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Personálny protopresbyterát pre
špeciálnu pastoráciu

K

rátko pred vznikom
Personálneho protopresbyterátu pre Gréckokatolícku teologickú fakultu PU
v Prešove vznikol 15. septembra
2012 Personálny protopresbyterát pre špeciálnu pastoráciu. Bol
zriadený prešovským arcibiskupom metropolitom Mons.
Jánom Babjakom SJ dekrétom
č. 3179/2012. Do tohto protopresbyterátu patrí v súčasnosti
štrnásť kňazov a za protopresbytera bol ustanovený otec
Peter Jakub, riaditeľ Centra pre
rodinu na Sigorde.

Protopresbyterát zahŕňa
kňazov, ktorí pôsobia v rôznych centrách, na pútnických
miestach či iných ustanovizniach Prešovskej archierparchie. Tieto centrá vznikali
postupne počas pôsobenia
terajšieho prešovského arcibiskupa po celom území archieparchie.
Priestory bývalej lesníckej
školy po jej presunutí do Prešova
od roku 2008 využíva Centrum
pre rodinu na Sigorde. Budova
prešla výraznou rekonštrukciou.
Posviacka miestnej kaplnky sa

uskutočnila 14. novembra 2008.
Centrum vzniklo ako odpoveď
na spoločensky i duchovne nepriaznivú dobu pre zdravý rozvoj
rodiny a vnímanie jej hodnoty,
a ponúka rôzne kurzy a pobyty
najmä pre rodiny. Súčasťou jeho
poslania je pomáhať efektívnejšej pastoračnej činnosti Cirkvi
na území Prešovskej archieparchie tak, aby kňazi a rodiny podieľajúce sa na pastorácii rodín
nachádzali v centre nové zdroje
inšpirácie a možností pre svoju
službu rodinám v jednotlivých
farnostiach.

V roku 2008 vzniklo aj
Gréckokatolícke mládežnícke
centrum Bárka v Juskovej Voli
v priestoroch bývalej školy
v prírode. Popri Bárke tam
funguje aj centrum voľného
času. Medzi hlavné aktivity
patria letné stretnutia gréckokatolíckej mládeže, Bárkafest
či realizácia Archieparchiálnej
školy animátora dobrovoľníka.
Od začiatku svojej činnosti centrum Bárka zorganizovalo stovky podujatí, na ktorých sa
zúčastnili tisícky mladých ľudí.
Od roku 2005 sa v Čičave
rozbehol projekt špecifickej
pastorácie rómskej komunity
cez Centrum pre pastoráciu
Rómov. Ich aktivity sa postupne
dostávajú do pozornosti širšej
verejnosti cez rôzne projekty,
na ktorých Rómovia sami výrazne participujú. Vďaka tomu
dochádza aj k rozširovaniu ich
pôsobenia do iných obcí, kde
rómska komunita predstavuje
výrazný podiel obyvateľstva.
Centrum realizuje aj rómsky
gospelový festival Festrom.
V roku 2007 začalo po schválení terajším prešovským
arcibiskupom metropolitom
Mons. Jánom Babjakom SJ svoju
činnosť aj centrum Koinonie
Ján Krstiteľ v Prešove. Je to spoločenstvo, ktoré založil v roku
1979 v Taliansku katolícky kňaz
Ricardo Argaňaraz. Zrodilo sa
z prorockého slova a z rozhodnutia vydávať svedectvo o sile
viery a modlitby.
Okrem týchto centier patria
do protopresbyterátu aj kňazi
pôsobiaci v pútnických centrách v Ľutine a na hore Zvir
pri Litmanovej, šéfredaktor
oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
riaditelia Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu
a Diecézneho katechetického
úradu Prešovskej archieparchie,
exorcista archieparchie a archivár historického archívu. n
Juraj Gradoš
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Drahí čitatelia,
pred tromi dňami som si pri modlitbe otvoril Božie slovo. Zrak mi padol na udalosť,
ktorá sa stala prorokovi Danielovi. Pýtal som
sa, prečo práve táto časť.
Prorok Daniel je v babylonskom zajatí
za kráľa Dária Médskeho. Kráľ ho ustanovil
za jedného z náčelníkov. Daniel prevýšil
všetkých náčelníkov. Mal vynikajúceho ducha, preto sa kráľ rozhodol postaviť ho nad
celé kráľovstvo. To sa nepáčilo ostatným.
Hľadali proti Danielovi zádrapku, no nenašli
ju, pretože bol verný a nijakej viny na ňom
nebolo. Vtedy mužovia povedali:
„Nenájdeme na tomto Danielovi nijakú
zádrapku, ak ju nenájdeme na ňom pre
zákon jeho Boha.“ (Dan 6, 6)
A tak šli za kráľom s návrhom zmeniť
zákon tak, aby tridsať dní nemohol nikto
nič žiadať od nijakého Boha ani človeka, iba
od kráľa. A tak kráľ podpísal rozhodnutie,
ktoré malo nezmeniteľný charakter. Daniel
sa aj naďalej trikrát denne modlil vo svojej
izbe a oslavoval Boha tak, ako to robil aj
predtým. Vtrhli k nemu a našli ho, ako sa
modlí a prosí svojho Boha. Kráľa potom
donútili, aby ho hodili do levovej jamy. Kráľ
Daniela aj napriek snahám zachrániť ho
(videl jeho nevinu) musel hodiť do levovej
jamy. Vtedy mu povedal: „Nech ťa vyslobodí
tvoj Boh, ktorého vytrvalo ctíš!“ (Dan 6,
17) Na druhý deň šiel kráľ k jame a Daniela
našiel živého. Tak sa potvrdila Danielova
nevina, to, že voči kráľovi nespáchal nič zlé.
Kráľ sa zaradoval a do levovej jamy hodili
na jeho príkaz tých, ktorí Daniela ohovárali.
Ich sa levy zmocnili a rozdrúzgali im kosti.
Kráľ potom vydal rozkaz, aby sa po celom
vladárstve báli Danielovho Boha, lebo je to
Boh živý a trvá naveky... (porov. Dan 6)
Možno sa rovnako zamyslíš nad týmto
Božím slovom a nad situáciami, ktoré teraz
prežívame. Nad všetkými tými dokumentmi
a nariadeniami, ktoré sa objavujú v okolitých štátoch a ktoré si pomaly razia cestu aj
k nám na Slovensko. Zákony, ktoré sa priamo
stavajú proti Božiemu slovu. Možno po úsilí,
ktoré si vynaložil na ochranu rodiny, po neúspešnom referende a po provokačnom

schválení dokumentu Celoštátnej stratégie
ochrany a podpory ľudských práv sa opýtaš,
či to má zmysel. Či to, že sa snažíš kráčať
po Božej ceste, je dobré a či sa to oplatí.
Možno na teba doľahol smútok a beznádej
z toho, že sa o niečo snažíš, a okolie tvoj
názor a životný štýl neberie do úvahy.
Slovo o Danielovi mi prinieslo svetlo
do dnešnej situácie. Poukazuje na postup
zlého: ak nevie nájsť nejakú zádrapku proti
kresťanstvu, proti Cirkvi alebo zádrapky,
ktoré nájde, mu nestačia a chce ešte viac
pokoriť a ponížiť tých, ktorí úprimne hľadajú a kráčajú po Božej ceste, potom sa snaží
zmeniť zákon. Aby sa kresťan vyznávaním
kresťanských hodnôt a ohlasovaním pravdy
o Božom stvorenstve, o stvorení muža a ženy
na Boží obraz dostal do nemilosti zákona.
Stačí sa pozrieť na Francúzsko a iné krajiny,
kam až došli človekom vymyslené zákony.
Pozrime sa na to, kto je pre „moderné veci“
postavený pred súd alebo spoločnosťou
odsúdený. Ak čítame informácie z Európskeho parlamentu, snahy za referendum
pre rodinu a tých, ktorí ho podporovali,
označili za homofóbnych. Keď vidím tieto
veci, môžem viac vnímať Božie svetlo. Daniel
bol v podobnej situácii, a nenechal sa zviesť.
Ostal verný Bohu. Aj napriek sankciám
ohrozujúcim jeho život. A Boh mu tiež ostal
verný. Do levích pazúrov sa dostali tí, ktorí si
nectili Boží zákon.
Teším sa, že Boh je živý a trvá naveky,
jeho kráľovstvo nezahynie. On zachraňuje
a vyslobodzuje, robí znamenia a zázraky
na nebi i na zemi. Zachránil Daniela od levov a verím, že slovo záchrany platí aj pre
nás. Keď ostaneme verní, nemusíme sa báť.
Ochráni aj nás.
Prajem všetkým, aby sme sa nenechali
odradiť od vzývania nášho úžasného Boha
a aby sme sa tešili z jeho víťazstva.

Mgr. Peter Jakub, ThLic.
protopresbyter Personálneho protopresbyterátu
pre špeciálnu pastoráciu
a riaditeľ Centra pre rodinu na Sigorde
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Sinajský polostrov v Egypte má
prvý katolícky kostol po desiatich
rokoch od položenia základného
kameňa v roku 2005. Nachádza sa
v Sharm el-Sheikh a je zasvätený
Našej Panej pokoja. Slávnosti posviacky chrámu v alexandrijskom ríte
predsedal 15. februára patriarcha
katolíckych koptov Ibrahim Sidrak.
Na liturgii bol prítomný aj vládny
predstaviteľ regiónu. Financovanie
projektu zabezpečila organizácia
Pomoc Cirkvi v núdzi (Kirche in Not).

V koptskom kalendári pribudne spomienka na 21 egyptských
mučeníkov, ktorí boli zabití, pretože
vyznávali kresťanskú vieru. Takto
sa vyjadril patriarcha Koptskej
pravoslávnej cirkvi Tawadros II. o 21
egyptských koptských kresťanoch,
ktorí boli 15. februára v Líbyi brutálne zavraždení teroristami z Islamského štátu. Ich mená budú zahrnuté
do synaxária. Mučeníctvo týchto 21
kresťanov bude v koptskom kalendári
pripomínané 8. dňa mesiaca Amshir,
čo je podľa gregoriánskeho kalendára
15. február.

Vatikánska apoštolská knižnica
zverejnila 16. februára v on-line
forme Vatikánsky kódex (http://
digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209).
Okolo roku 330 nariadil v liste cisár
Konštantín Eusebiovi z Cézarey, aby
„nechal prepísať skúsenými odborníkmi päťdesiat zväzkov Svätých
písem na jemne spracovanom
papyruse“. Štvorcový kódex s dĺžkou
približne 27 cm, označovaný tiež písmenom B, obsahuje väčšinu Starého
a Nového zákona. Je považovaný
za jeden z najautoritatívnejších prameňov biblickej textovej kritiky.

Každoročná zbierka na pomoc
Katolíckej cirkvi v strednej a východnej Európe sa konala v USA 18.
februára na tému Obnovuj Cirkev
a buduj budúcnosť. Organizovala
ju Konferencia biskupov Spojených
štátov. Zbierky sú určené na podporu
projektov a rozvoj krajín, ktoré boli
pod sovietskou nadvládou.

Thajský parlament 20. februára
schválil zákon, ktorým zakazuje tzv.
náhradné materstvo pre zahraničné páry. V prípade thajských alebo
zmiešaných párov je náhradné materstvo povolené pod podmienkou,
že náhradná matka má viac ako 25
rokov. (RV)
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Delegáti slovenských hnutí a združení
putovali k hrobu sv. Cyrila

Ikonopisecký kurz na Trlenskej chate
povzbudil jezuitských novicov

Púť slovenských hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila v Ríme
sa konala 13. – 19. februára.
Zúčastnili sa na nej delegáti
z takmer 20 hnutí a združení. 10
delegátov z mládežníckych organizácií a iniciatív pôsobiacich
v rómskych komunitách získalo
finančnú podporu na púť z rezervy predsedu vlády SR. Akciu
pripravila Rada Konferencie
biskupov Slovenska (KBS) pre
laické a apoštolské hnutia,
Fórum kresťanských inštitúcií
v spolupráci s Veľvyslanectvom
SR pri Svätej stolici a slovenskou redakciou Vatikánskeho
rozhlasu. Slovenskú púť viedol
predseda Rady KBS pre laické
a apoštolské hnutia Mons. Peter
Rusnák, bratislavský eparcha,
a tajomník Jozef Konc.
Putovanie slovenských
pútnikov sa začalo v Benátkach,
kde mali duchovnú obnovu
s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie
pre východné cirkvi. Na príprave benátskej časti putovania sa
podieľala partnerská organizácia Katolícka akcia v Benátkach.
Pútnici navštívili Baziliku sv.
Petra di Castello v Benátkach
a potom pokračovali do Ríma,
kde ich čakal program s možnosťou duchovne prežiť týždeň
v atmosfére odkazu sv. Cyrila

V Trlenskej chate, ktorá sa
nachádza neďaleko krásnej
dedinky Vlkolínec, sa 18. – 29.
januára uskutočnil kurz písania
ikon, na ktorom sa zúčastnili
jezuitskí novici pod vedením
pátra Juraja Dufku SJ. Technickým umeleckým poradcom
bola Janka Wágnerová z Košíc. Miesto poskytlo ideálne
podmienky na písanie v tichu
a modlitbe. Spektrum ikon bolo
široké, od tradičnej Vladimírskej Bohorodičky cez Svätú
rodinu až po Rublevovu Svätú
Trojicu. 12. februára zavítal medzi ikonopiscov gréckokatolícky
prešovský pomocný biskup

a Metoda. Druhá časť obnovy s arcibiskupom Vasiľom
pokračovala 14. februára. Účasť
na svätej omši v Bazilike sv.
Klementa v ten istý deň pokračovala účasťou na svätej omši,
ktorej predsedal kardinál Josip
Bozanić, arcibiskup Záhrebu
a člen Pápežskej rady pre laikov.
Po nej nasledovala procesia
a modlitba pri hrobe sv. Cyrila.
Slávnosť organizovalo Pápežské chorvátske kolégium sv.
Hieronyma v Ríme. Delegátov
16. februára prijal aj predseda
Pápežskej rady pre laikov kardinál Stanislav Rylko, 17. februára navštívili Veľvyslanectvo
Slovenskej republiky pri Svätej
stolici. Príhovormi Slovákov povzbudil veľvyslanec Slovenska
pri Svätej stolici Peter Sopko,

veľvyslankyňa SR v Taliansku
Mária Krásnohorská, rektor
Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme
Vladimír Stahovec, duchovný
správca Slovenskej katolíckej
misie v Ríme Ľubomír Majtán
a sr. M. Katarína Krištofová.
V programe nechýbali návštevy bazilík, účasť na generálnej
audiencii so Svätým Otcom
a modlitba liturgie hodín.
Zvláštnosťou púte bolo aj to, že
pútnici sa zúčastnili na svätej
omši so Svätým Otcom a novovymenovanými kardinálmi
15. februára aj na obradoch
spojených s rozdávaním popolca na popolcovú stredu 18.
februára v Bazilike sv. Sabíny.
(Katarína Hulmanová, grkatba.
sk, TK KBS)

„Ukrajina prežíva masívnu humanitárnu katastrofu”
– Sviatoslav Ševčuk na stretnutí s kardinálom Sandrim
V rámci návštevy ad limina
apostolorum gréckokatolíckych biskupov z Ukrajiny sa
18. novembra konalo stretnutie
Synody biskupov Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi (UGKC)
s kardinálom Leonardom
Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi.
Na stretnutí s predstaviteľom
vatikánskeho dikastéria hovorili
o aktuálnych otázkach situácie
na Ukrajine a o službe Cirkvi

v podmienkach vojny.
Vyšší kyjevsko-haličský
arcibiskup Sviatoslav Ševčuk vo
svojom príhovore zdôraznil, že
„na Ukrajine nejde o občiansku
vojnu. Myšlienka občianskej
vojny je súčasťou ruskej propagandy, ktorá sa snaží presvedčiť
Západ, že na východe Ukrajine
bojujú separatisti proti ukrajinskému štátu“. Poukázal tiež
na problémy humanitárnej
katastrofy na Ukrajine, ktorá

je od čias druhej svetovej vojny
najväčšou v dejinách ukrajinského národa.
Arcibiskup Sviatoslav podaroval kardinálovi Sandrimu ovocie
mnohoročnej práce Synody biskupov UGKC – Kánony partikulárneho práva UGKC schválené
ad experimentum na tri roky.
Na stretnutí bol prítomný aj
sekretár kongregácie arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ. (grkatba.sk)

www.facebook.com/grkatslovo

Mons. Milan Lach SJ, ktorý
ikony po večernej svätej omši
požehnal a záujemcom posky-


Na šiestom plese fakulty sa 30.
januára stretli študenti, doktorandi,
hostia, pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity
(GTF PU). Ples, ktorý otvoril pomocný
prešovský biskup Milan Lach SJ a dekan GTF PU Mons. prof. Peter Šturák,
sa pre 160 účastníkov uskutočnil
v študentskej jedálni PU na Ulici
17. novembra v Prešove. (Ľubomír
Petrík)

tol výklad. (Jaroslav Šofranko,
snímka: Martin Halčák SJ)

Štvrté stretnutie Archieparchiálneho zhromaždenia v Prešove
Štvrté stretnutie Archieparchiálneho zhromaždenia (AZ)
Prešovskej archieparchie sa
uskutočnilo 22. januára v aule
Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove. Zaoberalo sa sedemnástimi podtémami, ktoré
na základe podnetov z celej
Prešovskej archieparchie pripravila komisia AZ pre pastoráciu
a katechizáciu, ktorá pracovala
pod vedením otca Petra Capa,
riaditeľa Katechetického úradu

Prešovskej archieparchie.
Išlo o témy, ako je hľadanie
spôsobov zjednotenia v rozdávaní Eucharistie deťom do siedmeho roka života, obnova
viacstupňového katechumenátu
dospelých v duchu byzantskej
tradície, rozšírenie pastoračných
aktivít pre rusínsku mládež, vydanie usmernení pre pastoráciu
rozvedených, hľadanie vhodných inšpirácií pre katechizáciu
vlažných vo viere, návrh štatútu
pastoračnej rady farnosti a iné.

K jednotlivým podtémam
prebiehala intenzívna diskusia
prítomných členov AZ z radov
kňazov v rôznych službách,
rehoľných sestier a laických veriacich, ktorí zastupujú jednotlivé protopresbyteráty, rehoľné
spoločenstvá a rôzne inštitúcie
pôsobiace v Prešovskej archieparchii, za prítomnosti prešovského arcibiskupa metropolitu
Jána Babjaka SJ a prešovského
pomocného biskupa Milana
Lacha SJ. (Ľubomír Petrík)

V charitnom útulku v Prešove slávili prvú svätú liturgiu
Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ udelil
30. januára Gréckokatolíckej
charite v Prešove súhlas týždenne sláviť sväté liturgie v nocľahárni a útulku Pod Táborom.
Vďaka tomu sa prvá svätá liturgia slávila v Syropôstnu nedeľu
15. februára. Slávil ju prešovský
arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak SJ spoločne s troma desiatkami zúčastnených.
Nedeľnému eucharistickému
sláveniu predchádzala posviacka bohoslužobného priestoru.
Vladyka Ján v homílii nadviazal na Božie slovo Syropôstnej
nedele a zameral sa na odpustenie. Klientom pripomenul, že aj
keď stratili azda všetky poklady

v živote, nemôžu stratiť poklad
odpustenia, ktorý robí život
krajším a dáva nádej Božieho
odpustenia.
Pre Gréckokatolícku charitu v Prešove je to historická
chvíľa. Pravidelným liturgickým
slávením sa podľa duchovné-

ho správcu charity otca Vasila
Kormaníka bude Boh dotýkať
každej oblasti života klientov
a charity.
Sväté liturgie sa pre pastoračné potreby klientov a pracovníkov budú konať každú stredu
o 16.30 h. (Stanislav Bujda)


Fórum služobníkov mladým sa
uskutočnilo 13. – 15. februára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli. Formačný
víkend pre 16 mladých, ktorí slúžia
mladým v rôznych spoločenstvách,
v komisii pre mládež Prešovskej archieparchie aj Košickej eparchie, využili, aby sa vzájomne zdieľali o službe
pre mladých. Iniciátorom stretnutia
bol otec Milan Zaleha CSsR. V sobotňajšom programe sa venovali téme
O charizme hnutia a povinnosti chrániť ju. Hovorili aj o slabých a silných
stránkach spoločenstiev a o vlastnom
prežívaní charizmy spoločenstva.
(Patrik Maľarčík)

Fórum Jakubskej cesty a Jakubská cesta SK predstavili Klub
priateľov Jakubskej cesty – Xacobeo 14. februára v Žiline. Zapojiť sa
do Klubu priateľov Jakubskej cesty
môžu jednotlivci i rodiny, farnosti,
školy, spoločenstvá, obce i mestá,
združenia, organizácie... Prihlásiť sa
možno e-mailom na xacobeoklub@
yahoo.com. Fórum Jakubskej cesty
združuje sedem organizácií, ktoré sa
spoločne informujú o pripravovaných
aktivitách a koordinujú zahraničnú
spoluprácu. V roku 2015 sa uskutoční
prepojenie Jakubskej cesty Slovenska a Poľska. Pútnici tak z Košíc cez
Jahodnú, Kojšovu hoľu, Turzov, Plejsy,
Spišský hrad, Levoču, Kežmarok,
Podolínec, Vyšné Ružbachy, Litmanovú a Červený Kláštor budú môcť
putovať až do Krakova. V rámci Roka
zasväteného života 2015 sa pripravuje pôstna púť aj púť rehoľníkov i púť
rodín. Kontakt a prihlásenie: jakubskacesta7@gmail.com. Informácie
o Jakubskej ceste: www.jakubskacesta.wbl.sk a na www.jakubskacesta.eu
(Matúš Trojan)

Evanjelizačný koncert bohosloveckej skupiny Anastasis sa uskutočnil 14. februára vo farnosti Bukovce.

6|
Predstavili sa dve generácie skupiny.
Ako prvá vystúpila staršia formácia
dnes už kňazov na čele s domácim
duchovným otcom Jánom Vasiľom.
Po ich vystúpení nasledovala katechéza o pôste, ktorú predniesol otec
Pavol Mihajlo. Po jej skončení sa so
svojím programom predstavila súčasná formácia, ktorá odohrala svoj prvý
koncert. (M. Vasiľ)

Snem Fóra života sa uskutočnil
14. februára v Rajeckých Tepliciach
za prítomnosti všetkých členov predsedníctva a členov Fóra života (FŽ),
spolupracovníkov a sympatizantov.
Za nových členov fóra boli prijaté dve
právnické osoby – Kvalita života n. o.
a Poradňa Alexis n. o. Počet členských organizácií tak stúpol na 49.
Hosťom bol vladyka Milan Lach,
prešovský pomocný biskup a predseda subkomisie pre bioetiku pri KBS,
ktorý hovoril o dôležitosti hlbokých
motivácií pre pôsobenie v oblasti
ochrany života a rodiny aj o potrebe investovať do ľudských zdrojov
v Cirkvi i na všetkých fórach, pretože
práve v nich sa skrýva najväčší potenciál rozvoja. Po diskusii nasledovali
informácie členky predsedníctva Fóra
života a europoslankyne Anny Záborskej o dianí v Európskom parlamente.

Prvé fašiangové stretnutie vo
farnosti Brezno otvoril slovami
o pôvode karnevalu a nosenia masiek
duchovný otec Ján Kovaľ 15. februára
v priestoroch rímskokatolíckej fary
v Brezne. Na karnevale sa zúčastnil
deti, ich rodičia, starí rodičia a veriaci
z farnosti. Deti privítala líška, ktorá
si hľadala medzi deťmi kamarátov. Nechýbala tancovačka, súťaže
a odvážlivci si spolu s deťmi zahrali
divadielko o pampúšikovi. Cieľom
stretnutia bolo utužiť vzťahy vo
farnosti. (Janka Birková)

Netradičná odpustová slávnosť
v Ďurkovej sa uskutočnila 15. februára vo filiálnom Chráme sv. mučeníka
Valentína. Slávnostnú svätú liturgiu
slúžil a v homílii sa prihovoril otec
Jozef Paraska CSsR za prítomnosti
domáceho duchovného otca Petra
Tremka a otca Vladimíra Drába,
správcu farnosti v Kyjove. Otec Jozef
vo svojom príhovore spomenul sv.
Valentína, patróna zaľúbených, snúbencov a mladomanželov, a poukázal
na lásku, čistú, opravdivú, obetavú
a bez pretvárky. Po svätej liturgii
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V Ľutine sa najmenší predstavili v maskách

Sväté liturgie za život v Prešovskej archieparchii

Vo štvrtok 12. februára o 16.00
hod. sa pre deti z Cirkevnej
materskej školy v Ľutine
a mladých z Ľutiny otvoril
v Dome Mikuláša Klimčáka
farský karneval za prítomnosti
pedagógov a duchovných otcov.
Deti prišli so svojimi rodičmi,
pre ktorých si pedagógovia
pripravili prekvapenie.
Otvorenie karnevalu bolo
sprevádzané hudbou a tancom
spojeným s predstavením

12.03. (štvrtok) 16.00 h Habura (Mezilaborce),
J. Blaško; 13.03. (piatok) 16.00 h Čabiny (Medzilaborce), M. Smetanka; 14.03. (sobota) 11.00 h
Centrum pre mládež v Juskovej Voli – kaplnka,
P. Maľarčik; 15.03. (nedeľa) 09.05 h Kňazský
seminár v Prešove – kaplnka, J. Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita; priamy
prenos v Rádiu Slovensko; 16.03. (pondelok) 17.30 h Ľutina (Sabinov), J. Novický; 17.03.
(utorok) 18.00 h Sabinov, S. Palfi; 18.03. (streda)
17.00 h Hrabské, R. Kuzmiak; 19.03. (štvrtok)
17.00 h Veľký Lipník (Stará Ľubovňa), Ľ. Pulščák,
kazateľ M. Čerňanský; 20.03. (piatok) 17.00 h
Stará Ľubovňa – Farnosť bl. P. P. Gojdiča, R. Ja-

masiek. Deti sa potešili rôznym
súťažiam a nechýbali ani súťaže

pre rodičov. (Šimon Gajan,
snímka: Milan Sisak)

Na seminári v Prešove predstavili
nové učebnice náboženskej výchovy
V pondelok 16. februára sa
v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Prešove
uskutočnil odborno-metodický
seminár pre kňazov a katechétov náboženstva/náboženskej
výchovy s názvom Nové učebnice na predmet náboženstvo/
náboženská výchova, ktorý pripravil Diecézny katechetický
úrad Prešovskej archieparchie

v spolupráci s autormi učebníc.
Do 1. septembra 2015 budú
k dispozícií nové učebnice pre
1. – 9. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník
SŠ. Z desiatich autorov učebníc
sú šiesti gréckokatolíci, z toho
štyria z Prešovskej archieparchie. Emil Rešetár predstavil
učebnice pre 6. ročník ZŠ,
ktorú pripravil so sr. Alžbetou
Gerberyovou SNPM. Učebnicu

pre 7. ročník ZŠ predstavila
autorka Slávka Rusnáková
a Ľubomíra Pružinská predstavila učebnicu pre 2. ročník
ZŠ. Na seminári sa zúčastnili aj
seminaristi 4. ročníka Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča
v Prešove. (DKÚ Prešovskej
archieparchie)

Na stretnutie farských rád v Hanušovciach
zavítal aj vladyka Ján Babjak SJ

V prvú pôstnu sobotu 21. februára sa v priestoroch Gréckokatolíckeho farského centra
v Hanušovciach nad Topľou
uskutočnilo vzdelávaco-formačné stretnutie členov farských
rád protopresbyterátu Hanušovce nad Topľou. 33 účastníkov
z jednotlivých farností začalo

stretnutie svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup
metropolita Mons. Ján Babjak
SJ. Prvú prednášku predniesol
otec Štefan Paločko, ktorý zdôraznil dôležitosť viery a povzbudil všetkých členov farských rád
k praktickému a sviatostnému
prežívaniu svojho života.

Nasledovala prednáška
vladyku Jána, v ktorej oboznámil prítomných s aktuálnou
situáciou v Gréckokatolíckej
cirkvi, ďalších víziách a plánoch. Po modlitbe šiestej
hodinky a spoločnom obede
nasledovalo ďalšie stretnutie
s otcom arcibiskupom obohatené o vlastné zážitky a skúsenosti. Členovia farských rád využili
možnosť opýtať sa na niektoré
otázky týkajúce sa života v ich
farnostiach.
So záverečnou prednáškou
vystúpil súdny vikár otec Juraj
Popovič, ktorý priblížil funkcie
a pôsobenie farskej rady z pohľadu východného cirkevného
práva, obohatené vlastnými
skúsenosťami z pastorácie.
Stretnutie bolo ukončené
modlitbou Akatistu požehnania
rodín. (Miroslav Iľko)

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.

ničko; 21.03. (sobota) 17.00 h Centrum pre rodinu
na Sigorde – kaplnka, P. Jakub; 22.03. (nedeľa)
10.00 h Snina, M. Prejsa; 23.03. (pondelok) 16.30
h Stakčín (Snina), J. Voroňák; 24.03. (utorok)
18.00 h Stropkov-Bokša, J. Vojtila CSsR 25.03.
(streda) 18.00 h Svidník-mesto, M. Pulščák; 26.03.
(štvrtok) 17.00 h Svidník-Záhradná, P. Vansač;
27.03. (piatok) 11.30 h GTF PU v Prešove, fakultná
kaplnka, P. Šturák; 28.03. (sobota) 06.30 h Vranov
n/T-Čemerné, P. Gavaľa; 29.03. (nedeľa) 09.30 h
Ortuťová (Bardejov), R. Tóth; 30.03. (pondelok)
17.30 h Rešov (Bardejov), J. Rusnák; 31.03 (utorok)
17.30 h Orlov, P. Iľko

nasledoval Veľkopôstny moleben.
(Monika Tremková)

Cenu Fra Angelico získalo deväť
osobností a jeden spevácky zbor.
Umelcov, ktorí vo svojej tvorbe
vyznávajú kresťanské hodnoty
a princípy, ocenila 17. februára v Primaciálnom paláci v Bratislave Rada
Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru,
ktorú vedie ordinár Ozbrojených
zborov a ozbrojených síl SR Mons.
František Rábek. V oblasti slovesného umenia si cenu prevzal dokumentarista Kristián Bezák, filmár a súčasný predseda Ústavu pamäti národa
Ondrej Krajňák, pedagóg, režisér
a scenárista Ján Oparty, dramaturgička, scenáristka a režisérka Helena
Slavíková-Rabarová. V oblasti výtvarného umenia cenu udelili historičke
umenia, pamiatkarke a generálnej
riaditeľke Pamiatkového úradu SR
Kataríne Kosovej, historičke umenia
Alene Piatrovej a akademickému
sochárovi Jurajovi Gavulovi. V oblasti
hudobného umenia si ocenenie prevzal hudobný skladateľ Jozef Halmo,
univerzitný spevácky zbor Schola
cantorum Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením dirigentky
Janky Bednárikovej a fagotista a hudobný pedagóg Bartolomej Buráš.

Priatelia Jakubskej cesty a sv.
Jakuba a Fraternita Jeruzalem predstavili celoslovenskú pôstnu akciu
po adorácii pútnikov Jakubskej cesty,
ktorá sa uskutočnila 19. februára
v Prešove. V nej pozývajú zapojiť sa
do duchovnej Svätojakubskej cesty
počas piatich pôstnych nedieľ aj
prostredníctvom nových médií. Témy
cesty (biblický text, zamyslenie a úlohu) zaregistrovaní získajú cez twitter,
facebook, e-mail alebo na bode
Jakubskej cesty. Zaregistrovať sa treba na: jakubskacesta7@gmail.com.
(Monika Mackovjaková)

Životné jubileum 90 rokov oslávil
Mons. Štefan Vrablec, bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup.
Narodil sa 21. februára 1925. V roku
1950 bol v Ríme vysvätený za kňaza
a zostal pôsobiť v Taliansku. V roku
1992 sa stal riaditeľom Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
19. júna bol vymenovaný a 26. júla
1998 konsekrovaný za pomocného
biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V súčasnosti žije na odpočinku v Nitre.
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Referendum

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Otázka

v číslach

P

Účasť: 21,41 %

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

ľudí. Zostávajúca štvrtina sa vyjadrila, že
hlasovať asi nebude. Bez ohľadu na to, či sa
ľudia na referendum chystali, predložené
otázky o ochrane rodiny väčšinou schvaľovali. Agentúra skúmala túto problematiku
aj koncom januára 2015 podľa vyjadrenia
pána Šlosiarika osobným pohovorom. Respondenti odpovedali na otázku, na koľko
percent sa na referende zúčastnia. Zúčastním sa od 0 do 49 percent (nízka pravde-

podobnosť účasti) odpovedalo 40 % ľudí.
Zúčastním sa na 50 až 70 percent (stredná
pravdepodobnosť účasti) odpovedalo 25
percent respondentov. Zúčastním sa na 71
a viac percent (vysoká pravdepodobnosť
účasti) odpovedalo 35 %. Zásluhou masívnej mediálnej antikampane v posledných
dňoch pred referendom však došlo k prudkému poklesu záujmu o účasť na referende. n
Juraj Gradoš

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

892 719

94,50

39 088

4,13

12 867

1,36

2

873 224

92,43

52 389

5,54

19 061

2,01

3

853 241

90,32

69 349

7,34

22 084

2,33

Otázka

Účasť: 16,92 %

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

86 784

92,54

5 676

6,05

1 314

1,40

2

84 546

90,15

7 308

7,79

1 920

2,04

3

82 016

87,46

9 683

10,32

2 075

2,21

Trnavský kraj
Otázka

Účasť: 16,71 %
Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

35 %

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

71 950

92,98

4 368

5,64

1 064

1,37

2

70 256

90,79

5 434

7,02

1 692

2,18

3

68 378

88,36

7 017

9,06

1 987

2,56

Trenčiansky kraj
Otázka

Účasť: 21,83 %

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

101 039

94,16

4 730

4,40

1 533

1,42

2

98 812

92,08

6 271

5,84

2 219

2,06

3

96 143

89,60

8 574

7,99

2 585

2,40

Účasť: 16,65 %

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Otázka

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Neplatné hlasy

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

194 950

96,46

4 726

2,33

2 416

1,19

2

191 752

94,88

6 869

3,39

3 471

1,71

3

188 820

93,43

9 200

4,55

4 072

2,01

Košický kraj

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

89 329

93,31

4 946

5,16

1 457

1,52

2

86 797

90,66

6 448

6,73

2 487

2,59

3

84 418

88,18

8 429

8,80

2 885

3,01

Otázka

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Neplatné hlasy

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

111 801

94,63

4 565

3,86

1 769

1,49

2

109 182

92,42

6 499

5,50

2 454

2,07

3

106 818

90,42

8 570

7,25

2 747

2,32

Účasť: 29,87 %
Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Neplatné hlasy

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

159 742

95,59

5 370

3,21

1 990

1,19

2

157 244

94,10

7 074

4,23

2 784

1,66

3

154 448

92,42

9 413

5,63

3 241

1,93

Banskobystrický kraj
Otázka

Účasť: 19,08 %

Neplatné hlasy

Počet

Otázka

Účasť: 32,31 %

Neplatné hlasy

Počet

Žilinský kraj
Prešovský kraj

Neplatné hlasy

Počet

Otázka

25%

Neplatné hlasy

Počet

Nitriansky kraj

15 %

Neplatné hlasy

Počet

Bratislavský kraj

Referendum vyhlásil prezident Andrej Kiska 27. novembra 2014 po tom, čo si preštudoval
nález Ústavného súdu k danej veci. Prezident totiž nadobudol pochybnosti, či smie vyhlásiť
takéto referendum, či sa otázky netýkajú základných práv a slobôd, o ktorých ústava zakazuje konať hlasovanie. Petíciu za vypísanie referenda pôvodne so štyrmi otázkami iniciovala
Aliancia za rodinu. Vyše 400-tisíc podpisov doručila Kiskovi 27. augusta 2014.
rezident sa rozhodol, že dá súlad
predmetu referenda s ústavou SR
preskúmať na Ústavný súd. Ten
prišiel 28. októbra 2014 k záveru, že jedna
zo štyroch otázok nie je v súlade s ústavou. Hlasovanie sa uskutočnilo v sobotu
7. februára 2015. Na referende sa zúčastnilo
21,41 % zapísaných voličov. Keďže nebolo
prekročené kvórum 50%, referendum bolo
neplatné.
Občania Slovenskej republiky sa mohli
vyjadriť k týmto otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Referendu predchádzala diskusia, kde
väčšina oponentov vyzývala občanov
Slovenskej republiky, aby „volili nohami“,
teda, aby sa na referende nezúčastnili. Ich
hlavným argumentom bolo, že sa hlasuje
o právach sexuálnych menšín. Niektorí
dokonca napádali rozhodnutie Ústavného
súdu a tvrdili, že nebolo správne. Podľa
nich mal zakázať celé referendum. Iniciátori referenda z Aliancie za rodinu i jeho
prívrženci však tvrdili, že v prípade prvých
dvoch otázok ide o potvrdenie a zakonzervovanie súčasného právneho poriadku.
V prípade tretej otázky išlo o rozšírenie práv
občanov Slovenskej republiky.
Agentúra Focus robila prieskum účasti na referende na začiatku septembra
2014. Na referende sa plánovalo zúčastniť
45,5 % opýtaných. S účasťou váhalo 28,5 %
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Účasť: 15,84 %

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Neplatné hlasy

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

Počet

Podiel v %

1

77 124

92,74

4 707

5,66

1 324

1,59

2

74 635

89,75

6 486

7,79

2 034

2,44

3

72 200

86,82

8 463

10,17

2 492

2,99

zdroj údajov: statistics.sk

Rozhovor s Petrom Kremským, jedným z hovorcov
Aliancie za rodinu a spoluorganizátorom Národného
týždňa manželstva, ktorý
prebiehal 9. – 15. februára
tohto roka.
Ako s odstupom času hodnotíte myšlienku referenda
o ochrane rodiny?
Myslím si, že to bola dobrá
príležitosť otvoriť tému rodiny a manželstva,
výchovy detí a sexuálnej výchovy v spoločnosti. Doteraz sa v spoločnosti tieto témy málo
otvárali, pretože ľuďom sú bližšie tzv. chlebové
témy, ktoré na nich viac tlačia a každodenne
pociťujú ich vplyvy. Hodnotové témy sú však
dlhodobé a podstatné, spoločnosť sa nimi musí
zaoberať, aby neskĺzla do povrchnosti a orientácie na iba materiálnu stránku života.
Myslíte si, že ľudia neprišli na referendum,
preto lebo sú ľahostajní voči problematike?
Myslím si, že mnohí sú ľahostajní celkovo k hodnotám v živote, lebo vnímajú iba
základné životné potreby a hlbšie stránky
života im unikajú ani ich k nim nikto nevedie.
Mnohí boli zasa presýtení informáciami, hlavne
spochybňovaním zmyslu referenda v médiách
a manipuláciami, ktorých cieľom bolo vytvoriť
v ľuďoch pocit, že ak sa na referende zúčastnia,
sú netolerantní a niekomu ubližujú.
Čo plánuje aliancia robiť v blízkej budúcnosti?
Plánujeme sa vyjadrovať k spoločenským témam, ktoré sa dotýkajú rodiny v ekonomickej,
sociálnej aj etickej oblasti, a hľadať riešenia,
ako ju podporiť, aby sa krajina stala priateľskejšou k rodine a lepšie slúžila svojim občanom.
Prejavujeme dnes na Slovensku manželstvu
prirodzenú ochranu a podporu?
Myslím si, že spoločnosť málo podporuje manželstvo praktickými krokmi. Napríklad neexistuje osveta o manželstve, ako ho budovať, ako ho
rozvíjať, ako si vyberať manželského partnera,
ako riešiť konflikty, ako zaobchádzať s rozdielnosťou muža a ženy, aká je ich úloha vo vzťahu.
Štát nepripravuje ľudí na manželstvo, robia to
iba cirkvi pre tých, ktorí uzatvárajú manželstvo
v nich. Takže mnohí nevedia, do čoho idú.
Chýba aj väčšia ekonomická a sociálna podpora
súdržnosti manželstva, napríklad kupóny
na rodinné dovolenky, podpora bývania zvýhodneným úročením, podpora starostlivosti
o maloleté deti, podpora kratších pracovných
úväzkov matiek a podobne.
To všetko by bolo nepriamou podporou manželstva, pretože jeho priamym ohrozením je
najmä nedostatok času, energie a pozornosti
manželov jedného voči druhému. Ochrana
a podpora je síce zakotvená v Ústave SR, ale
ide len o teoretický základ, malo by sa to prejaviť v praktických krokoch.
Juraj Gradoš
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Rebrík do neba
Pri tomto slovnom spojení nám iste napadne hocičo. Kto sa na to pozrie ako na pracovný nástroj, iste sa pousmeje a opýta sa, kde by sa dal asi oprieť. Ten, kto má nejaké poznatky o Božom slove, si možno spomenie na patriarchu Jakuba a jeho sen, ktorý mal cestou do Haranu.
Iste sa však nájde aj niekto, kto zalistuje vo svojej mysli a pred oči si postaví svätca Jána
Klimaka. A práve jemu budú venované nasledujúce riadky.
Zo života

Svätý Ján Klimak sa narodil okolo roku
569 v Konštantínopole, kde získal solídne vzdelanie. Život v tomto svete ho však
nenapĺňal, a tak ako šestnásťročný odišiel
do ticha. Pán viedol jeho kroky na horu
Sinaj k starcovi Martýriovi, ktorý sa stal
na devätnásť rokov jeho duchovným vodcom. Po štyroch rokoch Ján prijal mníšske
postriženie. Po smrti duchovného otca
sa z neho stal na štyridsať rokov otšelnik.
Počas týždňa žil sám v jaskyni na púšti Tola
a na nedeľné slávenia prichádzal do neďalekého monastiera, kde i naďalej prijímal
duchovné vedenie. Boh však mal s Jánom
iné plány, a tak bol zvolený za igumena Sinajského monastiera, ktorý viedol štyri roky
– až do svojej smrti. Práve tu na naliehanie
bratov napísal svoje najväčšie dielo – Rebrík
do neba.

Po rebríku

Jeho najznámejšie dielo však vznikalo počas
celého jeho života. I keď mal isté vzdelanie,
najviac sa zaujímal o poznanie Ježiša Krista
a jeho evanjelium. Nešlo mu o teoretické
vedomosti, ale o uskutočňovanie Ježišových
slov v živote. Asketický život popretkávaný modlitbou a bdením, a zavlažovaný
potokmi sĺz pomáhal Jánovi dennodenne
žiť Božiu prítomnosť a uvedomovať si jeho
lásku.
Celý názov diela je Rebrík alebo duchovné tabule nášho prepodobného otca Jána,
igumena Sinajskej hory. Dielo je rozdelené
na tridsať častí, tzv. slov, z ktorých každé
má charakteristický názov. Okrem toho
je súčasťou diela aj predslov s krátkym
životopisom a na konci je osobitná kapitola
venovaná predstaveným.
Jednotlivé stupne rozoberajú viaceré
oblasti. Prvou je zrieknutie sa svetského
života, ďalšou nestrannosť, teda odloženie
starostí o svet. Nasleduje putovanie – vyhýbanie sa svetu. Štvrté slovo sa zaoberá poslušnosťou, ktorej dáva prívlastok blažená
a nezabudnuteľná. Po nej sa odkrýva oblasť
skutočného pokánia spolu s väzením a životom svätých odsúdencov. Na ňu nadväzuje

uvažovanie o smrti. Siedme slovo sa venuje
plaču, ktorý spôsobuje radosť. Po ňom
uvažujeme o absencii hnevu a krotkosti,
ktoré sprevádza pomstychtivosť. V desiatej
kapitole je priestor na zlé slová a klebety.
Druhú desiatku otvára mnohovravnosť
a mlčanie. Pokračuje lož a znechutenosť
s lenivosťou. Štrnáste slovo odkrýva tajomstvá každému milého brucha (žalúdka),
ktoré je ale zlým pánom. Ako keby protikladom k nemu vystupuje nepoškvrnená
čistota a panenstvo, ktoré poškvrnení získavajú v pote a námahe. Ďalšie tri kapitoly sa
zamýšľajú nad lakomstvom, chamtivosťou a
zmyselnosťou. Po nich sa prechádza k spánku, modlitbe a spevu žalmov v spoločenstve
bratov. V podobnom duchu je i nasledujúce
slovo o telesnom bdení, ktorým získavame
duchovné dobrá.
Malodušnej bojazlivosti a strachovaniu
sa je venované dvadsiate prvé slovo. Úvahy
pokračujú o rôznych podobách ctižiadostivosti a nerozumnosti pýchy. Oproti ním sú
predstavené miernosť, jednoduchosť a dobrosrdečnosť, ktoré nepochádzajú z prirodzenosti, ale nadobúdajú sa dôkladnou
námahou a odmietaním zloby. Tak sa dostávame k vykoreniteľovi vášní a najvyššej
poníženosti, ktoré sa nachádzajú v neviditeľnej láske. Veľmi dôležité je i rozlišovanie
myšlienok, obáv a čností, aby mohlo nastať
posvätné mlčanie duše i tela. Titul matka
čnosti zasa patrí posvätnej modlitbe, ktorú
treba prežívať telom i duchom. To už je len
kúsok do pozemského neba, teda Bohu
podobnému pokoju a dokonalosti, ako aj
od vzkriesenia duše ešte pred všeobecným
vzkriesením. Potom stačí iba jeden stupeň
k zväzku troch čností – viere, nádeje a lásky,
ktoré sú na vrchole rebríka.
Tento zväzok čností nám pripomenul
i pápež Benedikt XVI., keď povedal:
„Pre mňa je mimoriadne dôležitý fakt, že
posledné tri stupienky na vrchole ,rebríka‘ sú rovnako najvyššie, ako aj najnižšie,
prvé, najjednoduchšie: viera, nádej a láska.
Nie sú to čnosti prístupné len morálnym
hrdinom, ale sú Božím darom pre všetkých
pokrstených: v nich rastie aj náš život.“

Čo hovoria liturgické texty

V liturgických textoch k sv. Jánovi Klimakovi sa najčastejšie spomína práve zdržanlivosť, ktorá vedie k pokore, nie k pýche.
Synaxár to vystihol slovami: „... jedol všetko, čo dovoľovali pravidlá, ale veľmi mierne,
čím múdro polámal roh pýchy“. Toho sa
držia aj slohy a tropáre. V nich pri modlitbe
hovoríme: „... vychutnával si si sladkosť
zdržanlivosti; zakvitol si zdržanlivosťou,
ktorou kŕmiš svojich ctiteľov; bol si zasadený vo vodách zdržanlivosti; bol si pochodeň zdržanlivosti; bol si sýtený na lúkach
a vodách zdržanlivosti; námahami zdržanlivosti zjavil si v sebe Boží príbytok; ňou si sa
podobal beztelesným; si rieka zdržanlivosti,
ktorá zaplavuje suché myšlienky hriechu.“
A čo slzy? Ide o iné slzy, ako ich bežne
poznáme. Ján neplakal nad tým, že ho
niečo bolelo alebo mu bolo za niečím
smutno, či len potreboval uvoľniť psychický
tlak. Prelieval slzy z ľútosti nad hriechmi.
Synaxár hovorí: „Ako len by som mohol
opísať pramene jeho sĺz?“ Tropáre a slohy
dodávajú: „Prameňmi sĺz si dušu očistil...,
potokmi tvojich sĺz si zúrodnil neplodnú
púšť..., ako nových faraónov si utopil strasti
v potoku tvojich sĺz.“
Synaxár sa dotýka aj ďalšej dôležitej
oblasti – dennej i nočnej modlitby. „Sna
sa dotýkal len toľko, aby bdenie neublížilo
jeho rozumnej prirodzenosti. Jeho modlitba bola prísna a láska k Bohu nepoznala
mieru.“ Liturgické texty teda môžu smelo
povedať: „Celonočným bdením si sa pritúlil
k Božej láske..., neprestajnou modlitbou si
povzniesol svoj um.“
V pôstnom čase, ktorý teraz prežívane, si
pripomíname pamiatku sv. Jána Klimaka,
a to hneď dvakrát – 30. marca a vo štvrtú
nedeľu Veľkého pôstu. Iste to nie je náhoda,
ale presný zámer, aby sme po tomto Rebríku
siahli i pri príprave na sviatosť zmierenia,
a tak zažili skutočnú Paschu, ktorú má pre
nás Pán pripravenú. n
Juraj Danko ml.
snímka (ikona z 12 stor.): www.ruicon.ru
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Konferencia o využívaní pôdy
Termín: 22. – 23. máj
Miesto: Dom Mikuláša Klimčáka v Ľutine (okres Sabinov)
Účastnícky poplatok: 10 eur
Záujemcovia musia potvrdiť účasť na e-mailovej adrese: mons.babjak@greckokat.sk
do 20. marca 2015.
„Na Slovensku je mnoho zanedbanej poľnohospodárskej pôdy a na druhej strane mnoho
nezamestnaných mladých ľudí, ktorí by mohli podnikať v ekologickom chove zvierat a v pestovaní
plodín, rastlín. Táto konferencia chce byť povzbudením do tejto dôležitej práce,“ uvádza
environmentálna subkomisia KBS, ktorá podujatie chystá.
Program
22. máj (piatok)
12.30 registrácia účastníkov
13.25 otvorenie konferencie (Mons. Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita, predseda environmentálnej
subkomisie KBS)
13.30 Hospodárenie na cirkevnej pôde a možnosti čerpania podporných fondov (Ing. Martin Barbarič, generálny riaditeľ
sekcie rozvoja vidieka MPRV SR)
14.00 Ako zakladať malofarmu v súčasnej dobe (Ing. Martin
Barbarič, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka MPRV
SR)
14.30 Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo – možnosti
a prostredie pre jeho rozvoj (Ing. Igor Grajciar, Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, družstvo Turčianske Kľačany)
15.00 diskusia – EÚ fondy na podporu poľnohospodárov v rokoch 2014 – 2020
15.30 prestávka a občerstvenie
Príklady a skúsenosti z praxe
16.00 Skúsenosti v Inštitúte Krista Veľkňaza so sebestačnosťou
v hospodárení a zabezpečovaní potravín v charitatívnych
a sociálnych projektoch Cirkvi (Ing. Mgr. Marián Kuffa,
PhDr. Ing. Pavol Vilček)
16.30 Moderné pestovanie zeleniny a komunitou podporovaná
farma (Agrokruh, Ing. Ján Šlinský)
17.00 Biofarma pre Rómov, učiť ich farmárčiť (Štefan Straka,
Hanušovce nad Topľou)
17.20 Život na malej farme (Ing. Jozef Derevjanik, Jarabina)
17.40 panelová diskusia (Prax pre úspešnú farmu dnešnej doby)
18.00 zhrnutie a záver prvého dňa, prestávka, archijerejská
svätá liturgia v bazilike v Ľutine
20.00 večera

23. máj (sobota)
07.30 raňajky pre ubytovaných účastníkov
08.30 dodatočná registrácia účastníkov
09.00 Agroturystyka – szansa budowania ekologii ludzkiej
(prof. Maciej Ostrowski, Pápežská univerzita Jána
Pavla II. v Krakove)
09.30 Zodpovedné pôdohospodárstvo v kontexte klimatických zmien (prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
a prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.)
10.00 Možnosti rozvoja vidieka na Slovensku v duchu zásad
kresťanského života (prof. RNDr. Jozef Terek, PhD.
a Mgr. Jozef Kaniansky, tajomník environmentálnej
subkomisie KBS)
10.30 panelová diskusia (Zodpovedné podnikanie a rozvoj
na vidieku)
11.00 prestávka a občerstvenie
11.30 Ohľaduplné pôdohospodárstvo a zachovanie biodiverzity (prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.)
12.00 Problematika inváznych organizmov na Slovensku
(RNDr. Ema Gojdičová a prof. RNDr. Jozef Terek,
PhD.)
12.30 Sociálno-ekonomické aspekty prírode blízkeho lesníctva (Ing. Jozef Tutka, CSc.)
13.00 panelová diskusia (Prírode blízke hospodárenie
na poľnohospodárskej a lesnej pôde)
13.30 záver konferencie a obed

Rodina v dokumentoch Cirkvi

Nebyť ľahostajným

„Pôstne obdobie je pre Cirkev, spoločenstvá
i jednotlivých veriacich časom obnovy. Predovšetkým je však milostivým časom. Boh
od nás nežiada nič, čo by nám už predtým
nedaroval. „My milujeme, pretože on prvý
miloval nás.“ (1 Jn 4, 19) On nie je voči nám
ľahostajný. Každý z nás mu leží na srdci, pozná nás po mene, stará sa o nás a hľadá nás,
keď ho opustíme. Každý z nás ho zaujíma;
jeho láska mu bráni, aby bol ľahostajný voči
tomu, čo sa deje. Ale stáva sa, že keď nám je
dobre a cítime sa pohodlne, niekedy zabúdame na druhých (čo Boh Otec nikdy nerobí!),
nezaujímajú nás ich problémy, trápenia
a nespravodlivosti, ktoré podstupujú. Naše
srdce vtedy upadá do ľahostajnosti: pokým
ja sa mám relatívne dobre a spokojne, zabúdam na tých, ktorí sa dobre nemajú. Tento
egoistický, ľahostajný postoj dnes nadobudol
svetový rozmer, a to až do takej miery, že
môžeme hovoriť o globalizácii ľahostajnosti.
Boh nie je voči svetu ľahostajný, ale ho miluje
až tak, že za spásu každého človeka obetoval
svojho Syna. Vo vtelení, vo svojom pozemskom živote, v smrti a zmŕtvychvstaní Boží
Syn definitívne otvoril dvere medzi Bohom
a človekom; medzi nebom a zemou.“ (úryvok
z posolstva Svätého Otca Františka na pôstne
obdobie 2015)

Zmierte sa s Bohom

Svätý Otec František vo svojej homílii na Popolcovú stredu vyzval k zmiereniu: „Pán sa
nikdy neunaví byť k nám milosrdný a chce
nám ešte raz ponúknuť svoje odpustenie –
všetci ho potrebujeme – pozývajúc nás vrátiť
sa k nemu s novým srdcom, očisteným od zla,
očisteným slzami, aby sme mali účasť na jeho
radosti. Ako máme prijať toto pozvanie?
Odporúča nám to sv. Pavol: „V Kristovom
mene vás prosíme: Zmierte sa s Bohom.“ (2
Kor 5, 20) Toto úsilie o obrátenie nie je len
ľudským dielom, znamená nechať sa zmieriť.
Zmierenie medzi nami a Bohom je možné
vďaka milosrdenstvu Otca, ktorý z lásky
k nám neváhal obetovať svojho jednorodeného Syna. Kristus, ktorý bol spravodlivý
a nepoznal hriech, bol pre nás urobený
hriechom, keď bol na kríži obťažený našimi
hriechmi, a tak nás vykúpil a urobil spravod-

livými pred Bohom. V ňom sa môžeme stať
spravodlivými, v ňom sa môžeme zmeniť, ak
prijmeme Božiu milosť a nenecháme márne
uplynúť tento milostivý čas. Prosím vás,
zastavme sa, zastavme sa trocha a nechajme
sa zmieriť s Bohom. Pozvanie k obráteniu je
teda podnetom k návratu do náručia Boha,
nežného a milosrdného Otca, k plaču v tomto
jeho náručí, k dôvere v neho a k odovzdaniu
sa mu.“ (úryvok homílie z 18. februára 2015)

Zastav sa!

Vo svojej homílii pápež František povzbudil
veriacich k tomu, aby sa nielen počas pôstu
vedeli zastaviť a s pomocou Boha si dobre
vybrať. Povedal: „Dnes nám Cirkev hovorí: Zastav sa! Postoj a vyber si! Je to dobrá
rada. Dnes nám osoží zastaviť sa a premýšľať: Aký je môj životný štýl? Akými cestami
idem? Dve otázky si položme: Aký je môj
vzťah s Bohom, aký je môj vzťah s rodinou?
Pýtajme sa, aká je rýchlosť môjho života, či
premýšľam o veciach, ktoré robím. A prosme
si od Boha milosť, aby sme mali tú trochu
odvahy, ktorú potrebujeme, aby sme sa vždy
rozhodli pre neho. Nápomocná nám bude
veľmi pekná rada Prvého žalmu: „Blažený
človek, ktorý dúfa v Pána.“ Keď nám Pán
dáva túto radu: „Zastav sa, vyber si, rozhodni sa“, nenecháva nás osamote. Je s nami
a chce nám pomôcť. Len sa mu musíme
zveriť, mať v neho dôveru. „Blažený človek,
čo dúfa v Pána.“ Dnes, keď sme sa pristavili,
aby sme o týchto veciach premýšľali a pre
niečo sa rozhodli, niečo si vybrali, vedzme, že
Pán je s nami, je pri nás, aby nám pomohol.
Nikdy nás nenechá ísť samých, nikdy. Je stále
s nami. Aj vo chvíli voľby je s nami.“ (úryvok
homílie z 19. februára 2015)
Ježiš prišiel, aby priniesol radosť všetkým
a navždy. (Twitter Svätého Otca Františka zo
16. februára 2015)
Pane, daj nám milosť cítiť sa hriešnikmi.
(Twitter Svätého Otca Františka z 18. februára 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

Cirkev neustále podporuje manželstvo
a rodinu. Jedným z prejavov tejto podpory je
pastoračná konštitúcia Druhého vatikánskeho
koncilu Gaudium et Spes. Táto konštitúcia
definovala manželstvo ako spoločenstvo života
a lásky. Lásku postavila do centra manželstva,
čím zároveň ukázala pravdu o tejto láske,
zoči-voči rozličným formám redukcionizmu,
prítomným v súčasnej kultúre. Skutočná láska
medzi manželom a manželkou znamená vzájomné sebadarovanie, zahŕňa a integruje sexuálnu dimenziu a citovú stránku, a je v súlade
s Božím plánom (Gaudium et Spes 48 – 49).
Okrem toho pastoračná konštitúcia zdôrazňuje zakorenenie manželov v Kristovi. On
vychádza v ústrety kresťanským manželom
vo sviatosti manželstva a zostáva s nimi. Takto
manželia, podobní zasväteným osobám,
prostredníctvom osobitnej milosti budujú
Kristovo telo a vytvárajú domácu cirkev. Tá
hľadí na kresťanskú rodinu, ktorá toto tajomstvo predstavuje autentickým spôsobom, aby
naplno pochopila svoje tajomstvo.
V duchu Druhého vatikánskeho koncilu
učenie o manželstve prehĺbilo pápežské magistérium. Pápež Pavol VI. v encyklike Humanae
vitae zdôraznil intímny vzťah medzi manželskou láskou a odovzdávaním života. Svätý Ján
Pavol II. venoval rodine osobitnú pozornosť
prostredníctvom mnohých katechéz o ľudskej
láske, listu rodinám, a predovšetkým v apoštolskej exhortácii Familiaris consortio. Benedikt
XVI. v encyklike Deus Caritas est sa vrátil
k téme pravdy o láske medzi mužom a ženou,
ktorá je naplno pochopiteľná len vo svetle
lásky ukrižovaného Krista. Napokon František
v encyklike Lumen fidei hovorí o viere, ktorá
pomáha objaviť mladým ľuďom povolanie
milovať a uisťuje ich, že tejto láske možno
dôverovať, lebo jej základ spočíva na Božej
vernosti, ktorá je mocnejšia ako každá naša
krehkosť (Lumen fidei 53).
Ak sa tým budú manželia riadiť, nebudú
sklamaní ani opustení, ale zostanú jednotní
a verní navzájom v dobrom i v zlom po celý život až do smrti. A čo iného by si manželia mali
priať, než lásku a vernosť na celý život? Myslím
si, že hoci to dnes mnohí vnímajú ako nemoderné, je to pre manželov stále to najkrajšie.
Stabilné manželstvo vytvára najlepší priestor
na prijatie detí a na ich formovanie a dozrievanie. Preto bude stále platiť: Aké manželstvá,
také rodiny a taká krajina.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

Pôda ako Boží dar
a jej zodpovedné využívanie
v súčasnom svete

slovo svätého otca
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Archa nádeje
Zariadenie Gréckokatolíckej charity
na ulici Pod Táborom 33 sa väčšine
obyvateľov javí ako homogénny celok,
ale v skutočnosti v sebe skrýva tri rôzne
zariadenia.

Zvonka to vyzerá ako jedna budova, ale
vnútri sme členení na nocľaháreň Effeta,
na útulok Archa a na domov na pol ceste
– Dom Charitas. Mnohí ľudia, ktorí si prichádzajú pozrieť naše zariadenia, hovoria,
že je to dosť neprehľadné. Ja si však myslím,
že pre našich klientov je to veľmi dobré.
Môžu porovnať, vidia rozdiely a motivuje
ich to posunúť sa ďalej, do lepšieho pobytového zariadenia. Ak sú aktívni, môžu
postúpiť ďalej a mať sa lepšie. Ak nebudú
rešpektovať pravidlá, tak môžu „zostúpiť“
do horšieho. Je tu, obrazne povedané,
možnosť kariérneho postupu alebo pádu,
alebo v prípade, že klient poruší podmienky
zariadenia, nemusí byť hneď vyhodený, ale
len zostúpi akoby o stupienok nižšie, kde je
úroveň ponúkaných služieb obmedzená.
Ak sú však jeho porušenia disciplíny
naozaj vážne a my musíme pristúpiť k jeho
vylúčeniu zo zariadenia, klient má stále
možnosť uchýliť sa do nízkoprahového
denného centra, ktoré je hneď za budovou
útulku. Poskytuje ambulantné služby pre
ľudí na ulici, a tým napĺňa komplexnosť
služieb Pod Táborom.

Čo všetko ponúkate klientom v jednotlivých zariadeniach?

Pôjdeme postupne. Nocľaháreň Effeta je
nízkoprahové zariadenie, ktorého hlavným
cieľom je vytvoriť nejaký priestor na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na život.
To znamená nocľah, aby človek mal kde
skloniť hlavu, možnosť pripraviť si nejaké jednoduché jedlo a vykonať základnú
hygienu. To je prvý záchytný stupeň. Tam
sú pravidlá veľmi jednoduché a funguje
aj určitá tolerancia alkoholu. V budove sa
však nesmie fajčiť. Nocľaháreň funguje len
v noci. V čase od 19.00 hod do 21.30 hod.
môže klient prísť, dostane svoje miesto
na spanie, môže sa najesť a ráno o 7.00 hod.
si zoberie svoje veci a odíde von. Mnohí
klienti, ktorí nemajú žiaden príjem, za tieto
služby neplatia. Tým sa nocľaháreň Effeta
stáva atraktívnou. Platia len tí, ktorí majú
nejaký príjem.

Ďalším zariadením s vyššou úrovňou je
útulok Archa. Je to celodenné pobytové
zariadenie, klient nemusí ráno odchádzať
a môže tráviť čas v spoločenských miestnostiach. Má k dispozícii kuchyňu, kde
si môže pripraviť celodennú stravu, a má
pridelenú skrinku na osobné veci, čo je pre
ľudí bez domova veľmi dôležité. Útulok sa
delí na dve časti, na časť s nižším a vyšším
štandardom. V časti s nižším štandardom
sa cez deň môžu klienti zdržiavať len
v spoločenskej miestnosti, v tej lepšej časti
útulku môžu deň stráviť v izbách. Platby
sú prispôsobené príjmu klientov a situácii,
v akej sa klient nachádza. Napríklad, ak
je chorý a prinesie potvrdenie o zaplatení
desiatich eur za lieky, zohľadníme to. Každý
mesiac prehodnocujeme každého klienta
a pri platbách zohľadňujeme jeho momentálnu situáciu. Nechceme ich zruinovať.
Dôležité je, či človek spolupracuje. Či
využíva všetky možnosti na riešenie svojich
problémov, či napreduje, ako si plní svoje
úlohy, ako hospodári, či míňa peniaze na alkohol a cigarety a pod. Všetky tieto veci sa
zohľadňujú.

Ako je to v útulku s alkoholom?

V tej základnej, teda horšej časti útulku sa
toleruje isté množstvo alkoholu, ale je to
sledované. Máme dychové testery, ktorými
klientov kontrolujeme. Do zariadenia sa
nesmie prinášať alkohol, ak to niekto urobí,
má sankciu. V útulku s vyšším štandardom
nie je tolerovaný žiaden alkohol.

Aké sú to sankcie?

Ide o vylúčenie zo zariadenia na mesiac.
Sankcie dávame nielen za alkohol, ale aj
za krádež, agresivitu voči terapeutom alebo

Rudo Bača je už niekoľko
rokov vedúcim zariadenia
Gréckokatolíckej charity v Prešove na ulici Pod
Táborom 33. Porozprávala
som sa s ním o tom, ako to
v takomto zariadení funguje, čo všetko ponúkajú
klientom, aké sú ich starosti a čo pripravuje charita
v budúcnosti.
iným klientom a podobne. Sme zariadenie,
v ktorom je pomerne veľa ľudí, a nemôžeme tu trpieť žiadne zvady či hádky. Takéto
správanie môže eskalovať. Disciplína je pre
nás a pre spolunažívanie klientov veľmi
dôležitá. V tej lepšej časti útulku je alkohol
zakázaný. Ak má niekto pri kontrole pozitívnu skúšku na alkohol a alkohol prenáša,
je okamžite preradený do horšej časti
a musí počkať nejaké obdobie, kým sa bude
môcť vrátiť.

Vráťme sa ešte k domovu na pol ceste,
ktorý sa volá Dom Charitas. Komu je
určený a čo ponúka?

Modlitba za zasvätené osoby bola zverejnená 18. februára. Ide o iniciatívu, za ktorou stojí koordinačný
tím pre Rok zasväteného života pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí Konferencie
vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Cirkevné schválenie na text modlitby udelil bratislavský
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Modlitba za zasvätené osoby
Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté
a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby
ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou
príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak
všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním
evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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Dom Charitas je prioritne určený pre
odchovancov detských domovov alebo ľudí
prichádzajúcich z iných zariadení sociálnych služieb alebo po výkone trestu, ktorí
aktívne riešia svoju situáciu v rámci svojich
možností. To je už akási nadstavba pre ľudí,
ktorí potrebujú záchytné miesto, aby sa
mohli naštartovať a začleniť do normálneho
života. Aj z útulku odchádzajú ľudia, ktorí
si vedia nájsť prácu a lepšie ubytovanie
niekde v podnájme. Lepšia časť útulku,
ktorú voláme útulok B, je režimovo totožná
s domovom na pol ceste. Rozdiel je viac-menej v legislatívnej úprave.
Toto zariadenie je vytvorené na to, aby
sme na istý čas ponúkli istý azyl alebo záchytné miesto pre človeka, kým sa zmobilizuje, aby sa dokázal začleniť do spoločnosti.
Tam už je nulová tolerancia voči alkoholu.
Pretože sa často stretávame s nelátkovými
závislosťami, sledujeme aj tieto návyky
a v prípade, že klient začne hrať, musí
ihneď riešiť situáciu alebo opustiť zariadenie. V Dome Charitas si klienti musia vedieť
ušetriť nejaké peniaze z dávok, udržať
poriadok v izbe či v spoločných priestoroch. Musia sa zapojiť do pracovnej terapie
a mesačne odpracovať stanovený počet
hodín. Musia ukázať záujem a tiež zodpovednosť pri výkone pracovných povinností.
Vyžadujeme od nich viac, pretože aj viac
ponúkame.

Ste schopní prichýliť aj rodiny s deťmi?

Vytvorili sme záchytný priestor pre jednu
rodinu, ktorá bola náhle deložovaná z bytu,
doslova z hodiny na hodinu, a nemá sa kam
uchýliť. Ponúkame im priestor na ubytovanie v zadnej časti budovy, ktorý je
viac-menej oddelený od útulku, aby mali
isté súkromie. Majú svoju izbu, kde môžu
žiť ako rodina, a svoju kuchyňu. Je to však
dočasné riešenie.

Aké sú najväčšie problémy klientov?

Najväčším problémom našej klientely je,
že nie všetci sa môžu začleniť do aktivačných prác a tieto práce netrvajú celý rok.
Bohužiaľ, väčšina klientov nie je schopná
normálne pracovať. Potrebovali by chránené pracovisko. Tých je však veľmi málo.
Dávka v hmotnej núdzi je veľmi malá. Ak
chcú vycestovať za prácou, či už sami, alebo
sprostredkovane cez agentúru, nedokážu
si z tohto príjmu zaplatiť cestu. Je to veľmi
ťažké. Stávajú sa obeťami podvodníkov a sú
často vykorisťovaní. Viacerí sa vrátili zo
zahraničia s takýmito skúsenosťami.
Je naozaj veľmi málo pracovných ponúk,
to treba povedať otvorene. Na druhej strane, veľa našich klientov má strach pustiť sa
do nových vecí. Niektorí si dokázali nájsť

prácu, začleniť sa do spoločnosti a dnes už
majú svoje rodiny. Treba sa však pozrieť realite do očí a povedať, že je tu veľa klientov,
ktorí dostali takú osobnostnú výbavu, že
v podmienkach, v akých funguje súčasná
spoločnosť, nemajú šancu sa zamestnať.

Aká je kapacita zariadenia Pod Táborom?
Máme registrovaných osemdesiat deväť
miest.

Čo je náplňou práce terapeuta v tomto
zariadení?

Klienti prichádzajú za terapeutmi s dvoma
okruhmi problémov. Prvý sa týka vybavenia príspevkov, nových dokladov, rôznych
žiadostí a pod. Je to viac-menej sociálne
poradenstvo, ktoré vykonáva špecializovaný sociálny poradca v nízkoprahovom
dennom centre. Druhý okruh problémov sa
týka vypočutia klienta. To je hlavná úloha
terapeutov – vypočuť. Byť osobou, ktorej sa
klient bez obáv môže zdôveriť aj s najintímnejšími problémami. Prejaviť pozornosť,
dôveru, porozumenie a úctu. Klient musí
cítiť, že je prijímaný, že ho terapeut vníma
ako osobnosť, ktorá má svoje meno a často
neľahký osud. Terapeut vlastne vykonáva
sanáciu vzťahov daného klienta.

Aké pracovné terapie môžu klienti vykonávať?

Zapájame ich do všetkých prác, ktoré sú
schopní robiť. Jednou z takých prác je
služba pri vchode, pri ktorom vždy jeden
z klientov domova na pol ceste alebo útulku
B vykonáva úlohy vrátnika. Teda vypúšťa
ľudí z budovy. Klienti si sami šijú posteľnú
bielizeň, perú, mangľujú a žehlia, robia
rôzne opravy a údržbu, ako je maľovanie
miestností, výmena podlahovín a podobne.
V rámci pracovnej terapie vyrábajú kozubové podpaľače, poštové obálky a drobné
ozdobné predmety. Cez letné mesiace
pracujú v záhradke a starajú sa o poriadok
na celej ulici Pod Táborom. To znamená, že
vykášajú krajnice a čistia chodníky. V ostatnom čase naši klienti spolu s terapeutmi
čistia aj niektoré časti sídliska Sekčov.

Aké sú plány do budúcnosti?

Vo vzdialenejšej budúcnosti by sme chceli
odkúpiť od mesta pozemky, na ktorých
stoja obe budovy, ale aj okolité pozemky,
a postaviť novú budovu. Oddelili by sme
tak útulok B a domov na pol ceste od nocľahárne Effeta a útulku A. Radi by sme zriadili aj atypický domov pre našich seniorov,
ktorí sú špecifickí a majú problém začleniť
sa do komunít, ktoré sú v klasických domovoch pre dôchodcov.
za rozhovor ďakuje Denisa Považanová

Dva meče
Ešte raz sa chcem obzrieť za referendom,
i keď z iného uhla pohľadu. Veľmi často sme
v médiách počuli, že prečo upierať iným
to, čo máme my. Že je to nekresťanské.
Takto rozprávali aj mnohí kňazi. Podľa nich
ochrana rodiny tak, ako ju Boh stvoril,
a ochrana manželstva v podobe danej
Bohom je nekresťanská. Pre tých, čo zabudli,
čo povedal Ježiš Kristus, pripomínam jeho
slová na adresu manželov: „Nečítali ste, že
Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu
stvoril“ (Mt 19, 4). Manželstvo nie je pre
každého. Znova pripomeniem slová Ježiša
Krista: „... sú ľudia neschopní manželstva,
pretože sa takí narodili zo života matky,
iných takými urobili ľudia...“ (Mt 19, 12a).
Čiže byť v manželstve podľa Boha nie je
niečím samozrejmým, nie je to automaticky
spojené s narodením človeka, s jeho ľudskou
podstatou. Ale aj tu platia Ježišove slová:
„Kto to môže pochopiť, nech pochopí“ (Mt
19, 12c).
A keď si už chceme ochrániť svoje,
mali by sme to podľa kritikov referenda
aj z prostredia kňazov robiť inak. Veď oni
neútočia na naše rodiny. A my ideme
na nich sťaby mečmi. Pravda sa ukázala
hneď po referende. Všetko to, čo odporcovia
referenda z prostredia LGBTI popierali
pred ním, teraz povedali do sveta: chceme
manželstvo a chceme adopcie detí. Čo
to znamená? Chceme zmeniť definíciu
manželstva, ktorú dal Boh do prirodzenosti
človeka, a chceme vaše deti! To povedali.
Postavili sa proti Bohu a proti tým, ktorí sú
mu verní. Či to nie je útok na manželstvo
a rodinu? Či to nie je útok na Boha? Kto sa
znova povyšuje nad neho a chce ho „súdiť“
a „opravovať“?
Ježiš sa nebál bičom vyháňať z Božieho
chrámu tých, ktorí doň vniesli svoje
chápanie ľudskosti. Nie žeby neprial
predajcom holubov, ale v chráme nemajú
vykonávať túto svoju obživu. Chrám je
miestom modlitby. Jeho bič a dva meče
v čase jeho zatknutia či jeho výzva na kúpu
meča i za cenu straty šiat, to nie sú výzvy
k zbabelej ľahostajnosti. Ak by sa rozdelil
chrám na Boží a „ľudský“, obstojí? Samotné
dejiny ukázali, že neobstál. Veď je tu niekto,
komu o to ide. Niekto, kto chce rozdeľovať,
aby mohol panovať. No Boh to nie je! A tak,
ak sa Cirkev rozdelí na tých, ktorí chcú
zachovať Boží plán s človekom, a tých, ktorí
majú svoj ľudský plán s Bohom, čo s ňou
bude? Obstojí?
Juraj Gradoš

Biblia a peniaze
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Vplyv
nečestnosti
na večnosť
Kedykoľvek sme nečestní, hrešíme a prerušujeme náš vzťah
s Pánom. A práve ten treba obnoviť. Čo robiť, keď sme (boli)
nečestní?
Obnovte vzťah s Bohom.

„Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je
verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy
a očistí nás od každej neprávosti.“ (1 Jn 1, 9)
Uznajme, že naše nečestné konanie je
hriech, vyznajme ho, oľutujme a potom
vďačne prijmime Božie milostivé odpustenie, aby sme sa opäť mohli tešiť zo vzťahu
s ním. Po tom, čo bolo obnovené naše
spoločenstvo s Kristom, vyznajme svoju
nečestnosť tým, ktorým sme ublížili:
„Vyznávajte si teda navzájom hriechy
a modlite sa jeden za druhého.“ (Jak 5, 16)
Vráťte všetko, čo ste nadobudli nečestne, oprávnenému majiteľovi.
Ak sme niečo získali nečestným spôsobom, musíme to vrátiť majiteľovi.
„Ak sa takto prehrešil a previnil, všetko,
čo predal alebo klamstvom nadobudol, čo
mu zverili, alebo čo sa stratilo a on to našiel,
vráti späť.“ (Lv 5, 23 – 24)
Vrátenie znamená prevzatie zodpovednosti za nápravu zla. Je to tiež jasný
prejav ľútosti, ktorá vedie k zmene, tak ako
u Zacheja:

„Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim
štvornásobne.“ (Lk 19, 8)
Podobne konal aj hlavný hrdina z už
skôr spomínaného filmu Flywheel. Keby
ho k tomuto skutku nebol viedol Svätý
Duch, už nikdy by mu ľudia neverili ani ako
kresťanovi. No on sa stáva skrze vedenie
a poslušnosť Slovu svetlom vo svete.

Ako uniknúť pred pokušením
nečestnosti?

Poddajte sa Svätému Duchu.
„Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu,
a duch, čo je proti telu.“ (Gal 5, 16 – 17)
Túžba našej ľudskej prirodzenosti je
konať nečestne.
„Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky… krádeže… chamtivosť... klamstvo...“ (Mk 7, 21 – 22)
Túžbou Ducha je, aby sme boli úplne
čestní. On žije v nás a zmocňuje nás k životu, ktorý je vyšší ako naša hriešna podstata.

Majte zdravý strach z pokarhania
a výchovy.
Boh je milujúci Otec, ktorý trestá svoje
deti pre ich dobro. Účinná výchova je často
bolestivá.
„Pravda, každá výchova v prítomnosti
sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však
prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti
tým, ktorých vycvičila.“ (Hebr 12, 11)
Jeden zo spôsobov, ktoré Boh používa,
aby nás motivoval k čestnému životu, je
„zdravý strach“:
„... zlému sa vyhýba bázňou pred Pánom.“ (Prís 16, 6)
Ak ste rodič a jedno z vašich detí niečo
ukradne, dovolíte mu, aby si to nechalo?
Nie, požadujete, aby sa ukradnutá vec
vrátila, lebo inak by to ublížilo charakteru
dieťaťa. Snažíte sa dosiahnuť, aby dieťa
zažilo dostatočný nepokoj, ktorý by vyvolal
trvalú spomienku. Ak si uvedomíme, že
Boh nás miluje dosť na to, aby nás vychovával, naša túžba vyhnúť sa bolesti by mala
viesť k čestnosti.
Obklopte sa čestnými ľuďmi.
Písmo nás učí, že sme ovplyvňovaní ľuďmi okolo nás, či už je to ku konaniu dobra,
alebo zla.
„Nedajte sa zviesť: ,Zlé reči kazia dobré
mravy.‘“ (1 Kor 15, 33)
„Ten, kto sa spriaha so zlodejom, nenávidí seba samého.“ (Prís 29, 24)
Nemáme sa ale izolovať pred každým, kto
je nečestný; v skutočnosti máme byť soľou
a svetlom pre tento svet. Je však oveľa ľahšie
zostať čestnými, ak sme obklopení čestnými ľuďmi. Tak sa staráme, aby naše deti
boli v dobrej partii detí či dospievajúcich
alebo aby si zobrali do manželstva dobrého
a čestného človeka. No prečo sa o to nesnažíme aj my sami a nevšímame si, aký vplyv
má na náš život naše okolie?
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Urobte jasnú čiaru, kde sú limity vášho správania, a dodržiavajte ju.
„Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale
ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách
a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju
máš ovládať.“ (Gn 4, 7)
Buďte stále bdelí.
„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli
do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo
slabé.“ (Mt 26, 41)
„Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je
pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je
mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4, 8)
Pán prisľúbil, že požehná čestných, ale
nečestní budú prekliati.
Požehnanie čestných sa prejavuje
v intímnejšom vzťahu s Pánom (Prís 3, 32),
požehnaním v rodine (Prís 20, 7), plným
životom (Prís 12, 19) a hojnosťou (Prís 15, 6).
Naopak, prekliatie nečestných sa prejavuje v odcudzení sa od Boha (Prís 3, 32),
v problémoch v rodine: „Búra svoj dom, kto
sa lakomo zháňa za ziskom“ (Prís 15, 27),
v kratšom živote (Prís 21, 6) a v nedostatku
(Prís 13, 11).

Večnosť a peniaze

V celej Biblii sa nám pripomína, že život
na zemi je krátky.
„... vy predsa neviete, čo bude zajtra
s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa
na chvíľku ukáže a potom zmizne.“ (Jak 4,
14)
Spočítajte svoje dni na zemi a vážte si
každý deň, ktorý tu strávite, pretože nikto
nemá istotu, že mu bude pridaný čo i len
jeden deň navyše.
„Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov
a ak sme pri sile, osemdesiat... A tak nás
nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť
srdca.“ (Ž 90, 10. 12)
Večnosť sa však nikdy nekončí. Život je
krátky, večnosť je dlhá a to, čo urobíme počas nášho krátkeho života, pretrvá naveky.
Napríklad našich 80 rokov života na zemi
rozhoduje o celej našej večnosti. Keď si
predstavíme, že len od čias Krista ubehlo
vyše dvetisíc rokov, čo je to v porovnaní zo
životom jedného človeka? A čo ak to porovnáme s večnosťou? Zdá sa, že sa neoplatí
prísť o večnosť pre hriech, a teda ani pre
hriech nečestnosti.
Pán chce, aby sme vedeli niečo o tom, čo
nás čaká v budúcnosti. Preto nám oznamuje, že bude súdiť každého podľa jeho
vlastných skutkov.
„Veď všetci budeme stáť pred Božou
súdnou stolicou... A tak každý z nás sa bude

Bohu zodpovedať za seba.“ (Rim 14, 10 – 12)
Ľudia, ktorých Pán spozná (Mt 7, 21 –
24), strávia s ním po smrti večnosť v nebi.
Písmo ale tiež učí, že veriaci v Krista získajú
alebo prídu o večnú odmenu.
„Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to
ukáže... oheň preskúša dielo každého, aké
je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane,
ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten
utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako
cez oheň.“ (1 Kor 3, 13 – 15)
Naše skutky, dielo, to je to, čo sme urobili
s naším časom, talentami, peniazmi a majetkom počas nášho života na zemi. Dnešné
obete a služba Kristovi sa odzrkadlia na odmene, z ktorej sa budeme tešiť navždy. Naše
každodenné voľby budú rozhodovať o tom,
čo sa stane v budúcnosti.
„A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú
a potom bude súd.“ (Hebr 9, 27)
Žijeme na tejto zemi len raz. Neexistuje
nič také ako reinkarnácia. To, čo robíme
v tomto živote, má večný význam.
Naše nečestné konanie prináša aj dôsledky. Skôr či neskôr si môžeme všímať
toto ovocie nečestnosti na sebe. Znevažujeme Boha, ktorý nás spasil, povolal
nás a dal nám svoje meno. Spôsobujeme
bolesť a hanbu svojej rodine, strácame úctu
a dôveru, ktorú voči nám majú. Náš hriech
bude odhalený a budeme za to zodpovední. Zničíme svoj príklad a dôveryhodnosť
v rodine, Cirkvi a spoločnosti. Na svoje
plecia dávame strašné bremeno, strácame
sebaúctu a prinášame si hanbu a rozpaky.
Zakúšame agóniu srdca a duše, ktorá je
tisíckrát väčšia než momentálne výhody
alebo potešenie z hriechu. Ohrozujeme
verné svedectvo a mnohoročnú prácu iných
kresťanov v našom spoločenstve Cirkvi,
farnosti či komunite. Dávame satanovi,
nášmu nepriateľovi a Božiemu nepriateľovi, tú najväčšiu radosť, ktorú by sme mohli
dať – strácame večný život.
Skúsme sa zahĺbiť v modlitbe a prosiť Ducha o pripomenutie hriechov nečestnosti,
aby sme sa mohli očistiť krvou Krista a žiť
nový život.
„Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu
hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu
konaniu a tichých poúča o svojich cestách.“
(Ž 25)
Pripomíname: Kurz Biblia a peniaze, 8. –
10. mája 2015, www.centrumsigord.sk n
Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a peniaze
Crown Financial Ministries v preklade
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša v Prešove)
ilustr. snímka: www.flickr.com

Angelológia
Angelológia je teologické učenie o anjeloch.
V predchádzajúcom čísle Slova sme písali
o anjeloch na základe učenia hnutia New
Age. V tomto článku chceme pripomenúť
učenie Katolíckej cirkvi, aby sme sa nedali
zviesť falošnou náukou a ponukami spomínaného synkretického hnutia.
V modlitbe vyznávame, že veríme v existenciu sveta viditeľného i neviditeľného.
Neoddeliteľnou súčasťou neviditeľného
sveta sú anjeli. V katolíckom učení sú anjeli
považovaní za nesmrteľné duchovné stvorenia, osobné bytia, t. j. bytia s rozumom a slobodnou vôľou, ktoré svojou dokonalosťou
prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. Anjeli
teda nie sú ani zosobnením prírodných síl
ako bohovia v polyteizme, ani personifikáciou Božích vlastností.
Pojem anjel nachádza svoj pôvod v gréckom slove angelos – posol. Svätý Augustín
vysvetľuje, že anjel je prirodzenosťou duch,
ale vzhľadom na svoju službu anjel. To
znamená, že podľa prirodzenosti sú anjeli
duchovné bytosti, ktoré sa stávajú anjelmi
tým, že vykonávajú rozličné posolstvá. Anjeli
sú celou svojou bytosťou Boží služobníci a poslovia, oslavujú Boha a prinášajú
ľuďom Božie príkazy.
Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) hovorí,
že jestvovanie duchovných, netelesných
bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne nazýva
anjelmi, je pravda viery. Existenciu anjelov
nám dosvedčuje Biblia. V článku 332 KKC nachádzame stručné zhrnutie toho, že anjeli sú
prítomní už od stvorenia sveta a v priebehu
celých dejín spásy zďaleka i zblízka zvestujú
spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj, chránia
Lóta, zachraňujú Agar a jej dieťa, zadŕžajú
Abrahámovi ruku, svojou službou sprostredkúvajú Zákon, vedú Boží ľud, zvestujú
narodenia a povolania, pomáhajú prorokom,
anjel Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu
a potom aj narodenie samého Ježiša.
Každý z nás má svojho anjela. „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa
nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom
dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých
tvojich cestách.“ (Žalm 91, 10 – 12) Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej
viery. Títo anjeli sú pri nás vždy prítomní,
aby nám pomáhali prekonať samotu, všetky
ťažkosti a diablove nástrahy. Anjeli strážni sa
za nás modlia a prednášajú naše modlitby
Bohu, preto nezabúdajme na skutočnosť ich
prítomnosti v našich dňoch.
Antónia Rabatínová
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Neboj sa, budeš žiť
N
A naozaj, môj zlomený duch a telo bez
nádeje, bez radosti sa nedokázali brániť
útokom chápadiel rakoviny – smrti! Moja
žena a moji milovaní bratia a sestry rozposlali sms-ky po celom Slovensku. Každý ich
poslal ďalej, a tak sa za mňa modlilo tisíce
ľudí, ktorých som ani nepoznal. Ďakujem
Bohu za Cirkev – plnú láskavých, milujú-

V cudzom svete
Do nového kostola prišiel nový kňaz – otec Szabo. Demjanovičovci si vzali do prenájmu starú faru na Avenue H. Ich dvor susedil s farským dvorom. Farárova dcéra Alžbeta bola rovesníčka Terézie Demjanovičovej. Často sa spolu stretali a hrali. Po čase sa
stali dôvernými priateľkami.
V roku 1916 prežívala malá bayonnská gréckokatolícka farnosť veľkú duchovnú
krízu. Ruská pravoslávna cirkev, ktorá mala v Amerike svoju vlastnú hierarchiu, začala
robiť propagandu medzi gréckokatolíkmi, aby sa odtrhli od Ríma a od biskupov latinského obradu. S propagandou prichádzali aj peniaze na stavbu nových pravoslávnych
kostolov. V bayonnskej gréckokatolíckej osade bývali veriaci viacerých národností.
Niektorí sa dali zlákať propagandou a prestúpili na pravoslávie. Financie vtedy v osade spravovali laici – kurátori. Väčšina z nich žiadala pána farára, aby sa pridal k pravoslávnym. Farár Szabo to však odmietol. Kurátori mu nedali plat a prinútili ho, aby
opustil osadu, do ktorej pozvali ruského pravoslávneho kňaza. Po prvej svetovej vojne
sa v Amerike pridalo k pravosláviu okolo stotisíc gréckokatolíkov, väčšinou rusínskej
národnosti. Niektoré gréckokatolícke rodiny však zostali verné Rímu. Medzi nimi bola
aj rodina Alexandra Demjanoviča. Táto malá skupina gréckokatolíkov nechcela ostať
bez svojho vlastného kostolíka a kňaza. O krátky čas si zakúpili starší luteránsky kostol
na 25. ulici, opravili si ho a urobili ho centrom svojho náboženského života. Keďže sa
Demjanovičovci nechceli pridať k pravoslávnym, vypovedali ich zo starej fary, ktorú
mali v prenájme niekoľko rokov. Potom sa presťahovali na 44. ulicu, ďalej od rafinérií a tovární, do krajšieho domu so zdravším ovzduším. Toto nové miesto však
malo jednu nevýhodu, ktorú rodina Demjanovičovcov veľmi pociťovala: ich dom bol
ďaleko od gréckokatolíckeho kostola. No rodičia aj naďalej verne chodievali do svojho
kostola, hoci bol ďaleko a hoci ich to stálo veľa sebazapierania a obetí, najmä v zime
a v nepriaznivom počasí. Deti však začali navštevovať rímskokatolícky Kostol svätého
Vincenta z Pauly, ktorý bol na susednej ulici a blízko školy, do ktorej chodili.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia
demjanovičová

ariadili mi rádioterapiu, ktorú som
absolvoval v Bratislave. Na začiatku
liečby som sa modlil a Boh sa mi
prihovoril cez Božie slovo: „Toto hovorí Pán:
,Na pustatine našiel milosť národ, ušetrený
mečom, do svojho odpočinku išiel Izrael.‘
Zďaleka sa mu zjavil Pán: ,Láskou odvekou
som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň. Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa, panna,
Izrael; ešte sa ozdobíš bubnami, vykročíš
do tanca natešených. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie: čo sadzači zasadia,
aj užijú.‘“ (Jer 31, 2 – 5)
Z Božieho slova mi bolo jasné, že Boh
mi hovorí, že ma miluje, že mi zachováva
svoju priazeň a že mi dáva prísľub, že mu
budem ešte hrať pri chválach na bubnoch
(len tak mimochodom: hrávam na bubnoch). Cítil som jasný prísľub života, že
sa ešte budem radovať, že môžem sadiť,
robiť, že si ešte užijem ovocie z práce
svojich rúk!
Boh však aj tak na mne videl, že tomu
stále neverím, preto poslal z Írska človeka,
ktorý má dar proroctva. Práve keď som
sa s mojou ženou Helenkou po ožarovaní
Božou náhodou zastavil u Braňa Letka,
svojho dobrého kamaráta a brata v Kristovi,
bol u neho na návšteve aj on. Tento muž –
Brendan McCauley sa spolu s manželkou
Angelou za mňa modlili. Hneď na začiatku
Brendan zastavil modlitbu a povedal: „Ale
tebe už Boh niečo hovoril.“ Odpovedal som,
že mi Boh povedal: „Neboj sa, budeš žiť!“
A on mi neskôr v modlitbe povedal: „Neboj
sa, budeš žiť, nech sa akokoľvek rozhodneš.
Boh ti hovorí: budeš žiť! Tento boj však
nie je tvoj boj, ale boj tých, ktorí ťa majú
radi a ktorým si doteraz slúžil.“ Ďalej mi
povedal, že keď prejdem víťazne touto chorobou, budem sa modlievať za ľudí a mnohí
budú uzdravení.

cich, obetavých a dobrých ľudí, ktorí volali
na nášho Boha a on ich vyslyšal!
Po ukončení rádioterapie ma poslali lekári domov a určili termín operácie. Pretože
som ochorel na chrípku, termín sa posunul
o jeden mesiac. Keď som mal v Bratislave
absolvovať operáciu, išiel som do kostola na svätú omšu, aj s mojou milovanou
manželkou a mojím spoločenstvom, ktoré
bolo od tej pre mňa nepríjemnej správy
v neustálom modlitebnom a pôstnom boji
deň čo deň. Na svätej omši počas liturgického čítania zaznelo: „Neboj sa toho, čo
máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má
uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní;
a budete desať dní v súžení. Buď verný až
do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši,
nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto
zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži.“ (Zjv 2,
10 – 11)
Vedel som, že to sa mi znova prihovára
môj Boh, aby som sa nebál utrpenia a už
vôbec nie smrti. Zaujímavé je, že tých desať
dní v nemocnici som si užil z plného súdka
utrpení. n
Robo Slamka
(pokračovanie v budúcom čísle)
ilustr. snímka: www.sor.org
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Chválospev
na Pánovo slovo
Slávoslovie

V objatí
„A

le veď nehovoríme o roku
alebo dvoch. Prešli viac ako dve
desaťročia! Odvtedy si v tej veci
nič viac nepodnikla?“
Sestru Katarínu zvýšený tón jej vlastného hlasu prekvapil. Pre jej miernu povahu
išlo viac o výnimku ako o pravidlo.
„Áno, odborníčka na zranené spomienky! Zobuď sa! Už pominuli detské
časy! Dospelosť znamená zodpovednosť.
A možno chcem nemožné. Ako by si mi
mohla rozumieť!“ Elena boľavo preglgla
a na chvíľu zaváhala. Hoci plamienok
sviečky dohorieval, debata medzi dvoma
ženami sa začínala rozdúchavať. Zatrpknutosť dala bodku: „Nemôžeš mi rozumieť. Nie si a nebudeš v podobnej situácii.“
Katarína nepočula vetu podobného
znenia po prvýkrát. No z úst najlepšej
kamarátky z detstva zneli boľavejšie.
„Elena, len som ti chcela naznačiť,
aby si sa v tej veci posunula ďalej. Nie vo
všetkom ti môžem rozumieť. Ale tiež som
bola dieťa, a preto rozumiem Janke. Potrebuje ťa, pretože...“ Ešte neskončila, keď
ju Elena nielen v hneve, ale aj so slzami
prekričala:
„A čo ja?! Kto tu bol pre mňa, keď som
bola dieťa? Do ticha som rozprávala svoje
zážitky. A vieš, akú odpoveď som dostala?
Ticho! Keď si vzal mamu, nemal tu nechať
ani mňa. A otec? Dodnes sa neozval!“
Katarína sa snažila. Chcela Elene
porozprávať aspoň jeden pekný zážitok
z detských čias, no neprichádzala žiadna
spomienka. Od smrti jej matky a nečaka-

ného odchodu otca sa nad Elenou akoby
zatiahlo mračno smútku.
„Chápeš? Toľko sedení u terapeuta! Hodiny, ktoré jatrili moju bolesť. A starká, ktorá
nemohla držať krok s mojím vekom. A plno
vecí, o ktorých ani netušíš.“ Elena stíchla.
Nehybná silueta hrdej ženy zakrývala zranené dievčatko.
„Katarína, je ťažké byť matkou, ak si sama
neprežila detstvo. Neviem sa priblížiť vlastnej dcére. Navyše, jej otec ju opustil tak ako
mňa môj. V srdci mám bolesť a nenávisť.“
Krátke ticho prerušilo šuchotanie topánok. Dvere sa neisto začali otvárať. Kľučka
sa dvakrát vyšmykla z malej rúčky. Najprv
vykuklo biele čielko a potom šibalské očká,
ktoré sa pýtali:
„Mamka, môžem ti ukázať, aká som
veľká?“ Nepočkali na odpoveď. V detskej
nevinnosti si to Janka namierila rovno
k Elene. Topánky, v ktorých sa malá nôžka
strácala, usilovne ťahala za sebou. Elena
sa nezmohla na slovo. Podobné kúsky sú
na dennom poriadku.

„Okamžite sa choď prezuť! Toto už nechcem viac vidieť.“ Maličká smutne sklonila
hlávku a odišla.
„Elena, ale ona nemá nikoho, iba teba. Ak
je v vojom srdci bolesť a nenávisť, niet tam
miesta pre pokoj a lásku. Stále je príležitosť
odpustiť. Bohu nič nie je nemožné. Lazára
vzkriesil po troch dňoch. Verím, že tebe
môže darovať život aj po toľkých rokoch.
Toľkokrát si preplakala spomienky, no
nikdy si neodpustila. Odovzdaj to Bohu.
On vie, čo s tým,“ zahľadela sa za odchádzajúcou Jankou. „Nedovoľ, aby išla v tvojich
šľapajach.“
Dievčatko poslušne odložilo topánky
do skrinky. Zvedavo pozorovalo zvláštnu
návštevu. Svoju mamu nevidelo plakať
po prvýkrát. No až dnes sa na ňu pozreli vyplakané oči s láskou. Znova k nej pribehlo.
Proces uzdravovania spečatilo mocné objate. Sestra Katarína by takéto objatie Boha
Otca z celého srdca priala aj Elene. n
Eva
ilustr. snímka: www.flickr.com

Môžeš všetko
Sedeli sme na kardiológii. Chlapčekovi bolo treba urobiť predoperačné, rúčku mu po úraze
spájali klince. Plakal, nariekal... Po chvíli sa ozval krik sestričky a chlapčekovho otca. Nedalo
sa vysvetliť, že dotyk namočenej vaty a plastových snímačov vôbec nebolí.
„Pane, pošli svojho anjela, nech chlapčeka upokojí,“ prosila som v duchu, „ty predsa môžeš všetko. Čo je to pre teba?!“ modlila som sa ďalej. Plač neutíchal.
„Pôjdem im pomôcť,“ povedala lekárka. Zrazu bolo ticho.
To bola rýchlosť, Pane!
Marta Gromošová

Deviatou piesňou kánona sa končí druhá časť utierne a nastupuje posledná jej
etapa, ktorá sa začína v nedeľu spevom
Svätý je Pán Boh náš so svojím veršom. Je
to akési zvolanie pred spevom svetilena,
ba dokonca, napr. v Lazárovu sobotu, ho
úplne nahradí. Svetilenami sa nazývajú piesne, vo väčšine ktorých sa hovorí
o osvietení duše svetlom z nebies, a tiež
preto, lebo ich umiestnenie predchádza
rannému brieždeniu a zvolaniu Sláva tebe,
ktorý si nám ukázal svetlo, čo je zvolanie
pred slávoslovím.

S

vetileny sa tiež niekedy nazývajú aj exapostilárionami, čo
v preklade z gréčtiny znamená niečo ako posielať, predposlaný a pod. Nazývajú sa tak preto, lebo pôvodne bol čitateľ
týchto piesní posielaný do stredu chrámu, kde ich prednášal.
V nedeľných exapostilárionoch sa opakuje myšlienka poslania
apoštolov ohlasovať radostnú zvesť vzkriesenia do sveta. Práve
nedeľné svetileny majú veľký súvis s prečítaným evanjeliom
o vzkriesení a opakujú jeho hlavnú či nosnú myšlienku.
Táto posledná časť utierne sa končí žalmami 148, 149 a 150,
prípadne aj stichyrami predpísanými v typikone a po nich nasleduje tzv. Veľké alebo Malé slávoslovie. Malé slávoslovie sa zvykne
čítať a aj keď má rovnaké textové zloženie ako Veľké slávoslovie,
sled jednotlivých jeho častí je iný ako v prípade Veľkého slávoslovia, ktoré sa končí Trojsvätou piesňou. Práve Veľké slávoslovie je
ohromnou slávnostnou oslavou Boha v Trojici a prejavom pokory človeka pred týmto veľkým tajomstvom viery. Podľa starobylej praxe sa spievalo uprostred chrámu pri rozsvietení všetkých
svetiel v chráme. Je plné citátov z Božieho slova, poprepletané
výrokmi a zvolaniami Cirkvi a končí sa Trojsvätou piesňou (kde
sa pri jej poslednom opakovaní výslovne uvádza: A nakoniec
vyšším hlasom) Svätý Bože, svätý Silný atď. Ide teda o záverečný
spev utierne, dá sa povedať, že grandiózny. Po ňom nasledujú
už len ekténie a prepustenie. V prípade všednej utierne je tento
záver rozšírený o tropáre.
Verím, že nám toto, aj keď skrátené vysvetlenie jednotlivých
častí utierne pomôže aj osobne spoznávať hĺbku tejto dôležitej
a nepochybne obohacujúcej modlitby Cirkvi. n
Michal Bučko
ilustr. snímka: www.flickr.com

Kto si po prečítaní 29. žalmu povedal, že
dnešná katechéza bude o chvále, Božej
sláve či jeho veľkosti, mýli sa. Nebude.

P

o prečítaní žalmu som ostala v úžase nad tým, aké je
Božie slovo obrazné. Koľko umenia je v týchto slovách.
Práve vďaka tomu si vieme Boží charakter predstaviť
s väčšou presnosťou. A pri každom prečítaní vieme objaviť
nový pohľad na Božiu slávu. To, že Boží hlas láme cédre, kreše
ohnivé plamene, otriasa púšťou, núti Hermon skákať ako
byvolie mláďa a pod., nás núti predstavovať si tieto veci. Cítiť
na vlastnej koži oheň, chlad, vidieť farby, ktoré sa pri týchto
slovách natískajú do predstáv. Núti nás to vnímať žalm všetkými zmyslami. Celou bytosťou.
Príliš sme si zvykli hľadať za každým slovom len informáciu. Fakt. Overovať jeho pravdivosť. Východné myslenie také
nie je. Hovorí v obrazoch. Vyjadruje „dušu myšlienky“. Núti
vnímať text i svet srdcom. My, žiaľ, chceme fakty. Peniaze.
Úžitok. Vlastný osoh. Uprostred všetkého pokroku sa stávame
príliš pragmatickí a zištní.
Zaujímavé je, že po všetkých tých krásnych obrazoch, ktoré
nám Dávid núka, uzatvára žalm vetou: „Pán dá silu svojmu
ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom“ (29, 11). Až na tomto
mieste môžeme vidieť zmysel tejto modlitby. Úžas nad tým,
kto je Boh, dá človeku silu do každej veci, s ktorou zápasí. Dá
pokoj spôsobom, že svet bude žasnúť nad jeho neotrasiteľnou silou. Pretože dnešný svet núti ľudí k výkonu. Komerčný
priestor (a zrejme nielen ten) chce výsledky. Cena a spôsob
sotvakoho zaujímajú. Snaha obstáť a prežiť so cťou v dnešnej
spoločnosti je sprevádzaná neustálym strachom zo zlyhania
(pocitom slabosti) a nepokojom z dôsledkov zlyhania (prídem
o živobytie, ublížim tým rodine a pod.). Boh v dnešnom žalme
sľubuje, že požehná svoj ľud pokojom a dá mu silu prejsť
každou skúškou a každou situáciou. Vrchom i dolinou. Púšťou
i cez hory.
Táto sila a pokoj nevzídu z mentálnej vedomosti o Bohu
a jeho veľkosti. Sú ovocím odžitej skúsenosti s Božou blízkosťou. Prežitou od srdca.
Ale pri mojom úžase nad obrazmi žalmu mi napadol aj
iný problém. Nevieme robiť veci „len tak“. Zadarmo. Z nadšenia. Zo záľuby. Kvôli obyčajnej pomoci inému. Aj apoštoli
sa kedysi pýtali Ježiša, čo budú mať z toho, že všetko opustili
a šli za ním. Boh tejto túžbe po odmene rozumie. Nielenže ju
sľúbi, ale aj reálne dá. Čiastočne na zemi a v plnosti v nebi. Ale
čo v prípade, že by ti Boh tu na zemi nedal za odmenu nič? Čo
ak by žiadal lásku? Len tak. Venovať sa v dnešnej dobe umeniu
nie je zárobkové terno. A predsa sú ľudia, čo bez umenia
nevedia žiť. Aj keď nezarobia. Žiť svoj vzťah s Bohom nemusí priniesť z pohľadu sveta ktovie čo. A predsa... Vytrvalosť
umelcov kresťanov zahanbuje. Oni sa tvorbe venujú. Napriek
všetkému. Lebo milujú. Umenie. Kresťan sa pýta, čo z toho
bude mať. Čo za to dostane. Čo ak nedostaneš nič? Budeš stáť
o Krista aj tak? Lebo bez neho nevieš žiť? Lebo miluješ? n
Valéria Juríčková

22 | na každý deň jeden
PONDELOK 16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
Čítania: Gn 13, 12 – 18; Prís 14, 27 – 15, 4

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec. (Lk 6, 36)
V živote často uvažujeme o tom, akú mieru
má mať naše milosrdenstvo. Myslíme si, že
sme milosrdní ľudia. Pán Ježiš nám dáva
za vzor milosrdenstva svojho Otca, ktorý
posiela Syna, aby prijal naše hriechy na svoje telo a vyniesol ich na drevo kríža. Práve
tomuto milosrdenstvu sa učme a budeme
naozaj milosrdní.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31
– 36, zač. 23 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 17. marec
Prepodobný Alexej
Čítania: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju
útechu! (Lk 6, 24)
Ľudia mnohokrát považujú peniaze a majetok za jedinú životnú istotu. Spomeňme si
na slová Pána Ježiša, ktoré povedal Boh boháčovi, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu:
„Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život
a čo si si nahonobil, čie bude?“ Nevkladajme
svoju nádej do týchto pominuteľných vecí, ale
do živého Boha, ktorý nám dáva večný život.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: Všetko ako 16. marca.
Čítania: Ef 4, 14 – 17, zač. 225; Lk 6, 24 – 30,
zač. 25

STREDA 18. marec
Arcibiskup Cyril
Čítania: Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 16, 9

A tvoje meno nebude už viac Abram, ale
Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. (Gn 17, 5)
Boh mení meno Abramovi, keď Abram
uverí Bohu a vstupuje do spolupráce s ním.
Odchádza zo svojej krajiny do krajiny, ktorú
mu Boh ukázal. Boh nie je násilný, každého
pozýva do spolupráce a ak mu uveríme a vo
viere vykročíme za ním, odmena bude veľká.
V Novom zákone Pán Ježiš mení meno
Šimonovi na Peter a Šavlovi na Pavol. Obaja
slúžili Bohu celým svojím životom a boli
hodní týchto mien.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti zo stredy 5.
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týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom. Zdržanlivosť od mäsa (MM 24, 53)

„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa
ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“
(Mk 8, 29)

ŠTVRTOK 19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária. Deň Veľkého kajúceho kánona Andreja Krétskeho
Čítania: Gn 18, 20 – 33; Prís 16, 17 – 17, 17

Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo
na nich padla veža v Siloe a zabila ich,
boli väčší vinníci ... Nie, hovorím vám, ale
ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. (Lk 13, 4 – 5)
Božie slovo hovorí, že mzdou hriechu je
smrť. Často si myslíme, že sme lepší, teda
menší hriešnici ako iní ľudia. Ježiš však jasne povedal, že tí, ktorých zabila veža v Siloe,
neboli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia
Jeruzalema. Každopádne prijmime Ježišovu výzvu k pokániu, aby sme nezahynuli
podobne ako tí osemnásti. Nečakane.
Aliturg. deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána
Zlatoústeho: Všetko ako 16. marca. Čítania:
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70

PIATOK 20. marec
Prepodobní mučeníci z Kláštora sv. Sávu
Čítania: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 15

Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahámovi: „Otče!“ On mu odvetil: „Hľa, tu
som, syn môj!“ A on mu povedal: „Drevo
a oheň na zápalnú obetu je tu, kde však
je baránok na zápalnú obetu?“ Abrahám
mu odvetil: „Boh si už obstará baránka
na zápalnú obetu, syn môj.“ A išli obaja
spolu ďalej. (Gn 22, 7 – 8)
Raz mi istý pán povedal, že je hlboko
veriaci človek aj napriek tomu, že nechodí
do chrámu, nepristupuje k sviatostiam
a nepraktizuje vieru. V čo verí tento človek?
Možno sám v seba. Ak by nám toto povedal
Abrahám, mali by sme dôvod pochybovať
o jeho slovách? Svoju vieru a dôveru v Boha
vyjadril tým, že neváhal obetovať svojho
jediného syna, keď ho o to žiadal. A čo ty?
Aké sú prejavy tvojej viery?
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti z piatka 5. týždňa Veľkého pôstu a biskupovi vyznávačovi.
Zdržanlivosť od mäsa (MM 29, 50)

SOBOTA 21. marec
Akatistová sobota
Biskup vyznávač Jakub
Čítania: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27
– 31, zač. 35 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk
10, 38 – 42; 11, 27 – 28 zač. 54 (Bohorodičke)

Kto je pre mňa Kristus? Túto otázku si musí
položiť každý kresťan. Pán Ježiš chcel počuť
odpoveď práve od svojich najbližších spolupracovníkov. Je dôležité, aby sme vedeli, čo si
o mne myslí moja manželka, manžel, deti...
Dnes sa ťa Pán Ježiš pýta, za koho ho pokladáš. Kiež by sme mu odpovedali ako Peter.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, pokloňme sa...
na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti
z Akatistovej soboty (HS: 213; PZ: 177; HP:
175)

NEDEĽA 22. marec
Piata pôstna nedeľa. Hieromučeník
Bazil
Čítania: Hebr 9, 11 – 14 zač. 321b; Jn 1, 43 –
51, zač. 5

Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa
bude chcieť stať medzi vami veľkým,
bude vaším služobníkom. A kto bude
chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom
všetkých. (Mk 10, 43 – 44)
Svätý pápež Ján Pavol II. o sebe hovoril, že
je sluha sluhov Božích. Akokoľvek sa cítime
veriaci a pokorní, byť niekomu sluhom,
to sa nám veľmi nepozdáva. Byť prvými
podľa náuky tohto sveta, to znamená mať
úroveň, prestíž, byť vplyvným človekom.
A to mnohých láka. Pán Ježiš nás pozýva
do služby lásky. Každého v jeho konkrétnom
postavení. Si kňaz? Vykonávaj toto svoje
povolanie a s láskou slúž tým, ktorí ti boli
zverení. Si učiteľ, lekár, robotník...? Slúž svojím blížnym s láskou a rob svoju prácu, ako
najlepšie vieš. Už na začiatku Biblie je rozhodnutie anjelov, ktorí odmietli slúžiť a boli
zvrhnutí do podsvetia. Božie slovo hovorí,
že ako sa neposlušnosťou jedného človeka
všetci stali hriešnikmi, tak sa poslušnosťou
jedného všetci stali spravodlivými. Adam neposlúchol Boží príkaz a uviedol celé ľudstvo
do stavu hriechu. Prišiel Pán Ježiš a svojou
poslušnosťou Otcovi až na smrť vrátil
ľudstvu pôvodnú krásu. Buďme vnímaví
na túto Božiu výzvu k službe a poslušnosti
Božej vôli, aby sme boli iní ako ľudia tohto
sveta. Aby sme boli svedkovia Božej lásky
a milosrdenstva.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 8. Tropár z hlasu, Sláva, I teraz, kondák z triódy.
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba,
Milostiplná. (HS: 152, 214; PZ: 106, 178; HP:
107, 176)
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PONDELOK 23. marec
Prepodob. mučeník Nikón a jeho učeníci
Čítania: Gn 27, 1 – 41a; Prís 19, 16 – 25

Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu
a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné
lúpeže a neprávosti.“ (Lk 11, 39)
Dnes sa často vytráca úprimnosť. Pretvarujeme sa, aby sme zanechali dobrý dojem.
Boh hľadí do nášho vnútra a číta v ňom ako
v otvorenej knihe. Nebuďme ako farizeji, iba
navonok dokonalí, ale v úprimnosti srdca
nasledujme Pána, ktorý pozná naše myšlienky, slová a skutky.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: Menlivé časti zo služby
za odpustenie hriechov. Čítania: Kol 3, 12 –
16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, zač. 60 (HS: 164;
PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 24. marec
Obdobie pred sviatkom Zvestovania
Presvätej Bohorodičke
Prepodobný Zachariáš. Biskup Artémon
Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30
– 34, zač. 36

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov
a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34)
Ježišova výzva k nasledovaniu jeho samotného je jasná. Možno by sme radi počuli
od neho slová: „Keď sa nedá, tak sa nedá“.
Ale on nás vždy bude povzbudzovať, aby
sme s jeho milosťou zapierali v sebe to svoje
ja, vzali na svoje plecia všetko, čo nám bráni
v jeho nasledovaní a kráčali za ním.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z obdobia pred
sviatkom. (HS: 367; PZ: 345; HP: 361)

STREDA 25. marec
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
Čítania: Gn 43, 26 – 31 . 45, 1 – 16; Prís 21, 23
– 22, 4; Ex 3, 2 – 8 a Prís 8, 22 – 30; Hebr 2,
11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 38, zač. 3

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 38)
Boh k nám mnohokrát hovorí predovšetkým
cez svoje slovo a čaká odpoveď. Mária bola
úprimná a dôverovala Bohu. Preto dokázala
prijať toto slovo a dať súhlas Božej vôli. Koľko času by som potreboval na rozmyslenie
ja? Prežívajme svoj život v úprimnej a živej
viere ako Mária, aby sme vždy povedali
Bohu svoje áno.

Večiereň s Liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Na Pane, ja volám 11 stichýr: 5 samohlasných z dňa, 3 zo sviatku a 3 archanjelovi,
Sláva, I teraz, zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos utierne.
Myrovanie (HS: 367; PZ: 346; HP: 362)

ŠTVRTOK 26. marec
Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Zbor archanjela Gabriela
Čítania: Gn 46, 1 – 7; Prís 23, 15 – 24, 5

„Kto potom môže byť spasený?“ On im
povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné
Bohu.“ (Lk 18, 26 – 27)
Možno si myslíš, že na to, aby si bol spasený,
potrebuješ zachovávať Božie prikázania. Ak
by Pán Ježiš adresoval túto výzvu o rozdaní
svojho majetku mne, ako by som zareagoval? Nezosmutnel by som? Preto to, čo
nemôžem ja, urobil Pán Ježiš. Rozdal všetko,
čo mal. Dal za mňa aj svoj vlastný život.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: Každodenné antifóny,
menlivé časti zo štvrtka. Čítania: Gal 4, 4 –
7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27, zač. 91 (HS: 367;
PZ: 346; HP: 362)

PIATOK 27. marec
Prepodobná Matróna zo Solúna
Čítania: Gn 49, 33 – 50; Prís 31, 8 – 31

Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh
to obrátil na dobro, aby uskutočnil to,
čo je dnes, aby zachránil život mnohým
ľuďom. (Gn 50, 20)
Jozef Egyptský je nádherným predobrazom
Pána Ježiša. Milovaný otcom, predaný
bratmi za dvadsať strieborných... Boh ale
Jozefa neopustil a on cez vieru a oddanosť
Bohu zachránil svojich bratov. Aj proti
Pánovi Ježišovi Židia snovali zlo, ale Boh
ho vzkriesením Syna obrátil na dobro, aby
zachránil život mnohým ľuďom.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti z piatka 6.
týždňa Veľkého pôstu a prepodobným.
Zdržanlivosť od mäsa (MM 31, 52)

SOBOTA 28. marec
Vzkriesenie spravodlivého Lazára
Čítania: Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11,
1 – 45, zač. 39

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie
a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
umrie.“ (Jn 11, 24)

Veľakrát sa podobáme Marte z evanjelia,
ktorá neverila, že Pán Ježiš vzkriesi Lazára
v tej chvíli, ale že bude vzkriesený až v posledný deň. Tento posledný deň je prítomný
v Ježišovi, ktorý má moc vzkriesiť z mŕtvych.
Ježiš prichádza, aby dával nádej a povzbudenie v ťažkých životných situáciách, ktoré
s vierou môžeme prijať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Lazárovej soboty.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste
v Krista pokrstení. Namiesto Dôstojné je sa
spieva 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 215;
PZ: 180; HP: 177)

NEDEĽA 29. marec
Kvetná nedeľa
Čítania: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18,
zač. 41

Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu
v ústrety a volali: „Hosana! Požehnaný,
ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ
Izraela.“ (Jn 12, 12 – 13)
Ježiš vstupuje do Jeruzalema aj napriek
tomu, že ho čaká istá smrť. Vie, že ľudia,
ktorí ho teraz ospevujú, oslavujú a stelú
mu cestu palmovými ratolesťami, ho o pár
dní odsúdia slovami: „Ukrižuj ho, jeho krv
na nás a na naše deti...“. Vie, že z tejto cesty
už niet návratu. Ale toto všetko je pre Ježiša
nepodstatné. Svoj cieľ má neustále pred
očami – plniť Otcovu vôľu. Vydať sa do rúk
ľuďom a dokonalou poslušnosťou svojmu
Otcovi zachrániť všetkých, premôcť hriech
a smrť navždy. Z ľudského hľadiska je pre
Ježiša bolestivé pozerať sa do tváre ľuďom,
ktorí ho teraz oslavujú a vítajú, a vedieť, čo
sa stane o pár dní. No Ježiš má pohľad svojho Otca, ktorý nehľadí na ľudské slabosti,
ale na človeka, na svoje milované dieťa. Je to
pohľad lásky, ktorá miluje až do krajnosti,
až na smrť. Aj keď je nám to nepríjemné,
musíme uznať, že všetci sme obyvateľmi
Jeruzalema, ktorí každý deň na svätej liturgii
pred premenením spievajú hosanna, a stačí
len pár chvíľ, a vyhlasujú nad Ježišom rozsudok svojimi skutkami nelásky, ľahostajnosti,
egoizmu... No na druhej strane si musíme
uvedomiť, že Ježiš je rozhodnutý zomrieť
aj kvôli nám. Nech teda jeho láska k nám
pretvára naše kamenné srdcia na srdcia
kajúcne, milujúce až do krajnosti.
Liturgia: Antifóny a ostatné menlivé časti
z Kvetnej nedele. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.
Myrovanie (HS: 217; PZ: 181; HP: 178)
Pavol Vaľko
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Sviatky
Bohorodičky
Narodenie Bohorodičky –
teologická podstata sviatku

V tajomstve narodenia Bohorodičky Cirkev
a svätí otcovia oslavujú nepochopiteľné
priblíženie sa Boha k človeku, zjednotenie sa s ním
v osobe pred vekmi vyvolenej Panny, ktorá prichádza
na svet v zhode s Božím
prisľúbením. Na jedinečnosť narodenia Panny, ako
uvádza T. Špidlík, poukazuje aj typicky starozákonný
motív, a to pokročilý vek
Anny, ktorú okolie považovalo za neplodnú. Bol
potrebný Boží zásah, aby
Mária prišla na svet. Bolo
to akýmsi predobrazom
budúceho narodenia Krista
z Panny a Svätého Ducha.
Sv. Roman Sladkopevec už v 5. storočí napísal
kondák sviatku inšpirujúc
sa apokryfným rozprávaním
o detstve Bohorodičky, a sv.
Ján Damaský (†749) a sv.
Andrej Krétsky (†740) sú
autormi dvoch poetických
kánonov utierne sviatku, ktoré, ako správne poznamenáva E. Sendler, boli napísané
v období ikonoborectva. Vtedy bola úcta
k Bohorodičke spochybňovaná, dnes sú
tieto kánony nádherným vyznaním viery
a chválospevom oslavujúcim Božiu Matku
v čase prenasledovania.
Sv. Ján Damaský v homílii na tento
sviatok píše: „Narodenie Bohorodičky je
počiatkom historického uskutočnenia
plánu spásy. ,Na chválu Božiu jasaj, celá
zem; plesajte, radujte sa a hrajte.‘ (Ž 97,
4) Pozdvihnite svoje hlasy, nebojte sa,
lebo sa nám narodila Bohorodička, svätá
Matka Baránka, prostredníctvom ktorej
sa rozhodol narodiť Boží Baránok, ktorý
sníma hriech sveta (Jn 1, 29).“ V podobnom
duchu sa vyjadruje aj sv. Andrej Krétsky.
Sviatok Narodenia Bohorodičky nazýva
počiatkom sviatkov, bránou k milosti
a pravde: „V narodení Bohorodičky sa
buduje Stvoriteľ všetkých vecí, duchovná
svätyňa, pričom tvorstvo sa stáva novým
svätým príbytkom Stvoriteľa.“ Neskôr slová
veľkého poeta a kazateľa často opakujú iní

autori, ako napr. patriarcha Fotios (†897),
ktorý píše: „Aj keď nás každý sviatok pozýva tešiť sa zo spoločného dobra a osvecuje
nás svetlom osobitnej lásky daného sviat-

ku, dnešný sviatok, v ktorom si uctievame
Pannu – Božiu Matku, sa v porovnaní
s ostatnými sviatkami môže tešiť honorom
najslávnejšieho sviatku. Prečo? Nuž vieme,
že základom vetví, kmeňa, plodov a kvetov sú korene, bez ktorých nič nerastie.
Podobne aj bez sviatku Panny by nebolo
toho, čo od neho pochádza. Vzkriesenie
Krista nastalo po jeho smrti. Smrť – následkom ukrižovania... krst prišiel následkom narodenia a narodenie Krista,
v krátkosti povedané, sa udialo vďaka
narodeniu Panny, mocou ktorého sme boli
obnovení... Sviatok Panny tu zohráva úlohu koreňov, prameňa, základu, ktorý má
vhodný základ stať sa ozdobou všetkých
sviatkov...“
Sv. Ján Damaský v homílii tohto sviatku hovorí: „Deň narodenia Bohorodičky
je dňom radosti celého sveta, lebo skrze
Bohorodičku sa celý ľudský rod obnovil
a smútok pramatky Evy sa premenil na radosť.“ n
Milan Gábor
snímka: byzpalaestina.blogspot.com

Princíp priazne práva, ktorý
favorizuje platnosť manželstva
Už viackrát bolo spomínané, že manželia
môžu požiadať cirkevný súd o preskúmanie
svojho manželstva a o jeho vyhlásenie
za neplatné. Okrem iných je jedným
z dôvodov aj neschopnosť sebadarovania,
o ktorej sme písali v predchádzajúcom čísle.
Očami právnika je to vlastne neschopnosť
na právne úkony. Uzavretie manželstva je
vo svojej podstate aj právnym úkonom.
Do tohto procesu však vstupuje zásadný
princíp, ktorý hovorí, že manželstvo sa teší
priazni práva, a preto v pochybnosti ho
treba považovať za platne uzavreté. Z tohto
princípu vyplýva niekoľko konzekvencií:
prvá hovorí o tom, že manželia
v pochybnosti o platnosti svojho manželstva
môžu aj naďalej pokračovať v riadnom
manželskom spolužití až do času, kým nie
je cirkevným súdom vyhlásené za neplatné.
Druhá konzekvencia hovorí o tom, že
manželia ani v prípade, že majú absolútnu
istotu o neplatnosti svojho manželstva,
nemôžu sami vyhlásiť svoje manželstvo
za neplatné. Tretia konzekvencia, ktorá
vyplýva z predchádzajúcich faktov, hovorí
o tom, že manželské spolužitie v tomto
prípade zaniká až po rozsudku cirkevného
súdu, ktorý toto manželstvo vyhlási
za neplatné na druhom stupni. V prospech
neplatnosti manželstva sa teda musia
svojím rozsudkom vysloviť dva tribunály.
Princíp priazne práva vyplýva z božského
pôvodu a sviatostnosti manželstva. Tie
boli dôvodom, prečo Cirkev od počiatku
chránila dôstojnosť a svätosť manželského
stavu, a zároveň vydávala predpisy
týkajúce sa morálno-právneho charakteru
manželstva. Týmto princípom Cirkev vždy
stála na strane manželstva a nájdeme ho už
v najdávnejšej cirkevnej praxi. Predpoklad
priazne práva je pri posudzovaní platnosti
manželstva jedným z podstatných princípov
kánonickej manželskej disciplíny a ako
už z kontextu doteraz uvedených faktov
vyplýva, využíva sa najmä v pochybnosti
o platnosti manželstva. Jeho zásadná
systematika spočíva v tom, že favorizuje
platnosť manželstva ako inštitúcie a nie
osobu, ktorá vnáša do platnosti svojho
manželstva pochybnosť.
František Čitbaj
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spolok
sv. cyrila a metoda
Na spolok darovali:
z Košíc: Alžbeta Vyžinkárová – 17 eur;
Ing. Zuzana Kráľová – 15 eur; Ing. Ján
Čverčko – 15 eur; Alžbeta Bodnárová –
7 eur; Helena Mikitová – 4 eurá; Tatiana
Knapíková – 2 eurá; Zuzana Kučerová – 2 eurá; Mária Luteránová – 2 eurá;
Michal Rešetár – 2 eurá; Pavol Soroka
– 2 eurá; Emília Telepjanová – 2 eurá;
MUDr. Kornélia Tormová – 2 eurá; Mária
Vodarčíková – 2 eurá; Magdaléna Ilčiková – 1 euro; Katarína Kováčová –1 euro;
Mária Muliková – 1 euro; bohuznámy
z Hriadok – 2 eurá: Mária Buzinkaiová
– 2 eurá; Mária Kocúrová – 2 eurá; Mária Vincenčíková – 2 eurá; z Milhostova:
Viera Brindová – 2 eurá; Verona Cipková
– 2 eurá; Jolana Kobulkaničová – 2 eurá;
Magdaléna Maliková – 2 eurá; Anna Savková – 2 eurá; Mária Záhorská – 2 eurá;
z Vojčíc: Gréckokatolícky farský úrad – 2
eurá; Mária Ferenčíková – 2 eurá; Anna
Kolodyová – 2 eurá; Anna Tomčíková – 2
eurá; MUDr. Mária Baránková, Komárno
– 47 eur; Ing. Peter Kasenčák, Kremná –
17 eur; Ing. Iveta Šecková, Marianka – 10
eur; Mária Cimbalová, Bratislava – 7 eur;
Júlia Kamzíková, Šumiac – 7 eur; Ing. Juraj Mantič, Bratislava – 7 eur; Juraj Sigeti,
Janova Lehota – 7 eur; ThDr. Ivan Šulík,
PhD., Nitra – 7 eur; Ing. Ivan Konôpka,
Kriváň – 4 eurá; členovia z Petkoviec – 3
eurá; Ing. Ľubomír Fedor, Žilina – 3 eurá;
Bartolomej Tkáč, Lesné – 2 eurá; Ing. Emília Lattová, Michalovce – 2 eurá; Ružena
Lešová, Vyšné Nemecké – 2 eurá; Mária
Šipulová, Šumiac – 2 eurá; Anna Zajacová, Kožuchovce – 2 eurá; Žofia Semanová,
Michalovce – 1 euro; Mária Tóthová, Nižné Nemecké – 1 euro
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
koinonia sv. ján krstiteľ
Večer modlitieb za uzdravenie
19.03. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Biblický večer
26.03. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
09.04. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk,
sek@koinoniapo.sk
blahoželáme
7. marca 2015 oslávil
náš duchovný otec
Vladimír
Sekera-Mikluš 37 rokov života. V tento deň prichádzame s láskavým
a otvoreným srdcom,
aby sme za vaše srdce ďakovali Bohu.

Modlitby za kňazov
Duchovná adopcia kňaza
Žijeme v dobe, ktorá je vážna, keď je Cirkev skúšaná a zvlášť kňazi vystavení veľkým útokom verejnosti. Rozhodli sme sa preto, že sa chceme pridať k postaveniu duchovnej hrádze práve modlitbou.
Z tohto dôvodu vyzývame vytvoriť vo farnostiach alebo na stretnutiach veriacich
sedemčlenné modlitebné skupiny,
ktoré sa budú modliť za konkrétneho kňaza.
Veriaci, ktorí sa rozhodnú modliť sa, si rozdelia jednotlivé dni v týždni (každý člen skupiny tak dostane jeden
deň v týždni). Počas nich sa budú modliť a obetovať za kňaza, ktorého si vyberú, alebo o ktorého meno môžu
požiadať Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (INSPM). Inštitút má cirkevné schválenie.
Vedúci modlitbovej skupiny zašle svoju adresu a meno kňaza, za ktorého sa modlíte, a my vám zašleme
obrázky pre vašu skupinu. V deň, keď nechtiac zanedbáte modlitbu za kňaza, nie ste viazaný hriechom, lebo je
to vaše predsavzatie.
Mons. Ján Babjak SJ, vtedajší prešovský eparcha, už 11. marca 2004 schválil text modlitby za kňazov, ktorá
je vytlačená na obrázkoch pre sedemčlenné skupiny a žehná všetkým, ktorí sa do týchto modlitieb zapojili.
V súčasnosti je v tejto reťazi zapojených okolo 25-tisíc veriacich (evidovaných je 3 670 skupiniek).
Za všetkých, ktorí sa touto výzvou pripoja k apoštolátu, sú slúžené v Košiciach každý mesiac v poslednú stredu sväté omše (liturgie), aby vytrvali v tomto apoštoláte.
Marta Uchalová za INSPM
Kontakt: INSPM, Mäsiarska 28, 040 01 Košice, tel.: 0905 412 040, 055/633 49 24; e-mail: marta@maria.sk;
fatima@maria.sk
Kontakt pre gréckokatolíkov: tel.: 0911 903 148; anastazia.fellegiova@gmail.com
Modlitba za kňazov: Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý pastier prebývaš medzi nami v Oltárnej sviatosti, prosíme
ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej milosti na našich duchovných pastierov. Udeľ im všetky milosti, ktoré
potrebujú na svoje i naše posvätenie. Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje srdcia k tebe. Žehnaj ich, keď
nám zvestujú tvoje sväté slovo. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade pracujú pre spásu nesmrteľných duší. Vrúcne
ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi podľa tvojho Božského Srdca. A až raz prídeš súdiť pastierov a ich stáda,
nech dosiahnu korunu večného života. Amen.
Niet väčšej radosti a šťastia, ako patriť
Bohu v troch osobách. To všetko ste nás
naučili a za to vám patrí nesmierna vďaka. Aj keď bol predchádzajúci rok náročný a plný nástrah, vy ako náš pastier ste
nás horlivo povzbudzovali a modlili ste
sa za svoje ovečky. V ťažkých chvíľach ste
nám dodávali pokoj a silu. Svetlo v našom
srdci sa deň čo deň zväčšovalo z radosti
z víťazstva Ježiša Krista. Nech vás Boh
nádeje naplní požehnaním, zdravím, radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile
Svätého Ducha oplývali nádejou. Nech
vás všetci svätí ochraňujú a sprevádzajú
cestou milosti a milosrdenstva. To vám
v modlitbách vyprosujú vďační veriaci
z Čertižného.
Na mnohaja i blahaja lita!
Pani Mária Porubcová z Veliat oslávila 16.
marca 60 rokov života. Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea
jej vyprosujeme veľa
Božieho požehnania,
zdravie, horlivosť a vytrvalosť v službe
kantorky a cerkovníčky. Manžel Dušan,
dcéra Petra, syn Daniel s manželkou Zlatkou, vnuk Damiánko a vnučka Dianka.
Na mnohaja i blahaja lita!

Kyticu vďaky uvitú z modlitieb posielame
nášmu duchovnému otcovi Róbertovi
Krolákovi, ktorý sa 27. marca dožíva 32
rokov života. Z úprimného srdca ďakujeme Bohu za nášho duchovného otca.
Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás a pre
našu farnosť vykonáva. Nedá sa vymenovať všetko, no pohľad na náš vynovený
chrám a farskú budovu hovorí za všetko.
Nech dobrotivý Boh odplatí vašu námahu. Do ďalších rokov vášho života vám
chceme zaželať plnosť darov Svätého Ducha, pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu, aby ste aj naďalej horlivo pracovali
v Kristovej vinici.
Na mnohaja a blahaja lita!
veriaci z farnosti Breznička
inzercia
Prežite veľkonočné sviatky v hoteli ** Sorea Stará Ľubovňa za skvelé ceny. Senior
od 115 eur, dospelá osoba od 127 eur.
V cene ubytovania: plná penzia alebo
polpenzia, relaxačné procedúry a bohatý
kultúrny program. Tel.: 052/432 17 51 –
2, 0918 665 427.
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Zľava z ceny. Telefón:
0905 389 162, www.reart.eu
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20.03. (piatok) 16.30 Gréckokatolícky magazín – publicistický magazín o Gréckokat.
cirkvi na Slovensku R 17.30 Prežili sme gulag
⓬ – príbehy piatich mužov zavlečených
do sovietskych táborov 18.45 Stojí to za to!
(8) – svedectvá manželských párov 19.00
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
R 21.55 Svätý Peter (2/2) ⓬ – film
21.03. (sobota) 08.00 Animované biblické
príbehy (Pane, verím) – tri príbehy, ktorými
Ježiš buduje vieru svojich nasledovníkov R
11.35 Prehľad katolíckych periodík na Slovensku R 11.40 Gréckokatolícky magazín
– publicistický magazín o Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku R 19.40 Prehľad katolíckych periodík na Slovensku R 20.25 Svätý
Peter (2/2) ⓬ – film R
22.03. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Ježišove podobenstvá – O hrivnách, Boháč a Lazár a Dvaja synovia 10.00
Svätá omša z víťaznej farnosti SAFi – priamy
prenos zo Sniny 17.00 Slovo Božie podľa
Jána (2) – súvislosti a významy zjavených
právd objasňované biblistami Katolíckeho
biblického diela 18.45 Spojení oceánom
– Michal Žihal rozpráva životný príbeh
rodiny, ktorá emigrovala z bývalého Československa do Spojených štátov 19.10
Ruženec z Lúrd – záznam modlitby 19.40
Katechéza: Sv. Terézia z Lisieux. Temnota
viery a nádeje – autor: Veronika Barátová
20.25 Medzi nebom a zemou – Vladimír
Chlebana, jeden zo zakladateľov hospicovej starostlivosti na Slovensku, hosťom
Mariána Gavendu

23.03. (pondelok) 16.00 Univerzita
tretieho veku: Pápež a cisár – nositelia
stredovekého poriadku – autor: Juraj
Dolinský 17.05 Gréckokatolícky magazín
– publicistický magazín o Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku R
24.03. (utorok) 18.00 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave, slávi kardinál
Lorenzo Baldisseri 19.10 Krížové výpravy:
Kresťanstvo odpovedá (3/4) ⓬ – na tretej
krížovej výprave sa zúčastnili anglický kráľ
Richard I. Levie srdce, francúzsky kráľ Filip
a nemecký cisár Fridrich Barbarossa
25.03. (streda) 18.45 Sviečková manifestácia ⓬ – rekonštrukcia zásahu
bezpečnostných zložiek voči pokojnému
zhromaždeniu veriacich 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku 20.20
Kultúra života a pseudokultúra smrti (3) –
záznamy prednášok
26.03. (štvrtok) 16.55 Animované biblické
príbehy: Ježišove podobenstvá R 18.45
Arménsko – Nebeský kútik ⓬ – dokument
27.03. (piatok) 16.45 Krížová cesta –
záznam modlitby 17.30 Sedem dní na hore
Tábor – dokumentárny film o stretnutí
mládeže na hore Tábor 19.00 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku R 21.55
Judáš ⓬ – film
28.03. (sobota) 11.35 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku R 19.40 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku R 20.25
Judáš ⓬ – film R

hudba film kniha

František Dancák: Slová z kríža

V októbri 2014 vydal František Dancák, gréckokatolícky kňaz a náboženský publicista,
publikáciu, ktorá obsahuje zamyslenia nad siedmimi slovami, ktoré Pán Ježiš povedal
z kríža. V úvode je krátka modlitba K. Rahnera a v ďalších kapitolách sa autor zamýšľa
nad jednotlivými citátmi zo Svätého písma. Jednotlivé zamyslenia majú stabilnú formu:
citát zo Svätého písma, výklad citátu, príklady zo života a záverečná modlitba. Aj pre vás
môžu byť pomôckou pri rozjímaní nad poslednými slovami Ježiša na kríži. Autor si želá,
aby sa hlboko vryli do duše, uchvátili ju a posilnili. Súčasťou knihy je aj niekoľko farebných fotografií. (Ivana Sedláková)
ISBN 978-80-8099-093-0

FRANTIŠEK DANCÁK

Slová z kríža

Svätá Bernadeta z Lúrd

V roku 2014 prinieslo vydavateľstvo Magnificat Slovakia, o. z., film o slávnej vizionárke, ktorá sa narodila v Lurdoch 7. januára 1844. Ide o povzbudivý príbeh chudobného
a skromného 14-ročného dievčaťa zo zapadnutej dedinky na juhu Francúzska, ktorej sa
v roku 1858 zjavovala krásna pani. Tieto výnimočné udalosti zmenili životy nespočetnému množstvu ľudí a urobili z Lúrd najnavštevovanejšie katolícke pútnické miesto na svete, kde sa ľudia
modlia za uzdravenie. Bernadeta bola vyhlásená za blahoslavenú v roku 1925 a kanonizovaná v roku 1933
pápežom Piom XI. Film je výnimočný tým, že všetky herecké úlohy si vo filme zahralo vyše 160 katolíckych
detí. (-red)

Hudobná knižnica na portáli igospel

Koncom februára spustil portál igospel hudobnú knižnicu troch ročníkov Gospel talentu.
Za tri ročníky celoslovenskej súťaže, ktorá od roku 2009 hľadá nové talenty gospelovej
hudobnej scény na Slovensku, interpreti verejnosti predstavili takmer 150 autorských
skladieb. Počas troch ročníkov súťaže vznikla široká databáza skladieb, ktoré obsahom
textov možno zaradiť do kresťanskej hudobnej tvorby. Sumarizácia a otvorenie hudobnej knižnice Gospel
talentu sú reakciou na rastúci záujem o podporu gospelovej hudby na Slovensku. Do premiérového ročníka
hľadania gospelového talentu roka sa prihlásilo 35 tvorcov, v roku 2013 to bolo už 72 tvorcov. (TK KBS)
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29.03. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Ježišove zázraky 08.30 Klbko 09.30
Svätá omša z Vatikánu – priamy prenos
15.30 Krížová cesta – záznam modlitby
17.35 Animované biblické príbehy: Ježišove zázraky R 18.05 Klbko R 18.45 Vlastná
cesta – sestra Rút chcela byť baletkou,
modelkou či spisovateľkou; v súčasnosti
slúži starším spolusestrám ako dcéra Božskej lásky 20.25 Medzi nebom a zemou
– básnik, prekladateľ a spisovateľ Ľubomír
Feldek hosťom Mariána Gavendu

lumen

16.03. (pondelok) 15.30 Ruženec z Lúrd –
priamy prenos modlitby 16.00 Univerzita
tretieho veku: Schizma a reformácia – autor: Juraj Dolinský 22.00 Ježišovo Srdce
v dejinách – dokument o pôvode a histórii
úcty k milosrdnému Spasiteľovmu Srdcu R
17.03. (utorok) 09.10 Mozambik – Cyprián
⓬ – dokument o katechétovi Cypriánovi
Paritem, ktorého život a mučenícka smrť
inšpiruje katolíkov v Mozambiku i dnes R
18.45 Krížové výpravy – Križiacke panstvá
(2/4) ⓬ 20.20 Gréckokatolícky magazín
– publicistický magazín o Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku 20.40 Matka kubánskeho ľudu ⓬ – dokument o Kubáncoch,
ktorých spája láska a úcta k Panne Márii de
la Caridad del Cobre R
18.03. (streda) 11.25 Gréckokatolícky
magazín – publicistický magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku R 18.45
Irak – zem svätých a mučeníkov ⓬ – dokument prináša pohľad na kresťanstvo
v Iraku, zdanlivo čisto moslimskej krajine;
predstavitelia Chaldejskej katolíckej cirkvi
rozprávajú o ťažkej situácii kresťanov
19.03. (štvrtok) 02.30 Gréckokatolícky
magazín – magazín o Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku R 14.15 Prehľad katolíckych periodík na Slovensku R 18.45
Gruzínsko – Kľúč k šťastiu ⓬ – Zurab
Kakachishvili, gruzínsky farár, ktorý má
pred sebou neľahkú úlohu – po 70 rokoch
komunistického útlaku sa pokúša oživiť
v ľuďoch vieru v Boha

slovo 6 | 2015

rtv:

tv lux

26 | PROGRAM

13.03. (piatok) 21.30 V čase pôstu po hudobných stopách zvučných duchovných
a sakrálnych diel (4)
14.03. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach; slúži otec Marko Rozkoš 20.15
Rok zasväteného života
15.03. (nedeľa) 13.00 Mons. Jozef Tóth –
90 rokov 14.00 J. G. Tajovský: Hriech – rozhlasová hra 15.30 Rehabilitačné centrum
pre nevidiacich 20.30 Vydržať sa oplatí
– svedectvo manželov Finkovcov o prekonanej manželskej kríze vďaka viere v Boha
16.03. (pondelok) 16.30 Dielo dona Bosca
a Márie Mazzarellovej; hostia: sr. Miroslava
Tarajová a don Juraj Kovaľ 20.00 Mapujeme diecézne stretnutia mládeže počas
Kvetného víkendu
17.03. (utorok) 20.00 Sumár katechéz
na 8. svetové stretnutie rodín vo Filadelfii;
hostia: otec Marek Iskra a otec Róbert
Neupauer
18.03. (streda) 11.10 Rozhovor s Helenou Gondárovou-Vyhničkovou o úlohách
zdravotnej sestry 21.30 Výskumy tradičnej
ľudovej kultúry západného Slovenska
v rámci práce Jozefa Lehotského z Trenčína
19.03. (štvrtok) 08.30 Slováci v Argentíne
20.03. (piatok) 21.30 V čase pôstu po hudobných stopách zvučných duchovných
a sakrálnych diel (5)
22.03. (nedeľa) 14.00 Púšťou a pralesom
– rozhlasová hra 20.30 Pokrivený obraz
sexuality; hosť: Jozef Hájový
23.03. (pondelok) 20.00 Mladí a občianske
združenia
24.03. (utorok) 20.00 Slávnosť Zvestovania
Pána; hosť: doc. František Trstenský
25.03. (streda) 20.00 Spoločnosť Ježišova
26.03. (štvrtok) 08.30 Rozhovor s Marjenkou Finkovou, Slovenkou zo Srbska
27.03. (piatok) 21.30 V čase pôstu po hudobných stopách zvučných duchovných
a sakrálnych diel (6)
28.03. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.15 8.
rozhlasové duchovné cvičenia s donom
Pavlom Grachom
29.03. (nedeľa) 15.30 Občianske združenie Aksen – o aktivitách pre seniorov
a ľudí po päťdesiatke 20.30 Rozhovor
s Martinom Hudáčkom, autorom Pomníka
nenarodeným deťom

DVOJKA

Liturgické
pexeso

15.03. (nedeľa) 12.50 Orientácie 13.15
Slovo – zamyslenie Jána Rumana, farára
Evanjelickej cirkvi 00.50 Slovo R
17.03. (utorok) 14.15 Orientácie R
22.03. (nedeľa) 13.05 Orientácie 13.30
Slovo 01.00 Slovo R
24.03. (utorok) 14.15 Orientácie
29.03. (nedeľa) 13.30 Orientácie 14.00
Slovo – zamyslenie Jána Ďurova, farára Evanjelickej cirkvi 23.50 Slovo R

Liturgikon
Byzantská liturgia pozná dve božské
liturgie – svätého Jána Zlatoústeho
a svätého Bazila Veľkého. V čase
pôstu k nim v širšom zmysle radíme
aj Službu vopred posvätených
darov. Texty týchto bohoslužieb sa
nachádzajú v bohoslužobnej knihe
zvanej liturgikon.

rádio slovensko a regina
15.03. (nedeľa) 09.05 Archijerejská svätá
liturgia z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove; slúži Mons. Ján
Babjak, prešovský arcibiskup metropolita,
spievajú bohoslovci kňazského seminára
a Zbor sv. Romana Sladkopevca (Slovensko) / 09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia
z Chrámu sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach (Regina)
22.03. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Moravského Lieskového
29.03. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Bratskej
jednoty baptistov z Banskej Bystrice
rádio regina
Utorok 20.00 Duchovné horizonty 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 Duchovné
horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
28.03. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Ján Blaško, Medzilaborce)
29.03. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio devín
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená
n Príde Jano k Ďurovi a pýta sa
ho:
„Počuj, Ďuro, máš doma bicy
kel?“
„Hej, mám. Prečo?“
„Ale, moja sestra sa chce pozrieť,
aké i sa píše po b.“

Ten obsahuje nielen texty liturgie,
ako ju vnímajú veriaci, ale aj jej častí,
na ktorých nie sú priamo účastní.
Ide o úvodné modlitby, obliekanie
kňaza, proskomídiu či záverečné
modlitby. Obsahuje aj špecifické
texty modlitieb po prijímaní.

Pomôcky:
Airan, Ren

EČV
Stropkova

1. časť
tajničky

Púlila oči

Tibor,
po domácky

n Rozpráva sa japonský a ruský
magnetofón. Ruský sa pýta:
„Ako sa máš?“
Japonský na to:
„Dobre. Pán mi kúpil novú
kazetu!“
Ruský na to: „Heeej? Daj aj mne
požuť!“

Chorobná
zúrivosť

Autor:
Vladimír
Komanický

4. časť
tajničky

Úbytok
na hmotnosti Opačná strana

Sídlo zraku
Zátka do suda

O

Skontroloval

Poradca pri
kartách

Vŕšila

Bodná zbraň

Zameriavaj
Druh stromu

Farebnosť

Oblička,
lekársky
Slané jazero
v Ázii

Žrde na voze

Latinská
spojka
Chem. značka
kryptónu

Stav účtu

Srbský fyzik

Meno
Nedbala

Kvetoslav,
domácky
Detský
pozdrav

Snemovňa

Royal
Jordanian,
skratka

Vlož
nalepením
Nesením
nedoprav

Dospelé
dievča

Masť
EČV Piešťan

Lang. Learning
Technology

Egyptský boh
slnka

Riskovanie

Rekontra

Školský odbor

EČV Sniny

2. časť
tajničky

Zasievala

Nekľud

Rímske
číslo 45
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n „Do you speak English?“
„Prosím?“
„Hovoríte po anglicky?“
„Perfektne.“

Zábavný
podnik

Druh kyslého
mlieka

3. časť
tajničky

slovo

Saudi Telecom
Company, Ruské jazero
skratka

Moc

Burzový
obchod

slovo

slovo

M	I	H	I	 O Á O N P E Ó A P Á U A S
P T E	B	N F	Y	I	 S L N T N A	Č	O A
K	B	O L A A L	B	F A	Y	B	E	I	N D O
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	CH	O R D Á T	Y	S A	I	 V	Ý	K R E S P
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Chem. značka
argónu

Legenda: ACETÓN, BALADA, BARDEJOV, CELINA, CIELE,
CLONA, CMAR, DEKAN, FARMA, FEDERER, FYZIKA, CHLIEB,
CHORDÁTY, KABARET, KANEC, KETÓNY, KLONY, KOLEDA,
KOLIBY, KOVÁČ, LERMONTOV, MATKA, METLA, MIMIK,
NÁLOŽ, NÁROD, NOTES, OKRESY, PALÁC, PILOT, PLYNÁRNE,
RIZOTO, SAVANA, SELENID, SKALA, SLEDE, STOKA, STOPÁRI,
TRIEDA, ÚKONY, VITAMÍNY, VÝKRES, ZAČIATOK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 4. Krížovka: Počul som, že blahobyt je nebezpečný. Osemsmerovka: Láska je liekom na každú bolesť. Výherca: Bernadeta Tužáková z Osturne.
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

Kvetný víkend
v Košickej eparchii

13. – 15.03. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Komisia pre mládež Košickej eparchie
a protopresbyterát Sečovce ťa v mene
vladyku Milana Chautura CSsR pozývajú
na Kvetný víkend 2015.
„Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“
Miesto: Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove
Termín: 27. – 28. 03. 2015		
Dátum nahlásenia: 22. marec
Vek: 15 a viac rokov		
Cena: 18 eur
Hudobní hostia:
• gospelová speváčka Dominika Gurbaľová
• gospelová hudobná skupina G.O.D.´S
Spôsob prihlásenia a celý program nájdete na www.aetos.sk

Kvetná nedeľa
Miesto: Sečovce			
Termín: 29. marec
Program:
11.00 Archijerejská svätá liturgia s vladykom Milanom Chauturom
13.00 Obed a občerstvenie
14.00 Program s vladykom Milanom Chauturom v Dome kultúry v Sečovciach

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 v Dolnom Kubíne. Príspevok
je 90 eur za manželský pár.
24. – 26.04. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz, ktorý pomáha manželom posilniť, oživiť a uzdraviť ich vzťah
prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu
Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 90
eur za manželský pár.
30.04. – 03.05. 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 svoju spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní.
Dajte svojej 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.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
04.04. Fatimská (Veľká) sobota – protopresbyterát
Sabinov (10.00 h)
12.04. Púť Božieho milosrdenstva (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67

Kvetný víkend
v Bratislavskej eparchii
Lazárova sobota
Miesto: Marianka		
Termín: 28. marec
Bližšie informácie sledujte na www.grkatba.sk.

25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
04.04. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
21.03. Sviatosť pomazania chorých (10.30 h, po liturgii)
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.30 h)
03.04. Veľký piatok – krížová cesta (09.15 h)
04.04. Fatimská (Veľká) sobota (10.30 h)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých: Miroslav
Dargaj: dargajmiroslav@gmail.com

Kvetná nedeľa
Miesto: Telgárt			
Termín: 29. marec
Program:
10.00 Archijerejská svätá liturgia s vladykom Petrom Rusnákom
12.00 Čas na obed
14.30 Odchod k lesnej Kaplnke Panny Márie
15.15 Akatist požehnania rodín (pri kaplnke)
16.15 Posedenie na fare
17.00 Záver

Ste srdečne pozvaní.

Pondelok 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá
liturgia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
17.45 Stretnutie pri čaji / Projekcia filmov
a beseda (Šarišanka, Hurbanistov 3)
Streda 18.00 Modlitbové večery a katechézy
(GTF PU)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko (Hurbanistov 3)
17.03. Krížová cesta GMPC a UPC po svätej liturgii
(Katedrála sv. Jána Krstiteľa)
21.03. Výstup na Kapušiansky hrad (celodenný
výlet)
24.03. Stretnutie pri čaji (Beseda s hosťom otcom
Markom Durlákom, 17.45 h)

