. To
bolo splnenie jeho sna. Róbert sa uzdravil
a teraz sa zotavuje po chorobe. Keď sme
prišli do Dolného Kubína, povedali mi, že
sa desať rokov modlili, aby niekto prišiel
a medzi nimi prorokoval. Prišli sme ako
odpoveď na modlitby.

Akým spôsobom ste prijali prorocké
obdarovanie?

Brandon: Nič som nevedel o daroch Svätého Ducha, o proroctve. Jediné, čo som počul, bolo o hovorení v jazykoch. Na jednej
z konferencií som bol vnútorne oslobodený a istý muž nado mnou prorokoval a to
proroctvo sa ešte stále napĺňa. Akoby ma
osvietilo, že aj ja toto môžem. Od toho
dňa som začal prorokovať. Nedostal som
teda najprv učenie, ale skúsenosť. Roky
pridávajú na presnosti prorockej služby
a ľudia, ktorí ma poznajú, ma ako proroka
rozpoznávajú presnejšie. Sme povolaní
od Boha, ale ľudia rozlišujú, či niekto je,
alebo nie je prorok. Môžeme byť povolaní,
ale ak nás ľudia neprijímajú alebo ak sú
naše postoje nesprávne, míňame sa nášmu
povolaniu.

Je to Boh, ktorý robí proroka prorokom.
Veľkou súčasťou môjho života bolo hľadanie toho, kým som. Sedem rokov som bol
doma so svojimi deťmi a spoločne sme ako
na púšti hľadali cestu. Boh nás dá na púšť,
aby mohol vyčistiť naše vnútro. Keď sa vrátime z púšte, nerozprávame o denomináciách, o doktrínach, ale rozprávame o Ježišovi Kristovi. Mám dojem, že Boh niekedy
môže mať problém s tým, do akej miery
Katolícka cirkev chápe ľudí obdarovaných
proroctvom a prorockou službou.
Všetci z nás môžu mať dary Svätého
Ducha, uzdravovať, prorokovať, mať sny,
mať vízie, ale ľudia povolaní v tejto službe
to môžu robiť neustále.
20 som rokov nebol súčasťou Katolíckej
cirkvi (moja manželka bola presvedčená
katolíčka). Snažím sa však vždy robiť to,
čo mi Boh hovorí. A v roku 1994 mi veľmi
presne povedal, že sa mám vrátiť do Katolíckej cirkvi. Trvalo mi päť rokov, kým som
to urobil. V roku 1999 sa celá naša rodina
začlenila do Katolíckej cirkvi. Pamätám si,
že keď som vychádzal z chrámu s bubnom,
po ktorý som sa tam vrátil, cítil som, akoby
mi z chrbta spadol obrovský kameň.
Potom nás cez niekoľko snov Pán
priviedol do katolíckeho mesta, kde teraz
bývame – Downpatricka. Naše deti začali
navštevovať katolícke školy. A Pán ich začal
neuveriteľne požehnávať. Stávali sa z nich
chlapci alebo dievčatá ročníka. Keď ste
poslušní Bohu, Boh vás požehnáva. Snažím
sa starať o svoju ženu a svoje deti. A žijem
život, o ktorom som si myslel, že to ani nie
je možné. Žijem v neustálom prekvapení.

Kto je teda prorok?

Brandon: Prorok je ten, kto dáva svedectvo
o Ježišovi Kristovi, je naplnený Svätým
Duchom a verí v Krista ako svojho Spasiteľa. Pravidelne počuje Boží hlas nejakou
formou, či už je to sen, alebo priamo Boží
hlas, alebo cez nejakú inú formu, ktorú si
Boh vyberá.
V 19. storočí sa nikto z kresťanov nenazýval evanjelizátorom a potom sa začali objavovať evanjelizátori. Organizovali obrovské
stretnutia, na ktoré prichádzali tisíce ľudí,
aby zažili Krista. A potom sa celý svet
dozvedel, kto je to evanjelizátor.
Podobne sa svet potrebuje dozvedieť aj
o úlohe prorokov v Cirkvi.

Ak sa s niekedy stretnete
s Brandonom McCauleyom
pri modlitbách, určite vytiahne svoj zvláštny írsky
bubon bodhran a začne sa
vlniť v jeho rytme. Spolu so
svojou manželkou Angelou, ktorú Pán pred časom
uzdravil z rakoviny, neustále skúma, čo hovorí Boh
nielen do života ich rodiny.
Tento írsky pár vychoval
14 vlastných detí. So svojím svedectvom a skúsenosťami sa podelili počas
svojej ostatnej návštevy
na Slovensku v Centre pre
rodinu na Sigorde.
Aká je jeho úloha v Cirkvi v súčasnosti?

Brandon: V Prvom liste Korinťanom
(14, 1 – 5) sa píše, že väčšina proroctiev má
za úlohu povzbudiť, vybudovať a podporiť
Cirkev a jednotlivcov. Úlohou proroka je
aj naučiť ľudí s prorockým obdarovaním
správne používať tento dar. Len proroci
môžu vyučovať prorokov, pretože im rozumejú. Prorok je súdený ovocím svojej práce.
Či spôsobí znepokojenie, zneistenie, útlak,
deptanie, alebo povzbudenie, znovuvybudovanie, oživenie.
Ľudia majú často túžbu poznať budúcnosť. Biblia hovorí, že nemáme chodiť
k čarodejníkom a k tým, ktorí predpovedajú budúcnosť. Boh nám dal do Cirkvi ľudí
s prorockým obdarovaním. Ak predstavenstvo Katolíckej cirkvi bude odmietať proro-
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kov, tak sa opäť môže stať, že sa jednotlivci
rozpŕchnu. A netýka sa to iba Katolíckej
cirkvi, ale aj iných kresťanských cirkví.
New Age začína priťahovať ľudí a Boh dáva
odpoveď. Je to odpoveď Svätého Ducha.
Katolícka cirkev mala svojich prorokov,
napríklad Pátra Pia. Ale počas jeho života
ho odsunula nabok. A potom sa stal svätým. Veľmi veľa evanjelických a letničných
zborov rozumie povolaniu proroka. Katolíci
potrebujú ešte viac učenia a poznania
o proroctve, lebo sa môže stať, že prorocky
obdarovaní ľudia budú akýmsi bolehlavom
kňazov. Potrebujeme prinášať dobré a kvalitné proroctvo, ktoré bude pomáhať Katolíckej cirkvi. Treba ukázať prorocký dar, aby
ľudia mohli vidieť a zažiť, čo prináša.
Verím, že ak nepríde mocné pôsobenie
Svätého Ducha, tak bude nasledovať úpadok. Cirkev v Írsku sa zmenšuje. Boh nás
sem poslal. Som povolaný nielen do jednej
denominácie, ale do celej Kristovej cirkvi
ako prorok.

Čo podľa vás potrebuje Slovensko počuť?

Brandon: Slovensko je katolícke. Zdá sa,
že je v štádiu, v ktorom bolo Írsko pred
30 rokmi. Vtedy biskup rozdelil kňazov
charizmatických spoločenstiev a rozhodil
ich po krajine. Možno keby sme vtedy boli
prijali rieku Svätého Ducha, nemuseli by
sme dnes riešiť prípady pedofílie a iné. Írsko
bolo chudobným národom, a neskôr veľmi
zbohatlo. Íri žili v akejsi pýche, a Boh ich
pokoril. Panna Mária prorokovala, že Boh
pozdvihne pokorných a poníži pyšných.
U nás prijímame Eucharistiu na ruku alebo priamo do úst. Keď som tu bol na istej
svätej omši a išiel na prijímanie, snažil sa
mi kňaz vložiť Eucharistiu do úst. V jeho
počínaní nebolo žiadne milosrdenstvo a porozumenie pre človeka, ktorý prichádza.
Bolo cítiť povýšenosť.
Myslím si, že na Slovensku je veľa
komunít, ktoré sú živé a cez ktoré môže
Cirkev na Slovensku vzbĺknuť. V 20. storočí
padol Svätý Duch na Azusa Street v Los
Angeles. Chudobný jednooký černošský
pastor začal prorokovať a veľmi mocne
prichádzala Božia sláva. Ľudia sa navzájom
za seba modlili a boli uzdravovaní. Potom
začínali pôsobiť po celom svete veľké protestantské cirkvi. Po troch rokoch sa Azusa
Street skončila a zázraky akoby prestali,
ale tá skúsenosť v protestantských zboroch
stále ostávala. V 40. rokoch začali ľudia
z chudobných miest, z chudobných štvrtí
v Amerike objavovať na svojich pozemkoch
olej, z ktorého zbohatli. Potom postavili
univerzity a ich deti tam začali študovať.
A Boh pozdvihol chudobných, ako to prorokovala Mária. Teraz títo ľudia financujú naj-

väčšie evanjelizačné konferencie a ich knihy
vidíme na pultoch predajní. A potom prišiel
Druhý vatikánsky koncil a pápež vítal
vo svojej úvodnej modlitbe Turíce. A potom
prišiel Svätý Duch na študentov na pittsburgskej katolíckej univerzite. Začalo sa
katolícke charizmatické hnutie. Protestantská cirkev hýbala chudobnými ľuďmi, ktorí
potom zbohatli a dali jej peniaze a možnosti. Cez Katolícku cirkev zostúpil Svätý Duch
na intelektuálov, učiteľov.
Jedného dňa som sa rozprával s Pánom.
Hovoril mi: „Choď a začleň sa do Katolíckej cirkvi.“ Povedal som mu: „Nechcem ísť
naspäť do Katolíckej cirkvi, lebo vytlačili
Svätého Ducha na perifériu.“ Nebol som
vtedy dosť pokorný. Myslím si, že olej je
Svätý Duch aj pre Slovensko. Príde veľké
prebudenie. Verím, že Boh prináša nové
Turíce a že modlitba Jána XXIII. prinesie
ovocie. Dúfam, že to budem môcť vidieť.
Pre mňa bolo požehnaním prísť na Slovensko, zažiť východnú liturgiu, byť s ľuďmi. Cítim sa veľmi požehnaný.
Angela: Za posledné dni sme na Slovensku hovorili o rieke života. Keď Ježiš odchádzal, aby bol s Otcom, prisľúbil, že pošle
Svätého Ducha. A on sa potom vylial. Svätý
Duch je teraz viac vnímaný. S Brandonom
hovoríme o rieke, ktorá vyteká z chrámu
v nebi, ako to videl prorok Ezechiel. Rieka
Boha je Svätý Duch. Prorok Joel hovorí,
že Duch sa vyleje na každé telo a synovia
a dcéry budú prorokovať, starci budú snívať
sny. Boh vylieva v tieto dni Svätého Ducha
na všetky národy. My ako Boží ľud potrebujeme byť tam, kde nás Boh chce mať.
Evanjelizovať ľudí, odhaľovať to, čo chce
Boh pre nich urobiť.
Boh ma uzdravil z rakoviny, a teda
poznám moc kríža, moc krvi Ježiša Krista.
Zomrel na kríži a odpustil mi hriechy.
Zlomil cez svoj kríž prekliatie, ktoré som
niesla. To je dobrá správa aj pre Slovensko.
Je dobré, aby ľudia uverili v Krista, aby boli
oslobodení z diablovej moci, od všetkých
neprávostí, hriechov, kliatob a chorôb. Boh
hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí ste
smädní, a ja vám dám piť.“ Svätý Duch sa
teraz vylieva.
Brandon: Prorok nie je len ten, kto prorokuje, rozpráva. Svätý František povedal:
„My stále hlásame evanjelium a niekedy pri
tom aj použijeme slová.“
V tejto generácii vládnu malé rodiny a potraty. Žena so 14 deťmi, ktorá bola uzdravená z rakoviny – to je sám osebe prorocký
akt. V čase, keď Svätý Duch hýbe svetom,
je toto prorockým aktom. Toto je proroctvo
samo.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Charakteristika
misie
Počas bývalej štyridsaťročnej totality sme
boli svedkami toho, že verejné mocenské
štruktúry interpretovali misiu sv. Cyrila
a Metoda na území našich predkov iba
ako výsostne kultúrnu aktivitu. V školských
učebniciach dejepisu sa jej pripisoval podiel
na založení vlastnej kultúry Slovanov.
Slovo kultúra bolo politicky znesiteľným
objasnením vynikajúcich sprievodných diel
christianizačnej misie. Kultúra však vždy
vyrastá z určitého zdroja a podľa toho je aj
orientovaná. Jazykovo nadaný a duchom
bystrý Konštantín ešte pred odchodom
misie zostavil slovanskú abecedu (hlaholiku).
Založil a viedol literárnu školu v domácom
jazyku. Zostavil prvú poetickú skladbu s názvom Proglas a spolu s bratom Metodom
preložil takmer celé Sväté písmo z gréčtiny
do staroslovenčiny, jazyka, ktorý v liturgii
pretrváva stáročia. Spolu s prekladmi ďalších
potrebných kníh to boli skutočnosti, ktoré sa
nemohli poprieť ani v ateistickom systéme
vzdelávania. Vedome sa však zamlčovala
kresťanská dimenzia týchto kultúrnych
počinov, a tým sa umelo rozbíjala jednota
viery a kultúry.
Preto treba znova jasne zdôrazniť, že
misia sv. Cyrila a Metoda bola prioritne
zameraná na účinnú evanjelizáciu, t.j.
ohlásenie spásnej zvesti v Ježišovi Kristovi
a vysluhovanie sviatostí. Vyššie spomenuté
kultúrne aktivity boli v službe evanjelizácie či
christianizácie našich predkov a nie naopak.
Dnes túto účinnú metódu vsadenia evanjelia
do miestnej kultúry nazývame inkulturáciou.
Správny pohľad na charakter byzantskej
misie objavíme len vtedy, keď si uvedomíme,
že kultúru a náboženstvo nemožno od seba
oddeľovať. Ony sa navzájom prelínajú
a spolu pozdvihujú človeka k Bohu. Kultúrna
aktivita solúnskej misie, na ktorú môžeme
byť aj dnes právom hrdí, má svoj zdroj v Prológu k Jánovmu evanjeliu: „Na počiatku bolo
Slovo, a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo
Boh“. Tieto slová stoja na počiatku našich
nábožensko-kultúrnych dejín a obsahujú
vrchol filozofie i náboženstva. Boh je princípom všetkého.
Pápež Ján Pavol II. prínos vznešenej
byzantskej kultúry pre Európu charakterizoval takto: „Solúnski bratia zdedili nielen
vieru, ale aj kultúru starovekého Grécka,
ktorá pokračovala potom v Byzantskej ríši. Je
známe, aké dôležité bolo toto dedičstvo pre
celú európsku a priamo či nepriamo aj pre
svetovú kultúru.“ (SA 21)
Michal Hospodár

16 | slovo v rodine

slovo 2 | 2012

Počestnosť
a zodpovednosť
Všetci sme skorumpovaní

Pri jednej príležitosti som kázal na omši
o korupcii. Keď som hovoril veriacim, že
skorumpovaný nie je len policajt, ktorý
úplatok žiada, ale aj ten, kto mu ho dáva,
jedno asi osemročné dievčatko zdvihlo
ruku, aby si vypýtalo slovo. Prekvapený
z prerušenia som mu ho dal.
„Môj otec je policajt, a nie je skorumpovaný!“
Dievča to povedalo s takým presvedčením, že sme jej všetci museli uveriť a celé
zhromaždenie jej spontánne zatlieskalo.
O nejaký čas som stretol jej otca policajta
a povedal som mu o svedectve jeho dcéry,
aká bola na neho hrdá. Vyzval som ho
k tomu, aby sa snažil byť hodným tejto
detskej dôvery. Prešli roky a na tom dievčati
bolo vždy vidno, že aj ona je počestná ako
dcéra, ako študentka, ako snúbenica a dnes
ako manželka a matka.
Mala dobrého otca!

Čo to je byť počestný?

Obvykle si myslíme, že počestnosť má
výlučne vzťah k správnemu používaniu sexuality a hovoríme o niekom, že je počestný,
ak sa neoblieka provokatívne alebo zvodne;
ak sa neukazuje na verejnosti láskajúc alebo
bozkávajúc sa so svojím partnerom, alebo
ak je verný svojej manželke. A je to správne,
tie osoby sú počestné a tí, ktorí robia opak,
sú nemravní. Ale to slovo má širší význam:
počestnosť spočíva v živote, ktorý zodpovedá morálnemu zákonu, a morálny zákon
poznáme my veriaci ako Desatoro alebo ako
krásny zákon lásky, zákon Kristov. Počestný
je teda ten, kto vždy koná v súlade s Božou
vôľou a svojím vlastným svedomím.

V rodine sa učíme byť počestnými

Sú to otcovia, kto svojím príkladom učia žiť
túto hodnotu, tak veľmi potrebnú na dobré rodinné a spoločenské vzťahy. Ak sú
počestní oni, budú mať morálnu autoritu
na vyžadovanie dobrého správania od svojich detí. Ak otcovia nekonajú počestne, ako
sa odvážia žiadať od svojich detí čistú hru?
Otec, ktorý prináša svojim deťom niečo,
čo ukradol v robote, hoci len maličkosť,

ich týmto učí, že kradnúť je dobré. Mama,
ktorá žiada svojho syna, aby sa pretlačil
do metra bez platenia, ho týmto učí byť
podliakom, ktorý si celý život bude myslieť,
že je v poriadku robiť zlo, ak ma nevidia. Chlapec, ktorý sa pri futbale prizná
aj napriek hvízdaniu a výčitkám svojich
kamarátov, že pri góle si pomohol rukou,
ukazuje, že je hodný dôvery, pretože je čestný. Odpisovať pri skúškach je podvod, ale
len tomu študentovi sa podarí neupadnúť
do tejto rozšírenej chyby, ktorý sa naučil byť
čestným. Ako sa naučí byť čestným, ak rodičia od neho žiadajú výsledky bez ohľadu
na prostriedky?
V Mexiku si vyžaduje veľkú námahu byť
počestným kvôli korupčnému prostrediu,
v ktorom žijeme, ktoré povzbudzuje a odmeňuje nečestnosť. Nezastaviť na stopke
z roztržitosti je chyba, ktorú deti dokážu
pochopiť, ale ponúknuť dopravnému policajtovi peniaze, aby ho nepokutoval, robí
otca v očiach jeho detí skazeným človekom;
a ak to navyše bude považovať za niečo
vtipné, navždy zničí svoje deti a urobí ich
rovnako skazenými, ako je sám.

Čo sa stane, ak nie som počestný?

Ak môj život nezodpovedá zákonným
a predovšetkým morálnym princípom, nie
som hodný dôvery. Strácam dôveryhodnosť
a morálnu prestíž. Nikto nekupuje u nečestného obchodníka, zlá povesť spôsobí,
že jeho obchod skrachuje a on sa zruinuje.
Od politikov požadujeme počestnosť,
preto prišlo do módy – v našich vojnách
o verejné funkcie – vynášať na slnko
špinavú bielizeň rivalov, aby ľudia nevolili
nečestného kandidáta.
Ak podvádzam v hre a účastníci ma podozrievajú, už nikdy so mnou nebudú hrať,
ak sa nestane niečo ešte horšie.
Nečestný je izolovaný a stráca možnosť
spolužiť s dobrými ľuďmi, ostane mu len
obklopiť sa osobami bez princípov, takými
nečestnými, ako je sám.
V náboženskom ohľade sa nečestnosť
považuje za hriech, pretože ide o vedomé
porušenie zákona spravodlivosti a Božieho
zákona.

Odporúčania na pestovanie
počestnosti v rodine

Prijímať spravodlivé ustanovenia autorít
a správne ich dodržiavať. Nikdy nekonať
proti svojim morálnym princípom, hoci
by som sa tým mal vzdať veľkej výhody.
Neoklamať osoby, s ktorými mám do činenia. Nech je súlad medzi tým, čo hovorím,
a tým, čo robím. Správať sa dobre, hoci ma
nikto nevidí. Byť uznanlivý voči počestnosti druhých a odmeňovať ju úprimnou
pochvalou. Nikdy nepodvádzať v hre. Nikdy
nezmeniť alebo nesfalšovať dokument,
hocako dobré ciele by som tým sledoval.
Nepodvádzať votrením sa dnu bez platenia
alebo postavením sa na výhodnejšie miesto
v rade, ktoré mi nepatrí. Nevyužívať svoj
vplyv na dosiahnutie služby, ktorá je iným
upieraná. Byť čestný k tým, ktorí so mnou
súťažia, priznať si, keď som porazený. n
Aká radosť, keď sa narodí prvé dieťa!
V ňom sa vidia splnené nežné sny často
ešte z detstva a k nemu sa viažu nové sny
zrodené zo štedrej lásky rodičovstva.

Starší súrodenec

Prvé dieťa sa teší všetkej pozornosti otca
a mamy. Jemu je určená všetka starostlivosť,
všetky nežnosti, hračky, všetko oblečenie,
o ktorom si nadšení rodičia myslia, že ho
prvorodený potrebuje, až kým... nepríde
druhé dieťa! Teraz je tu ďalší milovaný
objekt rodičovskej pozornosti a staršie dieťa
sa cíti byť odsunuté.
V Mexiku tomu hovoríme, že sa stane
„zachmúrené“, to znamená žiarlivé. A tam
vstupuje prirodzená múdrosť rodičov: po-
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delia sa so starším súrodencom o zodpovednosť milovať a starať sa o práve narodeného
a tých, ktorí prídu po ňom. Starší súrodenec sa stane akoby zástupcom rodičov.
Doplňujúcim otcom alebo mamou.
Táto zodpovednosť, ktorá sa rodí zo
súrodeneckej lásky, poznačuje staršieho súrodenca na celý život. Prvorodení získavajú
inú výchovu ako ostatní súrodenci, a hoci sa
nám môže zdať nespravodlivé zaťažiť dieťa
takouto zodpovednosťou, starší súrodenci
sa postupne stávajú sebestačnejší, menej
závislí, schopnejší viesť druhých a čeliť
problémom života.
Cena, ktorú získavajú za svoju úlohu
byť malými rodičmi, je zvláštne miesto,
ktoré zaujmú v rodine navždy, počas celého
života. Aj vtedy, keď už všetci súrodenci
dospejú. Oni budú putom jednoty súrodencov a tými, ktorí vnesú morálne kritériá
do problémov, ktoré sa im predstavia. Je
tvrdé byť najstarším, ale naučia sa byť veľmi
zodpovední.

Čo je to byť zodpovedný?

Zodpovedný je ten, kto si plní svoju povinnosť bez priameho nátlaku. Zodpovedný je
slobodný človek, ktorý vie používať svoju
schopnosť voliť si. Nie je to zodpovednosť
toho, kto si plní povinnosť donútený niekým, kto má autoritu. Zodpovedný človek
je cieľavedomý a je presvedčený (ba plní si
povinnosť pohnutý vznešeným pocitom),
že je to užitočné pre neho samého aj pre
jeho blížneho.
Ten, kto si plní povinnosti z donútenia,
je ako cvičené zvieratko, skrotené strachom
alebo záujmom o bezprostredné blaho. Naopak, kto si plní povinnosť z presvedčenia,
je slobodný, je ľudský.
Plnenie povinnosti z donútenia spôsobuje únavu, nudu a človek zanechá prácu
hneď, ako prestane dozor toho, kto ho k nej
núti. Plniť si povinnosť zodpovedne spôsobuje spokojnosť a naplnenie. Je spojené
s potrebnou výdržou, až kým nevidí prácu
dokončenú.
Zodpovednosť je zvyk, ktorý sa vytvára
nielen mechanickým opakovaním činov, ale
aj rastom uvedomenia si, že v nej spočíva vlastný blahobyt i šťastie milovaných
bytostí.
Môžme povedať, že zodpovednosť vzniká
v momente, keď si uvedomíme, že druhí
nás potrebujú? Uvedomujeme si, že niečo
na tom bude, keď vidíme, ako sa zmenia
mladí, keď sa oženia a stanú sa rodičmi.
Teraz už majú zodpovednosť.

Byť zodpovedným sa učíme

Videli sme, ako sa starší súrodenci obvykle

vychovávajú k zodpovednosti. A ostatní?
Mať súrodencov je neustála lekcia lásky,
a teda aj zodpovednosti. Rodina je školou,
kde sa učíme byť zodpovedným, aj keď niektorí žiaci podvádzajú, chodia poza školu
a stávajú sa tak egoistami. Keď oco alebo
mama nie sú dobrými učiteľmi, strácajú
dieťa a robia ho nezodpovedným.

Nezodpovedný je zodpovedný
za nešťastie

Prečo sa neženia a nevydávajú ani v chráme, ani na úrade? Pretože nechcú prevziať
zodpovednosť za manželku alebo manžela
na celý život! Uprednostňujú spolužitie
na skúšku – získať partnera na odhodenie
a vyhnúť sa deťom.
Zakaždým vidíme stále viac mužov, ktorí
sa nestarajú o rodinu s výhovorkou, že žena
je predsa zamestnaná, a stále viac manželiek, ktoré dokonca živia svojich manželov.
Sú zamestnanci, ktorí sa nesnažia o to,
aby zvýšili svoju produktivitu, ale o to, ako
pracovať čím menej a zarobiť čím viac. A čo
je najsmutnejšie, mnohí prestávajú byť
zodpovednými kvôli sebeckému prospechu.
Zanedbávať svoje povinnosti, nerobiť si
svoju prácu, nechodiť na hodiny, nerobiť
si úlohy, to všetko nás robí zodpovednými,
ale za vlastné nešťastie i nešťastie našich
milovaných.

Čo robiť, aby naše deti boli
zodpovedné

Ak si prajeme mať zodpovedné deti, musíme byť sami zodpovední. Musia vidieť,
že pomoc a práca v domácnosti nie sú
bremenom, ktoré nesieme z donútenia, ale
z lásky. Spolu s nimi si plniť vlastenecké,
sociálne, náboženské a rodinné povinnosti.
Spravodlivo a úmerne rozdeľovať domáce
povinnosti. Kontrolovať, aby si robili úlohy
úplne a dobre. Netrestať ich tak, aby si
nemohli splniť záväzky, s ktorými sme ako
rodičia súhlasili: ísť na tréning, na farské
stretko, na kultúrny krúžok. Ak raz dostanú
trest, majú si ho vytrpieť, lebo ak nie,
stratíme autoritu. Ak dáme jednému zo
súrodencov autoritu nad ostatnými, treba
dohliadnuť, aby ho rešpektovali, a dať pozor, aby ju on nezneužil. Naučiť ich, aby sa
starali o svoje hračky, oblečenie a spoločný
majetok. Domáce zvieratko nie je hračka.
Vyžaduje si starostlivosť a spoločnosť. Naučiť ich zarábať a prispievať na domácnosť.
Naučiť ich plniť si svoje školské, spoločenské a pracovné záväzky. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Boh na Silvestra
Do chrámu prišlo okolo 30 ľudí. Bolo
hodinu pred polnocou. Čas, keď chceme
byť v kruhu najbližších, spolu s priateľmi.
Pred sebou som mal ľudí, ktorí sa rozhodli
stráviť poslednú hodinu občianskeho roka
2011 pri Bohu. Povzbudilo ma to. Bol medzi
nimi aj 7-ročný Patrik. A tak ako každý rok aj
teraz som dúfal, že Pán nám dá nejaké slovo
povzbudenia, slovo života. Zobral som sväté
evanjelium a vo viere som podišiel k Patrikovi. Veril som, že Patrik ho náhodne otvorí,
a to slovo bude adresované celému ľudu.
A tak sa aj stalo. Dokonca to prevýšilo moje
očakávania. Zaznelo: „Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú
telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem
vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý
keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno,
hovorím vám: Tohto sa bojte! Nepredáva
sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani
na jedného z nich nezabudne. Vy však máte
aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte
sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“ (Lk
12, 4 – 7) Toto povedal Boh svojim priateľom
na Silvestra a bolo to veľmi, veľmi povzbudzujúce.
Je to úžasný pocit počuť z Božích úst oslovenie: „Priateľu! Priatelia moji!“ Vyjadruje to
postoj dôvery. A som si istý, že Boh to chce.
On nechce len to, aby sme my dôverovali
jemu. On dôveruje nám, a preto nám zveruje svoje tajomstvá. Napríklad tieto:
Tajomstvo strachu
• Mnohí sa boja, že rok 2012 bude koncom
sveta, že sa stanú tragédie a nešťastia, pri
ktorých budú mnohí trpieť. No Pán Boh
nám hovorí, že jediné, čoho sa máme báť,
je hriech, pretože dobrovoľnými hriechmi
sa stávame večnými rukojemníkmi Zlého.
Tajomstvo lásky
• „Vy však máte aj všetky vlasy na hlave
spočítané.“ To je niečo nevídané. Takto
môže milovať iba Boh. A čím viac si toto
tajomstvo jeho lásky budeme pripomínať
a uvedomovať, tým viac aj my budeme
Pána milovať a nebudeme sa báť konca
sveta.
• Vyjadril to aj fenomenálny dirigent a skladateľ Piotr Rubik v nádhernej skladbe
Koniec sveta, ktorej refrén znie: „Svet sa
nekončí, svet sa začína, láska je pre svet
zmysel a príčina“. Tam, kde je láska, tam je
jednoducho začiatok, nie koniec.
• Prvotní kresťania sa nebáli konca sveta,
pretože veľmi milovali Krista a často hovorili: „Marana tha!“ – „Príď, Pane Ježišu!“
Marek Badida
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Kam kráčaš?
Ž
ivot každého z nás
sprevádzajú obdobia, keď
je veľmi dôležité rozhodnúť sa, ktorou cestou budeme
kráčať v budúcnosti. Jedným
z týchto období je ukončenie
strednej školy a možnosť študovať na vysokej.
Pojem vysoká škola vzbudzoval v minulosti veľký rešpekt.
Málokto mal možnosť na nejakej študovať. Ešte aj pre väčšinu
našich starých rodičov bola
vysoká škola často čímsi nemysliteľným a nedosiahnuteľným.
Dnes sa na vzdelanie spoločnosť
pozerá inak ako v minulosti,
stalo sa jedným zo základných
priorít. Je takmer
pravidlom, že ak si
chceme nájsť kvalitné zamestnanie,
bez vysokej školy si
dobré miesto nájdeme ťažko a ešte
ťažšie sa v ňom dobre uplatníme. Preto
som sa aj ja v škole
zamerala na to,
čo ma zaujímalo,
na akom predmete
som bola najviac
aktívna a z ktorého
ma bavilo písanie
domácich úloh. To
všetko boli okolnosti, ktoré som vnímala ako pomôcku
na to, akú školu si
vybrať.
Sú ľudia, ktorí už
od malička vedia, čo
chcú študovať a celý život smerujú za svojím snom. Priznám
sa, obdivujem ich. V dnešnej
dobe existuje veľké množstvo
vzdelávacích inštitúcií, sú
nám ponúkané mnohé odbory
na rôznych fakultách. Preto je
niekedy veľmi ťažké rozhodnúť
sa. Ale najdôležitejšie je uvedomiť si, že každé naše rozhodnutie sprevádza Boh, jeho
pomoc, jeho láska a nekonečná
trpezlivosť, pretože práve Boh je
ten, kto nás stvoril ako úrodnú

pôdu a do našich rúk nám vložil
semienka, ktoré máme rozosievať a o ktoré sa máme s jeho
pomocou starať.
Naše rozhodnutia možno
často sprevádza strach, či
robíme správne kroky pre našu
budúcnosť. No nemajme obavy
ani v takýchto situáciách. Dôverujme slovám Písma: „Na neho
zložte všetky svoje starosti,
lebo on sa o vás stará“ (1Pt 5, 7).
A na to by sme nemali zabúdať.
Náš nebeský Otec nás nasmeruje správnym smerom, ale treba
mu otvoriť svoje srdce, a to
predovšetkým prostredníctvom
modlitieb. Pretože modlitba

aký význam má pre mňa táto
chvíľa. Využívam dobre svoj
čas? Som niekomu osožná? Ako
vieme, čas pozemského života
je obmedzený. A keďže nikto
z nás nevie, koľko času mu ešte
zostáva, je dôležité stráviť ho
osožne. Či už štúdiom, zakladaním rodiny, vychovávaním detí.
Stále si treba cieľavedome plniť
svoje povinnosti. To je cesta
k úspechu a osobnému šťastiu,
ktorým chceme byť naplnení a o ktorom sa dnes toľko
rozpráva.
Veľkou výzvou pri rozhodovaní sa pre správnu školu môže
byť zopár veršov Hymnu života
od Matky Terézie.
„Život je šanca, využi ju.“
Ako už bolo v úvode povedané, šancu študovať nemalo

Ježiš Kristus prijal vo svojom
živote utrpenie za naše hriechy.
Silnou doménou hľadania
želanej školy je motivácia. Určite každý z nás je niekým alebo
niečím motivovaný. Asi každý
máme nejakého príbuzného,
priateľa, známeho, niekoho, kto
sa stal úspešným alebo uznávaným.  Na základe vlastnej
skúsenosti môžem potvrdiť, že
na moje myslenie a konanie to
malo veľký vplyv. Ak raz zažijeme uznanie a úspech v nejakom
odbore, hoci sú len veľmi malé
a pre niekoho bezvýznamné,
pociťujeme obrovské zadosťučinenie za dobre vykonanú prácu
a silné nutkanie v tomto smere
pokračovať. A takto to bolo aj
u mňa. Posunulo ma to ďalej
a usmernilo pri výbere, aký

Víkend Pošli to ďalej! v Bárke
ako rozhovor s Bohom je ten
najosožnejší spôsob, ako sa
k nemu viac priblížiť a spoznať
jeho vôľu.
Aj ja som vo veku, keď si
vyberám vysokú školu. Preto
som sa rozhodla zveriť svoje
starosti do rúk Pána. Dôverujem mu.  Značnou pomocou pri
výbere školy je pre mňa určenie
priorít. Zariadila som si svoj čas
a využívam ho čo najefektívnejším spôsobom. Jednou z mojich
priorít je odpoveď na otázku,

v nedávnej minulosti veľa ľudí,
preto si túto možnosť nadovšetko vážme.
„Život je sen, uskutočni ho.“
Nechajme Pána, nech v nás
prehovorí a pomôže nám snívať
naše sny možno aj prostredníctvom výberu správnej školy.
„Život je boj, prijmi ho.“
Aj keď to nie je zrovnateľné,
skúsme aj my bez mučeníckeho
postoja zobrať na seba tú ťarchu
učiva na prijímacie či talentové
skúšky a pohovory tak,  ako

odbor študovať. Ďakujem preto
Bohu za dar rozumu, ktorým
nás odlišuje od sveta rastlín
a zvierat.
Tak ako sa svätý Peter opýtal
Ježiša Krista v ťažkej životnej
situácii: „Quo vadis, Domine?“
(Kam kráčaš, Pane?), skúsme
si aj my položiť túto otázku.
Zamyslime sa a Pán nám iste
pomôže nájsť tú správnu cestu.
Takže quo vadis?  n
Barbora Petrová
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Piate dieťa
Drahí čitatelia,
k napísaniu môjho svedectva ma viedla
skutočnosť, že zatiaľ čo ja som vďaka
mnohým modlitbám a veľkej Božej milosti
mohla naše dieťatko porodiť, inej mamičke v inom kraji nášho krásneho Slovenska
to nedopriali. Jej zázrak života, o ktorý
prišla v rovnakom týždni tehotenstva ako
ja, bol síce ukončený riadnym pôrodom,
ale nebolo im dovolené vziať si telíčko ich
mŕtveho bábätka. Pohŕdavý pohľad lekára
a slová, že ide predsa o biologický odpad,
jej zobrali aj posledné slová, ktorými sa
chcela brániť.
Milé mamičky, oteckovia, známi,
ak budete počuť, že niekomu zomrelo
bábätko a má podstúpiť kyretáž (ak však
dotyčná mamička nie je v ohrození života),
ponúknite im šancu porodiť svoje dieťatko.
Ide o skutočnú bytosť, ktorá si zaslúži prísť
na svet ako ozajstný človek a zaslúži si byť
pochovaná s úctou a láskou. Dovoľuje to
aj zákon číslo 470/2005 Z. z. z 23.09.2005
o pohrebníctve, o ktorý sme sa opierali aj
my a ktorý pozná len veľmi málo ľudí.

Na zamyslenie
•

•

•

•

•

Sú naše zdravotnícke zariadenia pripravené na takéto prípady, keď rodičia
požiadajú o vydanie potrateného či
predčasne odňatého dieťatka?
Keď žena porodí dieťa, povieme:
„Narodilo sa bábätko“ alebo: „Máte
dievčatko / chlapčeka“. Nepovieme:
„Narodil sa ľudský plod.“ Prečo zákon
tiež nepoužíva termín potratené dieťa,
predčasne odňaté dieťa? Či nejde o tú
istú osobu v 1., 14. alebo v 42. týždni?
Ak zákon odsúdi niekoho, kto zabil
ženu v požehnanom stave, za dvojnásobný zločin – zabitie dvoch ľudí,
nepriznáva tým, že dieťa je osobou už
aj v prenatálnom období a nie je len
„biologickým odpadom“, „potratom“
alebo „zhlukom buniek“?
Česť výnimkám, no dovolím si otázku, či nie je príčinou toho, že sa
niektorí lekári vyhýbajú pravdivému
pomenovaniu skutočností to, že nosia
na svojich rukách krv nevinných detí
(ak nabádajú alebo sami uskutočnia
interrupciu)?
Či nie je z psychologického, duchovného a ľudského hľadiska lepšie, aby sa
matka, otec, súrodenci a blízka rodina

dôstojne rozlúčili s potrateným alebo
predčasne odobratým dieťatkom?
Keď si každý človek, ktorý zomrie, či
je starý, alebo mladý, zaslúži dôstojný
pohreb, nezaslúži si takýto prejav lásky
a úcty aj dieťa, ktoré zomrie už v prenatálnom období svojho života?
A na záver ešte jedna malá prosba: milovaní, ak máte v blízkosti manželský pár,
ktorí nie vlastnou vinou prišiel o bábätko
a vy ste v radostnom očakávaní z narodenia vášho potomka alebo ste sa práve

stali rodičmi prvého či piateho bábätka,
prosím, vyberajte slová a buďte tolerantní k vašim blízkym či známym, lebo ich
vaše slová o úspešnosti vášho pôrodu či
o nových kvetinkách vo vašej záhrade
môžu veľmi zraňovať. Zvlášť, ak uplynul
len veľmi krátky čas od straty ich dieťatka.
Viem, že vaša radosť je veľká, ale aby bola
úplná, potrebuje vidieť aj bolesť iných. n
Petra
(dokončenie z minulého čísla)

Svätý Ján Zlatoústy
O Jánovi Zlatoústom ktosi povedal, že keď
zasadol na stolec v novom Ríme, čiže v Carihrade, Boh z neho urobil druhého Pavla,
učiteľa celého sveta.
V nádhernom komentári ku Knihe
Genezis, ktorým chce priviesť veriacich
od stvorenia k Stvoriteľovi, píše a učí takto:

„Je veľmi dobré, ak vieme, čo je tvor a čo
je Stvoriteľ“. A ďalej pokračuje v odkrývaní
krásy tvorstva i toho, ako možno Boha
vidieť v jeho stvorení, ktoré sa stáva akoby
„rebríkom“, po ktorom možno vystúpiť
k Bohu a spoznať ho. Druhým krokom
na tejto ceste duchovného poznávania je
to, že tento Boh je aj Bohom zhovievavosti.
Pri našom „výstupe“ sme slabí. Boh sa preto stáva Bohom zhovievavým a padnutému
a odcudzenému človekovi posiela list,
Sväté písmo, aby sa tak stvorenie a Písmo
navzájom dopĺňali. Vo svetle Písma môžeme dešifrovať stvorenie. Boha Ján Zlatoústy nazýva nežným otcom, lekárom duší,
matkou a láskavým priateľom. Po tomto
druhom kroku – stvorenie ako „rebrík“
k Bohu, zhovievavosť Boha prostredníctvom listu, čiže Svätého písma – prichádza
ešte tretí krok. Boh nám nielen poslal list,
ale napokon i sám zostupuje k nám, berie
na seba telo a stáva sa skutočným „Bohom
s nami“, naším bratom až po smrť na kríži.
A k týmto trom krokom – Boh je viditeľný
v stvorení, Boh nám posiela svoj list, Boh
zostupuje a stáva sa jedným z nás – pristupuje napokon štvrtý krok. Vnútri života
a konania kresťana je životným a dynamickým princípom Svätý Duch, ktorý pretvára
skutočnosť sveta. Boh vstupuje priamo
do našej existencie prostredníctvom Svätého Ducha a pretvára nás z vnútra nášho
srdca.
Jozef Gača
snímka: 3.bp.blogspot.com
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Mysleli na dieťa
E
urópu v ostatnom čase
zaplavili útoky na civilistov. Pred pár mesiacmi to
bolo Nórsko a pred Vianocami
zasa Belgicko, kde pravdepodobne psychicky narušený
muž hádzal granáty a strieľal
do ľudí na autobusovej zastávke v meste Liége. Náš príbeh sa
odohral práve tam.
Pochmúrne decembrové
počasie sa dotýkalo nálady
všetkých. Vianoce sa blížili,
obchody boli plné vianočnej
atmosféry, no to akosi nestačilo
premôcť moc sychravého počasia. Na autobusovej zastávke
krátko po obede postávali či
posedávali mnohí, dúfajúc
v skorý príchod autobusu.
Tu stál otec a v náručí zvieral
svojho 17-mesačného syna
Gabriela. Pomaly sa s ním hoj-

dal. Krásny modrooký chlapec
s kučeravou blond hlavičkou
a šibalským úsmevom sa podobal na anjelika. Rozkošné dieťa
si užívalo prítomnosť milujúceho otca. Romuald sa pokojným
a láskyplným pohľadom pozrel
na svojho jediného syna. Vytúžený chlapec prišiel po troch
dcérach, pre ktorých sa stal
miláčikom.
Autobus pomaly prichádzal.
Romuald podal dieťa svojej
dvadsaťdeväťročnej manželke
Olívii a vzal predvianočný
nákup.
Hluk áut narušil výbuch.
Za ním ďalší a ďalší. Do tohto
hluku sa mihli záblesky svetla.
Pokojná idylka tejto trojice sa
naraz skončila. Dieťa sa zľaklo
a pozrelo na nepokojnú tvár
matky, ktorá si ho ešte tes-

nejšie pritúlila k sebe. Očami
sa snažila prebodnúť oblaky
dymu, keď tu zrazu zarachotil
samopal.
Olívia pozrela na svojho
syna. Jeho oči už boli zatvorené. Z rozkošnej anjelskej
hlavičky na jej ruky stekala ho-

rúca červená krv. Ona ju však
nevnímala. Hľadela na svoje
dieťa meravá, bez pohybu.
Akási pani jej vyrvala syna
z rúk a utekala s ním k blízkej
sanitke. Vtedy sa rozhliadla
dookola a uvidela rozbité sklo,
množstvo mŕtvych či zranených ľudí. Deti, muži, ženy
ležali v kalužiach krvi.
Gabrielka odviezli do nemocnice. Matka chlapčeka spočiatku verila, že sa ho lekárom
podarí zachrániť. V nemocnici
im však oznámili krutú správu
– operáciu nemožno vykonať,
dieťa má pred sebou posledné
hodiny života. Olívia spomína:
„Povedali nám, že už nemá
žiadnu šancu a máme sa s ním
rozlúčiť.“ Vtedy z jej úst vychádzali s plačom slová: „Mala
som zomrieť namiesto neho“.
Prešlo vyše desať hodín
od tejto hroznej udalosti.
Rodičia sa pomaly zmierili
s osudom svojho synčeka
i svojím zármutkom. Vtedy
poprosili personál nemocnice,
či by mohli chlapčeka pokrstiť. Stihli to. Vedľa chlapčeka
zapálili sviečku a Olívia mu
dala na krk svoju retiazku
s krížikom. Dieťa zverili Bohu.
Už len on mu mohol pomôcť.
Vedeli, že sa nestane zázrak, no
dúfali, že Boh sa o ich milovaného syna postará ako o svojho.
Ručička hodín v izbe oznámila
tri štvrte na jedenásť. V tú nočnú chvíľu malý Gabriel navždy
vydýchol. n
Jeremy
snímky:  www.abc.net.au;
newnation.co; i.dailymail.co.uk

Prihrávka
Hral s nasadením všetkých síl. Od začiatku. Zrazu stál pred bránkou. Pozícia spoluhráča bola lepšia. Prihral. Keď zaznelo to radostné: „Góóól!“, bol len jedným z tých, kto s hrdosťou tľapol strelca
po pleci. Meno toho, kto „len“ prihral, ostalo v tieni.
Modlil sa. Nástojčivo a vytrvalo, lebo videl problém brata. Keď
prišlo riešenie, málokto si ho spojil s ním. Jeho pomoc nebolo
vidno. „Len“ prihral. „Len“ sa modlil. Sú hráči, ktorých si Boh použije na viditeľné góly. Sú takí, ktorí prihrávajú a ostávajú v tieni.
Boh sa našťastie pozerá aj tam (Hebr 6, 10).
Valéria Juríčková
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Videli ťa vody,
Bože
K sviatku Bohozjavenia sa neodmysliteľne viaže veľké svätenie vody. Veriaci idú
„na Jordán“, aby čerpali vodu, ktorá nepodlieha skaze, zaháňa démonov a prináša
zdravie duši i telu.

A

j keď sviatok Narodenia Ježiša Krista podľa tela je veľmi
blízky srdcu kresťana, treba povedať, že pre kresťanský
Východ je sviatok Bohozjavenia väčším sviatkom. Svedčia
o tom liturgické texty, ktoré vravia: „Krásne nám žiaril sviatok
Narodenia, ktorý sme slávili, ale ešte viac žiari prichádzajúci
deň“.
Sv. Ján Zlatoústy v homílii na Bohozjavenie vraví: „Prečo sa nenazýva Bohozjavením deň, keď sa Pán narodil, ale deň, keď bol
pokrstený? Lebo v deň, keď bol pokrstený, posvätil prirodzenosť
vôd. Preto o polnoci v tento sviatok veriaci čerpajú vodu, odnášajú si ju do svojich domovov a uchovávajú. Takto si ju chránia
po celý rok, lebo dnes sa posväcujú vody a zjavne sa tu uskutočňuje znamenie – voda sa ani postupom času nekazí. Voda ostáva
svieža a aj po dlhom čase sa vyrovná čerstvej vode z prameňa.“
Kyjevský metropolita Peter Mohyla vo svojom trebníku píše:
„Táto voda je zázračná nie iba preto, že nepodlieha skaze, ale
uzdravuje rozličným spôsobom tých, ktorí sa ňou kropia alebo
ju pijú. Zaháňa démonov, ničivý mor a choroby ľudí i dobytka.
Aj iné dobrodenia prejavuje Boh ľuďom prostredníctvom tejto
vody...“ Všetko je obsiahnuté v prosbách slávnostného obradu
svätenia vody: „Aby táto voda mala dar posväcovať, očisťovať
prehrešenia, uzdravovať duše i telá a aby bola vo všetkom na úžitok, modlime sa k Pánovi. Aby slúžila na odohnanie a očistenie
každého počínania a úkladov viditeľných i neviditeľných nepriateľov, modlime sa k Pánovi.“ Túto silu má voda vďaka Svätému
Duchu, ktorý na ňu zostupuje pri obrade, ktorý obsahuje až dve
epiklézy (zvolávanie Svätého Ducha) sprevádzané dýchaním
na vodu a žehnaním vody rukou: „Preto príď aj teraz, láskyplný
Kráľu, a zostúpením Svätého Ducha posväť túto vodu“. Je to
Svätý Duch, čo všetkému dáva život, povoláva k životu a uchováva pred skazou a rozkladom. Svätí sú ľudia plní Svätého Ducha.
Zachovanie neporušeného tela po smrti je znakom jeho moci
rovnako ako neskazená jordánska voda. V minulosti veriaci
využívali a pili jordánsku vodu častejšie a s väčšou vierou. Mnohí
mali takú úctu a bázeň, že ju kládli na jednu úroveň s Eucharistiou a odmietali ju piť, ak predtým jedli. Cirkev musela tento
omyl napraviť, preto v Minei čítame: „Sú niektorí, čo odmietajú
piť svätú vodu kvôli jedlu, ale konajú nesprávne. Veď z Božej
milosti je daná na posvätenie sveta i celého stvorenia. Preto ňou
kropíme všetky miesta, aj tie škaredé, ba aj to, čo máme pod
nohami. Kdeže je ich rozum, keď ju odmietajú piť? Vedz, že nečistota v nás pochádza nie z jedla, ale zo zlých skutkov, preto pi
bez pochybností túto svätú vodu.“ Pime ju preto s vierou a úctou,
aká jej patrí. n
Marko Durlák

Búrka
Pri pohľade na rozvodnenú rieku pri
povodniach nás preniká strach a bezmocnosť. Je to niečo, čo nedokážeme ovládnuť alebo skrotiť. Masa vody prúdiaca
veľkou rýchlosťou, ktorá sa prudko pení
a naráža na brehy, nás pobáda k úteku.
Ešte horšie je však zažiť búrku na mori,
kde sme obmedzení priestorom lode
a vydaní napospas vlnobitiu.

M

nohí z nás prechádzajú v živote takouto búrkou. Keď
sa všetko komplikuje a my stojíme pred neprekonateľnými prekážkami a neriešiteľnými situáciami.
Ťažkosti v manželstve, strata zamestnania, ťažká choroba,
chaos, strach a neistota nás obklopujú a vytvárajú búrku.
Väčšinou sa strhne veľmi nečakane. Dotknem sa dvoch miest
v Biblii, kde sa búrka opisuje. Biblia nám ukazuje, čo robí
v búrke Boh a čo máme robiť my.
Prvým miestom je búrka opísaná v Skutkoch apoštolov pri
plavbe sv. apoštola Pavla do Ríma. (Sk 27) Je to opis búrky,
ktorá sa strhla znenazdania v Stredozemnom mori a trvala
viac ako 14 dní.
Spúšťačom tejto situácie bolo to, že napriek Pavlovmu varovaniu rímsky stotník zodpovedný za Pavla viac dôveroval majiteľovi lode a kormidelníkovi. Vždy je dôležité mať pred očami
Božie slovo, ktoré nám ukazuje cestu. Riadiť sa ním napriek
tomu, čo nám hovorí svet, vlastná životná skúsenosť alebo naše
momentálne pocity. Takto sa mnohým zbytočným životným
búrkam môžeme vyhnúť. „Pánove výroky sú rýdze jak striebro
pretavené v ohni, bez hliny, sedem ráz čistené.“ (Žalm 12, 7)
Búrka spôsobuje strašnú neistotu a námorníci sa snažia zachrániť loď zo všetkých síl – podpásali ju (omotali ju lanami,
aby nepraskala konštrukcia), stiahli plachty, vyhádzali náklad
lode a nechali sa unášať vetrom. Robili rozhodnutia, ktoré
mali na maximum znížiť straty. Lenže búrka trvala viac ako
14 dní, počas ktorých sa neukázali ani hviezdy, ani mesiac,
ani slnko. Je to čas temnoty, v ktorom nenachádzame žiadne
ľudské riešenia. A tu vstupuje do búrky Pán, ktorý prehovára
k Pavlovi. Pavol sa v čase búrky modlí a Boh mu prorocky
odpovedá na modlitbu.
„Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha, ktorému patrím
a slúžim, a povedal: ,Neboj sa, Pavol! Musíš stáť pred cisárom
a Boh ti daroval všetkých, čo sa s tebou plavia.‘“ (Sk 27, 23n) Je
to slovo plné nádeje a pokoja. Do situácie, v ktorej sa na lodi
nachádzalo 276 ľudí, prináša Božie slovo pokoj a nádej. Búrka
sa ešte nekončí, ale je tu odpoveď. Pavol vyzýva prítomných:
„Preto muži, majte pokojnú myseľ. Verím Bohu, že bude tak,
ako mi povedal“. (Sk 27, 25n) Mať pokojnú myseľ a uveriť, že
to, čo sa ma dotklo pri modlitbe s Bibliou, mi hovorí Boh.
Pokojná myseľ znamená, že sa rozhodujem pre pokoj (je to
úkon vôle) a opakujem si to, čo mi povedal Boh. Opakujem
si Božie slovo, ktoré ma oslovilo, naspamäť a stojím na ňom –
nahlas ho vyhlasujem do situácie, v ktorej sa nachádzam.
Toto dáva odvahu prejsť búrkou a vedie k naplneniu Božieho prísľubu v mojom živote.
Damián Saraka

22 | na každý deň
PONDELOK 23. január
Hieromučeník Klement
Čítania: 1 Pt 2, 21 – 3, 9, zač. 59; Mk 1, 13 –
17, zač. 54

Na púšti bol štyridsať dní... (Mk 1, 13)
Rosa padá na zem vtedy, keď je tma,
bezvetrie, ticho... Aj v duchovnom živote je
potrebný takýto stav. Boh nás vtedy najviac
oslovuje, najviac k nám hovorí. Preto
veľkí ľudia často milovali aspoň občasnú
samotu: púšť, hory, jaskyne, kláštory... Ani
Božia milosť neprinesie pokoj a obnovenie
nášho ducha, kým sa pred Bohom úplne
nestíšime.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 24. január
Prepodobná Xénia Rímska
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 –
27, zač. 55

Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia,
že niet zmŕtvychvstania. (Mk 12, 18)
Kresťanské posolstvo o vzkriesení mŕtvych
bolo vždy ťažkou témou. Teológovia na to
vynaložili mnoho úsilia, aby ho popísali:
hostina, nebeský spev... Nech by sme si to
akokoľvek predstavovali, vždy to bude: nie
tak! Nebo nie je miesto, ale posmrtný stav
človeka s Bohom. Svätý Pavol to vyjadril
slovami: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo
Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor
2, 9).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 –
37, zač. 56 (rad.); 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Jn
10, 9 – 16, zač. 36 (sv.)

Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?
(Mk 12, 28)

Prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu
bolo už jasným obsahom Starého zákona.
Dôležitou novotou Nového zákona je, že
Ježiš Kristus zdôraznil nerozlučiteľnú spojitosť oboch prikázaní, a vyhlásil, že všetky
náboženské prikázania (Božie i cirkevné)
nemôžu byť ničím iným než variáciami
základnej náboženskej požiadavky lásky.
Obe formy nemožno od seba odlúčiť ani ich
postaviť do protikladu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
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ženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 356;
PZ: 334; HP: 346)

ŠTVRTOK 26. január
Prepodobný Xenofont,
jeho manželka Mária a synovia
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 19; 5, 1 – 5, zač. 62; Mk
12, 38 – 44, zač. 57

Naozaj, čo máme robiť, aby Ježiš našiel
vieru na zemi, keď príde? „Musíme dostať
Boha naspäť do našej krajiny a musíme
začať s našimi deťmi,“ povedal svojho času
Jevgenij Kurkin, ruský tajomník ministerstva školstva. Platí to nielen o veľkej ruskej
krajine, ale rovnako aj pre nás, pre celý
svet. Znova prijať Ježiša do svojho života
ako jedinú správnu cestu.

Varujte sa zákonníkov, ktorí... túžia
po pozdravoch, po prvých stoliciach...“

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

Rozdelenie miest pri stole je záležitosťou
hostiteľa a slušne vychovaný človek sa sám
nebude uchádzať o posadenie na predné
miesta pri stole. Kristus Pán vždy nabádal
svojich učeníkov k skromnosti a pravej pokore. A nejde vždy len o poriadok a sedenie
pri svadobnom stole (porov. Lk 14, 7 – 11).
Skutočnosť, že sme údmi ukrižovaného
Pána a na ceste k osláveniu, je dôvodom
na odmietnutie akejkoľvek ctižiadostivosti.
Cirkev musí vždy začať reformu vlastného
srdca – tejto najzanedbanejšej farnosti: „Kto
sa ponižuje, bude povýšený“ (Mt 23, 12).

NEDEĽA 29. január

(Mk 12, 38)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 27. január
Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho
Čítania: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8,
zač. 58 (rad.); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn
10, 9 – 16, zač. 36 (sv.)

Dobrý pastier položí svoj život za ovce.
(Jn 10, 11)

Ježiš je jediný právoplatný vodca Božieho
ľudu, lebo je poslaný od Otca, ktorému
patrí celé ľudstvo. Tento nárok právoplatnosti vyjadruje v obraze o dobrom pastierovi. Svoju lásku k ľudstvu zdôrazňuje aj
tým, že nielen Izrael, ale celé ľudstvo je jeho
majetkom, a dáva za nich svoj život na kríži. Aj tým sa líši od ostatných obyčajných
nájomných pastierov, ľudí, ktorí si v dejinách robili nároky na vodcovské právo nad
ľuďmi, ale len pre vlastný prospech.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Prenesenia. (HS:
301; PZ: 275; HP: 348)

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi.
Prenesenie ostatkov hieromučeníka
Ignáca Bohonositeľa
Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18,
10 – 14, zač. 89

Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť
sa. (Lk 18, 10)
V jednom neapolskom chráme sa štvorročné dievčatko horlivo modlilo z veľkého modlitebníka, ktorý malo otvorený pred sebou.
Prštekom dôsledne prechádzalo po jednotlivých riadkoch a voľačo si šeptalo. K malej
pristúpil zvedavý kňaz a pozorne sledoval,
čo sa deje. Potom sa opýtal: „Povedz mi,
ako to, že čítaš z tejto knižky, a ešte nechodíš do školy?“ „Ja neviem čítať. Ale hovorím
Ježiškovi: ,Ako je tu napísané.’“
Niekedy je osožné učiť sa od detí, ktoré ešte
nechodia do školy. Treba si uvedomiť, že
nie každá naša modlitba je sama osebe bohumilá, a preto je nutné z času na čas preskúšať a napraviť našu zbožnosť. Modlitba
farizejského typu nebola odovzdaním sa
Bohu v dôvere a vďačnosti, ale samochválou
plnou pýchy a stavaním si vlastného pomníka (stále len ja). Keby sme sa ho opýtali, či
niekedy nasýtil hladných, ujal sa núdznych,
obliekol nahých a potešil väzňov, iste by
odpovedal, že na to máme cirkevné a štátne
inštitúcie. Keby sme sa doma postavili pred
zrkadlo, možnože by sme tiež videli podobného farizeja... Slová takejto „modlitby“ sa
nepriblížia k Božiemu srdcu a na človeku,
ktorý sa sám modlitbou neotvorí pre milosť
a lásku, nezmení nič ani Boh.

Prepodobný Efrém Sýrsky

Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni jedenáste. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva kondák
z triódy, I teraz Bohorodičník. Prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu. (HS: 152, 202;
PZ: 106, 164; HP: 107, 160)

Čítania: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18,
2 – 8a, zač. 88

PONDELOK 30. január

Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď
príde? (Lk 14, 8)

Traja svätitelia: Bazil Veľký,
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

SOBOTA 28. január
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Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14
– 19, zač. 11

Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta... (Mt

5, 13 – 14)

Ježišove slová v Reči na vrchu platia pre
každého a treba ich brať vážne. Ale jeho
požiadavky na vybrané osobnosti sú intenzívnejšie a vyššie. Tak to musí byť i dnes, ak
má byť vedúca vrstva Božieho národa soľou, svetlom, kvasom a nie bezvýznamným,
spohodlneným a duchovne zleniveným
úradníctvom! Toto sa nedá ukryť! (Mt 5, 14)
Sme si vedomí tejto zodpovednosti?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým. (HS: 358;
PZ: 335; HP: 349)

UTOROK 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 –
23, zač. 60

Vy sa však majte na pozore! (Mk 13, 23)
Pánove slová o konci sveta varujú každého
kresťana pred falošnou istotou v tomto
živote. Napriek vlastnej mladosti, zdraviu,
hospodárskym a spoločenským úspechom
je nutné myslieť na koniec pozemskej existencie a usporiadať svoj každodenný život
s myšlienkou na koniec života či sveta. Kto
každý deň pamätá na posledné veci človeka, je uchránený pred ťažkým hriechom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 1. február
Mučeník Tryfón.
Predprazdenstvo Stretnutia Pána
Čítania: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 –
31, zač. 61

Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať
na oblakoch... (Mk 13, 26)
Ježiš Kristus ako Pán a Sudca príde znova
na svet dovŕšiť dejiny ľudstva a spásy.
V Betleheme prišiel v poníženej ľudskej prirodzenosti, slabosti a chudobe. Teraz príde
s božskou mocou a velebnosťou prevziať
kráľovstvo nad tými, ktorí majú dobrú vôľu
prijať jeho pozvanie. Tento deň „je blízko,
predo dvermi“ (Mk 13, 29).
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z predprazdenstva. Prokimen, Aleluja
a pričasten dňa. (HS: 359, 156; PZ: 337, 111;
HP: 351, 112)

ŠTVRTOK 2. február
Stretnutie Pána
Čítania: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22b
– 40, zač. 7

Vykonali všetko podľa Pánovho zákona.
(Lk 2, 39)

Ježiš a Mária neboli povinní podriadiť sa
týmto starozákonným predpisom. Kristus
ako Boží Syn nemusel byť „vykúpený“. Svätá Panna, „milosti plná“ (Lk 1, 28), bola bez
viny a nepotrebovala očistenie. Ich príklad
je však vzorom pre nás: kresťan je podriadený cirkevným i svetským vrchnostiam, ak
nežiadajú nič proti svedomiu (porov. Rim
13, 1n).
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod a menlivé časti zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská
Bohorodička a deviaty irmos z utierne sviatku. Myrovanie. (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

PIATOK 3. február
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
Čítania: 2 Pt 1,1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8,
zač. 58 (rad.); Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Lk
2, 25 – 38, zač. 8 (svätým)

Bola už vo vysokom veku... (Lk 2, 36)
Prorokyňa Anna, ktorú spomína svätý
Lukáš pri obetovaní Pána v jeruzalemskom
chráme, je typom našich starých zbožných
ľudí, ktorí naplňujú jeseň svojho života
hojným ovocím modlitby, vernej oddanosti
Bohu, príkladom zdržanlivosti a starostí
o duše blížnych. Kiežby tieto zbožné staré
duše nikdy nechýbali medzi nami! Koľko
detí a vnukov im vďačí za toto požehnanie!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Vchod z dňa. Menlivé časti
z poprazdezdenstva a svätým. Voľnica.
(HS: 361; PZ: 340; HP: 354)

SOBOTA 4. február
Prepodobný Izidor Peluzíjský
Čítania: 2 Tim 2, 11 – 9, zač. 293; Lk 18,
2 – 8a, zač. 88

A Boh neobráni svojich vyvolených, čo
k nemu volajú...? (Lk 18, 7)
K prísľubu istoty, že každý bude vypočutý
nebeským Otcom (porov. Lk 18, 8), pripája
Ježiš aj nutnosť byť vytrvalý v modlitbe.
A predsa mnoho kresťanov pochybuje
o tom, že ich modlitba bude s istotou
vypočutá. Na túto otázku nie je ľahké odpovedať. Jedinou dostatočnou odpoveďou je
dôvera a pevná viera v Božiu lásku a spra-

vodlivosť. Kto ju má, nebude mať s tým
ťažkosti, kto ju nemá, nikdy nepochopí
Božie skúšky.
Liturgia: Antifóny predobrazujúce
a blaženstvá. Vchod z dňa. Ostatné ako 2.
februára. (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

NEDEĽA 5. február
Nedeľa o márnotratnom synovi.
Mučenica Agáta
Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15,
11 – 32, zač. 79

No keď prišiel tento tvoj syn... (Lk 15, 30)
Stalo sa to vraj v istom kláštore, že sa jeden
z mladých mníchov previnil. Prišiel domov
neskoro večer. Bratia ho za to z kláštora vylúčili. Previnilec odišiel k starému mudrcovi
Antonovi a nejaký čas sa s ním rozprával.
Starec sa ho ujal. O mesiac ho poslal naspäť do pôvodného kláštora.
Ale bratia mnísi previnilca opäť vyhnali.
Potom ich navštívil starec, mudrc, a povedal tieto slová: „Jedna loď prežila strašnú
búrku na mori. Stratila všetok svoj náklad.
Prázdna a s veľkou námahou sa vrátila
do prístavu. A vy teraz chcete potopiť takúto zachránenú loď?“
Mnísi pochopili, že tieto slová sa vzťahujú
na ich nešťastného spolubrata.
Boh je dobrotivým Otcom, ktorý rešpektuje
ľudskú slobodu, aj keď ju človek zneužije.
Podobenstvo o márnotratnom synovi to
jasne hovorí. Otec nevytýka vracajúcemu
sa synovi: „Choď tam, odkiaľ si prišiel!
Urobil si nám hanbu!“ Vidí však synovo
uznanie vlastnej viny a ochotu vrátiť sa.
Správanie staršieho syna je však opačné.
Bol síce oddaným a usilovným pomocníkom svojho otca, ale Božiemu dobrotivému
zmýšľaniu bol vzdialenejší než márnotratný syn. Bol človekom bez srdca. Už mu jeho
brat nestál ani za bratské oslovenie („tento
tvoj syn“), ani za odpustenie. Jeho domýšľavé sebaospravedlnenie je varovaním nielen
pre vtedajší Izrael, ale aj pre nás. Nikto
z nás nemá dôvod pokladať sa za lepšieho,
než sú ostatní bratia a sestry, a nadávať
na nich ako na bezbožných a nemravných.
Všetci sme hriešnikmi (porov. Rim 3, 23),
a preto nemáme právo opovážlivo tvrdiť
so starším synom, že sme nikdy neopustili
Otcovo prikázanie (porov. Lk 15, 29).
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni
prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár z hlasu a zo sviatku. Sláva, kondák
z triódy, I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu. (HS: 143,
202, 360; PZ: 96, 165, 338; HP: 97, 161, 352)
František Dancák
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Vstup
do Jeruzalema

D

eti a zástup Jeruzalemčanov – tak
na ikone sviatku, ako aj v bohoslužobných textoch majú dôležitý
význam „deti Hebrejov“, kde tento výraz,
ktorý sa často používa v liturgických
textoch, označuje jednoducho zástup,
ľud. Evanjelisti taktiež v súvislosti so
spomínanou udalosťou nehovoria
o malých deťoch, ale o zástupe, ktorý
rozprestiera svoje plášte pred Ježišovým
sprievodom a víta ho slovami: „Hosanna
synovi Dávidovmu“ (Mt 21, 9). Hosanna
je grécka skomolenina hebrejského slova
hoši’ána a znamená zachovaj. Je to prosba
o záchranu a požehnanie pre toho, kto
prichádza v mene Pánovom. V slovenčine
by mu zodpovedalo zvolanie: Sláva mu!
Nech žije!
Keďže Pascha bola pre Židov najväčším
sviatkom v roku, je úplne prirodzené,
že na slávenie tohto sviatku prichádzalo
do Jeruzalema veľké množstvo pútnikov.
Všetci očakávali príchod Mesiáša, ktorý
oslobodí Izrael spod nadvlády Rimanov.
Zaiste čulo diskutovali o zázrakoch, ktoré
Ježiš konal, zvlášť o tom poslednom
(niektorí ho videli na vlastné oči), keď
vzkriesil svojho priateľa Lazára. Vítajú Ježiša a jeho sprievod s palmovými
ratolesťami alebo olivovými vetvičkami

v rukách. Prekypujúca radosť
zostala deťom, ktoré poskakujú
pod nohami osliatka alebo pred
ním, pričom niektoré z nich
pokryli zem svojimi šatami, iné
vyliezli na stromy, aby narezali
vetvičky. Svätý Ján Zlatoústy
vo svojej homílii sviatku píše:
„Aj my čiňme podobne! Spievajme Pánovi a prestrime svoj odev
pod nohy osliatka, na ktorom
sedí. Niektorí z tých, ktorí
sprevádzali Pána, pokryli svojím
odevom osliatko, na ktorom sedel; iní prestierali svoj odev pod
nohami zvieraťa (porov. Mt 21,
8). A čo si zasluhujeme my, keď
ho vidíme nahého, a nie sme
ochotní vyzliecť svoj odev a zaodiať ho, ale chceme sňať len
to, čo je zbytočné, a takto mu
neprejavujeme veľkodušnosť?
Zástup obyvateľov Jeruzalema
obklopuje Krista (Mt 21, 9), ale my ho
odháňame, keď sa k nám približuje. Vari
si nezaslúžime trest za urážky, akými ho
znevažujeme? Pán sa približuje k tebe
v najväčšej núdzi, a ty nie si ochotný ani
len vypočuť jeho prosbu...“
S radosťou ospevuje Kristov vstup
do Jeruzalema vo svojej homílii aj svätý
Epifanios, cyperský biskup: „Raduj sa,
dcéra sionská, raduj sa a plesaj, raduj sa,
celá Božia Cirkev! Hľa, prichádza k tebe
tvoj Kráľ! Hľa, tvoj Ženích prichádza
sediac na mláďati oslice akoby na tróne!
Vyjdime mu v ústrety! Ponáhľajme sa uvidieť jeho slávu, poďme k nemu radujúc sa
z jeho príchodu! ... Všetko tvorstvo, celá
príroda, všetky pokolenia, všetky národy,
každé kráľovstvo, pristúpme ku Kráľovi
kráľov, dôstojne sa pokloňme Pánovi
pánov, dôstojne ospevujme piesňou
Boha bohov... Zapáľme, žiarivé pochodne
radosti! Z úcty k Bohu vyzlečme odev, dôkladne vyrovnajme cestu života, odhaľme
cestu pre Kráľa našich duší, nesme palmu
víťazstva víťazovi nad smrťou, vetvičkami
z olivového dreva dôstojne Boha vítajme
– Olivovú ratolesť pochádzajúcu z Márie.“ n
Milan Gábor
snímka: fc06.deviantart.net

Vzájomná
úcta

R

ehoľná sestrička rozprávala o svojej
príhode, ktorá sa jej stala počas cesty
budapeštianskym autobusom. Spolu
s ňou cestovali aj dve staré dámy, učiteľky,
a dvaja mládenci. Staré dámy sedeli a chlapci stáli. Po čase jeden z chlapcov hovorí
tomu druhému: „Škoda, že ešte nevymysleli
taký prášok, ktorý by sa dal rozsypať po autobuse, aby také staré rachetle pokapali
a my sme mohli sedieť.“ Jedna z učiteliek
to začula a hovorí: „No vieš, synku, taký
prášok neexistuje, ale kým ty budeš starý,
dovtedy ho určite vynájdu.“ Stará učiteľka
to vyriešila s vtipom, ale aj táto príhoda
svedčí o tom, že z nášho prostredia sa
vytráca úcta a úctivosť. S absenciou týchto
hodnôt sa stretávame nielen v autobuse, ale
aj vo všetkých sférach života. Aj v manželstve. Pre dnešného človeka je totiž typický
smäd po hodnotách. V láske si potom počína tak, že keď sa zaľúbi, ten druhý je pre
neho všetko. Viditeľným symbolom tohto
faktu je to, že mladí ľudia často majú ruky
vklinené do seba. Človek, na ktorého vlastní
rodičia často nemajú čas, ktorý sa v súčasnej spoločnosti cíti akoby bol len súčasťou
hospodárskeho obratu, sa vie veľmi rýchlo
stotožniť so svojím protipólom. Následne
do toho druhého vkladá všetky svoje ambície a nádeje. O to väčšie je jeho sklamanie,
keď zistí, že ten druhý nie je schopný naplniť jeho absolutistický sen, keď zistí, že aj
ten druhý je len človek so svojimi ľudskými
chybami. Tu sa často končí zamilovanosť,
ale aj manželstvo. V manželstve sa preto
musia ruky symbolicky rozpojiť. Vklinené
ruky sú totiž neschopné akcie, nemôžu
pracovať. Manželstvo je však čímsi aktívnym. Práca na jeho uskutočnení spočíva
predovšetkým v tom, že zamilovanosť sa
má prebudovať na manželskú lásku, ktorej
korunou je úcta voči druhému partnerovi.
Vzájomná úcta manželov však nie je len
sociologický termín. Má totiž svoj konkrétny obsah. Obsahuje povinnosť spoločného
života a zdieľania problémov, starostí, ale aj
radostí, ktoré manželstvo prináša. Od začiatku existencie manželstva už nemôže
existovať „ja“, ale vždy existuje len „my“.
Manželská úcta sa tak v tomto bode stáva
garantom manželskej lásky.
František Čitbaj
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Michalovce – každý pondelok o 18.15 hod.
v gr. kat. chráme
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk

spolok
sv. cyrila a metoda
Vyjadrujeme úprimné poďakovanie otcovi Matúšovi Nastišinovi za propagáciu
Spolku sv. Cyrila a Metoda a získanie
nových členov vo farnosti Hažín nad Cirochou.
Pozývame členov a priaznivcov Spolku sv. Cyrila a Metoda na spomienkové
podujatie pri príležitosti 1143. výročia
blaženého skonu sv. Konštantína Filozofa,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 19. februára
o 17.30 hod. v gréckokatolíckom farskom
chráme v Košiciach-Terase.
výbor spolku
Naši jubilanti – február
50 rokov: Jana Čarná, Michalovce; Helena Kováčová, Kuzmice; Ing. Mikuláš Varga, Trhovište
60 rokov: Jozef Bačo, Košice; Michal Ivanič, Vranov nad Topľou; Anna Kachmanová, Vranov nad Topľou; Ľudmila Kočutová, Košice; Agnesa Nechtilová, Lesné;
Anna Šimková, Vlača; Tatiana Trecáková,
Vranov nad Topľou
70 rokov: Michal Babič, Nižná Rybnica;
Mária Bocková, Malcov; Mária Boháčová,
Komárany; Mária Ferenčíková, Vranov
nad Topľou; Anna Kišidajová, Košice; Veronika Kozáková, Veľké Ozorovce; Malvína Tomášová, Lesné; Jozefína Vasilčiková,
Nacina Ves
75 rokov: Pavol Čarný, Trebišov; Anna
Popiková, Mlynárovce; Ján Potočňák, Lesíček; Mária Rusinková, Humenné; Štefan
Šľachcič, Čerhov; Anna Ulianová, Vranov
nad Topľou
80 rokov: Helena Dudová, Vranov nad
Topľou; Mária Džuková, Jastrabie nad
Topľou; Juliana Jurová, Zbudza; Michal
Komendát, Veľká Tŕňa; Jolana Korytárová, Streda nad Bodrogom; Alžbeta Petrovčíková, Horňa; Ján Popík, Mlynárovce;
Žofia Semanová, Michalovce; Juliana
Tomková, Hraň
85 rokov: Mária Kolesárová, Horovce;
Andrej Romančák, Vysoká nad Uhom; Karol Suchoža, Vranov nad Topľou
Srdečne blahoželáme!
Na spolok darovali:
Alžbeta Durajová, Šumiac – 17 eur; GkFÚ

Vojčice – 7 eur; MUDr. Imrich Benický, Palín – 7 eur; Helena Pohárová, Zemplínska
Široká – 7 eur; Michal Novotný, Andrej
Brejka, Bratislava – 7 eur; Mária Cimbalová, Bratislava – 7 eur; Dr. Daniel Škoviera,
Bratislava – 7 eur; Ždiar nad Hronom –
6 eur; Ing. Ivan Konôpka, Kriváň – 5 eur;
Mária Paľovčíková, Trhovište – 5 eur; členovia spolku z Fulianky – 4 eurá; Mikuláš
Sigeti, Žiar nad Hronom – 4 eurá; Mária
Ferenčíková, Vojčice – 4 eurá; Mária
Hvastová, Vojčice – 3 eurá; Anna Kolodyová, Vojčice – 3 eurá; Marta Hattalová,
Bratislava – 3 eurá; Anna Baková, Valaliky
– 2 eurá; Štefan Dubašák, Telgárt – 2 eurá;
Anna Fabianová, Dvorianky – 2 eurá;
Ing. Juraj Jurčišin, Veľký Šariš – 2 eurá; Jozef Kendra, Zlaté Moravce – 2 eurá; otec
Ing. Jozef Mašlej, Šarišské Sokolovce –
2 eurá; Jozef Sojak, Vernár – 2 eurá ; Mária Volfová, Ždiar nad Hronom – 2 eurá;
Milan Zeman, Nižný Kelčov – 2 eurá; Helena Bajusová, Hriadky – 2 eurá
koinonia sv. jána krstiteľ
28.01. – 29.01. Kurz Filip − Ihľany
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
26.01. – 18.00 Humenné-mesto
29.01. – 11.00 Ihľany, gr. kat. chrám
05.02. – 09.30 Ľutina, bazilika minor
16.02. – 16.30 Vranov nad Topľou, Katolícky dom kultúry
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
26.01. – 16.30 Vranov nad Topľou, Katolícky dom kultúry
02.02. – 17.00 Prešov, Opál
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježišom
Kristom, ak hľadáš tých, s ktorými by si sa
mohol modliť a zažiť priateľstvo, pozývame
ťa na Dom modlitby.
Prešov – každý štvrtok o 17.00 hod. v kaviarni Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 hod. v Katolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00 hod.
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 hod. v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – tretí štvrtok v mesiaci
o 18.15 hod. v gr.kat. farskom úrade

jubileá kňazov
MUDr. Jozef Sukovský CSsR, na odpočinku v Ľubici – 8. február – 80 rokov života;
Jaroslav Popovec, farár v Čirči – 11. február – 50 rokov života; Michal Stanko,
titulárny dekan, na odpočinku v Michalovciach – 18. február – 50. výročie kňazstva, Mons. Milan Chautur CSsR, košický
eparcha – 29. február – 20. výročie biskupskej chirotónie
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
4. januára oslávil
krásnych 40 rokov
života náš duchovný
otec Rastislav Bruzda.
V modlitbách vám
vyprosujeme zdravie, Božie požehnanie, hojnosť Božieho milosrdenstva, dary Svätého Ducha, ochranu
Panny Márie. Nech ste stále svetlom, ktoré
nám ukazuje pravú cestu k Bohu.
veriaci z farnosti Varhaňovce
6. januára oslávil 35 rokov života Miroslav Beblavý a 2. februára má narodeniny
Emília Sičáková-Beblavá.
Zo srdca im želám pevné zdravie a veľa
Božieho požehnania.
otec Emil Sičák s rodinou
18. januára 2012 sa otec Igor Suchý,
správca farnosti Liptovský Mikuláš, dožil
40-tich rokov svojho života. Preto mu
s radosťou vyprosujeme v tejto službe
Pánovi od nebeského Otca mnoho Božích milostí, hojnosť darov Svätého Ducha, horlivosť pri ohlasovaní evanjelia
a ochranu našej nebeskej Matky Panny
Márie.
sestra Evka s rodinou a rodičia
Drahá naša mamka, babka a prababka
Anna Savková z Milhostova!
Priblížil sa deň, keď ti Pán doprial dožiť
sa 80-tych narodenín. Dovoľ nám v tejto
pre teba vzácnej chvíli poďakovať sa ti
za lásku, nehu, pomoc a podporu, ktorú
si nám všetkým denne dávala a naďalej
dávaš. Tvoje srdce nás nikdy neodmietlo.
Vždy si tu pre nás, pripravená počúvať,
radiť, pomáhať. Prežívaš s nami všetky
naše radosti, ale aj žiale. Si tu vždy, keď
ťa potrebujeme. Vieme, že zrnká ruženca, ktoré denne v rukách máš, obetuješ aj
za nás. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás
denne robíš. Nemalá zásluha ti patrí pri
kantorovaní v našom chráme. Asi by sme
to bez teba ťažko zvládli.
Preto ti, milá naša babka, od nášho Pána

a Stvoriteľa vyprosujeme, aby si ešte žila
toľko rokov, koľko si do cerkvi spravila
krokov. Aby ťa Pán každý deň požehnával
a zdravíčka udeľoval. A Presvätá Bohorodička, Matička naša, nech ti pomocnú
ruku podáva, aby sa ti životom ľahšie
kráčalo. Mnoho rokov, šťastných rokov ti
praje celá tvoja milujúca rodina.
oznamy
Stretnutia manželských párov
v uniformách
Spoločenstvo katolíckych veriacich
v Ozbrojených silách (OS) a Ozbrojených
zboroch (OZ) Slovenskej republiky v spolupráci s Ordinariátom OS a OZ SR pozývajú manželské páry v uniformách vojakov,
policajtov, hasičov, colníkov, záchranárov
či väzenskej a justičnej stráže na víkendový pobyt s ordinárom OS a OZ SR Mons.
Františkom Rábekom, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch: 9. – 11. marca
a 16. – 18. marca 2012 v obci Čičmany.
Cieľom je formácia manželských dvojíc,
výmena skúseností z manželského života,
riešenie problémov, prehĺbenie vo viere
a príprava na duchovné slávenie Veľkej
noci 2012.
Program sa začína v piatok o 18.00 hod.
a končí sa v nedeľu o13.30 hod. V programe nechýba zoznamovací večer, blok
prednášok, turistická prechádzka, sväté
omše ani diskusný večer. Cena: 44 eur/
osoba. Prihlasovanie: 0903 820 816, hovorca@ordinariat.sk.
TK KBS
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
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23.01. (pondelok) 17.30 Doma je doma:
Činy – ČloveČiny a Detské činy pomoci
18.55 Putovanie kalváriami – mapovanie
kalvárií a krížových ciest na Slovensku 19.00
Pôvod človeka: Vznikli sme náhodou? ⓬ –
existuje inteligencia, ktorá riadila nádherný
proces evolúcie? Dokumentárny seriál
odpovedá na tieto i mnoho ďalších otázok.
24.01. (utorok) 19.00 Skutky viery: Bábkarstvo – príbeh stvorenia prostredníctvom
pantomímy, hudby a marionet. 20.10 Slovo
Božie podľa Matúša (10) – novozákonné
posolstvo objasňované biblistami
25.01. (streda) 19.00 Temný zákon ⓬ –
„Stratená česť sa dá opäť nadobudnúť len
pomstou krvi alebo oficiálnym uzmierením.“ (Odsek 598) Kánon znamená pre Albáncov viac ako Biblia pre kresťanov a riadi
všetko. Rozumejú slovám odpustenie či
zmierenie? O tom vám v dokumente porozprávajú kňazi, ktorí sa snažia Albáncom
význam týchto slov trpezlivo a s veľkým
rizikom vysvetľovať. 20.20 LAJF: Vyfarbi sa
– rozprávanie o farbách, ktoré sprevádzajú
život nielen umelcov
26.01. (štvrtok) 19.00 Premonštráti
na Strahove ⓬ – dokumentárny film
z cyklu o kláštoroch 19.45 Rehoľná abeceda – sr. Pia SSpS 20.10 Stretnutia s Ježišom
(10) – Ježiš a emauzskí učeníci
27.01. (piatok) 19.00 Z rýchlika – rýchlikové kupé je miesto, v ktorom veľká časť
vysokoškolákov trávi nezanedbateľnú
časť študentského života. Stretnutia,
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myšlienky, lásky, priateľstvá, rozhovory,
nápady, spánok, ale hlavne dobrá nálada.
To všetko vo vlaku plnom študentov nesmie
chýbať. A to nebude chýbať ani v novej
relácii pre mladých, ktorú TV LUX vyrába
v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. 20.25 Moja misia: V dobrom aj
zlom – Uganda ⓬ – dokumentárny film
z misijného prostredia spojený s diskusiou
28.01. (sobota) 20.25 Návrat dona Camilla
⓬ – Dona Camilla preloží biskup kvôli
neustálym hádkam s komunistickým starostom Pepponem do vzdialenej horskej
dedinky.
29.01. (nedeľa) 08.15 Mestečko nádeje
– príbehy detí a ich kamaráta psa Bonka,
ktorý na ich detské starosti a problémy
vždy nájde vhodný príbeh inšpirovaný
Starým a Novým zákonom. 10.30 Svätá
omša zo Šaštína – priamy prenos 21.10
Večerná univerzita – saleziánska pedagogika voľného času v praxi. Prednášajúci:
Mgr. Andrej Havlík
31.01. (utorok) 17.30 Doma je doma:
Don Bosco inak 19.00 Drotár za kamerou
– dokument o životnom diele slovenského kňaza žijúceho v USA Juraja Töröka,
kameramana, režiséra a charizmatického
človeka, ktorý sa vo filme dostáva spoza
kamery pred jej objektív a prináša svedectvo svojho života. Jeho myšlienky oslovujú
celé generácie.
01.02. (streda) 19.00 V Božích rukách
⓬ – Erich Maria Fink, kňaz z diecézy

Augsburg v Bavorsku, prišiel do Ruska
za svojím detským snom. Význam svojho
príchodu do Moskvy pochopil po zistení,
že v celom kraji boli iba dva kostoly, štyri
menšie kaplnky a sedem či osem kňazov.
20.20 Poltón klub: Slnovrat – hudobný klub
predstavujúci slovenský gospel
02.02. (štvrtok) 19.00 Ortodoxný kláštor
Sambata v rumunskej Transylvánii ⓬ –
dokumentárny film z cyklu o kláštoroch
(po maďarsky s titulkami) 19.45 Rehoľná
abeceda – Abrahámova cesta – Eliška
Bielková 20.10 Náš pánko – dokument
o Jozefovi Šabovi SVD 21.20 Medzi nebom
a zemou – publicistika Mariána Gavendu
s herečkou Evou Kristínovou
03.02. (piatok) 19.00 Hudobné pódium:
Calvary gospel choir – záznam z koncertných pódií – Lumen 2010 20.25 Moja
misia: Putovanie za šťastím – Keňa ⓬ –
dokumentárny film z misijného prostredia
spojený s diskusiou
04.02. (sobota) 20.25 Don Camillo a ctihodný Peppone ⓬ – Dona Camilla
rozhnevá Pepponeho zámer kandidovať
v nadchádzajúcich voľbách za senátora.
Predstava, ako má Peppone ešte väčší vplyv
než doteraz, podnieti dona Camilla sabotovať jeho šance vyhrať voľby. Neskôr však,
po svojich pravidelných rozhovoroch s Ukrižovaným, postupne mení svoj pohľad.
05.02. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Dómu
sv. Martina v Bratislave – priamy prenos
21.10 Večerná univerzita – doc. PhDr. Ivan

Poľský salvatorián Krzysztof Wons v tejto knihe pozýva k hlbšiemu sebapoznaniu a vnútornému uzdraveniu. Sebapoznanie je povolaním každého človeka. Keď sa dobre poznáme,
vieme lepšie využiť svoje dary, nažívať v pokoji so sebou i s druhými, máme kvalitnejšie
vzťahy. Známe podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré je v knihe originálne rozobrané, nám hovorí o každom jednom z nás a o našom odvrátení sa od Boha. Kniha vždy silne
konfrontuje čitateľa, nenechá ho na pokoji, vyzýva ho k zaujatiu vlastného postoja, pochopeniu svojej životnej situácie, odhaľuje mu jeho vnútro, pomáha objaviť jeho hodnotu
a nastoliť vnútornú harmóniu. Táto kniha môže voviesť do nového vzťahu s Bohom. (Metod Lukačik)

To save a life – Zachráň život

Aj keď sa príbeh dvoch priateľov končí hneď v úvode Rogerovou samovraždou, film je
o veľkej odvahe žiť reálne to, čo Božie slovo káže. Jake Taylor, hlavný aktér, je obľúbený
tínedžer s perspektívou skvelej kariéry. Rogerov nemý výkrik ho prinúti, aby zbadal
hĺbku osamelosti, ktorú v sebe mnohí v jeho okolí nosia. A aby hľadal riešenie na bolesť
zo samoty a neprijatia, ktorú dôsledne skrývajú. V stretnutí s Ježišom a veriacimi rovesníkmi vidí východisko. Priskoro však narazí na fasádu náboženských fráz a nežitého
kresťanstva. S tým čosi musí spraviť. Nie bez prekážok. Možno bez sladkých východísk, no s reálnou istotou,
že keď človek dá život Ježišovi, ťažkosti neprestanú, ale s Bohom sa dajú zvládnuť so cťou. (Valéria Juríčková)

Jesus Culture: Awakening: Live From Chicago

Pojem Jesus Culture rezonoval na Slovensku v ostatnom čase aj vďaka ich jesennému
koncertu v Budapešti. Ide o členov spoločenstva Bethel Church z USA, ktorí sú podľa
ich vyjadrenia najviac ovplyvnení štýlom Hillsongs a Delirious. Kombinácia muzikálnosti a duchovnej hĺbky prináša nástojčivú ponuku vstúpiť do modlitby a zažiť skúsenosť spred Božieho trónu. Koncom minulého roka prišli na trh s nahrávkou Awekening: Live From Chicago.
Zo živých chvál vybrali 16 skladieb v tradičnom rockovom štýle. Autenticita vlastných modlitieb a improvizačné momenty na jednej strane uberajú zo štúdiovej vycibrenosti, ale prinášajú omnoho viac – skúsenosť
horiaceho kra, z ktorého sa chce prihovárať samotný Boh. (Valéria Juríčková)

20.01. (piatok) 20.30 Psoriáza. Hosť: Mária
Centkovská
21.01. (sobota) 20.30 Rozhlasový návrat k predvianočnej duchovnej obnove
s Mons. Františkom Tondrom
22.01. (nedeľa) 14.00 Ján Čajak – Vohľady
15.30 Sakrálne stavby rôznych cirkví –
rozhovor 21.00 Rozhovor s akademickým
maliarom Mikulášom Klimčákom
23.01. (pondelok) 20.30 EnviroFuture –
študentská iniciatíva za ochranu životného
prostredia
24.01. (utorok) 20.30 Katrin Zenová v Banskej Bystrici – záznam z prednášok
25.01. (streda) 20.30 Slovenská katolícka
misia v Bruseli 22.00 Franz Schubert – výber z tvorby
26.01. (štvrtok) 20.30 Heraldika na Slovensku
28.01. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
29.01. (nedeľa) 13.00 Radek Malý 14.00
Údel matky – biblický príbeh 15.30 Nikdy sa nevzdám – príbeh ženy bojujúcej
s rakovinou
31.01. (utorok) 20.30 Obetovanie Pána.
Hosť: doc. František Trstenský
01.02. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Žilina-mesto
05.02. (nedeľa) 14.00 Kvet z nebeskej
záhrady – príbeh
11.02. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Košíc. Slúži o.
Róbert Jáger
NOVÉ RELÁCIE
11.50 Naše zvony a ich zvonári – dlhodobý
seriálový cyklus populárno-odborných
rozhlasových príspevkov k poludňajšiemu
zvoneniu
You Cat – katechizmus pre mladých –
v pracovných dňoch o 15.10 hod.

JEDNOTKA
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hudba film kniha

Krzystof Wons SDS: Bol stratený a našiel sa

Chalupecký (historik) – kauza Baldovské
kúpele
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28.01. (sobota) 21.10 Útek na slobodu –
skutočný príbeh
DVOJKA

19.01. (štvrtok) 14.50 Orientácie 15.15
Môj príbeh – Som žena
21.01. (sobota) 14.00 Moja misia – dokument o Ugande
22.01. (nedeľa) 10.00 Ekumenická bohoslužba – priamy prenos z pravoslávneho
Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Trebišove 11.30 Poklady Slovenska – Cerkov
v Medzilaborciach 14.10 Orientácie 14.40
Môj príbeh – Som synom nacistu 18.40
GEN. Sk – kardinál Ján Chryzostom Korec
26.01. (štvrtok) 14.30 Orientácie 15.05
Môj príbeh – Som synom nacistu R
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cyrilika

n Som mladý, pohľadný, dobre
zabezpečený muž s vysokoškolským vzdelaním a dobrými kontaktmi. Mám dve autá, rodinný
dom a vilu v Karibiku.
Zn.: Nehľadám nič, len sa chválim.
n Na hodine náboženstva.
„Petrík, povedz nám, kto vidí
a počuje všetko.“
„Naša teta suseda.“
n Ide misionár po púšti a zrazu
sa pred ním zjaví lev. Misionár sa
začne modliť:
„Pane Bože, daj tomu levovi
kresťanské city.“
Lev sa postaví na zadné, zopne
ruky a hovorí:
„Pane, ďakujem ti za jedlo, ktoré
teraz prijmem.“
n „Všimol som si, že tvoj otec má
opuchnuté líce. To od zubov?“
„Nie, od modlitby.“
„Ale netáraj...“
„Netáram. Včera sme sa spolu
celá rodina modlili Otčenáš a keď
sme prišli po „zbav nás zlého“,
otec sa pozrel na mamu a ona si
to všimla.“
29.01. (nedeľa) 14.10 Orientácie 14.40 Môj
príbeh – Dar odpustenia
02.02. (štvrtok) 14.20 Orientácie 15.00
Môj príbeh – Dar odpustenia R 17.00 Moja
misia – dokument o Ukrajine
05.02. (nedeľa) 13.00 Orientácie 14.00 Môj
príbeh – Manžel mi bol neverný
rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
22.01. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby
Božie z Kšinnej
29.01. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby Cirkvi
adventistov siedmeho dňa z Bratislavy
05.02. (nedeľa) 09.30 Svätá omša
rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
22.01. (nedeľa) 17.10 G. Mikulčíková:
Rande s Janou
rádio regina (BA, BB)

Pomôcky: Hamburger
UJT, Trotl, tech. HochIATA, Pona schule, skr.
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Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
rádio devín

	M	N	E	L	R	R	I	I	C	I	L	Y	K	Ú	S	Ý	S

Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.
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Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej vety z prokimenu: Po vse+j zemli= sla+va TvoÎ= .
________________________________________________
Legenda: ABONENT, ATLAS, ATRAMENT, ÁRON, BARAN,
CESTA, CLONA, ČERV, DEKAN, ETANOL, ETÁN, ETYL,
HADICA, HNEV, HRACH, HYMNA, IHLA, KABÁT, KOBEREC,
KOMPETENCIE, KORISŤ, KOSTOL, LÁSKA, LIEK, METLA,
NAIM, NERV, OCTAN, OSLAVA, RYBA, RYŽA, SABOTÁŽ,
SAMOTA, STANICA, TELÚR, VÍNO, VLAK, VÝŤAH, ZÁKON,
ZNAMENIE, ZNÁMKA, ŽIAK, ŽIAĽ, ŽILA, ŽIVOT, ŽREB.
Tajničku osemsmerovky tvorí 24 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 26: krížovka: (pozri Iz 49, 16); osemsmerovka: Bohatý je ten, kto nemá čo stratiť. Výherca: Ivanka
Murdziková z Bukoviec. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
03. – 05.02. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život skôr
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. Veková
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták
& tím)
10. – 12.02. Kurz Emauzy. Jeden z biblických kurzov,
kde je účastník kurzu pozvaný prejsť cestu z Jeruzalema do Emauz, ako ju prešli dvaja Ježišovi učeníci.
Ponúka jedinečnú možnosť stretnúť Ježiša ako slovo,
ktoré vstúpi do srdca a koná v ňom. Dáva možnosť
spoznať Bibliu a odhaliť jej tajomstvá. Kurz povzbudzuje k čítaniu Svätého písma, k jeho štúdiu, k hlbšiemu poznaniu slova; pomáha objaviť krásu Božieho
slova, učí s ním pracovať, modliť sa, zamilovať si ho.
Veková kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (otec
Jozef Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša)
17. – 19.02. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
17. – 19.02. Narnia: Víkend s princom Kaspiánom.
Jednotní v rôznorodosti, vo viere kráčajúci k víťazstvu. Rozdielnosť ľudí ako dar, nie ohrozenie, kráčanie vo viere, ako konať správne veci v správnom čase.
Víkend pre mládež od 14 rokov. (otec Milan Záleha)
17. – 19.02. AePAŠ (Archieparchiálna animátorská
škola). Víkend pre animátorov.
24. – 26.02. Vnútorné uzdravenie. Príčiny vnútorných zranení, smútku, depresií, rozdiel medzi vnútorným zranením a psychickou chorobou, cesta k uzdraveniu, ako pomôcť ľuďom s takýmito problémami
a modlitba za vnútorné uzdravenie. Veková kategória
účastníkov je 14 a viac rokov. Podmienkou je absolvovanie Kurzu Filip. (otec Slavomír Palfi, hostia: otec Anton Pariľák a psychologička Mgr. Veronika Mojžišová)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
17. – 19.02. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.

pápežské misijné diela
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových
známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min 1 cm okrajom, alebo poslať aj s obálkou či pohľadnicou.
NEODLEPUJTE!
		
Ak je známka opečiatkovaná príležitostnou pečiatkou,
pošlite celú obálku. Keď sa neviete rozhodnúť, pošlite celé
obálky a pohľadnice. Zbierku známok môžete uskutočniť
aj v rámci školy či farnosti. Napríklad umiestnite viditeľne
škatuľu na zber známok pre misie pri vchode do chrámu
alebo v škole... Známky sa potom špeciálne odlepujú, kladú
do sérií a odosielajú do sveta na predaj k zberateľom známok.
Výťažok z predaja sa poukazuje na misie.
Akcia nie je časovo obmedzená.
Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.
Zo srdca ďakujeme všetkým darcom.

gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
0908 302 814, Kaviareň: 0915558500
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
04.02. Fatimská sobota (10.00 hod.)
05.02. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30
hod.)
Michalovce, kláštor redemptoristov
25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30
hod.)
04.02. Fatimská sobota (08.30 hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
04.02. Fatimská sobota (10.30 hod.)
05.02. Malá púť (09.00 hod.)
Svätá liturgia vo všedný deň (aj keď je sviatok) a keď
sa koná malá púť, je o 10.30 hod. V ostatné nedele je
svätá liturgia o 10.30 hod. a o 14.00 hod.

