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Zmienku o existencii Stropkovského dekanátu nachádzame na konci 18. storočia.
Zvláštnosťou je, že v rokoch 1978 – 1995 bol
Stropkovský dekanát spravovaný zo Svidníka. V roku 1995 sa Stropkovský dekanát
oddelil od Svidníckeho a vo Vyšnej Olšave
bol zriadený dekanský úrad, ktorý ako prvý
spravoval otec Miron Keruľ-Kmec.
Stropkovský dekanát tvorí pätnásť farností: Stropkov (Farnosť sv. Cyrila a Metoda), Stropkov (Farnosť bl. Vasiľa Hopka),
Stropkov-Bokša, Lomné, Miňovce, Vyšná
Olšava, Brusnica, Korunková, Breznička,
Chotča, Bukovce, Havaj, Vyškovce, Staškovce a Miková. Mnohé z farností majú
jedinečnú históriu spojenú s významnými
osobnosťami. V decembri 1921 začal v Stropkove pôsobiť bl. rehoľný kňaz M. D. Trčka,
ktorý tu založil prvú komunitu redemptoristov byzantského obradu. V roku 1947 začali
otcovia redemptoristi výstavbu Chrámu sv.
Cyrila a Metoda. Slávnostným svätiteľom
chrámu bol bl. prešovský biskup P. P. Gojdič. V slávnostnom sprievode bola do tohto
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chrámu prinesená aj ikona Matky ustavičnej
pomoci, ktorej úcta je v týchto krajoch veľmi
rozšírená.
K rozvoju duchovného života v dekanáte
významne prispela aj rehoľa otcov baziliánov, ktorej činnosť sa spája s pútnickým
miestom Buková hôrka. Prvé písomné
správy o ňom sú z roku 1742. Na pamiatku
zázračného uzdravenia akéhosi slepca, ktorý
tadiaľ prechádzal z Haliča do Stropkova
na jarmok, tu veriaci z Bukoviec postavili
kaplnku. Na tomto mieste začal v roku 1742
bazilián Irinarch Jaselský z Haliča so stavbou chrámu a kláštora, ktoré boli dokončené v roku 1796. V časoch čulého náboženského života bola v kláštore na Bukovej
hôrke kantorská škola a noviciát uhorských
baziliánov. V roku 2013 bol na Bukovej hôrke

▌▌
Štatistika

Brusnica
Miňovce

posvätený nový baziliánsky monastier zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi a v roku 2014
bolo slávnostne vyhlásené puto duchovného príbuzenstva medzi Bazilikou sv. Petra
v Ríme a Chrámom Povýšenia sv. Kríža
na Bukovej hôrke. V Stropkove a na Bukovej
hôrke sa konajú archieparchiálne odpustové
slávnosti.
V Brusnici sa narodil významný gréckokatolícky kňaz Miron Podhájecký. Vo Vyšnej
Olšave sa zas narodil Michal Baluďanský,
ktorý bol zakladateľom a prvým rektorom
Sankt Peterburskej univerzity, kodifikátorom ruského práva a učiteľom na cárskom
dvore.
K významným udalostiam patrí aj vznik
novej Farnosti bl. Vasiľa Hopka v Stropkove,
ktorá vznikla 1. mája 2011 vyčlenením zo
stropkovskej farnosti kvôli duchovnému
dobru veriacich. 3. novembra 2013 bol posvätený nový Chrám bl. Vasiľa Hopka, ktorý
sa od 1. júla 2015 stal novým sídlom stropkovského protopresbyterského úradu.

Gréckokatolíkov: 7 754
Farností: 15
Filiálok: 25

Chrámov: 45
Kaplniek: 8

Najstarší chrám: Chrám sv. archanjela Michala (NKP, 1760), Miková
Najnovší chrám: Chrám bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka (2013), Stropkov
Prvý doložený kňaz: Gregor Gula z Brusnice (1647)
Zdroj: Schematizmus 2014
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Každý z nás už videl, skladal či kupoval puzzle. Tisícku, päťstovku, dvestopäťdesiatku...
Malé kúsočky, miniatúry, ktoré spolu tvoria
obraz prírody, zvieratka či nejakú scenériu.
Ak chcem vidieť obraz v celosti a uzrieť jeho
krásu, potrebujem tieto malé kúsočky spojiť,
nájsť im správne miesto, vložiť ich na to
miesto, ktoré je im na obraze určené, presne
podľa ich tvaru, farby. Niekedy to stojí
veľa námahy a trpezlivosti, no výsledok je
nádherný. Každý kúsok našiel svoje osobitné
miesto, čím jedinečným spôsobom prispel
ku kráse obrazu. Ak by chýbal čo i len jeden
kúsok, a to je jedno či v strede obrazu, či
v jeho rohu, obraz by bol zničený, poškodený. Preto je dôležitý každý kúsoček. Práve
preto, že spolu tvoria nádherný obraz, ktorý
má výpovednú hodnotu.
Máme tu ešte iný obraz. Kristov obraz
a jeho Cirkev. Jedno telo, no mnoho údov.
My sme Cirkev, sme ako puzzle. Kristov obraz, nádherný, jedinečný, vysnívaný. Nevesta
Cirkev, Kristova nevesta. Takýmto maličkým
kúskom som aj ja, ty, my. Kúsky poskladané
do jedného nádherného obrazu. Každý so
svojou jedinečnosťou, originalitou, darmi,
vlastnosťami. Každý iný, a predsa rovnako
dôležitý. Všetci sme povolaní tvoriť obraz
práve preto, že on nám dal miesto v Cirkvi.
Obdaril nás potrebnými milosťami, pretože
vidí celok, vidí svoju nevestu Cirkev v plnej
paráde.
Často nariekame, že nemáme to či ono,
že iný si žije lepšie, má to, čo my nemáme.
Prečo má môj kolega, kolegyňa nápady,
ktoré šéf prijíma s plnou parádou, a mňa
si ani nevypočuje? Prečo má môj sused
viac peňazí a lepšie auto? Stop! Počúvaš
sa vôbec? O čom to hovoríš?! Veď Boh nás
stvoril na svoj obraz. Dávid vzdáva Bohu
chválu a hovorí: „Chválim ťa, že si ma utvoril
tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny
obdivu a ja to veľmi dobre viem.“ (Ž 139, 14)

Boh nás utkal v matkinom lone zázračným
spôsobom a stará sa o nás v plnosti, pretože
nás miluje. Každému dal rôzne dary, rôzne
poslanie, rôzne miesto v Cirkvi.
Boh nás nestvoril rôznorodých preto, aby
sme si závideli alebo aby sme sa porovnávali. Stvoril nás ako jedinečné bytosti, ktoré sa
majú dopĺňať, podporovať, byť si navzájom
oporou. O tom píše aj svätý Peter: „Podľa
toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej
Božej milosti.“ (1Pt 4, 10) Buďme hrdí jeden
na druhého, nezáviďme si, neporovnávajme
sa. Práve preto, že každý z nás je špecifickým kúskom puzzle, ktorý je potrebný pre
spoločenstvo. Boh chce, aby sme si vedeli
vážiť akúkoľvek pozíciu, ktorú máme my,
náš kolega, spolupracovník, šéf, môj brat,
sestra. Boh je najlepší scenárista, režisér,
preto nás „utvoril tak zázračne“, pretože on
jediný vidí celok. Svoju Cirkev. Má s nami
svoj zámer, s každým osobitne aj ako so
spoločenstvom, pretože sme jeho nevestou.
Už prorok Jeremiáš vo svojej knihe hovorí:
„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami –
hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,
11) Preto sa neznepokojuj, ale prijmi miesto,
kde ťa Pán zasadil. Pretože tam, kde si teraz,
kde sa nachádzaš, je miesto, kde máš žiť svedectvo viery – tvoriť obraz. Prijmi túto výzvu
a namiesto výhovoriek si povedz: „A prečo
nie?“ Lebo Pán ti hovorí: „Neboj sa, veď som
s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa
svojou spásnou pravicou.“ (Iz 41, 10)

ThLic. Dominika Komišaková
koordinátorka práce s mládežou
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA


Nová Katolícka univerzita v irackom Erbile bola slávnostne otvorená
8. decembra. Erbilská archieparchia, ktorá
je súčasťou Chaldejského katolíckeho
patriarchátu, vo svojom vyhlásení uviedla,
že toto miesto štúdia a výskumu chce byť
centrom, v ktorom ľudia nastúpia na cestu
k budúcej prosperite a mieru.

Pápež František zaslal 11. decembra
posolstvo redemptoristom na celom
svete. Pri príležitosti 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej
pomoci Svätý Otec vyjadruje nádej, že
toto významné výročie bude inšpiráciou
na obnovu a autentickú úctu k Panne
Márii. Blahoslavený pápež Pius IX. práve
11. decembra 1865 odsúhlasil žiadosť
generálneho predstaveného redemptoristov a Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa
zveril úlohu urobiť túto ikonu známou
na celom svete.


Svätý Otec František potvrdil
11. decembra rozhodnutie Synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
a zriadil novú Kamenecko-podolskú eparchiu so sídlom v meste Chmeľnyckyj. Nová
eparchia je územne vyčlenená z Ternopoľsko-zborovskej archieparchie, pod ktorej
jurisdikciu bude aj naďalej spadať. Eparchiu
sede vacante bude spravovať vladyka Vasiľ
Semeniuk, ternopoľsko-zborovský arcibiskup metropolita. (ugcc.ua)

Svätý Otec František udelil 17. decembra súhlas na vydanie dekrétu potvrdzujúceho zázrak na príhovor blahoslavenej
Matky Terézie z Kalkaty (1910 – 1997).
U zakladateľky kongregácií misionárok
lásky a misionárov lásky, rodným menom
Agnesy Gonxhy Bojaxhiuovej, sú tak splnené podmienky na jej vyhlásenie za svätú.

Tri obete zanechal džihádistický útok
automatickou zbraňou, ktorý sa odohral
19. decembra v sídle kresťanskej rozhlasovej stanice Tahaninet v meste Timbuktu v africkom Mali. Pri útoku zahynul
programový riaditeľ a ďalší pracovník rádia,
treťou obeťou je moslimský aktivista z etnika Tuaregov, s ktorým boli obaja kresťania
v kontakte. (RV)
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hlasovali
▌▌Slovinci
za tradičnú rodinu
V Slovinsku sa 20. decembra konalo referendum o legalizácii manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Na referende sa zúčastnilo
36,25 % oprávnených voličov a referendum
tak bolo platné, keďže v Slovinsku je
na platnosť a záväznosť referenda potrebné
minimálne dvadsaťpercentné kvórum. Zákon uznávajúci manželstvá osôb rovnakého
pohlavia bol v referende zamietnutý, keďže
väčšina zúčastnených (63,54 %) hlasovala
proti nemu.
Slovinskí poslanci schválili 3. marca 2015
v parlamente zákon, ktorý zmenil definíciu
manželstva zo zväzku muža a ženy na zväzok dvoch osôb. Oponenti zákona následne
zozbierali dostatočný počet podpisov (vyše
48-tisíc) na vypísanie referenda, ktoré by

mohlo zákon zamietnuť. Následne 26. marca schválil slovinský parlament zablokovanie referenda na základe jeho protiústavnosti, keďže slovinská ústava neumožňuje
ľudové hlasovanie o zákonoch, ktoré sa dotýkajú ľudských práv a základných slobôd.
Zástancovia referenda napadli rozhodnutie
na Ústavnom súde, ktorý sa 22. októbra 2015
uzniesol, že parlament nemá právomoc vyhlásiť referendum za protiústavné. Referendum bolo následne parlamentom vypísané
na 20. decembra.
Proti zákonu sa postavila Katolícka cirkev
aj Svätý Otec František. Množstvo politikov
z EÚ, vrátane slovinskej eurokomisárky Violety Bulcovej, volalo po hlasovaní za zákon.
(TASR, foto: glob.sk)

Przemyšli sa konala intronizácia
▌▌Vnového
metropolitu
V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Przemyšli sa 20. decembra uskutočnila
intronizácia – uvedenie do úradu tamojšieho nového arcibiskupa metropolitu Eugena
Miroslava Popoviča. Archijerejskej liturgii
a obradu uvedenia na metropolitný stolec
predsedal Sviatoslav Ševčuk, kyjevskohaličský vyšší arcibiskup, za účasti okolo
štyridsiatich biskupov z Poľska, Ukrajiny
a Slovenska. Boli medzi nimi aj apoštolský nuncius v Poľsku arcibiskup Celestino
Migliore a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi. Zo Slovenska sa na intronizácii zúčastnili prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a košický eparcha Milan Chautur CSsR.
Bohoslužba sa začala o 10.00 hod. procesiou z biskupskej rezidencie do katedrály, kde
po uvítaní prítomných začala archijerejská
svätá liturgia. Počas liturgie sa odohral aj

obrad uvedenia vladyku Eugena Popoviča
na metropolitný stolec. V závere obradov
nasledovalo podpísanie protokolu kánonického prevzatia Przemyšliansko-varšavskej
archieparchie arcibiskupom metropolitom
Eugenom Popovičom.
Prítomným sa následne prihovoril vladyka
Cyril Vasiľ SJ a vladyka Vladimír Juščák,
vroclavsko-gdaňský eparcha. Prečítaný
bol aj pozdravný list poľského prezidenta
Andrzeja Dudu i prezidenta Ukrajiny Petra
Porošenka. V závere slávnosti sa duchovenstvo a veriaci Przemyšliansko-varšavskej
archieparchie poďakovali emeritnému
arcibiskupovi Ivanovi Martyniakovi za jeho
dlhoročnú obetavú pastiersku službu a pozdravili jeho nástupcu Eugena na začiatku
jeho arcipastierskej služby. (cerkiew.nazwa.
pl, preklad: Stano Gábor)

www.casopisslovo.sk

Marek Baran
foto: flickr.com
JJ

Objaviť hĺbku milosrdenstva
Svätý Otec František v homílii na sviatok
Nepoškvrneného počatia Bohorodičky, ktorú
predniesol pri otvorení Roka milosrdenstva,
povzbudil veriacich: „Slávnosť Nepoškvrneného počatia vyjadruje veľkosť Božej lásky.
Boh nie je len tým, kto odpúšťa hriech, ale
v Márii dokonca predchádza pôvodnú vinu
dedičného hriechu, ktorú každý človek nesie
so sebou, len čo prichádza na tento svet.
Božia láska je tá, ktorá predchádza, anticipuje a zachraňuje. Počiatok dejín hriechu
v záhrade Edenu sa rieši v pláne lásky, ktorý
prináša spásu. Slová Knihy Genezis hovoria
o každodennej skúsenosti, ktorú objavujeme v našich osobných životoch. Je tu stále
pokušenie neposlušnosti, ktorá sa prejavuje
v chuti plánovať náš život nezávisle od Božej
vôle. Toto nepriateľstvo neustále ohrozuje
život ľudí a stavia ich proti Božiemu plánu.
Ale aj dejiny hriechu sú pochopiteľné
len vo svetle lásky, ktorá odpúšťa. Hriech
možno pochopiť jedine v tomto svetle. Ak
by všetko bolo zviazané s hriechom, boli
by sme najnešťastnejší zo všetkých stvorení. Prísľub víťazstva Kristovej lásky však
všetko zahŕňa do Otcovho milosrdenstva.
Nepoškvrnená Panna stojí pred nami ako
privilegovaný svedok tohto prisľúbenia
i jeho naplnenia. Tento mimoriadny rok je
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taktiež darom Božej milosti. Vstúpiť touto
bránou znamená objaviť hĺbku Otcovho
milosrdenstva, v ktorom prijíma všetkých
a ide každému osobne v ústrety. To on nás
hľadá! To on nám prichádza v ústrety! Bude
to rok, v ktorom máme rásť v presvedčivej
istote o Božom milosrdenstve. Ako krivdíme Bohu a jeho milosti, keď zdôrazňujeme
predovšetkým to, že hriechy budú trestané
Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha
s človekom, lebo otvára srdce nádeji,
že môžeme byť navždy milovaní.
(Twitter Svätého Otca Františka
z 19. decembra 2015)
jeho súdom bez toho, že by sme predtým
nepovedali hlavne to, že ich Boh odpúšťa vo
svojom milosrdenstve! ... Musíme klásť milosrdenstvo pred spravodlivosť a v každom
prípade Boží súd bude vždy vo svetle jeho
milosrdenstva. Prejsť Svätou bránou nech
nám teda umožní cítiť sa osobne účastnými
na tomto tajomstve lásky, nežnosti.“ (úryvok
homílie z 8. decembra 2015)

Milosrdenstvo
– rozlišovací znak kresťana
Pred modlitbou Anjel Pána v ten istý deň
Svätý Otec poukázal na Máriu ako ikonu Božieho milosrdenstva: „Nepoškvrnené počatie
znamená, že Mária je tou prvou spasenou
bezhraničným milosrdenstvom Otca ako

SLOVO SVÄTÉHO OTCA

Žiť milosrdenstvo

prvotina spásy, ktorú chce Boh darovať každému mužovi a každej žene v Kristovi. Preto
sa Nepoškvrnená stala najvznešenejšou ikonou Božieho milosrdenstva, ktoré zvíťazilo
nad hriechom. A my dnes na začiatku Roku
milosrdenstva chceme hľadieť na túto ikonu
s dôvernou láskou a kontemplovať ju v celej
jej nádhere, napodobňujúc jej vieru.
V nepoškvrnenom počatí Panny Márie
sme pozvaní rozpoznať úsvit nového sveta
premeneného spasiteľským dielom Otca
i Syna, i Svätého Ducha. Úsvit nového stvorenia uskutočnený Božím milosrdenstvom.
Preto Panna Mária, nikdy nepoškvrnená
hriechom a vždy naplnená Bohom, je matkou nového ľudstva. Je matkou nanovo stvoreného sveta. Slávenie tohto sviatku zahŕňa
dve veci. Po prvé, plne prijať Boha a jeho
milosrdnú milosť v našom živote. Po druhé,
stať sa z našej strany tvorcami milosrdenstva
prostredníctvom cesty evanjelia. Sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa
takto stáva sviatkom nás všetkých, ak s našimi každodennými ,áno‘ dokážeme zvíťaziť
nad naším egoizmom a urobiť život našich
bratov šťastnejším, dodať im nádej, utrieť
nejakú slzu a obdariť ich kúskom radosti.
V napodobnení Márie sme povolaní stať sa
nositeľmi Krista a svedkami jeho lásky, hľadiac hlavne na tých, ktorí sú privilegovaní
v Ježišových očiach. Sú to tí, ku ktorým nás
on sám nasmeroval: ,Lebo bol som hladný
a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste
mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma; bol som
chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení
a prišli ste ku mne‘ (Mt 25, 35 – 36). Dnešný
sviatok Nepoškvrneného počatia má pre nás
osobitný odkaz: pripomína nám, že v našom
živote je všetko darom, všetko je milosrdenstvom. Nech nám svätá Panna, prvá zo
spasených, prototyp Cirkvi, svätá a nepoškvrnená nevesta, milovaná Pánom, pomáha
vždy viac objaviť Božie milosrdenstvo ako
rozlišovací znak kresťana. Nemožno si predstaviť skutočného kresťana bez toho, aby bol
milosrdným, rovnako ako si nemožno predstavovať Boha bez jeho milosrdenstva. Toto
je kľúčové slovo evanjelia: milosrdenstvo. Je
to základná črta Kristovej tváre. Tej tváre,
ktorú rozpoznávame v rôznych aspektoch
jeho existencie: keď ide všetkým v ústrety,
keď uzdravuje chorých, keď sedí za stolom
s hriešnikmi, a predovšetkým keď pribitý
na kríž odpúšťa. Tam vidíme tvár Božieho
milosrdenstva. Nemajme strach, nechajme sa objať milosrdenstvom Boha, ktorý
nás očakáva a všetko odpúšťa. Nič nie je
sladšie než jeho milosrdenstvo. Nechajme sa
pohladiť Bohom. Taký dobrý je Pán a všetko
odpúšťa. Na príhovor Nepoškvrnenej Panny
Márie nech milosrdenstvo zavládne v našich
srdciach a premení celý náš život.“ (úryvok
príhovoru z 8. decembra 2015)
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Brány MILOSRDENSTVA
„Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“ Po týchto slovách Svätý Otec
František roztvoril bronzovú Svätú bránu vatikánskej baziliky a zostal v tichu stáť na jej
prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim do tvojho domu, Pane,“ povedal do ticha
a ako prvý vošiel do chrámu.
JJ

Drahomíra Kolesárová

foto: catholicnewsagency.com a iní
Katolícka cirkev vstúpila do slávenia
Svätého roka milosrdenstva, ktorý potrvá
do 20. novembra 2016. Hneď po Svätom
Otcovi vstúpil otvorenou bránou emeritný
pápež Benedikt XVI. a spolu so sprievodom
kardinálov a biskupov prešli k hlavnému
oltáru. Svätou bránou vošli aj prítomné
oficiálne štátne delegácie. Obrad uzavrel
Svätý Otec modlitbou pred krížom a sochou
Panny Márie s Ježišom. (RV)
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Michalovce

Prešov

Vyvrcholením sviatku Nepoškvrneného
počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou
v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach 8. decembra bol večerný liturgický
program, keďže vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, pred svätou liturgiou otvoril svätú bránu. V homílii prirovnal
Bohorodičku k bráne, ktorou zostúpil Boh
v tele, a vyzval všetkých k prejaveniu milosrdenstva blížnym, k vnímaniu ich potrieb
a k pomoci. V závere svätej liturgie vladyka
Milan požehnal a posvätil baner Svätého
roka milosrdenstva. (Jozef Troja CSsR)

V nedeľu 13. decembra prešovský arcibiskup
metropolita Mons. Ján Babjak SJ otvoril
a počas spevu 24. žalmu prešiel bránou
milosrdenstva v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. V homílii počas archijerejskej svätej liturgie povedal, že studnica milosrdenstva a lásky v srdci Božieho Syna je otvorená
dokorán. „Veľmi si vážme tento Svätý rok
milosrdenstva a zapamätajme si jednu veľkú
pravdu, že Boh nás veľmi miluje, lebo je Bohom lásky, nie nenávisti či pomsty, a záleží
mu na každom jednom z nás.“ Oznámil tiež,
že v časopise Slovo sa počas Svätého roka
milosrdenstva bude venovať bule Svätého
Otca Františka Misericordiae vultus, ktorou
pápež ohlásil tento mimoriadny rok. Popri
katedrálnom chráme Mons. Ján Babjak SJ
ustanovil v Prešovskej archieparchii ďalších
šesť chrámov, v ktorých sa nachádzajú brány
milosrdenstva:
• Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade, kde
slávil archijerejskú svätú liturgiu Mons.
Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup.
• Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Ľutine, kde svätú liturgiu slávil otec Jurij

www.casopisslovo.sk

Poprad
V Poprade 13. decembra privítali pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ. Slávnostným vstupom do chrámu a pokornou
modlitbou otvoril bránu milosrdenstva.
Počas homílie vladyka povzbudil k radosti
z viery, ktorá dáva poznať pravú tvár Boha –
milujúceho Otca. Vyzval k životu v pokání,
zvlášť počas Roka milosrdenstva, keď sa
bohato prejaví milosť Božieho odpustenia.
Osobné obrátenie má pomôcť byť viac
milosrdnými aj voči blížnym. Na záver svätej
liturgie dostali veriaci rukami vladyku Milana pápežské požehnanie. (-kb)

čovala svätou liturgiou. V nej sa veriacim
prihovoril protosynkel eparchie otec Vladimír Tomko a pripomenul, že tak ako deťom
chýba náruč rodičov, aj Božie deti sa potrebujú utiekať do náručia milosrdného Otca.
Po liturgii sa zhromaždenie v sprievode
odobralo k hlavným dverám cerkvi, kde sa
konalo slávnostné otvorenie brány. Za spevu
Sláva Bohu na nebi otec protosynkel spolu
so spišským protopresbyterom otcom Jaroslavom Štefankom, miestnym duchovným
otcom jeromonachom Pimenom a veriacimi
vstúpili do chrámu. (Pavol Medviď)

Bratislava
Košice

•

•

•
•

Popovič, súdny synkel Prešovskej archieparchie.
Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej
Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej,
kde bol hlavným slúžiacim otec Daniel
Dzurovčin, synkel Prešovskej archieparchie.
V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Humennom bol delegátom otec Peter
Lach, kancelár Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove.
V Chráme Božej múdrosti vo Svidníku
slávil svätú liturgiu Mons. Ľubomír Petrík,
hovorca Prešovskej archieparchie.
V monastierskom Chráme bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča v Krásnom Brode bol
v mene otca arcibiskupa metropolitu otec
Metod Milan Bilančík OSBM, protoigumen Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku. (ISPA)

Humenné
V nedeľu 13. decembra vo farnosti Humenné arcibiskupský delegát otec Peter Lach,
kancelár Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove, z poverenia Mons. Jána
Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, prišiel vo farskom chráme slávnostne
otvoriť Svätý rok milosrdenstva a bránu
milosrdenstva. V homílii otec kancelár všetkých vyzval, aby využili chrám a čas na získanie ponúkaných milostí. Obrad otvorenia
brány a slávnostnú svätú liturgiu za hojnej
účasti veriacich spevom sprevádzal farský
Zbor sv. Terezky Ježiškovej, ktorý predstavil aj hymnu SDM Blahoslavení milosrdní.
(Martin Zlacký)
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V úvode archijerejskej svätej liturgie
13. decembra vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, otvoril bránu milosrdenstva Košickej eparchie v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky a spolu s ľudom sa pomodlil modlitbu Svätého
roka milosrdenstva. Téme milosrdenstva sa
venoval aj v homílii, v ktorej zdôraznil dvojaký význam roka – uvedomiť si Božie milosrdenstvo a stať sa milosrdným. Na záver
svätej liturgie požehnal baner Svätého roka
milosrdenstva. Vzhľadom na blížiaci sa čas
Vianoc vladyka Milan požehnal koledníkov
Dobrej noviny, ktorých v tento deň zastupovali deti a mládež zo Sečoviec a Petríkoviec.
Svojou prítomnosťou všetkých povzbudil
a za obetavosť sa poďakoval aj Benson
Kioko Kiamba, študent 3. ročníka Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorý pochádza z Kene a za možnosť štúdia
na Slovensku vďačí aj dobrodincom Dobrej
noviny.
V tento deň si zároveň Katedrálny zbor sv.
Cyrila a Metoda pripomenul výročie vzniku
krátkym vystúpením pred svätou liturgiou,
ktorú sprevádzal svojím spevom. Vladyka
Milan sa členom poďakoval za ich obetu
a spev, ktorým už tridsať rokov obohacujú
sväté liturgie. Zbor založil a prvé roky viedol
vtedajší kaplán otec Vojtech Boháč. Od roku
1991 bol dirigentom zboru Šimon Marinčák
a v roku 1996 prešiel pod taktovku súčasnej
zbormajsterky Lucie Lovašovej. Za roky
dirigentskej námahy vladyka vyjadril svoju
vďačnosť a venoval im ďakovné listy. (Jaroslav Girovský)

Slovinky
Slovinky sa stali tretím miesto Košickej
eparchie, kde bola 13. decembra otvorená
brána milosrdenstva. Slávnosť sa začala
modlitbou tretej a šiestej hodinky a pokra-

V Bratislavskej eparchii otvoril bránu
milosrdenstva pred archijerejskou svätou
liturgiou v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 13. decembra
bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.
Obrad otvorenia brány sa začal vstupom
do brány za spevu 25. žalmu a pokračoval
čítaním z evanjelia a buly Misericordiae
vultus. Následne sa konal obrad obnovenia
krstných sľubov a pokropenie liturgického
zhromaždenia svätenou vodou na pripomenutie krstu. Ako eparcha zdôraznil, práve
pri krste každý z nás prvýkrát pocítil Božie
milosrdenstvo.

Katedrála je jediným chrámom eparchie,
v ktorom je otvorená brána milosrdenstva
a kde bude možnosť získať úplné odpustky
počas jubilejného roka. Veriaci, ktorí sa pre
vzdialenosť nemôžu dostať do katedrálneho
chrámu, môžu navštevovať jubilejné chrámy
otvorené latinskými ordinármi. Počas celého
roka sa bude v katedrále denne o 15.00 hod.
modliť liturgická modlitba deviateho času
a bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. (-sg)
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Sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky
do chrámu oslávili aj deti v trenčianskej
Materskej škole bl. Tarzície. Pri svätej
liturgii 19. novembra ich otec Igor Cingeľ
požehnal a ukázal na príklad Bohorodičky,
ktorá slúžila Bohu v chráme už ako malé
dievčatko. Na záver si spolu s učiteľkami uctili relikivie bl. mučenice Tarzície,
patrónky školy, a podelili sa s prosforkou.
(Antónia Ľ. Chovanová SNPM)

Decembrovú fatimskú sobotu slávili
v michalovskej bazilike minor 5. decembra. V rámci programu sa na tému Formácia prihovoril protoigumen východnej
provincie redemptoristov na Slovensku
otec Metod Lukačik. Svätú liturgiu slávil
košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR
za podporu života (v rámci reťazca svätých
liturgií, ktoré sa na tento úmysel slúžili
v Košickej eparchii v decembri). Po svätej
liturgii nasledoval Moleben k Presvätej
Bohorodičke. (František Engel)

Mons. Ján Babjak SJ udelil subdiakonát. V stredu 9. decembra v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove prijali pred archijerejskou svätou liturgiou z rúk prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka
SJ subdiakonát piati seminaristi Prešovskej
archieparchie: Vladimír Noga, Tomáš Pecuch, Dominik Petrík, Maroš Sejka a Pavol
Vasiľ, študenti 5. ročníka Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove. (Ľubomír Petrík)

Slávnostné zasadnutie subkomisie
pre bioetiku teologickej komisie KBS sa
uskutočnilo v renovovaných priestoroch
Centra Salvator na Jakubovom námestí
v Bratislave, patriacom Kongregácii sestier
Najsvätejšieho Spasiteľa. Zasadnutie sa
uskutočnilo 12. decembra pod vedením
predsedu Mons. Milana Lacha SJ a za účasti predsedu teologickej komisie KBS
Mons. Petra Rusnáka. Jeho náplňou bolo
pripomenutie si významných momentov
a výsledkov práce subkomisie za viac než
dve desaťročia jej činnosti.

Mons. Ján Babjak SJ napísal
13. decembra svoj prvý tweet pri príležitosti začiatku mimoriadneho Svätého roka
milosrdenstva tohto znenia: „Drahí priatelia, na začiatku Svätého roka milosrdenstva
vás všetkých pozdravujem a žehnám vám.
Boh nás nekonečne miluje. Sme v jeho srdci.“ Prostredníctvom sociálnej siete chce
vladyka aj mimo chrámov šíriť myšlienky
o hodnotách, ktoré tak veľmi potrebujeme. Jeho účet je: twitter.com/JanBabjakSJ.
(ISPA)
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Martine majú gréckokatolíci
▌▌Vvlastný
chrám
Pre martinských gréckokatolíkov sa stala
sobota 28. novembra významným dňom.
Do farnosti zavítal bratislavský eparcha
vladyka Mons. Peter Rusnák, aby posvätil
nový Chrám všetkých svätých. Po privítaní miestnym farárom otcom Miroslavom
Mackom nasledovala posviacka priestorov
chrámu, oltára, bohostánku a ikonostasu
za prítomnosti veľkého množstva veriaceho
ľudu, kňazov obidvoch katolíckych obradov, predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v.
a miestnej samosprávy. Po posviacke nasledovala archijerejská svätá liturgia.
Vladyka Peter v kázni poukázal na patrocínium martinskej farnosti a všetkých vyzval
k svätosti. Na záver slávnosti sa miestny
farár vladykovi poďakoval a spolu s farníkmi
mu odovzdal vzácny dar pre Bratislavskú

eparchiu – relikvie jej patrónov sv. apoštolov
Petra a Pavla. Po skončení slávnosti nasledovalo agapé.
Gréckokatolícka farnosť v Martine získala
vďaka neziskovej organizácii EZRA, n. o.,
priestory v širšom centre mesta na Jesenského ulici, ktoré boli pretvorené na chrámovú
a pastoračnú časť. Vďaka obetavosti bohuznámych farníkov je chrám plne vybavený
ikonostasom, oltárom, bohostánkom,
žertveníkom a ikonami, ktoré zhotovili majstri v monastierskej dielni v ruskom meste
Sergiev Posad. V martinskej farnosti nachádzajú svoj kúsok domova aj gréckokatolícki
študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine. Toto bohumilé dielo gréckokatolíkov v martinskej diaspóre môžete podporiť
modlitbou aj finančne. (-mm)

Pastoračného centra Božieho
▌▌Posviacka
milosrdenstva v Havaji
Na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky
sv. Annou 8. decembra, v deň otvorenia
mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva,
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, posvätil novopostavenú
Pastoračnú miestnosť Božieho milosrdenstva v Havaji. Po posviacke vyšiel vladyka
s kňazmi i všetkými veriacimi v sprievode
k chrámu, kde ich privítal starosta obce
Stanislav Viňarský. Nasledovala archijerejská
svätá liturgia, počas ktorej vladyka v homílii
pripomenul dôležitosť Božieho milosrdenstva v živote každého kresťana. Povzbudil

veriacich k neustálemu čerpaniu z prameňa milosrdenstva. Prihovoril sa aj deťom,
ktorých pozornosť upriamil na štedrosť
a lásku, ktoré zdobia sv. Mikuláša. Po liturgii
sa v mene veriacich otcovi arcibiskupovi
poďakoval správca farnosti otec Marcel Iľko.
Na slávnosti sa zúčastnil aj stropkovský
protopresbyter otec Slavomír Tarasovič,
orlovský protopresbyter otec Peter Iľko,
hanušovský protopresbyter otec Miroslav
Iľko, správca farnosti Bukovce otec Ján Vasiľ
a otec Ján Sabol. (Dominik Petrík)

www.casopisslovo.sk

vianočný koncert
▌▌Benefičný
v Košiciach
Vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach sa 11. decembra uskutočnil benefičný
vianočný koncert s názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám. Podujatie
realizovala humanitná spoločnosť Humanita pre život Spišské Vlachy pre zdravotne
postihnuté deti a sociálne odkázané rodiny.
Na podujatí vystúpilo desať folklórnych
súborov a sólistov. Večer sa niesol v duchu
vianočných kolied, piesní a vinšov. Prítomní
počuli vianočné trúbenie, koledy zo Šariša, z Pohronia, z Oravy. Všetci, ktorí prišli
na koncert, podporili sumou 400 eur činnosť

občianskeho združenia Maťko a sumou 3 210
eur Centrum pre dobré mamičky Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach.
Centrum vykonáva sociálno-charitatívnu
činnosť a v roku 2015 podporilo rodiny v núdzi, rodiny s jedným rodičom, deti z pestúnskych rodín, rodiny azylantov žijúcich
v Košiciach, deti z komunitných centier
a ukrajinské rodiny. Zapojilo sa do letnej
zbierky školských potrieb, do potravinovej
zbierky a v čase Vianoc potešilo darčekmi
štyristo detí. (Anna Ivanková, foto: Jaroslav
Girovský)

misionár Jude Antoine
▌▌Katolícky
navštívil Sabinov
V Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove sa 12. decembra na evanjelizačnom
stretnutí s katolíckym laickým misionárom
z Malajzie Judom Antoineom, ktorý prišiel
na Slovensko na pozvanie spoločenstva pri
Katolíckej univerzite v Ružomberku, zúčastnilo 500 ľudí. Stretnutie zorganizovala
Gréckokatolícka cirkev v Sabinove a Spoločenstvo Joel. Po úvodných piesňach domácej
chválovej kapely Joel worship band, ktorá
piesňami sprevádzala večerný program,
privítal prítomných aj hosťa z Malajzie farár
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gréckokatolíckej farnosti v Sabinove otec
Slavomír Palfi. Potom nasledovala evanjelizačná prednáška Juda Antoinea, po nej
modlitby chvál a príhovor Petra Liptáka zo
spoločenstva Maják v Košiciach. Na záver
sa modlitebné skupiny modlili za tých,
ktorí o modlitbu požiadali, po nich udelili
prítomným všetci zúčastnení kňazi požehnanie a otec Palfi vzácnemu hosťovi daroval
kríž so srdcom, symbol milujúceho srdca
Spasiteľa Ježiša Krista. (-sp)


V Košiciach spomínali na prvého
slovanského pápeža v Steel Aréne v piatok
18. decembra. Multimediálny koncert sa
konal pod záštitou kardinála Mons. Stanislava Dziwisza, krakovského arcibiskupa
metropolitu, a Mons. Bernarda Bobera,
košického arcibiskupa metropolitu. Multimediálne dielo poukazovalo na dôležité
etapy života Jána Pavla II. a umelecky bolo
posilnené hudbou od známych skladateľov Giuseppeho Verdiho, Giacoma
Pucciniho, Franza Schuberta, Wolfganga
Amadea Mozarta v umeleckom stvárnení
orchestra a zboru Opery Štátneho divadla
Košice a detského zboru. Na programe sa
zúčastnil aj košický eparcha Mons. Milan
Chautur.

Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko prekročili brány Ústavu na výkon
trestu odňatia slobody pre ženy v NitreChrenovej na Štedrý deň 24. decembra
a už tradične navštívili odsúdené ženy vo
výkone trestu odňatia slobody. Takmer
dvesto žien sa najskôr zúčastnilo na vianočnej svätej omši celebrovanej riaditeľom biskupského úradu v Nitre Martinom
Michalíčkom a miestnym väzenským
kaplánom Petrom Hasarom. Liturgickú
slávnosť obohatili rehoľné sestry Misijnej
kongregácie Ducha Svätého z Nitry-Ivanky
a spevácky zbor odsúdených žien, ktoré
si pripravili aj úvodný spoločný program
v podobe spevu kolied. (Tibor Ujlacký)

Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU)
hodnotí končiaci sa kalendárny rok 2015
veľmi pozitívne, pretože v komplexnej
akreditácii vysokých škôl sa už druhýkrát
ocitla na prvom mieste a v hodnotení
ARRA obsadila druhé miesto medzi všetkými teologickými fakultami na Slovensku.
Akreditačná komisia, poradný orgán vlády
Slovenskej republiky, po zhodnotení tohto
náročného procesu skonštatovala, že
Prešovská univerzita v Prešove obhájila
status univerzity a Gréckokatolícka teologická fakulta potvrdila svoju vynikajúcu
vedeckovýskumnú úroveň. Zvlášť v oblasti
výskumu humanitné vedy dosiahla GTF
PU v Prešove vynikajúce výsledky, keď sa
spomedzi dvadsiatich dvoch fakúlt slovenských univerzít a vysokých škôl hodnotených v tejto oblasti umiestnila na siedmom
mieste. Zároveň sa v tomto hodnotení
nachádza spomedzi všetkých siedmich
teologických fakúlt na Slovensku na prvom
mieste. V hodnotení nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry
(ARRA) obsadila GTF PU v skupine TEOLOG
druhé miesto spomedzi siedmich hodnotených teologických fakúlt na Slovensku.
(ISPA)
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JEDNOU VETOU


Slovenská katolícka charita spustila
1. decembra 2015 projekt Rafael III., ktorý
nadviazal na projekt Rafael II., čím pokračuje v poskytovaní komplexných služieb
s cieľom integrovať osoby s medzinárodnou
formou ochrany, ktoré utiekli zo svojej krajiny pred vojnou, náboženským prenasledovaním alebo inými hrozbami. (ISPA)

Na pracovnom stretnutí rady pre rodinu pri KBS sa vladyka Milan Chautur CSsR
zúčastnil 14. decembra. (ISKE)

Koledníkov zo Strednej zdravotníckej
školy sv. Bazila Veľkého v Prešove prijal
15. decembra prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach v priestoroch Arcibiskupského úradu v Prešove. (ISPA)

Pracovnú cestu do Litmanovej a Ľutiny
absolvoval Mons. Ján Babjak, prešovský
arcibiskup metropolita, 15. a 16. decembra. (ISPA)

Na stretnutí apoštolského nuncia
s biskupmi Slovenska sa 16. decembra
zúčastnili aj eparchovia Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku.

Študenti a žiaci Gymnázia a Základnej
školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča
17. decembra zavítali medzi zamestnancov Prešovského arcibiskupského
úradu v Prešove s vianočným programom; po ňom nasledoval spoločný obed
zamestnancov s Mons. Jánom Babjakom,
prešovským arcibiskupom metropolitom,
a prešovským pomocným biskupom Mons.
Milanom Lachom. (ISPA)

Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita, sa stretol s primátorkou
Prešova Andreou Turčanovou v piatok
18. decembra. (ISPA)

Prešovský pomocný biskup Mons.
Milan Lach viedol duchovnú obnovu pre
manželky gréckokatolíckych kňazov, ktorá
sa uskutočnila 19. decembra v internáte
Cirkevnej zdravotníckej školy sv. Bazila
Veľkého. (ISPA)

Na slávnostnom udeľovaní cien
Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
a predsedu PSK za rok 2015, ktoré sa
uskutočnilo 17. decembra v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove, sa zúčastnil aj
prešovský pomocný biskup Mons. Milan
Lach. (ISPA)

Mons. Peter Rusnák viedol zasadnutie
rady KBS pre laické a apoštolské hnutia,
ktoré sa uskutočnilo 19. decembra v Bratislave. (grkatba.sk)
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sv. Juraja v Trebišove usporiadala
▌▌CZŠ
na začiatku Roka milosrdenstva koncert
Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva a predvianočné obdobie boli motívom usporiadania koncertu pre žiakov Cirkevnej základnej
školy v Trebišove. Koncert sa uskutočnil
17. decembra pred novoposväteným priestorom Kaplnky sv. Juraja. Predstavili sa v ňom
študenti partnerskej Strednej odbornej
cirkevnej školy sv. Jozafáta v Trebišove.
Pod taktovkou duchovného správcu otca
Cyrila Jančišina pripravili hodinové hudob-

né a dramatické pásmo v predvianočnom
duchu na tému Božieho milosrdenstva. Deti
si mohli spolu s kapelou zaspievať nielen
slovenské, ale aj rómske gospelové piesne.
Duchovný program pokračoval duchovnou
obnovou zamestnancov, v ktorej manželia
Jančišinovci predstavili myšlienky Svetového stretnutia rodín vo Filadelfii. (Tomáš
Haburaj)

pôsobiaci vo verejnom
▌▌Gréckokatolíci
a spoločenskom živote sa stretli
s košickým eparchom

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, sa 20. decembra stretol s gréckokatolíckymi veriacimi, ktorí pôsobia vo verejnom
a spoločenskom živote. Stretnutie sa začalo
archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
V homílii vladyka Milan predostrel
problém súčasného sveta, ktorý popiera fakt
Kristovho narodenia, až takmer vedecky
podopretého evanjeliom sv. apoštola a evanjelistu Matúša čítaného v tento deň. Z tohto
dôvodu vladyka varoval, aby sa samotná
podstata Vianoc – vtelenie Boha nevytratilo
a vyzval k náležitej príprave na stretnutie s Kristom. Po svätej liturgii stretnutie

pokračovalo v priestoroch eparchiálneho
úradu, kde pozvaných hostí privítal otec
Peter Orenič, riaditeľ Diecézneho školského úradu v Košiciach. Úvodnú modlitbu
viedol vladyka Milan a program pokračoval
prednáškou Mikuláša Hučka, ktorý priblížil
podstatu islamského náboženstva. Vladyka
Milan po prednáške vyzval k jednoznačnému postoju viery v Krista ako k jedinej
správnej odpovedi na problém súčasnosti.
Prítomní si potom zaspievali koledy, ktoré
hrou na akordeón sprevádzal Theodoz Molčányi. Priestor dostali aj priateľské rozhovory, vianočné priania a pozdravy pri čaši vína.
(Jaroslav Girovský)

Bardejove sa uskutočnil
▌▌Vmedzinárodný
festival
Gréckokatolícky farský úrad v Bardejove
zorganizoval 12. decembra 9. ročník medzinárodného festivalu Viera – Nádej – Láska,
na ktorom sa predstavili zbory zo Slovinska,
Poľska a domáci zbor pôsobiaci pri Chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove. Program
vyvrcholil po svätej liturgii, v ktorom zbory
pripravili veriacim krásny zážitok v podobe repertoára od cirkevnoslovanských až
po moderné prevedenie chorálových piesní.

Na záver sa prihovoril miestny kaplán otec
Radko Blichár, ktorý pripomenul, že Boh
stvoril svet skrze slovo a v tom slove bola
plnosť melódie. Keď počúvame melódie,
Boh v nás tvorí niečo nové. Na záver si
účinkujúci spolu s poslucháčmi zaspievali
známu Tichú noc v troch jazykoch: v slovinčine, poľštine a slovenčine, a po skončení
programu sa zbory stretli na spoločnom
agapé. (Tomáš Molčan)

Milan Chautur CSsR
▌▌Vladyka
zavítal na odpust do Sečoviec
V závere predvianočného obdobia
22. decembra vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, prijal pozvanie na odpusto-

vú slávnosť Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach. Slávnostnú svätú liturgiu celebroval
za účasti riaditeľa školského úradu otca
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i matky. Apeloval na pedagógov, aby skutočný zmysel rodiny aplikovali aj do každodenného života školy. Stretnutie pedagógov
cirkevnej školy s vladykom Milanom sa
nieslo v duchu pokoja, lásky a porozumenia.
(Juraj Ostrožovič)
JJ

KRÁTKY ROZHOVOR

Petra Oreniča, duchovného správcu školy
otca Juraja Tomáša, sečovského protopresbytera otca Miroslava Pohára a ďalších
duchovných.
V slávnostnej homílii vladyka Milan
kládol hlavný dôraz na dieťa – betlehemské
aj súčasné, ktoré má právo na lásku otca

Juraj

Gradoš
Rozhovor s pomocným biskupom Prešovskej archieparchie Mons. Milanom Lachom
o jeho spomienkach na minuloročné
ad limina apostolorum, ktoré sa konalo
8. – 14. novembra v Ríme.


Vladyka, bolo to vaše prvé ad limina. Ako naň spomínate?

Ján Babjak SJ
▌▌Mons.
navštívil irackých kresťanov v Humennom
Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ navštívil 23. decembra irackých
kresťanov v záchytnom tábore v Humennom. V tejto súvislosti Mons. Ján Babjak
SJ okrem iného povedal: „Cítil som milú
povinnosť, ale je to pre mňa aj veľká česť
navštíviť ako biskup, ako hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, týchto nám
takých blízkych východných kresťanov, ktorí
sú chaldejskými katolíkmi a sýrsko-katolíkmi. ... Poprial som im, aby sa tu na Slovensku cítili ako doma. Sú to nádherní, krásni
ľudia, pokorní a vďační, je medzi nimi veľa
detí a mladých ľudí. Veľmi chceli pobozkať
biskupský prsteň, niektorí aj panagiu – medailón s ikonou Presvätej Bohorodičky, ktorý
nosí východný biskup. ... Sme pripravení

pomôcť im aj prostredníctvom služby nášho
kňaza. ... Na začiatku nášho stretnutia sme
sa spolu pomodlili Otče náš v aramejčine.
V závere som im udelil archijerejské požehnanie.“
Vladyka Ján vyjadril radosť z toho, že ich
mohol navštíviť a prejaviť im záujem Cirkvi
o nich, zdieľajúc s nimi ich starosti, ale aj
radosti a nádeje. Viera a ich účasť na živote
Cirkvi je pre týchto chaldejských katolíkov
a sýrsko-katolíkov veľmi dôležitou a integrálnou súčasťou ich života. Preto im práve
Cirkev môže pomôcť v ich integrácii v novom prostredí, aby čo najlepšie prekonali to,
že museli opustiť svoju krajinu. (Ľubomír
Petrík, foto: Peter Fučo)

pochod za život podporil projekty
▌▌Národný
konkrétnej pomoci i pro-life startupy
Organizátori Národného pochodu za život
v Bratislave venovali časť z prostriedkov verejnej zbierky na konkrétnu pomoc. Podporu vo výške 9 500 eur získali projekty pomoci tehotným matkám a ohrozeným rodinám
aj deväť nových pro-life startupov. Organizátori podporili neziskovú organizáciu
Poradňa Alexis, ktorá poskytuje poradenstvo
ženám, ktoré sú zaskočené tehotenstvom,
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neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorá
prevádzkuje zariadenie núdzového bývania
i poradenské centrum. Ďalšou podporenou
organizáciou je Spišská katolícka charita,
nezisková organizácia Dorka – Centrum
obnovy rodiny, ktorá prevádzkuje centrá
pomoci rodinám v krízovej životnej situácii,
ale aj nové projekty, tzv. pro-life startupy.

Táto moja prvá návšteva ad limina apostolorum v Ríme v biskupskej službe bola pre
mňa plná zážitkov. Vrátil som sa na miesta,
kde som prežil jedny z najkrajších rokov
môjho života počas štúdia východného
kresťanstva na Pápežskom východnom
inštitúte. Program v Ríme bol naozaj nabitý,
každý deň nás čakali návštevy jednotlivých
kongregácií a rád. Mne osobne sa nepodarilo zúčastniť na všetkých stretnutiach.
Niečo som si nechal aj na budúcu návštevu
(úsmev). Najkrajšie bolo stretnutie so
Svätým Otcom Františkom, keď nám biskupom venoval skoro dve hodiny družného
rozhovoru. Je to úžasný človek. Cítiť z neho
pokoru a ľudskosť. Naozaj by som ho mohol
úprimne jednoducho nazvať otcom a zároveň bratom.


Hovorili ste v Ríme aj o otázkach
súvisiacich s bioetikou?
Veľký priestor na bioetické otázky nebol,
keďže sme nemali na programe návštevu
Pápežskej akadémie pre život. Bioetických
otázok a problematiky zdravotníctva sme
sa dotkli na Pápežskej rade pre pastoráciu
v zdravotníctve, kde som referoval o situácii
na Slovensku. Predostrel som tam bioetické
témy, ktorým sa venuje naša subkomisia
pri KBS.


Ako Svätý Otec hľadí, podľa vás,
na gréckokatolíkov?
Svätý Otec na prekvapenie našich rímskokatolíckych biskupov počas nášho stretnutia
s ním otcovi arcibiskupovi metropolitovi
Jánovi Babjakovi SJ na jeho pozdrav Slava
Isusu Christu! z voleja odpovedal Slava i vo
viki!. Počas svojich mladých čias miništroval v Buenos Aires jednému ukrajinskému
gréckokatolíckemu saleziánovi. Teda pozná
našu byzantskú liturgiu i cirkev.

11

SLOVO NA TÉMU

Evanjelická katedrála v Rige

Povolaní ZVESTOVAŤ
Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára.
Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi
sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.
No aj napriek tomu sú kresťania pozvaní hľadať jednotu po celý rok.
KBS (krátené), Dada Kolesárová
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Témou týždňa modlitieb je heslo: Povolaní
zvestovať veľké skutky Pánove (porov. 1 Pt 2,
9). Materiály vypracovala skupina predstaviteľov z Lotyšska zvolaná arcibiskupom
Rímskokatolíckej cirkvi v Rige Zbignevom
Stankevičsom. Ponúkajú v nich cirkvám
a kresťanským spoločenstvám aj poriadok
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ekumenickej bohoslužby. Podľa prostredia,
v ktorom sa nachádzajú, možno primerane
použiť modlitby z ekumenickej bohoslužby
a výber ďalších modlitieb, ale aj materiály
na biblické hodiny (biblické texty a zamyslenia).
Tým, ktorí sa chcú modliť v súkromí,
materiál poslúži ako inšpirácia pri premýšľaní o ich modlitebných úmysloch. Môžu
mať na pamäti to, že tvoria spoločenstvo
s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia
za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi.

Úvod do témy
Najstaršia krstiteľnica v Lotyšsku pochádza
z obdobia pôsobenia významného lotyšského evanjelizátora, svätého Meinharda. Pôvodne bola umiestnená v katedrále v Ikškile,
ktorá je tomuto svätcovi zasvätená. Dnes
stojí uprostred evanjelickej katedrály v hlavnom meste Riga. Umiestnenie krstiteľnice
v tesnej blízkosti zdobenej kazateľne poukazuje na vzťah krstu, kázania Božieho slova
a povolania všetkých pokrstených kresťanov
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zvestovať veľké skutky Pánove. Na základe
dvoch veršov z Prvého Petrovho listu je toto
povolanie základom témy Týždňa modlitieb
za jednotu kresťanov v roku 2016.
1. Povolanie byť Božím ľudom
Apoštol Peter píše kresťanom, že v hľadaní zmyslu pred príchodom evanjelia neboli
ľudom. Ale keď počuli povolanie stať sa
vyvoleným národom a prijali moc Božej spásy v Ježišovi Kristovi, stali sa Božím ľudom.
Táto realita je vyjadrená v krste, spoločnom
pre všetkých kresťanov.
• Ako rozumieme nášmu spoločnému
povolaniu byť „Božím ľudom“?
• Ako sa prejavuje naša v krste nadobudnutá identita „kráľovského kňazstva“?
2. Počuť o veľkých Božích skutkoch
Božie slovo, s ktorým sa kresťania všetkých tradícií modlia, ktoré študujú, a nad
ktorým premýšľajú, je základom skutočného, hoci nedokonalého spoločenstva.
V textoch Biblie počujeme o zachraňujúcich
Božích skutkoch v dejinách spásy.
• Ako ich vnímame a ako odpovedáme
na Božie „veľké skutky“: v chválach,
v piesňach, v službe za spravodlivosť
a pokoj?
• Ako si ceníme Písmo ako živé slovo,
ktoré nás povoláva k väčšej jednote
a službe?
3. Odpoveď a zvestovanie
Boh si nás nevyvolil pre naše zásluhy.
Učinil nás svätými, ale nie preto, aby sme
stáli nad ostatnými. Vyvolil si nás pre svoj
plán. Preto sme svätí, kým stojíme v službe,
ktorá znamená prinášať jeho lásku všetkým
ľuďom. Byť kňazstvom znamená byť v službe svetu. Kresťania žijú svoje povolanie dané
v krste a svedčia o veľkých Božích skutkoch
rozličným spôsobom: uzdravujú rany,
hľadajú pravdu a jednotu, angažujú sa v boji
za ľudskú dôstojnosť...

• Keď si uvedomujeme náš záväzok voči
kresťanskej jednote, v ktorých oblastiach máme prosiť o odpustenie?
• Poznajúc Božiu milosť, ako sa zapájame
do sociálnych a charitatívnych kresťanských projektov?

Ekumenická bohoslužba
Lotyšská skupina navrhuje, aby predstavitelia rôznych cirkví vstúpili do chrámu nesúc
Bibliu, zapálenú sviečku a misu so soľou.
V bohoslužobnom priestore by tiež mal byť
položený košík s menšími sviečkami, aby
ich mohli členovia zhromaždenia po homílii
zapáliť. Prípravná skupina navrhuje použiť
piesne s trojičným obsahom.
Lotyšským symbolom pohostinnosti je
chlieb, zvlášť čierny chlieb. Keď sa ľudia
presťahujú do nového domova, priatelia im
často prinesú krajec chleba, ktorý posypú
soľou do tvaru kríža. Je to znak požehnania. Prípravná skupina pozýva kresťanov
na celom svete, aby napodobili toto gesto
pohostinnosti v čase občerstvenia po bohoslužbe.
Priebeh celej bohoslužby môžu záujemcovia nájsť na oficiálnej stránke Konferencie
biskupov Slovenska www.kbs.sk vo formáte
pdf.

Zamyslenia na osem dní
1. deň: Nech je kameň odvalený (Ez 37, 12 –
14, Ž 71, 18b – 23, Rim 8, 15 – 21, Mt 28, 1 – 10)
Myšlienky na tento deň pripravilo Centrum katolíckej mládeže arcidiecézy v Rige.
Pramenia z ich skúseností pri organizovaní
ekumenickej krížovej cesty – každoročného
ekumenického podujatia, ktoré má veľký
vplyv na život v Lotyšsku. Táto skúsenosť
vedie k zamysleniu nad tým, čo znamená
utrpenie a vzkriesenie v lotyšskom kontexte,
a ktoré sú tie veľké skutky Pánove, ktoré sú
pokrstení kresťania povolaní zvestovať.

Lotyšská história z obdobia Sovietskeho
zväzu naďalej vrhá tiene na ľudí tohto národa. Ešte stále je veľa žiaľu a bolesti, spôsobených rán, ktoré ťažko odpustiť. Rany ako
tieto nás uväzňujú v duchovnom hrobe.
Ak však v našom utrpení spojíme svoju
bolesť s jeho bolesťou, tak sa ten príbeh tu
nekončí. Zemetrasenie Pánovho vzkriesenia
je udalosťou, ktorá rozochvieva zem, ktorá
otvára naše hroby a oslobodzuje nás od bolesti a horkosti, ktoré nás držia v odlúčení
jedných od druhých. Tu, pri tomto novom
úsvite sme znova zjednotení s našimi bratmi
a sestrami, ktorí boli tiež uväznení a plní
bolesti. A ako Mária Magdaléna musíme
„rýchlo odísť“ s veľkou radosťou a povedať
ostatným, čo Pán urobil.
2. deň: Povolaní byť poslami radosti (Iz 61,
1 – 4, Ž 133, Flp 2,1 – 5, Jn 15, 9 – 12)
V dobe Sovietskeho zväzu bolo v Lotyšsku
nemožné, aby boli kresťania prítomní vo verejných médiách. Po dosiahnutí nezávislosti
začal lotyšský štátny rozhlas vysielať kresťanské programy so zameraním na jednotu
a misiu. Poskytol tak fórum, kde sa mohli
stretnúť vedúci predstavitelia rozličných
cirkví. Skúsenosť tvorcov kresťanského
vysielania v lotyšskom štátnom rozhlase
inšpirovala toto zamyslenie.
Evanjeliová radosť vyzýva kresťanov, aby
žili Izaiášovo proroctvo: „Duch Pána, Boha,
je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal,
poslal ma hlásať radostnú zvesť utláčaným.“
Túžime po tom, aby dobrá správa uzdravila naše zlomené srdcia a oslobodila nás
od všetkého, čo nás zväzuje a robí z nás
zajatcov.
3. deň: Svedectvo spoločenstva (Jer 31, 10 –
13, Ž 122, 1 Jn 4, 16b – 21, Jn 17, 20 – 23)
Viac ako desaťročie pôsobí v Lotyšsku
Chemin Neuf, medzinárodné katolícke
spoločenstvo s ekumenickým povolaním.
Jeho členmi sú katolíci i evanjelici. Spolu
zažívajú radosť, ktorá pramení zo spoločen-

LOTYŠSKO
Živý ekumenizmus.
Tieto slová vystihujú
súčasnú ekumenickú
situáciu v Lotyšsku.
Kresťania rôznych
tradícií sa čoraz
častejšie stretávajú pri
spoločných modlitbách
a vzájomnom zdieľaní
na mnohých miestach a pri rôznych príležitostiach. Dôvodom je aj fakt,
že tri najväčšie vierovyznania sú približne rovnako početné a popritom
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sú malé cirkvi veľmi aktívne. Lotyšsko je akýmsi rozvodím katolíckej, protestantskej a pravoslávnej tradície.
Podľa oficiálnych informácií z roku 2011 je v krajine 34,3 %
obyvateľov evanjelického vierovyznania, 25,1 % rímskokatolíckeho,
19,4 % tvoria pravoslávni a staroverci, 1,2 % sa hlási k iným kresťanským
cirkvám (baptistickej, adventistickej, apoštolskej a ďalším evanjelikálnym
cirkvám). Iné alebo žiadne náboženstvo uvádza 20 % Lotyšov. Oficiálne
je v krajine šesť náboženských tradícií: evanjelická, katolícka, baptistická,
pravoslávna, tradícia starovercov a židov.
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stva s Kristom, a takisto bolesť nejednoty.
Ako znamenie tohto rozdelenia kladú počas
večernej modlitby na oltár prázdnu paténu
a kalich. Ich skúsenosť inšpirovala toto
zamyslenie.
Rozdelenie medzi kresťanmi je prekážkou
evanjelizácie. Svet nemôže uveriť, že sme
Ježišovými učeníkmi, kým našej vzájomnej

Spoločenstvo kresťanských vedúcich
predstaviteľov formuje viditeľný prejav
ekumenického života v Lotyšsku. Stretávajú
sa na lotyšskom najvyššom vrchu Gaizins
a na iných miestach na štyridsaťhodinový
čas modlitieb a jednoduché spoločenstvo
pri spoločnom jedle. Tieto stretnutia sú
podporované nepretržitou modlitbou a bo-

„Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho
vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky
toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného
svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží
ľud; prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste
milosrdenstvo dosiahli.“ (1 Pt 2, 9 – 10)
láske niečo chýba. Cítime bolesť z tohto
rozdelenia, keď nemôžeme spolu prijímať
telo a krv Kristovu v Eucharistii – sviatosti
jednoty... Noc pred svojou smrťou sa Ježiš
modlil za jednotu a lásku medzi nami. Dnes
dvíhame svoje ruky a modlíme sa s Ježišom
za jednotu kresťanov. Modlíme sa za biskupov, ordinovaných služobníkov a členov
všetkých našich cirkví. Modlíme sa, aby nás
Svätý Duch všetkých viedol po tejto ceste
jednoty.
4. deň: Kňazský ľud povolaný zvestovať
evanjelium (Gn 17, 1 – 8, Ž 145, 8 – 12, Rim 10,
14 – 15, Mt 13, 3 – 9)
Tieto úvahy boli inšpirované producentmi
kresťanského programu Vertikale, ktorý sa
vysiela v nedeľu ráno. Náročná úloha zachovať tento kresťanský hlas v lotyšskej národnej televízii ich naučila, že len vtedy, keď sa
naučíme vnímať ostatných kresťanov ako
bratov a sestry, môžeme sa odvážiť priniesť
Božie slovo do verejného priestoru.
V dnešnom svete sa viac ako kedykoľvek
slová rinú ako potopa do našich domovov:
už nielen z našich rozhovorov, ale aj z televízie, rádia a teraz už aj zo sociálnych médií.
Tieto slová majú moc budovať, ale aj búrať.
Mnoho z tohto oceánu slov sa zdá nezmyselné – je to skôr odvádzanie pozornosti než
potrava pre dušu. Človek sa môže utopiť
v takom oceáne, kde nie je žiadne posolstvo,
ktorého by sme sa chytili. Ale my sme počuli
slovo záchrany, hodili nám ho ako záchranné lano. Volá nás do spoločenstva a priťahuje nás k jednote s ostatnými, ktorí ho
tiež počuli... Zjednotení ho môžeme hlásať
mocne: Ješua (Ježiš, hebr.) – Boh zachraňuje.
5. deň: Spoločenstvo apoštolov (Iz 56, 6 –
8, Ž 24, Sk 2, 37 – 42, Jn 13, 34 – 35)
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hoslužbou veriacich. Skúsenosť zakladateľa
Lotyšského domu modlitby pre všetky národy
inšpirovala toto zamyslenie.
Ježišovo prikázanie milovať jedni druhých
nie je teória. Naše spoločenstvo vzájomnej
lásky sa stáva konkrétnym, keď sa cielene
spolu zhromaždíme ako Kristovi učeníci,
aby sme v moci Ducha zotrvávali v bratskom spoločenstve a modlitbe. Čím viac sa
kresťania, a zvlášť ich vedúci predstavitelia,
spoločne stretávajú s Kristom, v pokore a trpezlivosti, tým viac sa zmenšujú predsudky,
tým viac objavujeme Krista jeden v druhom,
a tým viac sa stávame autentickými svedkami Božieho kráľovstva. Niekedy sa ekumenizmus môže zdať veľmi komplikovaný. Ale
radostné spoločenstvo, spolu zdieľané jedlo
a spoločné modlitby a chvály sú spôsobmi
apoštolskej jednoduchosti. Keď ich konáme,
poslúchame prikázanie vzájomnej lásky
a hlásame svoje amen na Kristovu modlitbu
za jednotu.
6. deň: Načúvajte tomuto snu (Gn 37, 5 –
8, Ž 126, Rim 12, 9 – 13, Jn 21, 25)
Kresťanská nejednota bolí. Cirkvi trpia pre
svoju neschopnosť zjednotiť sa ako jedna
rodina pri Pánovom stole, trpia pre rivalitu
a dejiny súperenia. Jedna odpoveď na nejednotu sa objavila v roku 2005 vo forme
ekumenického časopisu Kas Mus Vieno? (Čo
nás zjednocuje?) Skúsenosť pri tvorbe tohto
časopisu podnietila toto zamyslenie.
Jozef má sen, ktorý je posolstvom
od Boha. Keď však Jozef hovorí o tomto sne
svojim bratom, reagujú s hnevom a násilne,
lebo zo sna vyplýva, že sa mu musia pokloniť. Nakoniec hladomor doženie bratov
do Egypta a oni sa klaňajú Jozefovi. Nie je to
však moment poníženia a potupy, ktorého
sa báli, ale chvíľa zmierenia a milosti. Ježiš,

podobne ako Jozef, nám odhaľuje víziu, posolstvo o živote kráľovstva jeho Otca. Je to
vízia jednoty... Jednota, ktorú si Boh túžobne pre nás želá; vízia, ktorú nám predkladá,
ďaleko presahuje čokoľvek, čo dokážeme
vyjadriť v slovách alebo obsiahnuť v knihách. Táto vízia musí byť stelesnená v našich
životoch a v modlitbe a misii, ktorú konáme
spoločne s našimi bratmi a sestrami. Nadovšetko sa uskutočňuje v láske, ktorú preukazujeme jedni druhým.
7. deň: Pohostinnosť v modlitbe (Iz 62, 6 –
7, Ž 100, 1 Pt 4,7b – 10, Jn 4, 4 – 14)
Skúsenosť spoločnej modlitby každý deň
počas ôsmich dní Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov pomohla kresťanom v malom
mestečku Madona priateľsky sa schádzať. To
prinieslo svoje konkrétne ovocie v otvorení
ekumenickej modlitebnej kaplnky, v ktorej
sú plne zastúpené prvky evanjelickej, katolíckej i pravoslávnej tradície. Tu sa kresťania
stretávajú k neustálej spoločnej modlitbe
dvadsaťštyri hodín denne. Táto skúsenosť
stojí na pozadí nasledujúcich úvah.
Kým je ľud Boží rozdelený a kresťania sú
si navzájom odcudzení, sme ako Ježiš v Samárii, cudzinci v cudzej zemi, bez bezpečia,
bez občerstvenia a bez miesta na odpočinok.
Izraelský národ túžil po bezpečnom mieste,
kde by mohol vzývať Hospodina. Izaiáš nám
hovorí o veľkom skutku Pánovom: postavil
hliadky na múry Jeruzalema, aby ho jeho
ľud mohol bezpečne uctievať vo dne i v noci.
Počas týždňa modlitieb sa naše kostoly a kaplnky stávajú bezpečným miestom, miestom na odpočinok, kde ľudia môžu nájsť
občerstvenie a spojiť sa v modlitbe.
8. deň: Srdcia, ktoré horia pre jednotu (Iz
52, 7 – 9, Ž 30, Kol 1, 27 – 29, Lk 24, 13 – 36)
Rôznym cirkvám v Lotyšsku sa podarilo
spolupracovať pri evanjelizácii využitím Kurzu Alfa. Lotyši, ktorí prišli k viere prostredníctvom tohto programu, zostávajú otvorení
myšlienke učiť sa a byť obohatení darmi
ostatných kresťanských spoločenstiev. Táto
skúsenosť inšpirovala nasledujúce úvahy.
Sklamaní učeníci, ktorí opúšťajú Jeruzalem a idú do Emáuz, stratili nádej, že Ježiš
bol Mesiáš, a opúšťajú svoje spoločenstvo.
Je to cesta rozdelenia a odlúčenia. V kontraste k tomu sa vracajú do Jeruzalema plní
nádeje a s evanjeliovou správou na perách.
Je to posolstvo vzkriesenia, ktoré ich ženie
naspäť do srdca spoločenstva a k bratskému
spojeniu. Tak často sa kresťania pokúšajú
evanjelizovať s duchom súperenia. Chcú
naplniť svoje vlastné kostoly. Ambicióznosť
prevažuje nad túžbou, aby ďalší mohli počuť
životodarné posolstvo evanjelia. Pravá evanjelizácia je cestou z Emáuz do Jeruzalema,
cestou z odlúčenosti k jednote.

www.casopisslovo.sk

ROK MILOSRDENSTVA

Milosrdenstvo nad kajúcim Kainom
Helena Dudová OSsR
foto: orthodoxchurchquotes.com
JJ

Boh je milovník života, čo si môžeme
všimnúť už pri čítaní prvých veršov posvätného textu. Príbeh o dvoch bratoch, ktorých
životy zmenila závisť, sa nezačína krikom
obete a vraha, ale výkrikom radosti ženy,
ktorá privádza na svet nový život. Príbeh sa
začína oslavou života. Život Kaina a Ábela
je jedinečný a neopakovateľný. Každý z nich
je iný, tak ako je neopakovateľné znenie ich
mien. Každého z nich Boh chcel a miloval.
Boh nadväzuje s každým z nich iný vzťah.
Iný neznamená horší.
Odlišnosť vo vzťahu s Bohom sa týka toho
najintímnejšieho, osobného a neopakovateľného vo vzťahu medzi dvomi osobami. Stojíme pred tajomstvom Božích volieb, rozhodnutí, ktoré nie sme schopní úplne pochopiť.
Prečo si vybral práve Ábelovu obetu? Prečo
práve jeho, keď ani nebol prvorodený? To
vyjadruje absolútnu nezávislosť Boha vo
vzťahu s človekom. Je to totálny a ničím nezaslúžený Boží dar. Boh sa rozhodol vybrať
jedného z nich. A vybral si Ábela. Vybrať si
niečo neznamená odmietnuť iné ako horšie.
Znamená rozhodnúť sa pre jedno z niečoho.

My to však v našej ľudskej logike prijímame
ako odmietnutie, neprijatie nás. A tak to
vnímal aj Kain. Urazil sa na Boha, že neprijal
jeho obetu.
Narušenie vzťahu s Bohom viedlo k tomu,
že si svoju zlosť vylial na brata. Žiarlivosť,
závisť dokáže zabíjať vzťahy, ale aj ľudí.
Oslava života bola narušená krikom smrti,
slobodným rozhodnutím človeka, ktorý si
volí zlo a odmieta Boží plán.
Hriech však nemení základný vzťah Boha
k životu a k človeku. Hoci sa človek spreneveril Božiemu daru, Boh ostáva verný svojmu prísľubu dobra a života. Život pokračuje
ďalej, hoci bol zranený a narušený ľudským
hriechom. Život ukrýva v sebe semeno
hriechu, ale ide ďalej, lebo Boh, prameň
života, je verný svojmu prísľubu. Vidíme to
aj v tomto príbehu. Boh hľadá Kaina, aby
mu pomohol vyjsť z vlastného „úkrytu“,
priznať sa a prejaviť ľútosť. Boh chce byť
s ním a pomôcť mu prejsť aj cez dôsledky
zla, pre ktoré sa rozhodol, „lebo opravdivá
a vlastná povaha milosrdenstva sa prejavuje
tým, že si váži, udržuje a vyslobodzuje dobro
zo všetkých foriem zla, ktoré sa vyskytujú vo
svete a v človekovi“ (DM 6).
Neexistuje hriech, ktorý by mi Boh nedokázal odpustiť, lebo jeho láska je „väčšia ako
hriech, ako slabosť, ako márnosť stvorenia,

JJ

Mons. Ján Babjak SJ
Milí priatelia, drahí bratia a sestry, v novom
roku sa budem zamýšľať nad bulou Svätého
Otca Františka Misericordiae vultus, ktorou
vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.
Hneď v úvode, v prvom bode, tvrdí, že „Ježiš
Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva. Zdá
sa, že v týchto slovách je zhrnuté tajomstvo
kresťanskej viery. Milosrdenstvo sa totiž stalo
živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi z Nazareta“.
Boh je láska. A charakteristickým znakom
lásky je milosrdenstvo, odpúšťanie a darovanie
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sa milujúcemu bez hraníc. Taký je náš Boh,
nebeský Otec, Stvoriteľ sveta, k nám hriešnym
ľuďom. Nie je pomstiteľ ani tyran, ale láskavý
Otec, ktorý túži darovať večné šťastie každému
človekovi. Jeho láska je väčšia než každý hriech
človeka. I ten najväčší.
O Božej dobrote a láske k svetu, k všetkému stvoreniu a najmä k ľuďom nám prišiel
zvestovať jeho jednorodený Syn Ježiš Kristus.
Preto Svätý Otec František tvrdí, že Ježiš Kristus
je tvárou Otcovho milosrdenstva. Ježiš Kristus, prisľúbený Mesiáš, je naplnením Božieho
prísľubu z raja po spáchaní hriechu našich
prarodičov: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi
tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej
potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu
zraníš pätu.“ (Gn 3, 15)

SLOVO METROPOLITU

Bula Misericordiae vultus

je silnejšia ako smrť; je stále ochotná pozdvihnúť, odpúšťať, stále ochotná vyjsť v ústrety
márnotratnému synovi... Toto zjavenie
lásky sa volá milosrdenstvo“ (RH 9). Každý
z nás má v sebe niečo z Kaina aj z Ábela.
Nosíme v sebe niečo, čo môžeme iným aj
sebe odpustiť. Každý z nás je previnilec aj
ukrivdený. Kain zraňuje iných, ale v tom,
v čom raní iných, zraňuje aj seba. Ábel zasa
nosí v sebe vlastnú aj bratovu bolesť. Odpustenie potrebuje Kain aj Ábel. Nemôžeme žiť
plnosťou života dovtedy, dokedy v nás kričí
neodpustená rana.

V plnosti času Boh vyplnil svoj prísľub a poslal
na svet svojho Syna, ktorý sa narodil z Panny
Márie. Ježiš Kristus nám definitívne odhalil
i potvrdil Otcovu lásku ku každému z nás. Pred
svojím odchodom k Otcovi povedal apoštolom:
„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete
poznať aj môjho Otca.“ A apoštolovi Filipovi
povedal: „Kto mňa vidí, vidí Otca, ktorý ma
poslal.“ (Jn 14, 9) Ježiš svojím slovom, životom,
ale najmä svojou smrťou na dreve kríža potvrdil
svoju lásku k nebeskému Otcovi i k nám ľuďom.
Až takou bezhraničnou láskou nás Boh miloval a miluje. On nám ju v tomto Svätom roku
milosrdenstva chce zjaviť. Majme o ňu záujem,
prijmime ju a buďme Bohu za ňu vďační, lebo
nám prinesie do srdca šťastie.
Boh je náš nebeský Otec. Od neho všetci pochádzame a k nemu aj všetci cestou života smerujeme. Čím skôr si túto pravdu uvedomíme,
tým skôr môžeme zažiť Otcovo milosrdenstvo.
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ROZHOVOR

Ježiš
MEDZI NAMI
Marián Lipovský, člen skupiny Timothy, je spoluzakladateľom známeho festivalu
Campfest na ranči v Kráľovej Lehote a riaditeľ Mládeže pre Krista v strednej Európe,
ktorá spolupracuje s rôznymi cirkvami. Vo svojom živote tak zažíva praktický rozmer
ekumenizmu.
JJ

Juraj Gradoš

foto: archív M. Lipovského

Pán Lipovský, ako sa zrodil Campfest?
Campfest je dobrým príkladom toho, ako
môžu spolupracovať kresťania z rôznych
cirkví. V deväťdesiatych rokoch vznikla organizácia Sieť, v ktorej boli vedúci
rôznych organizácií, ktoré pracujú s mládežou na Slovensku. V mojom srdci vznikla
túžba, ktorej korene siahajú do minulosti,
keď sme robili rôzne akcie pre mladých
ľudí bez rozdielu vierovyznania. Chceli
sme preniesť tieto skúsenosti do festivalu, ktorý by bol naozaj kvalitný, s jasným
evanjelizačným a duchovným posolstvom
a otvorený mladým z rôznych cirkví na Slovensku. Tak sme v roku 1999 usporiadali
prvý Campfest. Tohto roka to bude už jeho
osemnásty ročník.


Mal Campfest od počiatku aj ekumenický rozmer?
Áno. Od počiatku išlo o spoluprácu ľudí
z rôznych cirkví, ktorí dali svoj život Ježišovi a mali srdce otvorené pre mladých ľudí.
Nikdy sa nepozeralo na to, kto je z akej
cirkvi. Dôležité bolo to, či chceme spolupracovať, či si vieme vážiť jeden druhého
a spolu zasiahnuť mladú generáciu na Slovensku evanjeliom.
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Ktorá výzva v oblasti ekumenizmu bola
pre vás na Campfeste najťažšia?
Najväčšou výzvou – nielen na Campfeste,
ale pri každej spolupráci – je otázka, či
budeme hľadať to, čo nás rozdeľuje, alebo
to, čo nás spája. Existujú oblasti, ktoré
sú medzi cirkvami odlišné, ale jadrom je
evanjelium Ježiša Krista, to, čo pre nás
urobil. A my sme mu uverili a prijali ho
za svojho Spasiteľa a Pána. Toto nás spája,
tak sme sa rozhodli, že práve na tejto
báze založíme Campfest. Budeme hľadať
spoločné oblasti, ktoré nás na Božom diele
spájajú, a to ostatné prenecháme jednotlivým cirkvám, aby to medzi sebou riešili
na patričných úrovniach. My sme hľadali
spôsob, ako zasiahnuť mladú generáciu
evanjeliom Ježiša Krista, ku ktorému sa
každá cirkev hlási a ktorému verí.


Ako sa zmenil váš pohľad na ekumenizmus na festivale počas jeho
sedemnástich ročníkov?
Vždy hovorím o tom, že festival nie je
umelo utvorená akcia, ale spolupráca
na poli ekumenizmu je možná iba vtedy,
ak spolupracujú priatelia zjednotení okolo
Pána Ježiša Krista, ktorí si vážia jeden
druhého. Takýchto ľudí je na Slovensku
veľa, a preto môžeme robiť Campfest spolu. Výsledkom je množstvo mladých ľudí,
ktorí na tento festival prídu a spoznávajú
osobne Ježiša Krista. A to je požehnanie
pre každého na Slovensku.


Ste aktívnym veriacim a pôsobíte
aj v Mládeži pre Krista. Ako sa ekumenizmus žije tam?
Uveril som vo svojich šestnástich. Vtedy
mi Ježiš ukázal, že zmysel života je v ňom.
V tom čase som sa aktívne venoval športu
a chodil do špeciálnej športovej školy. To
bol môj zmysel života. No keď som uveril,
Pán Boh zmenil moje priority, zameral
moje srdce na mladých ľudí, vznikla
kapela Timothy a začali sme spolupracovať
na príprave rôznych akcií. Takto vznikol
aj Klub knihy života. A to bol aj začiatok
Mládeže pre Krista na Slovensku. Nádherné na tom je, že naši spolupracovníci
pochádzajú z rôznych cirkví, a žiť a slúžiť
Kristovi je v ich životoch na prvom mieste.
Každý z nich urobil osobné rozhodnutie,
že sa dáva celý do jeho služby. Neriešime
to, kto je odkiaľ, ale ako si nás môže Ježiš
ešte viac použiť. Mládež pre Krista v praxi
znamená to, že rôzni ľudia z rôznych cirkví
milujúci Ježiša sa rozhodli slúžiť mladým
ľuďom tak, ako sa len dá. A to je krásne.


Mládež pre Krista má za sebou už
dve desiatky rokov pôsobenia
na Slovensku. Vnímate za tie roky
posun v dialógu medzi cirkvami či
veriacimi?
Myslím si, že každý dialóg je o tom, akí ľudia sa spolu rozprávajú a aké široké srdce
majú. Je to o tom, či chcú byť doktrinálni,

www.casopisslovo.sk

PRÍĎ, TVOJE KRÁĽOVSTV
O
(: Príď, tak príď, tvoje krá
ľovstvo,
príď medzi nás. :)

alebo hľadajú srdce a jednotu. Či hľadajú
veci, čo nás rozdeľujú, alebo tie, čo spájajú.
A nemalou mierou to ovplyvňuje aj ich
charakter. Ťažko sa mi odpovedá na túto
otázku, lebo s mnohými ľuďmi nemáme
rovnaké názory na detaily v teológii, ale
pre spoluprácu pri zvestovaní evanjelia to
nie je najdôležitejšie. Tu je dôležité srdce,
ako som spomínal. S niektorými ľuďmi,
ktorí nehľadajú oblasti, čo nás spájajú, ale
chcú si budovať svoj vlastný svet na svojom piesočku, sa veľmi ťažko hľadá priestor na dialóg. Ale toto je rovnaké i vo svete,
v bežných oblastiach. Ak dávame prioritu
tomu, čo nás rozdeľuje, ak to bude pre nás
dôležité, ťažko nájdeme spoločnú cestu,
ťažko budeme viesť dialóg. No ak hľadáme
to, čo nás spája, tak sa to dá. Verím, že to
naozaj závisí od ľudí. Bolo obdobie, keď sa
nám ťažšie spolupracovalo s inými cirkvami, a boli aj obdobia, keď to bolo ľahšie.
Vždy to záviselo od vedúcich osobností,
ktoré za tým stáli. Veľmi rád spolupracujem s ľuďmi, ktorí majú rovnakého Ducha
ako my. A ak vidím, že Boh sa rozhodol dať
svojho Svätého Ducha týmto ľuďom, tak
kto som ja, aby som s nimi nespolupracoval? Nechcem sa tváriť spravodlivejšie ako
náš nebeský Otec.


Ak by ste dnes mohli zmeniť jednu
vec v otázke ekumenizmu, čo by to
bolo?
Ťažká otázka. Ak by som mohol niečo
zmeniť, tak by sa to týkalo ľudí, ktorým
bola daná nejaká autorita, zverené nejaké
úlohy či práca na rôznych pozíciách v Cirkvi. Túžim, aby boli čo najbližšie k Ježišovi
Kristovi, aby pochopili jeho široké srdce
plné milosti a aby rozumeli jeho vôli.
A keď sa takíto ľudia, ktorým ide o to, aby
bol Ježiš v strede ich života, stretnú, vtedy
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môže ekumenizmus a navzájom
obohacujúca spolupráca naozaj
fungovať.
Ľuďom, ktorých život sa opiera
o iné oblasti – politiku, osobné
názory či o to, čo nás rozdeľuje, zo srdca prajem, aby sa to
zmenilo. Je mojou túžbou, aby
bol Ježiš v srdci, v strede života
každé lídra, každej autority. Ak
nás bude spájať Ježiš, budeme vnímať svet jeho očami,
robiť to, čo chce on, a milovať
jeho láskou. A takto budeme
schopní robiť skutky podľa
neho a jeho spôsobom. Toto
by som na Slovensku naozaj
rád videl.

Príď, tvoje kráľovstvo, sta
ň sa tvoja vôľa
na zemi ako v nebi, Otče
náš.
Príď, veď ty môžeš dať via
c, než viem prosiť,
vládneš a nik nie je Boh ako
ty.
1. Máš neporovnateľne via
c,
ako viem snívať,
viac, než si predstaviť vie
m.
Sprav cestu cez oceán
a rieku na púšti,
rob medzi nami, po čom
túžiš.
2. Tam, kde ty kraľuješ,
nevládne plač a hriech,
Prosíme, ty buď náš Pán.
Osloboď spútaných
a navráť zrak slepým,
nech tvoja sláva medzi na
mi býva.


Aká pieseň z vášho
repertoáru je pre vás symbolom
ekumenickej spolupráce?
Ja verím, že kresťanská spolupráca môže
nastať iba vtedy, ak spolupracujú ľudia
okolo Ježiša Krista a pod vedením Svätého
Ducha. To, čo Ježiš priniesol, keď zanechal svoj božský majestát a prišiel medzi
nás, je jeho kráľovstvo, a nás učí v ňom
žiť. Cítim, že toto mal Ježiš na srdci, keď
hovoril, nech staré pominie a príde nové,
nech sú väzni slobodní a putá padnú, nech
jeho radosť je tu namiesto smútku a plaču.
Keď ľudia, ktorí spolupracujú, takto žijú,
jeho kráľovstvo medzi nami rastie a rozširuje sa. Preto vnímam pieseň Príď, tvoje
kráľovstvo ako silné posolstvo a modlitbu.
Táto pieseň je mi blízka. Spievali sme ju
na Campfeste pred šesťtisíc ľuďmi a často
ju spievame aj na koncertoch skupiny
Timothy. Je to naša modlitba, naša prosba.
Nech Ježiš medzi nami kraľuje.


Ako vnímate žiadanú
jednotu v Cirkvi?
Na Cirkvi je krásne práve to, že ju Ježiš
vníma ako svoje telo. Napriek tomu sa
všetci líšime svojimi schopnosťami i možnosťami a podobne ako v našom tele má
každá jeho časť svoju špecifickú funkciu.
Nie sme jedno veľké ucho ani jedno oko.
Len si predstavte, že by nejaká veľká hlava
skákala po ulici. To by už nebolo telo, ale
anomália. Jednota tela nie je v tom, že
je každá jeho časť rovnaká. Je ako lúka
s množstvom kvetov a organizmov žijúcich
vo vzájomnej symbióze. Je to jednota
v rozmanitosti. Množstvo farieb, a predsa
jeden obraz. Boh miluje, ak sa nehráme
na niekoho iného, ak sme tým, kým sme,
a predsa máme široké srdce pre ľudí okolo
seba. Túžim vidieť, ako Božie kráľovstvo
rastie medzi nami a v životoch ľudí na Slovensku. Tam, kde on kraľuje, nevládne plač
a hriech.
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SVEDECTVO

Obnoví tvoj príbytok
Helenka
foto: flickr.com
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Mám 45 rokov, päť detí, úžasného manžela
a prežívam už 25 krásnych rokov manželstva. Toto svedectvo nechcem písať preto,
aby som ním hodila na plecia manželov
ťažké bremeno, ale naopak, aby som
ohlásila, že v manželstve sa dá žiť sexualita v slobode. Božie slovo hovorí: „On mu
povedal: ,Milovať budeš Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom, celou svojou dušou
a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé
prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý
Zákon i Proroci.‘“ (Mt 22, 37 – 40) A práve
toto sa stalo v našom manželstve pravdou
a prinieslo nám do manželstva život. Keď
sme sa zobrali, tak sme sa s mojím manželom Robkom rozhodli, že budeme mať
najmenej štyri deti. Keď sa nám narodili prví
dvaja vytúžení synovia a tretieho som nosila
pod srdcom, zistili sme, že obidvaja chlapci
majú hemofíliu stredne ťažkého stupňa
(jednoducho povedané, krvácavá choroba,
strata zrážanlivosti krvi) a náš najstarší
syn mal k tomu ešte ťažkú poruchu sluchu

na hranici hluchoty. Bola to pre nás veľmi
ťažká rana. Lekári nám povedali, že je veľká
pravdepodobnosť, že každý ďalší chlapec
bude mať na 99 % túto chorobu. A keď sa
zistilo, že pod srdcom nosím chlapčeka,
navrhovali nám interrupciu, čo sme rázne
odmietli. Po narodení tretieho chlapčeka
nám lekári oznámili, že aj on má hemofíliu.
Začali sme pociťovať tlak okolia, hlavne zo
strany niektorých lekárov (česť výnimkám),
že sme nezodpovední a že by sme to mali

Úsilia sestry Terézie o plný duchovný život neboli negatívne; nešlo jej len o vyhýbanie sa
hriechu, ako to často býva u začiatočníkov v duchovnom živote. Usilovala sa o to, aby bola
citlivá na vnuknutia Ducha Svätého a pozitívne na ne odpovedala. Uvedomovala si, že na to je
potrebná vôľa a ochota spolupracovať s Božou milosťou.
„Páčiť sa Bohu znamenalo pre Teréziu len jednu vec – plniť jeho vôľu,“ napísal o nej otec
Bradley. „Preto neúnavne opakovala, že milujeme vôľou, nie citom.“
Keďže bola verná Pánu Bohu a otvorená jeho milosti, začínala čoraz lepšie chápať zmysel
a cieľ svojho života.
„Božím úmyslom v mojom živote,“ zapísala si, „je vo všeobecnosti toto: Učiť ľudí, že Spasiteľovo prisľúbenie – ‚Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať;
prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.‘ – sa predkladá každej duši bez ohľadu na jej
povolanie. Je to dokonalé uskutočňovanie Ježišovej a našej modlitby: ‚Príď kráľovstvo tvoje.‘
Mojím bezprostredným povolaním je napomáhať svätosť komunity (a všetkých Kristových
neviest, ktoré sú zapojené do činného života) silou príkladu a slova, aby si uvedomovali, že Pán
Boh veľmi túži duchovne sa s nimi zjednotiť a že tento život jednoty vôbec neprekáža ich stavu,
ba je jedinou nevyhnutnou vecou, lebo od nej závisí plodnosť každej činnosti.“
Sestra Terézia si už v noviciáte uvedomovala osobitné poslanie, o ktorom bola úprimne
presvedčená, že pochádza od Boha, že je jeho vôľou. Jej posolstvo nebolo ničím novým. Išlo
tu o jednu pravdu, vyplývajúcu zo základných právd kresťanského náboženstva: o našu účasť
na živote samého Boha. V duchovnej obnove celej Cirkvi alebo jej jednotlivých údov nie sú
zvyčajne dôležité nové pravdy, nové poznanie, ale skôr vnútorné prežitie niektorej jestvujúcej
náboženskej pravdy.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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riešiť, pričom nám dávali rôzne pre nás
neprijateľné návrhy. Tento tlak a zároveň
každodenný boj s touto chorobou pri našich
malých chlapcoch, ktorí mali časté úrazy,
nás dostal do takého psychického stavu, že
sme sa rozhodli, že už nebudeme mať deti.
Začali sme brániť počatiu bez používania
akejkoľvek antikoncepcie. Bol to pre nás veľmi ťažký čas a ja ako žena som sa v tom čase
vôbec nepoznala, nepoznala som plodné
a neplodné dni. V tom čase sme s manželom
vstúpili do malého kresťanského rodinného
spoločenstva, kde som sa s týmto naším
problémom zdieľala. V spoločenstve sme
sa dohodli, že sa budeme za tento problém
modliť. Začali sme do tohto problému volať
Boha. Prosili sme, aby naše manželské lôžko
nebolo pre nás otroctvom, bremenom ani

miestom bolesti, ale aby sa stalo oltárom
našej vzájomnej lásky a sebadarovania.
Spoločenstvo k nám zavolalo manželov
Predáčovcov, ktorí nám urobili kurz plánovania rodičovstva. Postupne som sa naučila
spoznávať plodné a neplodné dni. Môj
manžel mi bol pri tomto spoznávaní veľkou
oporou. Zároveň sme si kúpili prístrojček,
ktorý nám taktiež pomáhal rozpoznávať
plodné a neplodné dni.
Počas tohto obdobia, keď som sa spoznávala, sme s manželom zabraňovali počatiu, lebo ja som mala veľký strach znova
otehotnieť. No aj napriek tomu, že sme sa
v tom čase mohli ako manželia vzájomne
zjednocovať, kedy sme chceli, neprinieslo to
do nášho manželstva slobodu a požehnanie.
Skôr naopak. Naše manželské zjednocovanie
sa premenilo len na telesné úkony, ktoré
nám neprinášali slobodu, ale skôr sa nám
zdalo, akoby sa sexualita v tom čase stávala
pre nás modlou a akoby sme sa na druhej
strane s manželom začali odcudzovať. Je to
zaujímavé zistenie, ale pravdivé.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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Juraj Gradoš
V polovici novembra prebehla našimi
médiami správa agentúry Reuters, ktorá hovorila o vytvorení akejsi malej schengenskej
zóny. Tá by zahŕňala krajiny, ktoré nie sú
priamo ohrozené migrantmi. Holandská vláda po búrlivých reakciách dotknutých krajín
tento návrh neskôr dementovala. December
zasa znel v tónine britskej vlády, ktorá chce
obmedziť sociálne dávky pre obyvateľov
pochádzajúcich z východnej časti Európskej
únie. A nad touto polemikou sa vznáša rozhodnutie ministrov vnútra Európskej únie
ohľadom kvót na prijímanie utečencov.
Všetky tieto kroky svedčia o pokuse
akejsi jednoty a zároveň o jej nahlodávaní,
o hľadaní ciest, ako túto jednotu zmariť, ako
sa z nej vymaniť alebo ju prispôsobiť svojim
predstavám. Lenže potom sa z jednoty stáva
totalizmus jedného národa či jednej ideológie. Jednota nie je uniformita, jednota je hľadanie priestoru na spoločný život v rôznosti,
hľadanie základu, ktorý nás spája.
Európska únia bola položená na teritóriu
voľného obchodu, a preto útok na Schengen
či na rovnaké práva všetkých jej občanov je

útokom priamo na úniu. Ale hoci z Bruselu
často počuť hlasy volajúce po „rovnakom
zakrivení banánov“, únia si ponechala značnú mieru na hľadanie kompromisu, riešenia, ktoré prijmú všetci. Rozhodnutie rady
ministrov je diktátom väčšiny, diktátom
mocných. Ak takéto útoky budú pokračovať,
únia sa buď rozpadne, alebo v nej zavládne
totalita, uniformita jedného názoru nad druhým, jednej polovice európskych národov
nad druhými.
Lenže politici sú obrazom nás, našich
životov, našich rodín. I v nich by sme mali
hľadať priestor na jednotu, na hľadanie
kompromisu medzi názormi. Nemal by tam
byť priestor na totalitu jednej osoby a jej
názoru. Naopak, mal by tam byť priestor na diskusiu, kde sa názory a postoje
vyjavia v celej šírke. Práve tu sa cibria mladí
„dospelí“. Tu pochopia rodičov a ich názory.
Samostatným a slobodným ľuďom už nemožno prikazovať, svoj názor treba obhájiť
a vysvetliť.
Ježiš prišiel na tento svet a učí nás. A to
nielen slovami, ale najmä skutkami. Nestavia sa proti lídrom, sám ním je. Stavia sa
proti mocným. Mať moc nad iným človekom znamená poprieť Boží dar slobody
v ňom, vyvolávať v ňom strach, ba až obavu
o vlastný život. Takto žili mnohí migranti.

AKTUÁLNE

Jednota či totalita?

Ježiš nás učí, aby sme neboli mocnými, ale
lídrami. Aby sme si opásali zásteru a umyli
nohy tým, ktorých vedieme – svojej žene,
manželovi, deťom. Aby sme sa o nich
s láskou starali, aby sme budovali vzájomné
vzťahy založené na Bohu. Ak toto dokážeme
v rodinách, potom sa to pretransformuje
i do každého spoločenstva, ktoré tieto rodiny tvoria – komunita, farnosť, štát, cirkev...
Vzdať sa moci, túžby po nej, je základom
rozhodnutia nasledovať Ježiša. Je základom
bytia každého kresťana. Kresťan už nežije
to, čo chce, ako chce, ale žije život Boha
v sebe. Nehľadá moc nad inými, lebo sa
vzdal moci nad sebou samým, nad svojím
životom. Ale čím stojí človek vyššie, tým
väčšie je pokušenie moci, a tým musí byť
aj jeho rozhodnutie žiť bez nej a v službe,
rozhodnutie držať sa Ježiša, pevnejšie.
Cirkev by mala byť v tomto bode učiteľkou národov a politikov. My, kresťania
tretieho milénia, by sme ich mali svojím
príkladom učiť, že sa dá žiť jednota. Jednota
okolo Krista. Jednota schopná milovať Boha
v bratovi, hoci (či práve preto), že je iný.
Jednota v prijímaní rôznych názorov a v hľadaní múdreho konsenzu. A hoci Cirkev
nie je demokratická, nesmie byť ani jeden
z tých, ktorí vedú veriacich, hluchý. Musí byť
schopný počuť hlas tých za ním. Ich nárek,
rady i radosť. Schopný vnímať ich život, byť
jeho súčasťou. Lenže to chce odvahu. Odvahu zaprieť samého seba, vziať svoju povahu,
minulosť, trápenia ako kríž a nasledovať
svojho učiteľa. Dokážeme to?

NÁVRAT RADÍ

O vďačnosti s prof. Matějčekom
JJ

Adriana Krotká
Bezpodmienečná láska znamená, že to, čo
v mene lásky robíme, nemá viesť k očakávaniu
vďačnosti. Očakávanie vďačnosti je do istej
miery synonymom osobnej malichernosti.
Vyvolávať pocit vďačnosti je ako vyvolávať pocit
závislosti od niekoho. Komu mám byť vďačný,
od toho som závislý – to všetko je vecou znižovania mojich schopností a zvyšovania zásluh
druhého. Ale vývoj človeka je taký. Sme závislí.
Ale to, že sme závislí, nie je naša vina. Sme vo
vývoji a potrebujeme pomoc. A deti obzvlášť.
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Dá sa vychovať k vďačnosti?
Poznáte ten pocit, keď vás dieťa zarmútilo
svojou nevďačnosťou? Máločo sa nás tak dotkne, máločo tak zabolí. Myslíme si, že im niečo
vzácneho dávame alebo niečo mimoriadne pre
ne robíme, ale ony to tak neberú. Platí tu totiž
stará pravda, že nezáleží na tom, čo sa komu
dáva, ale čo to dáva tomu, kto prijíma. Sú to dve
strany. A kde sú dve strany, tam musí byť i vzťah.
Čo to znamená byť vďačný? Mohli by sme
vytvoriť celý zoznam situácií, v ktorých zakúšame pocit vďačnosti – keď je nám splnená
túžba, keď sme obdarovaní, keď sa nám dostalo
pomoci v núdzi, keď sme sa previnili a bolo
nám odpustené... Vždy je tu vzťah medzi tým,
kto dáva, a tým, kto prijíma – v podstate vzťah
záujmu, angažovanosti, lásky. Bez osobného

vzťahu niet vďačnosti alebo aspoň cesta k nej je
oveľa ťažšia.
Vychovať niekoho k vďačnosti znamená učiniť ho vnímavým a citlivým a schopným tohto
prežitku. Taká výchova nemá žiadne zvláštne
zákonitosti. Jej základnou podmienkou je, aby
medzi dieťaťom a jeho vychovávateľmi bol
hlboký a vrelý citový vzťah – láska jedného voči
druhému, aby si mohli robiť radosť, aby si mohli
pomáhať, ale aby ich taktiež mrzelo, keby jeden
druhému nejako ublížili.
No aby naše deti voči nám pocítili tú najvyššiu vďačnosť, vďačnosť za dar života, na to si
budeme musieť počkať, až dospejú, až samy
budú mať svoje vďačné/nevďačné deti, až v živote samy a bez nás spoznajú, že mnohé z toho,
čo prijali, vôbec nebolo samozrejmé.
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SLOVO V RODINE

DOMÁCA cirkev
Na ikone Svätej rodiny, ktorá v Roku rodiny putovala po rodinách Prešovskej archieparchie,
vidíme medzi sv. Jozefom a Pannou Máriou Ježiša Krista, ktorý má vo svätožiare napísané
grécke slová ho on (som, ktorý som), ktoré poukazujú na to, že je pravý Boh. Podobne
aj v udalosti z Matúšovho evanjelia (Mt 2, 13 – 23) vidíme Ježiša Krista medzi Jozefom
a Máriou. Je stredobodom ich života, preto ho všemožne chránia.
Ľubomír Petrík
Foto: D. Guzi
JJ

Domáca cirkev – Kristus medzi nami
Prítomnosť Ježiša v rodine z nej vytvára
domácu cirkev. Teda kresťanská rodina je
domácou cirkvou, pretože je v nej prítomný
Ježiš. On požehnal manželstvo a predovšet-
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kým skrze túto sviatosť je uprostred rodiny.
Preto sme ako kresťania povolaní chrániť
jeho prítomnosť medzi nami. Lebo kresťanská rodina má vo svojom strede Ježiša.
Niekedy Cirkev chápeme ako niečo
mimo nás, a to aj napriek tomu, že sme
boli krstom začlenení do tohto živého
Kristovho mystického tela. Niekedy ju však
nesprávne vnímame tak, že ju tvoria iba
biskupi a kňazi. Práve pohľad na rodinu ako
na domácu cirkev nám môže pomôcť vidieť

Cirkev správne, že ju vytvárame všetci ako
jeden Boží ľud. Rodina nie je len základnou
bunkou spoločnosti, ale je aj základným
spoločenstvom Cirkvi.
Cirkev je spoločenstvom hriešnikov, ku
ktorým prišiel Ježiš, aby ich vykúpil svojou krvou. Aj rodina – domáca cirkev – je
spoločenstvom slabých ľudí, ktorých však
Boh nenechal napospas osudu, ale poslal im
svojho Syna, aby ich zachránil. Boh je tak
naším najväčším dobrodincom.

www.casopisslovo.sk

Príklad sv. Jozefa
Nemôžeme si nevšimnúť, ako sa Boh
rozpráva so sv. Jozefom. Ak má byť rodina
skutočne domácou cirkvou, musí v nej
muž nadobudnúť to miesto, ktoré mu v nej
oprávnene, podľa Božieho zámeru patrí.
Všimnime si, že keď Mária, ktorá už bola
zasnúbená s Jozefom, vyslovila svoje áno,
vytvorila sa nazaretská rodina a od tej chvíle
akoby Boh prestal komunikovať s Máriou
a komunikuje s Jozefom, ktorý bol pred
Mojžišovým zákonom otcom. Hoci v tejto rodine bola rozhodne „dokonalejšou
bytosťou“ žena, napriek tomu Boh všetko
organizovanie rodiny chce robiť skrze muža.
V tomto zmysle niektorí cirkevní otcovia
hovoria, že manžel, otec v kresťanskej rodine je ako biskup tejto domácej cirkvi.
V jednej katechéze o ikone Svätej rodiny
sa hovorí, že keď Jozef rozhodol, kam pôjdu,
Mária nezačala vymenovávať svoje priority,
aby presadila svoj názor. Jozef však všetky
rozhodnutia pri organizovaní rodiny robil
po rozhovore s Bohom. A žena veľmi dobre
vycíti, či muž rozhoduje ako egoista, alebo
či je jeho rozhodnutie riadené Božím Duchom. Keď vidí, že muž rozhoduje z Božej
vôle, vtedy je šťastná, že ho môže poslúchať,
že ho môže nasledovať. Preto muž svojou pokorou pri rozhodovaní môže veľmi
pomôcť manželke s poslušnosťou. Na druhej
strane žena svojou poslušnosťou pomáha
mužovi budovať pocit zodpovednosti. Preto
manžel prv než vynesie nejaké rozhodnutie,
má sa poradiť s Bohom. Preto je dôležitá
aj spoločná modlitba manželov i spoločná
modlitba v rodine.
Je dôležité aj to, aby keď otec o niečom
rozhodne, žena podporila jeho slovo u detí.
Vtedy deti vidia jednotu manželov. Vidia, že
rodičia sú jedno telo a jeden duch.

Manželstvo podľa Božieho plánu
O manželstve veľmi otvorene píše sv. Pavol
Efezanom: „Ustavične vzdávajte vďaky
za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána
Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým
v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom
ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako
je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak
aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky ako aj Kristus miluje Cirkev
a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil
očistným kúpeľom vody a slovom, aby si
sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet
škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného,
ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj
muži povinní milovať svoje manželky ako
vlastné telá. Kto miluje svoju manželku,
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miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal
v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi
jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku
a pripúta sa k svojej manželke, a budú dvaja
v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja
hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý
jeden nech miluje svoju manželku ako seba
samého. A manželka nech si ctí muža.“
Toto Božie slovo znie v našich cerkvách
pri sobášoch. Na prvé počutie sa môže zdať,
akoby podceňovalo ženu, pretože má byť
poslušná manželovi. Všimnime si však,
že najprv muž má milovať ženu tak, že za ňu
položí život. Teda každý deň urobí všetko
preto, aby jeho manželka bola šťastná. A je
tu ešte dôležité to, že keď sv. Pavol hovorí
o manželstve, nakoniec povie, že hovorí
o Kristovi a Cirkvi. Čo to znamená? Božie
slovo nám ponúka najkrajší pohľad na manželstvo, pretože v ňom muž reprezentuje
Krista a manželka jeho nevestu Cirkev.
Neexistuje hlbší a krajší obraz manželstva
a rodiny. Toto Božie slovo nehovorí o žiadnej otrockej poslušnosti, pretože manželia
sú si v manželstve rovní, ale hovorí o tom, že
kresťanské manželstvo môže byť obrazom
lásky, ktorá je medzi Kristom a jeho nevestou Cirkvou a medzi Cirkvou a jej ženíchom
Kristom. Cirkev nasleduje Krista, ktorý ju
miluje až na smrť.

ská rodina je rodina s Kristom uprostred.
Oprieť sa o neho znamená, že naša láska
k manželskému partnerovi či k deťom alebo
rodičom nebude závisieť od toho, nakoľko
je nám nimi opätovaná, ale od toho, že nás
ňou nekonečne zahŕňa Boh, ktorému chceme každý deň znova uveriť.

Viera v rodine
a jej odovzdávanie deťom
Božie slovo ďalej hovorí: „Deti, poslúchajte
svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé
prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre
bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia,
nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.“
V rodine ako domácej cirkvi sa odovzdáva
viera. To je podstatné v kresťanskej výchove, aby bol skrze rodičov sprostredkovaný
najväčší Boží dar – viera. Preto je potrebné,
aby si rodiny vedeli nájsť čas čítať spolu
Božie slovo a rozprávať sa o ňom, akú
skúsenosť s ním jednotliví členovia rodiny
majú. Potom je dôležitá spoločná modlitba
manželov a spoločná modlitba rodiny, ale aj
osobná modlitba každého v rodine. Veľmi
nám môže v raste našej viery a na ceste
nášho obrátenia, ktoré všetci potrebujeme,
pomáhať slávenie svätej liturgie v chráme,

Láska, ktorú má manžel voči svojej manželke,
sa mu predsa môže vrátiť, lebo keď bude vidieť
svoju manželku šťastnú, aj jemu to pridá na šťastí,
a keď manželka bude vidieť šťastného svojho
manžela, aj ju to obšťastní. Láska medzi manželmi
je predsa vzájomným obohatením.
Neprehliadnime ešte jednu vetu: Kto
miluje svoju manželku, miluje seba samého.
Čo to znamená? Láska, ktorú má manžel
voči svojej manželke, sa mu predsa môže
vrátiť, lebo keď bude vidieť svoju manželku
šťastnú, aj jemu to pridá na šťastí, a keď
manželka bude vidieť šťastného svojho
manžela, aj ju to obšťastní. Láska medzi
manželmi je predsa vzájomným obohatením. Prečo prijímame sviatosť manželstva
a rodinu? Aby sme boli šťastní, a predovšetkým, aby bol šťastný ten druhý v manželstve
a rodine – moja manželka, môj manžel, naši
najbližší. Ale nenamýšľajme si, že túto našu
túžbu po šťastí dokáže dokonale naplniť slabý človek – manžel alebo manželka, rodičia
alebo deti. Iba Boh je naplnením našej túžby
po šťastí. Preto prijať sviatostné manželstvo
znamená prijať Ježiša Krista. Preto kresťan-

hlavne v nedeľu a vo sviatok, a prijímanie
sviatostí. Účasťou na slávení svätej liturgie
oslavujeme Boha a vzdávame mu vďaky
za jeho lásku, za všetky jeho dobrodenia,
lebo on je prvý, kto nás miluje. My už môžeme iba odpovedať na jeho lásku. Zároveň
je liturgia spomienkou a sprítomnením Kristovho veľkonočného tajomstva, ktorým sme
boli zachránení. Boh je hoden našej chvály.
Ak by sme ho neoslavovali my, jeho učeníci,
kto potom? Majú ho azda oslavovať kamene
alebo neveriaci ľudia?
Kto nám môže pomáhať a zaručiť, aby
naša rodina bola naozaj domácou cirkvou
podľa Božieho zámeru, aby sa v nej realizovalo Božie slovo, ktoré sme si dnes pripomenuli? Jedine Ježiš Kristus. Prosme ho, aby
sme mu prítomnému v našich rodinách i vo
všeobecnej Cirkvi stále verili a dôverovali.
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KATECHÉZA

Ktorí ste v Krista pokrstení
Marko Durlák
foto: J. Kron
JJ

Celá prvá polovica januára nás duchom prenáša k Jordánu, kde Pán skláňa svoju hlavu
pred Jánom Predchodcom a prijíma od neho
krst. Sviatok Bohozjavenia nesie v byzantsko-slovanskej tradícii aj názov Prosviščénije – Osvietenie. Využívam túto príležitosť
na to, aby sme počas tohto roka uvažovali
o obradoch, zmysle a význame sviatosti
krstu, nášho osobného osvietenia. Väčšina
z nás prijala krst vo veku novorodenca. Nevnímali sme jeho prijatie a tým menej sme
mohli pochopiť jeho význam. Skúsme to
preto urobiť v nasledujúcich katechézach.
Každý, kto sa chcel stať kresťanom a nosiť
Kristovo meno i jeho spôsob života, mohol prijať krst až po dlhšej príprave. Toto
obdobie prípravy sa nazývalo katechumenát. Táto príprava trvala dlhší čas, obyčajne
dva roky. V súčasnosti je celý čas čakania
na krst vyjadrený v obrade, ktorý nesie
názov Modlitby na ustanovenie ohláseného
(katechumena). Krst je paschálne tajomstvo
a slovo pascha znamená prechod. Tento
prechod sa začína už v prípravnom obrade
a tvorí ozajstný začiatok toho, čo neskôr
nájde svoje naplnenie v tajomstve vody
a Ducha. Obrad na ustanovenie ohláseného
sa začína poznámkou: „Tomu, kto chce pri-

jať osvietenie, (kňaz) rozviaže pás, zoblečie
ho a zobuje. Potom ho oblečeného v jedinom rúchu, neprepásaného, bez pokrývky
hlavy a neobutého, so spustenými rukami
obráti smerom na východ. Tri razy mu urobí
znamenie kríža na čele i na hrudi, kladie
mu ruku na hlavu a hovorí (modlitbu).”
Už samotný obsah tejto rubriky nám dáva
tušiť, že má na mysli dospelého, ktorý žiada
o krst. A hoci neskoršia prax Cirkvi je krstiť
malé deti, obrad krstu si aj naďalej ponechal
takú štruktúru, ako by šlo o krst dospelého.
Keď sa v prvotnej cirkvi niekto rozhodol prijať krst, priviedli ho k miestnemu biskupovi
jeho tzv. vosprijémniky, v našom chápaní
krstní rodičia. Oni mali byť garantmi toho,
že ten, kto sa rozhodol prijať krst, berie toto
rozhodnutie vážne. Keď sa biskup presvedčil
o vážnosti jeho úmyslu, zapísal ho do zoznamu čakateľov – katechumenov. Potom nad
ním urobil trikrát znamenie kríža a položil
mu ruky na hlavu. Bolo to gesto, ktoré
chcelo vyjadriť, že sám Kristus prijíma tohto
kandidáta a jeho meno zapisuje do knihy
života. V časoch sv. Jána Zlatoústeho sa tento obrad konal na začiatku Veľkého pôstu.
Tieto skutočnosti sú obsiahnuté v modlitbe,
ktorú aj dnes kňaz prednáša týmito slovami:
„Pane, Bože pravdy, v mene tvojom i tvojho jednorodeného Syna, i tvojho Svätého
Ducha kladiem svoju ruku na tvojho služobníka... Zapíš ho do knihy svojho života
a zjednoť so stádom tvojho dedičstva, aby

JJ

Antónia Rabatínová
Symbol má moc, ktorou pôsobí na človeka
a oslovuje ho. Symbol vždy obsahuje viac, ako
sme schopní na prvý pohľad vidieť. Mnohé
jednoduché symboly nachádzajú svoje uplatnenie v magických rituáloch, v rámci ktorých sú
nositeľmi hlbokých posolstiev.
Kruh predstavuje v mágii nekonečnosť existencie. Je najuniverzálnejším symbolom mágie.
Neprerušená línia symbolizuje dokonalosť,
večnosť a nekonečný cyklus stvorenia, zániku
a obnovy. Kruh je symbolom sily ducha, života
a jeho cyklov. Počas magických rituálov sa kruh
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kreslí ako ochrana okolo človeka, miesta či
veci, pričom má platiť, že to, čo je vnútri kruhu,
nemôže von, a čo je za hranicou kruhu, nemôže
dovnútra.
Štvorec je symbolom hmoty. Predstavuje
stabilitu i konečnosť hmotného sveta. Kruh
v štvorci je znakom osobnej celistvosti. Spojenie
ducha (kruh) a tela (štvorec) je základným
bodom mnohých magických rituálov.
Trojuholník predstavuje základnú trojicu –
začiatok, stred a koniec, ale aj narodenie, život
a smrť. Je alchymistickým symbolom živlu ohňa.
Pri praktickej mágii slúži ako zameriavač energie. Trojuholník postavený na základni energiu
vysiela, trojuholník postavený na špici energiu
odoberá. Spojením týchto dvoch trojuholníkov
vzniká hexagram (šesťcípa hviezda). Spojením

VAROVANIE

Magické symboly

sa v ňom oslávilo tvoje sväté meno i tvojho
milovaného Syna, nášho Pána, Ježiša Krista,
i tvojho životodarného Ducha.“ Toto je
začiatok skutočného, pravého života, keď sa
v nás môže osláviť meno trojjediného Boha.

štvorca a trojuholníkov vzniká pyramída, ktorá
údajne vytvára ideálne podmienky na fyzickú
i duchovnú regeneráciu.
Kríž v magických rituáloch spája dva protiklady – nebo a zem, život a smrť, svetlo a tmu. Kríž
v tvare písmena X je symbolom zákazu, zároveň
však ochranným symbolom zabraňujúcim prenikaniu zla. Spojením nerovnoramenného kríža
s kruhom vzniká keltský kríž alebo ankh, ktoré
symbolizujú spojenie mužskosti a ženskosti, silu
plodnosti.
Špirála je symbolom cesty do vlastného
vnútra alebo von z neho. Špirála nakreslená
na tele z neho podľa smeru otáčania vyťahuje
alebo, naopak, doň posiela energiu. Dôležitá je
jej pravotočivosť alebo ľavotočivosť. Pravotočivá špirála energiu vyžaruje, ľavotočivá berie.
V magických rituáloch sa ľavotočivá špirála
využíva pri „liečení“ chorôb, pretože pomocou
nej liečiteľ z tela „vyťahuje zlú energiu“.
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SLOVO O IKONE

Zvestovanie Bohorodičke
JJ

Milan Gábor

foto: M. Čekan
V chrámoch grécko-slovanského obradu
sa na ikonostase môžeme s vyobrazením
zvestovania stretnúť dvakrát. Jeden výjav
sa nachádza na cárskych dverách a druhý
v rade sviatkov.

Zvestovanie na cárskych dverách
Už prorok Ezechiel vo videní prirovnáva Bohorodičku k bráne, cez ktorú príde na svet
Mesiáš: „Potom ma viedol naspäť cez vonkajšiu bránu svätyne, bola však zatvorená.
A Pán mi riekol: ,Táto brána bude zatvorená;
neotvorí sa a nik cez ňu neprejde, lebo cez
ňu vtiahol Pán, Boh Izraela, preto bude
zatvorená.‘“ (Ez 44, 1 – 2) V tomto kontexte
môžeme vnímať symboliku cárskych dverí,
ktorými sa vstupuje do svätyne. Na nich
sa v 11. storočí objavuje scéna zvestovania.
Brána je symbolickým obrazom Krista, ktorý
o sebe povedal: „Ja som brána k ovciam“ (Jn
10, 7), ale aj Bohorodičky, v ktorej lone sa
počal. Keď kňaz vstupuje do chrámu, pred
slávením liturgie sa pred ikonostasom modlí
vstupné modlitby. V záverečnom kajúcom
tropári sa obracia na Bohorodičku slovami:
„Požehnaná Bohorodička, otvor nám bránu
milosrdenstva. V teba dúfame, nedaj nám
zahynúť, ale daj, aby sme sa skrze teba
zbavili svojich bied, veď ty si spása kresťanského rodu.“ Po pobozkaní ikony Krista sa

pred ikonou Bohorodičky modlí: „Bohorodička, ty si prameň milosrdenstva, urob nás
hodnými tvojho súcitu, pozri na hriešny ľud
a tak ako vždy prejav svoju silu, veď v teba
dúfame. Raduj sa, spievame ako kedysi Gabriel, veľvojvodca beztelesných síl.“
Na cárskych dverách, ktoré predstavujú
nebeské dvere, je zobrazovaná udalosť zvestovania ako počiatok nášho vykúpenia a tiež
kvôli spomienke, že vtelením Božieho Slova
sa nám otvorilo nebo. Zobrazením štyroch
evanjelistov sa poukazuje na ich ohlasovanie. Oni podobne ako archanjel Gabriel
v Nazarete zvestovali radostnú zvesť o spáse.
Vo svetle Nového zákona sa v živote
byzantskej cirkvi po zvestovaní „zem stala
nebom“, a preto svätyňu (oltár) a chrámovú
loď veriacich už neoddeľuje záves (opona),
ale ikonostas, ktorý oltár od lode neoddeľuje, ale ktorý ich vzájomne prepája. Zvyčajne
vymedzuje veriacich od oltára, oddeľuje
všeobecné kňazstvo od služobného. Iko-

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA

Civilné a cirkevné manželstvo
JJ

Jozef Miňo
Je dôležité, aby manželstvo katolíckych manželov bolo platné pred Cirkvou, teda slávené právoplatne podľa kánonického práva, a zároveň,
aby manželstvo veriacich bolo platné aj pred
štátom, ktorého sú občanmi. Do roku 1990 bolo
vo vtedajšej ČSSR samozrejmé, že manželstvo
najprv muselo byť uzatvorené pred orgánom
štátu (na národnom výbore) a až potom smel
kňaz požehnať manželstvo posvätným obradom. Ak by kňaz nedodržal tieto zákony, hrozili
mu za to sankcie podľa práva vtedajšej štátnej
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moci (odobratie štátneho súhlasu na výkon
duchovnej služby). V svadobný deň boli teda
snúbenci na dvoch obradoch, civilnom a cirkevnom. Niektorí uzatvorili civilné manželstvo
v týždni a v svadobný deň už mali iba cirkevný
obrad. Po nežnej revolúcii prišlo k zmene
pravidiel uzatvárania manželstva v právnom
poriadku štátu. Zákon o rodine pozná uzatvorenie manželstva pred matričným úradom (obec,
mesto) alebo pred „orgánom Cirkvi“. Obidve
formy sú podľa zákona rovnocenné. Z toho
vyplýva, že občan SR si môže zvoliť uzatvorenie
manželstva pred matričným úradom (pred
starostom alebo poslancom miestneho zastupiteľstva a matrikárom) alebo ako veriaci uzavrie
manželstvo vo svojej farnosti posvätným obra-

nostas spája dva svety, pozemský a nebeský. Symbolicky ich zobrazuje oltár a loď.
Š. Ivančo píše, že v oltári za ikonostasom
sa uskutočňuje tajomstvo, ktoré sa nedá
vnímať telesným zrakom, ale len „očami
duše“. Počas slávenia liturgie sa tajomstvo
zvestovania zobrazené na cárskych dverách
aktualizuje. Cez otvorené cárske dvere
vchádza Kristus prítomný v slove, ktoré
počas malého vchodu nesie kňaz. Kristus
je prítomný aj v Eucharistii pod spôsobom
chleba a vína. Kňaz tieto dary prenáša počas
veľkého vchodu zo žertveníka na prestol,
kde sa po modlitbách a zostúpení Svätého
Ducha stávajú Kristovým telom a krvou.
Kristus prichádza k svojmu ľudu v Eucharistii, aby sa zjednotil s tými, ktorých vykúpil
svojou krvou, a preto sú v čase rozdávania
Eucharistie cárske dvere otvorené. Vtedy
nevidno ani evanjelistov, ani archanjela
Gabriela s Bohorodičkou, pretože ustupujú
Kráľovi slávy.

dom s požehnaním kňaza. Z pohľadu právneho
poriadku sú obe formy uzavretia manželstva
rovnocenné a manželstvo je právoplatné, no
z pohľadu kánonického práva je katolík viazaný
uzavrieť manželstvo kánonickou formou.
Z toho vyplýva, že zákon uznáva uzatvorenie
manželstva pred orgánom štátom uznanej
cirkvi, aby bola rešpektovaná náboženská
sloboda a svedomie veriacich. Keďže kánonické
právo hovorí, že platné sú iba tie manželstvá,
ktoré sa slávia podľa posvätného obradu pred
miestnym hierarchom alebo farárom a aspoň
dvoma svedkami, tak katolícki veriaci sú viazaní
kánonickou formou. Zákon rešpektujúc slobodu
svedomia veriacich uznáva kánonickú formu
za platnú. Povinnosťou kňaza požehnávajúceho
manželstvo má byť, aby manželstvo platne
uzatvorené posvätným obradom bolo zároveň
platné aj pred Slovenskou republikou.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: flickr.com
JJ
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J. I. MASTILIAK

„Mami, ty nemáš vkus,“ ozvalo sa v značkovom obchode na moju adresu. Obchod
stíchol, tuším aj hudba prestala hrať, všetci
sa nenápadne obzerali naším smerom v snahe zazrieť tú chuderu... Áno, zasa tá istá
výchovná chyba, opäť nakupovanie s pubertiačkami! Urazene som vyšla z obchodu
s obnoveným predsavzatím, že nakupovať sa
bude chodiť s tatkom.
Deti mali pravdu, svoje prvé naozajstné
značkové rifle som dostala na osemnástku.
Boli to zvláštne narodeniny, viac vecných
darov som dostala už len na svadbe, aj to
už boli spoločné s manželom. Mama sa ten
rok riadne buchla po vrecku: indická taška,
ktorá bola vtedy v móde a bola zaručene
z bravčovej kože, keďže v Indii sú kravy posvätné, už spomínané texasky a zlatý prsteň
ako odmena za dobre zloženú maturitnú
skúšku.
Dovtedy sa naša úroveň odievania
odvíjala od viacerých, nami len veľmi málo
ovplyvniteľných faktorov: mamina kamarátka síce mala status slobodnej matky, ale
bola vyučená predavačka odevov, takže si
ju každý predchádzal, lebo od jej priazne
záviselo, či budeme mať na nasledujúcu
sezónu pekné šaty hneď ako dnes pôžičku,
alebo bude treba pozháňať látku a čakať,
kým nám ich mama „spichne“ po večeroch
sama. Údelom všetkých mladších sestier
bolo nosiť veci po starších súrodencoch,
v prípade väčšej chudoby aj po bratoch či
deťoch zo susedstva, takže naše obľúbené
šaty ostávali s nami aj dlho po tom, čo sme
z nich vyrástli.

Vetrovku som dostala v prvej triede
a vydržala mi až do šiestej, a keďže z toho
obdobia neexistuje v našej rodine žiadna
fotodokumetácia, ktorá by tvar a formu
daného oblečenia zvečnila, ostal mi len
pocit, že v nej vyzerám ako v mechu, že tá
nemožná pracka ma preštikáva niekde nad
kolenami a môjmu telu dodáva šmrnc polárnika v saniach tesne za psami.
Najhoršie to však bolo s nohavicami:
strýko Ondrej, ktorého dali vyučiť za krajčíra, statočne obšíval nielen prešovských
papalášov, čo mu zrejme zlepšovalo živoby-

PRÍBEH

V obchode

tie, ale aj všetkých svojich synovcov a netere.
Nohavice sme nosili podľa toho, aká látka
bola práve v ponuke v podnikovej predajni
s výraznou zamestnaneckou zľavou: keď to
bol čierny podklad s tmavomodrými kockami, mali presne z nej nohavice všetci tí,
ktorí z tých pásikovaných už vyrástli. Strýko
šil pevne a spoľahlivo, stehy sa nepárali,
nevypadávali, látka sa nezrážala ani nenaťahovala, bola mocná, kvalitná, nohavice z nej
vydržali, kým na nás v dlhom poradovníku
znova prišiel rad. Takou malou, vcelku zanedbateľnou chybou bolo, že sa tie nohavice
majiteľovi určite nepáčili. Mávali sme vždy
dvoje: jedny do školy a druhé do kostola.
Ako sme rástli, z nohavíc do kostola sa
stávali nohavice do školy, a strýko šil ďalšie,
a ďalšie, a ďalšie...
Nedeľný večer nepríjemne oznamoval
súmrak za oknom a nezameniteľná vôňa
práve prežehleného tesilu, ktorý mama
prekrývala tenkým mokrým plátnom, aby sa
vyhla spáleniu. Bol to signál na posledné zopakovanie učiva, dopísanie domácich úloh
a prípravu do školy. Mama zobrala z rúry
radiátora sestrine a moje nohavice, ktoré
v sobotu preprala a nechala sušiť starostlivo
prevesené cez ohrievacie teleso, aby im pri
všetkej jednoduchosti do ich socialistického
dizajnu vdýchla trocha šarmu a elegancie
práve nažehlených pukov, ktoré boli ostré
ako britva.

Asi 30. marca večer ma namiesto večerňajšieho vypočúvania vyviedli na vrchné poschodie
(samozrejme, so zaviazanými očami) a tam mi prečítali, že budem postavený pred najvyšší štátny súd pre špionáž v prospech Vatikánu spolu s... a vyrátali deväť mien rehoľníkov. Medzi nimi
tých najslávnejších a najznámejších, aj meno jedného z mojich spolubratov, P. Blesíka. Až sa mi
uľavilo, keď som počul, že som v takej znamenitej spoločnosti.
Náš súd v Justičnom paláci na Pankráci v Prahe bol verejný a trval päť dní. Pol dňa sa pritom
premietal film o „číhoštskom zázraku“.
Bolo nás desať obžalovaných a súd nám určil päť úradných obhajcov. Medzi nimi bola aj
žena. Tá mala obhajovať otca Dr. Jána Evanjelistu Urbana OFM, nemocného na TBC, a mňa.
V priebehu procesu pán štátny prokurátor navrhol päť trestov smrti. Po rečiach obhajcov znel
konečný rozsudok na jeden doživotný trest a ďalšie tresty od dvoch do dvadsaťpäť rokov. Ak
rátame doživotie ako tridsať rokov, súhrn trestov predstavoval 177 rokov. Priemer na jedného
teda vychádza 17,7 roka.
Po súde nás dali na Pankráci do spoločnej izby, takže sme sa mohli spolu modliť. Pri veľkej
pobožnosti tiekli môjmu spolubratovi z pohnutia hojné slzy.
Asi po dvoch týždňoch nás previezli do väznice na Mírove pri Mohelniciach. Boli sme tam
ubytovaní v jednej izbe s predpokladom, že budeme pracovať na jednom pracovisku. Pomery
vyzerali dosť prijateľné. Ale už druhý alebo tretí deň k večeru prišiel rozkaz: „Všetci zbaliť!“
Nové sťahovanie. V kláštore bývalo vždy pomerne veľmi jednoduché sťahovanie z domu
do domu, ale vo väzniciach je zredukované na najnižšiu mieru: kefka na zuby a pasta, prípadne
aj ručník na zaviazanie očí. Nálada bola veľmi stiesnená. Do nej provinciál jezuitov Dr. František
Šilhan poznamenal: „Dnes je Sviatok nájdenia sv. Kríža (3. máj). Vezmite na seba ochotne náš
kríž, ktorý nám Pán ponúka.“
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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NA KAŽDÝ DEŇ

PONDELOK 18. január

Svätý Atanáz a Cyril
Čítania: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 9 – 13, zač. 59 (rad.)
Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. (2 Pt 1, 21)
Ak chceme byť prorokmi pre ľudí a tento svet, nutne potrebujeme
„používať“ Svätého Ducha viac ako svoj rozum. Neriešiť veci,
problémy a okolnosti tak, ako sa nám zdá, ale ako nás vedie Svätý
Duch. Aj to znamená „zomrieť sám sebe“ – ak sa viac učím počúvať
Boha ako seba samého. Tohto Božieho Ducha máme, ak je Ježiš
naším Pánom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 19. január

Prepodobný Makarios Egyptský
Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 23, zač. 60 (rad.)
Opustili priamu cestu a zablúdili. (2 Pt 2, 15)
Ako veľmi dôležitá je terajšia chvíľa. Boh nás vidí takých, akí sme
dnes. Čo z toho, keby sme mali skvelú duchovnú minulosť, ak by
sme dnes žili v hriechu. Ak by sme išli priamou cestou, ale teraz sme
zblúdení. Ak sme boli v minulosti svätými a dnes sme v hriechu,
Boh nás vidí ako hriešnikov. Ak sme boli v minulosti hriešnici
a dnes kráčame za Pánom, sme svätí. Prítomnosť je dôležitejšia než
minulosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 20. január

Prepodobný Eutymios Veľký
Čítania: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, zač. 61 (rad.); Hebr 13,
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Eutymiovi)
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
(2 Pt 3, 18)
Najlepšie poznáme tých, s ktorými trávime najviac času a s ktorými
najviac komunikujeme. Ak chceme napĺňať toto Božie slovo,
musíme byť jednoducho s ním. Bolo by málo poznať Ježiša len
z kníh či svedectiev iných ľudí. Ak ho sami neokúsime, zostaneme
len pri matnom a nejasnom poznaní. On sa nám chce dať poznať. Ak
to chceme aj my, buďme neustále s ním, v jeho prítomnosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sv.
Eutymiovi (HS: 355; PZ: 332; HP: 345)

ŠTVRTOK 21. január

Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 14, 2, zač. 62 (rad.)
Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí
nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. (1 Jn 1, 9)
Ak v pokání vyznávame svoje hriechy a napriek tomu prežívame
pochybnosť, či nám Boh odpustil, žijeme v nepravde. Boh je pravda.
A preto sa netrápme a nevracajme k hriechom, ktoré sme už Bohu
vyznali. Diabol nás chce oklamať. Najprv nás navedie na hriech
a potom nám ho vyčíta, aby sme sa nad ním trápili. On je otcom lži.
Nenaleťme mu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 22. január

Apoštol Timotej. Prepodobný mučeník Anastáz Perzský
Čítania: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, zač. 63 (rad.)
Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. (1 Jn 2, 15)
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Apoštol Ján tu píše o hriešnych veciach, ktoré ponúka tento svet.
Hriech je príťažlivý, inak by sme nehrešili. Najlepším spôsobom, ako
sa ho chrániť, je nájsť niečo príťažlivejšie. Je pre nás Boh príťažlivejší
ako hriech? Čím viac Boha poznávame, tým je pre nás príťažlivejší.
A hriech odpornejší. Lebo hriech sa Bohu protiví. Preto svoj čas
nevenujme hriešnym veciam tohto sveta, ale Bohu. Oplatí sa to.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Voľnica (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 23. január

Hieromučeník Klement
Čítania: 2 Tim 3,1 – 9, zač 295; Lk 20, 45 – 47. 21, 1 – 4, zač. 103 (rad.)
Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. (2 Tim 3, 1)
My žijeme v týchto posledných dňoch. Možno budú trvať krátko,
možno dlho, ale to slovo patrí nám. Buďme bdelí a ostražití. Sú to
časy, keď sa rozmnožuje neprávosť, ale aj Božia milosť. A nech by
nebezpečenstvo bolo akokoľvek vážne, ak som Božie dieťa, on sa
o mňa postará a prevedie ma každým úskalím. Aj samotnou smrťou,
pretože Ježiš zomrel aj preto, aby sme neboli otrokmi strachu zo
smrti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160;
PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 24. január

Nedeľa o márnotratnom synovi. Prepodobná Xénia Rímska
Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 – 32, zač. 79 (rad.)
Draho ste boli kúpení. (1 Kor 6, 20)
Náš život má cenu krvi Božieho Syna. To nie je málo. A predsa
táto krv Ježiša Krista bude pre niektorých vyliata márne. Pre
tých, ktorí Krista neprijmú. Títo sa postavia pred Boha vo svojej
vlastnej spravodlivosti. A nemôžu obstáť. Lebo „sťa skrvavená
šata bola všetka naša spravodlivosť“ (Iz 64, 5). Božie slovo hovorí,
že bez svätosti nemôžeme byť spasení: „Usilujte sa o pokoj so
všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.“ (Hebr 12, 14) No
zo svojich síl nedokážeme byť svätí. Preto sa pýtame s učeníkmi
Krista: „ ,Kto potom môže byť spasený?‘ On im povedal: ,Čo je
nemožné ľudom, je možné Bohu.‘“ (Lk 18, 26 – 27) A preto Boh
„dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Zmysel Kristovej obety
spočíva v našom prijatí Ježiša za svojho Pána. „Ak svojimi ústami
vyznávaš: ,Ježiš je Pán!‘ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil
z mŕtvych, budeš spasený“ (Rim 10, 9). Teda prijať Ježiša za Pána
svojho života, vyznávať ho a veriť vo vzkriesenie Krista s celým
vykupiteľským dielom Boha je zárukou spásy. Iba Kristova krv
nás obmýva od našich hriechov a robí pred Bohom spravodlivými
a svätými. Deje sa to z Božej milosti. „Boh, bohatý na milosrdenstvo,
pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre
hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním
nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi.“ (Ef 2,
4 – 6)
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, bohorodičník, ostatné z hlasu (HS:
147, 202; PZ: 97, 164; HP: 99, 160)

PONDELOK 25. január

Svätý Gregor Teológ
Čítania: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 11, zač. 49 (rad.); 1 Kor 12,
7 – 11, zač. 151; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému)
Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. (1 Jn 3, 1)
Ak milujeme Boha, sme jeho deťmi. Toto je naša pravá identita.
Ak nás aj ľudia vidia na základe nášho vzdelania, vzhľadu a pod.,
nie je to dôležité. My sme Božie deti a žiadne vyššie postavenie
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už nemôžeme dosiahnuť. Boh si nás adoptoval, t. j. včlenil
do spoločenstva Otca, Syna a Svätého Ducha. „Tým nám daroval
vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými
na božskej prirodzenosti.“ (2 Pt 1, 4)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 356; PZ: 334; HP: 346)

UTOROK 26. január

Prepodobný Xenofont, jeho manželka Mária a synovia
Čítania: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 – 42, zač. 64
Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho
brata. (1 Jn 3, 10)
Spravodlivosť je dať inému to, čo mu patrí. A čo patrí našim
blížnym? Čo im dlhujeme? „Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho,
aby ste sa navzájom milovali.“ (Rim 13, 8) Teda ľuďom okolo seba
sme dlžní lásku. Bez ohľadu na to, či ju od nich dostávame, alebo
nie. Teda ak nemilujeme blížneho, nemilujeme ani Boha. Lebo Boh
ma miluje dokonale a chce, aby sme sa tiež milovali navzájom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 27. január

Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho
Čítania: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 15, 1, zač. 65 (rad.); Hebr
7, 26 – 28.8, 1 – 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému)
Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. (1 Jn 4, 4)
Niekedy to nechceme s vierou „preháňať“, aby na nás diabol viac
neútočil. Bojíme sa, že prídu väčšie pokušenia, že sa nám niečo
stane. A preto sme iba priemernými kresťanmi. Božie slovo hovorí,
že Boh je väčší ako zlý. Nie ja sa mám báť diabla, on sa má báť mňa.
Nemôžem mať z neho strach, ak som Božie dieťa. Lebo mám v sebe
toho, kto diabla porazil, a tak som na strane víťaza.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jánovi
Zlatoústemu (HS: 301; PZ: 275; HP: 348)

ŠTVRTOK 28. január

Prepodobný Efrém Sýrsky
Čítania: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 – 15, zač. 66
A jeho prikázania nie sú ťažké. (1 Jn 5, 3)
Tiež to vidíme tak, ako to videl apoštol Ján? Že Božie prikázania nie
sú ťažké? Ján bol Ježišovým miláčikom. Aj ostatných učeníkov Ježiš
miloval, len si to možno neuvedomovali až tak ako Ján. Preto aj
Ján veľmi miloval. On stál na rozdiel od ostatných učeníkov aj pod
krížom Ježiša. Láska bola u neho väčšia ako strach. A to je dôvod,
prečo sa Jánovi nezdajú Božie prikázania ťažké. Lebo veľmi miloval
ich autora.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 29. január

Traja svätitelia: Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.); 2 Jn 1, 1 –
13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 33 – 41, zač. 68 (rad.)
Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby
ste dostali plnú odmenu. (2 Jn 1, 8)
Ak sa rozsypú dieťaťu kocky, ktoré pozorne ukladalo na seba, nie
je to tragédia. Ale ak sa rozsype duchovné bohatstvo, ktoré sme
roky získavali, to už tragédiou je. Koľkí začali s Pánom, a dnes žijú
s diablom! Dávajme si pozor a chráňme si duchovné bohatstvo,
Božiu prítomnosť v sebe, aby nás hriech neopantal a aby sme neprišli
o večnú odmenu.
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Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá.
Menlivé časti
svätým. Voľnica
(HS: 358; PZ: 335;
HP: 349)

SOBOTA
30. január

Mäsopôstna
sobota
– prvá zádušná
Čítania: 1 Kor 10,
23 – 28, zač. 146;
Lk 21, 8 – 9. 25 –
27. 33 – 36, zač.
105 (rad.); 1 Sol 4,
13 – 17, zač. 270;
Jn 5, 24 – 30, zač.
16 (zosnulým)
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. (1 Kor 10, 24)
Ako by vyzeral svet, štáty, národy, rodiny, ak by sme všetci zobrali
vážne toto Božie slovo? Je to slovo Boha. A preto ak sa pýtame, prečo
je toľko nešťastia, vojen, rozpady manželstiev, krízy, tak odpoveď
je, že preto, lebo nežijeme podľa Božieho slova, ale podľa svojej
vlastnej ľudskej múdrosti. A tá neobstojí. Ježiš hovorí: „Nebo a zem
sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“ (Mt 24, 35)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodička.
Panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 31. január

Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde
Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 – 46, zač. 106
Veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi. (1 Kor 9, 2)
Apoštol Pavol nemal pokrvné deti, no tých duchovných zanechal
mnoho. Ako apoštol chodil po rôznych krajoch, kde ohlasoval Ježiša
Krista a zakladal cirkvi. Ľudia tam potom ďalej rástli v poznávaní
Pána a vo viere. Možno sa nám zdá služba apoštola vzdialená.
Ale existuje aj tzv. domáca cirkev, kde my rodičia, zvlášť otcovia,
máme byť apoštolmi. A naše deti pečaťou nášho apoštolátu. Je to
zodpovedné a krásne povolanie. Ohlasovať Ježiša Krista svojim
deťom i celej rodine a svojím životom potvrdzovať, že patríme
Kristovi. Otec ako hlava rodiny má počúvať Boha a následne podľa
toho viesť svoj dom. Je to povolanie otcov, ktoré do nás vložil Boh.
Teda nemáme po sebe zanechať len pokrvné potomstvo, ale naše
deti majú byť aj naším duchovným potomstvom. Nie je to len
úlohou kňazov. Títo majú dopĺňať to, čo deti dostávajú doma. Preto
otcovia – majte čas na svoje deti a na ich vedenie k Bohu. Sami
spoznávajte Božie srdce, aby ste ho mohli ukázať svojim deťom.
Modlite sa za nich aj s nimi. Ak dieťa vidí svojho otca pokoriť sa
pred Bohom, zanechá to v ňom veľa. Čítajte spolu Sväté písmo.
Rozprávajte sa s Bohom a o Bohu. Je to naše poslanie, poslanie otca.
Lebo aj pre nás otcov platí slovo apoštola Pavla: „Veď ak hlásam
evanjelium, nemám sa čím chváliť, to je moja povinnosť a beda mi,
keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9, 16). Aby sme vo svojich
deťoch videli pečať svojho apoštolátu v Pánovi.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
hlasu, Sláva, kondák triódy, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z triódy
(HS: 145, 203; PZ: 99, 165; HP: 100, 163)
Slavomír Palfi
foto: wordpress.com
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

SLOVO DEŤOM

detská

Stopár milosrdenstva

Ahojte, deti! Svätý Otec František vyhlásil Svätý
rok milosrdenstva, aby sme si lepšie uvedomili,
že náš Boh je Bohom milosrdenstva. A Kristus nám
sám ukázal, čo to znamená byť milosrdný. Chce, aby
sme aj my boli milosrdní a aby sa aj na našich skutkoch ukázalo, že sme Bohu uverili a že ho milujeme.

Ak máš chuť a šikovné ruky,
urob si Stopára milosrdenstva.
Každý deň doň zaznamenáš
stopy milosrdenstva – svoj
skutok milosrdenstva alebo
postrehy z toho, ako to robia iní.
Potrebuješ lepidlo na textil, 6 výkresov, 1 farebný papier, kúsok
plátna (rifľoviny) a kartón veľkosti
A4, orezávač, nožnice, podložku
na rezanie, väčšiu ihlu, bielu
priadzu, plátno alebo gázu. (1)
Výkresy a farebný papier rozrež
na dve polovice, v strede urob
ryhu, aby sa ti ľahšie prehli. (2)
Z výkresov urob dvojice listov,
ktoré v strede zošiješ na dvoch
miestach. Nakoniec máš mať 24
listov (to je vnútro zápisníka). (3)
Naukladaj ich na seba, zarovnaj
a pevne zoši na chrbte, niť prevliekaj cez očká, ktoré vznikli zošívaním jednotlivých dvojlistov.
(4) Potom na chrbát listov prilep
pásik gázy alebo plátna. (7) Z
kartónu si vyrež obdĺžniky (obal
zápisníka), o 2 – 3 mm väčšie ako
zložené dvojlisty, a stredový
pásik (široký asi 1,5 mm). (3) Natri
ich lepom a prilep na látku. Zaťaž
a nechaj zaschnúť. Okraje plátna
natri lepom a prilep z vnútornej
strany kartónu. (5) Na obe
vnútorné strany obalu nalep
farebné papiere. (6) Do stredu
vlož listy a druhú polovicu
farebného papiera prilep k prvej
strane. (8) Tak isto urob aj
s poslednou stranou. Zápisník
zaťaž a nechaj vyschnúť.

Čo môžeme robiť
Skutky milosrdenstva sú ako stopy, ktoré zanechávame
za sebou, keď kráčame. Cez ne môžu ostatní vidieť náš
smer, naše kráčanie za Kristom a s Kristom. Týmito
dobročinnými skutkami pomáhame svojmu blížnemu.
Skutkami telesného milosrdenstva pomáhame blížnym
v ich telesných potrebách.
Je to vtedy, keď
nasycujeme hladných, ujímame sa ľudí bez prístrešia,
obliekame otrhaných, navštevujeme chorých a väzňov
a pochovávame mŕtvych.
No poznáme aj skutky duchovného milosrdenstva.
Tie konáme vtedy, keď
napomíname hriešnikov, poučujeme alebo vyučujeme
iných, pochybujúcim dobre poradíme, potešujeme tých,
ktorí sú smutní, trpezlivo znášame krivdy, odpúšťame tým,
ktorí nám ubližujú, a keď sa modlíme za živých i mŕtvych.

Nájdi stopy
Priraď správnu cestu k jednotlivým stopám.
1

Komiks
Hm.

Otče, dnes
sa mi
podarilo
urobiť veľa
užitočného.
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2

3

4

Príbehy poslušníka
Určite aj vďaka týmto skutkom
budem v Božom kráľovstve.

1

2

3
4
5
6

7
8

9

Ak máš niečo na srdci, pošli nám do redakcie list (adresa:
Redakcia časopisu Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov),
alebo nám napíš mejl (adresa: slovo@grkatpo.sk).

Keby si sa mohol dostať do neba iba
vďaka svojim dobrým skutkom, nepotreboval by si Krista.
Však?

V nebi
budeme
preto,
lebo sme
mu uverili
a milujeme ho.
A dobré

skutky
sú iba viditeľným
prejavom –
ovocím tejto lásky.

Tým si
nebuď taký
istý.
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Jozef Gača, prefekt kňazského seminára v Prešove
– 17. január – 50 rokov života; Vojtech Rosík, na dôchodku – 22. január – 80 rokov života; Emil Lechman,
na invalidnom dôchodku – 31. január – 50 rokov života
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – február
50 rokov: Ing. Katarína Foraiová, Košice; Ján Oharčák,
Strážske; Ľuba Suchaničová, Merník; Mgr. Marián
Tkáč, Košice
60 rokov: Anna Bertová, Soľ; Mária Chomičová, Priekopa; Martin Fejko, Vranov-Lomnica; Ján Seman, Slivník; Marta Zakuťanská, Vlača
70 rokov: Mária Cimbalová, Olšavka; Anna Sabadošová, Vojnatina; Anna Ščurková, Kojšov; Anna Tomanová, Novosad
75 rokov: Ing. Ján Čverčko, Košice; Mária Habuštová,
Sobrance; Mária Hatalová, Kežmarok; Alica Kancová,
Sobrance; Margita Kavčáková, Veľká Tŕňa; Žofia Kotuličová, Jurkova Voľa; Ján Sabol, Fulianka; Viera Štefaničová, Sečovce; Ján Vasiľko, Choňkovce
80 rokov: Barbora Bokomlašková, Trebišov; RNDr. Pavol Grecula, Košice; Mária Hossuová, Vysoká nad
Uhom; Mária Hromjaková, Tichý Potok; Anna Kločanková, Zbudza; Alžbeta Litváková, Novosad; Margita
Marinčáková, Trnkov; Juraj Slávik, Vranov-Lomnica;
Alžbeta Zorvanová, Poprad
85 rokov: Mária Ivanová, Slivník; prof. PhDr. Michal
Sivčo, Humenné; Alžbeta Vyžinkárová, Košice
90 rokov: Anna Chavalčáková, Stakčín; Anna Vargová,
Kravany
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
 Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
17.01. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h)
24.01. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h)
 Biblický večer
21.01. (štvrtok) SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská
24 (18.00 h), spoločenská miestnosť

 Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
03.02. (streda) Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)
BLAHOŽELÁME
Duchovný otec Miroslav Mrug
oslávi 30. januára svoje narodeniny. Ďakujeme nebeskému Otcovi,
že nám do Humenného, hoci len
na krátky čas, dal takého dobrého duchovného pastiera. Tichý,
pokojný človek, kňaz. Drahý duchovný otče, vyžaruje z vás pravá kňazská nábožnosť.
Pán Boh zaplať za hlboké a povzbudzujúce slová, ktoré
prenikali do sŕdc ľudí na každej svätej liturgii v našom
malom spoločenstve v Kaplnke Božieho milosrdenstva
v Humennom. Do ďalších rokov vášho kňazského a rehoľného života vám želáme veľa Božích milosti, dobré
zdravie a Božie požehnanie i ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
Anna M. s rodinou z Humenného
8. januára oslávila Mária Birková z Telgártu krásnych
60 rokov života.
Tak tíško ako sen
prišiel vášho jubilea deň.
Ďakujeme Pánu Bohu, že pri sebe vás máme,
veď nablízku ste vždy, keď padáme.
Vieme, že striedajú sa smutné aj šťastné chvíle,
s vnúčatami pohrať sa vám je milé.
Do ďalších rokov nech vám dá nebeská Mamička sily
dosť
a v srdci vašom nech Pán Ježiš bude stále hosť.
Mnohaja lita len pre vás znie,
že radi vás máme, nech každý vie!
Všetko najlepšie praje celá rodina.
„Synu, v pokore konaj svoje práce, a milovať ťa budú viac ako najslávnejších ľudí.“ (Sir 3, 19)
Drahý náš otec Jozef Gača, pri
príležitosti vášho životného jubilea vám vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí, ktoré
dobrotivý Boh dáva tým, ktorí mu s láskou a pokorou

slúžia. Nech Pán žehná vašu úsilie a ochotu, s akou
pristupujete k nám bohoslovcom na našej ceste ku
kňazstvu.
vaši bohoslovci

OZNAMY A INZERCIA

JUBILEÁ KŇAZOV

OZNAMY
Seminár Zbav nás zlého – Zbrane (2)
Pozývame vás na seminár s prešovským exorcistom
otcom Jozefom Marettom.
Termín: 11. marec – 13. marec 2016
Miesto konania: Hotel Javorná, Drienica (okr. Sabinov)
Na seminár sa možno zaregistrovať elektronicky
do naplnenia kapacity. Po vyplnení treba vyplnenú
prihlášku poslať poštou alebo podpísanú oskenovať
a poslať e-mailom.
Bližšie informácie: Erik Zbiňovský, Grešova 2, 080 01
Prešov
Telefón: 0905 635 380, 0907 932 400
E‐mail: zksilurus@gmail.com
Dôležité: Vaša registrácia bude platná, len ak po zaregistrovaní uhradíte aj poplatok za seminár vo výške 69
eur za osobu. V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná penzia. Počet prihlásených je obmedzený kapacitou zariadenia. Pri oneskorenom príchode
alebo skoršom odchode sa peniaze nevracajú. V prípade neúčasti si treba zabezpečiť za seba náhradu, inak
vám nebude vrátená platba za seminár.
Prihlášky sa evidujú do naplnenia kapacity zariadenia.
INZERCIA
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
CENNÍK INZERCIE
http://casopisslovo.sk/reklama-a-inzercia/

VÝZVA

HISTORICKÝ SCHEMATIZMUS
Vážení čitatelia časopisu Slovo, Gréckokatolícke arcibiskupstvo s Gréckokatolíckou teologickou fakultou v Prešove už tretí rok pracujú na príprave Historického schematizmu, ktorý chceme ponúknuť veriacim pri
príležitosti 200. výročia ustanovenia Prešovského biskupstva, ktoré si
pripomenieme v roku 2018. Historický schematizmus by mal obsahovať
najmenej desať publikácií, z ktorých už dve boli vydané a ďalšie sú rozpracované. Chceme ponúknuť čitateľom čím ucelenejší a komplexnejší
dejinný pohľad na Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.
Publikácie budú mapovať jednotlivé dejinné fázy biskupstva, katedrálneho chrámu, krypty pod katedrálou, cirkevného školstva, gréckokatolíckej teologickej fakulty, kňazského seminára, cirkevných ustanovizní,
jednotlivých biskupov, kňazov a farností. Zmapujeme aj obdobie, keď
bola Gréckokatolícka cirkev postavená mimo zákona, čiže zlikvidovaná,
ďalej naše chrámy, najmä tie, ktoré boli postavené po obnove Gréckokatolíckej cirkvi, nové aj zaniknuté farnosti, kaplánske miesta a najnovšie
usporiadanie Cirkvi – vznik Gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Nebude
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chýbať zmapovanie mariánskych pútnických miest a drevených chrámov. Záverečná publikácia by mala mať názov Gréckokatolícky lexikón.
Práca je v plnom prúde. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzvať
veriacich, ktorí disponujú dobovými fotografiami či historickými záznamami alebo predmetmi, aby ich láskavo prepožičali, prípadne darovali
Arcibiskupskému úradu v Prešove. Tiež by som chcel vyzvať ochotných
pomocníkov, najmä prekladateľov z maďarského jazyka, ale aj z latinčiny,
aby nám pomohli spracovať čím viac archívneho materiálu do Historického schematizmu. A chcel by som vyzvať aj štedrých darcov, aby podporili toto jedinečné dielo našej cirkvi, ktoré bude slúžiť nielen terajšej
generácii, ale aj ďalším, ktoré prídu po nás.
Napokon chcem všetkých poprosiť o modlitby, aby sa dielo čo najlepšie
zrealizovalo, lebo každé ľudské dielo je nedokonalé. Preto sa obraciame
k Svätému Duchu, ktorý je darcom všetkých darov, aby sme s jeho pomocou mohli vylepšiť pripravované dielo. Som vďačný každému za modlitby
a za akúkoľvek pomoc pri tejto náročnej, ale veľmi dôležitej práci.
Mons. Ján Babjak SJ
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PROGRAM

J15.01. (piatok) 09.10 Animované biblické príbehy SZ P
17.00 Manželia Fačkovci (1) – rozprávanie o tom, ako ich
Boh sprevádza 22.55 Gréckokatolícky magazín (GkM) R
J16.01. (sobota) 08.50 Biblické príbehy P 18.00 GkM R
20.25 Jozef (2) P 2 22.20 Zlatá niť viery na Britských
ostrovoch (1) P 2 – o dejinách Katolíckej cirkvi vo Walese
J17.01. (nedeľa) 10.00 Archijerejská svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Jána Krstiteľa v Prešove; slúži Mons.
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita 14.40
Môj názor P – diskusná relácia 16.35 Biblia: Jozef (2) 2
J18.01. (pondelok) 11.10 GkM R
J19.01. (utorok) 16.45 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (2) P 2 20.50 Gréckokatolícky magazín P 21.20
Spojení oceánom – publicistická relácia o chlapcovi, ktorý
odišiel do USA študovať operný spev P
J20.01. (streda) 16.30 Púť do Santiaga de Compostela –
príbeh o pútničke, ktorá sa na základe svojho sna vybrala
po stopách sv. Jakuba
J21.01. (štvrtok) 12.55 GkM R 16.55 Priepasť – dokument
o exorcizme na Slovensku P
J22.01. (piatok) 04.00 GkM R 17.30 Bosna a Hercegovina: Veriaci v Krista – dokument zachytáva ťažký život
veriacich a duchovenstva počas vojny P 2 22.55 GkM R
::

20.25 Samson a Dalila (1) P 2
J24.01. (nedeľa) 20.55 Medzi nebom a zemou – publicistická relácia o hnutí Comunione a liberazione (Spoločenstvo a oslobodenie)

SLOVO V KULTÚRE

J23.01. (sobota)

11.10 GkM R
J26.01. (utorok) 09.10 Animované biblické príbehy NZ P
16.45 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (3) P 2
17.30 Doma je doma – popoludňajšia publicistika P 20.50
Gréckokatolícky magazín P
J27.01. ( streda) 14.40 Z prameňa – náboženský program
16.30 Neviditeľná hora – dokument o nevidiacom horolezcovi, ktorý vystúpi na najvyššiu horu Európy Elbrus
20.20 Fundamenty – diskusná relácia, ktorá rozoberá
Katechizmus Katolíckej cirkvi P
J28.01. (štvrtok) 12.55 GkM R 16.55 Nigéria a jej krehký
mier – dokument o diecéze v Madale
J29.01. (piatok) 04.00 GkM R 17.00 Manželia Kováčovci
– rozprávanie manželov Kováčovcov o tom, ako na začiatku manželstva nemali nič 17.30 Rumunsko: Na lane
medzi nebom a zemou – dokument o kráse tejto krajiny
22.55 GkM R
J30.01. (sobota) 11.20 Prehľad katolíckych periodík 18.00
GkM R 20.25 Samson a Dalila (2) P 2
J31.01. (nedeľa) 10.30 Svätá omša zo Šaštína P
J25.01. (pondelok)

TV LUX

::

TV NOE
06.05 Kalvária Nitrianske Pravno –
dokument o unikátnom súbore v štýle neogotiky 09.05
Poselství svatých: Ignác z Loyoly

J18.01. (pondelok)

J19.01. (utorok) 13.05 Na druhé straně zdi – situácia kresťanov v dnešnom Betleheme 19.10 Salesiánské sociální
dílo v Buenos Aires 21.00 Řeckokatolický magazín

Svätá Faustína Kowalská: Denníček
Nové časy si vyžadujú aj nové formy sociálnej komunikácie. Preto vám ponúkame dielo
sv. sestry Faustíny, jej svetoznámy Denníček,
ktorý k nám hovorí súčasným jazykom vo
forme zvukovej nahrávky. Obsahuje 25 hodín
nahrávky s hudobným sprievodom. Duchovné zážitky apoštolky Božieho milosrdenstva sú aj pre nás výnimočnými
inštrukciami, ktoré nám Pán Ježiš zanechal pre rozvoj vnútorného života.
Posolstvo o milosrdnej Božej láske je zvlášť aktuálne v súčasnom svete,
ktorý sa zmieta v neistote a stráca zmysel pre duchovno. Prajeme vám
príjemné počúvanie! Text načítali Monika Hilmerová, Jozef Šimonovič
a Michal Kaprálik. Kúpou podporíte šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu.
(zachej.sk)

Princ, který si vybral dona Bosca
August Czatoryski, poľské knieža, sa narodil
v roku 1858. Otec ho predurčil na diplomatickú
kariéru, ale on pocítil povolanie k zasvätenému
životu. V roku 1883 sa v Paríži stretáva s donom
Boscom a odhaľuje vlastné povolanie: spolu s ním
pôjde slúžiť mladým ľuďom, ktorí to potrebujú.
Vo svojich 29 rokoch vstupuje do noviciátu, v 34
rokoch je vysvätený za kňaza a o rok nato umiera.
O jeho charizme don Enrico Covolo, postulátor
beatifikačného procesu, povedal: „Myslím si, že August Czatoryski môže
svojou svätosťou oslovovať zvlášť mladých ľudí dneška, pre ktorých je
často veľmi ťažké dešifrovať Božiu vôľu a odpovedať na ňu poslušnosťou.“
Film si môžete pozrieť na TV Noe 20. januára. (tvnoe.cz)
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11.00 Princ, který si vybral dona Boska –
dokument o poľskom kniežati Augustovi Czatoryskom,
ktorý sa rozhodol pre zasvätený život 12.50 Marcel Van
– životný príbeh vietnamského redemptoristu, ktorého
proces blahorečenia práve prebieha 18.45 Svatá Anežka
– televízna inscenácia
J21.01. (štvrtok) 16.20 Srdce pro bezmocné – svedectvo
rádových sestier z Bosny a Hercegoviny
J22.01. (piatok) 06.25 Krajané z Gerníku – dokument
o českých krajanoch v rumunskom Banáte 10.00 Ich
bin: Já jsem – štvorica mladých Európanov sa vydáva
po stopách udalostí 2. svetovej vojny
J23.01. (sobota) 09.35 Pastýř na člunu – misia na ostrove
Papua a Nová Guinea
J24.01. (nedeľa) 11.20 Lily – svedectvo mladej nairobskéj
ženy o jej ceste k viere
J25.01. (pondelok) 10.50 Volání – dokument o situácii
Katolíckej cirkvi v Etiópii 11.00 V rukou Božích – otec Erich
Maria Fink dobrovoľne odišiel z Nemecka, aby v Rusku
pomáhal ľuďom nájsť ich stratenú vieru 11.30 Chci se
opít – príbehy ľudí, ktorí našli svoju cestu oslobodenia
od závislostí
J26.01. (utorok) 13.50 Všechny mé děti – dokument o pomoci otca Ericha Finka deťom v Rusku 19.10 Plápoly ohňa
– dokument o kapucínoch 21.05 Řeckokatolický magazín
J27.01. (streda) 08.45 Sakartvelo: Země pod Kavkazem
– dokument o putovaní mladých Čechov po Gruzínsku
17.15 Řeckokatolický magazín R
J20.01. (streda)

J28.01. (štvrtok) 07.05 Misionáři, cestovatelé lásky – misionárske cesty katechétov v peruánskej Amazónii

Navždy mladá

2

Ani nie tridsaťročná Adaline havaruje so svojím autom, ale stane sa zázrak – nielen, že nehodu prežije,
ale navyše už nikdy nezostarne ani o jediný deň
a žije ďalších osemdesiat rokov. Večná mladosť sa
však v bežnom živote prejaví ako prekážka. Adaline
bezmocne sleduje, ako starne jej dcéra, až je staršia
ako ona sama. Nedokáže dlhodobo prežívať lásku,
a nakoniec zostáva úplne sama. Po rokoch samoty
sa v jej živote objavuje Ellis Jones, do ktorého sa
zamiluje. Všetko vyzerá idylicky, ale len do okamihu, kým sa Adeline nestretne s priateľovým otcom Wiliamom, ktorý v nej spozná dievča, ktoré
kedysi miloval. (csfd.cz)

Svätý Otec František: Wake Up!
Koncom novembra minulého roka uzrel svetlo sveta
prvý hudobný nosič Svätého Otca Františka s názvom
Wake Up! (Zobuďte sa!). Jedenásť skladieb patrí
do hudobného žánru prog-rock (progresívny rock)
a sú kombináciou hudby, hovoreného slova a tradičných kresťanských chválospevov. Táto hudba slúži ako
podklad k jedenástim príhovorom, ktoré prednáša
pápež v talianskom, španielskom, anglickom a portugalskom jazyku.
Všetky skladby sú venované najväčším potrebám sveta – mier, práca,
dôstojnosť človeka, starostlivosť o chudobných. O hudobné spracovanie
sa postaral don Giulio Neroni, umelecký vedúci albumu, ktorý bol už
v minulosti producentom albumov pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI.
(Michal Pavlišinovič)

www.casopisslovo.sk

JEDNOTKA
22.20 Romero – pôsobivý a dojemný príbeh o živote salvádorského arcibiskupa Oscara Romera,
ktorý podstúpil veľkú obetu vyjadrením svojho radikálneho postoja proti sociálnej nespravodlivosti a útlaku
vo svojej krajine, pre ktorý bol v roku 1980 zavraždený
vojenskou juntou
J16.01. (sobota) 18.25 Nebíčko v papuli: Šumiac – relácia
nielen o varení, ale aj o zvykoch a tradíciách
J15.01. (piatok)

LUMEN
J15.01. (piatok) 20.00 Jazzový klub: Výber nadčasových
nahrávok modernej populárnej hudby
J16.01. (sobota) 09.30 Pôsobenie benediktínov na Zobore
J17.01. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Vyvolená (sv. Alexis de Clercová)
J18.01. (pondelok) 08.30 Pozdravujeme vás, krajania:
Slováci z Austrálie a ich aktivity na podporu krajanského
života 20.00 Študentské šapitó: Púť zaľúbených
J20.01. (streda) 11.10 Rozhovor týždňa: Slovák predsedom národnostného výboru v maďarskom parlamente,
Ján Fúzik
J23.01.(sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Prešova 20.15 Mesiac s pápežom Františkom
J24.01. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Hra o sv. Františkovi Saleskom
J25.01. (pondelok) 08.30 Pozdravujeme vás, krajania:
Aktivity českej komunity v Bruseli
J29.01. (piatok) 20.00 Jazzový klub: Výber nadčasových
nahrávok modernej populárnej hudby

06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Otec detí z ulice (sv. Ján Bosco)

J31.01. (nedeľa)

Stonky

Zrúbalo

Brzdový
systém

2

Autor:
Vladimír
Komanický

3
q

DVOJKA
08.55 Kysuckí drotári – dokument 14.20
Karibu Kenya alebo ako Slováci menia Keňu P – dokument o pôsobení Slovákov v rámci projektov Slovak
Aid v Keni; nie je len zobrazením toho, čo Keňanom
poskytuje Slovensko, ale aj toho, čo život a ľudia v tejto
krajine dávajú nám
J17.01. (nedeľa) 19.50 Slovo P 00.30 Slovo R – Anna
Balogová
J19.01. (utorok) 20.10 Na Metodovom stolci – celovečerný
dokumentárny film o životnej ceste slovenského kardinála Jána Chryzostoma Korca
J20.01. (streda) 12.30 Na Metodovom stolci R 16.25
Karibu Kenya alebo ako Slováci menia Keňu R
J16.01. (sobota)

J24.01. (nedeľa) 10.00 Ekumenické služby Božie zo
Zemianskeho Podhradia 19.55 Slovo P – Marián Šuráb
00.20 Slovo R

EČV Košíc

Športová
potreba

Jednotka sily

4
q

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J17.01. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici
J24.01. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Trnavy
J31.01. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba Metodistickej cirkvi
v Bratislave
RÁDIO SLOVENSKO
JNedeľa 23.05 Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí,
ktorí počas druhej svetovej vojny pomáhali Židom

RÁDIO REGINA
17.05 Viera v živote
20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 07.41 Z duše
17.05 Duchovné horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
JPondelok
JUtorok

RÁDIO DEVÍN
JNedeľa

umenie

07.00 Duchovná publicistika 08.30 Sakrálne

RELAX

Pomôcky:
Abon, sten, Anglická rieka
Olave, Paal

13.00 Cirkevné dejiny Slovenska –
katolícka reforma
J28.01. (štvrtok) 09.00 Mestá a tváre – Fiat voluntas tua
J31.01. (nedeľa) 09.30 Svätá liturgia z pravoslávneho
Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach
J25.01. (pondelok)

RTVS

Zmena programu vyhradená

23.40 Laičtí misionáři v Iquitos – dokument o práci laických misionárov v Iquitose
J30.01. (sobota) 07.50 Poselství svatých: Johanka z Arku
J29.01. (piatok)

Meno
Romančíka

Zožnime

u

Predpovedal

S R K O C Ú R O N A K E D D M I D

Sú otrávení

N V Y I

Agrentínsky
futbalista

Korpus
Elektrárne
Nováky

Nesúlad

Farba
na vajcia

Symetrála
Mehamedov
radca

Výkon
futbalistu

1

Milánsky
futbalový
klub

Zelenina

Richardia

I

I Á P O Á S T T

E K F C L N R Ó I

P I V O V A R D L L É A I O D M Č
I O O I O D S U N A K N M K D Y E
D S P O R A D Y T S A Y F A R Y I
Oceľ,
po anglicky
Nová scéna
Nekovový
prvok

Osobné
zámeno

Svaz strojíren.
technologie

Opak dobra

Dravý vták

Legenda: ALKÉN, ATÓMY, CELKY, CIEVY, CVIKLA, DEKAN, EPOCHA,
FARY, CHATÁR, ISTIČE, KOCÚR, KVETY, LIPID, MACOCHA, MAFIA,
METLA, MODUL, MYDLO, OBRAD, ODSUN, OSADA, OSIVO, OSOBY,
PIVOVAR, PLODY, PORADY, RIVAL, SKALÁR, SKELET, SKLOVEC, SLEDY,
SLOVO, SNINA, SONDY, SPEVÁCI, STANICA, STROMY, SVEDOMIE,
SVETLO, ŠKOLA, TELURID, TEPNA, TRASY, UDICA, ULICE, VÁNOK,
VENDETA, VOJAK, VOLIČI, VRSTVA, VYHNE, ZÁVOD, ZMENY.

Vyhrešíte

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.

Eduard
v Londýne

Autor: Marek Pataky.

Odvážne

Utrhne

Chorobný
útvar

Belgické
mesto
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I Č I

E N M E T L A A V T S R V R A S

Časť dňa

Zostavujem

Okresný
výbor

E N A L K O K P Y A A E U S J S M

Starý otec

Darca

Boh mesta
Eridu
Organiz. spoj.
národov

Y E O L L J S B N M CH D L O O Ž O

I A Y Á R S T

Polia

Nástenný
gobelín

I D

T O A M I Á A O O I U T B E

L T H T Z O E C L

Obydlie

Nikde

E A E

R V I

I

Vzácna
tekutina

Grécky ostrov

I

I V K C A T M P M C O R P Y

Y D E L S V E D E C T V O L

Predložka

q

E A Š Á S V E

O Č E

Správne riešenia z čísla 26: Krížovka: Nemáme prijímať všetko,
ale iba užitočné. Osemsmerovka: Kde nieto svornosti, tam nieto
hojnosti.
Výherca: Anna Ďurová z Dlhého Klčova
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

31

Otcovo srdce je týždenný seminár vedený ľuďmi z Father heart ministries po celom svete
(http://www.fatherheart.net).
Podmienkou účasti v Škole Otcovo Srdce B je absolvovanie Školy Otcovho srdca A.
Je dobré, ak je medzi týmito školami niekoľkomesačný odstup.
Termín: 12. – 17. február 2016 (6 dní: piatok poobede – streda obed)
Miesto: Centrum pre rodinu na Sigorde (okr. Prešov)
Príspevok: 120 eur/osoba
(príspevok vrátane ubytovania, stravy, občerstvenia, konferenčného poplatku)

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
22. – 24.01. Život v Kristovi. Už si sa rozhodol kráčať
za Ježišom, byť jeho učeníkom a chceš vedieť viac
o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme
sa zaoberať témami, ako je modlitba, ako a prečo
čítať Božie slovo, ako byť vedený Svätým Duchom...
Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali Kurz Filip
ako následnú formáciu. Kurz zabezpečuje Peter Lipták so svojím tímom. Veková kategória účastníkov je
14 a viac rokov.
29. – 31.01. AŠAD – archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku

CENACOLO

Máš hlbokú túžbu naučiť sa pravému synovstvu?
Chceš mať hlbšiu skúsenosť s milosrdenstvom Otca?

Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
22. – 24.01. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
Príspevok je 90 eur za manželský pár.
29. – 31.01. MMM kurz – Manželstvo Misia Možná. Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si
manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie.
Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu
SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie v Dolnom
Kubíne. Príspevok je 90 eur za manželský pár.

BÁRKA

„On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil
na zem kliatbu.“ (Mal 3, 24)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
06.02. Fatimská sobota (10.30)
07.02. Malá púť (10.30)

SIGORD

Škola B buduje na tom, čo sme prežívali v škole A. V škole A sme si mohli uvedomovať
a prežívať lásku nášho nebeského Otca. Škola B je zameraná na synovstvo a na každodenné kráčanie v Otcovej láske. Keď spoznáme Boha ako milujúceho Otca, vytvára to
v nás naozajstné srdce syna. Otcova láska nám prináša naozajstnú identitu synov a dcér.

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

OTCOVO
SRDCE B

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
06.02. Fatimská sobota a Metropolitná púť zasvätených osôb

20.01. Adorácia a svätá omša v Chráme Ducha
Svätého v Levoči (17.00 h)

Prihlasovanie: www.centrumsigord.sk alebo centrum.rodina@grkatpo.sk

SLOVO ELEKTRONICKY

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)
poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk
Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

Stále si môžete objednať časopis Slovo
v elektronickej verzii. Je to vhodný dar aj pre
deti, ktoré využívajú elektronickú poštu.
Stačí, ak uhradíte príspevok 8 eur na číslo účtu
SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558,
ŠS: 2016, VS: PSČ odberateľa. Treba nám
oznámiť jeho e-mail na slovo5@grkatpo.sk
alebo tefonicky na 051/773 14 81.

www.facebook.com/grkatslovo

