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Upevňujte sa v Pánovi
Spišskonovoveský protopresbyterát
Tento protopresbyterát dnes pozostáva zo siedmich farností, z ktorých je počtom veriacich
najväčšia farnosť Spišská Nová Ves. Napriek tomu z celkového počtu obyvateľov
tvorí počet gréckokatolíkov len 2,1 % z celku (1 356 gréckokatolíkov).

D

ekanát tvoria farnosti Gelnica, ktorá je
najmladšou farnosťou
protopresbyterátu, Helcmanovce, Kojšov, Poráč, Slovinky
a Závadka. Územne sa dekanát
rozprestiera na historicky veľmi
zaujímavých miestach. Dejiny
Spiša, konkrétne gréckokatolíkov žijúcich na tomto území, sú
dodnes veľmi málo preskúmané, ale aj to málo vie zaujať.

História

Najstaršia písomná zmienka
o obci pochádza z roku 1268
a týka sa práve Spišskej Novej
Vsi. Najstarší chrám, ktorý
môžeme písomne doložiť, je
zo 17. storočia a nachádza sa
v Helcmanovciach. Nádherné
historické pamiatky vyzývajú
každého okoloidúceho premýšľať o duchovnom základe
spišskej lokality. Prešlo tadiaľ
niekoľko národov, každý z nich
na tomto území niečo zanechal,

napríklad po tatárskom vpáde
bol celý priestor Slovenského
Rudohoria osídlený Nemcami zo Saska. Títo obyvatelia
boli rímskokatolíci, ktorých
potomkovia sa neskôr priklonili k luteránskej reformácii,
čo nám hovorí o latinizácii
a neskôr aj luteranizácii ľudu.
Vyučovanie svätých solúnskych
bratov Cyrila a Metoda sa však
medzi spomínanými rôznymi
vplyvmi nestratilo. Aj na tomto
území pokračovalo zásluhou
ich žiakov. Na niektorých
miestach sa byzantská tradícia
úplne vytratila, no faktom je, že
po určitých ťažkých obdobiach
sa gréckokatolíci na území opäť
ukázali. Takto to napríklad bolo
aj v obci Slovinky. Najčastejším
dôvodom návratu gréckokatolíkov bola práca.
Z histórie tohto územia ešte
spomenieme Jozefa Zmija
Miklošíka, rodáka z obce Slovinky, ktorý bol, ako to uvádza

Štatistika
Gréckokatolíkov: 5 725
Farností: 7		
Filiálok: 2
Chrámov: 7		
Kaplniek: 7
Najstarší chrám: Chrám archanjela Michala v Helcmanovciach
(17. storočie), NKP
Najnovší chrám: Chrám svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Prakovciach (2009)
Prvý doložený kňaz: Alexej v Poráči (1669)
zdroj: Košická eparchia 2013, www.grkatpo.sk

schematizmus z roku 1838,
prvým oficiálne vymenovaným
maliarom Prešovskej eparchie
(1832). Štúdiá vo Viedni úspešne
ukončil v roku 1823 a je autorom
ikonostasu v Kojšove z roku 1833.

Zaujímavosti

Medzi zaujímavosti v tomto
protopresbyteráte radíme
predovšetkým chrámy, ktoré
upútajú svojou historicitou.
Napríklad spomínaný chrám
v Helcmanovciach prešiel mnohými prestavbami, kým nadobudol dnešnú podobu. Najprv
bol kaplnkou, po požiari v roku
1885 bola k chrámu pristavená
južná loď a v roku 1943 severná loď, ktorými dostal chrám
pôdorys kríža.
Spomenieme aj drevené
chrámy, ktoré sa svojho času
nachádzali v obciach Kojšov,
Poráč a Závadka. V dnešných
časoch však už nejestvujú.
Ich úlohu prebrali murované,
ktoré sú spoločne s chrámom
v Slovinkách zapísané v zozname národných kultúrnych
pamiatok.
V chráme v Slovinkách sa
nachádza drevená krstiteľnica z roku 1701. Je dedičstvom
pôvodného dreveného chrámu.
Tento najstarší kultový predmet
farnosti je zhotovený z jedného
kusa dreva. Momentálne je výstavným exponátom Východoslovenského múzea v Košiciach.

Farnosť Poráč sa môže pýšiť
ženským speváckym zborom
Dimitrios, ktorý vznikol v roku
1999 z iniciatívy miestneho
kňaza otca Milana Gábora.
Dodnes liturgickými spevmi
v staroslovienskom jazyku duchovne obohacuje bohoslužby
nielen v Poráči, ale aj na festivaloch duchovnej piesne, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje.
Významným speváckym
telesom v protopresbyteráte
je aj mladší chrámový zbor
Megalinarion zo Spišskej Novej
Vsi, ktorý v tomto roku oslávi
10. výročie svojho vzniku.
V Helcmanovciach od roku
1889 pôsobí Bansko-robotnícky
spolok, ktorý v minulosti plnil
úlohu sociálnej zábezpeky pre
baníkov a ich rodiny.
Na záver spomenieme
farnosť, ktorou sme aj začínali.
Chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi je výnimočný
tým, že v ňom nájdete približne
400 m2 nádherne vyzdobeného
interiéru. Veľkoplošné nástenné
mozaiky pochádzajú z dielne
otca Kamila Drába CSsR, absolventa školy otca Marka Rupnika
SJ. V tomto chráme slúžil 2.
marca 1997 dopoludnia prvú archijerskú svätú liturgiu vladyka
Milan Chautur, ktorý bol popoludní inštalovaný v Košiciach
za apoštolského exarchu. n
Jozef Petričko

z obsahu
8 Mikulášska mozaika
oslavy sviatku sv. Mikuláša
10 Za zjednotene všetkých
o jednote kresťanov
12 Humanae vitae
50 rokov od Druhého
vatikánskeho koncilu (1)
14 Čo protestantov provokuje
na katolíkoch?
rozhovor s manželmi
Ekmanovcami
16 Ako múdro požičiavať?
Biblia a peniaze
18 Vyslovme áno radosti
na P15 v Poprade
katechéza mladým
19 Svedectvo čistoty
príbeh Anky Kolesárovej
20 Nenápadná služba
v skrytosti monastiera
21 Tropáre
liturgická katechéza
21 Úpenlivá prosba
o odpustenie a o pomoc
biblická katechéza
24 Mariánska ikonografia
zamyslenie nad ikonou (7)

Každý máme ohraničený priestor na časovej
osi pozemského života. Cítime, že tento
úsek sa nám skracuje priveľmi rýchlo, a tak
v snahe nič nepremeškať ešte viac zrýchľujeme tempo. Navzájom sa spontánne
väčšinou aj v „dobrej viere, pre väčšie dobro“
predbiehame v aktivitách, profesionálnom
raste, kariérnom postupe. Motívom býva
vyšší spoločenský status, upevnenie pozícií, sociálne zabezpečenie blízkych i svoje
vlastné. Ale pritom vždy zostávame na svojej
„malej kôpke piesočku“ v presvedčení, že
na iné, globálnejšie ovplyvnenie a mravné
zušľachtenie osobného a spoločenského
života nemáme dosah. Alibizmus, ktorým
vo svedomí ospravedlňujeme „racionálne
kompromisy“, ako často slušne nazývame
osobné morálne prešľapy i stavovské zlyhania, aj aféry a kauzy v rôznych spoločenských
kruhoch či vrstvách, zlyhania morálnych
autorít, cirkevných či sekulárnych, a k tomu
naše osobné pády, otriasajú vierou a nádejou
nielen na lepší zajtrajšok, ale dokonca aj
večnosť stále väčšieho počtu ľudí.
Ak sa aj zhodneme na tom, že toto je
reálna skutočnosť, ktorú vidíme okolo seba,
musíme si uvedomiť, že ako nemennú sa
nám ju snaží predstaviť len zlý duch. Ten
sa zo všemocného boľševika za ostatných
dvadsaťpäť rokov pretransformoval do rôznych podôb. Naďalej infikuje svedomie
servilnosťou, pevné prejavenie morálne
čistého vlastného názoru pred nadriadeným
či v kolektíve považuje za trúfalosť. Strach,
ľahostajnosť a tolerancia okolia akoby
bezbreho upevňovali jeho moc. Mnohí pod
tlakom okolností strácajú nádej a ocitajú sa
akoby v slepej uličke.
Veriaci človek však aj tu má východisko!
My máme nádej vo viere v Ježiša Krista.
Spomeňme si na mocné a pevné: „Nebojte
sa“ sv. Jána Pavla II., ktoré zaznelo na Námestí sv. Petra a nieslo sa do celého sveta ako
nezastaviteľné cunami. O pár rokov neskôr
nám tento veľký pápež povedal: „Človek je
predsa len viac ako len nečinný svedok vstupu Boha do dejín. Ježiš nás pozýva aktívne

hľadať ,Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť‘
a učiniť z tohto hľadania našu najdôležitejšiu činnosť.“ (sv. Ján Pavol II., 6. december
2000)
A ako na to? Sv. apoštol Pavol v Liste
Efezanom nás vyzýva, aby sme boli Boží
bojovníci: „Napokon, upevňujte sa v Pánovi
a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj,
aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás
nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto
temného sveta, so zloduchmi v nebeských
sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby
ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať
a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri
všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete
uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je
Božie slovo!“ (6, 10 – 18)
Áno, toto je východisko a cesta kresťana
dneška, viac či menej k nej patria čiastočné
zlyhania, pochybnosti, krehkosť nádeje,
malosť viery, záchvevy až k fundamentom,
ale ako hovorí istý teológ, „čo je bez chvenia,
nie je pevné“! Nebojme sa, ak sa zatrasie
pokrytecký farizejský element ľudského
prvku v Cirkvi, aj keď desaťročia stavaný
na piedestál, ktorý mu nepatril. Lebo, milí
čitatelia, „nikto nie je ponechaný napospas
vlastnej slabosti: Ježiš Kristus, ktorý za nás
trpel, vám stojí po boku a prosí vás, aby ste
mu dôverovali. On povedal: ,Poďte ku mne
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení...‘“
(sv. Ján Pavol II., príhovor z 20. augusta 1997)
Majme teda vieru! Upevňujme sa v Pánovi, žime čnostne, trpezlivo čakajme
na milostivý čas Svätého Ducha a vedzme, že
konečným víťazom všetkých zápasov je Boh!

PaedDr. Jaroslav Štefanko
spišskonovoveský protopresbyter
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Návrh písomného uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré požaduje zákaz tzv. náhradného materstva
v Európskej únii pripravila slovenská
europoslankyňa Anna Záborská.
Oznámila to 8. decembra. „Náhradné
materstvo predstavuje porušenie
ľudských práv žien, ale tiež takto
narodených detí. Z dieťaťa sa stáva
tovar, ktorý objednávatelia môžu, ale
nemusia prevziať, napríklad vtedy, ak
sa dieťa narodí s dedičnou chorobou
alebo postihnutím,“ uviedla Záborská.

Slovenská europoslankyňa Anna
Záborská prevzala 12. decembra
Medzinárodnú cenu Bonifáca VIII.
Za kultúru pokoja v talianskom meste
Anagni. Cenu od roku 2003 udeľuje
Academia Bonifaciana v Anagni
vybraným osobnostiam za propagovanie hodnôt pokoja a spolunažívania
národov.

Z Mósulu pred Islamským štátom
utieklo už 160 000 kresťanov. Pre
nezávislú irackú spravodajskú stránku
AlmadaPress to 13. decembra
povedal kresťanský právnik, poslanec
parlamentu Imád Júchaná. Po dobytí Mósulu nariadil Islamský štát
kresťanom, aby buď konvertovali
na islam, alebo začali odvádzať daň
za praktizovanie svojej viery – inak
budú usmrtení. „Väčšina kresťanov
však našla útočisko v Kurdistane,
autonómnom území na severe Iraku,“
dodal právnik. (TASR)

Slovenský historický ústav v Ríme
slávnostne inaugurovali 15. decembra v reprezentačných priestoroch
Veľvyslanectva Slovenskej republiky
v Taliansku. Jeho hlavným poslaním
je umožniť slovenským bádateľom
realizovať výskumy v archívoch,
knižniciach a galériách vo Vatikáne
a Taliansku. Ústav povedie prof. Emília Hrabovec. Na slávnostnom akte sa
zúčastnila delegácia vedená predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim za účasti
poslancov Jozefa Mikloška a Dušana
Čaploviča. Z cirkevných predstaviteľov sa zúčastnili kardinál Walter
Brandmüller, emeritný predseda
Pápežského výboru pre historické
vedy, spolu s jeho súčasným predsedom Bernardom Ardurom O.Praem.,
sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, rektor
Pápežskej univerzity Angelicum Konštanc Adam OP a ďalší.
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Mons. Milan Chautur navštívil slovenských
gréckokatolíkov v Mníchove

Vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, spolu so sekretárom
otcom Róbertom Jágrom navštívili 29. novembra – 3. decembra
slovenských gréckokatolíkov
v Mníchove. Miestna komunita veriacich na čele s otcom
Jurajom Bujňákom pripravila
bohatý program.
V sobotu 29. novembra sa
vladyka stretol s mladými gréckokatolíckymi rodinami na tzv.

katarínskej slávnosti.
Príjemné posedenie
pri slovenskom guľáši
pripravili kuchárky pod
vedením Aničky Bombalovej.
Vladyka Milan slávil
30. novembra po prvýkrát v Mníchove archijerejskú svätú liturgiu
v chráme otcov redemptoristov. Pred svätou
liturgiou sa uskutočnilo
posvätenie oltárnej
plachty, svietnikov,
evanjeliára a liturgických nádob. Na svätej
liturgii sa zúčastnil
zástupca Arcibiskupstva Mníchov-Freising, emeritný svätiaci
biskup Mons. Engelbert Siebler,
Dr. Lothar Waldmueller, zástupca Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi otec Ivan Machuzak
a generálna konzulka Slovenskej republiky v Mníchove pani
Veronika Lombardiniová.
V homílii vladyka Milan poukázal na aktuálnosť samaritánskej pomoci v dnešnej moder-

nej dobe, ktorá je čím ďalej,
tým viac poznačená sebectvom,
neláskou a egoizmom. Slávenie
liturgie obohatil spev veriacich
pod vedením kantoriek Márie
Dzurovčínovej a Oľgy Fejerčákovej.
Nedeľný program pokračoval
na Hlavnej stanici v Mníchove,
kde vladyka Milan posvätil nový
drevený betlehem. Na slávnostnom inštalovaní sa zúčastnili
veriaci z poľského katolíckeho spoločenstva, slovenskí
gréckokatolíci a veriaci Gréckej
pravoslávnej cirkvi v Mníchove.
Nechýbali zástupcovia generálnych konzulátov, zástupca
riaditeľa hlavnej stanice v Mníchove, členovia Maltézskeho
rádu a zástupca primátora
mesta Mníchov.
Na tretí deň vladyka Milan
Chautur CSsR navštívil rímskokatolícku Farnosť sv. Michala
a večer viedol zasadnutie miestneho kurátorského zboru. Večer
sa ukončil hokejovým zápasom
slovenských a nemeckých nadšencov. (Juraj Bujňák)

V Cirkvi sa začal Rok zasväteného života
„Očakávam, že prebudíte svet,
pretože charakteristickým
rysom zasväteného života je
proroctvo,“ píše pápež František
v apoštolskom listu napísanom
pri príležitosti otvorenia Roka
zasväteného života. Navrhuje
niekoľko podnetov na reflexiu.
Podľa Františka sú zasvätení
ľudia povolaní k tomu, aby
zakúsili a ukázali svetu, že Boh
je schopný naplniť ľudské srdce.
„Očakáva vás celé ľudstvo:
ľudia, ktorí stratili každú nádej;
rodiny v ťažkostiach; opustené
deti; mladí, ktorí majú skazenú
budúcnosť; chorí a opustení
starí ľudia; boháči nasýtení
majetkom, ktorí však majú
prázdne srdce; muži a ženy
hľadajúci zmysel života a túžiaci po božských veciach,“ píše
a vyzýva zasvätené osoby, aby
vyšli na existenčnú perifériu.
Na slová Svätého Otca Františka je odpoveďou aj svetová

modlitbová
reťaz kláštorov
pri príležitosti
Roka zasväteného
života, ktorá sa
začala 8. decembra, na sviatok
Počatia Presvätej
Bohorodičky. Jednotlivé mníšske
kláštory sveta sa
takto v priebehu najbližšieho
roka majú možnosť zúčastniť
na programe k Roku zasväteného života, vytvoreného
Kongregáciou pre inštitúty
zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Reťaz
odštartovalo šesť kláštorov osobitného mníšskeho významu
vo svete: benediktíni na Mount
Angel Abbey v Saint Benedicte
v americkom Oregone, cisterciánska kongregácia z Casamari v Kláštore Nanebovzatia
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V Prešove sa uskutočnilo ďalšie vedecké kolokvium
Disputationes quodlibetales
Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove v spolupráci s Poľskou filozofickou spoločnosťou
v Tešíne a pobočkou Ústredia
katolíckej inteligencie v Prešove
zorganizovala 20. novembra 2014 vedecké kolokvium
s medzinárodnou účasťou
v rámci Týždňa vedy a techniky. Išlo o 18. ročník kolokvia
Disputationes quodlibetales pod
názvom Náboženstvo v situácii
25 rokov po nežnej revolúcii. Kolokvium otvoril vedúci Katedry
filozofie a religionistiky GTF PU
v Prešove prof. Pavol Dancák.
V úvode sa prihovoril emeritný
vedúci katedry Jozef Voskár.

Témy príspevkov sa sústreďovali
na reflexiu súčasných spoločenských problémov týkajúcich sa
oblasti filozofie, etiky a religi-

Gymnazisti piekli mafiny pre africké deti
Myšlienka dobročinnej zbierky Mafin pre Afriku sa zrodila
na triednických hodinách 3. B
na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Študenti sa
rozhodli pomôcť humanitárnej
organizácii Viac než šperk, kto-

rá pomáha deťom v núdzi a osamelým matkám v Keni. Preto 1.
decembra 2014 začali s pečením
mafinov, aby štedrých darcov
mohli odmeniť. V priestoroch
školy sa za tri dni podarilo
vyzbierať 110 eur a dobrodincom

rozdali viac ako 160 mafinov.
Projekt prekročil hranice triedy.
Mnohí študenti z iných tried
ponúkli svoju pomoc pri pečení
aj pri zbierke. (E. Jarošová, -tr)

Katolícky laický misionár Jude Antoine navštívil Sabinov
Vo štvrtok 4. decembra 2014
navštívil Sabinov katolícky
laický misionár z Malajzie Jude
Antoine. Stretol sa s členmi
spoločenstiev Filip a Joel, ktorí
sa vo farnosti pravidelne stretávajú na modlitbách. Zúčastnil
sa na modlitbe chvál a potom
sa prítomným prihovoril. Vo
večerných hodinách sa v Mestskom dome kultúry v Sabinove
uskutočnilo evanjelizačné

v Asmare v Eritrei, kamaldulská
kongregácia v Shantivaname
v Indii, sestry klarisky v Kláštore sv. Kláry v Assisi, sestry
dominikánky v Kláštore sv.
Kataríny v Arequipe v Peru
a bosé karmelitánky v Kláštore
Vtelenia v španielskej Ávile.
Modlitbová reťaz prebieha aj
na Slovensku. Rozpis komunít,
ktoré sa modlia, možno nájsť
na stránke www.zasvatenyzivot.
sk. (TS ČBK, TK KBS)

onistiky. Za účasti študentov
vystúpilo na kolokviu trinásť
prednášateľov. (Radovan Šoltés)

stretnutie, pri ktorom hudobne
a spevom viedla modlitbu kapela Joel worship band zo Sabinova. V rámci tejto evanjelizácie,
na ktorej sa zúčastnilo 400 ľudí
zo Sabinova a okolia, sa Jude
Antoine prítomným prihovoril
a viedol modlitby za uzdravenie. Na stretnutí sa zúčastnil aj
primátor mesta Sabinov Peter
Molčan. (Slavomír Palfi)

Kyrillomethodeon a Chrysostomos pred Vianocami
koncertovali v Bratislave
Koncert zboru Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta
Ladislava Sabolčáka sa uskutočnil 17. decembra 2014 v Kostole
sv. Ladislava v centre Bratislavy.
Na koncerte pod názvom Nova
radosť stala odzneli okrem
cirkevnoslovanských liturgických spevov aj tradičné rusínske

a ukrajinské koledy. Predvianočnú atmosféru si zboristi
i poslucháči mohli vychutnávať
aj počas recepcie vo veľkej sále
eparchiálneho úradu.
Zbor Chrysostomos predviedol svoje spevácke umenie pod
taktovkou dirigenta Martina
Škovieru 18. decembra v Kated-

rále sv. Šebastiána. Na tento deň
pripadla aj liturgická spomienka na sv. Šebastiána. Účastníci
koncertu si mohli vypočuť
vianočné spevy byzantsko-slovanskej liturgie a koledy. Okrem
zboru sa na koncerte predstavila aj Katarína Krčmarová a Eva
Battyányiová. (Stanislav Gábor)


Kurz Filip sa uskutočnil 28. – 30.
novembra 2014 v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Božia láska, Hriech, Spása
skrze Ježiša Krista, Viera a obrátenie,
Spoločenstvo, to boli témy, ktoré boli
hlásané evanjelizačným tímom Petra
Liptáka z Košíc. Na kurze sa zúčastnilo 70 mladých z farností Prešovskej
archieparchie. (Erich Eštvan)

V gréckokatolíckej farnosti
Petrikovce slávili v nedeľu 30. novembra 2014 sedemdesiate výročie
oslobodenia obce. Slávnosť sa
začala svätou liturgiou v miestnom
farskom chráme. Slávili ju kňazi, ktorí
pôsobili v tejto farnosti. Hlavným
celebrantom bol otec Miroslav Labač
a v homílii sa veriacim prihovoril
otec Ľubomír Novák. Po liturgii
nasledovalo požehnanie obnoveného kríža, ktorý veriacim pripomína
výročie oslobodenia. Nasledovala
panychída za padlých vojakov, ktorí
zomreli pri oslobodzovaní obce,
za kňazov a rehoľníčky, ktoré účinkovali v tejto farnosti. Po slávnostnom
obede na obecnom úrade nasledovalo posvätenie pamätnej tabule,
osadenej k výročiu oslobodenia.
(Tomáš Haburaj)

Nový hovorca Konferencie biskupov Slovenska bol vymenovaný
1. decembra 2014. Martin Kramara
nahradil v úrade Jozefa Kováčika,
ktorý bol vymenovaný za programového riaditeľa TV LUX.

Výber z celoživotnej tvorby
akademického maliara Mikuláša
Klimčáka so zameraním na dejiny
Veľkej Moravy a cyrilo-metodskú
misiu predstavuje výstava, ktorú 4.
decembra 2014 otvorili v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
Záujemcovia na nej môžu vidieť
zhruba 90 originálov výtvarných diel
vrátane gobelínov od tohto 93-ročného umelca, rodáka z Humenného.
(TASR)

Rada pre laické apoštolské
hnutia a Fórum kresťanských
inštitúcií sa stretli 4. decembra 2014
v Trnave s trnavským arcibiskupom
Jánom Oroschom a s bratislavským
eparchom Petrom Rusnákom.
Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako
45 zástupcov vedúcich lídrov hnutí,
združení a spoločenstiev Trnavskej
arcidiecézy. Vladyka Rusnák vo svojom príhovore skonštatoval prílišné
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sústredenie sa na aktivity a vyzval
spoločenstvá k hľadaniu Boha v aktivite, a nielen k aktivite samotnej.
Dotkol sa aj témy pôsobenia laikov
vo farnosti a jednoty farností.

Decembrovú fatimskú sobotu
slávili na hore Zvir 6. decembra
2014. Program sa začal modlitbou
rozjímavého ruženca, po ktorom
nasledovala svätá liturgia. V homílii
sa pútnikom prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory
Zvir. Pozornosť veriacich zameral
na osobu svätého Mikuláša, ktorý
by sa nestal svätým, ak by všetko, čo
konal, nekonal z lásky. Po svätej liturgii nasledovala modlitba Korunky
Božieho milosrdenstva a modlitba
zverenia sa Panne Márii Fatimskej.
(Matúš Marčák)

Prvú gréckokatolícku svätú
liturgiu v novej kaplnke gelnickej
nemocnice slávil 7. decembra 2014
otec Ján Čižmár. Kaplnka Svätej
Trojice bude ekumenická a striedať
sa tu budú rímskokatolícke, gréckokatolícke, evanjelické a pravoslávne
bohoslužby. V kaplnke sa nachádza replika Svätej Trojice Andreja
Rubleva i replika obrazu sv. Serafína
Sarovského a Panny Márie Pomocnice. (Marek Leskovjan)
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V Prešove prijalo sedem bohoslovcov poddiakonát
Sedem seminaristov Gréckokatolíckeho kňazského seminára
bl. biskupa P. P. Gojdiča, ktorí
navštevujú 5. ročník Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove,
prijalo 8. decembra v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove z rúk

pomocného biskupa Prešovskej
archieparchie vladyku Milana
Lacha SJ poddiakonát. Marek
Čan, Pavol Dancák ml., Jozef
Kavčák, Jozef Mačejovský,
Ján Marčák, Ján Murgáš a Ján
Slobodník boli pred svätou
liturgiou ustanovení za poddia-

Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú
celebroval Mons. Milan Lach
SJ, prešovský pomocný biskup.
Liturgiu spevom obohatili
študenti Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Po svätej liturgii
sa sto účastníkov presunulo
do metodicko-pedagogického

centra, kde im svoje skúsenosti
a poznatky odprezentovali lektori. Otec Peter Jakub, riaditeľ
Centra pre rodinu na Sigorde, predstavil východiskovú
situáciu vo vyučovaní programu
Teen star, otec Cyril Jančišin
ponúkol myšlienky teológie tela

V sobotu 6. decembra, na sviatok svätého Mikuláša a pri príležitosti decembrovej fatimskej
soboty, otvoril v bazilike minor
v Michalovciach vladyka Milan
Chautur CSsR Rok zasväteného života v Košickej eparchii.
Na otvorení boli prítomní
zástupcovia všetkých rehoľných
komunít Košickej eparchie, protopresbyteri, rehoľní i diecézni
kňazi a hojný počet veriacich.
Program sa začal modlitbou
tretej hodinky, prednáškou otca
Pavla Tomka CSsR a pokračoval

archijerejskou svätou liturgiou. V homílii vladyka Milan
vysvetlil, že zasvätený život je
predovšetkým nasledovaním
Ježiša Krista. Poukázal na význam zasväteného života, ktorý
je odpoveďou na bôle sveta
a dnešnej doby.
Po svätej liturgii nasledoval
Moleben k Presvätej Bohorodičke, modlitba k Panne
Márii za všetky zasvätené osoby
a modlitba pri relikviách bl. M.
Trčku CSsR. Nakoniec bolo ešte
posvätenie banerov, ktoré vla-

dyka Milan odovzdal predstaviteľom rehoľných spoločenstiev
v eparchii a protopresbyterom,
a vysvetlil hlavný symbol
banera, ktorým je východná
lampada. Má zasväteným osobám pripomínať, že majú mať
srdce naplnené Božou milosťou
a láskou. Baner Roka zasväteného života má byť umiestnený
v hlavných chrámoch a rehoľných kaplnkách Košickej eparchie. (Metod Lukačik CSsR)

Prešovský arcibiskup požehnal koledníkov Dobrej noviny

14. decembra sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove konala svätá liturgia
s požehnaním a rozposlaním
koledníkov Dobrej noviny Pre-

šovskej archieparchie. Zúčastnilo sa na nej 238 koledníkov z 11
farností. Svätú liturgiu slávili
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a prešovský

pomocný biskup Milan Lach
SJ. Vysielaciu liturgiu mládežníckymi piesňami sprevádzal
spevácky zbor z Malcova,
Gerlachova a Nižného Tvarožca. Po svätej liturgii nasledoval
obrad požehnania koledníkov
a koledovanie, v ktorom vystúpili koledníci z Brusnice. Potom
sa deti odobrali na malé občerstvenie, po ktorom nasledovalo
vystúpenie dobrovoľníčky
Kataríny Gregovej, ktorá navštívila Keňu. Cez prezentáciu
fotografií a pútavé rozprávanie
sa podelila o svoje zážitky. Pri
odchode koledníci dostali pri
príležitosti 20. ročníka Dobrej
noviny malé srdiečko ako symbol vďaky. (Beáta Baranová)

V Prešove sa uskutočnil metodický deň pedagógov
cirkevných škôl a katechétov
V priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Prešove sa 11.
decembra 2014 uskutočnil Metodický deň riaditeľov a pedagógov cirkevných škôl Prešovského arcibiskupstva a katechétov.

Hlavnou témou bola Sexuálna
výchova – pripravenosť pedagógov, žiakov, rodičov – načrtnutie
situácie a ponuka spolupráce.
Myšlienka sa zrealizovala vďaka
spolupráci Centra pre rodinu

podľa učenia sv. Jána Pavla II.,
Zuzana Lauková s manželom
Petrom Laukom a Františkom
Orlovským oboznámili prítomných s programom Teen staru
o kresťanskej výchove k sexualite. V závere bol priestor
na diskusiu. (GAŠÚ)

V Prešove pribudol betlehem z dielne Rom Art

V Košickej eparchii otvorili Rok zasväteného života


Malá púť sa na hore Zvir konala
7. decembra 2014. Program sa začal
uctením ikony Presvätej Bohorodičky
a modlitbou Ďakovného akatistu.
Nasledovala modlitba slávnostného ruženca a svätá liturgia, ktorej
hlavným slúžiteľom bol otec Peter
Demjanovič, správca farnosti Jarabina. Liturgiu spevom sprevádzal zbor
veriacich z Litmanovej pod vedením
Erika Hrabčáka. (Matúš Marčák)

Členovia farských rád sa 8. – 10.
decembra 2014 stretli v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka
v Juskovej Voli na vzdelávaco-formačnom stretnutí členov farských
rád. 35 účastníkov z protopresbyterátov Hrabské, Bardejov, Vranov nad
Topľou-Čemerné, Svidník, Sabinov,
Snina a Medzilaborce sa mohli oboznámiť s činnosťou centra a plánmi
do budúcnosti. Utorkové dopoludnie
patrilo otcovi Š. Paločkovi, ktorý
povzbudil laikov slúžiacich v Cirkvi
k praktickému a sviatostnému životu.
Na spoločný obed zavítal aj prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ. V prednáške účastníkov

konov vkladaním rúk biskupa
a modlitbou. V homílii vladyka
Milan vychádzal z Božieho
slova a slávenia tajomstva
Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. (Ľubomír Petrík)
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na Sigorde, Gréckokatolíckeho
arcibiskupského školského
úradu v Prešove a Gréckokatolíckeho katechetického úradu
v Prešove. Program sa začal
svätou liturgiou v Katedrále sv.

16. decembra slávnostne
odhalili a posvätili drevený
betlehem na Františkánskom
námestí v Prešove. Autorom
11 dubových sôch je umelecký

rezbár Milan Krajňák, ktorý
ich zhotovil v umeleckej dielni
v Čičave vo Vranovskom okrese.
Pri tvorbe diela mu pomáhali aj
Rómovia z pastoračného centra.

Väčšina sôch je v skutočnej
životnej veľkosti. Betlehem síce
stojí na súkromnom pozemku
iniciátora myšlienky Imricha
Giraška, no je súčasťou parčíka pred Kostolom sv. Jozefa
a františkánskym kláštorom,
a je prístupný verejnosti. Betlehem posvätil košický pomocný biskup Stanislav Stolárik
za prítomnosti prešovského
pomocného biskupa Mons.
Milana Lacha SJ a novozvolenej
primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej. Pri odhalení
navodila sviatočnú atmosféru
svojimi koledami speváčka
Hanka Servická a bohoslovci
Zboru sv. Romana Sladkopevca.
(Mária Pihuličová, TASR)

Metropolita Ján Babjak SJ slávil liturgiu
v novom chráme v Snine
Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ otvoril
21. decembra archijerejskou svätou liturgiou nový gréckokatolícky Chrám bl. hieromučeníka
Vasiľa Hopka v Snine, v lokalite
Brehy, aby v ňom mohli veriaci
sláviť sviatky Narodenia Pána.
Pri tejto príležitosti posvätil aj
bohostánok, aby v ňom mohla

byť prechovávaná Eucharistia.
Slávnostná posviacka sa plánuje
na nedeľu 3. mája 2015.
V homílii sa vladyka Ján
poďakoval veriacim a duchovnému otcovi Danielovi Šarišskému za ich odvahu a ochotu,
s ktorou sa v septembri 2008
pustili do stavby chrámu. Pod
vedením otca Daniela vykonali

veriaci veľa prác svojpomocne.
Preinvestovali takmer 400 000
eur, ktoré pochádzajú zo
zbierok veriacich, z nadácií,
od mesta Snina a z daru vlády
Slovenskej republiky. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor
Sniny Ing. Štefan Milovčík
a takmer 500 veriacich. (Ľubomír Petrík)

Rozoslanie koledníkov a stretnutie
s kresťanskou inteligenciou v Košiciach
V Nedeľu otcov 21. decembra
2014 bolo v košickej Katedrále
Narodenia Presvätej Bohorodičky rušno. Na archijerejskú
liturgiu prišli koledníci Dobrej
noviny z Rakovca nad Ondavou,
Sečoviec a Košíc, aby prijali požehnanie z rúk vladyku Milana
Chautura, košického eparchu.
Súčasťou poslednej nedele pred

vianočnými sviatkami bolo aj
stretnutie s gréckokatolíkmi
činnými vo verejnom a spoločenskom živote. So svedectvom
vzniku rehoľného povolania sa
podelila sestra Petra Sičáková
SNPM, predstavená Kongregácie sestier služobníc Panny
Márie. V diskusii sa prítomní
informovali o podujatiach, kto-

ré obohacujú život veriacej inteligencie v rámci Košíc. Pozreli
si prvé číslo nového televízneho
magazínu o gréckokatolíkoch,
ktorý začína svoju existenciu
na kanáloch lokálnych televízií
a v januári aj v televízii Lux
a Noe. (Michal Hospodár)

www.facebook.com/grkatslovo

oboznámil s aktuálnou situáciou
v Gréckokatolíckej cirkvi a s jeho
ďalšími plánmi. Po spoločnej večeri
sa im poďakoval za službu v Cirkvi
a udelil im archijerejské požehnanie.
Večer si vypočuli príspevok otca M.
Mekela o pastorácii Rómov. V stredu
súdny vikár otec J. Popovič priblížil
pôsobenie farskej rady z pohľadu východného cirkevného práva. (Patrik
Maľarčík)

Hody lásky, tradičná vianočná
akadémia žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku sa
uskutočnila 16. decembra 2014.
Žiaci vystupovali v dopoludňajších
hodinách pred svojimi spolužiakmi. Popoludní sa už priestory pred
kaplnkou zaplnili rodičmi a ďalšími
hosťami. Deti ponúkli bohatý kultúrny a duchovný zážitok a po jeho
skončení sa všetci stretli v školskej
jedálni na krátkom pohostení. Každému chutil tradičný vianočný koláč
i dobrý vianočný punč a medzi koláčmi si deti našli aj svoj vlastnoručne
ozdobený medovník, ktorý pripravili
na krúžku varenia alebo v tvorivých
dielňach počas Dňa otvorených
dverí. (Katarína Hrižová)

Subkomisia pre bioetiku teologickej komisie Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) vydala stanovisko
k tzv. náhradnému materstvu.
Podľa nej predstavuje z morálneho
hľadiska zneužitie a krivdu voči
„sociálnym“, prípadne „genetickým“
rodičom dieťaťa, tzv. náhradnej matke, ako aj voči samotnému dieťaťu.
Tento postup zároveň korumpuje
a poškodzuje lekárov, zdravotníckych pracovníkov či osoby z iných
profesií, ktoré sa na nej zúčastňujú
(napr. ošetrovateľstvo, farmácia,
právo, manažment). Záujemcovia
môžu stanovisko v plnom znení nájsť
na internetovej stránke KBS.

Slovenská katolícka charita (SKCH) spúšťa novú kampaň
v oblasti boja proti obchodovaniu
s ľuďmi. Kampaň Dve malé dievčatá
je zacielená najmä na mladé ženy
a iné ohrozené skupiny, ktoré treba
varovať pred možnými rizikami
cestovania do zahraničia. Hlavným
nástrojom kampane je krátky animovaný film, ktorý rozpráva skutočné
príbehy dvoch dievčat, ktoré sa stali
obeťami sexuálneho vykorisťovania.
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Mikulášska mozaika
Prešov

Už tradične zavítal svätý Mikuláš aj
na Gréckokatolícku teologickú fakultu
Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU).
V stredu 3. decembra dopoludnia navštívil
študentov na prednáškach a večer prišiel
medzi pedagógov, ostatných zamestnancov
a doktorandov, ktorí ho privítali spolu so
svojimi rodinami. Predovšetkým ich deti
naplnilo stretnutie so sv. Mikulášom veľkou
radosťou. Večer sa začal krátkou modlitbou Akatistu k sv. Mikulášovi a pokračoval
milým programom, ktorý pripravili deti
pedagógov a zamestnancov fakulty. Zazneli
básne, piesne, hra na hudobných nástrojoch, ale nechýbal ani tanec. Nakoniec
prišiel sv. Mikuláš. Najprv ho v scénke
bohoslovcov 3. ročníka ani nebolo poznať,
ale postupne zažiarila jeho prítomnosť.
Všetkým sa pekne prihovoril a deťom
rozdal balíčky s ovocím a sladkosťami.

Prihovoril sa aj vladyka Milan Lach SJ,
pomocný biskup Prešovskej archieparchie,
a prof. Peter Šturák, dekan GTF PU. Potom
už na všetkých čakala chutná kapustnica
a spoločné posedenie. Poďakovanie patrí
vedeniu fakulty nielen za spoluprácu
na príprave, ale aj za milé prekvapenie pre
všetkých zamestnancov, skupine študentov
a študentiek animácie voľnočasových aktivít, ktorí všetko pripravovali, bohoslovcom
3. ročníka, doktorandom, účinkujúcim deťom, moderátorom, sponzorom a darcom,
ale aj všetkým prítomným, ktorí nemalou
mierou prispeli k príjemnej rodinnej atmosfére večera.(Ľubomír Petrík)

Sabinov

Mikulášsky večer v Chráme Najsvätejšieho
Srdca Spasiteľa v Sabinove sa uskutočnil
5. decembra 2014. Mikuláš sa v rámci svätej
liturgie prihovoril zvlášť deťom a mladým,

Rozhovor s predsedom
subkomisie pre bioetiku
teologickej komisie
Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) Mons.
Milanom Lachom SJ,
prešovským pomocným
biskupom, o stanovisku
k etickým aspektom tzv.
náhradného materstva

a hovoril o radosti z obdarovania iných.
Po svätej liturgii Mikuláš rozdal deťom
balíčky, no zároveň mu deti doniesli rôzne
dary, hračky, kresby, aby boli doručené deťom v núdzi na Ukrajine. Program hudobne
a modlitebne viedol domáci mládežnícky
zbor Zoe en Christo. (Slavomír Palfi)

Vladyka Milan, prečo vydala subkomisia pre
bioetiku toto stanovisko?
Subkomisia pre bioetiku teologickej komisie
pri KBS sa na svojom zasadnutí 8. novembra
zaoberala naliehavými etickými otázkami,
ktoré si kladú mnohí veriaci a ľudia dobrej
vôle – aj vo veci tzv. náhradného materstva.
V súčasnosti sa vo verejnom a mediálnom
priestore tzv. náhradné materstvo nezriedka
predstavuje v priaznivom svetle. Ponúka sa
ako medicínska pomoc bezdetným párom
alebo jednotlivcom, aby do svojho prostredia
mohli prijať vlastné dieťa. Objavujú sa návrhy
a iniciatívy, aby sa táto úplne neprijateľná
medicínska a právna procedúra na Slovensku
legalizovala s použitím finančných prostriedkov
z verejných zdravotníckych zdrojov.

Trebišov

Mikulášska noc z 5. na 6. decembra sa v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove
niesla vo futbalovom duchu. V škole so
športovým zameraním sa futbalová aktivita
24-hodinového nepretržitého futbalu
organizovala už po ôsmykrát. Tento rok bol
však úplne výnimočný. Turnaj sa totiž konal
na sviatok sv. Mikuláša pod patronátom vladyku Milana Chautura, košického eparchu,
a po prvýkrát ho zorganizovali v cirkevnej
škole. CZŠ sv. Juraja totiž prešla do správy
Gréckokatolíckej cirkvi len 1. septembra
2014.
Samotná 24-hodinovka sa začala v piatok
ráno 5. decembra. Otvorila ju pani Bumberová, riaditeľka školy. Účastníkom turnaja
sa prihovoril aj vladyka Milan Chautur,
veľký športový nadšenec a podporovateľ
aktívneho športovania, ktorý prítomným
poprial veľa elánu a požiadal ich o dodržiavanie zásad hry v rámci fair play.
O 8.40 hod. vladyka Milan Chautur
slávnostným výkopom odštartoval 24-hodinový futbalový maratón. Na slávnostnom
otvorení boli prítomní aj otec Peter Orenič,
riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie,
a duchovný správca cirkevnej školy otec
Tomáš Haburaj. Prvý zápas odohrali žiaci
9. C triedy. Ďalšie zápasy prebiehali podľa
rozpisu tak, aby sa zapojili všetky triedy,
a teda aj všetci žiaci školy. Družstvá hrali
polhodinové zápasy v dopoludňajších hodinách a poobede v maratóne pokračovali
všetci, ktorí majú radi futbal.
Okrem žiakov školy sa do 24-hodinovky
zapojili aj policajti a najmä bývalí žiaci
športových futbalových tried – dnes aktívni
hráči Slavoja Trebišov a ďalší dospelí fanúšikovia futbalu. Vrcholom celého maratónu
bol zápas medzi futbalovým družstvom
Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, ktoré viedol vladyka Milan, a učiteľmi a žiakmi
školy. Celé podujatie sa skočilo 6. decembra
ráno slávnostným vyhodnotením. (Tomáš
Haburaj)

Liptovský Mikuláš

V sobotu 6. decembra 2014, na sviatok sv.
Mikuláša Divotvorcu, slávili gréckokatolíci
z Liptovského Mikuláša odpustovú slávnosť
na počesť patróna svojej farnosti, ktorému
je zasvätená ich kaplnka. Medzi miestne farské spoločenstvo zavítali aj veriaci
z okolia Prešova a Sobraniec. Slávnostnú
archijerejskú liturgiu pri tejto príležitosti
slúžil vladyka Peter Rusnák, bratislavský
eparcha.
Vo svojej homílii poukázal na osobnosť
sv. Mikuláša, ktorý je obľúbeným svätcom
preto, že rád dával. Náš problém však spočíva v tom, že my sa sťažujeme, že nikto nás
nemá rád, neprejavuje nám lásku. „Otoč
to,“ vyzval vladyka, „začni dávať druhým,
a potom uvidíš, že keď dávaš, ľudia ťa budú
mať radi.“
V závere kazateľ prítomných povzbudil,
aby si zapamätali tzv. tri R – radosť rozdávaním rastie. Prítomné deti potešil vladyka
aj sladkosťami, ktorými ich obdaroval.
Po liturgii sa konalo tradičné myrovanie.
Sviatočnú atmosféru a radosť z odpustovej
slávnosti umocnilo agapé, ktoré pripravili
miestni farníci. (Igor Suchý)

Ľutina

Veriaci z farnosti Ľutina privítali medzi
sebou Mikuláša nezvyčajným spôsobom.
Po svätej liturgie, ktorá sa konala v Bazilike
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sa za účas-

ti hudobných nástrojov a spevu presunul
sprievod 300 veriacich do Domu Mikuláša
Klimčáka, kde nasledovalo vystúpenie
detí Cirkevnej materskej školy a Základnej
školy v Ľutine. Po zavolaní detí Mikuláš
prišiel nezvyčajným spôsobom – po rebríku
„z neba“. Na duchovno-kultúrnom podujatí nechýbali koláčiky a mikulášsky punč.
(Jozef Novický)

Sobrance

V Sobranciach je zriadený Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko pri
DOSOS, n. o., pre zdravotne postihnutých
ľudí. Títo mladí ľudia sa spolu s riaditeľkou
zariadenia Evou Dobiášovou, pracovníčkami Alicou Šabakovou, Boženou Šabakovou
a rodičmi vybrali do gréckokatolíckeho
Chrámu sv. sedmopočetníkov v Sobranciach, aby sa poďakovali Bohu za všetky
dobrá a pred nastávajúcimi sviatkami si
vyprosili milosť požehnania na slávnostnej
svätej liturgii, ktorá sa konala 9. decembra
2014. Svätú liturgiu celebroval otec Jozef
Kellö, sobranský protopresbyter. Po svätej
liturgii bol pripravený krátky program,
v ktorom sa zúčastnené deti predstavili
básňami a piesňami k sv. Mikulášovi s akordeónovým sprievodom pod vedením Márie
Šabakovej. Darčekom z tvorivej dielne zariadenia bol obdarovaný aj otec Jozef Kellö.
(Alica Šabaková)

Čo na základe jeho vydania očakávate?
Chceme pomôcť ľuďom, predovšetkým
kresťanom, aby vedeli, aký je postoj Katolíckej
cirkvi. Stanovisko vychádza z inštrukcie Donum
vitae, ktorú vydala Kongregácia pre náuku
viery v roku 1987. Tam sa jasne odpovedá
na otázku, či je tzv. náhradné materstvo
mravne dovolené. Hovorí jednoducho, že nie
je, a to na základe obdobných dôvodov, ktoré
vedú k odmietnutiu umelého heterogénneho
oplodnenia. Odporuje totiž manželskej jednote
a dôstojnosti plodenia ľudskej osoby.
Čo stanovisko obsahuje?
Obsahuje šesť bodov, v ktorých sa venuje tzv.
náhradnému alebo surogátnemu materstvu.
Hovorí sa tu o tzv. náhradnej matke: kto to je,
aké nebezpečenstvá a riziká pre ňu vyplývajú.
V treťom bode sa hovorí o sociálnych rodičoch,
ktorí si objednávajú dieťa. V podstate ide
o klamstvo, o podvod v tom zmysle, že dieťa,
ktoré je cestou tzv. náhradného materstva
odovzdané do náhradnej starostlivosti, vlastne
nie je ich biologickým dieťaťom. Vo štvrtom
bode sa hovorí o samotnom dieťati náhradnej
matky. V piatom sa pozornosť obracia
na osirelé deti, ktoré môžu byť objektom
starostlivosti a lásky. Môžu byť adoptované,
aby bolo o nich postarané. Posledný bod
sa zaoberá tým, čo to všetko znamená pre
spoločnosť a aké riziká vyplývajú z takéhoto
postoja a jeho praktizovania. Ani my sami ešte
nevieme, čo to vo veľkom rozmere spôsobí.
Ľubomír Petrík
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ťanov. Na severnej pologuli od 18. do 25.
januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul
Wattson (1863 – 1940) tak, aby modlitby
prebiehali v dňoch medzi sviatkami Katedry sv. Petra (18. januára) a Obrátenia sv.
Pavla (25. januára), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári
prázdniny, takže cirkvi organizujú týždeň
modlitieb v inom termíne, napríklad
v období sviatkov Zoslania Svätého Ducha
(ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú
jednotu Cirkvi.
Cirkvi a kresťanské spoločenstvá, ktoré
slávia Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, sa môžu počas týchto ôsmich dní
každodenne spoločne stretávať a uzavrieť ich spoločnými modlitbami. Môžu
mať na pamäti to, že tvoria spoločenstvo
s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia
za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi.

Jednota

Za zjednotenie
všetkých
Jeden zo študentov teológie vo svojej práci napísal: „Pochádzam z mesta, kde sú veľké skupiny katolíkov i evanjelikov, ba dokonca aj v mojej rodine sú viaceré denominácie. Keď spolu
hovoríme o škole, práci, živote, peniazoch atď., všetko je v poriadku. Sotva však vstúpime
na pôdu náboženských rozdielov, spúšťa sa akýsi padací most a diskusia sa rýchlo končí.“

V

šetci konštatujeme, že situácia je
naozaj taká. Najmä ak v priebehu
roka vidíme predstaviteľov cirkví
a náboženských spoločností, ako sa vedia
stretávať a spoločne modliť. Ale po týchto
stretnutiach sa každý vracia do svojich
každodenných vychodených koľají s myšlienkou: Bolo to pekné, ale ustúpiť?
Vo Vyznaní viery vyslovujeme: „Verím
v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev...“ Vyznávame teda, že Cirkev je jediná

a je sama v sebe jednotou. Jednota Cirkvi
bola pre Ježiša Krista jedným z najdôležitejších bodov jeho veľkňazskej modlitby, vrcholom jeho reči na rozlúčku. Pán sa modlí
k Otcovi nielen o začiatok, ale aj o dovŕšenie tohto spoločenstva s Bohom v blaženej
večnosti. „No neprosím len za nich, ale aj
za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,
aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne
a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby
svet uveril, že si ma ty poslal...“ (Jn 17, 20 –

23). Je to jediná Pánova modlitba, v ktorej
hovorí: Chcem! „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som
ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal...“
(Jn 17, 24). Môže byť pre nás táto starosť
nášho Pána ľahostajná?

Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov

V mesiaci január sa každoročne už tradične
koná Týždeň modlitieb za jednotu kres-
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„Obnoviť jednotu medzi všetkými kresťanmi je jedným z hlavných cieľov posvätného
Druhého vatikánskeho všeobecného cirkevného snemu. Kristus Pán totiž založil jednu
jedinú Cirkev, a predsa sa mnohé kresťanské spoločenstvá predstavujú ľuďom ako
pravé dedičstvo Ježiša Krista. Všetky sa
síce hlásia za Pánových učeníkov, ale
vysvetľujú si to rôznym spôsobom
a ich cesty sa rozchádzajú, akoby
sám Kristus bol rozdelený. Táto
roztrieštenosť otvorene protirečí Kristovej vôli, je svetu
na pohoršenie a poškodzuje
presvätú vec hlásania evanjelia všetkému stvoreniu.“
(Unitatis redintegratio, 1)
Jednota je pre Cirkev veľmi
dôležitá. Bez nej Cirkev nesplní svoje posvätné poslanie.
Svedčí o tom, že jej členovia to
so svojím očakávaním nebeského spolunažívania myslia vážne.
Pozemská jednota Cirkvi svedčí o realite
Božieho kráľovstva. Pre tých, čo takto
žijú, sa naplnia slová Písma: „Aké je dobré
a milé, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133, 1).
Akú jednotu mal Ježiš Kristus na zreteli
pre viditeľnú Cirkev dneška? Nadovšetko
je to láska, „ktorá je zväzkom dokonalosti“
(Kol 3, 14). Možno takú lásku a jednotu
dosiahnuť?
Jednota Cirkvi je možná jedine z dokonalej lásky ku Kristovi a skrze neho s Bohom.
Táto jednota je nám síce darovaná vo
svätom krste Božím synovstvom, milosťou
viery a lásky; tým je Kristus viničom a my
jeho ratolesti; Kristus je hlavou a my jeho
údmi. Táto jednota je však v stave rastu; je

semenom, nikdy nie úrodou; je úlohou rastu v láske a pokoji, ktorá je putom jednoty
a dokonalosti, ktorá dokonalosť dosiahne
až na konci vekov u Boha, keď bude všetko
zjednotené v Kristovi a Kristus to zapojí
do Otca. Prekážkou rastu k jednote je nevedomosť a hriech, predovšetkým sebectvo
a každá iná forma nelásky, najčastejšie
závisť, ctižiadostivosť, ktorá seje kúkoľ (Mt
13, 39).

Bolesť rozdelenia

Nejednota medzi kresťanskými cirkvami
a kresťanskými skupinami, často historicky
podmienená, je veľkým pohoršením pre
ľudí hľadajúcich Božiu pravdu a v pohanských misiách je zvlášť obrovskou prekážkou. Pohoršenie nejednoty však v dnešnej
dobe patrí k skúškam. Napriek tomu treba
veriť v jednotu, i keď sa ju už po storočiach
nedarí uskutočniť. Kto nechce veriť v konečnú jednotu Cirkvi, podobá sa človeku,
ktorý nechce veriť vo vzkriesenie, pretože
stále existuje umieranie.
Všimnime si napomenutia Svätého písma: „Boh trpezlivosti a potechy nech vám
dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa
Krista Ježiša, a tak jednomyseľne, jednými
ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána

s jedným. Keď ho nemohli nájsť, zavolali
si na pomoc ďalších ľudí, lebo sa prudko
ochladzovalo. Ale ani po hodinách hľadania nebolo po ňom stopy. Potom ktosi
navrhol. „Chyťme sa za ruky; začneme
na jednom konci a spolu pokryjeme celé
pole.“ Čoskoro zaznel výkrik: „Našiel som
ho!“ Ale nanešťastie – bez života. Ako sa tak
zhromaždili okolo stuhnutého telíčka, počuli zašepkať tie najsmutnejšie slová: „Keby
sme sa len boli pochytali za ruky skôr, než
bolo neskoro!“
Ježiš sa modlí za jednotu, lebo dielo nebude dokončené, kým sa nedáme dokopy!
Náš svet potrebuje jednotu. „Žiaľ, z dejín
poznáme a aj dnes vidíme skutočnosť, že
jednotu vždy neprežívame. Niekedy vznikajú nepochopenia, napätia, rozdelenia, ktoré
jej spôsobujú rany a Cirkev nemá tvár, akú
by sme si priali, aby mala, neprejavuje lásku
– to, čo od nej chce Boh. Tie roztržky spôsobujeme my! Pri pohľade na rozdelenia,
ktoré sú doteraz prítomné medzi kresťanmi,
katolíkmi, pravoslávnymi, protestantmi...,
cítime, že dosiahnuť plne viditeľnú jednotu
je namáhavé. Treba hľadať, vytvárať spoločenstvo, vychovávať sa k spoločenstvu, aby
sme prekonali nepochopenia a rozdelenia,
počnúc od rodiny, cirkevných spoločenstiev,
v ekumenickom dialógu.“ (pápež František,
25. september 2013)

Nádej v Kristovi

Ježiša Krista“ (Rim 15, 5 – 6). „Prosím vás,
bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista,
všetci hovorte to isté, aby neboli medzi
vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí
v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.“ (1 Kor 1, 10) „Povzbudzujte sa navzájom,
rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky
a pokoja bude s vami.“ (2 Kor 13, 11)
Božia Cirkev má teda zjavovať jednotu cítenia, zmýšľania i konania. O túto jednotu
musíme dennodenne prosiť a starostlivo ju
pestovať.
Pred rokmi išiel cez pšeničné pole v západnej Kanade párik s malým synčekom.
Mama si myslela, že chlapček ide s otcom,
a otec si myslel, že ide s mamou. Nešiel ani

Starosť o obnovenie jednoty sa
týka celej Cirkvi, a to tak veriacich, ako aj pastierov. Tu si však
treba uvedomiť, že toto sväté
predsavzatie obnoviť jednotu
všetkých kresťanov v jednej
jedinej Kristovej Cirkvi presahuje ľudské sily a schopnosti.
Preto celú svoju nádej vkladáme
do Kristovej modlitby za Cirkev,
do Otcovej lásky k nám a do sily
Svätého Ducha. Cirkev sa však musí
stále modliť a pracovať na tom, aby
udržiavala, posilňovala a zdokonaľovala
jednotu, ktorú pre ňu chce Kristus. Preto
sám Ježiš v hodine svojho umučenia prosil
a ani teraz neprestáva prosiť Otca o jednotu
svojich učeníkov: „... aby všetci boli jedno“
(Jn 17, 21).
Je preto povinnosťou každého uvedomelého kresťana snažiť sa o odbúravanie
dejinných predsudkov a o rast porozumenia
a lásky. Pravda a láska musia zostať spolu,
pretože len takto možno splniť Pánovu
poslednú vôľu o jednote Božieho ľudu. n
František Dancák
ilustr. snímky: www.mikestravelguide.
com; heidlgyorgy.wordpress.com

(Odovzdávanie) ľudského života

Humanae vitae
Humanae vitae je siedmou
encyklikou pápeža Pavla VI.
Vydal ju 25. júla 1968.
Názov je odvodený od prvých
slov latinského textu.
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ncyklika sa zaoberá manželskou
láskou a zodpovedným rodičovstvom.
Potvrdzuje a rozvíja postoj Katolíckej
cirkvi k sexualite a plánovanému rodičovstvu. Je výzvou k zodpovednému plánovaniu rodiny pomocou metód prirodzeného
plánovania rodičovstva. Zdôrazňuje nerozlučiteľnosť dvojakého významu manželského pohlavného styku: jednoty a plodnosti.
Vo svete, ale aj v katolíckom teologickom
prostredí vznikli názorové prúdy, ktoré
niektoré závery tejto encykliky odmietajú.
Nikdy predtým v histórii nebol nijaký pápežský dokument prijatý s takým hnevom
a horkosťou. Pápež v úvode encykliky píše,
že odovzdávanie života v každej dobe spôsobovalo svedomiu manželov vážne problémy. Najnovší vývin ľudskej spoločnosti
však priniesol také zmeny, že vznikli nové
problémy, ktoré si Cirkev nemôže nevšímať,
pretože sa spájajú s otázkami úzko súvisiacimi so životom a šťastím ľudí. (HV 1)

Nové aspekty problému

Medzi nové aspekty problému, ktoré Cirkev
nemôže prejsť bez povšimnutia, je to,
že mnohí majú strach z toho, že svetová
populácia rastie rýchlejšie ako prostriedky
na život. Z tohto dôvodu sa mnohé rodiny
môžu ocitnúť v ťažkostiach. Zmenil sa pohľad na ženu a jej úlohu v ľudskej spoločnosti, pohľad na hodnotu manželskej lásky
v manželstve a na posudzovanie manželských úkonov z hľadiska tejto lásky. (HV 2)

Učiteľský úrad

Do takejto situácie vznikajú mnohé otázky,
ktoré si vyžadovali od Cirkvi hlbšie zváženie morálneho učenia o manželstve, ktoré
sa opiera o prirodzený zákon objasnený
Božím zjavením. (HV 4) Pápež rozšíril komisiu, ktorá mala za úlohu skúmať názory
týkajúce sa otázok manželského života,
najmä regulovania pôrodnosti, a predložiť
výsledky skúmania Učiteľskému úradu, aby
mohol primerane odpovedať. (HV 5) Keďže
v komisii nebola úplná zhoda názorov,
niektoré odôvodnenia riešenia otázok sa

vzďaľovali od morálneho učenia o manželstve. Pápež po dôkladnom posúdení
a po modlitbách na základe poslania, ktoré
mu zveril Kristus, dáva v tejto encyklike
odpoveď na niektoré otázky. (HV 6)

Základné princípy učenia

O otázke pôrodnosti treba uvažovať vo
svetle celkového pohľadu na človeka a jeho
nielen prirodzené, ale aj nadprirodzené povolanie. Pápež uvádza, že mnohí obhajujú
umelý spôsob kontroly pôrodnosti. Odvolávajú sa na požiadavky manželskej lásky
a zodpovedného rodičovstva, preto treba
tieto dva prvky presne definovať a objasniť.
Pripomenul to, čo povedal s najvyššou
autoritou Druhý vatikánsky koncil v pastorálnej konštitúcii Radosť a nádej. (HV 7)

Manželská láska

Manželská láska pochádza z najvyššieho
prameňa, z Boha. Manželstvo ustanovil
Boh Stvoriteľ, aby v ľuďoch uskutočnil plán
svojej lásky. Preto sa manželia vzájomným
dávaním usilujú o také spoločenstvo osôb,
ktorým sa navzájom zdokonaľujú, aby spolupracovali s Bohom pri plodení a výchove
nových bytostí. (HV 8)

Známky manželskej lásky

Predovšetkým je to úplne ľudská láska.
Ide o úkon slobodnej vôle, ktorý smeruje
k tomu, aby sa v radostiach i bolestiach nielen udržala, ale aj rástla. Aby sa tak manželia
stavali akoby jedným srdcom a jednou dušou
a spolu dosahovali ľudskú dokonalosť. Je
to úplná láska, kde sa manželia so všetkým
delia, nepripúšťajú nespravodlivé výnimky
a nesledujú sebecké výhody. Kto opravdivo

miluje svojho partnera, nemiluje ho len kvôli
tomu, čo od neho dostáva, ale kvôli nemu
samému. Manželská láska je verná a výlučná, a to až do konca života. Takto ju chápali
ženích a nevesta v ten deň, keď sa slobodne
a vedome spojili manželským zväzkom.
Príklady mnohých manželov cez stáročia
dokazujú nielen to, že patrí k podstate
manželstva, ale aj to, že z nej ako z prameňa
vyviera vnútorné a trvalé šťastie. (HV 9)

Zodpovedné rodičovstvo

Manželská láska vyžaduje od manželov,
aby dobre poznali svoje poslanie týkajúce
sa zodpovedného rodičovstva. Ak berieme
do úvahy biologické procesy, zodpovedné
rodičovstvo znamená poznať ich funkcie
a rešpektovať ich. Ak máme na zreteli
vrodené pudy a náruživosti, zodpovedné
rodičovstvo znamená potrebnú nadvládu,
ktorú má nad nimi vykonávať rozum a vôľa.
Ak si všímame fyzické, ekonomické, psychologické a sociálne podmienky, potom
zodpovednými rodičmi sú tí, čo sa po rozumnej úvahe rozhodli prijať väčší počet
detí alebo sa z vážnych dôvodov rozhodli
na určitý, alebo neurčitý čas nesplodiť dieťa.
Zodpovedné rodičovstvo spočíva najmä
vo vnútornom vzťahu k mravnému poriadku, ktorý ustanovil Boh a ktorého pravým
vysvetľovateľom je správne svedomie. Úloha zodpovedného rodičovstva preto vyžaduje, aby manželia chápali svoje povinnosti
voči Bohu, voči sebe samým, voči rodine
a voči ľudskej spoločnosti, a pritom správne
zachovali stupnicu hodnôt. (HV 10) n
Miroslav Dancák
(pokračovanie v budúcom čísle)
snímka: www.sxc.hu
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Viera – liek
manželských kríz

Veľkosť Božieho mystéria

Svätý Otec František vo svojej homílii upriamil pozornosť na poznanie Božieho mystéria:
„Chudoba v duchu je privilegované veno,
ktoré otvára dvere Božieho mystéria. Mnohí
môžu poznať vedu, ba mnohí aj teológiu!
Ale ak nerobia teológiu na kolenách, teda
pokorne, ako maličkí, nebudú rozumieť
ničomu. Budú nám hovoriť veľa vecí, ale
nebudú rozumieť ničomu. Iba táto chudoba
je schopná prijať zjavenie, ktoré Otec dáva
prostredníctvom Ježiša, skrze Ježiša. A Ježiš
neprichádza ako kapitán, generál armády, mocný vládca. Nie, nie. Prichádza ako
výhonok. Je ratolesť, pokorný, mierny. Prišiel
pre pokorných, miernych, aby priniesol
spásu chorým, chudobným, utláčaným. Je
prvý z marginalizovaných, idúc dokonca až
po zrieknutie sa nedotknuteľnej hodnoty
rovnosti s Bohom. Veľkosť Božieho mystéria
sa spoznáva len v tajomstve Ježiša. A tajomstvo Ježiša je skutočným mystériom pokorenia sa, úplného poníženia sa, ktoré prináša
spásu chudobným. Tým, ktorí sú pokorení
mnohými chorobami, hriechmi a ťažkými
situáciami. Mimo tohto rámca nemôžeme
pochopiť tajomstvo Ježiša.“ (úryvok homílie
z 2. decembra 2014)

Božia novosť

Pápež František pri svojej homílii ponúkol
pohľad na Cirkev, ktorá plodí život. Povedal:
„Zo sterility je Pán schopný vzbudiť nové potomstvo, nový život. A to je posolstvo dneška. Keď je ľudstvo vyčerpané, keď nedokáže
ísť ďalej, prichádza milosť, prichádza Syn.
A prichádza spása. A to vyčerpané stvorenstvo prenecháva priestor novému stvoreniu.
Toto druhé stvorenie, keď je Zem vyčerpaná,
je odkazom pre dnešok. My očakávame toho,
kto je schopný obnoviť všetky veci, robiť
nové veci. Očakávame Božie novosti. Otvorme sa Božiemu Duchu! My sami to nezvládneme. On je ten, kto to dokáže. Toto ma núti
premýšľať aj nad našou matkou Cirkvou. Nad
toľkými neplodnosťami, ktoré naša matka
Cirkev má. Keď sa váhou vkladania nádeje
do prikázaní, tým pelagianizmom, ktorý
všetci nosíme v kostiach, stáva neplodnou.
Myslí si o sebe, že je schopná porodiť. Nie,
nemôže! Cirkev je matkou a stáva sa matkou

iba vtedy, keď sa otvorí Božej novosti, moci
Ducha. Keď si sama v sebe povie: ‚Robím
všetko, ale som v koncoch, nedokážem už
ísť ďalej,ʻ vtedy prichádza Duch.“ (úryvok
homílie z 19. decembra 2014)

Ježiš prechádza

Svätý Otec František vo svojom príhovore
pred modlitbou Anjel Pána poukázal na Máriinu pohotovú odpoveď: „Mária nás učí
uvedomiť si príhodný čas, keď Ježiš prechádza naším životom a žiada našu pohotovú
a ochotnú odpoveď. Ježiš prechádza. Tajomstvo Ježišovho narodenia v Betleheme sa síce
historicky udialo pred vyše dvetisíc rokmi,
no nanovo sa uskutočňuje ako duchovná
udalosť v onom ,dnesʼ prežívanom v liturgii.
Každý jeden z nás je vyzvaný odpovedať – tak
ako Mária – svojím osobným a úprimným
áno a dať sa plne k dispozícii Bohu a jeho milosrdenstvu, jeho láske. Koľkokrát prechádza
Ježiš naším životom, koľkokrát nám posiela
anjela, a koľkokrát si to vôbec neuvedomujeme, pretože sme zaneprázdnení, pohrúžení
do svojich myšlienok, do svojich starostí, že
si vôbec nevšímame toho, kto prechádza
okolo a klope na dvere nášho srdca žiadajúc
o prijatie, žiadajúc od nás Máriino áno. Keď
v srdci pociťujeme: ,Chcel by som byť lepším,
lepšouʼ, práve vtedy Pán klope. Dáva nám
pocítiť vôľu byť lepším, vôľu byť viac nablízku
druhým, nablízku Bohu. Ak toto cítiš, zastav
sa. Práve je tu Pán! Choď a modli sa, choď
sa azda vyspovedať, očistiť sa dôkladnejšie,
lebo to ti urobí dobre.“ (úryvok príhovoru
z 21. decembra 2014)
Pán jasne povedal: „Nemôžete slúžiť dvom
pánom. Buď Bohu, alebo mamone.“ (Twitter
Svätého Otca Františka z 18. decembra 2014)
Aby sa Ježiš stal stredom nášho života,
potrebujeme zotrvávať v jeho prítomnosti
pred svätostánkom. (Twitter Svätého Otca
Františka z 20. decembra 2014)
Tak často nás zotročuje hriech. Pane, príď nás
vyslobodiť! (Twitter Svätého Otca Františka
z 23. decembra 2014)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

Mimoriadna biskupská synoda o rodine
skonštatovala, že „kríza viery, ktorá sa dotkla
mnohých katolíkov, je príčinou kríz manželstva
a rodiny“. Uvažujme o lieku na manželské
krízy. Uvažujme o svojej viere a snažme sa ju
posilniť. Veríme, ale čomu? Komu veríme? Ak
veríme Kristovi, treba ho lepšie spoznávať, viac
milovať a vernejšie žiť podľa evanjelia. Najlepšia cesta na spoznávanie Ježiša je modlitba
a čítanie Svätého písma. Vytvorme si preto
v každom týždni, ba každý deň, trocha času
na jeho spoznávanie. Nájdime si čas na modlitbu, ale aj na čítanie Svätého písma, a uvažujme
o prečítanom texte. Lebo iba tak môžeme
lepšie a do hĺbky spoznať Ježiša, aby sme ho
vedeli nasledovať. Áno, iba Ježiš nám vie účinne pomôcť v rôznych manželských krízach, aby
sme zostali vernými v našom manželskom povolaní. Keď prídu ťažkosti, pokušenia a nedorozumenia, komunikujme ešte intenzívnejšie
s Ježišom, aby nám dal svoju milosť a svetlo,
aby sme pochopili, ako ťažkosti v manželstve
vyriešiť. Keď sa manželstvo rozpadá, často sa
vyhovárame na druhého, na iných ľudí, ale
pravda je len jedna. Zlyhávame, lebo nemáme
pevnú vieru, lebo sa spoliehame iba na seba
a nepočítame s Božou milosťou.
Za ďalší kameň úrazu synoda označila
miešané manželstvá. Mladí ľudia si nechcú
uvedomiť, že viera, ktorú dostali do vienka
a v ktorej vyrástli, ich poznačila, formovala,
a preto vytvoriť jednotu v miešanom manželstve nebude pre nich jednoduché. Miešané
manželstvá pociťujú rôzne tlaky aj zo strany
vlastných rodín, aby zostali verné svojmu
náboženstvu, aby v ňom prijali krst a vychovali
svoje deti. Synoda podčiarkla, že „v miešaných
manželstvách môže existovať nebezpečenstvo
relativizmu alebo nezáujmu, ale je tu aj šanca
vytvárať ekumenického ducha a viesť medzináboženský dialóg“.
Mladí, zamilovaní ľudia nevidia v rozdielnej
viere žiadny problém pre svoje manželstvo.
To sa ukáže až neskôr, keď každý začne ťahať
svojím smerom. Môže dochádzať k pohŕdaniu
viery u jedného z manželov, čo druhého uráža.
A ak im Pán požehná deti, otec i matka sa
usilujú, aby dieťa bolo pokrstené v ich viere,
hoci nekatolícka stránka sa pred manželstvom
zaviazala, že deti budú pokrstené v Katolíckej
cirkvi. Mladým ľuďom sa odporúča, aby si
nehľadali vážnu známosť iného náboženstva.
Oveľa ľahšie pre nich bude, ak budú zdieľať
rovnakú vieru. Preto vám odporúčam, posilnite
si svoju vieru a bude pevné aj vaše manželstvo,
ktoré obstojí v každej kríze.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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sa katolíci nemodlia k Márii ako k Bohu.
Dlho som nechápal spoločenstvo svätých,
ale keď som videl, aké je živé, mnoho vecí sa
ocitlo na svojich miestach. Mária nás skrátka
dostihla.

Čo protestantov
provokuje
na katolíkoch?
Aké boli reakcie na vaše rozhodnutie?

Birgitta Ekmanová: Silné reakcie prichádzajú zo všetkých strán. Snažili sme
sa pripraviť na tento krok tých najbližších
z hnutia Livets Ord, ale vo chvíli, keď sme
vec oznámili, boli mnohí šokovaní. Dostali
sme veľa krásnych listov a snažili sme sa
neprikladať dôležitosť nenávisti vyjadrovanej na internete. Je to bolestné, ale zároveň
máme v srdci a v duši pokoj a nádej, sme
veľmi šťastní.
Ulf Ekman: Bolestné to je, pretože sme tridsať rokov pracovali. Ťažko sa to vysvetľuje,
ale v ostatných desiatich rokoch sme pociťovali zvedavosť, akýsi stimul a zároveň úctu
ku Katolíckej cirkvi. Nie že by sme desať
rokov vedeli alebo boli presvedčení o tom, že
tento krok urobíme. Klíčilo to v nás po celú
túto dobu. Bol to vlastne objav. Zmena
presvedčenia. Ako Švéd a protestant nasávaš
antikatolicizmus už v materskom mlieku.
Objavili sme, že o Cirkvi vlastne vieme málo.
Bolo to na jednej strane pozitívne, na druhej
ohromujúce. Zažívali sme totiž pocit, že sa

ocitáme doma, čosi ako: „Aha, to je presne
to, v čo verím!“ Boli sme plní predsudkov, ale
pri čítaní katolíckych kníh sme si začínali
všímať, že v toto predsa veríme! Keď sa dnes
rozprávame s priateľmi, myslia si, že sme
pred nimi svoju pozvoľnú konverziu tajili.
V skutočnosti sme museli pomaly rásť a uisťovať sa v presvedčení o Katolíckej cirkvi.

Čo k vám prehováralo na ceste do Cirkvi?

Birgitta Ekmanová: Pre mňa bola prvým
znamením svätá Brigita Švédska. Na rok
2003 pripadalo jej výročie a pretože nosím jej
meno, siahla som po knihách o nej. Fascinovala ma. Zároveň som si uvedomila, že jej
manžel sa volal rovnako ako môj manžel,
Ulf. Svätá Brigita často hovorí o Márii, a tak
som sa začala hlbšie zaujímať aj o ňu. Žili
sme v presvedčení, že katolíci Máriu zbožšťujú. Bolo pre nás veľmi dôležité pochopiť,
čo Cirkev skutočne učí o Márii.
Ulf Ekman: Niekto by si mohol myslieť, že
Mária je poslednou kapitolou. Pre nás ale
bola tou prvou. Žili sme tri roky vo Svätej

Prvá z otázok, ktoré okolo vás krúžili
v týchto týždňoch, je prečo. Vy ste, Ulf,
vraveli, že na vás Ježíš hľadí, hovorili ste
o jednote a kontinuite, proti rozdeľovaniu...

Pred tridsiatimi rokmi založili vo Švédsku protestantské charizmatické hnutie
Slovo života (Livets Ord).
A mali úspech. Jeho misia
sa šíri na Ukrajine, v Rusku,
Arménsku, Azerbajdžane,
Afganistane, v Izraeli a v Indii. Náhle však prišiel zlom.
Zakladateľský pár, Birgitta
a Ulf Ekmanovci, prestúpili
do Katolíckej cirkvi.
zemi, z toho posledné dva v mestečku Ain
Kerem, ktoré je miestom, kde sa Mária
stretla s Alžbetou. A pre nás sa tiež stalo
miestom stretnutia s Máriou. Pochopil
som, že nie je štvrtou božskou osobou, že
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Ulf Ekman: Mnoho rokov sme sa venovali
misijnému pôsobeniu v Livets Ord. Potom
sme sa presťahovali do Svätej zeme. Tam
som pochopil dve veci: to, že rozdelenie
kresťanov je nepopierateľné a že to nie je
Božia vôľa. A hoci sme sa venovali dobrým
veciam, boli sme súčasťou
tohto rozdelenia. Pocítil som
nevyhnutnosť jednoty na hlbšej
úrovni. A druhá vec: pociťoval
som túžbu poznať esenciu
Cirkvi. Bolo to zvláštne, pretože
ja som vždycky myslel na pôsobenie Cirkvi, na misie, na modlitbu, evanjelizáciu. Nikdy som
však neprenikol k jej základu.
Začal som premýšľať o Cirkvi ako
o Kristovom tele – a to so sebou
okamžite nesie myšlienku na Katolícku cirkev. Práve jednota
a podstata Cirkvi nás priviedli
do Katolíckej cirkvi.

zistil, že keď skúmam to, v čo „mám veriť“,
nemám vôbec žiaden problém v to veriť. Nie
je to nútenie, ale objav bohatstva. Magistérium je základom skutočnej duchovnej
slobody. Nevidím v ňom žiadne znásilňovanie ducha. Keď sa ma spýtajú, odpoviem:
áno, som slobodný. Doplával som do oceánu,
v ktorom je veľká sloboda.

Čo provokuje protestantský svet na Katolíckej cirkvi?
Ulf Ekman: Myslím, že v základe konfliktu
je pravda, za ktorej nositeľa sa Katolícka
cirkev považuje. Katolícka cirkev si je istá
tým, čo je pravdivé, a hovorí veci jasne. Táto
zreteľnosť je pre dnešný relativistický svet
provokatívna.

Často sa dnes stretávame
s názorom, že „takto sa to
nemá robiť“. Považovali
ste niekedy tento krok
za nemožný?

Ulf Ekman: Áno, mnohokrát.
Zamilovali sme si Katolícku
cirkev, jej vieru, Magistérium.
Zároveň sme si ale hovorili, že
vzhľadom na naše povinnosti
nemôžeme odísť, hoci nás naše túžby viedli
týmto smerom. Mnoho veriacich z hnutia
Livets Ord žije v Rusku, máme na východe
veľkú základňu. Mysleli sme si, že by sme
mali pokračovať vo svojej práci práve tam.
Potom sa všetko urovnalo, odišli sme z vedenia. Dnes považujeme svoju úlohu v tejto
oblasti za uzavretú. Priateľstvo zostáva.
Zmenili sme sa a nemôžeme to popierať. Ide
o povolanie. Nechceme nikoho súdiť, ale
nemôžeme ani cúvať pred skutočnosťou.

Čo by ste odpovedali tým, ktorí budú vravieť, že v Cirkvi s Magistériom, dogmami
a pápežom budete menej slobodní?
Ulf Ekman: To je individualistická predstava liberálnych cirkví. Nikto nesmie rozhodovať, pretože tu rozhodujem ja. Ja som však

Aké úlohy majú dnes kresťania v sekularizovanej spoločnosti?

Birgitta Ekmanová: Myslím, že v tejto
chvíli je veľmi dôležitá otázka manželstva.
A Katolícka cirkev to vraví jasne.
Ulf Ekman: Vidím v sekularizácii príležitosť
na novú evanjelizáciu. Vo Švédsku veľa ľudí
nevie, kto je Ježiš, čo pre nás urobil. A to je
skutočná úloha Cirkvi. Vidím sekularizáciu ako možnosť. Istota Katolíckej cirkvi je
niečím, na čo môžeme byť hrdí. Úloha Cirkvi
je celkom jedinečná a niet k tomu čo dodať.
Máme dôvod byť šťastní, nie triumfalistickí
a arogantní, ale šťastní.
Charlotta Smedsová, RV
ilustračné snímky: www.woli.info, www.
upload.wikimedia.org (sv. Brigita Švédska)

Kultúra v službe
ekumenizmu
Evanjelizácia, ekumenizmus a diplomacia
sa uskutočňujú aj prostredníctvom kultúry
– obzvlášť kultúry spojenej s knihou. Je
o tom čoraz viac presvedčený aj Mons.
Jean-Louis Bruguès, archivár a bibliotekár
svätej rímskej Cirkvi. Vatikánska apoštolská
knižnica (Biblioteca Apostolica Vaticana)
aj jeho prostredníctvom uzavrela dohody
a zmluvy o spolupráci s početnými štátnymi
knižnicami, medzi ktorými figuruje aj Čína
a Kuba. Posledným v poradí bol podpísaný
protokol so Srbskou národnou knižnicou,
ktorý umožňuje výmenu publikácií, ako aj
poznatkov z oblasti budovania zbierok, digitalizácie, spracovania a ochrany knižných
materiálov. Ide o historickú príležitosť aj
pre vzťahy medzi srbskou vládou a Svätou
stolicou, a zároveň aj medzi Pravoslávnou
cirkvou a Katolíckou cirkvou, ktorá je v krajine menšinovou.
Mons. Bruguès vysvetľuje mimoriadny
význam tohto počinu:
„Prvý dôvod: treba pamätať na to, že
počas vojny dal Hitler príkaz vypáliť Srbskú
národnú knižnicu. A spáliť knižnicu je
ako spáliť pamäť, vymazať pamäť. Takže
celá krajina vlastne prišla o svoju pamäť!
Obrátili sa na Vatikánsku knižnicu vo veci
znovuzískania niektorých diel, týkajúcich
sa ich histórie a ich identity, ktoré sme
vlastnili. Dominantnou miestnou cirkvou
je Pravoslávna cirkev, takže sme nadviazali
humanisticko-politický vzťah s národnou
knižnicou a ekumenický vzťah s patriarchátom. Toto bola podľa mňa veľmi pozitívna
skutočnosť pre maličkú Katolícku cirkev,
ktorá existuje v Srbsku: vytvorili sme vitrínu
pre Katolícku cirkev, zvýšiac tak hodnovernosť a viditeľnosť tejto malej cirkvi...
Táto dôležitá národná knižnica požiadala
našu Vatikánsku knižnicu o vzťah patronátu.
Urobili sme tak v Belehrade, no aj v Bulharsku a prednedávnom aj v niektorých
latinskoamerických krajinách: v Kostarike,
Kube, Kolumbii a Čile.
Tieto krajiny chcú z rozličných dôvodov
rozvíjať kultúrnu politiku, v ktorej by národná knižnica mohla zohrávať veľmi dôležitú
rolu. Tieto krajiny však nemajú tradíciu
v kultúre pamäti, nemohli si vytvoriť bohaté knižnice či archívy, a tak žiadajú Vatikánsku knižnicu o patronát v tom zmysle, aby
sa Vatikánska knižnica stala pre nich akousi
matkou kultúry.“
-zk/RV

Biblia a peniaze
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Ako múdro požičiavať?
V predchádzajúcich článkoch sme sa pozreli do Božieho slova a hľadali, čo si myslí Pán Boh
o dlhu a ako sa môžeme od dlhu oslobodiť. Tentoraz sa pozrieme na to,
ako sa má podľa Biblie správať dlžník a ako veriteľ.

S

tarý zákon nám ukazuje, že pre
Izraelitov bolo požičiavanie bežné. Niekedy si požičiavali peniaze,
no ešte častejšie nástroje či iné potreby.
Zákon povoľoval, aby Boží ľud účtoval
úroky cudzincom, ale nie svojim bratom.
V Knihe Deuteronómium čítame: „Ani
peniaze, obilie, ani nijakú inú vec nesmieš
požičiavať na úrok svojmu bratovi, len
cudzincovi. Svojmu bratovi požičiaš bez
úroku, čo potrebuje, aby ťa Pán, tvoj Boh,
požehnával pri každej tvojej práci v krajine, do ktorej vojdeš, aby si ju vlastnil.“ (Dt
23, 19 – 20) Tento zákon o úrokoch nebol
nespravodlivý, pretože peniaze v tom čase
nemali taký význam ako dnes.
Mohli dávať zálohy, ale aj tie mali svoje
obmedzenia. Ak bol zálohom predmet
základnej potreby, napr. prikrývka, veriteľ
ho pre potreby svojho blížneho mal pred
zotmením vrátiť (Ex 22, 26 – 27). Dnes sú
predmetom zálohu poväčšine nehnuteľnosti. Preto veritelia (napr. banky) žiadajú
ich poistenie, aby v prípade živelnej pohromy neprišli o svoj záloh, a tak nespôsobili
stratu sebe ani svojmu klientovi. Ktokoľvek stratil požičanú vec, musel ju tomu,
od koho si ju požičal, nahradiť (porov. 2
Kr 6, 5).

V Starom zákone tiež vidíme, že Pán
Boh nechcel, aby si jeho ľud vybudoval
z požičiavania výnosný biznis. Pôžičky
mali byť prejavom dobročinnosti, ktorá vzdávala slávu Bohu a bojovala proti
úžerníctvu. V Knihe Exodus čítame: „Ak
požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý je pri tebe, peniaze, nebudeš
sa k nemu správať ako vydierač! Nebudeš
od neho žiadať úroky!“ (Ex 22, 25) A Kniha
prísloví hovorí, že kto sa nad chudákom
zľutuje, požičiava Pánovi, a on mu jeho
dobrodenie odplatí (por. Mt 25, 35 – 40).
V Knihe Levitikus (Lv 25) nájdeme nádherné prísľuby pre dlžníkov v jubilejnom
roku a v Deuteronómiu (Dt 15) zasa čítame
o úľavách pre dlžníkov v siedmom roku.
Oplatí sa otvoriť Bibliu. Židia dostali od Pána
nádherné zákony milosrdenstva, pomoci
a lásky. A ako kresťania vychádzame z týchto
nariadení tiež. Mohli by byť tiež veľkou
pomocou v riešení a otázke dlhu.
Nový zákon má podobný názor na dlh
a úrok. Bratom a sestrám vo viere odporúča, aby pri pôžičkách nežiadali od seba
navzájom úroky. Úrok je, samozrejme,
niečo iné ako prispôsobenie sa inflácii. Tú
v ich časoch nepoznali. Ak teda požičiavaš
peniaze, ktoré si mal predtým uložené

s úrokom, je len na tebe, či svojmu bratovi
zohľadníš tieto percentá v pôžičke, alebo
nie. Základom všetkých našich finančných
operácií by mala byť láska k blížnemu
a modlitba. Nechceme iných zneužívať, či
už ako tí, ktorí si požičiavajú, alebo tí, ktorí požičiavajú. Ježiš v Evanjeliu podľa sv.
Matúša (Mt 18) odsúdil sluhu, ktorý nemal
zľutovanie so svojím spolusluhom, keď mu
jeho dlh jeho pán – veriteľ odpustil.

Ako postupovať, keď si chcem
požičať peniaze? („dobré“ dlhy)

• Modli sa, poraď sa, môžeš sa i postiť,
a nezabudni na plán výdavkov – mám
na to?
• Ak si chceš požičať, musíš mať dobrú
vôľu splatiť dlh. (Rim 13, 7 – 8; Sir 29, 2b)
Nie je možné, aby si vstupoval do pôžičky s iným úmyslom, ako ju splatiť
v dohodnutom čase a prejaviť vďačnosť. Ak
sa stane niečo zlé a nemôžeš načas splatiť
dlh, musíš o tom komunikovať s veriteľom.
Zbožný človek zavolá a vysvetlí, čo sa stalo,
a hľadá riešenie.
„Bezbožný si požičiava, a nespláca, ale
spravodlivý je štedrý a rozdáva.“ (Ž 37, 21)
• Nie je múdre zaručiť sa za dlh niekoho iného.
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V Knihe prísloví (Prís 17) čítame, že je
nerozumný človek, ktorý dáva ruku, ktorý
sa zaručuje za svojho blížneho. No u Sirachovca (Sir 29) nachádzame verš, ktorý
hovorí, že dobrý muž sa zaručí za svojho
blížneho. Ako teda konať? Ručenie súvisí
s dlhom. Kedykoľvek jedna osoba ručí
druhej osobe, rozumej spolupodpisuje,
stáva sa právne zodpovedná za dlh niekoho
iného. V prípade, že žiadateľ pôžičku
prestane splácať, povinnosť splácať prejde
na ručiteľa = spoludlžníka. Sirachovec
hovorí: „Ujmi sa blížneho podľa svojich síl,
ale daj na seba pozor, aby si nepadol.“ (Sir
29, 20; ekumenický preklad) Teda rozhodnutie stať sa ručiteľom musí byť veľmi
múdre a nasledovať po dôkladnej modlitbe, porade a dôkladnom poznaní podmienok zmluvy a z nej vyplývajúcich dôsledkov. Naše odporúčanie je aj dobre poznať,
ako hospodári daný človek s peniazmi.
Poznať jeho príjmy, výdavky, vedieť, či má
na splátky. Ak sa za kohosi zaručujeme,
tento záväzok sa ráta aj do nášho záväzku
a v prípade žiadania o úver pre nás nám
možno nebude postačovať príjem na krytie
oboch pôžičiek. V takomto prípade treba
mať jasnú dohodu, aj písomnú, na aký
dlhý čas sa stávate ručiteľom, resp. kedy
vás žiadateľ odbremení od ručenia alebo
vymení za iného ručiteľa.
• Nepoužívaj niečo, čo potrebuješ, ako
záloh za dlh, ak si nie si istý, že dokážeš dlh splatiť. (Prís 22, 26 – 27)
Ak človek nemá z čoho zaplatiť, vezmú
mu spod neho aj lôžko.
• Nespoliehaj sa na budúce príjmy.
Nerob súčasné záväzky len na základe
príjmov, ktoré máš teraz alebo očakávaš
v budúcnosti. „Nechváľ sa zajtrajškom,
bo nevieš, čo prinesie deň.“ (Prís 27, 1)
Keď sa zadlžíme, predpokladáme, že
v budúcnosti budeme zarábať dostatočne
na to, aby sme mohli dlh splácať. Biblia
neodporúča tento predpoklad (porov. Jak
4, 13 – 14).
• Nikdy nevystavuj rodinu riziku.
„Veď kto sa nestará o svojich, najmä
o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.“ (1 Tim 5, 8) Neriskuj blaho svojej
rodiny. Stáva sa to pri lenivosti, nedbanlivosti či nadmernom riskovaní, ručení,
alebo pri bezhlavom požičiavaní si bez
vedomia druhého partnera. Toto sú vážne
veci a má byť v nich poriadok, zdravý
rozum a hlavne modlitba.
• Buď zodpovedný v používaní úveru.
(1 Kor 4, 2)
Nechoď do mínusu na platobnej karte.
Väčšina nevie správne používať tieto typy
úverov či pôžičiek. Sú tam veľmi vysoké
úroky. Neodporúčame mínusy na účte

– povolené prečerpanie, kontokorent či
debet.

Ako postupovať, keď ma niekto
žiada o pôžičku?

Nikdy by som nepovedala, že toto sa píše
v Biblii, no celá 29. kapitola v Knihe Sirachovca hovorí o požičiavaní a zárukách. Je
to jasný návod. Prečítajte si ju pozorne celú.
Okrem horeuvedených princípov, ktoré platia aj pre dlžníka, aj pre veriteľa, doplníme
pre veriteľa ešte nasledovné princípy zo
spomínanej kapitoly.
• Požičaj blížnemu, keď je v núdzi; voči
ubiedenému, ktorý je v tiesni, buď veľkodušný; ujmi sa chudobného a v jeho
nedostatku ho neprepúšťaj naprázdno.
Potrebujeme teda vedieť rozpoznať, kto
do tejto kategórie patrí. V modlitbe.
• Mnohí pokladajú pôžičku za nájdené
peniaze a spôsobujú tak ťažkosti tým,
čo im pomohli. Kým dostávajú, bozkávajú ruku darcovi, ich hlas je ponížený,
keď všetko sľubujú. Ale v čase splátky
naťahujú čas, žiadajú odklad, trápne sa
vyhovárajú, mrzuto rozprávajú, reptajú
a sťažujú sa na zlé časy. Odporúčanie,
ako tomu predísť, je spísať si zmluvu
o pôžičke, ktorá obsahuje údaje veriteľa, dlžníka, sumu pôžičky, čísla účtov,
účel pôžičky a dátum splatnosti, ako aj
prípadné sankcie alebo úroky, dátum
požičania a podpisy zúčastnených strán.
• Ak si už požičal peniaze bez modlitby,
bez porady, bez zmluvy, nerozvážne,
a nevracajú ti ich podľa ústnej dohody,
ba zlorečia ti a ty nemáš pokoj pre túto
pôžičku, je možné aj takéto riešenie. Čiň
pokánie z nerozvážnosti, nevedomosti..., vylej svoju bolesť Pánovi, odpusť
dlžníkovi = prenechaj spravodlivosť
Pánovi a pozvi do celej situácie Svätého
Ducha. Môžeš tie peniaze, čo si požičal,
vydať Pánovi ako dar, zrieknuť sa ich
akoby nanovo, a prosiť o pokoj a dostatok (porov. Žalm 23). Boh je verný, každému odplatí podľa jeho skutkov. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Ak je to
možné a závisí to od vás, žite v pokoji so
všetkými ľuďmi. Keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný,
daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé
uhlie mu nahrnieš na hlavu. Pánovi
patrí pomsta, Pán sa odplatí. Nedaj sa
premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
(porov. Rim 12, 9 – 21) n
Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a peniaze
Crown Financial Ministries
v preklade Evanjelizačnej školy
sv. Mikuláša v Prešove)
ilustr. snímka: www.huffingtonpost.com

Prvé
prikázanie
a modloslužba
Klaňať sa Bohu znamená s úctou
a s absolútnou podriadenosťou uznávať
„ničotu stvorenia“, ktoré jestvuje
jedine vďaka Bohu. Klaňať sa Bohu
znamená ako Mária v Magnifikate
chváliť ho, velebiť ho a seba pokorovať,
s vďačnosťou vyznávajúc, že urobil veľké
veci a že jeho meno je sväté. Adorácia
jediného Boha oslobodzuje človeka
od uzavretia sa do seba, od otroctva
hriechu a modloslužby sveta.
Prvé prikázanie odsudzuje
mnohobožstvo (polyteizmus). Vyžaduje
od človeka, aby neveril v iných bohov
okrem Boha, aby neuctieval iné
božstvá okrem jediného. Sväté písmo
neprestajne pripomína toto odmietnutie
modiel zo striebra a zo zlata, ktoré „sú
dielom ľudských rúk“, ktoré „majú ústa,
ale nehovoria, majú oči, a nevidia“.
Tieto márne modly robia márnym
aj človeka: „... im budú podobní ich
tvorcovia a všetci, čo v ne veria.“ (Ž 115,
4 – 5. 8) Boh, naopak, je „živý Boh“
(Joz 3, 10), ktorý dáva život a zasahuje
do dejín.
Modloslužba sa netýka len nepravých
pohanských kultov. Zostáva trvalým
pokušením pre vieru. Spočíva
v zbožšťovaní toho, čo nie je Boh.
Modloslužbou je, keď si človek ctí
a uctieva stvorenie namiesto Boha, či
už ide o bôžikov, alebo o zlých duchov
(napr. satanizmus), o moc, rozkoš, rasu,
predkov, štát, peniaze a pod. „Nemôžete
slúžiť aj Bohu, aj mamone,“ hovorí Ježiš
(porov. Mt 6, 24). Mnoho mučeníkov
zomrelo, lebo sa neklaňali „šelme“
a odmietali dokonca predstierať, že ju
uctievajú. Modloslužba odmieta jedinú
zvrchovanosť Boha; je teda nezlučiteľná
so spoločenstvom s Bohom.
Ľudský život sa stáva jednotným
v klaňaní sa jedinému Bohu. Prikázanie
klaňať sa jedine Pánovi robí človeka
jednoduchým a chráni ho pred
bezhraničnou roztrieštenosťou.
Modloslužba je prevrátenosť
náboženského citu, ktorý je človekovi
vrodený. Modloslužobníkmi sú tí, čo
„pojem o Bohu, silne vtlačený do duše,
vzťahujú na čokoľvek iné než na Boha“.
Katechizmus Katolíckej cirkvi
(2097 a 2112 – 2114)
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Svedectvo čistoty
B

Vyslovme áno radosti
na P15 v Poprade
Čistota znamená vysloviť veľké áno celoživotnej radosti. Hovorí o tom aj ďalšia prípravná
katechéza na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade.

Čistota – podmienka
lásky

Po čistote ako pocite domova,
vedomí jedinečnosti a dare
srdca pokračujeme s čistotou
ako prameňom radosti. Ukazuje
na silu lásky. Láska má v sebe
prísľub šťastia do budúcnosti,
píše v liste mladým ich priateľ
Marek Iskra. „Láska otvára
cestu do budúcnosti, k vzdia-

lenému cieľu, ku ktorému sa
približujeme len postupne.
A vieš, kto ten vzdialený cieľ
nakoniec aj dosiahne? Sú to
ľudia s čistým srdcom! Iba oni
spoznajú správny smer k tomu
cieľu, ktorý láska sľubuje! (...)
Láska nie je iba okamih očarenia, ale skutočné (po)volanie a odpoveď naň
si vyžaduje
vnútornú

zrelosť a vernosť v priebehu
času.“
Čistota znamená schopnosť milovať čnostne a tak
dosiahnuť ten cieľ, ktorý láska
sľubuje, pokračuje v radách
Marek. „Je to schopnosť pospájať a zjednotiť všetky emócie
a inštinkty do spoločného kráčania životom za celoživotným
cieľom. Inak povedané: hoci je

pravda, že čistota pred manželstvom znamená aj pohlavnú
zdržanlivosť, predsa len čistota
je ešte viac – je to veľké áno
celistvosti, zrelosti, úplnosti
v láske, ktorá je navždy,“ odporúča a pridáva: „Práve čistota je
podmienkou vytrvalej lásky.“
Ľudia čistého srdca
sú schopní pozerať sa jeden

na druhého
i na svet novým
pohľadom a sú schopní objaviť svetlo lásky, ktorá
prichádza od Boha. Marek
si pomáha i výrokom svätej
Terezky Ježiškovej: „Ak existuje na svete nejaká radosť, má
ju iste človek čistého srdca“
(Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista). „Mnohí sa snažili

Čistenie úzkej vázy alebo Nie všetko závisí od nás
Úzke vázy sa vždy ťažšie čistili. Nalejte teda do nich teplú vodu, pridajte ocot a soľ, a nechajte niekoľko
hodín pôsobiť.
Nie na všetko dosiahneme, nie všade vidíme, nie všade sa dostaneme, nezáleží všetko na nás. Často si
myslíme, že všetko závisí od našej snahy, ale nie je to tak. Niekedy sú ľudské srdcia ako úzke vázy, ktoré
chceme vyčistiť. Najradšej by sme to urobili my sami, lebo sa cítime veľmi dôležití... No netreba... My
sme tu na to, aby sme ľuďom pomohli otvoriť sa Božej láske. Ak sme otvorení, ona do nás natečie a bude
pôsobiť. Tým účinnejšie, čím menej jej budeme zavadzať. Krásny je povzdych svätého pápeža Jána XXIII.,
ktorý si niekedy hovorieval: „Janíčko, neboj sa. Nie si až taký dôležitý... Všetko je v Božích rukách...“ n
Marián Bublinec

ožia služobnica Anna Kolesárová
slúžila Bohu za svojho kratučkého
života tak úprimne, ako len vedela.
Nemálo ľudí o tom vydalo svedectvo. A slúži mu doteraz. Tisícky mladých o tom vydávajú svedectvá i dnes. Kým ona už, veríme,
hľadí do tváre svojmu Bohu, mladí z celého
Slovenska hľadia na jej príbeh a nachádzajú
v ňom Boha ako prameň radosti tryskajúci
z čistého srdca.

pochopiť lásku, ale žiadnemu
z nich sa nepodarilo dosiahnuť
ju tak ako Kristovým učeníkom,
pretože ich učiteľom bola sama
Láska,“ pridáva ďalší výrok,
patriaci jednému kresťanskému
spisovateľovi.

Od koho sa naučiť
milovať?

Kristus je ten, od ktorého
sa učíme milovať – milovať
navždy, píše mladým Marek.
„Treba sa učiť milovať ľudskú
lásku,“ potvrdzuje slovami
svätého Jána Pavla II.,
ktorý pokračoval: „Láska
nie je čosi, čo sa dá naučiť,
a predsa nie je nič dôležitejšie,
ako sa jej učiť. Už ako mladý
kňaz som sa naučil milovať
ľudskú lásku,“ píše v knihe
Prekročiť prah nádeje.
Skutočná láska má podľa
Marka vždy cieľ. Mladého
priateľa, ktorému adresuje svoj
list, prosí, aby nepodľahol tlaku
prostredia, ktoré sa z čistoty vysmieva. „Čistota teda znamená
vysloviť veľké áno celoživotnej
radosti. Oplatí sa za ňu modliť
a o ňu zápasiť. Ešte niečo ti
prezradím. Vieš, čo je to akatist?
Skús si ho nájsť a možno budeš
prekvapený, koľkokrát sa v ňom
hovorí o radosti z čistoty. Veľa
odvahy!“ odporúča otec Marek.
Text je spracovaný na základe
štvrtého listu mladým v rámci
prípravy na P15. Jeho plné znenie možno nájsť na internetovej
stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. n
Michal Lipiak
ilustrácia: Erika Cániková

Jeden príbeh mení príbehy
mnohých

Vysoká nad Uhom – nepatrná dedinka
na východnom Slovensku. A predsa sa má
stať miestom tohto príbehu. Jeho hlavnou
hrdinkou je Anka. Narodila sa 14. júla 1928.
Mamka jej zomrela, keď mala 10 rokov.
A tak mladučké dievča rýchlo dozrelo
v mladú ženu, schopnú postarať sa o otca,
brata i celú domácnosť. Nebola na to úplne
sama. Kamarátky k nej často zabehli,
pomohli jej s prácou. Rady potom spolu šli
na omšu či ruženec.
Anka bola jednoduchá a skromná. Práve
v tom vynikala. Zbožnosť mala vpísanú

hlboko do svojho mladého srdca. To bolo
jej múdrosťou. Isto ani len netušila, koľkým
ľuďom ju odovzdá. Svedectvom života
a ráznou odvahou v nevinnej krehkosti.
Písal sa rok 1944 a cez Vysokú prechádzal
front. Všade vládol strach. Ľudia sa pred
ruskými vojakmi skrývali v pivniciach.
Anka chodila oblečená v čiernych šatách
nebohej mamy. Chcela zakryť svoju mladosť, chrániť svoju nevinnosť pred vojakmi. Keď jeden z nich vtrhol do ich domu
a našiel ich v pivnici, otec v snahe upokojiť
situáciu povedal svojej dcérke: „Haňka,
daj mu niečo zjesť, iste je hladný.“ Anka
poslúchla, vojak si však za maskou šiat
rýchlo všimol krásu a krehkosť mladučkého
dievčaťa. Okamžite na ňu začal tlačiť, aby
sa mu oddala. Anka napriek hrozbám, že
ju zastrelí, rázne odmietla. Skočila naspäť
do pivnice, vojak sa však vrhol za ňou a zreval: „Rozlúč sa s otcom!“
„Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“
boli jej posledné a zároveň jediné zachované slová.
Stačili mu dve rany. Ako veľmi muselo byť zranené jeho srdce, keď také čosi
dokázal! Zabil ju priamo pred očami jej
vlastného otca a vytratil sa do tmy. Nikto už
o ňom nikdy nepočul. Bola noc, 22. november 1944. Otec zostal pri tele svojej mŕtvej
16-ročnej dcéry v pivnici až do druhého dňa,
keď mu muži pomohli potajomky z dosák
stodoly stĺcť skromnú truhlu. V neutíchajúcich bojoch ju neskôr v noci pochovali.
Tajne, bez kňaza. Nedalo sa inak.
Boh to však chcel inak. Páter Potocký
neskôr, i pod hrozbami vládnuceho režimu,
začal zbierať svedectvá. O Anke, o jej živote
i jej rozhodnutí sa pre Život. Dnes na jej
náhrobnom kameni stojí nápis: Radšej smrť
ako hriech. Čítajú to tisícky mladých, ktorí
niekoľkokrát ročne putujú do malej dedinky s veľkým svedectvom. Anka púta. Mladí
sa na púťach dozvedajú o jej odvahe, túžbe
po svätosti, oddanosti Bohu, a chcú sa jej
podobať. Vybudovali v dedine centrum prijatia Domček. V ňom sa stretávajú, zažívajú
prijatie a spoločenstvo. V túžbe rozdávať ho
ďalej slúžia. S láskou sa vkladajú do dobrovoľníctva na púťach, aby sa čím viac mladých dozvedelo o Anke. Pri jej hrobe prosia
o múdrosť čistého srdca, o milosť nových
začiatkov, o dar živej viery. Túžia zakladať
zdravé a pevné rodiny. Túžia spoznávať, ako
im v tom čistota môže pomôcť. A veria, že
Anka im k tomu pomáha z neba. Ako jedna
z nich.

Modlitba za blahorečenie Anny
Kolesárovej

Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna
Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si
zachovala čistotu srdca a tela. Prosíme ťa,
na jej orodovanie vypočuj túto prosbu...
(teraz prednes svoju prosbu), aby sme ju
mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty
a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu
k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej
blahorečenie ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen. n
Aneta Lisá
snímka sochy Anny Kolesárovej
v Pavlovciach nad Uhom:
christendomblog.blogspot.com

V cudzom svete
Rodičia zachovávali všetko, čo si priniesli
z vlasti. Ale deti sa rýchlo amerikanizovali.
O pár mesiacov sa dokonale naučili po anglicky. Iba meno prezrádzalo, že sú deťmi
európskych prisťahovalcov. Asimilačný
proces išiel tak ďaleko, že deti sa dokonca
hanbili za svoj európsky pôvod.
Alexander Demjanovič sa so svojou manželkou Johanou, rodenou Suchou, vybrali
do Ameriky krátko po svojej svadbe. Nebola
to však svadobná cesta. V tých časoch si
čosi také mohlo dovoliť iba málo ľudí. Ako
väčšina prisťahovalcov, ani Demjanovičovci
nemali v úmysle usídliť sa v Amerike natrvalo. Chceli si niečo zarobiť a potom sa vrátiť
domov, do rodného Bardejova. Ale človek
mieni, Pán Boh mení, ako hovorí slovenské
príslovie. V Bayonne sa usídlili natrvalo, tak
ako viacerí Slováci pred nimi. Život v tomto
meste bol lacnejší než inde.
Alexander Demjanovič priviedol svoju rodinu do mestskej štvrte, ktorú nazývali Irish
town (Írske mesto), zaiste preto, že väčšina
obyvateľov bola írskeho pôvodu. Bola to
najlacnejšia štvrť v celom meste. Stáli v nej
totiž rafinérie a továrne na výrobu mydla
a rozličných chemikálií, z ktorých sa šíril
do okolia nepríjemný zápach. Alexandrovi
Demjanovičovi však táto chudobná štvrť
vyhovovala. Ponajprv preto, že sa mu hneď
podarilo prenajať si malý domček na 22.
ulici a otvoriť tam obchod s topánkami.
Druhou výhodou bolo, že v bezprostrednej
blízkosti jeho domu bol gréckokatolícky
kostol. Neskôr prišli do Ameriky aj bližší
a vzdialenejší príbuzní Demjanovičovcov.
Všetci sa usadili na 22. ulici v Bayonne.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou
dokonalosťou, bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia demjanovičová

V

ianočný čas je tiež
spojený s Čistým rokom
– duchovnou prípravou
na Národné stretnutie mládeže
P15 v Poprade. Priniesol niekoľko darov. V čase prípravy naň to
bola veľká púť lásky so symbolmi kríža a ikony, ktoré mladým
daroval svätý Ján Pavol II. Po ich
odznení zaznela nová hymna
P15, ktorú dala do daru Sima
Martausová. Priniesla radosť,
pretože do jej slov ukryla veľký
poklad. Chcete ho nájsť? Vyslovte áno radosti prihlásením
sa na P15, registrácia sa
začne v januári 2015. Kým
sa však začne, načrime do svojho vnútra i ďalšej prípravnej
katechézy P15.
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Nenápadná služba
„D
obré ráno, Bože! Nie, nie, ani
o minútu neskôr, aj dnes presne o piatej ráno si zazvonil,
kamarát.“ Rozospatým hlasom začala sestra
Klára nový deň. Takto sa prebúdza do služby v kuchyni už niekoľko mesiacov. Nebolo
ľahké zvyknúť si, ale Klára má šťastnú
povahu. Zhovorčivosť a optimizmus sa ani
medzi hrncami nestratia. Paradoxne je viac
s ľuďmi, ako by sa čakalo.
Beží dole schodmi odomknúť dvere a niet
ho tu! Kam len položila ten kľúč?
„Klára, čo hľadáš?“
„No kľúč. Ako mám odomknúť kláštor,
keď niet kľúča?!“

„Myslíš ten, čo je položený na stolíku
vedľa telefónu?“
„Kto ho tam dal?!“ začala výčitku Klára,
ktorú prerušil zvonček od dverí. ,,No áno,
čakali by ste za dverami, keby som nenašla
kľúč, ktorý...“
„Choď už otvoriť!“ zachichotala sa sestra
Gabriela, ktorá bola v tejto situácii naozaj
anjelom.
,,Nemeškám na ranné modlitby a svätú
liturgiu?“ opýtala sa nesmelo pani suseda.
Každé ráno prichádza do kláštora, aby
prinášala v modlitbách svoje prosby i vďaky
Bohu. Sestra Klára si stále nájde čas ju
vypočuť. Tichou modlitbou a nenápadnou
obetou prináša aj za ňu Bohu námahy dňa.
Ranná chórová modlitba v kláštornej
kaplnke vyprevádza každú sestru do dennej
služby. ,,Tak, a ja idem variť,“ vzdychla si
Klára zatvárajúc dvere do kuchyne. Telefón
znova zazvonil.
,,Prosím?“ zdvihla nielen tón hlasu, ale aj
obočie počúvajúc ďalšiu susedu na druhej
strane telefónu.
,,Nemohli by ste na pár minút postrážiť
moju vnučku?“ prosebným, no naliehavým
hlasom vyrozprávala svoj problém, ktorý sa
javil ako najväčší na svete, a dôvod, prečo
nemá inú možnosť, ako nechať svoju vnučku na chvíľu v kláštore.
,,Dobre, tak ju priveďte.“ Klára zložila slúchadlo telefónu s myšlienkou: ,,Ak prichádzaš v tomto dieťati, Pane, buď vítaný“.
Malá Zuzanka si do kláštornej kuchyne
síce priniesla bábiku, no tá oproti novému
dobrodružstvu so všetkým, čo kuchyňa
ponúkala, vyzerala bledo. ,,Ne... !“ nestihla
Klára dopovedať. Dievčatko chytilo vrecko
s fazuľou z neotvorenej strany a všetka sa
rozsypala po dlážke. ,,Tak, aspoň budeš
chvíľu ticho zbierať túto fazuľu a nebudeš behať hore-dolu!“ snažila sa prísnym
hlasom pokarhať dievčatko. No zachytila,
ako sa jej dvíha kútik k úsmevu. Obed bol
pripravený včas.
Klára vybavila ešte niekoľko telefonátov.
Medzi nimi aj pani susedu. Ozvala sa, že
nastali nečakané komplikácie. Po Zuzanku
príde v podvečer. Sestry sa po práci v kláštore a v záhrade stretli pri spoločnom obede.
Zuzanka bola vzácnym hosťom. Skoro
každá sestra sa jej prihovorila.
,,Klára, telefón!“ zakričala sestra z chodby. ,,Ja neviem, dnes si pripadám viac ako
spojovateľka než ako kuchárka,“ zahundrala Klára. Teraz telefonovala študentka,
ktorá pred viac ako troma týždňami veľmi
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Tropáre
prosila o modlitbu. Čakala ju ťažká skúška
v škole. Negatívny výsledok by bol prvým
krokom k odchodu z fakulty. ,,Dobre,
Kristína, ďakujem, že si zatelefonovala, no
nezabudni sa poďakovať Pánu Bohu, ktorý
požehnal čas tvojej prípravy a ty si skúšku
spravila. A spomeň si tiež na predsavzatie.“
Klára dievča ešte chvíľu počúvala, no malá
Zuzanka urýchlila koniec rozhovoru. Malá
neposedka už nepobehovala iba po kuchyni.
,,Konečne som ťa chytila,“ zasmiala sa
a už držala Zuzanku za plece. Dievčatko
sa potmehúdsky usmialo. Čakalo na prvú
príležitosť, ako sa vyslobodiť a pokračovať
v hre so sestrou Klárou. Aj keď ona si už
na takéto naháňačky pripadala troška stará.
No nahlas by to nepriznala.
Zvonček od dverí vytrhol túto rozosmiatu
dvojicu z hry. Poštárka priniesla balík. Klára
jej ponúkla pohár vody. Vďačne ho prijala
a nechala zároveň odznieť svoj príbeh.
Po chvíli poštárka odchádzala ľahšia nielen
o balík. Vyrozprávala sa a akoby pod touto
strechou nechala aj ťažký balvan. Dvere
zatvárala s prosbou o modlitbu.
O chvíľu už Klára zádumčivo varila
večeru. Na Zuzanku stačilo dohliadať už
iba letmo. Dobrodružstvo dňa ju unavilo
natoľko, že si kreslila. Len občas zdvihla
svoj zrak. Pri odchode podalo dievčatko
namaľovaný obrázok sestre.
„To som ja?“ opýtala sa Klára s úsmevom
v očiach.
„Áno, to budeš mať odo mňa na pamiatku. Ani ja na dnešok nezabudnem,“
zažmurkalo dievčatko. S odchádzajúcou
návštevníčkou zapadalo aj slnko. Po večerných modlitbách si v tichu kaplnky
Klára prechádzala v myšlienkach celý deň.
Iba ona vie, čo hovorila Bohu v ten večer.
A nielen tento, ale každý deň odovzdávala
do jeho milosrdenstva tých, ktorých jej
posielal do života. Hoci nenápadnou, no
dôležitou misiou bola aj jej služba v kuchyni.
Dôležitý kľúč po tom, ako zamkla dvere,
položila na miesto, aby sa zmätok dnešného rána neopakoval, a unavenými krokmi
vykročila po schodoch do izby. Každý deň
má dosť starostí, ale aj radostí. No jej srdce
napĺňal pokoj a očakávanie ďalšieho dňa.
Lebo už vie, že hoci v tej istej kuchyni, pod
tou istou strechou, s Bohom nie je rovnaký
ani jeden deň. n
Eva
ilustr. snímka: www.freeimages.com

Hneď po veršoch Boh je Pán sa
v našej cirkvi zvyknú spievať
tropáre. Sú asi najznámejšou
liturgickou časťou pre veriacich,
pretože sa s nimi stretávame
prakticky v každej bohoslužbe
a v rôznych ich podobách.

P

ravdepodobne patria k najstarším kresťanským skladbám, pretože sú známe už
z rukopisov z 9. storočia a sú azda staršie
ako skladby kánonov a stichír, a aj keď niektoré
z nich majú svojich autorov (napr. sv. Kozmu
a sv. Jána Damaského), prakticky drvivá väčšina
z nich je anonymná, čo tiež svedčí o ich starobylosti. Tropáre ako súčasť už výslovne kresťanskej
bohoslužby predstavujú kresťanské žalmy a tvoria akési verše starozákonných žalmov, čo možno
pozorovať až do dnešných dní.
Prvou skupinou tropárov, ktoré sa objavujú
v našej tradícii, sú voskresné tropáre – v nich
sa oslavuje smrť a vzkriesenie Krista, a tiež sú
niekedy spomenuté osoby a udalosti, ktoré so
vzkriesením súvisia (Mária Magdaléna, ženy
pri hrobe, zostúpenie do podsvetia a podobne).
Druhou skupinou tropárov sú tropáre oslavujúce
Bohorodičku a jej utrpenie pod krížom – nazývajú sa bohorodičníky a krížobohorodičníky. Zaujímavosťou pri týchto tropároch je, že skoro nikdy
nie je spomenutá Bohorodička len tak, bez súvislosti so svojím synom Ježišom Kristom a jeho
spasiteľným konaním v tomto svete. Ďalšou skupinou sú trojičné tropáre oslavujúce Boha v Trojici. Tieto tropáre sa objavujú nielen samostatne
(predovšetkým v pôstnej bohoslužbe), ale sú
súčasťou niektorých kánonov. Kajúce tropáre sú
nedeliteľnou súčasťou bohoslužieb celého roka
a spomínajú sa v nich najmä osoba a pokánie sv.
Petra, pýcha mýtnika a pokora farizeja, odhodlanie k návratu márnotratného syna a podobne. Aj
takmer každý svätý má svoj vlastný tropár, kde sa
hovorí o jeho živote a oslavuje sa skrze neho Boh.
A takto by sme mohli pokračovať. Pravdou však
je, že tie najstarobylejšie tropáre sú aj najkratšie
a čím bližšie k nám má tropár pôvod, tým je dlhší, ba možno povedať, že v niektorých prípadoch
sú tropáre dlhšie ako stichiry – napríklad tropár
sv. Vladimírovi a podobne. Taktiež kánony sú
vyskladané z rôznych tropárov a prakticky každá
skupina žalmov sa končí sedalenmi, ktoré sú tiež
tropármi vyjadrujúcimi myšlienku a charakter
daného obdobia v cirkevnom roku alebo myšlienku sviatku či konkrétneho dňa. n
Michal Bučko

Úpenlivá prosba
o odpustenie
a o pomoc
Vlastniť viacero prekladov
Biblie je viac ako zberateľská
vášeň. Je užitočné porovnať
si jednotlivé preklady. Ako
v prípade 25. žalmu.

K

atolícky preklad sa začína slovami:
„K tebe, Pane, dvíham svoju dušu,
tebe dôverujem, Bože môj...“ (25, 1 n).
Ekumenické vydanie je hneď v úvode trocha
rozšírené: „Na teba čakám, Hospodin, k tebe
pozdvihujem dušu“ (25, 1n).
Všimla som si to preto, že pri čítaní žalmu
v ekumenickom preklade som sa zastavila
hneď pri prvom riadku s otázkou, čo znamená čakať na Pána. Ako mohol Dávid čakať na toho, o kom v inom žalme s istotou píše: „Pána mám vždy pred
očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa“ (Ž 16, 8)? Vedel o neustálej Božej blízkosti. Išlo teda o Dávidovo očakávanie príchodu sľúbeného
Mesiáša?
Ak si pozrieme očakávaný dôsledok Pánovho príchodu v Starej zmluve,
dominuje tu obraz ríše pokoja, opísaný Izaiášom, keď vlk a baránok budú
oddychovať s levom. Judaizmus toto očakávanie vyšperkoval v detailoch
prikázaní natoľko, že potom Ježiš povie smutný súd na ich adresu o tom, že
ani sami nevstupujú, ani iným nedovolia vstúpiť pre náročnosť požiadaviek.
Sám Ježiš hovorí o svojom druhom príchode často. Poznáme podobenstvá
o pannách, z ktorých päť nemalo dosť oleja, či o svadobnej hostine, kam
nesmeli vstúpiť tí bez svadobného rúcha, či o sluhoch, ktorých pán prekvapí
návratom a žiada revíziu z gazdovania.
Dnešný človek každý deň čaká tiež. Na všeličo. Na raňajky. Na autobus.
Na otváracie hodiny. Na poradie u lekára. Na výplatu. Ráno čakáme na večer.
Pondelok na piatok. V septembri na jún. Na to, keď budeme mať viac času.
Viac peňazí. Keď dokončíme to či ono, keď vyrastú deti, keď už bude konečne dobre...
A tak sa človeku jeho život sype pomedzi prsty. Buď ho míňame v sebaľútosti nad minulosťou, alebo utekáme do ilúzie čakania na čosi lepšie. A tak
ostávame bez dostatku oleja, bez rozmnožených talentov, bez svadobného
rúcha, o ktorom Písmo vraví, že sú ním „spravodlivé skutky svätých“. Ježiš
odporúčal hľadieť na prítomný deň a v ňom konať to, čo je v našich možnostiach. Na druhej strane nám judaizmus ukázal iné riziko. Škrupulantský
dôraz na zachovávanie toľkých príkazov, ktoré mimo života lásky a služby
strácajú úlohu „smeroviek k nebu“ a stávajú sa otrockým bremenom.
Dávid očakáva Pánov príchod s istotou, že je neustále pri ňom. Kráča s ním
deň po dni k miestu, kde sa s ním stretne z tváre do tváre. Takéto čakanie
spraví aj z nás „dobrých sluhov“ a „múdre panny“. Život v odovzdanosti
a dôvere nám umožní žiť tu a teraz. A pri stretnutí vo večnosti mu potom vložíme do rúk svoj život, plný úspešných i menej podarených skúseností. Zato
skúseností cenných, za ktorými bola snaha žiť a nie iba snívať a čakať na čosi,
čo nemusí byť. Skúseností, ktoré z nás urobili poddajnú hlinu v jeho rukách,
aby v nás stvoril srdce podobné tomu jeho. n
Valéria Juríčková; ilustr. snímka: www.imagion.com

22 | na každý deň jeden
PONDELOK 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
Čítania: 1 Pt 2, 21 – 3, 9 zač. 59; Mk 12, 13 –
17 zač. 54

Neodplácajte sa zlým za zlé alebo urážaním za urážanie, ale naopak, žehnajte,
lebo viete, že na to ste povolaní, aby ste
do dedičstva dostali požehnanie.
(1 Pt 3, 9)
Požehnať sa po taliansky povie benedire,
čo by sa doslovne dalo preložiť ako „dobre
hovoriť“ – dobrorečiť. Prekliať sa povie maledire, čo by bolo doslovne „zle hovoriť“ – zlorečiť. To, či som človekom požehnania, alebo
prekliatia, sa začína od toho, ako hovorím,
aké vediem reči. Čoho bolo včera viac? A ako
to bude so mnou vyzerať dnes?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 20. január
Prepodobný Eutymios Veľký
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22 zač. 60; Mk 12, 18 –
27, zač. 55 (rad.); Hebr 13, 17 – 21 zač. 335; Lk
6, 17 – 23a zač 24 (Eutymiovi)
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živým údom, ktorý spolu s inými tvorí stále
krajšie telo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 22. január
Apoštol Timotej
Prepodobný mučeník Atanáz Perzský
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5 zač. 62; Mk 12, 38 –
44 zač. 57

Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste
blažení, lebo Duch slávy a Boží na vás
spočíva. (1 Pt 4, 14)
Keď sa modlím, Svätý Duch prichádza
a uschopňuje ma volať: „Abba, Otče!“
a „Ježiš je Pán!“ Pri čítaní Písma Boží Duch
spôsobuje, že Božie Slovo, ktoré sa oblieklo
do ľudských slov, sa stáva živým Slovom.
Keď prijímam sviatosti, prijímam aj Svätého
Ducha. Je však ťažké uveriť, že aj keď som
hanobený pre Kristovo meno, je to cesta
k naplneniu Duchom. Ale je.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo
ani Božiu moc? (Mk 12, 24)

PIATOK 23. január

Ak neotvorím list, ktorý som dostal, nemám
šancu dozvedieť sa, čo je v ňom. Či je to
vyznanie lásky, alebo nejaká vyhrážka, informácia o tom, že som sa stal dedičom, alebo
že poisťovňa voči mne eviduje pohľadávku
pár centov. Ak neotvorím Písmo, nespoznám Božie prisľúbenia, nemám možnosť
očakávať ich naplnenie, nezažijem Božiu
moc a vernosť. Ak...

Čítania: 2 Pt 1, 1 – 10 zač. 64; Mk 13, 1 – 8
zač. 58

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Eutymiovi (HS: 355;
PZ: 332; HP: 345)

STREDA 21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač
Mučeník Neofyt

Hieromučeník Klement

Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými
v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista.
(2 Pt 1, 8)
Základnou vlastnosťou živej viery je to, že
rastie. Ak nerastie, zomiera. Aby rástla, treba do nej investovať. Byť aktívnym v poznávaní Ježiša Krista a budovaní vzťahu s ním.
Vtedy sa stáva plodnou. Prebúdza živú vieru
v iných. Vtedy má zmysel.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11 zač. 61; Mk 12, 28 – 37
zač. 56

SOBOTA 24. január

Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si
navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. (1 Pt 4, 10)

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

V Cirkvi, Kristovom tele, mám dve možnosti.
Obzerať sa na čo všetko mám nárok a kto
má povinnosť mi to zabezpečiť. Vtedy sa
správam ako nádor, ktorý pomaly vyčerpáva
a ničí organizmus. Môžem sa však tiež zamerať na to, aké dary Boh vložil do mňa pre
Cirkev a na jej budovanie. Stávam sa vtedy

Prepodobná Xénia Rímska

Toto slovo je spoľahlivé: Ak sme s Kristom
zomreli, s ním budeme aj žiť. (2 Tim 2,
11)
Zomrieť s Kristom, aby som s ním mohol
žiť. Začína sa to krstom. Pokračuje to
každodenným zomieraním sebe samému.
Vo viere, že za tým príde zmŕtvychvstanie.
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Vo viere, že aj utŕžené rany sa môžu stať
oslávenými ranami. Vo viere, že cez to príde
požehnanie. Vyvrcholením bude prechod
v deň smrti. Boh je verný! On to sľúbil a on
to aj splní.

z hlasu (HS: 152, 202; PZ: 106, 164; HP: 107,
160)

nebolo by však príťažlivejšie. Príťažlivým
totiž na ňom je to, že je to vzťah, cesta,
o ktorej nikdy nevieš, kam ťa zajtra privedie.

PONDELOK 26. január

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

Prepodobný Xenofont, jeho manželka
Mária a synovia

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

NEDEĽA 25. január
Nedeľa mýtnika a farizeja
Gregor Teológ, konštantínopolský
arcibiskup
Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15 zač. 296; Lk 18, 10
– 14 zač. 89

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa
ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs
a hovoril: „Bože, buď milostivý mne
hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel
domov ospravedlnený, a nie tamten.
(Lk 18, 13 – 14a)
Niektorí hovoria, že sa v Cirkvi veľmi „krútime okolo hriechu“, že sa príliš zameriavame
na zlé stránky človeka. Osobne si to nemyslím, ale keby aj... Je to naozaj zlé?
Ak ma spoznanie hriešnosti vedie k sebaľútosti, k sebaobviňovanu a strate nádeje, ak
ma ochromí natoľko, že sa už neviem tešiť
zo života a nie som schopný kráčať, tak jednoznačne áno. Je to zlé. Ale ak ma to vedie
k pokániu, k vedomiu, že potrebujem Boha
a k ponoreniu sa do Božej lásky, ak uvedomenie si hriechu ma povedie k zmene života,
tak je to dobré. Dokonca žiadané.
Je to ako v domácnosti. Ak sa domom
alebo bytom začne šíriť zápach, nepomôže
zapchávanie si nosa. Nepomôžu žiadne
osviežovače vzduchu ani voňavé sviece.
Dokonca ani pravidelné vetranie. Nepomôže obviňovanie seba ani druhých z toho,
že produkujeme veľa odpadkov. Treba
jednoducho vysypať odpadkový kôš. Jasne
a konkrétne. Nikto normálny sa v tých odpadkoch nezačne prehrabávať a filozofovať
nad skutočnosťou zápachu. Či je to len taký
obyčajný, všedný, alebo nepríjemný, prípadne až neznesiteľný zápach. Jednoducho
vezme odpadkový kôš, vysype ho, ak treba,
umyje, vloží do neho nové vrecko a pokračuje v živote. Počíta s tým, že odpadky sa
opäť nahromadia. Ale dáva si už pozor, aby
to nabudúce nedospelo až do stavu, keď sa
začnú rozkladať a zapáchať. Začne si strážiť
pravidelnosť vyprázdňovania koša, lebo vie,
že takto to bude lepšie pre neho aj pre jeho
blízkych.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z triódy, I teraz, bohorodičník, ostatné

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

Kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mk
9, 13)
Na primície som dostal aj takúto gratuláciu:
„Keď bol náš staručký dekan prijatý do seminára, celý natešený prišiel domov. Tam
ho schladil jeho otec slovami: ,Synku, nie je
umenie dostať sa do seminára. Umenie je
ako kňaz aj zomrieť.‘ A tak ti prajem, aby si
ako kňaz aj zomrel.“ Je ľahké urobiť si dobré
predsavzatia. Umenie je v nich aj zotrvať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 27. január
Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho

ŠTVRTOK 29. január
Prenesenie ostatkov hieromučeníka
Ignáca Bohonositeľa
Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6 zač. 69; Mk 13, 31 –
14, 2 zač. 62

NEDEĽA 1. február

Dlhý čas bol pre mňa Ježiš ktosi, kto odišiel
ďaleko do neba a odtiaľ na mňa zhora
pozerá, či žijem tak, ako mám, prípadne,
či s niečím nepotrebujem pomôcť Ak o to
poprosím. Po rokoch som dostal milosť
pochopiť, že je „Bohom so mnou“, že je „Bohom na mojej strane“, ktorý mi drží prsty,
ktorý ma zvádza, ktorý ma vťahuje do svojho posvätného príbehu.

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

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

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život
a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý
pastier. (Jn 10, 10 – 11a)

PIATOK 30. január

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jánovi Zlatoústemu
(HS: 301; PZ: 275; HP: 348)

STREDA 28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky
Čítania: 2 Pt 3, 1 – 13 zač. 68; Mk 13, 24 – 31
zač. 61

Vzrastajte v milosti a poznaní nášho
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2 Pt 3,
18a)
Možno by kresťanstvo bolo jednoduchšie,
keby v ňom stačilo naučiť sa nejakú zbierku
právd o Bohu, držať sa určitého morálneho
kódexu a pravidelne vykonávať vopred predpísané rituály. Možno by bolo jednoduchšie,

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

Keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je
zmiernou obetou za naše hriechy. (1 Jn 2,
1b – 2a)

Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22 zač. 67; Mk 13, 14 – 23
zač. 60 (rad.); Hebr 7, 26 – 8, 2 zač. 318; Jn
10, 9 – 16 zač. 36 (sv.)

Často sa hovorí: „Koho Boh miluje, toho
krížom navštevuje.“ Ale naozaj? Kríže musia
prísť a treba ich poctivo každý deň zobrať
a niesť, a takto nasledovať Ježiša. To zlý
prichádza, „aby kradol, zabíjal a ničil“. Tie
kríže často sami uvaľujeme jeden na druhého. Boh chce, aby sme „mali život“ a „mali
ho hojnejšie“. Ježiš nám dal príklad a nesie
ich s nami.

Iný preklad hovorí o „ťažkých“ časoch.
Hneď za tým ide dlhý „katalóg hriechov“. To
nebezpečenstvo či ťažoba časov nespočíva
v samotných hriechoch. Každý zo zoznamu
tu už bol dávno. Problémom je to, že sme
na ne čoraz menej citliví, dokonca ideme
až tak ďaleko, že hriech nazývame čnosťou
a čnosť hlúposťou, neschopnosťou, spiatočníctvom.

Traja svätitelia: Bazil Veľký,
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 13, 7 – 16 zač. 334; Mt 5, 14 –
19 zač. 11

Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. (Hebr 13, 14)
V ranokresťanskom Liste Diognetovi autor
píše: „Kresťania sa nelíšia od ostatných
ľudí ani pôvodom, ani rečou, ani spôsobom
života. ... Dávajú neuveriteľný príklad obdivuhodného života. Bývajú síce vo svojom,
ale žijú ako cudzinci. Cudzina je im vlasťou
a vlasť cudzinou. … Žijú na zemi, domov
však majú v nebi. Poslúchajú zákony, ale
spôsobom svojho života zákony prekonávajú.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým (HS: 358; PZ:
335; HP: 349)

SOBOTA 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Čítania: 2 Tim 3, 1 – 9 zač. 295; Lk 20, 45 –
21, 4 zač. 103

Syn Timotej, vedz, že v posledných dňoch
nastanú nebezpečné časy. (2 Tim 3, 1)

Nedeľa márnotratného syna
Predsviatok sviatku Stretnutia Pána
Svätý mučeník Tryfón

„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží.
„Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám
zotročiť. (1 Kor 6, 12)
Poznám mnoho unavených a smutných
kresťanov. Niektorí si to uvedomujú, mnohí
nie. Príčinou ich únavy a smútku je to, že
svoju vieru prežívajú ako zbierku príkazov
a zákazov, ktoré sa im viac alebo menej
úspešne darí dodržiavať a zachovávať.
Možnože nemajú strach, ale určite v tom
neprežívajú radosť. Možno im to nikto neukázal a možno po ceste zabudli, že zákon
tu nie je na to, aby nás zotročil. Je tu preto,
aby sme sa nedali zotročiť, aby sme sami
dobrovoľne nevliezli do jarma otroctva. My,
ktorí sme kráľovskými synmi a dcérami, tu
nie sme na to, aby sme sa bili so sviňami o trošku potravy, aby sme tu žobrali
o kúsok lásky či uznania. Sme tu na to, aby
sme v autorite Božích detí rozširovali Božie
kráľovstvo a zaberali vždy nové a nové
územia.
Na Svetových dňoch mládeže v Riu som
stretol jednu ženu, ktorá tam spolupracuje
s redemptoristami. Hovorila mi o tom,
ako v detstve milovala Boha, ale stále žila
v strachu, aby ho neurazila. Potom vďaka
ľudovým misiám spoznala svätého Gerarda – chlapca, ktorý sa hral s Bohom. V jej
živote nastal prevrat a dnes je jej životnou
vášňou evanjelizácia detí a mládeže. Ako
tia Jane (teta Jana) rozbehla kopu pro-

jektov, skrze ktoré privádza deti a mládež do radostného vzťahu s Bohom.

Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a predsviatku,
Sláva, kondák z triódy, I teraz, z predsviatku. Ostatné z hlasu (HS: 143, 359, 202; PZ:
96, 337, 165; HP: 97, 161, 351)
Milan Záleha
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Sviatky Bohorodičky

Pradávna úcta k Bohorodičke je vyjadrená mnohými ranokresťanskými zobrazeniami, ako aj veľkým
bohatstvom rozmanitých
sviatkov v liturgickom
kalendári. Tieto sviatky
nám kladú do pozornosti
dôležité udalosti zo života
Bohorodičky od jej počatia
až po zosnutie, v ktorých sa
jej prostredníctvom bohoslužobných textov odpradávna vzdávala úcta.
Je dôležité poznamenať, že okrem sviatkov
Bohorodičky uvedených
v liturgickom kalendári sa napr. v kalendári
Ruskej pravoslávnej cirkvi
spomínajú ikony Božej
Matky z rôznych lokalít
zasvätených danému dňu,
spájajúc ich s historickými
a zázračnými udalosťami,
ktoré sa prostredníctvom
týchto ikon udiali. Sergej
Bulgakov usporiadal v diele Nastoľnaja kniga dlja svjaščenno-cerkovno-služitelej ikony
Bohorodičky v abecednom poradí, kde
napríklad najznámejšia vladimírska ikona
Božej Matky slávi svoju pamiatku 21. mája,
23. júna a 26. augusta.

Počatie Bohorodičky sv. Annou

Prvú písomnú zmienku o tomto sviatku uvádza Typikon sv. Sávu z 5. storočia,
ale oficiálne rozšíreným na kresťanskom
Východe bol v 8. storočí a na Západe od 9.
storočia. Na označenie prvého zo sviatkov
oslavujúcich Máriino detstvo používajú
východné cirkvi grécko-slovanského obradu
(konštantínopolskej tradície) termín Počatie
sv. Anny, pod ktorým sa rozumie, že Joachimova manželka Anna počala dievčatko,
ktoré si Boh od vekov vyvolil, aby sa stalo
Božou Matkou. Bohoslužba tohto prvého
sviatku Bohorodičky je naplnená radosťou,
čo dokumentujú aj vybrané texty z večierne
sviatku: „Joachim i Anna, spravodliví prarodičia Kristovi, dnes radostne plesajte. Zo
všetkých ľudí si vás Boh vyvolil, aby ste dali
život nepoškvrnenej Bohorodičke Márii.

Z nej vzal telo jednorodený Boží Syn. Skrze
ňu sa splnili všetky tajomstvá a znamenia
i predpovede prorokov, čo sa vzťahovali
na vtelené Slovo. Radujte sa, všetci proroci
s Dávidom a Abrahámom. Už prišla sláva,
ktorú ste predpovedali: vykúpenie celého
sveta“ (lítijná stichira). „Keď neplodná Anna
proti nádeji plodí Pannu, ktorá má porodiť vteleného Boha, žiari veselosťou, plesá
radosťou a volá mocným hlasom: ,Radujte sa
so mnou, všetky pokolenia Izraela! Hľa, som
tehotná a zbavujem sa potupy bezdetnosti, ako to chcel Tvorca, keď vypočul moju
modlitbu a tým, po čom som túžila, uzdravil
bolesti srdca‘“ (stichira na Pane, ja volám).
A na utierni sviatku takto radostne ospevujeme Bohorodičku: „Kedysi chór prorokov
predpovedal nepoškvrnenú a čistú Božiu
služobníčku a Pannu, ktorú Anna počala,
hoci bola neplodná a bezdetná. Dnes my,
zachránení skrze ňu, s plesajúcim srdcom ju
zvelebujeme, lebo ona jediná je Prečistá“
(2. katizma utierne sviatku). n
Milan Gábor
snímka: 2010.orthodoxy.org.ua

Kresťanstvo prinieslo do spoločnosti
nový pohľad na dôstojnosť človeka. Bolo
to predovšetkým učenie o rovnosti všetkých ľudí, ktoré predznamenalo koniec
otrokárstva v Európe. Otázkou ľudských
práv bolo aj postavenie ženy. Kým ešte
vyspelá rímska spoločnosť považovala
ženu za menejcenné stvorenie, kresťanstvo jej udelilo rovnocenné postavenie
s mužom. Rovnocenné postavenie ženy
v manželstve vyjadril aj princíp slobodného výberu manželského partnera. Tento princíp sa v kultúre Európy presadzoval dlhé stáročia a len veľmi ťažko. Aby
Cirkev pri uplatňovaní princípu slobodného výberu manželského partnera ženu
chránila, už v najstarších časoch sa stretávame s prekážkou únosu. To znamená,
že ak bola žene akýmkoľvek spôsobom
upretá sloboda pri výbere manželského
partnera, Cirkev takto uzavreté manželstvo neuznala za platné. Prekážka únosu
je preto dodnes definovaná ako násilné
obmedzenie slobody ženy pri výbere
manželského partnera. Vzniká vtedy, ak
muž násilím zadržiava ženu s cieľom dosiahnuť jej súhlas na uzavretie manželstva. Toto obmedzenie slobody môže byť
chápané vo fyzickom zmysle. Ide o takú
situáciu, v ktorej muž nejakým fyzickým
spôsobom, napr. násilným zadržiavaním
na nejakom mieste, núti ženu uzavrieť
manželstvo. Obmedzenie slobody však
môže byť vykonané aj v morálnom
zmysle, v situácii, keď je žene bránené
v slobodnom rozhodnutí napríklad vyhrážaním, že ak neuzatvorí manželstvo,
bude zverejnená nejaká nepriaznivá
situácia z jej života. Kuriozitou súčasného
východného práva je to, že sa môže týkať
nielen ženy, ale aj muža. Táto prekážka
sa môže dnes vyskytnúť aj vtedy, keď
podriadenú osobu, existenčne závislú
od svojho zamestnania, obmedzuje
zamestnávateľ, pretože ju chce donútiť
k dosiahnutiu súhlasu uzavrieť manželstvo. Existenciu tejto prekážky treba skúmať pri podozrení z možného násilia pri
uzatváraní manželstva. Prekážka trvá až
do ukončenia násilného zadržiavania. Ak
si však unesený alebo unesená po ukončení násilného zadržiavania predsa len
zvolí manželstvo s únoscom, manželstvo
uzatvára platne.
František Čitbaj

koinonia sv. ján krstiteľ
Biblický večer
22.01. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Nedeľná svätá liturgia
s Koinoniou Ján Krstiteľ
01.02. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
05.02. Záborské, obecný dom (18.00 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
Dušan Seman, trebišovský protopresbyter – 5. február 1965 – 50 rokov života; Mons. Ľubomír Petrík, stavroforný
protojerej, docent na GTF PU v Prešove
a hovorca ABÚ – 19. február 1965 –
50 rokov života; Andrej Gyurkovics,
na odpočinku v Krišovskej Lieskovej –
19. február 1950 – 65 rokov kňazstva;
Anton Mojžiš, protojerej, výpomocný
duchovný vo farnosti Prešov – 20. február 1950 – 65 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
Vo svetle viery sa v živote človeka nedeje nič náhodne, všetko má svoj vý-

znam. Jednou z udalostí, ktorú určite
režíroval Svätý Duch, bolo i zriadenie
novej gréckokatolíckej farnosti v Žiline
1. januára 1997. Jej
zrodu ľudskými silami aktívne pomáhal
aj jej prvý duchovný
správca otec Ľudovít Melo OP, ktorý
26. decembra oslávil
65 rokov života. Pri tejto príležitosti mu
vyjadrujeme svoju vďačnosť za všetko
dobro, ktoré tejto farnosti a jej ľudu preukázal a stále rôznym spôsobom doteraz
činí. Otec Ľudovít, hoci v tejto dobe svoje
kňazské poslanie napĺňate v pápežskej
bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme,
s radosťou konštatujeme, že duchovné
puto medzi vami a nami je živé, tak ako
je to i s duchovným privilégiom medzi
vašou rímskou bazilikou a naším žilinským Chrámom Narodenia Presvätej Bohorodičky. K nášmu prianiu duchovného
i telesného zdravia a všetkého dobrého
od láskavého Boha prikladáme i duchovné kytice modlitieb za vás, aby ste vždy
plnili jeho svätú vôľu a pomáhali nesmrteľným dušiam k spáse. To všetko pod
ochranou Presvätej Bohorodičky, ktorej
ste veľkým ctiteľom.
s úctou a vďačnosťou vaši vďační
Žilinčania
Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaných
40 rokov života, ktoré 13. januára oslávil
duchovný otec Miroslav Šimko. Drahý
otec, zanechali ste
v našej farnosti kus
seba, na čo sa nedá
zabudnúť. Vniesli ste
do našich sŕdc veľa
svetla a kus neba. Obdarovali ste nás prekrásnymi homíliami, učili nás liturgickým
spevom. Dovoľte nám, vašim duchovným deťom z prvej farnosti, zablahoželať
vám, aby vám Ježišova láska prichádzala
na pomoc cez ruky Presvätej Bohorodič-

ky a štedré dary Svätého Ducha. Vyprosujeme vám dobré zdravie, lásku v srdci,
pokoj v duši, Božie požehnanie a hojnosť
Božích milostí, aby ste v Pánovej vinici
slúžili na mnohé a šťastné roky!
vďační veriaci z Veľkého Lipníka
Dobré zdravie, veľa
šťastia a Božieho požehnania vyprosujeme pre duchovného
otca Juraja Tomáša,
ktorý sa 31. januára
2015 dožíva krásnych
40. narodenín. Drahý otče, najväčším
darom života je život sám, ktorý nám
dal náš Pán Boh. Najväčším šťastím je
zdravie a najkrajším je láska a spokojnosť
v kruhu rodiny. K životnému jubileu vám
srdečne blahoželáme, vyprosujeme veľa
Božích milostí. Nech vás Panna Mária
sprevádza životom a pomáha vám vo
vašej dušpastierskej práci. Na mnohaja
i blahaja lita!
s úctou a vďakou vaši veriaci z Kráľoviec
6. februára oslávi naša mamka a babka
Alžbeta Tremková požehnaných 80 rokov života. K vášmu
krásnemu jubileu vám
vyprosujeme dobré
zdravie, veľa lásky,
pokoja, Božieho požehnania a ochranu
Presvätej Bohorodičky. S láskou syn Peter s manželkou Monikou a vnúčatá Mária, Terézia, Peter,
Marek, Monika a Anna. Na mnohaja
i blahaja lita!
Drahý náš kurátor
Pavol Nemčík z Cabova! Pri príležitosti
vašich 70. narodenín
vám chceme zaželať
veľa Božích milostí
a popriať vám do ďalších rokov všetko najlepšie. U nebeského

Uprostred ovocného sadu mi elektrárne nedávno postavili elektrický stĺp. Čo mám robiť?

poradňa

Mariánska
ikonografia

Slobodný
výber životného stavu
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Problematiku osadenia elektrického stĺpu upravuje o. i. aj zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike,
ktorý vo svojich ustanoveniach odkazuje na práva vlastníka za obmedzenie jeho vlastníckeho
práva zo strany držiteľa povolenia.
V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike má vlastník pozemku nárok na náhradu škody,
ak mu vznikla majetková ujma. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní
nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena, resp.
nútené obmedzenie vlastníka pozemku. V tejto časti vás chcem upozorniť na podmienky a tzv.
prekluzívne lehoty na uplatnenie nárokov ustanovené v § 5 nasl. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, resp. na premlčacie lehoty na uplatnenie nárokov v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník). V každom prípade vám však odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu, ktorá
vám poskytne bližšie informácie a poradí postup, ako brániť svoje práva.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Slamka, advokát

Otca vám vyprosujeme pevné zdravie,
veľa síl, lásky, radosti, spokojnosti a trpezlivosti pri vykonávaní každodennej
činnosti cerkovníka v našom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky. Nech jej
starostlivá ochrana a Božia láska požehnáva vaše ďalšie kroky na mnohé a blahé
roky!
duchovný otec s rodinou a členovia
farskej rady
sPOMÍNAME
Na sviatok Narodenia
Pána 25. decembra
2014 uplynul rok odvtedy, čo svoju pozemskú púť ukončil
a narodil sa pre nebo
náš drahý otec a pre
mnohých duchovný otec, gréckokatolícky kňaz Oto Gábor. Bol pre nás svedkom
pokoja a nádeje, ktorá pramenila z jeho
dôvery v Božiu prozreteľnosť a ochranu
Božej Matky. Navždy zostáva v našich
srdciach a modlitbách. Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou naňho spomínajú.
Vičnaja jemu pamjať!
manželka Elena, dcéra Otília
a syn Stanislav s rodinou
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
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19.01. (pondelok) 16.00 Večerná univerzita: Striedmosť a solidarita v rodine – autor:
Giuseppe Barbaro
20.01. (utorok) 18.45 Viera v Rusku:
Návrat, španielske deti v ZSSR ⓬ – dokumentárny príbeh o troch deťoch, ktoré
spolu s rodinami utiekli pred občianskou
vojnou v Španielsku do ZSSR; po perestrojke zisťujú, kde sa nachádza ich rodná zem,
ktorú spolu s vierou v detstve opustili
20.20 Gréckokatolícky magazín – publicistický magazín o Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku
21.01. (streda) 11.25 Gréckokatolícky
magazín R 18.45 Podobenstvo o kreditkách – dokumentárna relácia o tom, že
peniaze tvoria len desať percent úspechu;
všetko ostatné závisí od správnych ľudí,
ale najmä od Božieho požehnania 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
22.01. (štvrtok) 02.30 Gréckokatolícky
magazín R 18.45 Bez hraníc: Páter Mojžiš
z Ghany (Nemecko) – relácia o pôsobení
pátra Mojžiša v mníchovskej farnosti
23.01. (piatok) 16.30 Gréckokatolícky
magazín R 17.30 Ján Pavol II., priateľ Slovákov – dokument, ktorý približuje vzťah Jána
Pavla II. k Slovákom a k Slovensku, ktoré
navštívil až trikrát; názvy námestí, ulíc, škôl
a inštitúcií i mnohé obrazy a sochy pripomínajú súčasníkom jeho príklad a posolstvo
18.45 Stojí to za to: Deti sú požehnanie
a radosť (4) – dokument o manželoch
Kováčovcoch, ktorí majú sedem detí
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a radujú sa z Božej vernosti a požehnania
20.25 Effeta (Mk 1, 14 – 20) – zamyslenie
nad nedeľným evanjeliom 21.55 Bella ⓬
– film o hodnote života, fungujúcej rodiny,
priateľstve a odvážnom riešení zdanlivo
neriešiteľnej situácie
24.01. (sobota) 11.40 Gréckokatolícky
magazín R
25.01. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy (Daniel) – príbeh o tom, ako sa Boh
oslávil v Danielovej vernosti 08.30 Klbko
– relácia pre deti, ktorá hovorí o vernosti
ako o vzácnej cnosti, aj na príklade Daniela,
ktorý bol vo všetkých skúškach verný Bohu
10.30 Svätá omša z Bratislavy – priamy prenos z Katedrály sv. Martina 18.45 Spojení
oceánom – publicistická relácia o Pavlovi
Čekanovi, ktorý vyštudoval biochémiu
na Islande a dnes pôsobí ako asistent
na jednom z najznámejších inštitútov biomedicínskeho výskumu na Rockefellerovej
univerzite 20.25 Medzi nebom a zemou
– hosť: Anna Záborská

26.01. (pondelok) 16.00 Večerná univerzita: Rozprávka o štyroch grošoch alebo
Mladí rýchlo bežia, ale starí poznajú skratky
17.05 Gréckokatolícky magazín R
27.01. (utorok) 18.45 Viera v Rusku: Ostrov
Sachalin, rozkvet lásky – dokument, ktorý
rozpráva o obyvateľoch ostrova a ich katolíckych koreňoch; sú to pôvodom kórejskí
väzni, ktorých donútili sa tam presťahovať
28.01. (streda) 18.45 Príbehy anjelov –
dokument z Misie sv. Jána v Barbertone
v Juhoafrickej republike o dospievajúcich
mladých ľuďoch, ktorí naďalej odvážne
bojujú s vírusom HIV; nesmierne sa tešia
zo života, pracujú na sebe a snívajú 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
20.20 Kultúra života a pseudokultúra smrti
– záznamy prednášok
29.01. (štvrtok) 18.45 Bez hraníc: Kňazi
tmavej pleti (USA) – relácia, ktorá približuje
situáciu černošských kňazov v Katolíckej
cirkvi na juhu Spojených štátov až do 60tych rokov, keď im bola odopieraná svätá
omša pod hrozbou násilia, dokonca nemohli chodiť po tej istej strane chodníka
ako ich bieli veriaci spolubratia
30.01. (piatok) 17.30 Turínske plátno
⓬ – dokument o probléme autenticity
a význame plátna 21.55 Pán Ježiš na návšteve – film o prvoprijímajúcom chlapcovi,
ktorý jedinečným spôsobom prežíva
Ježišovu prítomnosť; sila modlitby je konfrontovaná s problematikou alkoholizmu
v kresťanskej rodine

hudba film kniha

Elias Vella: Mária, dokonalá žena

„Moja matka zomrela pred mnohými rokmi. Nemám matku!“ „Mojej matke na mne nikdy nezáležalo. Nemám matku!“ Týmito slovami začína páter Elias, exorcista z Malty, svoju
knihu o Márii, ktorá vznikla prepísaním nahrávok zo seminára, ktorý sa uskutočnil v roku
2007 v Kežmarku. Ďalej dodáva, že cieľom knihy je ponúknuť matku, ktorá zaplní prázdnotu v srdci človeka a splní túžbu po materinskej láske. Dvadsať kapitol tvorí mozaiku
rôznych uhlov pohľadu na Božiu Matku, ktoré však nemajú priviesť iba k rozumovému
poznaniu, ale najmä k modlitbe a k prijatiu nebeskej Matky, ktorá sa pre každého môže
stať neoceniteľnou spoločníčkou na jeho púti životom. (Dada Kolesárová)

Ján XXIII., Láskavý pápež

Životopisný film vydavateľstva Don Bosco predstavuje príbeh celoživotného priateľstva troch mužov. Jeden sa stane kardinálom, druhý je exkomunikovaný a tretí sa stane
nezabudnuteľným pápežom. Ján XXIII., vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli, 261.
pápež Katolíckej cirkvi (1958 – 1963), si pre svoj úsmev a jednoduchosť vyslúžil pomenovanie dobrý alebo láskavý pápež. Vo filme talianskeho režiséra Rickyho Tognazziho ho
stvárnil Bob Hoskins. Možno vás bude zaujímať, že autorom filmovej hudby je známy
Ennio Morricone. Na záver už len ponúkam jeden z výrokov dobrého pápeža: „Radšej
budem deväťkrát podvedený, ako by som raz nedal tomu, kto to skutočne potrebuje.“ (Dada Kolesárová)

16.01. (piatok) 20.00 Ako liečime závislých od alkoholu; hosť: MUDr. Ľubomír
Okruhlica
17.01. (sobota) 10.00 Krása podľa Biblie
(2); hosť: sr Dagmar Kráľová 20.15 O pastorácii rozvedených a znovusobášených
– nový dokument Kongregácie pre náuku
viery
18.01. (nedeľa) 12.00 Príhovor biskupa –
Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha
13.00 Katolícky básnik Ján Motulko 14.00
Vstup zakázaný (2) – rozhlasová hra 15.30
Dom prijatia Ain Karim v Šamoríne 20.30
Sakrálno v krajine – dokument
19.01. (pondelok) 20.00 Projekt Vysokoškoláci do praxe
20.01. (utorok) 20.00 Obrátenie sv. Pavla;
hosť: doc. František Trstenský 21.30 Miesto
dychovej kapely Supranka v kultúrnom
živote dolného Liptova
21.01. (streda) 11.10 Nemať doma televízor nie je nič čudné; hosť: Pavel Izrael
22.01. (štvrtok) 20.00 70. výročie oslobodenia Osvienčimu a s tým súvisiace udalosti
v Ružomberku
24.01. (sobota) 10.00 Krása podľa Biblie
(3); hosť: sr. Dagmar Kráľová 13.00 Cesta
Svätého Otca Františka na Srí Lanku a Filipíny; hosť: Ján Krupa
25.01. (nedeľa) 12.00 Príhovor biskupa –
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup
14.00 Vstup zakázaný (3) – rozhlasová hra
20.30 Pokrivený obraz sexuality v kontexte
zavádzania sexuálnej výchovy do škôl;
hostia: manželia Hájovci
26.01. (pondelok) 20.00 Združenie Laura;
hostia: Adriana Pienčáková, Mária Nagyová
28.01. (streda) 20.00 Rímskokatolícka
farnosť Blatné pri Senci
29.01. (štvrtok) 08.30 Vzdelávanie na Dolnej zemi v 18. storočí; hosť: prof. Ján
Botík 20.00 Dejiny jezuitského školstva
na Slovensku
31.01. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.00 Rok
zasväteného života na Slovensku
01.02. (nedeľa) 14.00 Údel matky – rozhlasová hra
07.02. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach (slávi otec Róbert Jáger)
08.02. (nedeľa) 14.00 Vstup zakázaný (4)
– rozhlasová hra
15.02. (nedeľa) 14.00 Vstup zakázaný –
záver seriálu

Mane nobiscum, Taizé
DVOJKA

rtv:

Na tejto nahrávke, ktorá bola zhotovená v románskom chráme v Taizé v roku 2010, sa podieľalo štyridsať mladých ľudí z desiatich krajín sveta. Okrem nových piesní, ktoré vznikli
v Taizé v priebehu ostatných rokov, obsahuje album aj niekoľko starších skladieb, ktoré nie
sú na dostupných nahrávkach. Tieto piesne odrážajú modlitbu komunity Taizé, na stretnutiach ktorej sa často zúčastňujú tisíce mladých ľudí – či už priamo v Taizé, alebo na Púti dôvery v Európe
i na iných kontinentoch. (Kumran)
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16.01. (piatok) 12.30 Čičmany – dokument
17.01. (sobota) 14.40 Drevo s dušou –
dokument o výrobcovi fujár, píšťal a gájd
Milanovi Katreniakovi z Tisovca 20.00
Dejiny sveta – dokument
18.01. (nedeľa) 13.35 Orientácie 14.00
Slovo 20.10 Zabudnuté transporty do Es-

tónska – dokument 01.05 Slovo R 01.10
Zabudnuté transporty do Estónska

Liturgické
pexeso

rádio slovensko a regina
18.01. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje Mons. Marián Chovanec, sídelný biskup
25.01. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Príbeliec; káže Mgr. Matej Alcnauer
01.02. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave

Primikérion, primikira
Je to hrubšia svieca, ktorá sa zapaľuje
na prestole počas biskupskej
archijerejskej svätej liturgie. Zvýši sa
tým počet sviec zo sedem na osem.
Zároveň sa táto svieca (niekedy
ide o samostatnú sviecu) nosí
počas liturgických spievodov
archijerejskej liturgie a tvorí pár
s biskupským žezlom, čím je
zachovaná súmernosť v byzantských
chrámoch a bohoslužbách. Právo
nosiť túto sviecu majú akolyti. Svieca
symbolizuje jedinečnú úlohu Cirkvi
prinášať Kristovo svetlo všetkým.

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 07.41 Z duše 17.05 Viera v živote
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
24.01. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Maroš Prejsa, Snina)
25.01. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio devín
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená.
n Na svete sú dva druhy ľudí. Jedni sa ráno zobudia a povedia:
„Dobré ráno, Bože!“
Druhí sa ráno prebudia a povedia:
„Dobrý Bože, ráno!“
n Pár dní pred potopou stretne
hroch dinosaura a pýta sa ho:
„Nazdar, dinosaurus, má ťa Noe
na fejsbuku medzi priateľmi?“
„Nie, nemá,“ odpovie dinosaurus.
„Hm, tak to máš asi problém,
čo?“
n Turista príde ku Galilejskému
jazeru, kde kotví malá plťka, ktorá
preváža turistov na druhú stranu.
Opýta sa pltníka:
„Prepáčte, koľko stojí preprava
na druhú stranu?“
Majiteľ plťky odpovie: „Dvadsať
eur!“
„Nie je to trocha veľa?“
„Vážený pán, toto jazero je Galilejské, inak nazývané Genezaretské
alebo Zázračné. Po tomto jazere
Ježiš chodil pešo!“
Turista sa usmeje a povie: „Niet
divu pri týchto cenách!“
n Žena kričí na manžela:
„Prečo si vyhodil to sito? Veď
bolo celkom nové!“
„Aké nové? Veď bolo samá diera.“
n Pesničky na želanie. Volá Záhorák: „Zahrajte, prosím vás, to oné
od Metaliky.“

Pomôcky:
Absam, Log, po česky
Asen

Otázka
v stávke

Slovenská
speváčka

Občerstvi

Autor:
Väčšie časové Vladimír
obdobie
Komanický

Pohne

Japonská
míľa

Mekotanie

Voda
po holení

Predchodca
rožného
statku

Afričan

Nočný vták

Sarmat

Domáce
ženské meno

Robil rámus

Vodný kvet

Citoslovce

1. časť
tajničky
Morský
živočích
Autor
Vinetoua

Kolóny
vozidiel

slovo
Japonská
stolová hra

Hudobná
stupnica

Verdiho
Slovenský
opera
biskup v 10.
Slúžiaci ako
storočí
opera

Chem. značka
neónu
Zvýšený
tón „a“

Žiak
Kód angličtiny

Odev

Žiak 8. triedy

Predpona
vyjad. „smer“

Predchodca
UDA
Egyptský vták
Rímske číslo 2

3. časť
tajničky

Nórske mesto
Babka
po nemecky

Skrápaj rosou

Rakúske
mesto
Politická
strana

Umelý jazyk
Vo, po česky

Solmizačná
slabika

Vystužovala
si betón

Ono

2. časť
tajničky
Bodná zbraň

Osobné
zámeno

Smrť
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Legenda: AKTÉRI, BANÁNY, CLONA, CMAR, DEJEPIS,
ENTITA, CHÁRA, ILAVA, ISKRA, IZRAEL, KÁVA, KOLIBA,
KVETY, LENOR, LIMAN, MERAČ, MYJAVA, NÁRODY,
OKRES, OPRAVA, PANNA, POJEM, POVALA, POZDRAV,
PRÁCA, PRETEKY, REŤAZ, RIZIKO, RODINA, SAVANA,
SLEPEC, SLINA, SLOVESO, SMIECH, STOKA, STREČNO,
SVEDOMIE, TAPETÁR, ŤAVA, TEMPO, TOPĽA, TÓRA, VANÁD, VERNOSŤ, VIANOCE, ZAJAC, ZÁPIS, ZÁVIN, ZEMAN,
ZEMEPIS, ZINOK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 26. Krížovka: Všetka sila pochádza
z mlčania. Osemsmerovka: Iba poctivá práca je zdrojom
bohatstva.
Výherca: Mária Serdiová zo Slavkoviec. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo
slovo1@grkatpo.sk.

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

Zimný rodinný
prázdninový tábor
Miesto: Centrum pre rodinu na Sigorde pri Prešove
Termín: 26. február – 1. marec 2015
Začiatok: 26. február od 14.00 do 15.00 hod.
Ukončenie: 1. marec o 13.00 hod.
Prihlasovanie
Hlásiť sa treba čím skôr, najneskôr do 20. februára 2015!
Spôsob prihlasovania: Prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese centra centrum.rodina@gmail.com
Bližšie informácie na tel. číslach: 0903 983 316, 0903 983 317
Cena za pobyt pre celú rodinu: 120 eur
(nezáleží na tom, koľko členov má rodina)
Strava je zabezpečená od štvrtka večera do nedele obeda.
Zimný rodinný tábor je určený pre rodiny s deťmi, pričom vek detí nie je
obmedzený.
Pre účastníkov rodinného tábora bude pripravený zaujímavý program, počas ktorého nahliadnu do detstva Ježiša Krista. Pre deti to bude možnosť
vnímať Ježiša ako dieťa a to, ako on prežíval svoje detstvo a aký pohľad
mal na rodičov a Boha. Pre rodičov to zas bude čas, ktorý môžu prežiť so
svojimi deťmi a spolu s nimi prechádzať detstvo Ježiša Krista, ale zároveň
vidieť, aký je Boží plán pre rodičov. Pre deti (aj pre rodičov) bude vytvorený priestor na zábavu, vlastnú realizáciu, rozmýšľanie, tvorivosť, rodinnú
modlitbu, rodinné liturgie, hry a rôzne iné aktivity.
Centrum pre rodinu – Sigord
Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0903 983 317; 0903 983 316; e-mail: rodina@centrumsigord.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

23. – 25.01. Kurz Filip. Peter Lipták & tím (od 14 rokov)
30.01. – 01.02. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov
Humenné a Snina. Veková kategória účastníkov je
od 9 do 30 rokov.
06. – 08.02. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
13.02. – 17.02. Škola Otcovo srdce B (Father Heart
School B) B škola je zameraná na synovstvo a na každodenné kráčanie v Otcovej láske. Keď poznáme
Boha ako milujúceho Otca, vytvára to v nás naozajstné srdce syna. Otcova láska nám prináša naozajstnú
identitu synov a dcér. (Podmienkou účasti v Škole
Otcovo srdce B je absolvovanie Školy Otcovho srdca
A a tiež je dobré, ak je medzi týmito školami niekoľkomesačný odstup. Príspevok je 100 eur za osobu.)
26.02. – 01.03. Zimný prázdninový tábor pre rodiny
s deťmi. V rámci programu prázdninového táboru
budú pripravené aktivity naplnené zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet
do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby,
duchovného slova či filmové večery.
12. – 15.03. Kurz prípravy na manželstvo je práve
pre vás. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu
predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných
salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní.
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium
– kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
Príspevok je 60 eur za osobu.
20. – 22.03. Manželstvo Misia Možná (MMM).
Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie pod
vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. Príspevok je 90
eur za manželský pár.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
31.01. Púť zasvätených (10.00 h)
07.02. Fatimská sobota – protopresbyterát Prešov
(10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67

7. február 2015
REFERENDUM
O RODINE

25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
07.02. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
07.02. Fatimská sobota (10.30 h)
08.02. Malá púť (10.30 h)
15.02. Začiatok Veľkého pôstu – večiereň (16.30 h)
ROK ZASVäteného života
Pripravované akcie: Výstava fotografií. Putovná
výstava historických fotografií a fotografií, ktoré
vznikli pri nakrúcaní filmu Súď ma a skúšaj (o prenasledovaní rehoľných sestier v rokoch totality).

