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Krížová cesta života
Pre život – pre rodinu
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Spevácky zbor archanjela
Michala v Trebišove

S

pevácky zbor archanjela
Michala vznikol 8. novembra 1997 pri gréckokatolíckom Chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Trebišove. Pri
jeho zrode stáli vtedajší košický
exarcha vladyka Milan Chautur
CSsR, protopresbyter a farár
farnosti v Trebišove otec Dušan
Seman a prvá dirigentka Marcela Zorvanová. Od roku 2000
do roku 2005 viedla zbor dirigentka Renáta Bartková. V roku
2005 prevzala zbor dirigentka
Izabela Bulinská, ktorá ho vedie
aj v súčasnosti. Okrem pravidelného účinkovania zboru
na svätých liturgiách, primičných a odpustových slávnostiach v Trebišove a Klokočove,

posviackach, sobášoch a podobných udalostiach náboženského
života gréckokatolíckej farnosti
v Trebišove a okolí sa zbor často
zúčastňuje na výstavách a vernisážach v Zemplínskom múzeu,
na medzinárodných festivaloch
a rôznych kultúrnych podujatiach. Zbor úspešne reprezentoval Trebišov na medzinárodnom Festivale duchovnej piesne
v Snine (v rokoch 2006, 2008
a 2011), na medzinárodnom Festivale blahoslaveného Metoda
Dominika Trčku v Stropkove
(v roku 2008), na Mariánskom
festivale vo Vranove nad Topľou
(na 18. a 20. ročníku), na medzinárodnom festivale vo Vranove
nad Topľou-Čemernom (v roku

2009), na medzinárodnom festivale vo Veľkých Kapušanoch
(v rokoch 2000, 2001 a 2006),
na Mariánskom festivale
v Rudabanyacske v Maďarsku
(v roku 2008), na Medzinárodnom festivale duchovných
piesní v Prešove (v rokoch
2009 a 2011), kde sa zúčastnil aj
na projekte spoločného vystúpenia štyroch zborov – Trebišov,
Vranov nad Topľou, Stropkov
a Svidník v prešovskej gréckokatolíckej katedrále. Zbor so
svojím programom vystupoval
v Bratislave, Nitre-Močenku,
Kriváni, Trenčíne, Košiciach...
Pravidelne sa zúčastňuje na domácom festivale Gorazdov Trebišov. Spevácky zbor archanjela

Michala reprezentoval Trebišov
aj na Velehrad v Českej republike počas púte v roku 2006
a v roku 2011, kde účinkoval
spoločne s ďalšími zbormi z východného Slovenska. Spevom
viackrát sprevádzal slávenie svätej liturgie v priamom prenose
pre Rádio Lumen.
Počas svojej existencie zbor
naštudoval štvorhlasné liturgické skladby D. Bortňanského, M.
Verbického, A. Nikolajeva, A.
Hnatišina, I. Smolenského, P. I.
Čajkovského, Š. Ladižinského
a ďalších klasikov liturgickej
hudby. Okrem toho naspieval
vianočné koledy, veľkonočné aj
mariánske piesne.
Spevácky zbor vydal v roku
2007 CD s názvom Tebe pojem
a DVD Slávnostná vianočná liturgia pri príležitosti 10. výročia
založenia zboru. n
Izabela Bulinská

10 Orientalium ecclesiarum
50 rokov od Druhého
vatikánskeho koncilu
12 Utrpenie oslovuje všetkých
rozhovor s vladykom
Milanom Chauturom
13 Krížová cesta života
so zamysleniami na aktuálnu tému
18 Tri prasiatka
katechéza pre mladých
19 Ochranca matiek
požehnané misie
20 Starý príbeh
obhliadnutie dve tisícročia dozadu (1)
21 Funkcia či služba?
liturgická katechéza (3)
21 Úbožiak prosí Pána o milosť
biblická katechéza
24 Neopodstatnenosť zobrazenia
Boha Otca
zamyslenie nad ikonou (1)

Nedávno som mal možnosť zhliadnuť v televízii dokument, ktorý z veľkej výšky (zrejme
z nejakého satelitu) ukazoval, ako nádherne
sú osvetlené veľké mestá našej planéty.
Pohľad na množstvo svetiel a žiaru, ktorá sa
niesla až do nebies, bol skutočne fascinujúci.
Okrem toho, že sa na niektorých miestach
astronómovia sťažujú, že pre žiaru nemôžu
dostatočne kvalitne pozorovať vesmír, je
schopnosť ľudstva vyrábať, vlastniť a prevádzkovať umelé osvetlenie úžasná. Veď si
len skúsme predstaviť život bez umelého
svetla. Cez deň by to šlo, veď máme slnko,
ale čo v noci? Svet by sa asi spomalil, ak nie
úplne zastavil. Všetko by sme museli robiť
iba cez deň, a v noci by sme sa museli zastaviť. A možno by to nebolo až také zlé. Aspoň
by sme si oddýchli a aj to stresové tempo,
ktoré nás neustále poháňa, by sa muselo
spomaliť.
Skúsme si však predstaviť tú katastrofu,
keby zaniklo aj denné svetlo. Keby svetlo ako
také prestalo existovať. Bola by to skaza pre
všetkých.
2. februára sme oslavovali sviatok Stretnutia Pána a počuli sme slová spravodlivého Simeona, ktorý vo svojom chválospeve na Pána
povedal: „... svetlo na osvietenie pohanov...“
(Lk 2, 32a). O dva dni neskôr prebiehalo
v Európskom parlamente hlasovanie, ktoré
malo, resp. nemalo schváliť liberálny návrh
europoslankyne z Rakúska, v ktorom ide
o presadenie ďalších práv LGBT, ako sú
sobáše homosexuálnych párov a ich možnosť adoptovať si deti, sexuálna výchova
detí vedená k prijatiu týchto liberálnych
názorov atď. a ich väčšia možnosť uplatniť
ich vo všetkých štátoch Európskej únie, či už
jednotlivé štáty budú tieto zákony prijímať,
alebo nie. Aj keď moje vysvetlenie tejto
problematiky nie je vyčerpávajúco presné,

iste všetci chápeme, o čo tu ide. Večer toho
istého dňa STV priniesla správu, že europoslanci tieto požiadavky schválili. V ostatných
mesiacoch vidíme vo svete obrovský tlak
na existenciu rodiny v podobe, ako ju stvoril
Boh. Človek v mene pokroku, humanity,
sociálneho cítenia, tolerancie... koná proti
Božej vôli, lebo je zaslepený ako Eva v raji.
Túži byť ako Boh. Nechce sa skláňať pred
jeho autoritou a namýšľa si, že vie sám urobiť
všetko. Ale ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy (porov. Mt 15, 14). A to sa dnes
začalo diať.
Preto sú slová spravodlivého Simeona
aktuálne rovnako v čase narodenia Ježiša
Krista, ako aj dnes. Kristus je svetlom, ktoré
potrebuje každý z nás. Jedni preto, aby sa
proti Bohu nestavali, iní aby Božie zákony
obhajovali a spoločne aby sme ich zachovávali.
Skúsme teda prehodnotiť svoje postoje,
názory a vstúpiť do seba. Som nositeľom
Kristovho svetla alebo je vo mne tma? Máme
tú milosť, že poznáme pravé svetlo, ktoré
prináša život nielen vo dne alebo v noci, ale
naveky. Kristus – svetlo na naše osvietenie
nám ukáže cestu a privedie nás k dokonalej
blaženosti, nie k takej, o akú sa pokúšajú
slepí tohto sveta. Ježiš je ten, bez ktorého
to nedokážeme. No s ním všetko.
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ (Mt 5, 16)

Jaroslav Matoľák, ThLic.
popradský protopresbyter
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Maďarsko po prvýkrát v dejinách uznalo svoju spoluzodpovednosť v tragických udalostiach šoa.
Vatikánskemu rozhlasu to vysvetlil
Mons. János Székely: „Maďarský
veľvyslanec pri OSN Csaba Körösi
23. januára oficiálne požiadal valné
zhromaždenie o prepáčenie za rolu,
ktorú jeho krajina zohrala počas holokaustu. ... dnešné ospravedlnenie
sa musí stať súčasťou národnej maďarskej pamäti a identity. Pamiatku
obetí holokaustu uctil tichý svetelný
pochod. Za zosnulých sa spoločne
modlili hlavný rabín Slomó Slomó
Köves a kardinál Péter Erdő. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. často
pripomínal, aké je dôležité očisťovať pamäť. Maďarský štát teraz robí
veľký krok týmto smerom.“

Medzinárodná vedecká konferencia Symbol – Znak – Rituál
s podtitulom Od narodenia do smrti sa konala 29. januára na Univerzite Jána Pavla II. v Krakove (UPJP
II.) za účasti rektora prof. Vladislava
Zuziaka, dekana Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej
univerzity (GTF PU) Mons. Petra
Šturáka a dekana Katedry histórie
a kultúrneho dedičstva UPJP II.
prof. Jána Szczepaniaka, pedagógov
a vedeckých pracovníkov z Poľska,
Slovenska a Maďarska. Po slávnostnom otvorení konferencie dekani
podpísali zmluvu o spolupráci,
ktorú následne potvrdili obaja koordinátori spolupráce: Peter Borza
z Katedry historických vied GTF PU
a doc. Jakub Sadowski z Inštitútu
histórie UPJP II. (Peter Borza)

Arcibiskup André-Joseph Léonard vyhlásil 6. februára Deň pôstu
a modlitby proti eutanázii detí
v Belgicku. Zákon bol v decembri
schválený senátom. 28. januára ho
schválila právna komisia poslaneckej snemovne a 13. februára ho
schválila druhá komora parlamentu. Zastaviť ho môže už iba belgický
kráľ Filip.

Prednášky a workshop s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné
cirkvi, sa uskutočnili 10. a 11. februára v Olomouci. Vladyka Cyril prijal
pozvanie Inštitútu interkultúrneho,
medzináboženského a ekumenického výskumu a dialógu na Cyrilo-metodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého.
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Zomrel vladyka Kornel Pasičnyj, emeritný torontský eparcha

Zomrel redemptorista otec Jozef Sukovský

30. januára zomrel v 87. roku
života, 61. roku kňazstva a 18.
roku biskupskej služby vladyka
Kornel Ivan Pasičnyj OSBM,
emeritný eparcha Torontskej
eparchie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Kanade.
Pápež Ján Pavol II. ho v novembri 1995 vymenoval za eparchu Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie v Saskatoone.
Biskupskú chirotóniu prijal 17.

Vo veku 82 zomrel 4. februára
gréckokatolícky redemptorista
otec Jozef Sukovský. Božská
liturgia a pohrebné obrady
za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána
Babjaka SJ a košického eparchu vladyku Milana Chautura
CSsR sa uskutočnili 8. februára
v Bazilike Zoslania Svätého
Ducha v Michalovciach. Telesné
ostatky boli následne uložené
na cintoríne v jeho rodnej obci
Jastrabie nad Topľou.
Jozef Sukovský sa narodil
8. februára 1932 v Jastrabí nad
Topľou (okres Vranov nad
Topľou). V roku 1958 absolvoval štúdiá medicíny na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Ako lekár pôsobil

januára. O tri roky bol vymenovaný za eparchu Toronta a celej
Kanady, kde pôsobil do roku
2003. Po dosiahnutí kanonického veku prežil posledné roky
ako emeritný biskup v baziliánskom Monastieri sv. Gregora
z Nyssy vo Westone (Ontário).
Pohrebné obrady sa konali 4.
a 5. februára v Chráme sv. Mikuláša v Toronte. Vičnaja pamjať!
(Stanislav Gábor)

Slovenskí a rumunskí gréckokatolíci sa modlili za Ukrajinu

K výzvam k pokoju na Ukrajine
sa pripojili aj gréckokatolícke
cirkvi v Rumunsku a na Slovensku. Na sviatok Obetovania Pána 2. februára sa spojili
v modlitbe za Ukrajinu rumunskí gréckokatolíci. Rumunský
gréckokatolícky vyšší arcibiskup

Lucean Muresan vyzval rumunských veriacich, aby preukázali
bratskú solidaritu s cirkvou
na Ukrajine „predovšetkým
modlitbou k Bohu pokoja, Bohu
budúcnosti, ktorý nás spája vo
viere a v službe“.
K aktuálnej situácii na Ukraji-

ne vydal vyhlásenie aj prešovský
arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ, predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi
sui iuris na Slovensku. O tejto
výzve a o situácii na Ukrajine
vladyka Milan Lach, pomocný
biskup Prešovskej archieparchie, povedal: „Toto vyjadrenie sme odovzdali najvyššej
hlave Gréckokatolíckej cirkvi
na Ukrajine, vyššiemu arcibiskupovi Svjatoslavovi Ševčukovi,
ktorý sa nám poďakoval za podporu a za modlitby... kňazi aj
biskupi stoja na strane protestujúcich, ale treba dodať, že
nie radikálnym alebo násilným
spôsobom. Skôr vyzývajú ľudí,
aby sa modlili a hľadali pokojné
vyriešenie napätej situácie.“

EP schválil rezolúciu Lunacek
Európsky parlament schválil
4. februára správu Lunacek,
plán EÚ proti homofóbii
a diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie a rodovej
identity podpísaný európskou
poslankyňou Ulrike Lunacekovou. Za schválenie sa vyjadrilo 394 poslancov, proti 176
a 72 poslancov sa hlasovania
zdržalo. Parlament uznesením
vyzýva všetky členské štáty, aby
všetkými možnými prostriedkami podporovali agendu práv
skupiny LGBT vrátane manželstva medzi osobami rovnakého
pohlavia, voľného prístupu
k adopcii, asistovanej reprodukcii a náhradnému materstvu pre
takéto páry.

„Neochraňuje ľudské práva,
ale predstavuje diktát zo strany
istej loby,“ komentoval rozhodnutie Luca Volontè, niekdajší
predseda Európskej ľudovej
strany. Práce v Bruseli sledovala aj Maria Hildingssonová,
generálna sekretárka Európskej
federácie združení katolíckych
rodín (FAFCE): „Je to téma,
ktorá neprispieva k jednote
európskych občanov, ale skôr
ich rozdeľuje, nielen preto, že
ide o citlivú tému, ale preto, že
existujú jej rozličné interpretácie v závislosti od krajiny.“ Podľa
Hildingssonovej sa v tomto
smere nezhodujú ani členovia
skupiny LGBT, mnohí z nich sa
proti svojej vôli stávajú akýmisi

„rukojemníkmi loby“.
Podľa Fóra života „pojmy homofóbia a rodová identita nie sú
definované v žiadnom medzinárodne záväznom dokumente
v oblasti ľudských práv a ani nie
sú súčasťou práva EÚ. Hrozí tu
tak riziko svojvoľnej interpretácie, resp. dezinterpretácie,
čo môže viesť k ideologickému
aktivizmu namierenému proti
rodine a manželstvu“.
Fórum vyzýva občanov, aby
pri nadchádzajúcich eurovoľbách dali svoj hlas kandidátom
vyznávajúcim hodnoty manželstva a rodiny, ktoré Slovensko
posilňujú a znamenajú nádej
do budúcnosti.

v Prešove, Svidníku, Sobranciach a Košiciach. Svoju túžbu
po kňazskom povolaní mohol
realizovať až v období po Pražskej jari. Po absolvovaní teologického štúdia v Litoměřiciach
prijal 25. júna 1972 v prešovskej
katedrále kňazskú vysviacku
z rúk bl. Vasiľa Hopka. Doživotné rehoľné služby v Kongregácii
Najsvätejšieho Vykupiteľa zložil
28. decembra 1971. Po vysviacke
pôsobil v pastorácii ako kaplán
v Prešove (1972 – 1978), potom
ako správca farnosti v Sabinove (1978 – 1990). Odtiaľ dlhé
roky spravoval excurrendo aj
farnosť Renčišov. Po nežnej
revolúcii a obnove rehoľného
života žil v kláštore v Michalovciach; pôsobil ako správca

farnosti Michalovce-Topoľany;
v rokoch 1992 – 1993 bol viceprovinciálom gréckokatolíckych
redemptoristov. Od roku 1993
žil na dôchodku v rehoľnej
komunite otcov redemptoristov
v Michalovciach. (-knv)

Zomrela pani Mária Babjaková
Vo štvrtok 6. februára vo veku
nedožitých 89 rokov života
zomrela Mária Babjaková, rod.
Kapuscinská, matka prešovského arcibiskupa metropolitu
Jána Babjaka SJ. Pohrebným
obradom v Hažíne nad Cirochou predchádzala v sobotu 8.
februára zádušná svätá liturgia
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove, na ktorej sa zišlo
množstvo veriacich. Zádušnú
svätú liturgiu slávilo 9 arcibiskupov a biskupov a viac ako 150
kňazov. Svätej liturgii predsedal
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi. Homíliu predniesol vladyka Milan Lach SJ, pomocný
prešovský biskup. Zdôraznil, že
centrom nášho ohlasovania nie
je smrť, ale vzkriesenie. „Vzkriesený Kristus nám dáva návod,
ako dôjsť do večného života. On
ako prvý prešiel momentom
vzkriesenia, keď na sebe ukázal,
že smrť nie je konečné slovo.“
Samotné pohrebné obrady
sa začali v nedeľu 9. februára
v Chráme sv. archanjela Michala
v Hažíne nad Cirochou zádušnou svätou liturgiou, na ktorej
sa zišlo 5 arcibiskupov a biskupov, viac ako 60 kňazov a veľa

veriacich. V homílii sa prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparchiálny biskup. Svoj
príhovor zameral na nebeskú
Matku Máriu. Pripomenul, že
matka je tá, ktorá má v našom
živote nezastupiteľné miesto
a keď odíde, akoby odišlo niečo
z nás. Biskup Chautur vyzdvihol významnú črtu matky otca
arcibiskupa, ktorou bola jej
pohostinnosť. Nik neodišiel
od nej bez pohostenia.
Nebohá Mária Babjaková sa
narodila 20. júna 1925 v Modrej nad Cirochou. V roku 1944
uzavrela sviatosť manželstva

s Andrejom Babjakom. Pán Boh
im zo svojej dobroty a lásky
požehnal šesť detí, z ktorých
dvakrát dvojičky zomreli. Dcéra
Irena si založila rodinu a žije vo
Vyšných Ladičkovciach. Syn Ján
sa stal kňazom a arcibiskupom.
Posledných desať rokov strávila
pri synovi v arcibiskupskej
rezidencii v Prešove. Bola pochovaná na miestnom cintoríne
v Hažíne nad Cirochou.
Večná jej pamiatka! (Ľubomír
Petrík; snímka: M. Žarnayová)


V sobotu 1. februára slávili pútnici na hore Zvir fatimskú sobotu.
Program sa začal modlitbou Ruženca
svetla s rozjímaniami, po ktorej nasledovala svätá liturgia. V homílii sa
otec Marcel Pisio, duchovný správca
hory Zvir, odvolával na Evanjelium
podľa sv. Lukáša, kde Kristus hovorí
o tom, že ak robíme všetko, čo sa
nám prikázalo, sme len neužitoční
sluhovia, lebo sme spravili to, čo
sme boli povinní urobiť. Po liturgii
nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, modlitba Korunky
k Božiemu milosrdenstvu a modlitba
zverenia sa Panne Márii Fatimskej.
(Dominik Petrík)

Malá púť na hore Zvir sa konala
v nedeľu 9. februára. Program sa
začal tradične uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a privítaním pútnikov. Nasledovala modlitba Akatistu
k Presvätej Bohorodičke a modlitba
Slávnostného ruženca. Hlavným
slúžiteľom a kazateľom svätej liturgie
bol otec Vasiľ Kindja, rektor chrámu
a Kaplnky Nepoškvrneného počatia
Presvätej Bohorodičky na hore Zvir.
V homílii si poslúžil vetou z evanjelia,
ktorá predchádzala dnešnej stati
o mýtnikovi a farizejovi: „Tým, čo si
namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo.“ V úvode homílie povedal,
že zmyslom Nedele mýtnika a farizeja
je prestať si myslieť, že sme spravodliví. Poukázal na to, že často nevidíme
v pravde svoj život, ale život toho
druhého vieme najlepšie zhodnotiť.
Po svätej liturgii otec Vasiľ požehnal
náboženské predmety a potom sa
kňazi spolu s bohoslovcami a všetkými pútnikmi pomodlili modlitbu
Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
Spevom sprevádzal nedeľnú slávnosť
miešaný zbor veriacich z Litmanovej
pod vedením Pavla Vasiľa, bohoslovca pastoračného ročníka na hore Zvir.
(Dominik Petrík)

Kurz Zbav nás zlého – Boj sa
konal počas víkendu 7. – 9. februára
v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Prešovskej archieparchie Bárka v Juskovej Voli. Išlo o nadstavbové
pokračovanie kurzu Zbav nás zlého.
Otec Jozef Maretta, exorcista Prešovskej archieparchie, predostrel 37
účastníkom nadstavbového pokračovania taktiku účinného boja so zlým
duchom. Účastníci si urobili dotazník,
v ktorom bolo poukázané na veci,

6|
udalosti či príznaky, ktoré sa môžu
vyskytovať v ich živote práve pod
vplyvom nečistých duchov. Okrem
spoločných modlitieb za oslobodenie
od vplyvu zlého ducha v jednotlivých
oblastiach, slávení svätých liturgií,
práce v skupinkách, nechýbal ani čas
na svätú spoveď, čo je, ako povedal
otec Maretta, najväčším exorcizmom.
(Slavomír Zahorjan)

Nový portál www.pomozmesi.
sk vznikol začiatkom tohto roka ako
alternatíva k anonymným inzertným
portálom. Cieľom portálu je spojiť
skupiny ľudí a vytvoriť tak jednu
veľkú skupinu, ktorá si bude pomáhať na rôznych úrovniach. Návštevníci stránky PomozmeSi.sk si môžu
zadarmo prezerať a pridávať inzeráty.
Portál nie je len miesto štandardnej
burzy, ale chce ponúknuť priestor
všetkým, ktorí ponúkajú aj rôzne
služby (opatrovateľstvo, doučovanie a pod.), ako aj podnikateľom
z kresťanských spoločenstiev. Martin
Dinuš: „Myslíme si, že pomoc nemusí
mať len formu charity, ale pomoc je
aj využívanie služieb, ktoré ponúkajú
naši blízki. Jednoduchý príklad – ak
niekto nakupuje v niečom obchode,
podporuje jeho biznis, tak priamo
ekonomicky podporuje tohto človeka, aby nepotreboval charitatívnu
pomoc. Sme presvedčení, že kresťania by sa mali podporovať aj v tomto
smere. Preto veríme, že prostredníctvom nášho portálu sa postupne
podozvedáme, kde všade a v ktorých
oblastiach podnikajú naši spoluveriaci.“ Dnes má portál za sebou už
niekoľko úspešných obchodov, počet
registrovaných užívateľov sa rozrastá
a vďaka tomu sa zlepšuje aj schopnosť portálu plniť svoj účel. (Martin
Dinuš)

Pravoslávna cirkev na Slovensku
má nového metropolitu Rastislava.
Slávnostným aktom intronizácie
sa v nedeľu 9. februára 36-ročný
prešovský arcibiskup Rastislav ujal
funkcie metropolitu Pravoslávnej
cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Na tento post ho zvolili 11.
januára účastníci 13. mimoriadneho
snemu Pravoslávnej cirkvi v českých
krajinách a na Slovensku. Na slávnostnej svätej liturgii v Katedrálnom
chráme svätého kniežaťa Alexandra
Nevského v Prešove sa okrem zástupcov miestnych pravoslávnych cirkví
vo svete zúčastnili i predstavitelia
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Občianske združenie Úsmev ako dar
ocenilo vladyku Milana Chautura CSsR
V Košiciach sa vo štvrtok 30.
januára uskutočnil slávnostný
galavečer občianskeho združenia Úsmev ako dar. Po troch
rokoch ocenením poďakovali
opäť tým, ktorí mu pomáhajú
každý deň pri jeho neľahkej
práci. Medzi ocenenými boli aj
predstavitelia Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi,
bratia dominikáni, premonštráti a ďalší. Ocenenie si prevzal
i košický eparcha Mons. Milan
Chautur CSsR. „Necítim sa
na to, aby som mal dostať oce-

nenie. Ak som ho dostal, lebo
to uznali za vhodné, tak asi
preto, lebo od začiatku, odkedy
vznikol v Košiciach dom Dorka,
som im bol nápomocný. Žiadali
nás o dobrovoľnícku pomoc
a my sme im stále posielali
našich bohoslovcov na rok
praxe. Ako dobrovoľníci im boli
stále k dispozícii. Chceli sme,
aby si aj oni všimli život ľudí,
ktorí sa nachádzajú v neraz
veľmi ťažkých situáciách. Videl
som, že ich ten rok obohacuje.
A budú mať dobrú skúsenosť

Okrúhle jubileá vzácnych osobností
do pastoračnej práce,“ povedal
vladyka Chautur.
Občianske združenie Úsmev
ako dar pôsobí u nás už 23
rokov. Pomáha rodinám v núdzi. Opusteným deťom hľadá
náhradné rodiny, dospievajúcim
pomáha nájsť ďalší domov či
prácu po odchode z detských
domovov. Medzi ocenenými
boli aj predstavitelia politického
života z Prešovskej a Košickej
samosprávy, zástupcovia firiem
a nadácií. (Jana Pavelová)

Prešovskí biskupi sa stretli s kňazmi dôchodcami
V nedeľu 2. februára, na sviatok
Stretnutia Pána, sa prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a jeho pomocný biskup
Milan Lach SJ stretli v Prešove
s kňazmi dôchodcami, ich
manželkami a vdovami po zosnulých kňazoch. Na stretnutí
sa zúčastnil aj emeritný pražský
pomocný biskup Ján Eugen Kočiš a ďalších 19 kňazov, spolu 35
ľudí. Išlo o tradičné stretnutie,
ktoré sa koná každý rok. Začalo
sa svätou liturgiou v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa.
Vladyka Ján Babjak vo svojej
homílii poukázal na skutočnosť, že vo svojom živote máme
množstvo rôznych zaujímavých,
hodnotných a život obohacujúcich stretnutí. Spomenul aj

svoje osobné stretnutia s tromi
pápežmi, ale aj s blahoslaveným
biskupom Vasiľom Hopkom.
Takto zdôraznil najdôležitejšie stretnutie, ktoré ponúka
tajomstvo sláveného sviatku
– stretnutie s Bohom. Súčasťou
slávenia bolo posvätenie sviec.
Prešovský arcibiskup metropolita ocenil niekoľkých kňazov
na odpočinku za ich dlhoročnú
obetavú službu výsadou nosiť
nábederník. Ocenení boli títo
kňazi: Valér Čonka, Pavol Dancák st., Michal Drahňovský, Michal Kučera, Imrich Marinčák,
Ján Minďáš a Juraj Zimovčák.
Nábederník je súčasťou kňazského rúcha a má kosoštvorcový
tvar. Pomenovanie má odvodené od toho, že sa nosí zavesený

nad pravým bedrom. Nosiť
ho však nemôže každý kňaz,
iba ten, komu je udelený. Je
symbolom duchovného meča,
t. j. Božieho slova. Znamená aj
víťazstvo nad smrťou a vzkriesenie Ježiša Krista. Nábederník
nosí bežne ako súčasť svojho
rúcha iba biskup, ale môže ho
získať ako čestné vyznamenanie
aj kňaz. Prvé zmienky o používaní nábederníka pochádzajú
zo 6. storočia.
Program pokračoval spoločným obedom, svedectvami
a rozhovormi účastníkov
stretnutia v arcibiskupskej
rezidencii a bol zakončený
spoločnou modlitbou. (Ľubomír Petrík)

Riaditelia cirkevných škôl Prešovskej archieparchie
sa stretli na pracovnej porade
Vo štvrtok 6. februára sa
v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove
konala porada riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení
Prešovskej archieparchie.
Porada sa začala spoločnou
modlitbou, po nej nasledovalo
privítanie riaditeľom školského úradu Antonom Uhrinom.
V úvode porady odznelo v mene
zriaďovateľa i v mene riaditeľa
školského úradu poďakovanie
všetkým riaditeľom, peda-

gógom a ostatným zamestnancom za všetku ich prácu,
ktorú vykonávajú v neľahkých
materiálnych podmienkach.
Program pokračoval riešením
rôznych finančných, organizačných, pracovných i aktuálnych problémov v školách
a hľadali sa riešenia, ako
pomáhať školám v skvalitňovaní vyučovacieho procesu
a v ich propagácii. Dôležitá sa
na porade ukázala aj propagácia škôl v protopresbyterátoch
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a farnostiach v homíliach,
oznamoch či farských listoch.
Jedným z prerokovaných bodov
programu bola gender ideológia
a Hupsov šlabikár Lipka, ktorý
nie je vhodný pre dobré a zdravé
formovanie žiakov 1. ročníka ZŠ.
V závere porady bola riaditeľom
školského úradu prednesená
krátka katechéza k Roku rodiny,
v ktorej bolo zdôraznené, že
aj školy by mali vytvárať veľkú
rodinu, kde si všetci pomáhajú
a majú sa radi. (Anton Uhrin)

Kardinál Ján Chryzostom Korec oslávil 22. januára 90 rokov
života. Narodil sa v Bošanoch
v okrese Topoľčany. V roku 1939
vstúpil v Ružomberku do Spoločnosti Ježišovej. Keď počas
noci z 13. na 14. apríla 1950 komunistický režim násilne zlikvidoval rehole, ocitol sa v sústreďovacom tábore. Po prepustení
z internácie odišiel do civilného
života a až do roku 1960 pracoval ako robotník. 1. októbra 1950
bol v Rožňave tajne vysvätený
biskupom Róbertom Pobožným
za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol 24. augusta
1951 biskupom Pavlom Hnili-

com tajne vysvätený za biskupa.
Bol väznený v Prahe na Pankráci, v Ruzyni, vo Valdiciach,
v Leopoldove a v Ilave. Z väzenia
bol prepustený v roku 1968.
V roku 1990 sa stal rektorom
bratislavského seminára. 6.
februára 1990 bol vymenovaný
za nitrianskeho diecézneho
biskupa. V súčasnosti žije ako
emeritný biskup v Nitre. 28.
júna 1991 ho pápež Ján Pavol II.
ustanovil za kardinála. Odvtedy
je členom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života, ako
aj členom pápežskej komisie pre
kultúru. Za pevné postoje a nezlomnú vieru mu boli udelené

Emeritný košický arcibiskup
Alojz Tkáč oslávi 2. marca 80
rokov života. Narodil sa v roku

1934 v Ohradzanoch. Kňazskú
vysviacku prijal z rúk biskupa Ambróza Lazíka 25. júna
1961. V rokoch 1975 – 1983 bol
bez štátneho súhlasu, mimo
pastorácie. Pracoval ako vodič
električky a lesný robotník.
Za biskupa bol vymenovaný
14. februára 1990 a vysvätený
17. marca 1990 v Košiciach.
Za košického arcibiskupa
metropolitu bol vymenovaný
31. marca 1995. Arcibiskupské
pálium mu pápež Ján Pavol II.
venoval 2. júla toho istého roka.
Otec arcibiskup znova otvoril

Kardinál Jozef Tomko oslávi
11. marca 90 rokov života. Narodil sa v roku 1924 v Udavskom.
V roku 1943 vstúpil do seminára
a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej
univerzity v Bratislave. Na jeseň
v roku 1945 ho košický biskup
Jozef Čársky poslal na štúdiá
do Ríma. Za kňaza bol vysvätený 12. marca 1949 v Ríme.
V rokoch 1950 – 1965 pôsobil ako vicerektor Pápežského
kolégia sv. Jána Nepomuckého
v Ríme. Na Vianoce 1959 bol
signatárom iniciatívy za vybudovanie Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme, na ktorého vybudovaní sa i aktívne
podieľal. Počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965)
pracoval ako odborný poradca

pre vieroučné otázky. Pápež Ján
Pavol II. ho 12. júla 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka
Synody biskupov. Biskupskú
vysviacku prijal z rúk Jána Pavla
II. 15. septembra 1979 v Sixtínskej kaplnke v Ríme. 24. apríla
1985 ho pápež Ján Pavol II.
vymenoval za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov
a na Turíce za kardinála. Stal sa
prvým Slovákom na čele jednej
z rímskych kongregácií.
Po zrieknutí sa úradu prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov 9. apríla 2001 bol
okrem iného šesť rokov predsedom Pápežského komitátu
pre medzinárodné eucharistické kongresy. Bol svätiteľom
mnohých biskupov, medzi nimi
aj Jána Hirku a Petra Rusná-

Rímskokatolíckej cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a.v.
a Reformovanej cirkvi, ako aj zástupcovia štátnej správy, diplomatických
zborov akreditovaných v Slovenskej
republike, predstavitelia miestnych
samospráv a ďalší hostia. (TASR/SITA)

viaceré štátne vyznamenania,
ocenenia a čestné doktoráty
nielen doma, ale i v zahraničí.
Jeho knižná tvorba predstavuje
vyše 80 titulov kníh.
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, ktorý
následne prešiel generálnou
opravou. Obdobne pokračoval
v opravovaní košickej katedrály a biskupského úradu. Vo
Veľkom Šariši bol počas jeho
pôsobenia vybudovaný diecézny kňazský domov. Do Vranova
nad Topľou uviedol pavlínov
a na Sídlisku KVP v Košiciach
zriadil karmelitánsky kláštor.
Zriadil niekoľko nových farností a posvätil desiatky nových
rímskokatolíckych kostolov.

ka. Vo viacerých krajinách ho
poctili čestným doktorátom.
Je nositeľom viacerých domácich aj zahraničných štátnych
vyznamenaní. V roku 2002 mu
prezident SR udelil najvyššie
štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža I. stupňa. (-red)


Pracovníčky a klientky Domu
sv. Faustíny sa zúčastnili v sobotu
večer 1. februára na farskom plese
pripravenom členmi farskej rady, kde
sa v Spojenej škole vo Svidníku zišlo
80 farníkov zo Svidníka. Ples, na ktorom sa zúčastnili aj klientky Domova
sv. Faustíny – domova na polceste
vo Svidníku, otvoril svidnícky dekan
a farár otec Marek Pulščák krátkym
príhovorom a modlitbou. Mladí
zo svidníckej farnosti sa postarali
o kultúrny program, do ktorého boli
zapojení aj účastníci. Nechýbala tombola, do ktorej prispeli aj pracovníčky
a klientky z Domu sv. Faustíny výrobkami z pracovnej terapie a potešili
troch výhercov. Pre mnohé klientky
to bol prvý ples v ich živote, kde mali
možnosť zažiť atmosféru radosti.
Malo to pre nich veľký terapeutický a ľudský význam, pretože zažili
prijatie, ktoré je znakom kresťanskej
lásky. (Helena Paňková)

Jubilejný 10. ročník gréckokatolíckeho plesu v Bratislave sa konal
1. februára v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave-Mlynskej
doline. Podľa organizátorov sa opäť
potvrdilo, že bratislavský gréckokatolícky ples je miestom, kde možno
stráviť čas v rodinnej atmosfére.
Aj v gréckokatolíckej farnosti Trenčín
sa v ten istý deň uskutočnil už piaty
ročník tzv. Greko plesu. Okrem domácich farníkov sa na ňom zúčastnili aj
farníci z Trnavy a Prievidze. Hojná
účasť dospelých a detí svedčila o veľkom záujme. V rámci programu sa
deti predstavili hudobným programom. Bola pre nich pripravená aj
detská tombola, z ktorej si každé
zo šesťdesiatich prítomných detí
odnieslo nejakú cenu. Nechýbala
ani tombola pre dospelých, pričom
výťažok z nej bude použitý na pripravovanú výstavbu novej cerkvi v Trenčíne. Ples mal aj charitatívny rozmer.
Organizátori dali navariť o štyridsať
porcií viac, a tie potom odviezli
do nocľahárne pre bezdomovcov
v Trenčíne. O spev a dobrú náladu sa
postarala hudobná skupina Leoband
a DJ Maťo z Trenčína. (Rastislav Čižik,
Igor Cingeľ)
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Prešovská archieparchia

Rok 2010

Bratislavská eparchia

Rok 2011

Košická eparchia

-10% a menej

0%

Rok 2012

+10% a viac

Pre život – pre rodinu
Život. Ak si pozriete toto heslo napr. vo wikipédii, nájdete tam túto definíciu: „Život je, podľa
klasickej starovekej definície, forma bytia živých bytostí (po latinsky: vivere est viventibus
esse). Prírodovedci túto definíciu pre jej metafyzickosť zamietajú, nemajú však náhradnú
definíciu – presnejšie, štrukturálne a dynamické vlastnosti života sa podarilo definovať,
fyzikálno-chemické nie.“ Inými slovami, nevieme to pomenovať, ale definovať to na základe
duchovna – to nie!

A

k si pozriete heslo rodina, budete
prekvapení, koľko je tam toho spoločného s kresťanstvom. Ale o Bohu
tam zmienka nie je. Toto je prvý krok
k tomu, aby sa z nášho spoločného vedomia a spoločnosti vytratil prv Boh a potom
všetko, čo s ním súvisí – teda aj morálne
hodnoty.
Slovo do každej rodiny – toto heslo už
roky sprevádza kampaň Slova. Tento náš
časopis sa nikdy, ani za socializmu, úplne
nesklonil pred žiadnou ideológiou namierenou proti Bohu. Veď aj to bol dôvod, prečo bol taký rozšírený aj na severe Slovenska
v tradične kresťanských lokalitách, ako sú
Orava a Kysuce. I dnes existujú rôzne tlaky,
ktoré by najradšej urobili z časopisu Slovo
akýsi náboženský magazín, ktorý nebude
vydávať svedectvo a nebude sa pokúšať prinášať pravdivé riešenia ľudských problémov
založené na Bohu a kresťanstve.
Tento rok, Rok Sedembolestnej, Rok
Spolutrpiteľky i Rok rodiny – akokoľvek

ho nazveme, bude rokom potreby vydávať
svedectvo i za cenu trápenia a bolesti. A my
nechceme byť na okraji, chceme vám, naši
milí čitatelia, pomôcť vytrvať. Pomôcť
v ťažkých situáciách. Byť hlasom, ktorý vám
bude ukazovať jediný správny smer – smer
k Bohu skrze Ježiša Krista, nášho brata.
A hoci to nie je nič nové v profilovaní časopisu, tento rok sa pokúsime viac zamerať
na rodinu. Preto vás prosím v mene ostatných čitateľov, v mene rodín, ktoré strádajú,

opíšte svoje životné príbehy, kde vás Boh
vyliečil, kde vám bol oporou, kde ste s jeho
pomocou zvládli ťažké rodinné či osobné
situácie. Nič nepritiahne tak ako svedectvo. To vedeli už prví kresťania. Staňte sa
hlásateľmi Božieho života vo vás. A my vám
k tomu dáme priestor a pomôžeme vám
odborne po štylistickej i jazykovej stránke.
Vďaka vášmu svedectvu, vášmu riešeniu
môže iná rodina prežiť, môže zvládnuť cestu bezbolestnejšie, s menším trápením.

Bratislavská eparchia
Košická eparchia

5%

Prešovská archieparchia

30%

65%

Čitatelia Slova v jednotlivých eparchiách na Slovensku
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Rok 2013

K 13. februáru sa tak vaše svedectvo
dostane do 5 975 rodín na Slovensku. Toľko
máme teraz odberateľov. Z toho je v Prešovskej archieparchii 3 829, v Košickej eparchii
1 798 a v Bratislavskej eparchii 279. Zvyšok
tvoria odberatelia v zahraničí a povinné výtlačky redakcie. Vďaka vám sa od roku 2006
rodina čitateľov Slova každý rok rozširuje.
Nateraz je nás najviac v novodobej ére časopisu od roku 2000, najviac v tomto tisícročí.
Ak si uvedomím, že svetské i náboženské
časopisy strácajú čitateľov, je to pre mňa
i pre celú redakciu povzbudenie i záväzok
neustále sa zlepšovať.
Je mi však ľúto, že to tak nie je na celom
Slovensku. Kým sa rodina čitateľov napríklad v Prešovskej archieparchii aj tohto roka
rozrástla o 84 rodín, v Košickej eparchii sa
od roku 2008 stále zmenšuje. Mojou veľkou
túžbou i výzvou je to zvrátiť tak, aby sa naša
rodina rozrastala aj na dolnom Zemplíne
a Above či v niekdajšej Užskej župe.
Rebríček protopresbyterátov tradične vedie Prešov (542) pred Michalovcami (447)

a Trebišovom (397). Uzatvárajú ho Nitra-Trenčín (48), Žilina (37) a Chlmec-Kapušany (7). Najvýraznejší nárast odberateľov
bol v protopresbyterátoch Vranov-mesto
(+24); Bardejov (+20); Snina (+15) a Stará
Ľubovňa (+12). Naopak, najvýraznejší
pokles sme zaznamenali v Košiciach (-23)
a Hrabskom (-10). Percentuálne najviac
vzrástol počet odberateľov v protopresbyteráte Nitra-Trenčín a klesol v Chlmci-Kapušanoch.
Z farností je najviac odberateľov v mestách Košice (264), Prešov (237) a Vranov
nad Topľou (160). V nich je však aj viac
farností a nedá sa presne určiť, ktorý veriaci
kam patrí či ktorý chrám navštevuje. Údaje
zahŕňajú aj filiálne dediny. Po Vranove
nasleduje Humenné (132), Michalovce (114)
a Bardejov (109). Z dedinských farností má
najviac odberateľov Čičava (54), Sačurov
(52), Milpoš (49), Ľubica (48), Sečovská
Polianka (46), Drienica, Ľutina, Červená
Voda a Litmanová (po 45).
Najviac stúpol počet odberateľov oproti
minulému roku v Čičave (+24), Bardejove (+13), Starej Ľubovni a Zubnom (+6).
Naopak, najviac klesol v Košiciach (–15),
Rozhanovciach (–6), Hlinnom, Bratislave a Sečovciach (–5). Ak sa pozrieme
na to z perspektívy od roku 2008, najviac
stúpol počet odberateľov vo farnostiach vo
Vranove nad Topľou (+44), v Levoči (+35),
v Bardejove a v Sačurove (+30).
Ak som pred rokom vyjadril túžbu docieliť náklad z roku 2000, teraz je spoločnou
túžbou redakcie ešte tohto roka privítať
v našej rodine šesťtisíceho čitateľa Slova.
A ako to bude so Slovom ďalej? Obligátna otázka. Ak Boh dá a vy budete súhlasiť,
zachováme si vašu priazeň a podporu.
I napriek tomu, že napríklad v tomto
roku máme vyššie výdavky s poštovným
(pôvodne vzrástlo o 99 %), neplánujeme
drastické zvyšovanie príspevku na časopis.
A postupne sa chceme pripraviť na možnosť
prejsť na elektronickú verziu. Prvá etapa je
za nami – teraz nás čaká spracovanie dát
a príprava nového webu. Ak nám chcete pomôcť a vyznáte sa v tvorbe webových stránok, sú vaše názory i pomoc vítané. Rovnako vítam nemateriálnu pomoc, duchovnú
podporu i pomoc šíriteľov a distribútorov
Slova v jednotlivých dedinách a ďakujem
za to. Rovnako ďakujem všetkým kňazom,
ktorí nás podporujú a žičia nám. Verím, že
spoločnými silami sa dokážeme vzoprieť
kultúre smrti a uchováme v našich rodinách
miesto pre život – miesto pre Boha. n
Za vašu vernosť a dôveru aj v roku 2014
ďakuje
Juraj Gradoš

V rámci Roka rodiny sa
v Ľutine uskutočnila posviacka ikon Svätej rodiny.
Posvätené ikony si najprv
prevzali jednotliví protopresbyteri a neskôr už putovali do samotných rodín.
Manželia Alžbeta a Miroslav
Duhančíkovci z Ľutiny sa
v rozhovore podelili s tým,
ako vo svojej rodine prežili
tento požehnaný čas.
Ako prebehlo samotné odovzdanie ikony
do vašej rodiny?
Ikonu Svätej rodiny nám odovzdal otec Jozef
Novický po zaambónnej modlitbe počas
svätej liturgie za hojnej účasti veriacich
z farnosti.
Prečo ste sa rozhodli prijať ikonu Svätej
rodiny do vášho domu?
Žijeme v dobe, v ktorej sa hodnota tradičnej
rodiny v civilizovanom svete pomaly stráca,
rozpadá sa mnoho manželstiev a mnohí mladí ani netúžia prijať sviatostné manželstvo.
Práve preto cítime a vnímame prijatie ikony
Svätej rodiny ako veľký dar do našej rodiny.
Mali ste konkrétny úmysel, za ktorý ste sa
modlili?
V spoločných modlitbách sme ďakovali
za našu rodinu a vyprosovali Božie milosti pre nás i pre naše deti, aby si s Božou
pomocou dokázali nájsť partnerov, s ktorými
budú vo sviatostných manželstvách spoločne
prekonávať životné ťažkosti a s láskou vychovávať svoje deti.
Ako vyzerala vaša spoločná modlitba pred
prijatím ikony do rodiny?
Prítomnosť ikony v našej rodine nevnímame
ako zmenu, ale skôr ako obohatenie, ako
čas modlitieb nasmerovaných k nazaretskej
rodine.
Prešiel krátky čas, ale môžete povedať, či už
zažívate ovocie modlitby?
Prítomnosť ikony nás naplnila radosťou, akú
môže zažiť človek vo výnimočných chvíľach, keď vás svojou návštevou poctí niekto
vzácny.
Aj keď ikona Svätej rodiny už nie je prítomná
v našom dome, v našich srdciach navždy
ostáva ako veľký vzor pri prekonávaní každodenných problémov a starostí.
Chceme sa poďakovať za príjemne strávené
chvíle v spoločnej modlitbe a otvorenom
rozhovore aj našim duchovným otcom Jozefovi Novickému a Patrikovi Maľarčíkovi.
Helena Krenická

Dekrét o východných katolíckych cirkvách

Orientalium ecclesiarum
Prvým zo série deviatich koncilových dekrétov je Dekrét o východných katolíckych cirkvách.
Rozsahom nie je veľký, má iba tridsať odsekov. Ale jeho smernice sa dotýkajú aj našej miestnej cirkvi, preto si štúdium dekrétu vyžaduje náležitú pozornosť. Na tomto mieste poukážeme iba na niektoré vybrané otázky dekrétu bez akejkoľvek analýzy.

V

ýchodné katolícke cirkvi sú tie, ktoré
sú v jednote s rímskym biskupom
(pápežom), a pritom si zachovávajú
obradovú rozmanitosť. Najvyšším orgánom, ktorý v mene pápeža riadi ich činnosť,
je Kongregácia pre východné cirkvi v Ríme.
Jej aktuálnym sekretárom je arcibiskup
vladyka Cyril Vasiľ, rodák zo Slovenska.
Z celého koncilového dokumentu cítiť veľkú úctu, ktorú prechováva Katolícka cirkev
k východným cirkvám. V dekréte sa konštatuje dôležitá pravda, že obradová rozmanitosť v Cirkvi nie je na škodu jej jednoty, ale
ju robí skôr viditeľnejšou. Jestvujúce obrady
sú si navzájom rovné. Konciloví otcovia
vyslovujú prianie, aby starobylé východné
obradové tradície zostali neporušené, lebo
sú bohatstvom celej Cirkvi. Dekrét vyhlasuje, že východné katolícke cirkvi majú právo
a povinnosť riadiť sa podľa svojich vlastných
ustanovení, ktoré sa v ich histórii vyvinuli
a vyhovujú povahe východných veriacich.
Katolícka cirkev si veľmi váži dedičstvo
východných cirkví a praje si zachovanie ich
liturgických obradov a vlastnej disciplíny.
Zavádzať akékoľvek zmeny vo vlastnom obrade a disciplíne možno len z dôvodu
organického vývoja. Najprv však treba
komplexné štúdium čiastkových otázok,
aby prípadné zmeny nespôsobovali stratu
vlastnej obradovej identity. V ďalšom bode
dekrét hovorí o ustanovizni patriarchov
ako najvyšších predstaviteľov východných
cirkví. Dekrét vymenúva hodnosti a výsady
patriarchov a stanovuje zásadu, že nové
patriarcháty zriaďuje všeobecný cirkevný
snem (koncil) alebo rímsky pápež. V tejto
súvislosti možno poznamenať, že aktuálne sa o patriarchálne zriadenie usiluje
Ukrajinská gréckokatolícka cirkev, ktorá je
z východných katolíckych cirkví počtom
veriacich najväčšia. Dekrét sa zaoberá aj vysluhovaním sviatostí, odlišným od praxe západnej cirkvi. Špeciálne sa zmieňuje o praxi
vysluhovania tajomstva myropomazania,
čo upravuje všeobecné i partikulárne právo.
Východné cirkvi svoje bohatstvo prioritne
prejavujú v liturgii. Z hľadiska Božieho
kultu dekrét spomína liturgické záležitosti,

Eucharistia – zjednotenie
s Kristom

Na generálnej audiencii sa Svätý Otec
František zameral na sviatosť Eucharistie:
„Eucharistické slávenie je oveľa viac než
prostá hostina: je to pamiatka Ježišovej smrti
a zmŕtvychvstania, ústredné tajomstvo spásy.
Pamiatka neznamená len spomienku, jednoduché pripomenutie, ale chce zdôrazniť, že
vždy, keď slávime túto sviatosť, zúčastňujeme sa na tajomstve Kristovho utrpenia, smrti
a zmŕtvychvstania. Eucharistia predstavuje
vrchol Božieho spásneho konania: Pán Ježiš,
ktorý sa pre nás stáva rozlámaným chlebom,
na nás vylieva všetko svoje milosrdenstvo
a svoju lásku, aby tak obnovil naše srdce,
náš život a spôsob, akým žijeme náš vzťah
s ním a s našimi bratmi. Práve preto sa pri
pristupovaní k tejto sviatosti zvyčajne hovorí
o svätom prijímaní, o vytváraní spoločenstva.“ (úryvok katechézy z 5. februára 2014)

Nestratiť vedomie hriechu

ako sú sviatočné dni, slávenie Veľkej noci,
modlitba Božích chvál, liturgický jazyk
atď. Veriacim odporúča modliť sa podľa ich
možností liturgiu hodín, čo sa v niektorých
farnostiach našej cirkvi aj deje.
Východné katolícke cirkvi majú špecifickú úlohu pomáhať jednote všetkých, zvlášť
východných kresťanov nezjednotených
s Apoštolským stolcom. Tieto cirkvi majú
po vieroučnej stránke najmenej odlišností
od katolíckej náuky. Pomáhanie jednoty
sa má diať predovšetkým modlitbami,
príkladom života, pridržiavaním sa dávnych
východných tradícií, vzájomným poznaním, spoluprácou a vzájomnou bratskou
úctou. Katolícka cirkev i pravoslávne cirkvi

sa navzájom uznávajú, ale spoločná účasť
na posvätnom slávení s východnými nezjednotenými cirkvami nie je možná. Dovolené je vysluhovanie i prijímanie sviatosti
pokánia, svätého prijímania a pomazania
chorých v niektorých zvláštnych pastoračných situáciách. Nesmie však pritom chýbať
správna viera, dobrý úmysel, náležitá
pripravenosť a túžba po sviatostiach, ako
aj nemožnosť prijať ich u vlastného kňaza
(vysluhovateľa). Záverom konštatujeme, že
dekrét je výrazom starostlivosti Katolíckej
cirkvi o jej východné obradové „plesá“, aby
nezanikli. n
Michal Hospodár
ilustračná snímka: wikimedia.org

príhovory | 11

slovo 5 | 2014

slovo svätého otca

slovo 5 | 2014

V jednej zo svojich homílií sa Svätý Otec
zamýšľal nad stratou vedomia hriechu: „Keď
sa Božie kráľovstvo vytráca, keď sa Božie
kráľovstvo zmenšuje, jedným z príznakov
je, že sa stráca pocit hriechu. Každý deň
modliac sa Otče náš prosíme Boha ,príď tvoje
kráľovstvo’, čo znamená: ,nech rastie tvoje
kráľovstvo’. Ale keď stratíme pocit hriechu,
môžeme stratiť aj zmysel pre Božie kráľovstvo a na jeho mieste sa objaví antropologická vízia všemocnosti, podľa ktorej môžeme
všetko. Moc človeka namiesto Božej slávy!
Toto je každodenný chlieb. Preto sa každý
deň modlíme k Bohu ,príď kráľovstvo tvoje,
nech rastie tvoje kráľovstvo’, pretože spása
nepríde vďaka našej prefíkanosti, nášmu
chytráctvu, našej šikovnosti v podnikaní.
Spása je z Božej milosti a vďaka každodennému tréningu, ktorý na základe tejto milosti
konáme v kresťanskom živote. Pápež Pius
XII. povedal: „Najväčším hriechom dneška

je, že ľudia stratili vedomie hriechu.“ (úryvok
homílie z 31. januára 2014)

Modlitba chvály

Svätý Otec v jednej zo svojich homílií povedal
o modlitbe chvál: „Pre nás je ľahké pochopiť
modlitbu, v ktorej Pána prosíme o nejakú
vec, alebo modlitbu vďaky. Ani modlitbu
adorácie nie je ťažké pochopiť. Ale modlitbu
chvály nechávame stranou, neprichádza tak
spontánne. ,Ale, otče, to je pre tých z obnovy
v Duchu Svätom, nie pre všetkých kresťanov’.“ „Nie,“ povedal Svätý Otec František,
„modlitba chvály je kresťanská modlitba pre
nás všetkých! Vo svätej liturgii každý deň
spievame: ,Svätý, svätý, svätý.’ Toto je modlitba chvály. Chválime Boha za jeho veľkosť,
pretože je veľký! A hovoríme mu pekné veci,
pretože sa nám to páči. ,Ale, otče, ja to nedokážem.’ ,Dokážeš kričať, keď váš tím strelí gól,
a nie si schopný spievať na chválu Pánovi?
Vyjsť trocha za rámec svojho správania, aby
si spieval?’ Chváliť Boha je úplne slobodné!
Nepýtame, neďakujeme, chválime! Musíme
sa modliť z celého srdca.“ (úryvok homílie
z 28. januára 2014)
„Nedokážem sa stotožniť s predstavou
kresťana, ktorý sa nevie usmiať. Snažme sa
vydávať radostné svedectvo o našej viere.“
(Twitter Svätého Otca Františka z 30. januára
2014)
„Často bývame smutní pre ťarchu našich
hriechov. Nenechajme sa odradiť: Kristus
prišiel, aby z nás toto všetko sňal. On nám
dáva pokoj.“ (Twitter Svätého Otca Františka
z 1. februára 2014)
„Akú chuť nadobúda život, keď sa necháme
zaplaviť Božou láskou!“ (Twitter Svätého Otca
Františka zo 7. februára 2014)
podľa www.radiovaticana.org pripravil
Marek Baran
ilustr. snímka: www.ignitumtoday.com

Drahí bratia a sestry,
v tomto zamyslení pouvažujme o úlohe
matiek v kresťanských rodinách. Úloha
matky v rodine je nanajvýš dôležitá. Matka
je zjednocujúca osoba, ktorá chráni rodinný
kozub. Sám Boh ju vybavil darmi a schopnosťami, aby svoje miesto v rodine vedela zastať
čo najlepšie.
V prvom rade je milujúcou a vernou spoločníčkou a pomocníčkou svojho manžela.
Vytvára s ním hlbokú jednotu a predostiera
mu svoje pohľady na riešenia rôznych rodinných záležitostí. Je mu všestranne na pomoci. Stará sa o dobrú atmosféru v rodine,
dbá o poriadok a čistotu v byte, o spoločné
stolovanie, aspoň večer, keď sú všetci členovia rodiny doma.
Zlatú abecedu o dobrej žene nám ponúka starozákonná Kniha prísloví. „Jej cena
je nad perly. Bezpečnosť nachodí srdce jej
muža v nej, bo núdze o zisk niet. Gazduje mu
dobre, a nie zle po všetky dni svojho života...
Spanilosť je klam a krása daromnosť; chválu
si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána“ (Prís 31,
10 – 31).
K deťom má veľmi dôverný vzťah, veď
ich nosila deväť mesiacov pod srdcom a je
s nimi spojená silným putom lásky. Záleží jej
na dobrej výchove svojich detí. Túži im dať
všetko, aby sa zdravo rozvíjali, hoci neraz
v tomto smere až nezdravo prekračuje medze. Svojou zbožnosťou a príkladom rozvíja
dar živej viery v srdciach detí. Jej úsmev
a milé správanie prináša pokoj do rodinného
kozuba. Pri mnohých komplikáciách v rodine
nestráca hlavu, ale s rozvahou i nadhľadom
zmierňuje a odstraňuje napätia a s pokojom
hľadá riešenia.
Žena – matka má najväčší vzor a príklad
u Presvätej Bohorodičky, Ježišovej matky,
ako sa starať o každodenné potreby v rodine.
Preto sa matka vždy s dôverou utieka k nej
o pomoc a jej prosby nikdy nevyjdú naprázdno.
V súčasnosti politici často hovoria
o hospodárskej kríze, ktorá postihla Európu.
Nemôžem nesúhlasiť. Veľa ľudí je bez práce
a v rodinách, kde sú otcovia nezamestnaní,
pociťujú ujmu, možno až nedostatok. Ale je
nutné pomenovať túto krízu. Je to morálna
kríza, ktorá sa začala kdesi v ľudskom srdci,
ktoré sa namiesto lásky naplnilo egoizmom
a chamtivosťou.
Ženy a matky, zo všetkých síl chráňte vzájomnú jednotu rodiny, lebo tá jej
zabezpečuje bezpečie a šťastie. Naopak,
v rozbitých rodinách niet bezpečia ani lásky,
iba veľká bolesť a sklamanie, ktoré negatívne
poznačujú všetkých, najmä deti. Manželky,
matky, chráňte lásku vo svojich srdciach, aby
nenastala kríza aj vo vašich rodinách.
Mons. Ján Babjak SJ
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Aký bol dôvod vyhlásenia tohto roka?

Dôvodov prináša samotný život veľa –
zvlášť v náboženskej oblasti, ktorá sa do-

Čo podľa vášho očakávania prinesie
do života veriacich v Košickej eparchii?

Ak by tento Rok Sedembolestnej priniesol
čo len zvýšený záujem ľudí o spoločenské
problémy doby, ktoré treba riešiť v kresťanskom duchu, už to by bolo veľa. Vidno snahu na celospoločenskej úrovni, keď sa v NR
SR predkladá návrh na doplnenie Ústavy
SR o spresnenie ochrany manželstva a rodiny v konkrétnom vyjadrení: „Manželstvo

Aj Košická eparchia sa
pripojila k oslavám patrónky Slovenska a vyhlásila
Rok Spolutrpiacej Bohorodičky. O tom, aký význam
má téma utrpenia pre
kresťanov dnešnej doby
a či sa môže dotknúť aj
života nekresťanov, sme sa
porozprávali s vladykom
Milanom Chauturom CSsR,
košickým eparchom.

je jedinečným zväzkom jedného muža
a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho
dobro.“ Tiež tu vzniká občianska iniciatíva
Aliancia za rodinu, ktorá má pomáhať
tomu, aby sa väčšina triezvo zmýšľajúcich
ľudí nedostala do závozu tendenčných
zákonov. Aby tak nemuseli mať strach
vyjadriť svoj názor tí, ktorých názory nie
sú v zhode s propagáciou homosexuálnych
zväzkov či adopciou detí do gay a lesbického prostredia, alebo aby sa nepresadzovali
zákony o umelom oplodnení pre takéto
páry. Vidíme, že už samotný začiatok Roka
Sedembolestnej prebieha v atmosfére
mnohých aktivít, ktoré majú zamedziť
novým bolestiam Matky, ktorá si chce
chrániť svoje dietky pred ťažkými ranami
postmodernej doby. Sú to problémy, ktoré
sa týkajú aj mnohých ľudí v prostredí našej
eparchie. Dúfam, že Rok Sedembolestnej
prinesie do života veriacich mnohé milosti,

Štrnáste zastavenie: Ježiša vkladajú do hrobu
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý
si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel.“ (Mt 27, 59 – 60)
Šerosvit je Božia taktika: aj zjavený, aj skrytý. Boh sa dáva človeku spoznať, ale tak, aby
mu vždy nechal slobodu rozhodnúť sa, či ho naozaj spozná... Boh sa nám zdá niekedy
skrytý. Možno tak, ako bol skrytý v hrobe až do svojho vzkriesenia. Neznamená to však,
že nemáme ďalej hľadať jeho tvár. Na konci tejto krížovej cesty nás Kristus pozýva objaviť
tajomstva jeho života. Ak budeme poznávať tajomstvá Kristovho života a smrti, nemôže sa
stať, žeby sme minuli cieľ nášho ľudského jestvovania, aby nás pomýlili filozofie a názory,
ktoré prezentuje súčasná spoločnosť.
Pane, prosíme ťa, ukáž nám svoju tvár, aby sme v jej jase spoznali hodnotu nášho života.
Sláva: I teraz:
Ľud: Kroky moje uprav podľa tvojho slova – a nech mi nevládne nijaká neprávosť. – Tvoja
tvár nech zažiari na svojho služobníka – a zachovám tvoje príkazy. – Tvoje utrpenie nech
je mi silou, – ktorá ma posilní, zachová a zachráni. – Krv tvoja nech mi je na odpustenie
hriechov, – smrť tvoja pre život nestarnúci.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Sú témy, ktoré oslovia širokú vrstvu
obyvateľstva a sú také, ktoré zaujmú len
tú časť ľudí, ktorí sú v danej problematike
zorientovaní, ktorým čosi hovorí už samotný názov. Do tejto špecifickej kategórie
patrí aj titul Sedembolestnej – Presvätej
Bohorodičky Spolutrpiteľky. Ak Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila
Rok Sedembolestnej, tak to urobila vo
vedomí, že sa to bude týkať predovšetkým
kresťanov katolíkov, aj keď zo samotnej
problematiky nikoho nevylučuje. Problém
bolesti, utrpenia, rôznych ťažkostí a kríža
je skutočnosťou, ktorá sa týka všetkých ľudí
bez rozdielu. Sme si však vedomí aj toho,
že ak niečo vychádza z podnetu Katolíckej
cirkvi, tak predovšetkým veriaci tejto Cirkvi
tak západného, ako aj východného obradu
to majú prijať zodpovedne. Samotný titul
Sedembolestnej je symbolický – vyplývajúci
z biblického čísla sedem, čo v našom chápaní znamená veľa, plnosť. Aj preto východná
Cirkev používa titul Spolutrpiteľka, lebo
je ťažké spočítať, koľko reálnych bolestí
Bohorodička počas svojho života prežívala.
Bolesti pomenované v sedembolestnom ruženci (v západnom obrade) sú viac-menej
osou utrpenia Presvätej Bohorodičky, ktorá
sa tiahne celým jej životom. A v tejto osi
utrpenia sa každý z nás môže nájsť na úrovni, ktorá prislúcha jeho životnej situácii.
Preto táto téma môže osloviť všetkých, aj
nekresťanov. Zostane však na rozhodnutí
každého z nás, do akej miery chceme byť
oslovení Máriinou skúsenosťou vyplývajúcou z jej utrpenia, a v čom si chceme zobrať
od nej príklad, ako trpieť a znášať bolesti
s Ježišom, ktorý trpel a zomrel za nás.

stáva do úzadia záujmu veriacich. A medzi
tie najvážnejšie dôvody patrí zlé chápanie
manželstva, rodičovstva a samotného
vzťahu lásky medzi mužom a ženou či
lásky rodičov a detí. Teda lásky, ktorá viedla
Presvätú Matku až pod kríž jej Syna. Sme si
vedomí toho, že samotný boj s domotaným
pohľadom na tieto podstatné skutočnosti
života nezvládneme sami. Preto to ľudsky
zverujeme Matke, ktorá prešla rôznymi
pozemskými bolesťami v súvislosti so svojím dieťaťom. V tejto starostlivosti o všetky
Božie deti tkvie aj samotný problém Cirkvi
ako veľkého spoločenstva duchovnej
rodiny sveta. Ak sa nám s pomocou Panny
Márie podarí uviesť do poriadku to, čo by
stúpenci LGBTI chceli narušiť v myslení
ľudí, tak mnoho zo závažných problémov
dnešného človeka sa stratí. Narušiť identitu
muža a ženy znamená zničiť ľudskú integritu. Tam, kde sa zničí vlastná integrita,
nastupuje manipulácia s človekom. Zmanipulovaný človek stráca vlastnú dôstojnosť
a stáva sa hračkou v rukách iných – teda už
nie je v plnosti slobodný. Ak je človek obratý o vlastnú mužskú či ženskú identitu, ak
je dezorientovaný a neslobodný, potom je
ťažké slúžiť Bohu v slobode a láske. Preto
všetky tieto dôvody, pre ktoré sa v roku
2014 chceme obracať na Bohorodičku
Spolutrpiteľku sa dajú vložiť do základnej
potreby – uchrániť slobodu človeka a ponechať mu osobnú identitu, ktorá je doň
vložená Stvoriteľom.

Ľud: stichira, 2. hlas (Jehda od dreva): Akéže ti dnes dôstojné piesne zaspievame, – najsladší
náš Ježišu, – ktorého mŕtveho z Kríža sňal Jozef z Arimatey. – Alebo akými slzami umyjeme
tvoje Telo, ktoré sa za nás na Kríži umrieť nebálo. – Za to všetko – a za tvoju nevýslovnú
lásku, – nech ti je večná sláva a vďaka – a daj, nech i my stále, – pamätajúc na tvoje utrpenie, – tebe žijeme a v tebe umierame – a v tvojom kráľovstve ťa večne oslavujeme.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Je Rok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky podľa vás témou, ktorá môže
osloviť aj nekresťanov? V čom?

Zvyčajný začiatok po Otče náš.
Ľud: tropár, 1. hlas: Spas ľud svoj, Pane!
Kňaz: Chceme sa modliť, Pane, pomôž nám vhĺbiť sa do seba a dotknúť sa tvojej zachraňujúcej lásky. Na tejto krížovej ceste chceme objaviť tajomstvo života. Chceme sa priblížiť
k tvojej smrti a vzkrieseniu, aby sme pod pohľadom večnosti dokázali správne ohodnotiť
svoj život, svoje smerovanie a svoju budúcnosť. Chceme túto krížovú cestu obetovať zvlášť
za všetkých, ktorí neuvážene bojujú proti hodnote ľudského života v gender filozofii – ideológii rodovej rovnosti, ktorá odmieta posvätnosť a dôstojnosť života človeka.
Ľud: tropár, 4. hlas: Čestnou krvou si nás vykúpil – spod kliatby zákona, – dal si sa pribiť
na Kríži – a kopijou prebodnúť. – Ľuďom si získal nesmrteľnosť. – Spasiteľ náš, sláva tebe.

Utrpenie
oslovuje
všetkých

Záverečné rozjímanie a modlitba
Kňaz: Keď je Kristus v tebe, nemôžeš stratiť ani minútu. Ži tak, aby si na základe tvojho
spôsobu života ostatní mysleli, že nie je možné, aby Boh neexistoval.
Dnes sme ťa, Kriste, sprevádzali až na Kalváriu. V tieni tvojho kríža sme poznali hodnotu
svojho života. Chceme, aby obraz tvojej tváre, ktorý je hlboko vtlačený do nášho vnútra,
zažiaril všetkým, ktorí sú okolo nás. Takto chceme svedčiť pred našimi najbližšími, pred
našou vlasťou a celou Európou, že „tvoje slovo je svetlom pre naše nohy a pochodňou pre
naše chodníky“ (Ž 119). Nech aj táto modlitba krížovej cesty prispeje k tomu, aby sme mohli
zachrániť našu Európu a Slovensko pred devastáciou rodiny, ktorá vyplýva z ideológie
rodovej rovnosti.
Prepustenie
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pretrpel opľuvanie, bičovanie, rany, ukrižovanie
a dobrovoľnú smrť za spásu sveta, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných
a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je
dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.
autor rozjímaní: Tomáš Haburaj
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Pane, prosíme ťa, nedovoľ, aby ťa klince našich zákonov a ustanovení znova pribíjali
na kríž. Sláva: I teraz:
Ľud: tropár, 5. hlas: Ukrižovaný si bol pre mňa, – aby si mi získal odpustenie, – svoj bok
prebodnúť si dal, – aby si mi načerpal život. – Klincami si bol pribitý, – aby som ja hĺbkou
tvojho utrpenia utvrdený volal: – Darca života, Spasiteľ, – sláva tvojmu Krížu, sláva tvojmu
utrpeniu.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Dvanáste zastavenie: Ježiš na kríži zomiera
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo:
,Žíznim.’ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali
mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: ,Je dokonané.’ Naklonil hlavu a odovzdal
ducha.“ (Jn 19, 28 – 30)
Na našom území bol nájdený najstarší dokázaný bohato zdobený kríž asi z roku 600.
V roku 2012 však prišla z Bruselu pripomienka, aby bol z pamätnej mince, razenej pri 1 150.
výročí príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše Slovensko, odstránený kríž a svätožiara. Naši
prapredkovia prijali kríž ako znamenie spásy a vykúpenie človeka. Súčasná európska filozofia
nám akoby chcela povedať: „Nepotrebuješ kríž a spasenie. Máš tu svetových lídrov, filozofov,
politikov, oni ťa zachránia. Umožnia ti užívať svet bez pravidiel.“
Pane, ty si dal život za naše hriechy a slabosti, pomôž nám, aby sme sa nikdy nehanbili
za tvoj kríž, ktorý je znamením našej záchrany. Sláva: I teraz:
Ľud: Pane, spomeň si na mňa,– keď prídeš do svojho kráľovstva. – Vládca, spomeň
si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva. – Svätý, spomeň si na mňa, – keď prídeš
do svojho kráľovstva.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.
Jedenáste zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali
a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku.“ (Jn 19, 17 – 18)
Feministky sa snažili do zákonov Európskej únie presadiť, aby zástancovia názoru, že
muži a ženy sú rozdielni, mohli byť potrestaní. Názory tých, ktorí tvrdia, že muži a ženy
majú rozdielne životné roly, by sa na základe tejto rezolúcie stali oficiálne mylné, ba dokonca
trestné. Návrh holandskej predkladateľky Kartiky Liotardovej považuje za zlé, že deti sú už
od malička konfrontované so vzormi mužov a žien, a ich rozdielnymi poslaniami a správaním. Namiesto toho chce filozofia rodovej rovnosti deťom podstrčiť názor, že Boh nevedel,
čo urobil, ak ich stvoril takými, akými sú. Ostré hroty klincov na Kalvárii dnes nahrádzajú
ostré zákony a návrhy Európskej únie, ktoré sa chcú presadiť aj na našom území a aj tu
znova pribiť na kríž Ježiša Krista.

Desiate zastavenie: Ježiša vyzliekajú zo šiat
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Ježiš povedal: ,Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.’ Potom hodili lós a rozdelili
si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa.“ (Lk 23, 34 – 35)
Dvanásť percent všetkých internetových stránok obsahuje pornografiu. Každú sekundu si
pornografiu pozerá 28 258 surferov. Sedemdesiat percent mužov vo veku od 18 do 24 rokov
chodí každý mesiac na takéto stránky. Gender ideológia ide ešte ďalej. Chce nás dokonca
presvedčiť, že vo svojej pomýlenej sexualite si môžeme dokonca vybrať aj medzi piatimi
pohlaviami: (lesbiens (L), gays (G), bisexuals (B), transexual (T) a intersexual (I)), resp.
spôsobmi, ktorými budeme smerovať svoj intímny život.
Pane, prosíme ťa v tomto zastavení za všetkých, ktorí úmyselne poškvrňujú chrám svojho
tela. Zároveň ťa prosíme, udeľ nám čnosť čistoty, aby sme dokázali premáhať žiadostivosť
tela a našich očí, a tak si vážiť naše telo ako chrám Ducha Svätého. Sláva: I teraz:
Ľud: sedalen, 6. hlas: Myslím na deň posledného súdu – a plačem nad svojimi zlými skutkami. – Ako obstojím a čo poviem nesmrteľnému Kráľovi, – alebo ako pohliadnem na Sudcu
ja hriešny? – Dobrotivý Otče, jednorodený Synu, – Svätý Duchu, zmiluj sa nad nami.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

8 818 umelých prerušení tehotenstiev, v roku 2012 ich bolo 8 443. Najčastejšie pritom umelé
prerušenie tehotenstva podstúpili ženy, ktoré už majú dve deti. Kristus padol tretíkrát, aby
odčinil aj tento do neba volajúci hriech proti životu.
Pane, v tomto zastavení ťa prosíme za rodičov, lekárov a všetkých, ktorí dobrovoľne odmietli prijať nový život. Prosíme ťa, pomôž matkám a lekárom, aby aj napriek ťažkostiam
a nepochopeniu okolia vždy uprednostnili ľudský život.
Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 6. hlas: Kríž Kristov, nádej kresťanov, – učiteľ zblúdilých, – prístav zmietaných, – víťazstvo bojujúcich, opora všetkého, – lekár chorých, vzkriesenie mŕtvych, – zmiluj
sa nad nami.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Piate zastavenie: Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Ale-

Štvrté zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „ ,Kto je moja matka a kto sú moji bratia?’ Vystrel ruku nad svojich učeníkov
a povedal: ,Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je
na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka.’“ (Mt 12, 48 – 50)
Čoraz častejšie sa sťažujú naše matky a staré matky, že ich deti a vnúčatá nenavštevujú
chrám, nemodlia sa, hoci boli k tomu v rodine vychovávaní. Dokonca odmietajú prijať aj
sviatosť manželstva, žijú len vo „voľných zväzkoch“ alebo kladú na jednu rovinu manželstvo
uzavreté na úrade a v chráme. Veľkú bolesť zažívajú matky hľadiac na svoje pokolenie, ktoré
sa nachádza v bludisku a nevie sa z neho vymotať. O koľko viac trpí Božia Matka, ktorá vidí
svoje dietky roztratené, blúdiace a choré na lásku, ktoré si chcú nahovoriť, že tzv. sexuálna
a morálna sloboda im prinesie životný cieľ, naplnenie života.
Sedembolestná Matka, veľká bolesť prenikla tvoje srdce, keď si videla na krížovej ceste
svojho Syna, zbitého a umučeného. Prosíme ťa v tomto zastavení za všetky deti sveta,
ktoré pohŕdajú svojou vierou, odmietajú sviatostné manželstvo a napokon aj svoje životné
poslanie. Sláva: I teraz:
Ľud: Panenská Bohorodička, – nádej kresťanov, – ujmi sa, chráň a zachovaj v teba dúfajú
cich. – Kriste Kráľu všetkých, – daj mi vrúcne slzy, – nech plačem nad svojou dušou, ktorej
som ťažko uškodil.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Tretie zastavenie: Ježiš padá prvý raz
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.“ (Iz 53, 4)
V predchádzajúcich piatich rokoch (2007 – 2012) bolo v Slovenskej republike rozvedených
60 637 manželstiev. Z rozvedených manželstiev bolo v minulom roku 7 012 s maloletými
deťmi. Filozofia rodovej rovnosti nás chce dokonca presvedčiť, že nemá zmysel sa vôbec
ženiť – vydávať, ba že klasické manželstvo muža a ženy je už prežitok doby. V podstate môžeš
žiť, s kým chceš a ako chceš. Slovné spojenia ako „láska až po hrob“ či „vernosť manželov“
sú už dávno minulosťou.
Pane, pri tomto zastavení ťa prosíme za všetky pády našich rodín, za veľkú rozvodovosť
v našej krajine a v Európe. Chceme si viac vážiť sviatosť manželstva a chceme trpezlivejšie
znášať ľudí, s ktorými žijeme. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 3. hlas: Svojím krížom, Kriste Spasiteľu náš, – zdvihni nás padlých do hriechu, – upriam nás ku svojej pravde – a zbav nás nástrah nepriateľov, – osvieť, posväť a spas nás.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Sláva: I teraz: kondák, 6. hlas: Kto mi dá vlahu a prúdy sĺz – vzlykala Božia nevesta
Panna, – aby som oplakala môjho drahého Ježiša.

Prvé zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: ,Vy neviete
nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý
národ.’“ (Jn 11, 49 – 50)
Veľrada a Pilát vynášajú súd nad Spasiteľom. Takého „Božieho Syna“ sa chcú zbaviť
za každú cenu. Ten istý rozsudok v dnešnej dobe vynáša Európsky parlament, štátne zákony
a ústa mnohých ľudí. Nik z nich nevraví: „Niet Boha“, vravia: „Takého Boha Spasiteľa nám
netreba“. My sa rozhodneme sami, máme na to európske právo, máme vlastný parlament,
komisie a rady, kde môžeme hlasovať. Máme svoju legislatívu, svoju „veľradu“. Chceme sa
sami presvedčiť, že náš zákon je lepší ako Boží zámer s človekom.
Pane, nedovoľ, aby sme ťa odstránili zo svojho sveta, z rodiny, spoločnosti a Európy.
Chceme uprostred všetkých národov Európy svedčiť o tom, že si stredobodom nášho života.
Nechceme ťa odsúdiť len do chrámov a kostolov, ale prijímame ťa do našich domovov, rodín
a zákonov. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 1. hlas: Poďte, všetci veriaci, – oslavujme najsladšieho Ježiša, – ktorého
zločinní ľudia nevinne na smrť odsúdili – a vrúcne ho prosme. – Vládca, Sudca živých
i mŕtvych, – daj, aby sme všetci u teba – našli odpustenie a milosrdenstvo.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Druhé zastavenie: Ježiš berie kríž
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž
a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.“ (Jn 19, 16 – 47)
Istý kňaz raz povedal: „Pravda má vždy svoju hodnotu, aj keď nie je vypočutá.“ Aj v dnešnej
politickej a kultúrnej situácii sa môže zdať, že kompetentní nechcú počuť pravdu. Ich sluch
prehlušujú ekonomické, politické, sociálne a materiálne záujmy. Po vyznaní nášho národa
v Pochode za život je teraz nevyhnutné kričať do sveta svojím usporiadaným rodinným
životom. Hovoriť pred svojím okolím, že sa nehanbíme za sviatostný zväzok muža a ženy,
nehanbíme sa za viacpočetnú rodinu, nehanbíme sa za hodnoty evanjelia. Slová o tzv.
rodovej rovnosti nikdy nemôžu prekričať hlas Kristovho kríža.
Pane, tvoj kríž, ktorý si dobrovoľne prijal na svoje plecia, premohol klamstvá farizejov
a veľrady. Daj, nech prijatím svojho každodenného poslania vyznáme pravdu o hodnote
ľudského života. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 8. hlas: Kto by nezaplakal vrelo, – vidiac Baránka Božieho – pod ťarchou
dreva Kríža, – na ktorom spočíva kliatba hriechov. – Tvoja veľká láska k ľuďom, Pane, – nech
i nám dá, aby sme i my svoje kríže trpezlivo niesli, – a tak boli hodní milosti tvojho Kríža.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Trináste zastavenie: Ježiša skladajú z kríža
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál
Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal
jeho telo.“ (Jn 19, 38)
Sedemdesiat tri percent obyvateľov SR sa hlási ku Katolíckej cirkvi. Ako potom môžu
naše deti na náboženskej výchove na otázku, čo bude po smrti, odpovedať: „Zakopú nás
do dvojmetrovej jamy a bude koniec“? Kresťanstvo je náboženstvom vzkriesenia a nového
života. Je však viditeľné, že aj medzi nami kresťanmi sa akosi stráca viera vo večnosť, nesmrteľnosť. Akoby sme sa uspokojili so sledovaním nekonečných seriálov, dobrodružných
filmov, rôznych reality show a viera v Krista nám už nič nehovorí. Akoby nám bolo celkom
jedno, čo sa vyučuje v našich školách, akú výchovu tam dostávajú naše deti. Kristovo skladanie z kríža nie je aktom rezignácie. Ani my nemôžeme rezignovať a povedať, že za nás
vo veciach výchovy rozhodnú iní.
Pane, prosíme, nedovoľ, aby v našich rodinách zavládol duch rezignácie a beznádeje nad
cieľom ľudského života. Sláva: I teraz:

Volím, volíš,
volíme

Aké sprievodné podujatia zamerané
na Rok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky chystáte?

Siedme zastavenie: Ježiš padá druhý raz
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. Hľa, Pán, Jahve, mi pomáha,
kto ma odsúdi?“ (Iz 50, 7 – 9)
V ostatné dni sa v médiách často skloňuje slovo Estrela. O čom vlastne hovorí návrh
pani Estrely v Európskom parlamente? Pani Estrela hovorila o tom, že členské štáty musia

Šieste zastavenie: Veronika utiera Ježišovu tvár
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si
zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.“ (Iz 53, 3)
Tvár predstavuje osobnosť človeka. V tvári možno pozorovať radosť, smútok, nadšenie
i úzkosť. Kristova tvár odtlačená na Veronikinej šatke nepredstavuje Boha veľkého, mocného, všemohúceho. Predstavuje trpiaceho Božieho služobníka, ktorý do svojho bolestného
pohľadu zahŕňa súcit a lásku voči ľuďom. Aj v našej duši je odtlačok tejto svätej Kristovej
tváre. Mnohí však tento obraz chcú znetvoriť vyznávaním seba, keď tvrdia, že medzi mužom a ženou niet nijakého rozdielu. Že si každý môže vybrať, aké pohlavie chce v živote
mať. A to podľa toho, ako sa cíti. Že neexistuje žiadny stvoriteľský Boží plán, ktorý vtláča
človeku originalitu osobnosti.
Pane, pomôž mi prijať aj tých, ktorí úmyselne bojujú proti tomu, čo si vložil do duše
každej bytosti – úctu voči životu a svojmu pohlaviu. Prosíme ťa v tomto zastavení za tých,
ktorí v sebe znetvorili tvoj obraz. Sláva: I teraz:
Ľud: tropár, 2. hlas: Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, –
aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – Spasiteľ
náš, všetko si naplnil rados˝ťou, keď si prišiel spasiť svet.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

xandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž.“ (Mk 15, 20 – 21)
Šimon bol prinútený, no napriek tomu si zaslúžil spásu. Dnešná spoločnosť nás taktiež
núti zaujať jasné stanovisko. Je naivné namýšľať si, že ak ostanem ticho, kdesi pozadu, nikto
si ma nevšimne a ja si budem môcť ďalej žiť spokojne svoj život. Dnes nemôžeš aj veriť, aj
neveriť. Byť kresťanom, ale nevyjadriť to navonok. Byť za hodnoty evanjelia a nepodniknúť
nič proti tým, ktorí útočia na ľudskú dôstojnosť. Je čas vyjsť zo svojej komôrky, byť prinútený
ako Šimon vyznať svoju vieru, svoje hodnoty aj navonok.
Pane, nedovoľ, aby som sa hanbil za vieru, za pravdy tvojho Slova. V tomto zastavení
ťa prosíme za tých, ktorí sa zriekli svojej viery, alebo ťa zapreli a nevyznali pred svetom.
Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 1. hlas: Viac než Magdaléna zhrešil som, Dobrotivý, – slzy pokánia som ti
však žiadne nepriniesol, – teraz mlčky a prosiac padám pred tebou – s láskou bozkávajúc
tvoje prečisté nohy, – aby si, Vládca, odpustil mi viny, volám: – Spasiteľu, zbav ma poškvrňujúcich činov!
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

ktoré Panna Mária vyprosí u Boha cez naše
modlitby.

zmyslu, ktoré by mali vyústiť do konkrétnej podoby vo forme pomoci tým,
ktorí akoukoľvek formou znášajú utrpenie
(charitatívne projekty, programy pre domy
seniorov atď.), čím by sme chceli viesť naše
deti a mládež k úcte a pomoci tým, ktorí
trpia.

za rozhovor ďakujú Róbert Jáger
a Dada Kolesárová
snímka z otvorenia roka: R. Hospodár

Blíži sa čas volieb. Tento rok si budeme voliť
prezidenta a zároveň poslancov do Európskeho parlamentu. Čiže niekoľko konkrétnych
ľudí, ktorí budú mať v rukách veľkú moc. Preto je dôležité, aby sme si vyberali nielen podľa
politickej príslušnosti kandidáta, ale najmä
podľa charakteru a morálnych hodnôt. O nič
menej nie je dôležitá jeho minulosť. Väčšinou
sú to politici, ktorí už pôsobia niekoľko rokov,
a tak môžeme sledovať, kam sa uberajú ich
kroky, aké sú ich ciele.
O čo ide? O nič menej ako o slobodu
a život. A ak to niekto zľahčuje, úprimne, sám
si píli konár, na ktorom sedí. Vďaka politikom,
ktorých hodnoty sú v protiklade s hodnotami
kresťanstva, ktorí opustili cestu nasledovania
Ježiša Krista, sa celá naša spoločnosť odkláňa
od hodnôt pochádzajúcich od Boha. Už sa
na stránkach Slova rozoberali situácie, ktoré
nastanú, ak zvíťazia v nasledujúcich voľbách
strany propagujúce protikresťanské postoje
najmä v morálnych otázkach.
Aj keď počas socialistického režimu bola
Cirkev „na kolenách“, režim ako taký mal mnohé morálne zásady vo vzťahu k životu a rodine
vychádzajúce práve z kresťanstva. Novodobý
útok na Cirkev však vedú ľudia a organizácie,
ktorých zásady a postoje voči životu a rodine
sú v ostrom protiklade s kresťanstvom. Pridať
sa na ich stranu znamená zaprieť Krista, vzdať
sa kresťanstva.
Preto je dôležité, aby si to každý kresťan
uvedomil. Je dôležité, aby hlasoval podľa
svojich hodnôt, morálnych hodnôt. A nik, ani
premiér tejto krajiny, nemôže uprieť právo veriacemu sa tak zachovať. A je čudné, ba priam
poľutovaniahodné, že práve premiér krajiny
hlásiacej sa v ústave ku kresťanstvu upiera
Cirkvi právo povedať svojim členom o potrebe
nebáť sa vyznávať tieto hodnoty – o potrebe
voliť podľa morálnych hodnôt. V diskusnej
relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Róbert
Fico povedal: „Odporúčanie, ak sa aj objavilo
v takomto liste, že koho máme voliť alebo nemáme voliť na základe hodnotových otázok,
toto už považujem za prekročenie niečoho, čo
by Cirkev mala hovoriť.“
Tak sa to začínalo aj inde, v iných krajinách.
A dnes tam kresťanským rodičom odoberajú
deti a dávajú ich do výchovy homosexuálnym
párom. Dnes je tam Cirkev položená pred dilemu – zachovať si vernosť Kristovi alebo môcť
verejne účinkovať a pomáhať ľuďom.
Ťažká voľba čaká aj každého z nás. Alebo
ľahká, ak si jasne uvedomíme, kto sme, čie
sme deti a čo od nás očakáva Otec.
Juraj Gradoš
Deviate zastavenie: Ježiš padá tretí raz
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho
ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží
na zemi právo.“ (Iz 42, 1. 4)
V jednom internetovom rozhovore sa dievča vyjadrilo nasledovne: „Mám sedemnásť
rokov a mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá tento rok porodila zdravé a krásne bábätko.
Bude mať osemnásť, je úžasná, všetko zvláda a svoje dieťa miluje. Verím, že na tomto svete
nie je jediná, ktorá sa rozhodla nezabiť svoje dieťatko.“ Bohužiaľ, situácia na Slovensku je
dnes odlišná od tej, ktorá je opísaná v úvode. V roku 2011 zdravotnícke zariadenia nahlásili

ôsme zastavenie: Ježiš stretáva jeruzalemské ženy
Kňaz: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Kňaz: „Šiel za ním veľký zástup ľudu, aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa
k nim obrátil a povedal: ,Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad
sebou a nad svojimi deťmi.’“ (Lk 23, 27 – 28)
Ideológia tzv. rodovej rovnosti sa snaží presadiť názor, že potrat je právo ženy. Ak sa
na to nepozeráme krátkozrako, vieme, že sa tam vyskytujú minimálne dve ľudské práva,
právo ženy a právo dieťaťa na život. Spomínaná ideológia stavia na akomsi medzinárodnom
konsenze, že väčšina štátov je za bezpečný potrat. Taktiež chce, aby zdravotnícke služby,
ktoré potrat zabezpečujú, boli k dispozícii každému človeku úplne slobodne a bezplatne.
Tiež požaduje, aby všetky členské štáty umožnili dievčatám ísť na potrat pred dovŕšením
plnoletosti, aby to mohli urobiť v skrytosti, bez súhlasu rodičov.
Pane, daj svetu milosť, aby každá žena prežívala svoju ženskosť a materstvo v súlade
s tvojím plánom. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 3. hlas: Panna nepoškvrnená, Matka Krista Boha. – Tvoje presväté srdce
prenikol meč, – keď si so ženami videla niesť Kríž svojho Syna a Boha. – Ním požehnaná
neprestaň prosiť – za odpustenie našich hriechov.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

urobiť všetko pre to, aby zabezpečili aj u maloletých detí sexuálnu výchovu, ktorá má byť
názorná a interaktívna už od piatich rokov, teda v predškolskom veku. Deti sa mali dozvedieť
všetko o sexualite názorným spôsobom. Pedagógovia sa ich majú napríklad pýtať, ako sa
tieto päťročné deti cítia: či ako chlapček, alebo dievčatko. Ide o podsúvanie otázok, ktoré si
takéto dieťa nepotrebuje klásť. V Estrele je taktiež spochybnené právo rodičov vychovávať
deti podľa svojho uváženia.
Pane, daj nám pochopiť, že život je tvoj dar, ktorý máme iba zverený do našich rúk.
Sláva: I teraz:
Ľud: kondák, 6. hlas: Duša moja, duša úbohá, – prečo spíš vo svojich hriechoch? – Veď
hľa, Spasiteľ tvoj prichádza – a hľadá ťa s Krížom na ramenách, ktorý si ty urobila. – Vstaň
teda a čiň pokánie, – aby si neumrela vo svojich hriechoch.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Najsilnejšou aktivitou v rámci našej eparchie bude znásobenie modlitieb a spoločných liturgií spojených s rozličnými mariánskymi pobožnosťami. Medzi aktivity
Roka Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky
patria všetky stredy, ktoré sú v modlitbách
východnej liturgie sprevádzané tropárom
a kondákom k Spolutrpiacej Bohorodičke
a budú znásobené našimi mariánskymi
pobožnosťami a duchovnými príhovormi
na túto tému.
Témami pravidelných fatimských sobôt
v rámci Košickej eparchie budú myšlienky,
ktoré ponúka KBS na jednotlivé mesiace
tohto roka a predkladá v nich vždy tému
o jednej z bolestí Ježišovej Matky.
Myšlienky Roka Spolutrpiacej Bohorodičky budú predmetom úvah aj na našich
kňazských dňoch. Tradičnou aktivitou
kňazov na jarnom kňazskom dni je darovanie krvi pre tých, ktorí to potrebujú
na záchranu života. Aj toto je konkrétny
príspevok pomoci trpiacim. Nehovoriac
o sociálnych aktivitách charity, Domu sv.
Lazára či služba našich bohoslovcov v Dorke v Košiciach.
Spoločná celoeparchiálna púť do Šaštína
k Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke
bude 24. mája. Sviatok Troch Svätiteľov
(30. január), ktorý je Dňom učiteľov cirkevných škôl v Košickej eparchii, bol príležitosťou zveriť učiteľov a žiakov pod ochranu
Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.
Letné mládežnícke tábory spolu s mimoškolskou činnosťou našich cirkevných škôl
budú zamerané na tému utrpenia a jeho
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Víkend v Juskovej Voli

Tri prasiatka a...
R
ozprávku o troch prasiatkach určite poznáte.
Okrem toho, že sme
ju mali doma vo viacerých
knihách, dostali sme do daru aj
jedno CD, kde je narozprávaná
známymi slovenskými hercami.
Samozrejme, troška zmodernizovaná. Podstata však zostala.
Vždy sme ju všetci – veľkí aj
malí – veľmi radi počúvali pri
cestovaní autom. A poriadne
sme sa nasmiali.

Vzrušujúci začiatok

Hlavné postavy – prasiatka
Kroch, Čuňo a Kvik sa rozhodnú
opustiť svoju mamičku a rodný

ju poznáme.
Zaujímavé je, že v každej
rozprávke sa skrýva aj hlbšia
pravda. Viac-menej každého
mladého človeka raz čaká
odchod z rodného „chlievika“.
Nemusí ísť pritom iba o nejaký
fyzický odchod z domu. Skôr
ide o vnútorné odpútanie sa
od tých najbližších. Nejde o to,
že už v dome niet pre nich
miesta, ale o to, že v istej chvíli
musia prevziať zodpovednosť
za svoj život a objaviť krásu
vlastnej cesty. Na cestu sa však
človek nevydáva sám. Sú okolo
nás ďalšie „prasiatka“, buď pokrvní príbuzní, bratia a sestry,

Záverečná pieseň troch prasiatok
Či žiješ vo vode, vo vzduchu, na zemi,
dovoľ nám, kamarát, radu ti dať,
ak chceš byť veselý, tak urob to, čo my,
držíme spolu a nič sa nám nemôže stať.
chlievik. Svet ich láka. Chcú
zažiť niečo nové, nepoznané,
vzrušujúce. Každý z nich je iný.
Kvik je trocha lenivý, Kroch zasa
o trocha tvrdohlavejší a Čuňo
namyslenejší. Po prehováraní
ich mamička pustí do sveta.
A rozprávka pokračuje tak, ako

alebo rovesníci. Niekto z nich je
trocha väčší lenivec, niekto trocha väčší tvrdohlavec a niekto
namyslený.

Pohromade

Putovanie do neznáma prináša potešenie z nových, dosiaľ

nepoznaných vecí. Možno
je to lúka, motýľ, kvet... No
do cesty prichádza aj problém.
Vlk. Hladný. Nenásytný. Keď
chce jeden z nich zutekať, brat
Čuňo zavelí: „Počkaj, Kroch!
Vlkovi neujdeš. Vyňuchá ťa.
Ak sa rozpŕchneme po lese,
dostane nás po jednom. Držme
sa pohromade. ... Bračekovci,
pripravme sa na boj!“ Spoločne
dokážu odraziť jeho útok. No
prasiatka sa v rozprávke počas
cesty nepohodnú napriek tomu,
že zažili, čo znamená držať sa
pohromade a spojiť sily. Najprv
odpadne Kvik – lenivec. Postaví
si domček zo slamy. Už má
dosť ustavičného šikanovania
od svojho brata Čuňa. Povie si:
„Kto je múdry, ten sa nenarobí.“
Potom odpadne tvrdohlavý
Kroch. Prestane vidieť zmysel
putovania. Postaví si dom z raždia. Nenechá sa poučiť bratom,
má pocit, že ho iba straší.
Pohádajú sa, vynadajú si. Čuňo
ostane sám. Postaví si murovaný domček na brehu potoka.
No nakoniec sa všetci zachránia. Vďaka tomu, že oľutujú
svoje postoje a odpustia si.
V našom živote príde čas,
keď naši rodičia už nad nami
nemajú moc, nie sú poruke, aby

poradili, podporili, akokoľvek
pomohli. Ostanú pri nás iba
rovnako „skúsené“ prasiatka.
Vtedy si musíme spomenúť
na to, čo sme sa naučili, a nájsť
v sebe možno aj to, čo nikdy
nebolo odhalené. Možno sme
nikdy predtým neboli postavení
pred takú výzvu alebo problém.
Teraz je to iba na nás. V takýchto situáciách by však človek
nemal ostať sám. Napriek tomu,
že sú okolo nás nedokonalí
a hriešni ľudia, predsa len môžu
doplniť to, čo nám chýba a na čo
sami nestačíme. V niektorej
oblasti sú skúsenejší, zručnejší
a možno majú iba jednoducho
viac sily alebo lepšiu náladu.

A ešte niečo
o prasiatkach

Všežravé prasiatka požerú
všetko možné. Preto ich aj
voláme všežravce (podobne
ako človeka). Navyše sa rady
váľajú v blate. Takže sú poriadne špinavé – zvonka aj zvnútra.
Podobne špinaví sa cítime aj my
(a možno niekedy aj nie, aj keď
pravdu o našej hriešnosti všetci
vedia). Napriek tomu potrebujeme ako prasiatka z rozprávky
odpustiť jeden druhému,
otvoriť svoje srdce aj svoj dom
a zachraňovať jeden druhého.
A potom prichádza obrovská
radosť z toho, že sme sa našli,
a ďalšie víťazstvo. n
Dada Kolesárová

jednu krásnu aprílovú sobotu sme
boli pozvaní na svadbu. Po dlhej
zime bolo prenikavo cítiť jar. Dobehli sme na poslednú chvíľu a kňaza sme
zbadali až pred oltárom. Bol to misionár,
ktorý bol v našej farnosti na misiách pred
piatimi rokmi. A tak som prežívala nielen
radosť z toho, že si mladomanželia povedia
svoje áno pred Bohom, ale aj to, že im sviatosť manželstva požehnáva človek môjmu
srdcu blízky, aj keď to ani netušil.
V čase, keď sa konali v našej farnosti
misie, som čakala bábätko. Naše druhé.
Veľmi sme sa naň tešili, pretože som ho počala po liečbe a uzdravení z rakoviny. Boh
silno zasiahol do našej rodiny počas týchto
misií a ja som cez misionárov, okrem Božej
lásky spoznala svätca, ktorý je ochrancom
matiek v požehnanom stave – sv. Gerarda.
Obrázok s modlitbou, to bolo všetko, čo
som mala v rukách.
Denne som sa túto modlitbu modlila,
aby Boh skrze príhovoru sv. Gerarda priniesol moje dieťa „na svetlo dňa a k vodám
spásy“. Vedeli sme, že môj pôrod nebude
možný prirodzeným spôsobom, tak som
vyslovila prosbu smerom k Bohu, nech sa
dieťatko prihlási samo na svet. A Boh ju
vyslyšal.
Vôbec to nebolo tak, ako sme si plánovali. Malo to byť až o týždeň. Manžela som
vychystala na lyžiarsky výcvik a ja som sa
išla do nemocnice dohodnúť, ako sa mám
budúci týždeň hlásiť v pôrodnici. Je ťažké
opísať, koľko nepredvídaných okolností
ten deň skomplikovalo a aj keď mi to vôbec
nevyhovovalo, dokonca som hundrala,

musela som ísť do nemocnice na ďalší
deň znova. Cestovala som kvôli tomu bez
manžela šesťdesiat kilometrov. Viete si
predstaviť to nadšenie... V pôrodnici sme
sa s lekárom dohodli, že mi urobia ešte
jedno kontrolné vyšetrenie a môžem isť

domov. Ibaže zistili, že bábo sa už pýta
na svet a nijaké domov sa nekoná. Tak som
ďakovala Bohu, že vyslyšal moju prosbu,
v ruke som stískala obrázok s relikviou sv.
Gerarda a čakala na lekárov. Narodil sa
nám krásny chlapec a Boh nad ním držal
ochrannú ruku. Mal pravý uzol na pupočnej šnúre, a poriadne dotiahnutý. Lekár
povedal, že stačilo pár silnejších kopnutí
a mohlo sa to skončiť inak. Ale svoje dieťa
som už v brušku zverila do Božích rúk
a sv. Gerard sa zaň prihováral. Táto moja
skúsenosť ma pritiahla k tomu, aby som sa
o tomto svätcovi dozvedela viac, a keď som
čítala o jeho zázrakoch, nepochybujem,
že aj v tom našom „mal prsty“. Náš syn
mal nielen ochranu pri narodení, ale je to
veľmi veselé, šťastné, spokojné, srdečné
a slobodné dieťa. Tak mi táto skúsenosť
prebehla mysľou pred oltárom a mala som
ešte jednu túžbu. Ísť po obrade požiadať
o požehnanie pre ďalšie dieťatko, ktoré
nosím pod srdcom. Pretože okrem toho, že
som spoznala sv. Gerarda, som na misiách
zažila od otca misionára úžasnú úctu a lásku k môjmu ešte nenarodenému dieťatku.
Keď som išla prijať Krista ja, dostala som
požehnanie aj na bruško, a to bol pre mňa
prejav nesmiernej úcty a lásky k malému
Božiemu daru vo mne.
Dnes sme šťastnými rodičmi ďalšieho
chlapčeka, ktorý sa narodil 16. októbra ,
v deň, keď sa sv. Gerard narodil pre nebo. n
Stanka
snímka: www.catholictradition.org

Prvé útoky na Jozafáta
Hoci miloval samotu a svoju kéliu, nastal čas,
keď sa Jozafát potreboval častejšie stýkať
s ľuďmi. Stal sa diakonom. Okrem toho sa
zoznámil s veľkou osobnosťou a obhajcom
jednoty cirkvi – Jozefom Rutským. Kedysi
to bol kalvín, veľmi vzdelaný a inteligentný.
Konvertoval na katolícku vieru a na naliehanie
pápeža Klementa VIII. prijal byzantský obrad,
hoci sa tomu veľmi bránil, lebo obrad mu bol
cudzí, po starosloviensky čítať nevedel. Chcel
sa tomu vyhnúť, ale nedalo sa. Pápežovo naliehanie bolo silnejšie ako jeho odpor, stotožnil sa s obradom a tradíciami východu a stal
sa mníchom. Tak mala zjednotená cirkev už
dvoch bojovníkov za svätú vec. Ale či tam, kde

ide o svätú vec, môže byť nebo bez mrakov?
Na problémy a útoky nebolo treba dlho čakať.
Archimandrita kláštora Samuel Sinčilo
a jeho prívrženec protojerej Bartolomej
Zaščinský snovali plány, ako Jozafáta získať na svoju stranu. Sami svoju príslušnosť
k zjednotenej cirkvi iba predstierali, v srdci
však boli schizmatikmi. Prvý lov na Jozafáta sa
niesol v pokojnom duchu. Počas neprítomnosti Rutského si Sinčilo zavolal Jozafáta a začal
sa mu zaliečať: „Ide o záchranu ruskej cirkvi
a obradu. Náš metropolita sa usiluje všetkých
pretiahnuť na latinskú vieru. Pozri na plač
svojej cirkvi a nedovoľ, aby sa tak stalo.
Starodávne pravoslávie je ohrozené!“ Jozafát

odpovedal: „Moja pomoc vám nebude veľmi
prospešná. Otec Rutský sa postaví proti vám
a zničí vaše zámery.“
Takýchto pokusov bolo viac. Jozafát sa
však nenechal zlomiť, preto mu začali hroziť
smrťou. Nikdy by si nebol pomyslel, že ľudská
zloba pod rúškom viery môže ísť až tak ďaleko.
Ale spolu s Rutským sa posmeľovali a odovzdali sa do Božej prozreteľnosti. Bola tu aj
snaha odobrať zjednoteným veriacim Chrám
Presvätej Trojice, jediný, ktorý mali. Nekalé
úmysly však boli odhalené a strojcovia lúpežných plánov boli potrestaní.
Marko Durlák
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Starý príbeh

S

om synom kupca, ktorý chodil po veľkých mestách Palestíny a predával tam
svoj tovar. Často som mu pomáhal pri
výrobe malých skriniek a píšťaliek z figovníkového dreva. Rodičia ma mali už v neskorom veku. Za tie roky, keď nemohli mať
deti, otec zanevrel na Boha i chrám. Stal sa
kupcom a často sme sa sťahovali, takže ani
neviem povedať, odkiaľ pochádzam. Môj
život bol často... Ach, áno! Veď som sa ani
nepredstavil. Volám sa...
„Hej, Jafe! Ty nepodarené decko! Dávaj
pozor na truhlice, veď ich tí ľudia rozšliapu! Ponáhľaj sa! Všetko nám zničia. Tvoja
matka ťa nič nenaučila?“
Dostal som zaucho. To bol môj otec. Viac
mu záležalo na tovare ako na mne. A moje
meno ste už od neho počuli. Volám sa Jafe
ben Jasie. Kde som to vlastne prestal? Ach,
jasné! Môj život bol plný zážitkov z ciest,
ktoré sme počas sedemnástich rokov zažili
a videl som viac miest a ľudí ako ktokoľvek
iný v mojom veku. Dnes ráno sme prišli
do mesta neďaleko Nazareta, ktoré je blízko
Jordánu. Počuli sme, že sa tu zbieha množstvo ľudí, tak sme zacítili šancu na dobrý
predaj tovaru. Mama zatúžila po nových
šatách, tak sme sa vybrali na trh. Je tu veľmi
veľa ľudí... Och, ale toto!? Kam sa všetci
tlačia?
„Jafe, Jafe!“ kričala mama zo vzďaľujúceho sa davu, ktorý ma tlačil k rieke aj so
všetkými peniazmi, čo sme mali.
„Roztrháte mi odev! Čo to robíte!? Prestaňte!“ kričal som z plných pľúc.
Všetky peniaze sa mi rozsypali, nikto si to
ani nevšimol.

„Ľudia, čo ste slepí? Pomôžte mi pozbierať peniaze. Čo mi povie otec, ak nejaký
strieborniak stratím?“
Nechápem, na čo sa všetci tí ľudia pozerajú.
„Hej, maličká, povedz mi, čo sa tu vlastne
deje?“
„Počúvame Jána.“
„Čo? Nerozumel som, zopakuj mi to.“
„Počúvame Jána,“ odpovedala a vycerila
na mňa zuby. Asi to mal byť úsmev alebo
niečo také. Počúvame Jána. Čo to znamená?
Hm... hm... Ja som ale vyschnutá figa! Počúvame Jána. Už rozumiem! Ale kto je ten
Ján? Musím sa dostať bližšie.
„Prepáčte. Uhnite! Dovolíte? Choď
nabok!“
Tu to bude lepšie, sem si sadnem. Chvíľku sa azda môžem zdržať. Aspoň budem
vedieť povedať otcovi, prečo je tu toľko ľudí,
a on ma konečne pochváli.

Funkcia či služba?
„Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten,
čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja.
Ja nie som hoden rozviazať mu remienok
na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke...“
„Aúú! Čo ma to? ... Neprestaneš!? Čo si to
dovoľuješ?“
Niekto ma odzadu chytil za vlasy a ťahal
ma preč.
„Aúú! To bolí! Otec? Ja... ja som chcel
vedieť, prečo je tu toľko ľudí.“
„Prestaň, buď ticho! Bál som sa, či sa ti
niečo nestalo.“
Hodil ma pred seba a keď som zdvihol
hlavu, prvýkrát som videl otca so slzami
v očiach. Kľakol si na zem. Bál sa o mňa.
Nechápal som to. Vždy som si myslel, že
ma nemá rád, že iba trpí moju prítomnosť.
Priplazil som sa bližšie k nemu. Kľačal
na kolenách s rukami opretými o stehná.
Pohladil som ho! Nikdy predtým som to
neurobil. Bolo to niečo nové, čo som nikdy
predtým nezažil.
V noci som nemohol zaspať, rozmýšľal
som nad tým, čo sa to vlastne stalo. Ale
ten, čo príde po mne, je mocnejší... Ach, to
je hlúposť! Niekto niečo natára a ja tu nad
tým celú noc rozmýšľam. Pozeral som sa
na hviezdy. Boli také krásne... Plakal, on
naozaj plakal, bál sa ... Posadil som sa. Čo
mohlo zmeniť jeho postoj? Vyšiel som zo
stanu. Vtom som zachytil nejaké hlasy.
„Predaj mi to. A za takú cenu, ako som
povedal, lebo uvidíš!“
A potom už nebolo počuť nič, len úder
a fučanie.
„Haló! Kto je tam?“n
Monika Frišničová
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
ilustračná snímka: martydonnellan.com

Prečo?
Rýchlym krokom idem do práce. Zrazu sa ku mne blíži mladý muž. „Slečna, môžem
na chvíľku?“ Keďže v ruke nedrží žiaden tradičný propagačný materiál, spomalím v domnienke, že potrebuje poradiť s cestou. „Nechceli by ste sa dozvedieť niečo viac o ezoterike, reiki...?“ „Nie, ďakujem, nemám záujem,“ preruším ho a opäť zrýchľujem. On ma však
dobieha. „Ale prečo? Mám pre vás skvelú ponuku, určite sa vám bude páčiť, hľadáme ľudí,
ako ste vy.“ „Ďakujem vám pekne, ale nemám záujem,“ odbíjam ho ráznejším tónom. „Ale
prečo? Nebuďte taká. Zastavte sa, veď vám len ukážem,“ nedá mi pokoj. Zastavím sa a pozriem sa mu do očí. „Prepáčte, ale ja fakt nemám záujem. Ponáhľam sa do práce a nemám
čas. A okrem toho to neuznávam, som kresťanka,“ zdôrazním. Vtedy na mňa mládenec
hodí zachmúrený pohľad a vyprskne: „Keby len kresťanka, ale ešte aj taká...“ Jeho vulgárne
pomenovanie je ako slovná facka, na ktorú ani neviem zareagovať.
Mária Pihuličová
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Biskup
Po objasnení nižších a vyšších kňazských
služieb v Cirkvi sa treba pristaviť pri tej najvyššej, ktorá sa vyformovala v Cirkvi v poapoštolskej dobe, aj keď iste od počiatku
nemala podobu, ako ju poznáme dnes.

U

ž v apoštolských listoch sa objavuje termín episkopos,
čo by sme mohli najhrubšie preložiť ako dozorca. Aj keď
v dnešnej dobe v nás tento termín vyvoláva skôr negatívne konotácie – nejaký dozorca vo väzení alebo v nejakom ústave
– v cirkevnom prostredí sa skôr myslí na človeka, ktorý drží
stráž nad zachovávaním pravej viery medzi jeho ľudom a dbá
na zachovávanie cirkevných ustanovení (nielen liturgických,
ale aj právnych, morálnych a pod.). Pre byzantské prostredie
bolo najpríznačnejšie, že pri biskupskej službe sa zdôrazňovala
jeho apoštolská služba – teda ako zostúpil Svätý Duch na Päťdesiatnicu na apoštolov v podobe ohnivých jazykov, ten istý
Duch zostúpil a spočíva na biskupovi, ktorý sa vo svojej službe
stáva celkom podobným apoštolom. Práve z tohto dôvodu boli
všetci biskupi v byzantskej cirkvi považovaní za rovnocenných
v otázkach služby a charizmy – táto skutočnosť sa odráža práve
v ikonografii všeobecných snemov, kde žiaden z biskupov nemá
prednostné postavenie. Takto sa vyformovalo vedomie vznešenejšieho postavenia biskupov významných rímskych sídel, a to
Ríma, Konštantínopola, Alexandrie, Antiochie a Jeruzalema.
V stredoveku sa k týmto stolcom pridružili aj novovzniknuté patriarcháty či metropolitné stolce. Práve z tohto obdobia poznáme
zvyk, že patriarcha/metropolita odovzdáva omofor (pás látky,
ktorý nosí biskup na pleciach) biskupovi na svojom území.
Služba biskupa v našej cirkvi dnes je zmesou apoštolských
a prastarých starovekých pohľadov na jeho službu a je ovplyvnená postavením Cirkvi v rámci rímskeho cisárstva, ba aj tureckého područia gréckej cirkvi. Toto všetko sa prejavilo navonok
v biskupskej službe. Je to viditeľné najmä na odeve biskupa –
v staroveku nebol biskup odlíšený od bežného kňaza ničím, len
spomínaným omoforom a tým, že mal predsedajúce postavenie
na zhromaždení. Biskup Konštantínopola ako hlavného mesta sa
však začal zreteľne podobať na cisára (namiesto felóna začal nosiť sakkos, mitru a vzácne náprsné kríže a ikony) – tieto vonkajšie
znaky mal spočiatku len zmienený biskup, neskôr to prebrali
iní biskupi byzantského prostredia. Ba čo viac, keď sa biskup
stal aj predstaviteľom kresťanskej menšiny v Osmanmi dobytej
Rímskej ríši, začali sa tieto atribúty biskupa dávať samotnému
Kristovi.
Služba biskupa ako najvyššieho predstaviteľa miestnej cirkvi
teda nesie zreteľné črty apoštolskej služby – láskavosti, spravodlivosti, ohlasovania a zachovávania Slova a Tradície, k čomu sme
v konečnom dôsledku povolaní všetci, ktorí sme uverili v Krista. n
Michal Bučko
(dokončenie z predchádzajúcich čísel)

Úbožiak prosí
Pána o milosť
V šiestom žalme Dávid pokračuje v nástojčivom volaní o Božie zľutovanie a pomoc. Dávidovo trápenie sa zjavne oproti
minulému žalmu stupňuje.

V

prvom verši vidíme náznak jeho zamýšľania sa nad
tým, že utrpenie, ktorému čelí, je dôsledkom hriechu.
Prosí, aby ho Boh v takom prípade ušetril trestu. Hoci
na jednej strane vie, že Boh je spravodlivý a môže trestať, hoci
veľmi dobre pozná svoju hriešnosť a vie, že je množstvo vecí,
za ktoré by si pred Božou svätosťou trest zaslúžil, reaguje
veľmi dojímavo. Napriek všetkému sa „túli“ k Božej dobrote
a dôverčivo mu vyznáva, že je vystrašený, strápený a smutný.
Povie veci tak, ako sú. Až detsky jednoducho vyrozpráva
všetko tomu, kto mu je zjavne najbližší. O čej dobrote vôbec
nepochybuje.
Nedávno som sa počas pracovného stretnutia ocitla
uprostred rozhovoru dvoch mužov, z ktorých jeden tvrdil, že
je ateista (mimochodom, s filozofickým vzdelaním), ktorý si
všetko potrebuje vysvetliť rozumom. Počúvala som rozhovor
akosi zboku a bavila sa na ňom, pretože ani po hodine sa
nikomu nepodarilo nájsť argument, že Boh nie je. Neskôr
sa mi tento rozhovor vynáral v mysli veľmi často. Na um mi
prichádzala najmä skutočnosť, že tento môj ateista hľadal
argumenty, že „Boh nie je“. Prečo rovnako nástojčivo nehľadal
logické argumenty na to, že „Boh je“? A spomenula som si
na svedectvá mnohých Židov, ktorí odmietali uveriť, že Ježiš
je Mesiáš. No len čo to aspoň náznakovo pripustili a začali
skúmať Písma tak, že hľadali pozitívne dôkazy, našli ich
a v Ježišovi Mesiáša zbadali.
Odbočila som preto, že podobne reagujeme v našich trápeniach aj my. Zažila som množstvo rozhovorov s ľuďmi, ktorí
sa ocitli v ťažkej situácii a obviňovali z nej Boha. Boli po čase
zatrpknutí a zamotaní v sebe natoľko, že vyzerali ako zranený
uzlík sebaľútosti, hnevu na ľudí i na Boha, pesimizmu
a beznádeje na čokoľvek pekné. Snahy priviesť takýchto ľudí
k modlitbe sú zväčša komplikované, lebo v ich očiach je Boh
najväčší vinník a odmietajú ísť za niekým, kto v ich očiach
„môže za všetko“. Je to ako s tým ateistom – vyrátať negatívne
argumenty vie pohotovo. Ale čo tie pozitívne?
Človek v trápení vie obviňovať Boha bez akejkoľvek
námahy. Ale čo keby rovnako nástojčivo hľadal argumenty
o Božej dobrote? Čo by spôsobilo čestné obzretie sa na svoj
život a priznanie mnohých Božích zásahov, ktoré prinášali
požehnanie? Čo ak by sa zatrpknutý človek donútil aspoň päť
minút bez zastavenia ďakovať vlastnými slovami Bohu za to,
čo v jeho živote spôsobil?
Je naozaj dojímavé, s akou dôverčivosťou sa Dávid túli
k Bohu. Nebúri sa a nevyčíta. V Bohu sa cíti bezpečne a dobre. Lebo Dávid Boží charakter skutočne poznal. Neustále
s ním kráčal. A Božia dobrota ochránila jeho srdce pred zatrpknutím aj v tmavej doline. n
Valéria Juríčková
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Pondelok 3. marec
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 –
9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami
o tento život... (Lk 21, 34)
Náš prepodobný otec Mojžiš raz povedal:
„Ak chce kráľ dobyť nepriateľské mesto,
musí najskôr zabrániť prísunu potravín
a vody, a tak sa mu nepriatelia prinútení
hladom a núdzou podrobia.“ Dnes vstupujeme do Veľkého pôstu a ten najväčší
nepriateľ, ktorý sa proti nám postaví a bude
s nami zvádzať boj, nebude túžba po jedle,
televízii či sladkostiach, ale budú to naše
vášne. Naše nezriadené, nečisté a zlé vášne.
Veľký pôst ťa vyzýva, aby si začal bojovať
so samým sebou, aby si sa dokázal ovládať,
a nebol ovládaný vášňami a telom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby za odpustenie hriechov.
Prísny pôst (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

Utorok 4. marec
Prepodobný Gerasim od Jordána
Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 67; Mt 6, 1 – 13,
zač. 16

slovo 5 | 2014

Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti zo stredy 1. týždňa Veľkého
pôstu a mučeníkom. Zdržanlivosť od mäsa
(MM 16, 53)

Štvrtok 6. marec
Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria
Čítania: Rim 15,30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11,
zač. 20b

O čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt

7, 11)

Modlíme sa a prosíme každý deň o dobré
veci, o zdravie, zamestnanie, pomoc v škole.
Ježiš však raz povedal: „Hľadajte najprv
Božie kráľovstvo.“ Teda pamätajme hlavne
na našu spásu, a ostatné dostaneme navyše.
Za čo teda prosiť? Sv. Ján Zlatoústy hovorí,
že Boh ako milujúci Otec si v prvom rade
želá očistiť nás od hriechov a dať nám
uzdravenie duše skrze svätý pôst.
Liturgia: Všetko ako 3. marca

Piatok 7. marec
Hieromučeníci z Chersonu: Bazil a spoločníci
Čítania: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34

Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa. (Mt

Keď budete z neho jesť, otvoria sa vám
oči a vy budete ako Boh. (Gn 3, 5)

Dnes si pripomíname pamiatku prepodobného otca Gerasima od Jordána. Cestou
po púšti zazrel poraneného leva, ktorého
sa ujal a vyliečil. Lev mu potom slúžil ako
krotký baránok až do smrti. I na tom vidno,
aká dokonalá súhra bola vo svete pred
prvým hriechom Adama. Hriech zničil a ničí
mnoho dobrého, no teraz je čas pôstom sa
očisťovať do pôvodnej podoby, ktorú nám
Boh dal, pretože to je Božia vôľa.

Diabol prichádza k Adamovi a núka mu
ovocie z rajského stromu. Hovorí: „Budete
ako Boh.“ Akoby povedal: „Budete slobodní,
nebudete už závislí od Boha.“ A tak Adam
jedol a slobodu stratil. Diabol prišiel aj
k druhému Adamovi – Ježišovi – na púšť
a tiež mu núkal jedlo. On však odmietol
a ostal slobodný. Nestrácam aj ja pre materiálne veci slobodu?

6, 10)

Liturgia: Všetko ako 3. marca

Streda 5. marec

Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti z piatka 1. týždňa Veľkého
pôstu a mučeníkom z 8. hlasu. Sláva,
I teraz, bohorodičník – dogmat 8. hlasu.
Zdržanlivosť od mäsa (MM 17, 44)

Mučeník Konón
Čítania: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22

Sobota 8. marec

Urobme človeka na náš obraz a podľa
našej podoby! (Gn 1, 26)

Prvá pôstna sobota – pamiatka na div
kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón. Prepodobný vyznávač
Teofylakt

Sme stvorení na Boží obraz a podobu. Boží
obraz v nás sa javí aj v slobodnej vôli, ktorú
máme. Aby sme ho však neničili, treba sa
rozhodovať správne pre dobro, nie pre zlo,
pre odpustenie namiesto zlorečenia. Hovorí
sa, že začať je ľahko, vydržať umenie. Veniec
slávy dostane len ten, kto dôjde víťazne
do cieľa a zachová v sebe Boží obraz.

Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 –
3, 5, zač. 10 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292;
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)

... on o mne vydá svedectvo. (Jn 15, 26b)
V živote nedokážeme byť pripravení na všet-

ko, a neraz nás zaskočia rôzne okolnosti.
Jediným riešením je život odovzdaný Bohu,
ktorého neprekvapí nič. Svätý Teodor Tirón
sa takto riadením Božej prozreteľnosti zjavil
v Carihrade a zachránil kresťanov pred
pascou, ktorú im pripravili pohania. Takto
vydali svedectvo tomuto svetu, že Boh sa
postará o svojich verných.

Pondelok 10. marec

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Teodorovi (HS: 207;
PZ: 170; HP: 166)

(Mk 18, 19)

Nedeľa 9. marec
Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon. Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Čítania: Hebr 11, 24-26. 32-40; 12, 1-2a, zač.
329b; Jn 1, 43-51, zač. 5; Hebr 12, 1 – 10, zač.
331; Mt 20, 1 –16, zač. 80 (mučeníkom)

Mučeník Kodrat a spoločníci
Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 –
20, zač. 75

Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to
od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Mnohí prichádzajú do cerkvi, prednášajú
Bohu tisícky veršov modlitby, a potom
odchádzajú bez toho, aby vôbec vedeli, čo
sa modlili a čo hovorili Bohu. Tvoje ústa
hovoria, ale myseľ nevníma, skláňaš kolená,
ale duch blúdi kdesi po svetských starostiach. Ak ty nevnímaš svoju modlitbu, ako
ju potom môže vnímať Boh? „Pros s čistou
mysľou.“ (sv. Ján Zlatoústy)
Liturgia: Všetko ako 3. marca

Poď za mnou! (Jn 1, 43)
Ako dlho poznáš Ježiša Krista? Možno
povieš, že ho poznáš od detstva, z čias, keď
ťa viere učili rodičia alebo keď si sa pripravoval na prvú svätú spoveď. Iný spoznal Krista
možno v dospelosti cez veriacich kamarátov.
Napriek tomu nemôžeme povedať, že Krista
dobre poznáme, že sme hotoví kresťania.
Apoštoli Filip a Natanael si už pri prvom
stretnutí s Ježišom mysleli, že spoznali
Krista. Veď Natanael vyznal: „Rabbi, ty si
Boží Syn.“ Obaja spoznali Ježiša Krista, ale
skutočne ho aj poznali? Nie. Pretože keď
s ním začali žiť, počúvať jeho slovo a keď
videli jeho skutky, sami ho často nedokázali
pochopiť. „A kto bude chcieť byť medzi
vami prvý, bude sluhom všetkých...“ (Mk 10,
42 – 45) Trvalo dlhý čas, kým ho naozaj spoznali. Museli zažiť jeho smrť i vzkriesenie.
Pre niektorých pokrstených je viera alebo
náboženstvo nezaujímavé, len tradičné.
A pritom je kresťanstvo a viera, ktorú nám
zanechal Kristus, živá. Problém je však
v tom, že ľudia Ježiša dobre nepoznajú.
Nestačí vedieť, že sa narodil v Betleheme,
že jeho prvý zázrak bol v Káne Galilejskej
a pod. Veď aj o mnohých osobnostiach
z televízie vieme, ako žijú, a predsa ich nepoznáme. Kresťan má Ježiša poznávať srdcom,
nielen rozumom. Filip a Natanael túžili
poznávať Ježiša, aj keď to nebolo jednoduché a mnohí učeníci ho opustili. Oni dvaja
vytrvali do konca. V tomto čase pôstu ma
Ježiš pozýva poznávať ho: „Poď za mnou!“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 1. Tropár
z hlasu, tropár triódy a mučeníkom, Sláva,
kondák mučeníkom, I teraz, kondák triódy.
Prokimen, Aleluja a pričasten z triódy
a mučeníkom. Namiesto Dostojno jesť sa
spieva O tebi radujetsja. (HS: 143, 208, 365;
PZ: 96, 171, 344; HP: 97, 168, 359)
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Utorok 11. marec
Patriarcha Sofronios
Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5,
13, zač. 10

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo
ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení
plačúci... Blahoslavení tichí... Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti...
Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení
čistého srdca... (Mt 5, 3 – 8)
Nejeden z nás sa zamyslí nad tým, ako by sa
mal v pôste správať, čo robiť a o čo sa usilovať. Každé blahoslavenstvo z evanjelia hovorí o konkrétnom skutku a cnosti, o ktorú sa
má kresťan usilovať a ktorá má byť ovocím
pôstu – pokora, plač nad hriechmi, tichosť,
znášanie nespravodlivosti, preukazovanie
milosrdenstva, čistota a pod.
Liturgia: Všetko ako 3. marca

Streda 12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan Sigriansky. Gregor Dialogos, pápež

Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti zo stredy 2. týždňa Veľkého
pôstu a svätiteľovi. Zdržanlivosť od mäsa
(MM 19, 48)

Štvrtok 13. marec
Prenesenie ostatkov svätého Nikefora,
konštantínopolského patriarchu
Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 –
32, zač. 13

Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ (Mt 5, 27)
Láska je dar a tá najlepšia cesta k získaniu
všetkých darov. Bez nej žiaden iný dar ani
obeta nemajú význam. Práve preto diabol
často útočí na čistú lásku človeka a chce
ju zničiť a zdeformovať nečistými myšlienkami, smilstvom a nenávisťou. Prameňom
čistej lásky je Boh. On nám doslova prikázal,
aby sme ho v tomto nasledovali.
Liturgia: Všetko ako 3. marca

PIATOK 14. marec
Prepodobný Benedikt
Čítania: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1

Zem však bola skazená pred Bohom, zem
bola plná nerestí. (Gn 6, 11)
Dnes je taký svet, dnes sa takto žije... Neraz
to počuť z úst ľudí, aby našli ospravedlnenie
z vlastných hriechov. Čo potom povedať
na Noema? Za jeho čias bola zem skazená
a ľudstvo žilo hriešne, a predsa Noe žijúc
v takomto svete dokázal byť spravodlivý. Ak
sa chceš zachrániť pred potopou, nastúp
na Boží koráb pokánia a ľútosti.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti z piatka 2. týždňa Veľkého
pôstu, mučeníkom z 1. hlasu a mučeníkom.
Sláva, stichira za zosnulých, I teraz, bohorodičník – dogmat 1. hlasu. Zdržanlivosť
od mäsa (MM 20, 38, 53)

Čítania: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 6, 3a

Sobota 15. marec

Sedem ráz pomstený bude Kain, Lamech
však sedemdesiatsedem ráz. (Gn 4, 24)

Druhá zádušná sobota. Mučeníci Agapios a spoločníci

Svätý apoštol Pavol napísal: „Čo človek
zaseje, to bude aj žať.“ (Gal 6, 7) Adam
s Evou zasiali hriech a úroda hriechu sa
ukázala v ich synovi Kainovi či ďalšom
potomkovi Lamechovi, ktorý bol ešte horší.
Ako môžem zastaviť hriech a zasiať čosi
dobré? Ježiš dal riešenie: „Milujte svojich
nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú.“ (Lk
6, 27 – 28)

Čítania: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35b
– 44, zač. 6 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270;
Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Prichádza hodina, keď všetci v hroboch
počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili
dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo
páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. (Jn 5, 28 – 29)

V zime sa suché i zdravé stromy zdajú byť
úplne rovnaké, ale na jar sa rozdiel medzi
nimi rýchlo prejaví. Tak aj v našom čase
a pri samotnej smrti vyzerajú spravodliví
a hriešnici úplne rovnako. Ale pri vzkriesení
mŕtvych sa medzi nimi ukáže rozdiel. „Telá
spravodlivých sa pretvoria do novej krásnej
podoby, podľa Božieho prísľubu.“ (prepodobný Tichon Zadonský)
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby zosnulým. Panychída (HS:
162; PZ: 116; HP: 169)

Nedeľa 16. marec
Druhá pôstna nedeľa. Mučeníci Sabinus
a Papas
Čítania: Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2,
1 – 12, zač. 7

Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“
(Mk 2, 5)

Každý z nás určite vnímal prezidentské voľby. Slogany, televízne reklamy, letáky. A nejeden z nás si pomyslel, že má plnú hlavu
týchto vecí, stále to isté a o tom istom. Ako
je to však u nás s Božím slovom? Nepovieme
si tiež niekedy: „Zasa to isté“? Veď ostatný
mesiac na nedeľných liturgiách počúvame
takmer to isté: pokánie Zacheja, pokánie
mýtnika v chráme, pokánie márnotratného
syna, a tak to pokračuje aj v dnešnú nedeľu.
Ježiš ochrnutému najskôr odpúšťa hriechy
a až potom ho uzdravuje telesne. Politika
môže „presýtiť“, sklamať či znechutiť človeka, ale Božie slovo nie! Ono je overené, isté,
pravdivé. A keď mám Ježiš tak často hovorí
o pokání, robí to preto, lebo pokánie a ľútosť
nad hriechmi sú cestou do nebeského kráľovstva. Máme už dva týždne Veľkého pôstu
za sebou, kto z nás však začal svedomito
robiť pokánie a ľutovať hriechy? Neraz vieme pôst skresať len na úroveň zriekania sa
nejakej neresti, a pritom pokánie je čosi iné.
Je to úplné obrátenie sa od hriechov k Bohu,
nielen dodržiavanie nejakého predsavzatia.
Uzdravený človek z evanjelia mohol začať
nový život, no nie pre telesné uzdravenie, ale
vďaka duchovnému. Takúto milosť nového
života skrze pokánie dostal aj Zachej, mýtnik či márnotratný syn. Aj tebe ju Boh dáva
v úprimne prežitej sviatosti pokánia. Preto
nepohrdnime ani dnešným pozvaním Ježiša
k skutočnému pokániu.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 2.
Tropár z hlasu, Sláva, kondák triódy, I teraz,
podľa predpisu. Ostatné z triódy. Namiesto
Dostojno jesť sa spieva O tebi radujetsja.
(HS: 144, 209; PZ: 97, 173; HP: 98, 171)

Peter Calko
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Neopodstatnenosť
zobrazenia Boha
Otca
V

ýchodiskovú pozíciu v súvislosti s obrazom Boha Otca, resp. s obrazom
Syna ako obrazu Otca tvoria biblické
výroky o Otcovej neviditeľnosti, na ktoré
hneď nadväzujú vyjadrenia o Synovi ako
obraze Otca. Apoštol Pavol hovorí o Kristovi,
že „je obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15)
a ten istý apoštol na inom mieste hovorí:
„On (Kristus) je odblesk jeho (Božej) slávy
a obraz jeho podstaty“ (Heb 1, 3). A sám Kristus v rozhovore s apoštolom Filipom hovorí:
„Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14,9) A tak prostredníctvom Syna sa nám zviditeľňuje Otec,
pretože „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom
priniesol zvesť“ (Jn 1, 18). Z povedaného je
zrejmá zjavujúca funkcia Syna, kde zjavenie
prostredníctvom obrazu Krista dáva možnosť
poznania prvotného obrazu (archetypu)
Otca a prístupu k nemu.
G. Krug zdôrazňuje, že Boh Otec je
vo svojej podstate absolútne nezobraziteľný,
nepochopiteľný a nepoznateľný, akoby odetý
neprístupným mrakom nepochopiteľnosti.
A tak nielen pokusy zobraziť Boha Otca
v jeho podstate sú nemysliteľné, ale ani
žiadna definícia nemôže obsiahnuť a vyjadriť
Božiu podstatu.
Kresťanská teológia, píše Ch. Schönborn,
nachádza najhlbšiu podstatu obrazu práve
v Najsvätejšej Trojici, v ktorej Boh, pôvodca
a prvopočiatok všetkého, má vo všetkom
dokonalý obraz seba samého, a teda aj
v Synovi – večnom Slove. Práve pochopenie
tejto skutočnosti je dôležitým predpokladom
na objasnenie Božieho obrazu ako prvotného
obrazu, z ktorého vychádza každá ikona.
Potvrdzujú to aj slová sv. Atanáza Alexandrijského, ktorý na jednotu bytia medzi Otcom
a Synom, ktorý je pravý Boh z pravého Boha,
poukazuje týmito slovami: „... najdokonalejším plodom Otca je jediný Syn a nezmeniteľný, verný obraz Otca“. Cirkevní otcovia
si jasne uvedomovali skutočnosť, že trojičná
predstava obrazu triešti každé chápanie
obrazu, ktorý je možný vo viditeľnom svete,
čo zreteľne sformuloval sv. Gregor Naziánsky,
veľký učiteľ trinitárnej teológie: „Ten, kto
vidí Syna, vidí tiež Otca, ktorý pomáha rých-

lo a ľahko poznať podstatu Otca...“ Jednotu
obrazu s prvotným obrazom objasňuje Gregor slovami: „Nazývajú ho obrazom, lebo on
je jednej podstaty s Otcom a z Otca pochádza... každému obrazu je dané, že je kópiou
prvotného obrazu, podľa ktorého je pomenovaný... presnejšie povedané, je to presne to
isté, a nie chatrná kópia“. V absolútnej Božej
prirodzenosti jestvuje zhoda medzi prvotným obrazom a obrazom, ktorú sv. Atanáz
často obhajoval porovnaním, ktoré bolo neskôr, v časoch obrazoboreckých sporov, často
používané. „Kto videl Syna, videl aj Otca...
toto možno ľahko pochopiť a objasniť na príklade cisárovho portrétu. Na obraze vidíme
osobu a črty cisára, pričom v samom cisárovi
vidíme takú podobu, ktorá je znázornená
na obraze. Pretože cisár a jeho obraz sa úplne
zhodujú, preto ten, kto pozoruje obraz, vidí
v ňom cisára, a ten, kto samotného cisára,
spozná, že on je aj na obraze. Keďže ide
o úplnú podobnosť, portrét môže tomu, kto
by chcel po zhliadnutí obrazu vidieť ešte aj
samotného cisára, odpovedať: ,Ja a cisár sme
jedno; lebo ja som v ňom, a on je vo mne,
a čo vidíš vo mne, to vidíš aj v ňom, a čo si
uzrel v ňom, to uzrieš vo mne.’ Kto si teda
ctí obraz, ctí si v ňom cisára, lebo je to jeho
podoba a má jeho črty.“ n
Milan Gábor
snímka: aedificatiodei.wordpress.com

Putovanie
Už starozákonní Židia putovali do Jeruzalemského chrámu, ktorý bol srdcom
ich národa a miestom, kde prebýval
medzi svojím ľudom jediný Boh.
Moslimovia putujú aspoň raz za život
do Mekky, kde sa nachádza ich posvätné miesto, zázračný kameň Kaába.
Hindovia putujú k rieke Gange, aby
sa podrobili posvätnému rituálnemu
očisťovaniu. Zdá sa, že putovanie patrí
k prirodzenému prejavu náboženstva
a náboženskosti. Aj v kresťanstve sa
od počiatku stretávame s veľkou túžbou
putovať do Jeruzalema, na posvätné
miesta, ktoré boli svedkami udalostí
našej spásy. Máme historické informácie
o putovaní našich predkov na sväté
miesta kresťanstva, najmä k Božiemu
hrobu do Jeruzalema. Poznáme príbeh
Mojžiša Uhrína, ktorý pochádzal z našich
končín a počas svojho života si vykonal
púť do Jeruzalema. Ako ovocie túžby
putovať začali už v najstarších časoch aj
u nás vznikať pútnické miesta a svätyne,
ktoré dodnes existujú. Každoročne tak
môžeme putovať na krásne miesta,
ako sú Ľutina, Klokočov a najnovšie aj
Litmanová. Neuveriteľnú atmosféru však
majú aj menej známe miesta – Krásny
Brod, ktorý je najstarším pútnickým
miestom nachádzajúcim sa na našom
území, sídlo prastarého kláštora otcov
baziliánov; Buková Hôrka, Čirč, Šašová
a Rafajovce. Najnovšie sa tiež putuje
k úcte slovanských apoštolov Cyrila
a Metoda do Sečoviec alebo na sviatok
sv. Juraja do Sloviniek. Na Zemplíne sa
tiež s obľubou putuje do kláštora otcov
redemptoristov v Michalovciach. Na západe Slovenska je známa púť gréckokatolíkov na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky do Šaštína. Putujeme na odpusty
v katedrálnych chrámoch v Prešove,
Košiciach a v Bratislave. Duchovní
otcovia hovoria, že osobitná atmosféra
týchto miest je daná mnohými rokmi,
počas ktorých pútnici v tisícoch putujú,
aby ich posväcovali svojimi modlitbami
a zložili v nich svoje životné kríže. Rok,
ktorý prežívame, nám ponúka ďalšie dve
možnosti, ako zasvätiť svoje putovanie.
Je totiž vyhlásený za Mariánsky rok, Rok
Sedembolestnej a vladyka Ján Babjak
SJ ho vyhlásil aj za Rok rodiny. Máme
možnosť zasvätiť svoje putovanie úcte
Panny Márie a obetovať ho za duchovné
dobro našich rodín.
František Čitbaj
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spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – marec
50 rokov: Ing. Juraj Hospodár, Zalužice;
Štefan Kostovčík, Oreské; Darina Lukáčová, Kuzmice
60 rokov: Michal Gula, Dlhé Klčovo; Melánia Kaščiková, Habura; Helena Kováčová,
Kamenica nad Cirochou; Štefan Krajňak,
Bratislava; Helena Medveďová, Vyšná Olšava; Ing. Ján Oros, Michalovce; Božena
Szilagyiová, Sobrance; Marta Štefanková,
Nový Ruskov; Dušan Uhrina, Poprad
70 rokov: Jozef Babjak, Strážske; Helena
Labanová, Zbehňov; Mária Longová, Porostov; Mária Mačurová, Kravany
75 rokov: Anna Gogová, Sedliská; Verona
Kaščáková, Davidov; Alžbeta Kišová, Košice; Oľga Medviďová, Choňkovce; Mária
Miklošová, Sečovce; Mária Mitrišinová,
Banské; Mgr. Jozef Nyarjaš, Vranov nad
Topľou; Mária Ondrejová, Nižný Hrabovec
80 rokov: Mária Berešová, Trebišov;
Mária Kocurová, Sečovce; Helena Kočerhová, Abranovce; doc. Jozef Maligda,
Košice; otec Michal Moskaľ, Michalovce;
Mária Roliková, Košice; Juraj Savkuliak,
Stakčín; Marta Šimková, Pozdišovce; Mária Štefanovičová, Košice
90 rokov: Andrej Bača, Drienov; Mária
Ivaničová, Vranov nad Topľou; Helena
Jašinková, Brestov nad Laborcom; Mária
Rajničová, Humenné
95 rokov: Michal Kohút, Laškovce; Anna
Konárová, Poprad; Anna Sukovská, Vavrinec; Zuzana Sukovská, Vavrinec
koinonia sv. ján krstiteľ
Stretnutie pre mladých
06.03. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.30 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
09.03. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Biblický večer
20.03. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.00 h)
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
27.03. Stará Ľubovňa, cirkevná základná
škola (17.00 h)
Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok,
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Staničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

jubileá kňazov
Michal Moskaľ, tit. kanonik, na odpočinku v Michalovciach – 22. marec – 80
rokov života; Peter Komanický, národný
moderátor Hnutia Svetlo – Život – 26.
marec – 50 rokov života; Andrej Zehér, titulárny arcidekan, na odpočinku v Sedliskách – 30. marec – 60 kňazstva; Miroslav
Bartoš, farár v Poprade – 30. marec – 45
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
„... povolal k sebe tých, ktorých sám
chcel.“ (Mk 3, 13)
Ako bývalí veriaci
z farnosti Jasenov sa
chceme poďakovať
Pánovi, že milosťou
kňazského povolania
obdaril otca Matúša
Marcina, ktorý vo
februári oslávil 36. narodeniny a zároveň
10. výročie odpovede na Kristov hlas, keď
bol v Ríme vysvätený za kňaza.
Otec Matúš, s vďačnosťou v srdci spomíname, ako ste pred 10 rokmi, pár dní
po vysviacke, 1. marca 2004 prišli k nám
a ako novokňaz mimo duchovnej správy
prijali aj ďalšiu veľkú zaťažkávaciu skúšku.
Zrekonštruovali ste zemetrasením poškodený chrám. Vaša nákazlivá viera v Božiu
pomoc vo všetkom, na čo ste len siahli,
ovplyvnila vtedy celú farnosť. Vďaka
talentom, ktoré vám Boh dal, bol za 22
mesiacov vášho pôsobenia náš Chrám sv.
Eliáša kompletne obnovený. Ďakujeme
aj za krásne, bohaté, duchovné obdobie
prežité s vami a v osobnom živote, ale
najmä v službe Pánovi vám želáme, nech
vaše kroky žehná a riadi sám Najvyšší tak,
aby ste vždy oddane plnili jeho vôľu.
vaši prví veriaci z farnosti Jasenov
_________________________________
„Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané
slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých,
čo v neho dúfajú.“ (Ž 18, 31)
Prichádzame v tento deň, 7. marca,
keď oslávi 36 rokov
života náš duchovný
otec Vladimír Sekera-Mikluš. Dvíhame
oči k oblohe, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie roky s istotou viedol vaše každodenné
kroky. Prijmite od nás slová vďaky za obetavú službu, dobré myšlienky, ktoré nás
posúvajú na ceste za Ježišom, za vaše
zrealizované nápady pre radosť ľudí. Z celého srdca vám ďakujeme a do ďalších
kňazských rokov prajeme a od dobrotivého Pána Boha vyprosujeme hojné požehnanie, dary Svätého Ducha, zdravie tela
a duše, ktoré je potrebné pre vašu zodpovednú kňazskú službu. To vám v modlitbách vyprosuje biblická škola a veriaci
z Čertižného.
Na mnohaja i blahaja lita!

Poďakovanie

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita,
ďakuje za sv. liturgie a modlitby prednesené
za jeho nebohú matku Máriu Babjakovú, ako aj
za všetky prejavy sústrasti. Rovnako ďakuje za účasť
na pohrebných obradoch a zádušných liturgiách
v Prešove a v Hažíne nad Cirochou.

Konferencia
Katolícka cirkev a ľudské práva

Konferencia biskupov Slovenska usporadúva konferenciu na tému
Katolícka cirkev a ľudské práva, ktorá sa uskutoční 4. marca
o 9.30 hod. v priestoroch Falkensteiner Hotel Bratislava (Pilárikova ulica 5). Hlavným prednášateľom bude kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson,
predseda Pápežskej rady Iustitia et pax.
Aktuálna spoločenská situácia, v ktorej rezonuje téma ochrany života, rodiny
a manželstva je dobrou príležitosťou na diskusiu o dôstojnosti človeka a ľudských
právach. Dôstojnosť ľudskej osoby a ľudské práva, ktoré sa týkajú všetkých ľudí bez
ohľadu na ich náboženskú príslušnosť, tvoria podľa Benedikta XVI. styčný bod medzi učením Cirkvi a súčasnou spoločnosťou.
Viac na adrese konferencia@kbs.sk alebo na tel. č.: 02 5920 6504
(-sg)
oznamy
Duchovné cvičenia o modlitbe
24. až 27. marca sa v michalovskom kláštore redemptoristov (Masarykova 35)
uskutočnia trojdňové duchovné cvičenia pre mužov a ženy na tému Modlitba
(„Pane, nauč nás modliť sa“ – Lk 11, 1).
Duchovné cvičenia, počas ktorých bude
aj príležitosť na duchovný rozhovor, bude
viesť otec Metod Lukačik CSsR. Cena
je 39 eur. Treba si priniesť Sväté písmo
a modlitebnú knihu Hore srdcia. V rámci programu je aj účasť na modlitbách
za uzdravenie duše i tela pri relikviách bl.
Metoda v bazilike, ktoré sa konajú každého 25. v mesiaci.
Začiatok je v pondelok o 17.00 hodine,
ukončenie vo štvrtok (na obed). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. marca
prostredníctvom e-mailu metodcssr@
yahoo.com alebo na telefónnom čísle
0911 221 119.
inzercia
35/175 slobodný, veriaci muž bez záväzkov si hľadá priateľku na vážne zoznámenie. Kontakt: 0915 301 754
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Citricidal grapefruitové kvapky, masti
na reumu a bolestivé kĺby a iné produkty tradičného ľudového liečiteľstva. www.liecivemasti.com
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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ktorý zasvätil svoj život Bohu a pokániu
za svoj hriech
08.03. (sobota) 20.25 Ostrov ⓯ R
09.03. (nedeľa) 08.15 Animované biblické príbehy: Stratený syn (13) – príbeh
o návrate strateného syna a milujúcom
otcovi, príbeh o odpustení, oslobodení
a uzdravení, ktorému predchádza vzájomné vyznanie vín a hľadanie cesty
k sebe 10.00 Svätá omša z Trnavy – priamy
prenos z Kostola sv. Jakuba 19.30 Spojení
oceánom – publicistická relácia o živote
slovenskej komunity v USA a Kanade 21.10
LAJF: Pśśt, pôst! – relácia, ktorá ukáže aj
iný pohľad na pôst
10.03. (pondelok) 16.05 Univerzita tretieho veku: Spôsoby modlitby podľa sv.
Ignáca – autor: Ladislav Csontos
11.03. (utorok) 19.30 Listy z osamelého
ostrova: List do Filadelfie ⓬ 20.15 Vnú-

torné uzdravenie (4) – záznam zo seminára exorcistu pátra Eliasa Vellu v Trenčíne
21.15 Rehoľná abeceda: Dvojičky – pallotíni Piotr a Leonard Lasotovci, šíritelia
úcty k Božiemu milosrdenstvu, sú známi
aj zanietenosťou pre apoštolát laikátu
12.03. (streda) 19.30 Viedenská arbitráž
⓬ – viedenská arbitráž a jej vplyvy na život obyvateľov južného Slovenska 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
13.03. (štvrtok) 19.30 Tajomstvo Veľkej
noci: Aký je zmysel môjho života? ⓬ –
relácia, ktorá poodhalí tajomstvo Veľkej
noci a ktorá učí, že zmysel života nájdeme
aj v službe druhým
14.03. (piatok) 16.00 Krížová cesta –
záznam krížovej cesty zo Žiliny 17.30 Merton – životopisný film, ktorý predstavuje
pozoruhodného náboženského filozofa
20. storočia, ktorý reagoval na niektoré

z najpálčivejších sociálnych problémov
našej doby 20.25 EFFETA (Mt 17, 1 – 9)
21.55 Ruka v ruke ❼ – príbeh o náboženských predsudkoch a pohľad na ne očami
nevinných detí
16.03. (nedeľa) 08.15 Animované biblické
príbehy: Prišiel hľadať stratených (14) –
rozprávanie, ktoré nesie v sebe viaceré
novozmluvné podobenstvá a príbehy;
znova uisťuje o Ježišovej túžbe ponúknuť
každému milosť a znova človeka priviesť
k sebe 10.30 Svätá omša z Bratislavy –
priamy prenos z Katedrály sv. Martina
19.30 Vlastná cesta – Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup metropolita
21.10 Čaviareň: O symboloch a udalostiach Veľkej noci – relácia s Martinom
Michelčíkom a Jánom Knapíkom

27.02. (štvrtok) 20.30 Ľudový kult svätých
patrónov na západnom Slovensku
02.02. (nedeľa) 14.00 Maškarný bál –
rozhlasová hra
08.03. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu sv.
apoštolov Petra a Pavla z Košíc (slávi otec
Jozef Miňo)
09.02. (nedeľa) 14.00 Abrahám – rozhlasová hra
16.02. (nedeľa) 14.00 Matka opustených
– rozhlasová hra

hudba film kniha

Najnovšia publikácia gréckokatolíckeho kňaza Františka Dancáka má názov K Márii
voláme... Vyšla vo februári pri príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol
v tomto roku vyhlásený v Katolíckej cirkvi na Slovensku. Má podobnú skladbu ako skôr
autorom vydané publikácie Dal nám príklad (2006 – 2013), Verím v príkladoch (2013) či
Veľké tajomstvo (2007). Je členená do dvadsiatich tematických celkov, v ktorých autor
ponúka rôzne príbehy a myšlienky o Božej Matke zo života svätých, blahoslavených,
pápežov, biskupov, teológov, historických alebo súčasných osobností, ale aj dokumenty z koncilov, Svätého
písma či rôzne legendy a príbehy. (Ivana Sedláková)

The sound of music

Muzikál režiséra Roberta Wisea, ktorý v budúcom roku oslávi polstoročie od svojho
vzniku, bol natočený podľa skutočného príbehu. Do rodiny kapitána Georga L. von
Trappa (Christopher Plummer) prichádza Mária (Julie Andrewsová). Mladá žena sa stará
o sedem detí vdovca, ktorý pri ich výchove používa svojské spôsoby. Príbeh, ktorý pôsobí
ako rozprávka, určite poteší romanticky založených a svetoznáme muzikálové piesne
Richarda Rodgersa a Oskara Hammersteina zasa hudobných muzikálových fajnšmekrov.
(Dada Kolesárová)

Ľudmila Koščová & band: Príď!

Ľudmila Koščová opäť prekvapila slovenskú gospelovú scénu. Koncom roku 2013 vydala
pod názvom Príď! svoj ďalší album. Pre poslucháčov slovenského gospelu sú jej skladby
horúcou novinkou. Piesne z nového albumu sú príjemné na počúvanie a vzbudzujú
pokojnú atmosféru. Obsah tvorí štrnásť skladieb, ktoré majú biblický základ, čo prirodzene vedie človeka
k meditácii nad textami. Speváčka, ktorá je na hudobnej scéne už niekoľko rokov, priniesla svojou hudobnou službou posolstvo zo vzťahu, ktorý vytvára s Ježišom Kristom. (Miroslav Dargaj)

DVOJKA
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František Dancák: K Márii voláme
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lumen

03.03. (pondelok) 16.05 Univerzita tretieho veku: Mária a Cirkev – autor: Anton
Ziolkovský
04.03. (utorok) 19.30 Listy z osamelého
ostrova: List do Sárd ⓬ – dokumentárny
seriál o Turecku a o ostrove Patmos, ktorým boli určené najznámejšie a najprekladanejšie listy 20.15 Vnútorné uzdravenie
(3) – záznam zo seminára pátra Eliasa
Vellu v Trenčíne 21.15 Rehoľná abeceda
– Adam Łuba SAC, predstavený rehoľnej
komunity pallotínov v Spišskej Novej Vsi
05.03. (streda) 19.30 Kristova tunika ⓬
– dokument o tajomstve Kristovej tuniky
uchovávanej v nemeckom meste Trier,
ktorá pripomína Turínske plátno 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
20.20 Fundamenty: Ako môžeme poznať
Boha? – diskusná relácia, ktorá rozoberá
Katechizmus Katolíckej cirkvi
06.03. (štvrtok) 19.30 Nádej z Beninu
⓬ – filmový pohľad na život a formáciu
bohoslovcov v troch seminároch v Benine,
ktoré Cirkev na Slovensku finančne i duchovne dlhodobo podporuje
07.03. (piatok) 16.00 Krížová cesta –
záznam z Marianky pri Bratislave 17.30
Kto je pápež František? – dokument
s doposiaľ nevydanými nahrávkami zo
života kardinála Bergoglia; o udalostiach
konkláve a prvom vystúpení Svätého Otca
Františka 20.25 EFFETA (Mt 4, 1 – 11) – zamyslenie nad nedeľným evanjeliom 21.55
Ostrov ⓯ – film o mníchovi Anatolijovi,
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01.03. (sobota) 11.35 Na ceste po južnom
Jordánsku – dokument
02.03. (nedeľa) 12.45 Orientácie 13.10
Slovo 00.25 Slovo R
04.03. (utorok) 14.50 Orientácie R
05.03. (streda) 10.25 Pôst ako cesta 17.00
Popolcová streda – bohoslužba
09.03. (nedeľa) 10.00 Bohoslužba 14.10
Orientácie 14.40 Slovo 00.25 Slovo R
10.03. (pondelok) 20.05 Kardinál Jozef
Tomko
11.03. (utorok) 09.25 Kardinál Jozef
Tomko 14.00 Orientácie R
12.03. (streda) 09.55 Na ceste po Walese
– dokument 12.40 Folklór
13.03. (štvrtok) 09.45 Na ceste po severnom Laose – dokument
14.03. (piatok) 12.30 Folklór
16.03. (nedeľa) 11.15 Na ceste po švajčiarskych Alpách – dokument 14.05
Orientácie 14.35 Slovo – don Jozef Luscoň
00.35 Slovo R
rádio slovensko
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie
na dnešný deň
Nedeľa 21.05 Cesty

rádio slovensko a regina

Liturgické
pexeso

02.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje
Jozef Dúc
09.03. (nedeľa) 09.05 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa
P. P. Gojdiča; slávi Mons. Ján Babjak,
prešovský arcibiskup metropolita
16.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons.
Anton Fabián

Lítijník
Súčasťou myrovania je rozdávanie
antidoru – prosfory. Tá sa
svätí na veľkej večierni sviatku
predchádzajúci večer. Časť
večierne, kde sa spievajú príslušné
stichiry a modlitby, sa volá lítia.
Práve podľa nej je pomenovaný
bohoslužobný predmet, lítijník,
ktorý sa pri tomto posvätení
používa. Spolu s prosforami sa
svätí aj pšeničné zrno, olivový olej
a víno. V monastieroch bol pôvodne
na záver lítie pred polnocou
podávaný kúsok chleba s olejom
a pohár vína. Hneď po jedení mnísi
pokračovali v bohoslužbe, spievajúc
utiereň.

rádio regina
Utorok 20.00 Viera v živote R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15
Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
rádio devín
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená.

Dve percentá z dane
V prípade, že máte záujem podporiť
dvoma percentami z daní aktivity
Gréckokatolíckej cirkvi, ponúkame
vám informácie o niektorých jej
organizáciách.
Názov: Sv. Ján Krstiteľ, n. f.
Sídlo: Sládkovičova 23, 080 01 Prešov
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO/SID: 15 3 6 1 6 7 1 2 6
Názov: Sigord pre rodinu
Sídlo: Zlatá Baňa – Sigord č. 134,
082 52 Zlatá Baňa
Právna forma: 701 – Združenie
IČO/SID: 15 4 2 0 8 5 3 1 4
Názov: Pútnické centrum Hora Zvir
v Litmanovej
Sídlo: Litmanová 10, 065 31 Jarabina
Právna forma: 721 – Cirkevná organizácia
IČO/SID: 4 2 2 2 9 8 9 8
Názov: Gréckokatolícka charita
Prešov
Sídlo: Hlavná 2, 080 01 Prešov
Právna forma: Účelové zariadenie
cirkvi
IČO/SID: 15 3 5 5 1 4 3 8 8
Názov: Občianske združenie OZ Bárka
Sídlo: Juskova Voľa 118, 094 12,
Vechec
Právna forma: 701 – Združenie
IČO/SID: 15 3 7 8 8 3 6 9 1

Pomôcky:
Kurima,
Okna,
Salazar, Uša

Posila

Bylina
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slovo

Vodca Hunov
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odpad pri
výrobe cukru Romančíka

Predložka

Koniec
modlitby
Základná
číslovka

Sídlo zraku

3. časť
tajničky
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predložka
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skratka

Bamia

Stavebný
prvok
Ženské meno
Druh básne

Privádzala
na svet

Východoslov.
obec
Askéta,
po česky
Sladkovodná
ryba

Skratka súhv.
Ariel

Krk

Kód
Uzbekistanu
Rybárske
náradia

Lekárska
komisia

Svätožiara

Medikament

Nápoj

Bieloruské
mesto
2x znížený
tón „a“
Registrovaná
tona
Kosák,
zastaralo

Hlien

Hudobná
stupnica
Šport. kód
Lýbie

Zasial si
MPZ áut Peru
Chorobo
plodná
baktéria

2. časť
tajničky
Stará plošná
miera

Tibavka

Päta, po česky

Oblialo
horúcou
vodou

Rímske číslo 2

Austrálsky
leňoch

Cievka
na navíjanie
vlákna

1. časť
tajničky

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický

Predpona
nepraviek
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Vojenský
dvod,
zastaralo

Legenda: ACETÓN, AKCIA, AKTÉR, ATRAMENT, BANÍCI,
BREZA, CIEĽ, CYSTY, ČNOSŤ, DLAHA, ENTER, ETAPA, HLASY,
HRADY, HRANICA, KATÓDA, KVETY, OKRESY, OPERETA, OPICA, OŠTEP, PAŠIE, PLASTIKA, POTOPA, PRAMENE, PRÍKLADY,
SENEC, SKICA, SKLADY, SKRAT, SLEDE, SLNKO, STOKA,
STROM, ŠPORT, TREZOR, UČITEĽ, ÚSEKY, ÚTOKY, VIANOCE,
VIERA, VIETOR, VLAHA, VÝKRES, ZÁPACH, ZLEPENEC, ŽREBY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 3. Krížovka: Prikázania Pánove sú
jasné, osvecujú oči. Osemsmerovka: Konajme malé veci, ale
s veľkou láskou.
Výherca: Mária Bežovská z Bežoviec. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Odpustové slávnosti
Gréckokatolíckej cirkvi
Prešovská archieparchia
HRABSKÉ – 11. máj, nedeľa (bl. hieromučeník Vasiľ Hopko)
RAFAJOVCE – 8. jún, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
KRÁSNY BROD – 15. jún, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
MALÁ POĽANA – 22. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
PREŠOV – 22. jún, nedeľa (Narodenie sv. Jána Krstiteľa)
SABINOV – 29. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
LEVOČA – 6. júl, nedeľa (Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách)
STROPKOV – 6. júl, nedeľa (sv. Cyril a Metod)
RUSKÉ PEKĽANY – 12. júl, sobota (bl. hieromučeník P. P. Gojdič OSBM)
SEČOVSKÁ POLIANKA – 20. júl, nedeľa (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
LITMANOVÁ – 3. august, nedeľa (hlavná púť, výročie zjavení)
BUKOVÁ HôRKA – 10. august, nedeľa (Premenenie Pána)
ŠAŠOVÁ – 10. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ĽUTINA – 17. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ – 24. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

Košická eparchia
SLOVINKY – 27. apríl, nedeľa (veľkomučeník a divotvorca Juraj)
ŠAŠTÍN – 24. máj, sobota (celoeparchiálna púť k Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke)
MICHALOVCE – 8. jún, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
SEČOVCE – 5. júl, nedeľa (sv. Cyril a Metod)
VEĽKÉ KAPUŠANY – 20. júl, nedeľa (bl. hieromučeník Peter Pavol Gojdič)
KLOKOČOV – 10. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
KOŠICE – 7. september, nedeľa (Narodenie Presvätej Bohorodičky)
TREBIŠOV – 23. november, nedeľa (Nedeľa Krista Kráľa)

Bratislavská eparchia
ŠAŠTÍN – 28. jún, sobota (Spolutrpiaca Bohorodička)
BRATISLAVA – 29. jún, nedeľa (sv. Peter a Pavol)
BRATISLAVA – 14. september, nedeľa (Povýšenie sv. Kríža)

Metropolitné púte
DEVÍN – 3. máj, sobota (Cyrilo-metodská púť)
KRAKOV – 24. máj, sobota (Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva)
ĽUTINA – 9. september, utorok (Metropolitná púť kňazov)

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
28.02. – 02.03. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu
Vranov nad Topľou-Čemerné. Veková kategória
účastníkov je od 9 do 30 rokov.
28.02. – 02.03. Fórum služobníkov mladých. Formač
ný víkend pre mladých, ktorí slúžia mladým (stretnu
tie animátorov z rôznych spoločenstiev). V rámci
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku existuje viacero
iniciatív, hnutí a spoločenstiev, ktoré sa venujú službe
mládeži. Niet pochybností o tom, že všetky aktivity
prinášajú požehnané ovocie. Sme však presvedčení,
že to požehnanie a ovocie by bolo väčšie, keby sme
pri tom viac spolupracovali, keby sme menej vnímali
tých druhých ako konkurenciu, naučili sa tešiť z ich
darov a vedeli si navzájom slúžiť. Aby sa to mohlo
stať, je nutné, aby sme sa stretli, spoznali, odhodili
predsudky a spoločne snívali sny, ktoré má Boh so
svojím ľudom. Fórum služobníkov mladých chce byť
takouto platformou stretnutia. Ak ťa Boh volá k službe mladým, prijmi jeho pozvanie. (otec Milan Záleha)
07. – 09.03. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
21. – 23.03. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov
Bardejov a Hrabské. Veková kategória účastníkov je
od 9 do 30 rokov.
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
04.03. – 07.03. Prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi. Pozývame vás prežiť čas jarných prázdnin v spoločenstve ďalších rodín v Centre pre rodinu na Sigorde. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre
vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi
voľnočasovými aktivitami nielen pre deti. Je pripravený aj čas rodinnej modlitby, duchovného slova či
filmové večery. Príspevok na rodinu je 120 eur.
13.03. – 16.03. Kurz prípravy na manželstvo. Ak
sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte
len uvažujete, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Viac o kurze prípravy na manželstvo sa môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok na osobu je 60 eur.
21.03. – 23.03. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
Príspevok je 80 eur za manželský pár.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
01.03. Fatimská sobota (10.00 h)
09.03. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
01.03. Fatimská sobota (08.30 h)
25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
01.03. Fatimská sobota (10.30 h)
02.03. Večiereň – začiatok Veľkého pôstu (17.00 h)
09.03. Malá púť (09.00 h)
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.30 h)

