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Festival duchov
ných piesní
byzanstkého
obradu.

ÚVODNÍK
Na počiatku stvoril
1. Je pravda to, čo chceš povedať 7
Boh nebo a zem (Gn 1,
2. Je potrebné to, čo chceš povedať?
1). Tento známy citát,
3. Pomôže a poteší tvoje slovo niekoho?
ktorým vstupujeme do
Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili
sveta Božieho zjave len to, čo je naozaj pravda, a to pravda vy
nia, obsiahnutého chádzajúca z dobrého srdca, oblažujúca,
v B ib lii, nás upria potešujúca.
Michal Hospodár
farár Farnosti sv. Petra
muje na stvoriteľskú
Žiaľ, v súčasnosti žijeme v záplave slov,
a Pavla Košice - Terasa moc Boha vyjadrenú ktoré sú v éteri, na stránkach novín a časo
odborný asistent GBF
jeho slovom . Totiž pisov, na obrazovke monitora atď Pritom
v Prešove
v následnom opise väčšina vydavateľstiev, tlačových agentúr
stvorenia sveta bib a ľudí pracujúcich profesionálne so šírením
lický text pred každou novou časťou kreácie slova je zam eraná komerčne a prioritne
(šesť stvoriteľských dní) opakovane zdôraz nehľadí na etické sitá jeho používania.
ňuje: A Boh povedal; to znamená vypovedal Technický rozvoj masových m édií a ich často
slovo, a to vypovedané sa stalo. Z ničoty skrze morálne zlyhávajúci vlastníci sa stávajú čoraz
slovo Boha povstala hmota, ktorá sa podľa väčším rizikom, že prostredie nášho života sa
zákonov prírody formuje do podoby vesmíru, naplní úbytkom pravdy a tým aj dôvery medzí
ako ho sčasti poznávame dnes. Vrcholom ľuďmi navzájom. A život formovaný lžou je
stvorenia je Božím dychom oživená hmota - cestou do „pekla “ na zemi.
človek. Uvedenú moc vypovedaného slova
Hovoriťje striebro, mlčaťzlato, poučuje nás
Boha pripomínajú aj ďalší inšpirovaní autori. jedno príslovie. Ale aj hovoriť v pravý čas je
Napr. pevec chválospevu na Božiu prozre zlato. A pred hovorením je potrebné počúvať
teľnosť sa modlí: Pánovým slovom povstali a rozmýšľať aby slovo v nás dozrelo po
nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje stránke pravdy a dobra. Ľudí nectí, keď sa (Ž 33, 6).
zaiste trocha nadsadene -o nás samých kon
V
novozákonnom zjavení s jedinečnouštatuje, že s ozajstným záujmom počúvame
intuíciou sa o Bohu-Stvoriteľovi vyjadruje sv: len prvé slová, ktoré vyslovuje naše dieťa, keď
Ján apoštol a evanjelista, ktorý svoje evanje sa učí rozprávať a posledné slová umierajú
lium začína vzletným poukázaním na Ježišovu ceho blízkeho. To, čo počujeme medzí tým,
podstatnú úlohu prikreovanía stvárnenísveta nám rýchlo uletídruhým uchom von. Podobne
slovami: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo to p latí aj o prečítanom slove. Stačí možno
u Boha a to Slovo bolo Bo h .f...) Všetko pripomenúť, čo vravel J. A. Komenský: Timeo
povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič homíni unius libri. (Bojím sa človeka, ktorý
z toho, čo povstalo (Jn 1-3). Boh - čistý duch prečítal len jednu knihu.) Taký človek si myslí,
- sa od počiatku prejavuje v slove a ním že už prijal všetku múdrosťa je na ňu natoľko
určuje beh reality.
pyšný, že už sa nechce daťpoučiť, viesťdialóg
Akým fenoménom je vlastne slovo, ktoré s iným autorom, premýšľaťa zvyšovaťkultúru
denne v tisícich variantoch vypovedáme zo čítania.
svojich úst alebo čítame na stránkach rôznej
Naučme sa vážiť sí slovo a správne
tlače? Slovo je úžasný nástroj, ktorým sa s ním narábať. Ostražito vnímajme najmä
ľudská osoba prejavuje, „zjavuje“ svoj vnútor Božie slovo a budeme vedieťsprávne počúvať
ný, duchovný svet, odhaľuje v duši ukrytú a hodnotiťaj ľudské slová. Nikdy, nikde a pred
myšlienku, projekt, lásku... Človek nie je taký nikým nešírme nepravdu. Ak nás v životných
dokonalý ako Boh, ale stvorený na Boží obraz okolnostiach situácia pritlačí povedať nieko
vlastní tento velkolepýdar - dar slova. A po mu niečo nepríjemné, snažme sa komunikovať
užíva ho ako čosi prirodzené bez toho, aby si s druhým z očí do očí, nie cez telefón. Vyhne
uvedomoval morálnu hodnotu používania me sa nebezpečiu zlého pochopenia či zra
slova, vyjadreného v akejkoľvek podobe. nenia z možného nedorozumenia. A to stojíza
Prostredníctvom slov sa nadväzujú prvé to. A na koniec ešte jedna skúsenosť, vyplý
kontakty medzi človekom a Bohom a medzi vajúca z tejto krátkej reflexie nad slovom. Pri
ľuďmi navzájom. Slovo má moc budovať, ale používaní daru slova je potrebné zdôrazniť aj
aj rúcať: posilňovať, ale aj raniť. Používať dar hodnotu dobre vnímaného ticha. Len v tichu
medziľudskej komunikácie je isto morálne vznikajú vyvážené, pravdivé a múdre slová,
kvalifikovateľný ľudský čin. V Rečí na vrchu ktoré prinášajú do ľudského života teplo,
to pripomenul Ježíš Kristus: l^asa reč nech je pohladenie a poučenie.
Na začiatku nového občianskeho roka
,áno - áno, ,nie - nie. Čoje navyše, pochádza
od Zlého (Mt 5, 37). Raz vyjadrené slovo by 2004 si želajme, nech nás pri tvorbe a čítaní
malo byť v ústach spravodlivého človeka časopisu SLOVO vedie sám Kristus-Božíe
testamentom Boha. Slovo vedome zbavené Slovo, ktorýje cesta, pravda a život.
pravdy je služba diablovi - otcovi lži. A to je
hriech. O mravnej kvalifikácii slova uvažoval
už starogrécky filozof Sokrates, ktorý p ri
medziľudskej komunikácii doporučuje použiť
tri sitá.
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MYŠLIENKY NA JANUAR
Mojou najlepšou obranou proti všetkým
intrigám a úskokom nepriateľa je duch ra
dosti. / Sv. František z Assisí
Majte radostnú vyrovnanosť, nech sa
deje, čo sa deje... / Sv. Terézia z Avily
Nebuď hneď smutný z nešťastia vo svete,
lebo nevieš, aké dobro sa skrýva v Božích
rozhodnutiach, ktoré nesú so sebou pre večnú
radosť vyvolených. / Sv. Ján z Kríža
Nejestvuje radosť bez utrpenia. / Sv.
Terézia z Lisieux

Prvá, avantgardná, je „laboratórium umenia".
V nej prebieha hľadanie a štúdium. Nemyslím
tým iba nadobúdanie zručnosti, presnosti
videnia či oboznamovanie sa s materiálmi
a pracovnými postupmi. Umenie totiž takmer
vždy reaguje na situáciu v spoločnosti, tvor
covia spoznávajú jej históriu a súčasnosť,
filozofiu, psychológiu i sociológiu. Práve táto
reakcia a výskum je lokomotívou, ktorá ťahá
za sebou ďalšie vrstvy. Prítomnosť komercie
je snáď preto viac prítomná v stredných
vrstvách umeleckej scény, nevraviac o gýči či
úpadkovej produkcii.

Umenie
je akoby
rehoľou

5. V súčasností klesá záujem o knihy
a narastá vplyv filmu. Ako vnímate tento
trend v spoločností?
Obraz má naozaj na človeka veľký vplyv.
Technickým pokrokom sa nám svet pred očami
dematerializuje, do hry vstúpila virtualita.
Zdanie je reálne a realita je zdanlivá. Pohodl
né. Súčasní mladí ľudia sú viac ovplyvnen
kultúrou obrazu ako kultúrou slova. Tým sa
mení ich pohľad na svet, spôsob myslenia.
Technológie, ekonomika a konzum tento trend
len podporujú, takže vízia čítajúceho mladého
človeka v budúcnosti je takmer ilúziou. Snáď
sa treba sústrediť na kvalitu obrazu, teda filmu
či hier, a cez ne vplývať na týmto vývojom už
zasiahnutú mladú generáciu.

Rozhovor s Mgr. art.
Barborou Zdraveckou

6. Čím sú pre vás drevené chrámy a iko
ny
východného Slovenska?
____________________________
Drevené chrámy sú nesmiernym bohat
stvom Slovenska, sú unikátne. Snaha zachra
Umenie dnes obklopuje a formuje človeka, napĺňa jeho dušu a môže ňovať ich je veľmi cenná. Systém ktitorstva je
výborne prepracovaný. Vstup do takéhoto
ho priblížiť chápaniu tajomstva Boha.
architektonického skvostu, ktorý je generácia
žívanie môže zahŕňať pozitívne, ale i nega mi premodlený a posvätený, rozochvie dušu
1. Čím je pre Vás umenie?
každého. Staré slovenské ikony sú zaujímavé
Ako by ste ho vy osobne charakterizo tívne zážitky.
hlavne tým, že ich pisatelia dokázali nádher
vali?
ným spôsobom skĺbiť ikonografiu s ľudovým
3. Ktorý smer v umení sa vám páči?
Umenie je pre mňa životným poslaním.
V
istom období počas štúdia som čerpalavplyvom. Vďaka tomu vznikli mnohé poklady,
Je akoby rehoľou. Som zodpovedná za úro
čenie talentu tvorby. Tento dar ma presahuje, inšpiráciu z „geometrizujúceho" art deca ako napríklad íkonostas v Ladomírovej či
má pôvod v samotnom Bohu, ktorý je Tvorca, začiatku 20.storočia, postupne sa predo mnou mnohé iné.
Stvoriteľ. Šanca podieľať sa na tvorbe krásy odhalili kvality minimalizmu, výtvarného
7. Ako môže sakrálne umenie vplývať
je lákavá, ale rozhodnutie ísť touto cestu smeru 2. polovice 20. storočia. Táto orientácia
vyžaduje vernosť a odovzdanosť. Radosť, bola istotne podmienená aj mojím štúdiom na dušu človeka?
Umenie sa v sakrálnych priestoroch využí
ktorú výsledky tvorby prinášajú, je často sklárskeho výtvarníctva a samotného mate
predchádzaná neúspechmi, sklamaniami, riálu skla. Sklo v regióne strednej Európy a bý valo počas stáročí. Nástenné maľby mali
slzami, únavou... Pri procese sebarealizácie valého Československa malo a stále má líniu, edukačný charakter pre ľudí, ktorí nevedeli
je dôležitá pokora, na ceste hľadania pravdy ktorá v rámci umenia pracuje s čistou esteti čítať. Vznikali naratívne cykly nazývané Biblia
a krásy v umení je nutná vytrvalosť.
kou. Tým je vo svete známe. Autori sa nechá pauperum. Umenie sa neustále vyvíja a v sú
vajú unášať nádherou tzv. štvrtej dimenzie časnosti sakrálne umenie západu prichádza
často s avantgardnými riešeniami.
2. Je cit pre umenie súčasťou osobnosti skla - jeho optikou, hrou
Mgr. art. Barbora ZdraVýchodná cirkev má predpísané
človeka?
svetla... Mladí sklárski
vecká (nar. 1978) sa naro
a históriou overené ikonografické
Umenie je to, cez čo sa rodí v umelcovi výtvarníci sú nemenej
dila v rodine, ktorá sa ve
postupy a hudobné formy, ktoré vy
dielo, cez čo sú umelec a dielo vo vzájomnom fascinovaní „mágiou"
nuje výtvarnému umeniu.
užíva
dodnes. Symbióza ikon a litur
vzťahu, hovorí časť teórie umenia. Cit pre skla a ohňa, v ktorom sa
Od detstva mala možnosť
gického
spevu pôsobí na dušu člove
umenie je pre osobnosť človeka - umelca rodí. Udržujú túto pred
pozorovaťproces zrodu výt
nevyhnutný, hoci umenie ako také je neucho- znamenanú líniu, čo im
varných diel, učiťsa vnímať ka. S veľkou silou rozpráva o prítom
nosti Boha. Vnímateľ nemôže ostať
piteľné. Veď už len v pojmoch výtvarná pro však nebráni využiť sú
svet cez krásu a umenie.
iba na prahu estetického prežívania,
dukcia a výtvarné umenie môže byť rozdiel. časné myslenie v umení
Vysokú školu výtvarných
ale je vťahovaný do tajomstva, s kto
Tu by sme však mohli hovoriť o estetickom či nové technológie.
umení absolvovala u Do
cítení, vnímaní a prežívaní. Každý človek má
rým je oboznamovaný práve cez
centa Gavulu v ateliéri
istú citlivosť vo vnímaní krásy. Je to dané
audio -vizuálnu stránku obradu.
4.
Ako vn ím ate Sklárskeho výtvarníctva.
Venuje sa vlastnej tvorbe
kultúrou, z ktorej vnímateľ vychádza, jeho dnešné umenie? Nie je
a pedagogicky pôsobí na
dispozíciou a ochotou zaoberať sa vnemami, až príliš komerčné?
Za rozhovor dákuje
Škole úžitkového výtvarníc
Juraj Gradoš
ktoré vyvstávajú ako reakcia na umelecké
Umelecká scéna sa
tva v Bratislave.
Snímky: archív B. Zdraveckej
dielo. Netreba pripomínať, že estetické pre delí na niekoľko vrstiev.
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA

VIANOCE VO VATIKÁNE / URBI ET ORBI

VATIKÁN - Tento rok posiela Svätému
Otcovi vianočný stromček údolie Aosta v ta
lianskych Dolomitoch, v ktorom často trávil
letnú dovolenku. Je to 30 metrovvysokýa 110
rokov starý smrek a postavia ho ako každý rok
na Námestie sv. Petra k veľkému betlehemu.
Vo Vatikáne umiestnia aj 20 ďalších stromče
kov. Je to dar tohto regiónu Svätému Otcovi
k Vianociam 2003. (KP /TK KBS)
BETIEHEM - Na Vianoce 2003 vyzval la
tinský patriarcha Jeruzalema Míchel Sabbah
k zmiereniu.„Svätá zem je povolaná k zmie
reniu, nov súčasnosti vládne rozdelenie a roz
kol," povedal na Štedrý deň pri procesii zJeru
zalema do Betlehema. „Pútnici k miestu naro
denia Ježiša berú so sebou k jasličkám aj
utrpenie ľudí vo Svätej zemí." Patriarcha v prí
hovore žiadal spravodlivý mier medzí Izraelom
a Palestínou, ktorý by rešpektoval dôstojnosť
všetkých ľudív krajine. Potom patriarcha spolu
s viac ako 100 duchovnými a rehoľníkmi sláv
nostne prešiel bazilikou do susedného katolíc
keho Kostola sv. Kataríny na prvé bohoslužby.
(KP /-zg-TK KBS)
VATIKÁN -Moskovský patriarcha Alexej II.
poslal pápežovi Jánovi Pavlovi II. vianočné
posolstvo s veľmi srdečným želaním: „Z ce
lého srdca vám želám požehnané vianočné
sviatky. Nech vám Kristus dá duchovnú i te
lesnú silu."Vzhľadom na napäté vztáhy medzi
Vatikánom a Moskvou sa tomuto srdečnému
vianočnému posolstvu patriarchu pripisuje
mimoriadny význam. Iba niekoľko dní pred
tým sa totiž Alexej 11. vyjadril záporne k mož
nosti návštevy pápeža v Rusku. Podobné via
nočné posolstvá poslal moskovský patriarcha
aj hlavám iných krestánských cirkví. (KP / zg-TK KBS)
VATIKÁN -Na ceste ku kňazstvu narážajú
mladí na tri prekážky, povedal Svätý Otec.
Pritom spomenul tri zásadné ťažkostí, s ktorý
mi sa mladí muži stretávajú pri svojom rozho
dovaní o kňazskom povolaní. Sú to: strach
pred záväzkom, chýbanie jasnej vízie o tomto
úrade a ich osobný vzťah k Ježišovi Kristovi.
Svätý Otec ďalej vysvetlil: „Najväčšou prekáž
kou je strach pred záväzkom, pred neistou
budúcnosťou tohto povolania, pretože žijeme
v rýchlo sa meniacom svete, ktorýje zameraný
na súčasný okamih a na pôžitok, a ako sa zdá,
aj tieto záujmy sa rýchle menia. Možno to
prekonať iba tak, že mladým mužom dodáme
dôveru a nádej v Krista. V tomto zmysle tu
musí spolupôsobiť celá výchovná práca v ro
dinách a v školách, spoločne s pastoráciou
mladých vo farnostiach.” (ZE / -zg-TK KBS)
ČÍNA - Kresťanské chrámy boli v Pekingu
pri vianočných bohoslužbách na Štedrý večer
úplne preplnené. Iba v Nan-tangu, Južnej
katedrále, narátali 20 000 návštevníkov bo
hoslužieb. Z hlavného chrámu evanjelických
kresťanov sa pre preplnenie museli bohoslužby
prenášať na obrazovku videa na námestí pred
chrámom. Pred všetkými chrámami boli nasa
dení policajti, aby zabránili protikomunistic
kým demonštráciám. Čínske orgány pozorujú
medzi obyvateľstvom rastúci záujem o kres
ťanské tradície a sviatky. (KP / -zg-TK KBS)
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Na slávnosť Narodenia Pána po slávnostnej
bohoslužbe v Svätopeterskej bazilike udelil
pápež Ján Pavol 11. svoje tradičné požehnanie
Urbi et Orbí. Tohto roku ho prvýkrát neudelil
z centrálneho balkóna Svätopeterskej baziliky,
ale bezprostredne z priestranstva pred
bazilikou.

Vianočné blahoželania predniesol v 62
jazykoch sveta, dnes prvýkrát aj v kambodž
skom jazyku. Nechýbal ani pozdrav v lužíckosrbskom, rómskom jazyku či esperante. Po
pozdrave poľským spolurodákom zakončil
pápež svoje pozdravy v latinčine, úradnom
jazyku Cirkví. Priamy prenos do päťdesiatich
krajín sveta zabezpečovalo 78 televíznych
spoločností. V pápežových blahoželaniach
rezonovali témy pokoja, nádeje a radostí,
ktoré majú napĺňať srdcia jednotlivcov, rodín,
spoločenstiev a celých národov.
Posolstvo, ktoré pozdravy a požehnanie
predchádzalo, venoval pápež úžasu nad
tajomstvom Boha, ktorý vstupuje do našich
ľudských dejín. Na novonarodeného Spasiteľa
sa pápež obrátil naliehavou prosbou za mier:
„Zachráň nás od vojen a ozbrojených konflik
tov, ktoré devastujú celé oblastí Zeme, od plia
gy terorizmu a mnohých foriem násilia, ktoré
trápia slabých a bezmocných. Zachráň nás od
znechutenia kráčať po cestách mieru: áno,
ťažkých, ale možných, a preto povinných; ciest
naliehavých vždy a všade, predovšetkým však
v krajine, kde si sa narodil ty, Knieža pokoja."
Marián Gavenda

VIANOČNÝ POZDRAV VÝCHODNÝM KRESŤANOM
Pápež Ján Pavol II. pozdravil kresťanov
východných cirkví, ktorí slávia Vianoce podľa
juliánskeho kalendára. Najväčšou z nich je
Ruská pravoslávna cirkev.

Po modlitbe Anjel Pána na Námestí sv.
Petra Svätý Otec pozdravil „bratov a sestry
východných cirkví" a ubezpečil ich, že na nich
neustále myslí v modlitbách.
ZE / -zg-TK KBS

NOVÝ BISKUP PRE ARMÉNOV V EGYPTE
V stredu 7. januára 2004 Svätý Otec odobril
výsledok voľby Synody biskupov arménskej
katolíckej cirkví (patriarchálna cirkev sui iuris
-vlastného práva), ktorá prebiehala v súlade
s príslušnými kánonmi Kódexu kánonov
východnej cirkvi (CCEO) v meste Bzommar
v líbanone v dňoch 1. až 9. septembra 2003
a potvrdil o. Krícor-Okosdinosa Coussa, farára
Farnosti svätého Kríža v Alepe a Farnosti

svätých mučeníkov v Rakka v Sýrií za biskupa
Eparchie Alexandria pre Arménov. V tejto
eparchii v Egypte je 1276 katolíkov arménskeho obradu, jeden kňaz a päť rehoľníkov.
Vybraný biskup sa narodil v sýrskom Alepe
v roku 1953 a na kňaza bol ordínovanýv roku
1980.
VIS / Vladimír Miroššay

SANTIAGO DE COMPOSTELA
PLÁNUJE SVETOVÚ PÚŤ MLÁDEŽE
V
španielskom pútnickom mieste Santiagonádeje. Toto heslo sa vzťahuje na slová pápeža
de Compostela sa má v dňoch 5. až 8. augusta Ján Pavol II., ktorý v roku 1982 zo Santíaga
2004 konať Svetová púť mládeže. Oznámila de Compostela vyzval znovu objavovať kres
to diecéza Santiago na tlačovej konferencií v ťanské korene Európy. V tomto zmysle mladí
Madride. Organizátori očakávajú asi 50 000 na tejto pútí vyznajú svoj osobný vzťah k ide
mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa stretnú álom Krista a evanjelia, ale aj hodnoty slobo
pri hrobe sv. apoštola Jakuba. K tomu pribud dy, demokracie a pluralizmu.
Naposledy sa Svätý rok v Santiagu de
nú ešte turisti. Táto púť sa koná pri príležitostí
Svätého roka, ktorý sa v roku 2004 slávi v San- Compostela slávil v roku 1999. Vtedy vydali
tiagu de Compostela. Ako sväté roky sa slávia obľúbený certifikát Compostela o tejto pútí 154
podľa inštrukcií pápeža Kalixta 11. (1119- 613 osobám. Vydáva sa iba tým pútnikom,
1124) tie roky, v ktorých spadá sviatok sv. ktorí prišli svedčiť o svojej viere a putovali
pešo alebo na koní najmenej posledných 100
Jakuba - 25. júl - na nedeľu.
Stretnutie mládeže sa bSantíago de Com kilometrov. Bicyklom sa vyžaduje najmenej
postela plánuje Svetovú púť mládeže bude 200 kilometrov.
KP / -zg-TK KBS
konať pod heslom Svedkovia Krista za Európu

Predvianočné turné skupiny Kvapka v mori
Orlov, Kamenica, Kružlov, internát Cirkev
nej zdravotníckej školy v Prešove, toto všetko
sú miesta, ktoré sme tentoraz navštívili s na
šou ľutinskou gospelovou hudobnou skupinou
Kvapka v mori. Jednoducho povedané: Taká
malá predvianočná evanjelizačná šnúra...
Všetok ten kolobeh sa začína 2.
11. 2003 , keď naša skupina na
pozvanie o. Petra Komanického,
duchovného farnosti, putuje na
vystúpenie do Orlova. Super náladu
získavame už cestou v batožinovom
priestore nášho korábu, ktorý dostal
vzhľadom na jeho aktuálny stav
menoTitanic. Nálada sa ešte znáso
bila, keď sa do vystúpenia začali
zapájať aj veriaci z obce. Nemali
problém, a spolu s nami chválili
Boha spevom i tancom. Ďalší víkend
je tak trošku nabitý. V piatok sa
v Lutine začína trojdňový duchovný tábor pod
vedením sestry Damiány, OSBM, a dievčat
z hnutia Svetlo pre život. V nedeľu sa všetci
vezú na vystúpenie do Kamenice. NášTitaníc
tentoraz praská vo švíkoch... Krátko po
vystúpení v Kamenici sme pozvaní sestrou
Damíánou na vystúpenie do Prešova. Medzi
tým ešte stihneme potešiť spevom, hudbou
i duchovným slovom veriacich z obce Kružlov,

kde nás pozval o. Ivan Bojčuk. Naše „turné"
sa teda končí evanjelizačným koncertom na
internáte Cirkevnej zdravotníckej školy
v Prešove. Týmto vystúpením sa koncertná
šnúra až do Vianoc uzatvára, nakoľko vedúci
skupiny o. Peter Milenký má povinnosti,

vyplývajúce zo slávenia týchto sviatkov
radostí a pokoja. Sme však nesmierne radi.
že prostredníctvom nás sa mohli naplniť slová:
„Hoc sme len kvapkou malou, aj táto kvapka
zafarbí oceán..." A Boh nám dal poznať, že tá
kvapka naozaj na každom vystúpení farbila...
Tešíme sa na chvíle, keď budeme môcť opäť
citarou rozosievať Božie slovo a farbiť oceán.
Mládežníci z Lutiny

Štefánsky ples v Humennom
Príchodom o. Michala Onderka do Humenného ožil duchovný a spoločenský život troch
humenských farností. Poslednou, veľmi vyda
renou akciou v roku 2003 bol Prvý štefánsky

ples gréckokatolíkov. Aj keď to bol veľmi
rizikový projekt, pretože tu nič podobné dopo
siaľ nebolo, vydaril sa nad očakávanie dobre,
zúčastnilo sa ho vyše 120 veriacich. Niesol sa
v znamení hesla „Aby všetci jedno boli", čo
vyjadroval aj portrét blahoslaveného biskupa
Hopká v čele sály. Okrem organizátorov, pod
vedením kaplána o. Patrika Székelyho majú
na úspechu podujatia najväčšiu zásluhu majú
predovšetkým samotní účastníci: humenská
mládež, ale aj dámy a páni v najlepších ro
koch. Hoci hudba bola z čírča, teda z iného
chotára, dobrá nálada a chuť baviť sa bolí
z domácej kuchyne. Vtipnými scénkami
prispeli bohoslovci a miništranti. Veľkej

pozornosti sa tešila polnočná tombola, do
ktorej hodnotnými cenami prispeli miestni
podnikatelia, za čo ím aj touto cestou vyslo
vujeme poďakovanie. Prvú cenu, živé prasiat
ko, vyhrala rodina Jalčákovcov.

Výťažok z tomboly sa využije na opravu
cerkví.
Potvrdilo sa, že na utuženie cirkevného
spoločenstva sú takéto akcie veľmi žiaduce.
Veď spoločenských akcií, na ktorých slušné
správanie, žiadne drogy a striedmosť sú
samozrejmosťou, je dnes ako šafranu.
Boris Voroňák

SPRÁVY Z DOMOVA
PREŠOV: Katedra kresťanskej edukácie
a spoločenskej komunikácie Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove v spolupráci s Lublínskou školou
biznisu a katedrou médií a náboženskej
komunikácie Katolíckej univerzity v lubline
zorganizovali v dňoch 9. a 10. decembra
2003 v priestoroch Gréckokatolíckej bohoslo
veckej fakulty PU v Prešove Medzinárodnú
vedeckú konferenciu „Význam spoločenskej
komunikácie v zjednocujúcej sa Európe",
ktorá sa konala pod záštitou prešovského
eparchu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ.
Odborným garantom konferencie bol Prof.
dr. hab. Tadeusz Zas^pa. Organizátori nad
viazali na minuloročnú medzinárodnú konfe
renciu „Spoločenské komunikačné prostried
ky v živote Katolíckej cirkvi", ktorá sa tiež
konala na pôde GBF PU v Prešove. Podľa slov
predsedu organizačného výboru ThDr.
PaedDr. Mareka Pribulu, PhD., budú aj v
nasledujúcich rokoch organizovať na pôde
fakulty medzinárodné konferencie o otázkach
spoločenskej komunikácie. Na tohtoročnej
konferencii vystúpili odborníci na spoločen
skú komunikáciu zo Slovenska a Poľska,
ktorých príspevky budú publikované v zbor
níku Orbís communicationis socíalis 2004.
Účastníci konferencie vyjadrili silnú vôľu šíriť
kresťanské hodnoty v spoločenských komuni
kačných prostriedkoch zjednotenej Európy,
vychovávať k tejto úlohe budúcich žurnalis
tov a dušpastíerov, a účinne vplývať na kres
ťanskú verejnú mienku. Túto vôľu vyjadrili vo
výzve k morálnej obrode informačného
priestoru v Európe adresovanú mediálnym
pracovníkom a všetkým ľuďom dobrej vôle,
žijúcim v Európe s kresťanskými koreňmi.
(Gabriel Paľa/ISPB)
PREŠOV - Rusínska obroda Slovenska
vydala už štvrté číslo Rusínskeho národného
kalendára na rok 2004. Ako píše v úvodnom
príhovore šéfredaktor redakcie Národných
novín a časopisu Rusín a hlavný zostavovateľ
kalendára Alexander Zuzuľák - pokračujeme
v tradícií vydávania tohto druhu kalendára,
cestou ktorého chceme upevňovať národnost
né povedomie Rusínova ich hrdosť na všetko,
čo nám zanechali naši predkovia v oblasti
kultúry, viery, jazyka a folklóru a nemal by
chýbať v žiadnej rusínskej rodine. Aktuálne
kalendáríum na rok 2004 a informácie his
torického kalendára sú praktickou a nedeli
teľnou súčasťou kalendára a zdrojom infor
mácií jeho čitateľov, esteticky vhodne dopl
nené portrétmi kultúrnych osobností, ktorým
sú venované jednotlivé články s výrezmi
z obrazov, ktoré boli vystavené na 1. Medzi
národnom bienále výtvarnej tvorby Rusínov
v Prešove v júni 2003. V dálšej textovej častí
sa prihovára čitateľom kalendára v článku
Čas pozemského života je veľmi vzácny o. Pe
ter Pavol Haľko, ČSW, vikár Gréckokatolíckej
cirkvi pre Rusínov, slovami: „Neprípútavajme
sa k pominuteľnému, ako by ono bolo večné
a nepohŕdajme večným, ako by ono bolo
dočasné. Využime čas, ktorý nám dáva Pán
Boh na jeho slávu, pre naše spasenie a pre
dobro druhých. To, čo zasejeme na zemi, bu
deme žať vo večnosti."
o o o
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kalendári sú okrem článkov týkajúcich
sa života, kultúrneho a duchovného pôsobe
nia významných predstaviteľov rusínskeho
národnostného života minulostí aj súčasnosti
(Anatolija Kralického, Ivana Silvaya, Símeona
Smandrayho, Alexandra Pavloviča, Júliusa
Stavrovského - Popradova, Ivana Gender Suchodoľského, Eugena Sabova, Ivana Kizáka, Andreja Slepeckého, Viery Fedelešovej,
Eugena Nedzeľského, Vasiľa Zozufáka, Anny
Halčákovej, Štefana Bunganiča, Jána Hríba,
Zuzany Osavčukovej - Hapákovej) aj iné
príspevky z oblasti ľudových zvykov, spolo
čenského života, histórie našich rusínskych
obcí, rozprávok a bájok a ďalšie z pera reno
movaných autorov a aktivistov rusínskeho
národnostného života. Takými sú príspevky
Vasiľa Chomu, Mirona Sisáka, Štefana Suché
ho, Anny Pliškovej, Michala Hirjaka, Gabriela
Beskyda, Márie Maľcovskej, Mikuláša Kseňaka a ďalších autorov. Kalendár bol vydaný
za finančného prispenia Ministerstva kultúry
SR a pôvodného Ruského klubu -1923 v Prešove. (Peter Krajňák)
PREŠOV - Dňa 12. 11. 2003, na sviatok
sv. hieromučeníka Jozafáta, sa uskutočnila
milá duchovná slávnosť zasvätenia kaplnky
Domova mládeže poslucháčok Strednej
zdravotníckej školy sv. Bažila Veľkého v Prešove práve tomuto východnému svätcovi patrónovi Únie. V popoludňajších hodinách
o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely, farár - pro
topresbyter v Prešove, poverený pastoráciou
v tejto cirkevnej inštitúcii, slúžil sv. liturgiu
za účasti vyše 60 študentiek a ich vychová
vateliek - sestier baziliánok, ktoré sa vzorne
starajú o duchovnú formáciu budúcich zdravotníčok. Obeta sv. Jozafáta, ako to spomenul
o. Gabriel, je príkladom aj pre tieto budúce
zdravotnícky v pomoci trpiacim na tele
a zmietajúcim sa v pokušení duše. Ich obeta
má byť celoživotná a plná lásky, súcitu a po
chopenia pravdy kríža. Táto sv. liturgia bola
akýmsi "malým odpustom" s vyslúžením
myrovania a následnou „hostinou" - skrom
ným, ale vynaliezavým agapé na chodbe
internátu. (Gabriel Székely)
PREŠOV - Dňa 13.12. 2003, hoci to bola
obyčajná sobota, prežívala prešovská farnosť
Ochrany Presvätej Bohorodičky slávnostnú
chvíľu, keď pozvaní kňazi a veriaci sprevá
dzali novokňaza o. Jaroslava Pasoka, absol
venta Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme, k obeti primičnej sv. liturgie.
Pred začatím liturgie pozdravil prímícianta
o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely, miestny farár
- protopresbyter, manuduktor novokňaza.
Slávnostnú homíliu o význame a potrebe
kňazskej služby aj v dnešnej modernej, sekularizovanej dobe prítomným podal o Mgr.
Vladimír Skyba, protosynkel Prešovskej eparchie. V závere slávnosti po novokňazských
požehnaniach prítomným poblahoželal za
prítomných kňazov a veriacich o. Mgr. Peter
Pavol Haľko, OSBM, synkel Prešovskej eparchie, a zaželal novokňazovi o. Jaroslavovi ve
ľa Božích milostí a požehnania pri jeho kňaz
skej službe v gréckokatolkom v Melbourne
(Austrália), kam odchádza v roku 2004.
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Zasnežené
Vianoce
v Poši
Ako to býva u nás
zvykom, aj tieto Via
noce si deti a mládež
z Poše pod vedením
svojho duchovného ot
ca Michala Vasiľa pri
pravili divadelnú hru,
tentoraz pod názvom
Zasnežené Vianoce. Je
to už v poradí štvrtá
hra, ktorú nacvičili naši
mladí a druhé autorské
dielo nášho duchov
ného otca. Na pozadí
udalostí, ktoré nasle
dovali po hrdinskej
záchrane topiaceho sa
dievčatka, bolí vyzdvihnuté morálne a ľudské
hodnoty jednoduchého dedinského ľudu, ako
láska, pohostinnosť, vďačnosť Bohu i blížnym.
Okrem toho boli pripomenuté starodávne
ľudové zvyky späté s týmito sviatkami. Dej bol
podfarbený zvukovou a svetelnou kulisou. Po
skončení vystúpenia duchovný otec udelil

prítomným deťom požehnanie spojené
s malou sladkosťou. Túto hru si mali možnosť
pozrieť aj veriaci vo filiálnych obciach N.
Hrušov, N. Hraboveca Kučín. Predstavenie sa
páčilo a už sa všetci tešíme na to, čo si pre
nás mladí pripravia na budúci rok.
Dávid Vasiľ

Festival duchovných piesní
byzantského obradu v Prešove
V nedeľu 14. 12. 2003 sa vo veľkej za
sadačke Krajského úradu v Prešove pod
záštitou prešovského eparchu Mons. Jána

Babjaka, SJ, uskutočnil Xll. ročník Festivalu
duchovných piesní byzantského obradu, na
ktorom vystúpilo 9 chrámových speváckych
zborov z Prešovskej eparchie a Košického
apoštolského exarchátu. Repertoár pozostával
z liturgických spevov a vianočných kolied.

Prešovské gréckokatolícke biskupstvo chce
týmto festivalom prispieť k budovaniu vzá
jomného porozumenia medzi ľuďmi, k ekumenizmu a k zachovaniu cyrílo-metodského dedičstva. Na festivale sa zú
častnili biskupi Ján Babjak, Ján Hírka
a biskup Evanjelickej cirkví a. v. na
Slovensku Igor Mišina. Účinkovali
zbory: Katedrálny zbor sv. Cyrila
a Metoda v Košiciach, Katedrálny
zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
Chrámový zbor Chryzostomos vo
Vranove n/T., Chrámový zbor sv.
Cyrila a Metoda v Stropkove, Chrá
mový zbor sv. Jozefa pri Kláštore
otcov redemptoristov v Michalov
ciach, Chrámový zbor pri Gréckokato
líckom chráme sv. Paraskíevy vo
Svidníku, Bohoslovecký zbor sv. Romana
Sladkopevca, Zbor blahoslaveného biskupamučeníka P. P. Gojdiča Vranov-Čemerné
a Chrámový zbor pri Gréckokatolíckom
chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove.
ISPB

Betlehemské svetlo
Svetlo priamo z Betlehema k nám doputovalo v piatok podvečer 19. decembra 2003. Na
železničnej stanici vo Viední ho od rakúskych kolegov prevzali naši skauti, aby ho mohli
rozniesť do všetkých kútov Slovenska, do nemocníc či domovov dôchodcov.
Na ceremónií v kostole sa zúčastnili zástupcovia evanjelickej, gréckokatolíckej a rím
skokatolíckej cirkví. Zapálením dvoch sviec na špeciálnom deväťramennom svietniku si v so
botu aj bratislavskí židia pripomenuli svoj sviatok svetiel Chanuku. (SME, mad, tasr, ND)

Posviacka Obecného úradu v Kvačanoch
V nedeľu Krista Kráľa, dňa 23. 11. 2003,
sa konala milá duchovná slávnosť vo filiálnej
obci Kvačany, patriacej do farností Klenov, okr.
Prešov. V tejto neveľkej, tichej a od ruchu
vzdialenej obci sa v túto nedeľu pred. sv. litur

giou konala posviacka obnoveného obecného
úradu. Veriaci spolu so svojím duchovným
otcom Mgr. Matúšom Čekanom (novokňazom)
prišli v sprievode spolu s o. PhDr. ThMgr.
Gabrielom Székelym, farárom - protopresbyterom z Prešova k obecnému úradu, kde ich

privítal starosta obce Kvačany pán Pavol
Veteráni spolu s členmi miestneho zastupi
teľstva obce a požiadal v mene občanov obce
o posvätenie obnovenej budovy úradu.
Po vykonaní posviacky o. Székelym sa
veriaci obce spolu so svojím duchov
ným otcom, starostom obce a členmi
zastupiteľstva v sprievode odobrali
do chrámu sv. Michala archanjela,
kde bola sv. liturgia. V homílii o.
Gabriel v tento sviatočný deň pripo
menul najvyššie miesto v živote
kresťana, ktoré zaujíma Kristus -Kráľ
Všehomíra (Pantokrator). Ten má
duchovne usmerňovať aj vedenie
obce a spoluprácu s občanmi pri
pozemských úsiliach a starostlivosti
o dobro každého človeka na tejto
zemí.
Po skončení sv. liturgie sa zástup
covia obce s duchovnými otcami a pozvanými
hosťami stretli v malom, ale útulnom kultúr
nom dome (bývalej miestnej škole) na milom
posedení.
Gabriel Székely

Požehnanie a poslanie koledníkov
Dobrej noviny v Prešovskej eparchii
V
nedeľu 14.12.2003 v Katedrále sv. Jánapohoda. Nebeský Otče, požehnaj rodičov
Krstiteľa prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, a príbuzných týchto detí, aby im svojim prí
SJ, slávil archíjerejskú svätú liturgiu, na konci kladom pomáhali na ceste spásy. Požehnanie
ktorej požehnal a vyslal koledníkov Dobrej Pánovo nech je na vás sjeho milosťou a láskou
noviny, aby radostnú zvesť zaniesli do rodín
Prešovskej eparchíe. Požehnanie dostalo viac
ako dvesto detí zhromaždených v katedrále,
ale cez nich aj stovky ďalších v jednotlivých
farnostiach. V Prešove sa stretli koledníci
z farností: Bardejov, Ďačov, Malcov, Prešov
a Svidník. V homílii vladyka Ján povedal aj
tieto slová: „Boh nás pozýva na hostinu
v nebeskom kráľovstve. Mali by sme mať pri
všetkom, čo tu na zemi robíme, pohľad
zameraný na večný cieľ. Radostnú zvesť má
tomuto svetu ohlasovať každý kresťan. Aj vy
deti chcete ohlasovať radostnú novinu, a to
s konkrétnym cieľom. Chcete pomôcť deťom,
ktoré nemajú to, čo máte vy. Deťom, ktoré sú
chudobné. Je to veľká vec v Božích očiach!"
Po svätej liturgii otec biskup zaujal miesto teraz i vždycky i na veky vekov." Ako znak
na biskupskom tróne, všetci zhromaždení boli zapálené sviece v rukách detí. Slávnosť
zaspievali menlivé častí liturgie z prípravy na pokračovala evanjelizačným programom
sviatky Narodenia Pána, diakon zaspieval v priestoroch Gréckokatolíckej bohosloveckej
evanjelium, v ktorom zazneli slová anjela: fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť,
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
ktorá bude patriťvšetkým ľudom: Dnes sa vám eRko na Slovensku realizuje kolednícku akciu
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Dobrá novina od roku 1995. Detí s radosťou
Pán..."
obetujú svoj voľný čas, mrznú, ale s radosťou
Potom otec biskup požehnal deti slovami: spievajú a koledujú, aby finančne podporili
„Nebeský Otče, požehnaj tieto detí, ktoré budú detí v Afrike. Peniaze idú na konkrétne
zvestovať Dobrú novinu, aby priniesli do do projekty. Dobrou novinou sa v našich farnos
movov našich farností pokoj a požehnanie. tiach zároveň obnovujú pekné kolednícke
Požehnaj, Bože, všetky rodiny, ktoré koledníci tradície.
navštívia, aby v nich vládla láska a rodinná
1SPB

SPRÁVY Z DOMOVA
Kňazské svätenia prijal o. Jaroslav z rúk
vladyku Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, pre
šovského eparchu, počas archijerejskej sv.
liturgie v nedeľu 7.12.2003 v prešovskej Ka
tedrále sv. Jána Krstiteľa. Na mnohaja i blahaja lita! (Gabriel Székely)
KOŠICE -V sobotu 13.12.2003 sa v Centre
spirituality východ-západ na ulici Komenského v Košiciach konal Snem íkonopiscov sv.
Cyrila a Metoda Slovenska. Zúčastnili sa ho
aj pozvaní hostia J. E. Ján Babjak, SJ, prešov
ský eparcha, o. Michal Hospodár, predseda
Spolku sv. Cyrila a Metoda a ďalší hostia.
Snem obohatil svojou účasťou aj Zbor sv.
Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Na
rodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
(Mária Tomášová)
PREŠOV -V piatok 19.12. 2003 navštívil
prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ, spolu s generálnym vikárom Mgr. Vla
dimírom Skybom Základnú školu pre slucho
vo postihnutých v Prešove. Deti so svojimi
pedagógmi pripravili dojímavý vianočný
program. Bolo vidieť, že sila betlehemského
Dieťaťa, ktoré samo nedokáže rozprávať,
predsa mocou svojho zrodenia pre túto zem
dokáže otvárať ľudské srdcia a v ľuďoch
nahrádzať to, čo ím chýba.
Otec biskup deťom a pedagógom zaželal
krásne a mílostíplné Vianoce, aby im naro
dený Ježíš Kristus, ktorého priblížili vo svojom
vystúpení, daroval silu niesť svoj životný údel
a napĺňal ich pokojom. Cirkev pamätá na
tieto deti nielen v tomto predvianočnom čase,
ale po celý rok. Napríklad aj tým, že ich katechizuje na hodinách náboženskej výchovy.
Každoročne sa niektorí bohoslovci Gréckoka
tolíckeho kňazského seminára blaženého
biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča ochot
ne učia posunkovú reč, aby raz vo svojej pas
toračnej práci mohli osloviť aj ľudí sluchovo
postihnutých. Aby sa aj oni mohli dozvedieť
radostnú zvesť, že Boh ich miluje. (1SPB)
PREŠOV - Relikvie blahoslaveného Pavla
Petra Gojdiča, OSBM, biskupa-mučeníka
začali teraz putovať po všetkých chrámoch
eparchíe a ich púť po eparchii potrvá asi štyri
roky. V dňoch 4.1.2004- 11.1.2004 sa budú
nachádzať v obcí Snakov v Bardejovskom
protopresbyteráte. Takýmto spôsobom bude
môcť blažený biskup Pavol navštíviť všetky
farnosti eparchie aspoň po smrti, keď mu to
nebolo dopriate za jeho života. Všetci budeme
mať možnosť si ho uctiť, poďakovať za veľké
a statočné svedectvo viery a prosiť ho o jeho
príhovor. (Grkatpo.sk)
SMS -Vážení priatelia, prežite každý deň
s kresťanským posolstvom, ktoré vám bude
zasielané formou sms správy na váš mobil.
Aktivácía je jednoduchá: pošlite SMS so
znením KP na číslo 7772 a každý deň obdržíte
od nás nádherné posolstvo. Cena jednej
prijatej SMS správy je max. 3Sk, z ktorých
veľká časť ide na podporu cirkevných aktivít.
Službu si môžete kedykoľvek deaktivovať,
keď pošlete SMS so znením KP VYP na číslo
7772. Obsah týchto posolstiev môžete for
movať aj vy! Návrhy a nápady posielajte
na email kpinfokanal@post.sk.
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

Ž IV O T K R E S Ť A N A V K O N F R O N T Á C II S PO LITIC K O U MOCOU

Boh je láska
I yevyhnutnou a podstatnou črtou našej ale dobrých. Tých, čo plnia jeho príkazy a
■
spolupráce na dozrievaní nášho kres- neurážajú ho. Čo sa týka hriešnikov, tých,
tánstva je naša viera. V Písme je opísaná ako samozrejme, nemiluje. Najprv sa musia
skutočnosť s mnohými znakmi. Jedným z nich zmeniť, napraviť, aby si zaslúžili jeho lásku.
je, ako sme povedali minule, prijatie dogiem. Zo skúseností totiž vieme, že naše okolie nás
Tento znak viery sa nám zdá najľahší. Jed miluje iba vtedy, ak plníme jeho očakávanie,
nako, minule sme hovorili o dogmách „zabud ak sa prispôsobujeme jeho pravidlám, jeho
nutých", v ktoré veríme len s ťažkosťou alebo požiadavkám a chúťkam. Z mnohých prípa
polovičato, ale ktoré majú podstatný význam dov dobre vieme, koľkých vecí sa musíme
pre rozvoj našej vnútornej viery. Minule sme vzdať a koľko námahy nás stojí, ak si máme
zaslúžiť lásku len svojej ženy alebo muža.
hovorili o dvoch:
1. Naša stupnica hodnôt je iná ako tá, ktorú Láska zadarmo, láska, ktorá nás miluje kvôli
má Boh. To, čo je pred Bohom „ohavnosťou", nám samým, láska, ktorá od nás nič nevyža
pre nás má cenu. A naopak, to, čo si cení Boh, duje, láska, ktorá rešpektuje našu slobodu
a osobitosť, láska, ktorá neprestane ani vtedy,
my odmietame.
2. Na seba nevzťahujeme pravdu o hrieš keď sa ukážu naše nedostatky zraňujúce
nosti všetkých ľudí. Delíme ich na dobrých druhých, taká láska podľa nás nejestvuje. Ak
a zlých a seba, samozrejme, radíme k tým takto rozmýšľame, zmenšujeme Boha a robí
me ho podobným človeku. Medzí ľuďmi na
dobrým, ak nie k lepším od druhých.
ozaj nejestvuje. A preto súdime, že aj tá Božia
Ďalšie vážne dogmy, v ktoré „veríme” čí je ohraničená. Tu sa zjavuje vysvetlenie 2.
bodu. Preto sa tak neradi priznávame k vlast
vlastne neveríme, sú:
3. Sv. Ján podáva takúto definíciu najväčšej nej hriešností, tak starostlivo ju ukrývame,
istoty pre človeka: „Boh je láska. A my sme nielen pred druhými, ale aj pred sebou a tak
uverili a spoznali lásku, akú má Boh k nám" kŕčovito veríme vo vlastnú dobrotu, lebo sme
(lJn 4,16). Možno sa to zdá čudné, ale táto presvedčení, že ináč nás nebudú akceptovať,
pravda sa u nás stretáva s veľkou ťažkosťou. nielen ostatní ľudia, ale ani Boh. Takýto postoj
Prakticky ju chápeme tak, že Boh miluje ľudí, je priamym popretím podstaty Boha! Boh je
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láska bez žiadneho „ale"! On nás miluje
takých, akí sme. Na to, aby nás miloval, vôbec
nepotrebuje naše dobré skutky. Jeho láska
nikdy neprestáva, nikdy sa nezmenšuje.
Naopak, v prípade našich hriechov, nás Boh
objíma s ešte väčšou láskou! Keď sa nejaká
ovečka zatúla, Dobrý Pastier zanechá ostatné
a ide hľadať zablúdenú. Jeho láskou si môže
me byť dokonale istí aj vtedy, keď nami ostatní
pohŕdajú alebo sa pre naše nedostatky a
hriechy hnusíme samí sebe. Nevera v základ
nú pravdu, že Boh miluje všetkých, obráti hore
nohami celý náš náboženský život: Boh je
zdegradovaný na úroveň človeka a kresťan
stvo stratí svoj podstatný rys, prestane byť
radostnou zvesťou! Bez tejto bezplatnej Božej
lásky potom všetko stojí na úsílí človeka, aby
si ju zaslúžil. Potom sa stávame kresťanmi,
nie vďaka Božej mocí, ktorý nás zmenil a zro
dil pre nový život, ale vdáka vlastným silám.

4.
Jestvuje aj štvrtá pravda, ktorá leží
zaprášená kdesi na dne našej duše. Sv. Pavol
v Liste Rimanom hovorí, že proces našej
vnútornej premeny sa dokoná vtedy, ak „uve
ríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša,
nášho Pána, vydaného za naše hriechy a
vzkrieseného pre naše ospravedlnenie" (4,2425). Zhruba vieme, čo značí, že Ježíš zomrel
za naše hriechy, ale ťažkostí nám spôsobuje
tvrdenie, že bol vzkriesený pre naše ospra
vedlnenie. Akým spôsobom nás toto jeho
zmŕtvychvstanie ospravedlňuje?
Ježíš nevstal z mŕtvych len pre seba, ale
aj pre nás. Svojou smrťou a vzkriesením sa
pre nás stal, podľa sv. Pavla, „duchom, ktorý
dáva život" (por, 1 Kor 15,45). Teraz nám tento
život chce darovať. Zmŕtvychvstaním bola
Ježišovi daná „všetka moc na zemi i na nebi"
(Mt 28,18). Znamená to, že on má teraz kľúče
od nášho vnútra. On môže vyriešiť naše
problémy, spáliť naše hriechy, zmeniť naše
srdce, dať nám svoje zmýšľanie, uschopniť nás
k životu, ktorý je jemu vlastný. Ježiš sa stal
Pánom. Má moc nad každou našou slabosťou
a egoizmom. Táto jeho moc v nás začne
pôsobiť, ak uveríme tak ako Abrahám. Vo 4.
kapitole Listu Rimanom nám ho sv. Pavol
stavia za príklad viery. Abrahám dostal od
Boha prísľub, ľudsky nesplniteľný: V starobe
bude maťsyna, ktorého mu porodíjeho stará,
neplodná manželka. V tomto momente
Abrahám nezapochyboval. Nepomyslel si, že
to je hlúposť, že azda podľahol vlastným
túžbam. Obrátil svoj pohľad na Boha, „ktorý
má moc aj splniť to, čo prisľúbil“ (Rim 4,21).
Silou tejto viery prišiel na svet Izák. Silou našej
viery v moc vzkrieseného Krista môže sa aj
v nás uskutočniť zázrak našej vnútornej
premeny, naše nové narodenie. Vierou vlastne
otvárame Bohu dvere, aby vstúpil do nášho
vnútra. Od tej chvíle v nás môže slobodne
pôsobiť.
Alfréd Cholewínski, SJ
Peter Rusnák
Ilustračná snímka:
Hora Nebo (archív redakcie)

24. JANUÁR

|
MODLITBA OTCOV PÚŠTE

Naša prepodobná matka Xénia Rímska
■Jrepodobná Xénia, pôvodným menom
® Eusebía, sa narodila okolo roka 410 ako
jediná dcéra istého rímskeho senátora. Keď
dosiahla dospelosť, rodičia ju zasnúbili so
synom príslušníka rímskej šľachty a zároveň
stanovili presný dátum budúceho sobáša.
Eusebía oddávna túžila zachovať si panenstvo
a zostať slobodnou, no svojím rodičom sa

s tým nikdy nezverila, lebo vedela, že by bolí
zásadne proti a všemožne by sa usilovali jej
v tom zabrániť - o to viac, že predstavovala
jedinú dedičku ich nemalého majetku.
Preto, keď sa priblížil deň sobáša, sa spolu
s dvoma najvernejšími otrokyňami preobliekla
do mužských šiat, zobrala si určitú sumu
peňazí, urobila na sebe znamenie svätého
Kríža a potajomky opustila rodičovský dom.
Cestou sa modlila: „Zostaň s nami, Boží Syn,
a ukáž nám cestu, ktorou máme kráčať, veď
z lásky k tebe opúšťame dom i všetko, čo sa
v ňom nachádza a sme rozhodnuté žiť radšej
v cudzine a trápeniach, lebo po tebe prahne
me a teba túžime nájsť." Nato sa obrátila
k otrokyniam a okrem iného povedala: „Od
teraz buďte mojimi sestrami a paníami, ba
radšej budem po celý čas svojho života slúžiť
ja vám."
Nastúpili na loď, doplávali do egyptskej
Alexandrie (dnešná Káhira) a prišli na ostrov
Koa. Tam si znova obliekli ženské šaty, pre
najali sí osamotený domček a venovali sa
modlitbe a pôstu. Práve vtedy Eusebía prijala
meno Xénia (po grécky Cudzínka), lebo
povedala:... Som cudzinka, keďže kvôli Bohu

som opustila dom í rodičov...a nemám tu trvalé
miesto, ale...hľadám budúci život."
Spomínané tri ženy osobitne prosili Boha,
aby im poslal nejakého klerika, ktorý by
mohol prijať ich mníšske sľuby a starať sa o ich
duchovné vedenie. Po istom čase Xénia zba
dala starca odetého do mníšskeho rúcha. Ako
sa ukázalo, bol to kňaz menom Pavol, ktorý
bol zároveň ¡gumenom (predstaveným) vzdia
leného Monastiera svätého apoštola Andreja.
Po určitom presviedčaní súhlasil, že sa stane
ich duchovným otcom a zobral ich so sebou
do Karíe (juhozápadná časť Malej Ázie), kde
si pri meste Mélis nedäleko jeho monastiera
kúpili domček a viedli mníšsky život.
Keď sa biskupom mesta Mélis stal Cyril,
ustanovil Xéniu za díakonku (nižšie svätenie
v starovekej cirkví), lebo si ju veľmi vážil. Hoci
ako senátorova dcéra bola vychovaná v pre
pychu a pohodlí, predsa viedla mimoriadne
prísny asketický život. Pokrm prijímala len
každý druhý alebo tretí deň, ba neraz zostáva
la bez neho aj celý týždeň. Keďjedla, nielenže
neprijímala mäso a veci živočíšneho pôvodu,
ale dokonca ani ovocie, zeleninu čí olej, výluč
ne trocha chleba, pokropeného vlastnými
slzami. Keďže mala dar sĺz, ronila ich od doja
tia nad Božou veľkodušnosťou takmer nepre
stajne. Pritom každú noc bdela a so zdvihnu
tými rukami sa modlila. Nikto ju nikdy nevidel
rozhnevať sa, veľa pomáhala chudobným
a prejavovala súcit s trpiacimi. Takto prežila
celé desiatky rokov.
Keď sa priblížil deň jej odchodu do večnos
tí, zavolala si svoje dve kolegyne do chrámu
a vrúcne ich prosila o modlitby. Potom vravela:
„Nebuďme počas tohto krátkeho času leniví,
ale bdejme. Zažnime si lampy, naplňme ole
jom svoje nádoby a pripravme sa na privítanie
Ženícha, lebo nevieme, v ktorú hodinu nás Pán
povolá. Veď žatva prichádza a robotníci sú
pripravení, čakajú iba na Vládcov príkaz."
Nato prikázala sestrám, aby odišli z chrámu,
ľahla si tvárou na zem a modlila sa. Po chvílí
začala z chrámu vychádzať nádherná vôňa
svätého myra. Sestry vošli dovnútra a Xéniu
našli mŕtvu. Bolo to v sobotu 24. januára, ale
nevedno, ktorého roka, pravdepodobne okolo
roka 470.
Hoci bolo pravé poludnie, ihneď po Xéniinej smrtí sa zjavil nad monastierom veľmi jas
ný veniec s krížom vo vnútri. Tento zvláštny
veniec videli všetci obyvatelia mesta a prišli
sa pozrieť, čo sa stalo. Žiaril nepretržite až do
nasledujúceho dňa a sprevádzal jej telo všade,
kam sa pohlo. Zmizol až vtedy, keď ho uložili
do zeme. Veľkosť tejto ženy ukázal Boh aj tým,
že každý, kto sa vtedy dotkol jej mŕtveho tela,
získal uzdravenie zo svojich chorôb. Prepo
dobná Xénia má zaiste aj dnes schopnosť
vyprosiť nám Božiu pomoc, ako o tom svedčia
bohoslužobné texty jej sviatku.
Marcel Gajdoš
Snímka: archív redakcie

PO D M IE N K Y MODLITBY

0 pokore (3. diel)
Čo sa odohráva v takom okamžiku medzí
dušou a Stvoriteľom, sa pokúsil vyjadriť vo
svojej modlitbe Silván z hory Athos: „Moje
srdce ťa miluje, v plači po tebe túžim
a hľadám ťa. Ty si ozdobil nebo hviezdami,
oblohu oblakmi, zem jazerami, riekami
a zelenými záhradami, ale len teba jediného
miluje moja duša, a nie svet, aj keby bol
krajší, než je. Len po tebe, Pane, túžim.
Nemôžem zabudnúť na tvoj tichý a mierny
pohľad, plačem a prosím tä: príď, vojdi ku
mne a očisti ma od mojich hriechov. Pozri
dolu z výšky svojej slávy, ty vieš, ako po tebe
túži moja duša. Neopúšťaj ma, vypočuj
svojho služobníka, ktorý volá ako prorok
Dávid: Odpusť mi Bože, vo svojom veľkom
milosrdenstve."
Ako sa človek pri stretnutí so svojím
Pánom stáva pokorným a maličkým, opisuje
Izák z Niníve: „Keď sa v modlitbe postavíš
pred Boha, tvoje myslenie nech je jednodu
ché ako myslenie dieťaťa, ktoré nevie hovoriť.
Nevyslovuj pred Bohom múdre slová, pred
stúp pred neho s úprimnou mysľou, kráčaj
pred ním ako dieťa, ktoré sa pod otcovským
dohľadom cíti bezpečne. Lebo je napísané:
Boh bdie nad jednoduchými (prostými)
ľuďmi. Jednoduchý (prostý) nie je ten, kto má
málo rokov, ale ten, kto má poznanie pochá
dzajúce zo sveta zmyslov a zriekne sa ho, aby
sa naučil dokonalej múdrosti, ktorá sa nedá
naučiť z kníh. Pros Boha, aby ti pomohol
dosiahnuť túto múdrosť. Keďju budeš žiadať,
užívaj bdelosť, horlivosť a nadšenie, pokiaľ
ju nedostaneš. Tento dar tí bude daný, keď
sa budeš s vierou snažiť zveriť Bohu všetky
svoje starosti a nahradiť svoju mieru opatr
nosti Božou Prozreteľnosťou. Boh, keď uvidí
tvoju túžbu, čistotu tvojich myšlienok, ktoré
sa spoliehajú na neho a nie sami na seba,
keď uvidí tvoju nádej plnú dôvery, nechá na
teba zostúpiť túto neopísateľnú moc a ty
budeš vedieť, že ju máš. Vedomie tejto moci
dovolilo niektorým postaviť sa bez strachu
plameňom a iným zasa umožnilo kráčať po
vode s istotou, že sa neutopia."
Upravil: Juraj Gradoš
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar,
OFM Cap., Modlitba Otcu poušté, Matice
cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
OPRAVA: V minulom čísle sme chybne
uviedli názov článku. Správne znie: "O po
kore (2. diel)''. Ďakujeme za pochopenie.
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ANKETA
V decembri sme sa piatich náhodných chod
cov v uliciach mesta Prešov opýtali: "Aké je
miesto Svätého písma vo vašej rodine?"
Prinášame ich odpovede.
Marica Mlynková, študent
ka GBF:
5# «* >É i Sväté písmo má v našej roí
dine veľkú hodnotu. Každý
jÉ h jÉ É É lí * ^ čítame Božie slovo a keď
ij L , je Boh živý, tak aj jeho slovo
v nás je živé.
Stanislav Baloga, súkrom
ný podnikateľ:
Ked myslíte knihu, tak tá je
stále vyložená na poličke
v obývačke. A ktokoľvek si ju
môže zobrať a prečítať. Doma
si spoločne nečítame. Občas
si prečítam sám niektoré
kapitoly zo Starého i Nového
zákona. Najmä v období
Vianoc a Veľkej nocí. Keď si
ho prečítam, a nielen vtedy,
tak si stále položím otázku:
Kam ideš? Človek sa musí
vedieť pozastaviť nad svojím
životom a zamyslieť sa, kam
kráča, ako vychováva svoje
detí, ako sa mu darí v práci,
v spoločenskom živote.
Alžbeta Fonfárová, neza
mestnaná:
Máme doma Sväté písmo.
Ako rodina ho spolu nečíta
me. Ja si sem-tam niečo
prečítam, skôr podľa nálady.
Niekedy ho čítam viac a ino
kedy menej, ale dosť mí to
pomáha.

aOd útleho detstva poznáš
Sväté písma

,

ktoré tí môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi
Ježišovi. Gelé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na
usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol
Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo" (2 Tím 3,
15-17)

Verím, že každý rodič, ktorý má rád svoju
rodinu, a hlavne svoje detí sa v dnešnej dobe
pýta: „Ako uchrániť seba, svoje detí a svoju
rodinu pred tým množstvom nebezpečenstiev,
lží, omylov a nástrah, ktoré číhajú na náš
život?" Stačí spomenúť honbu za peniazmi,
Terézia H udáková, dô nemravnosť a násilie na každom kroku, drogy,
alkoholizmus. A nejde len o ochranu svojej
chodkyňa:
Doma máme Sväté písmo, rodiny. Našou úlohou je vychovať detí tak, aby
ale nečítame ho. Keď však sa nielen nedali zlákať kultúrou smrti, ale aby
prídem na návštevu k sestre, oni dokázali svojím kamarátom dať svetlo
tak tam si ho stále spolu pre a vedeli prekvasiť svoje okolie. Ak toto nedo
kážeme, dáme deťom veľmi málo. Potom
čítame.
zostaneme iba rodičmi telesnými, ktorí dali
deťom telo, jedlo a oblečenie, ale nenaučili
Vladim ír Helemik, vojak:
Áno, máme Sväté písmo, ale ich žiť.
Týmito riadkami chcem poukázať na jeden
nečítame ho. Ked som bol
významný
zdroj pomoci v tejto úlohe. Týmto
mladší, tak som si ho stále
čítal, teraz už nie. Prečo? taž- jedinečným zdrojom je Božie slovo. Ono má
• ko povedať. Možno ani nie moc premieňať naše srdcia.
Pán Ježiš v závere Reči na vrchu prirovnáva
I tak kvôli času. Človek si jed
svojich
poslucháčov k múdremu alebo hlúpe
noducho na to ani nepomyslí.
Radšej sí zapne televíziu mu mužovi, ktorí sa usilujú postaviť dom.
Jeden dom obstojí napriek veľkej nepriazni,
a „oblbuje" sa.
-ao- druhý sa v tých istých podmienkach zrúti.
Foto: S. Bamburák Múdry staviteľ, ktorého dom obstojí, je človek,
ktorý počúva Ježišove slová a uskutočňuje ich.
Toto
podobenstvo sa vzťahuje aj na rodinu.
PS: Ak m áte zaujím avú
Múdry
otec je ten, ktorý svoju rodinu, všetky
skúsenosť so Svätým pís
jej
vzťahy
a činnosti postaví na Božom slove.
mom, napíšte nám.

On sa potom stane nielen fyzickým, ale aj
prvým duchovným otcom pre svoje detí.
Je veľmi veľa ľudí v Cirkvi, ktorí nemajú
žiadne základy, pretože vôbec nepoznajú
Božie slovo. Kvôli tomu nerozumejú vierouke
a prakticky odmietajú mnohé dôležité pravdy
a mnohé zásady kresťanskej mravouky. Čo
človek nepozná, to si ani neváži, a potom
ľahko opúšťa aj posledné spojenia s Cirkvou.
Povedali sme si, že Božie slovo je zdrojom
poznania pravdy, ale na druhej strane je
potrebné povedať, že samotné čítaníe Písma
nikomu vieru nedá. Pamätám si, ako sa raz
jeden kňaz sťažoval: „Zriadil som farskú kniž
nicu, nakúpil som Písma í náboženské filmy,
potom som pozýval ľudí, aby prišli a bezplatne
si požičiavali, ale moji veriaci nemajú záujem.
Takmer nik neprišiel. Neviem, čo mám robiť."
Vtedy mu jedna žena povedala: „Otče, ja som
vyrastala bez viery, a keby mi niekto vtedy
dal do rúk Sväté písmo alebo nejakú kazetu
a povedal: ,Toto si pozri a prečítaj a budeš
veriaca, nikdy by som neuverila. Stretla som
však človeka, ktorý ma mal rád, žíl inak ako
ľudia, ktorých som dovtedy poznala, mal pre
mňa čas a postupne mi vysvetľoval, čo je
zmyslom môjho života, preto dnes verím."
Preto, ak chceme svoju rodinu a detí správ
ne viesť, nestačí len kúpiť obrázkovú Bibliu
a nech si v nej dieťa listuje alebo nech sí niečo

o Bohu a o veciach, o ktorých kedysi predtým
doma rozprávali. Niekedy pri hre s autíčkom
odrazu prekvapilo rodičov otázkou z Písma.
Deti majú úžasnú schopnosť meditovať. Ešte
nemajú v hlave uložených množstvo rôznych
informácií, a preto je dôležité ponúknuť im
dobré slovo na uvažovanie, ktoré ich bude
správne formovať, tak ako o tom hovorí sv.
Pavol v Liste Filípanom - „Napokon, bratia,
myslíte na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné,
čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé
a čo má dobrú povesť, čo je cnostné a chválítebné... A Boh pokoja bude s vami"(Flp 4, 89). Keď rodičia rozprávajú a vysvetľujú deťom
Božie slovo, deti dostanú znamenité dedičstvo
- podiel, ktorý ím už nik nevezme.
Keď však rodičia zapnú dieťaťu televízor,
aby bol od nich chvíľu pokoj, potom dieťa hltá
obrazy í slová z televízie a medituje nad tým,
čo videlo, všetko sa totiž ukladá v našom
vnútri. Dôležité je pripomenúť ťakt, že to,
o čom človek uvažuje, o tom neskôr aj rád
rozpráva a podľa toho sa aj začína správať.
Práve kvôli tomu sa mnohí správajú, obliekajú
či vyjadrujú podľa toho, čo vidia v televízií.
Samozrejme to platí aj o dospelých. Mnohí
dospelí sí myslia, že na nich nemá žiadny
vplyv to, čo vidia alebo počujú, že oni už majú
pevné názory atď. Len nedávno mi rozprával
jeden môj známy o tom, čo zažil doma. Vždy
vžim e berie do svojho domu svoju matku
í svokru kvôli ťažkostiam s kúrením. Ani jeden
večer tieto ženy nevynechali latinskoamerické
seriály. Jedného dňa počul, ako jeho mama

duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela"(Gal
5,16). „Čo človek seje, to bude aj žať" (Gal 6,
7).
Mnohí ľudia sa usilujú o akúsi duchovnosť,
ale pritom nestavajú na Božom slove, ale na
sebazapieraní, robení určitých úkonov a skut
kov. Je oveľa ľahšie urobiť nejaký náboženský
úkon, ako počúvať a zachovávať Božie slovo.
Ale jedine prostredníctvom Božieho slova sa
môžeme stať podobnými Bohu. To slovo najprv
odhalí všetky naše omyly a nesprávne postoje,
bude nás súdiť. Ono nás najprv usvedčuje,
potom napráva a vychováva k spravodlivosti.
V ňom je aj zdroj sily na nasledovanie Pána
Ježiša Krista, ako aj na to, aby sa z nás stal
Boží človek, „dokonalý a pripravený na každé
dobré dielo." To sa však môže stať iba vtedy,
keď počúvame Božie slovo s vierou. Svätý
Pavol píše Solúnčanom: „Preto aj my nepre
stajne vzdávame vdäky Bohu za to, že ked
ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali,
neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale aké
naozaj je - ako slovo Božie; a ono pôsobí vo
vás veriacich" (1 Sol 2,13).
Keď chce človek Písmo „rozoberať", pristu
puje k nemu inak ako ten, kto chce, aby Písmo
menilo jeho.
A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Možno sa
vám niekedy bude zdať, že nemá zmysel čítať
denne Božie slovo, lebo nič sa nemení, ani na
vás, ani na vašich deťoch - aj tak sú zlé
a roztopašné. Aj tak je ale potrebné siať dobré
semeno. Raz určite príde čas, ked sa sklamú
vo svojich plánoch, priateľoch, aj v sebe sa

„Zachovajte toto ustanovenie, lebo je to
príkaz pre teba a tvoje deti naveky!... /\ keď
sa vás opýtajú vaše detí: ,Čo to máte za zvyk?
, vy odpoviete: ,Toje obetovanie paschy pre
Pána... " (Ex 12, 24-26).
„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!
A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou
svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes pri
kazujem, nech súv tvojom srdci, poúčaj o nich
svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš
sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či
budeš ležať, alebo stáť. Priviaž si ich ako zna
menie na ruku, nech sú ako znaky medzi
tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho
domu a na dvere" (Dt 6, 4-9).
„Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje
prikázania schováš u seba, ak budeš napínať
ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k
umnosti, keď budeš vzývať rozumnosť,
dovolávať sa svojím hlasom umnosti, ak ju
budeš hľadaťako strieborniaka sliediťza ňou
ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš
bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie" dávala jeho dcére nie veľmi kresťanské rady,
(Prísl 2,1-6).
podľa vzoru spomenutých seriálov. Keď to
počul, povedal jej: „ Mami, veď mňa ste učili
Mohli by sme citovať ešte mnohé iné texty. inak! Prečo mojej dcére radíte takto?"
Deti robia to, čo je písané o Panne Márii -za
Čo myslíte, že zmenilo názory tejto staršej
chovávajú slovo vo svojom srdci a uvažujú ženy? Nie je to práve tým, že to, čo človek
o ňom. Poznám konkrétny prípad, keď malé počúva a na čo sa pozerá, formuje jeho cha
(3 - ročné) dieťa počúvalo často od svojich rakter? Čo vchádza do človeka, to z neho aj
rodičov Božie slovo. Keď ho potom v noci vychádza. Nie nadarmo hovorí Písmo: „Žite
dávali na nočník, zo spánku začalo rozprávať

mých. Potom prvé, na čo si spomenú, bude
slovo, ktoré kedysi počúvali a ktoré ich
varovalo pred svojvôľou. Potom ožijú slová,
ktoré v nás bolí zasiate, ukážu nám, ako
povstať, čo robiť a oslobodia nás zo smútku a
strachu.
VEZMI A ČÍTAJ!
Jozef Zorvan
Ilustračné snímky:
Juraj Gradoš, Daniel Dzurovčin

prečíta. Rovnako neúčinná je náboženská
výchova, ktorá sa zameriava len na naučenie
niekoľkých otázok z katechizmu a niektorých
modlitieb - básničiek.
Ako to teda treba robiť? Prvé obdobie vý
chovy vo viere sa začína ešte pred narodením
dieťaťa. Je známa zásada, že „nik nemôže dať
to, čo sám nemá." Preto je potrebné, aby
najprv sami rodičia hľadali Boha, spoznávali
pravdu y jeho Slove a rástli v jeho poznavaní
v kresťanskom spoločenstve. Toto úsilie sa
potom pozitívne prejaví na ich vzájomnom
vzťahu a atmosfére, ktorá bude v rodine
panovať. Dieťa od prvých chvíľ svojho života
v lone matky vníma rodinné ovzdušie. Kde je
ovzdušie plné lásky, pokoja, dobroty, vernosti
a jednoty, tam je splnená jedna z najdôle
žitejších podmienok na správne odovzdávanie
viery. Do modlitby a čítania Božieho slova
netreba deti nútiť. Ked to budeme pravidelne
robiť my, ich to začne priťahovať a budú sa
pýtať. Neskôr sa k nám samí pridajú.
Stretol som sa s názorom, že dieťaťu netre
ba hovoriť o Bohu do štvrtého roku jeho života,
lebo ono ešte nechápe abstraktné pojmy. Sa
mozrejme, že otec alebo matka sa nemajú
snažiť vysvetľovať trojročnému dieťaťu veci,
ktoré ani dospelý celkom nechápe. Viera ale
nie je zoznam abstraktných právd, v ktoré je
potrebné veriť, viera je dôverný vzťah medzi
Bohom a človekom prostredníctvom Slova
v konkrétnom živote.
Aj v samotnom Písme sú texty, v ktorých
sa prikazuje rozprávať svojím deťom o tom,
čo Pán urobil pre svoj ľud. A nejde o žiadne
abstraktné vecí.
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NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Z á b a va a B o h
Čo si myslíte, smeje sa Boh alebo nie? To je otázka! Neviem vám
povedať, či sa smeje, teda, či má úsmev na tvári, ale istotne viem
jedno: Bohu nie je radosť cudzia, ba je mu vlastná. V Bohu radosť
nachádza svoje maximálne naplnenie. Lebo ako je Boh nekonečný,
aj jeho radosť je nekonečná. A kedze sme stvorení na Boží obraz
a podobu, tak aj v tom sa podobáme Bohu - chceme sa radovať,
chceme byť šťastní.

Kybernetický svet sa stáva v našej mo
dernej dobe novým aeropágom - priestorom
na širenie evanjelia. K ohlasovaniu je pozva
ný každý veriaci človek. Tieto slová potvrdzuje
množstvo priamych í nepriamych odkazov
v samotnom Svätom pisme, v dokumentoch
Cirkvi, ale aj v prostredí internetu. A o tom sa
presviedčame stále častejšie, čo je určite
chvályhodné. Príkladom takýchto aktivít sú
www stránky redemptoristov na Sloven
sku - www.cssr.sk.
Úvodná stránka ponúka tri základné mož
ností, pre ktoré sa môže inet-čitateľ rozhodnúť.
Sú to: Redemptorísti - portál Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa - otcovia redem
ptorísti na Slovensku: Rieka života - webstránky Rieka života -misijného spoločenstva
pri Kláštore redemptoristov v Podolínci; Slovo
medzi nami- elektronicky spracovaný časo
pis rovnomenného názvu.
Portál redemptoristov ponúka možnosť
pracovať v registrovanej a neregistrovanej
forme. Výhodou registrovanej formy práce na
tomto portáli je možnosťzasahovať tvorivo do
stránok, umožňuje spravovať témy, upravovať
a rozposielať komentáre.
Rieka života - misijné spoločenstvo pri
Kláštore redemptoristov v Podolínci ponúka
na svojich web-stránkach možnosť navštíviť
štyri sekcie: misie - odkazy na misie na Slo
vensku, v zahraničí, prvé nedele; spoločen
stvo - informácie o spoločenstve, aktivitách,
histórii, formácii; hudba a novinky, kde sú
uverejnené aktuálne hudobné i ostatné
novinky.
Slovo medzí nami - elektronická forma
časopisu je rozdelená do niekoľkých podstránok: eseje, meditácie, svedectvá, o nás, ob
jednať a archív. Zaujímavosťou týchto stránok
je možnosťobjednať si rozosielanie každoden
ného zamyslenia sa na text z evanjelia pro
stredníctvom elektronickej pošty zaregistro
vaným užívateľom. Nutná je len registrácia,
pri ktorej je potrebné napísať emailovú adresu
užívateľa a niekolko identifikačných údajov.
Ďalšou zaujímavosťou tejto služby je jej neko
merčný charakter, t.j. je to služba bez po
platku.
Modlime sa, aby tento portál vdýchol tro
chu čerstvého vzduchu do niekedy dusnej
atmosféry moderného sveta a napriek všetkým
výhodám internetu obrátil pozornosť človeka
späť k modlitbe a životu v skutočnom spolo
čenstve. Takéto želanie vyslovil na svojich www
stránkach tím portálu redemptoristov, ku
ktorému sa pripájam aj ja osobne a verím, že
v budúcností bude pribúdať www stránok
s podobnou tematikou ako húb po daždi.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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šťastný. Ak ste sa s ním dali do rečí a dozvedeli
ste sa príčinu jeho radosti, bolo to silnejšie.
Ale ak bol ten človek vám blízky, ba keď ho
milujete, vaša radosť bola o to väčšia, čím je
silnejšia vaša láska k nemu.
Adam miloval Boha. Aj my by sme ho mali
milovať, a práve v sile tejto lásky budeme
nachádzať radosť. Sv. František z Assísi bol
práve preto šťastný a naplnený radosťou, lebo
poznal Boha a videl jeho lásku. Mohol sa
s ním rozprávať a „prechádzať sa". A v takom
to dôvernom rozhovore, aký vedú milenci
medzí sebou, sa dozvedal o príčinách Božej
radosti.
Dnešný svet nám ponúka mnoho spôsobov
radovať sa. Stačí zapnúť si rádio či televízor,
alebo prečítať nejaké žarty. Pre náročnejších
sú to zábavné parky a pre mladých diskotéky
a dedinské zábavy. Mnohokrát na týchto
miestach človek nepočuje vlastné slovo, tobôž
nie Boha. Hluk, množstvo rôznofarebných sve
tiel a atrakcií nás privedie do varu. Iní sú kon
zervatívnejší a vyberú sa len na dovolenku.
Najlepšie ďaleko od problémov ich bežného
života. Ale za všetko sa platí a nie práve naj
menšie sumy. Mnohí tomuto ošiaľu prepadli
a míňajú naň tisíce korún mesačne, niekedy
aj celý svoj príjem. A tak sí vlastne kupujeme
radosť. Ale spomienky vyblednú, radosť
z krátkej chvíľky sa vytratí, z prebdenej noci
v rytme hudby zostane len bolesť hlavy. Všetko
má svoj koniec a ak chceš viac, ak chceš
znovu, tak plať.
Boh dáva radosť všetkým, ktorí sa na neho
napoja. Je akoby veľký producent radostí,
ktorý ju chce dávať ďalej. A nechce za to nič.
Čím my budeme šťastnejší a radostnejší tým
pravým a prvotným významom, tým bude aj
jeho radosť väčšia. Ktorý otec by sa netešil
z radosti svojich detí? Má to však háčik - on
nemá rád konkurenciu. Nechce, aby si jeho
„zákazníci" si museli kupovať nejaký brak,
slabý odvar niečoho, čo on ponúka v 100%
Určite sa vám stalo, že ste sa zúčastnili na kvalite, a navyše zadarmo. Túži ťa naplniť
nejakej zábave, kde ste sa cítili akísi znechu svojou radosťou, aby si sa tešil a usmial na
tení, bez nálady. A naopak, ak ste stretli vychádzajúce slnko, padajúcu vločku snehu
človeka, ktorý sa chcel podeliť so svojou ra či šantiace sa deti na ihrisku. On ti chce
dosťou s vami, hneďvám bolo lepšie. Prežívali ukázať, ako vyžmýkaš z každej životnej
ste jeho radosť s ním. Kiežby takýchto prípa situácie aspoň kvapku, ak nie more radosti.
dov bolo v našom živote aspoň desať za deň. Len sa musíš napojiť a nasledovať príklad
Čím bola jeho radosť väčšia, tým rýchlejšie Adama - prechádzať sa a rozprávať sa s ním.
ste sa aj vy naplnili radosťou. Keď to bol cudzí On je trpezlivý učiteľ. A ak ti bude chýbať
človek, ktorý prešiel okolo vás v meste či ste radosť zo života, zo svojej vezme a dá ti, lebo
sedeli vedľa neho v autobuse a nepreriekli ste ťa miluje.
Juraj Gradoš
medzi sebou ani slovo, len ste videli jeho
Ilustračná snímka: L. Lehotský
radosť, cítili ste sa šťastní, lebo niekto iný je

k povieme slovo láska, každý si pod
š m .týmto pojmom predstaví niečo iné. Ide
napríklad o vzťah otca a syna. Platí: Aký otec,
taký syn. Alebo Ježišove slová: Dobrý človek
vynáša zo svojho srdca dobré veci a zlý zlé.
Ak sme skazení, potom aj náš pohľad na lásku
je skazený a slovo stratilo svoj pravý a pivotný
význam. A tak je to aj s radosťou. Ľudia dobre
vedeli, že je im vlastná a túžili sa radovať,
tešiť. A v edenskom raji prežívalí, podľa mňa,
naozaj dni naplnené radosťou. Nepriamo
o tom svedčí aj Písmo, keď hovorí, že Adam
sa rozprával s Bohom. A tu je základ pravej
radostí.

neplatilo pre všetky častice. Z nejakých nám
neznámych dôvodov časť častíc putovala
vesmírom aj naďalej, za čo jej môžeme byť
vďační, lebo na základe ich pozorovania dnes
môžeme poznávať prvé momenty vzniku
sveta, ktorý je okolo nás.
Vznik času______________________________

Toto nás dnes učí moderná veda. Biblia
nám vznik času podáva jednoduchými slo
vami: „A nastal večer a nastalo ráno, deň
prvý." Práve striedanie dňa a noci bolo tým
momentom, skrze ktorý si človek uvedomoval
čas. Aj dnes, keďje človek vystavený dlhému
pobytu v tme, stráca pojem o čase. Rytmické
striedanie dňa a noci priviedlo našich predkov
k deleniu času, prv na dve obdobia a neskôr
každé z nich na dvanásť častí - na tucet,
plnosť. To dáva dnešných 24 hodín.
Vesmírna obloha_______________________

A nastal večer
a nastalo ráno
„A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal večer
a nastalo ráno, deň prvý. Potom Boh povedal: ,Buď obloha uprostred
vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami! 1urobil Boh oblohu
a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou od vôd, ktoré boli nad oblo
hou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu nebom. A nastal večer
a nastalo ráno, deň druhý“ (Gen 1,5-8).
% ď eď zapisoval tieto slová svätopisec na
fm stránky Biblie, bol ovplyvnený chápa
ním sveta tak, ako to hovorili múdri jeho doby.
Pre nich bola zem iba plávajúcou doskou či
horou, ktorá bola obklopená zo všetkých strán
vodami. Veď čo iné si mali myslieť, keďvšade
dookola boli oceány vôd, ktorých konce ľudské
oko nevidelo. Ale aj táto časť Biblie, hoci na
prvý pohľad to tak nevyzerá, prináša pravdu
o vývoji vesmíru, ako to Boh naplánoval.

Práve vznikom svetla sa začal čas. Ešte
neboli ani hviezdy, ani planéty - nič, len
ohromné žiarenie, ktoré sa rútilo vesmírom do
všetkých smerov. A tento stav trval milión
rokov. Počas tohto času sa základné častice
pospájali, a tak vznikli základy dnešných
atómov. Práve približne milión rokov po
vzniku vesmíru sa tieto častice začali pôsobe
ním gravitačnej sily sústreďovať a vznikali tak
prvé atómy. Teda prvá hmota. Toto však

Keď vznikli prvé častice hmoty, pôsobili na
seba väčšou gravitačnou silou a začali sa
k sebe približovať, priťahovali sa. Vo vesmíre
tak vznikol nový jav - oblak. Nie však oblak,
ako ho poznáme my pozemšťania, z ktorého
prší, ale oblak, zložený z vesmírneho prachu
a plynu, teda malých častí, ktoré sa začali
zhromažďovať na mnohých miestach vesmíru.
A tam sa vesmír premenil na nádhernú oblo
hu, žiariacu mnohými farbami. Ešte aj dnes
je možné vidieť množstvo tých vesmírnych
mrakov, ktoré síce sami nežiaria, ale žiarenie
hviezd za nimi ich preniká a osvetľuje. Zo
zeme tieto mraky nie sú pozorovateľné.
Musíme vyššie, bližšie k hviezdam. Ich snímky
nám napríklad poskytuje doteraz jediný
vesmírny ďalekohľad - Hubblov teleskop.
Boh nazval oblohu „nebom "._________

Keď sa ľudia na zemi pozrú hore, na oblo
hu, je pre nich cez deň modrá. V nocí tmavú
oblohu krášlia jasné hviezdy. Prvým kozmo
nautom sa naskytol nádherný obraz. Keď
opustili zemskú atmosféru, naraz uvideli mi
liardy hviezd. Obloha už nebola taká tmavá,
ale priam žiarila množstvom malých svetielok.
A práve tento pohľad, pohľad na malé svetlá
zoskupené do súhvezdí, nám utkvel v pamäti
ako nebo.
Juraj Gradoš

FEJTÓN
Bolo ráno ako každé iné. Ale predsa v nie čaká celý rok. Veď už naše babky vraveli:,Ako
čom odlišné. Bol Nový rok. „Zasa som starší, na Nový rok, tak po celý rok!"
ale či aj múdrejší?", vzdychol si Karol. Pooblie
Vtom zazvonil telefón. Cŕn, cŕn.
kal sa a šiel do chrámu.
„Haló, kto je tam?’’
Liturgia bola zase dlhá, kňaz kázal o tom
„Čau, tu je Peťo. Tak čo, už si sa polepšil?"
istom, hovoril čosi o tom, že je potrebné začať
„To myslíš ako?", opýtal sa Karol.
odznova. „Jemu sa to hovorí. Keby vedel, čo
„Ale, ale, dnes si nejaký príliš vážny. To ne
mám ja za starosti!".
môžem ani zažartovať?"
V autobuse cestou domov cítil napätie. Bola Tak sa ešte chvíľu porozprávali a Karol zložil
tam tlačenica, krt* a navyše sa na Karola slúchadlo. „To som taký zlý, že sa mám polep
zavesil opitý mládenec, ktorý iste prežil šiť?" Táto myšlienka mu celý deň vŕtala hlavou.
plnohodnotný Silvester.
Zobral mobilný telefón a rozhodol sa, že na
„Toje teda začiatok dňa", vzdychol si Karol, Nový rok si tam napíše nejakú peknú myšlien
keď dorazil do bytu. „Ľudia vôkol sa vôbec ku, ktorú potomvo forme sms správy pošle svo
nezmenili. Sú takí istí, ak nie horší. A to ma jim priateľom a známym.

Karol napísal: „Keď Boh otvoril okno na
nebi, uvidel ma a opýtal sa: .Karol, aké je tvoje
želanie na dnešný deň? A ja som odpovedal:
,Pane, chcem, aby si požehnal dnešný deň
každého, kto odo mňa dostane túto sms sprá
vu!'"
Text tejto peknej správy rozposlal priateľom.
Najbližšiu hodinu mal o zábavu postarané.
Dostal toľko krásnych správ, želaní a poďako
vaní, že sa cítil ako v nebi.
Deň, ktorý sa pre Karola nezačal práve
najlepšie, sa skončil vynikajúco. Stačí začať od
seba, dať zo seba viac, ako sa len patrí. Dať
srdce. A každý deň je nový.
Erika
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Odpuštanie II.

ZAMYSLENIE
„Keď sa približoval kJeríchu, sedel pri
ceste akýsi slepec a žobral... “ (Lk 18, 35).
Sv. Terézia z Avily, jedna z doktoriek uče
nia Katolíckej cirkvi, si uvedomovala mnohé
ťažkosti, ktoré trápili veriacich, a vo svojej
modlitbe sa opýtala: „Môj Pane, je snáď
pravdou, že ak ti niekto urobí službu,
odmeníš ho nejakým veľkým trápením?"
Veriaci človek netvrdí, že pozná všetky
odpovede a má vo všetkom jasno. Vie, že
popri svetle a tme existuje aj polotma. Kaž
dý kresťan je nositeľom kríža. Ak nie iného
kríža, potom aspoň mnoho trýznivých otá
zok, ktoré ho gniavia až do posledného vý
dychu. Ba na najťažšie otázky ani nehľadá
odpoveď, pretože vie, že nie sú z tohto sveta.
Ježiš Kristus po svojom vzkriesení skrze
Písmo vysvetľuje apoštolom (porov. Lk 24,
25), že jeho utrpenie - ktoré sa stalo aj ich
utrpením - bolo potrebné. Túto cestu musí
me prejsť aj my spolu s Pánom vo svetle
Písma (porov. 1 Pt 2, 21).
„A tu muž, menom Zachej, ktorý bol
hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil
vidieť Ježiša..." (Lk 19, 2).
Viera v Boha úplne mení postoj človeka
voči životu, ale aj voči smrtí.
R. Wurmbrand v knihe Veriť, ale prečo?
píše, že v mladosti si bol istý, že niet Boha,
čo ho veľmi zarmucovalo. Želal si, aby jest
voval nejaký Boh a považoval to za nešťas
tie, že nejestvuje. Na dôvod tohto postoja
prišiel až neskôr. Totiž človek, ktorý vie, že
Boh jestvuje, sa cíti bezpečne. V Biblii sa
Božia hora nazýva Sion, čo znamená prístre
šie (útočisko).
Zachej, vyšiel na figovník, aby mohol
vidieť a poznaťJežiša, našiel v Ježišovi ozaj
stné prístrešie - oporu. Preto mohol z Ježi
šových úst počuť: „Dnes prišla spása do
tohto domu..." (Lk 19, 9). Je to uistenie aj
pre nás! Pokiaľ človek žije, nie je vylúčený
ani z Božej lásky, ani zo spoločenstva viery,
nádeje a lásky.

Je dôležité uvedomiť si, aký je rozdiel medzí svetskou a kresťanskou
láskou. Bežná láska je založená na citoch, príťažlivostí, sympatiách.
Kresťanská láska a odpúšťanie spočíva v rozhodnutí, a nie v citoch.
Nemôžeme pochybovať o tom, čí sme niekomu odpustili alebo neod
pustili, lebo odpustenie je rozhodnutie. Je to otázka chcenia alebo
nechcenia.

JM
1

k sme však niekomu odpustili, to ešte
neznamená, že sme sa hneď aj uzdravili
zo všetkých rán, ktoré máme vo svojom srdci.
Ak som niekomu odpustil, to ešte neznamená,
že ten človek mi hneď začne byť sympatický,
že ho hneď začnem milovať, hoci som ho pred
tým nemal rád. Sympatia nemá nič spoiočné
s láskou alebo nenávisťou. Ak mi niekto nie
je sympatický, to ešte neznamená, že ho nená
vidím. Na druhej strane, ak mi je niekto sym
patický, to ešte neznamená, že ho aj milujem.
Farizeji asi tiež neboli Ježišovi sympatickí, to
ale neznamená, že ich nenávidel. Príťažlivosť
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
k osobe, či už pozitívna, alebo negatívna,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali
nemá nič spoločné s láskou alebo nenávisťou.
vášho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 5,
A tu je potrebné hľadať rozdiel medzi láskou
16).
kresťanskou a svetskou.
Jeden svätý muž stretol na prechádzke
Ak sledujeme v televízií seriály o rodinných
mestom žobrajúce dievčatko, oblečené
problémoch,
často máme dojem, že láska je
v handrách. V myšlienkach sa obrátil na
iba
cit.
Ak
žena
povie, že už k svojmu mužovi
Pána Boha: „Pane Bože, ako môžeš také
nič necíti, chce tým povedať, že ho už nemi
niečo dopustiť? Prosím ťa, urob niečo."
luje. A preto si myslí, že ho môže opustiť,
Večer v televíznych novinách videl mŕt
kedže k nemu nič necíti. Lebo svetská láska
vych, oči umierajúcich detí a zmučené telá.
je založená na cite.
Znova prosí: „Pane, koľko biedy. Urob koneč
Ale kresťanská láska nie je založená na cite,
ne niečo!"
V
noci mu Pán jasne povedal: „Ja som ale na rozhodnutí. Láska k človeku je rozhod
nutím milovať ho. Ak sa rozhodnem niekoho
už niečo urobil, stvoril som teba" (B. Ferremilovať, a to je dôležité, potom sa snažím aj
ro).
žiť podľa tohto rozhodnutia. Spomínaná žena
Pomáhať druhým je úloha každého jed
ného z nás! Na to myslel Boží Syn, keď náš
odpustí svojmu manželovi, nepripomína mu
život porovnal so svetlom. Žime tak, aby sme
krivdy, ktoré jej spôsobil, modlí sa za neho
svietili svojím príkladným životom a pomá
a snaží sa hovoriť o ňom dobre. Je možné, že
hali jeden druhému. Aby z nás žiarila dob
si ešte v samote poplače nad jeho nevernos
rota a ochota pomáhať všetkým, ktorí to
ťou. To však neznamená, že mu neodpustila.
potrebujú.
Odpustila mu, aj keď rany ešte nie sú uzdra
-fd vené.
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Ľudia, ktorí nevedia od
pustiť, často končia telesnou
chorobou. Preto nám Ježiš
hovorí: „Keďprinášaš dar na
oltár a tam si spomenieš, že
tvoj brat má niečo proti tebe,
nechaj svoj dar tam pred oltá
rom a choď sa najprv zmieriť
so svojím bratom; až potom
príď a obetuj svoj dar" (Mt
5,23-24). Niekomu sa to môže
zdať veľmi zvláštne. Prečo by
som mal žiadať o odpustenie
ja, keď mi ublížil ten druhý?
Preto, lebo Boh chce, aby si
bol zdravý.
Boh stvoril človeka na svoj
obraz. V čom sa teda podo
báme Bohu? Podobáme sa
mu rozumom? Nie. Podobá
me sa mu v láske. Lebo Boh
je láska a do každého človeka
vložil lúč svojej lásky.
o. Elias Velia, 0FM conv., spracoval -lpollustračná nímka: Daniel Dzurovčin

Veň

čo deň

<Jllodám VaPane.,
Uladám'■deň, Sa deň,
oJl/iájam. úioJs. uiAápem^cU imu.,
pA&iím, ah/kiň ma ylých úmqAlov-.
Vm ja uSÍa nech ia iicme.
a minie, ma
ľbeň So- deň,
tieň h/Ueclm ¡oýdu/,,

jb a f Mdce. aiiU, láiJzcufé,

n e ta jili duiu, láíkq. iieň.
Jbaj, m i j i í čióio., le j h/viechu,
Islaha duÄi, poJhoj., útechu.
/7. fyaibauk

zisťoval, že na viere nie je nič zlé, zbavoval
som sa jedného predsudku za druhým.
Úprimne povedané, začal som do chrámu
chodiť veľmi rád, hoci mi niekedy nedeľné
ranné vstávanie robilo ťažkosti.
Postupne sa môj vzťah s lvčou začal radi
kálne meniť a dá sa povedať, že sme sa od
seba odlúčili (nemám na to správne slovo
a „odlúčenie" je asi najbližšie). Uzavrel som
sa do svojho sveta, prestal som komunikovať
s okolím, škola šla úplne stranou, do práce
som chodil snáď iba zo zotrvačnosti. Len do
chrámu som zavítal vždy z vlastnej vôle, a nie
len v nedeľu. Bol tam pokoj a ticho, potrebné
na moje premýšľanie.
Raz, keď som bol na nedeľnej bohoslužbe,
som pocítil niečo, čo som do tej doby nepoz
nal... Bol to pocit, že v tejto chvíli patrím práve
tam, kde som, t. j. do poslednej lavice vľavo
v chráme. Bol to taký silný pocit, že som nevní
mal, čo sa deje okolo mňa, len som sa pozeral
na oltár a v srdci som mal úžasný pokoj.
Boh si ma napokon našiel a dal mi najavo,
že mu na mne záleží, že ma má rád so všetký
mi mojimi kladmi aj zápormi. Od tejto skúse
nosti je môj život rozžiareným slnkom, aj keď
je vonku zamračené nebo a prší. Na základe
tejto skúseností z Božej prítomnosti som bol
schopný zmieriť sa sám so sebou, prijať realitu
so všetkým, čo prináša. A veľmi mi vtom
pomohla aj Ivča, už len napríklad tým, že ma
Veľmi rád by som sa s vami podelil o moje svedectvo o tom, ako som počúvala. A bola to ona, kto ma donútil zájsť
za kňazom a pripraviť sa na krst.
spoznal Boha. Dúfam, že budem schopný vyjadriť všetko aspoň
Teraz som skutočne šťastný. Som si vedomý
zhruba tak, ako to cítim...
Božej prítomností. Moje dni sú naplnené
Volám sa Radoslav, ale som oveľa radšej, bohoslužbu naspamäť (kedy si mám sadnúť, šťastím, lebo som pocítil Boha...
Len veľmi ťažko sa to dá vyjadriť slovami
keď ma ľudia volajú Rado. Mám 22 rokov kedy vstať), ale dosť dlho trvalo, aby som bol
a študujem informatiku a manažment. Vyras schopný prijať, že v chráme nie som „votre to, čo som za posledné dní prežil. Prial by som
tal somv ateistickej rodine. Iba babička z ma lec". Ak mám byť úprimný, tohto pocitu som všetkým ľudom, aby zažili tento úžasný pocit,
minej strany občas hovorievala o „Pánbožko- sa nezbavil až do chvíle, keď som pocítil Božiu keď k človeku zostúpi Boh, popretkáva celé
jeho srdce svojou láskou a dobrotou a vnukne
vi", že tam „niekde hore" sedí a pozoruje nás. prítomnosť, ale o tom až o chvíľu.
S lvčou sme boli spolu dva roky a ja som mu myšlienku, že ho miluje a chce, aby ho
Nevedel som, že babička, mama aj teta sú
pokrstené, čo bol pre mňa veľký šok (vzhľa postupne prenikal do tajomstiev kresťanskej nasledoval.
Boh sa mi dal spoznať. Ďakujem mu!
viery. Najprv z pocitu určitej „povinnosti"
dom na ateistickú výchovu).
Radoslav
Keď som mal asi osem rokov, rodičia sa a neskôr z vlastného záujmu. Postupne som
rozviedli a ja som naďalej žil s mamou. Bol
som veľmi zlé dieťa. Neposlúchal som, chý
chodby. K jeho lôžku prichádzali mladí i starí.
NÁVŠTEVA
bala mi otcovská ruka, ktorá by ma viedla.
Pre každého mal úsmev a každého vedel
Každý deň napoludnie vbehol na chvíľu do povzbudiť.
Čo sa týka Boha, viem, že bol celý čas so mnou,
chrámu akýsi mladík a hneď sa poberal ďalej.
S ošetrovateľkou sem prišiel aj správca
viedol ma a bol mi Otcom, len som ho nevní
Mal károvanú košeľu a rozstrapkané džínsy chrámu a zastavil sa pri mladíkovom lôžku.
mal. Nevnímal som ho, keď som chodil do
ako všetci chlapci v jeho veku. V ruke mal pa
„Povedali mi, čo sa stalo, a napriek tomu,
školy, keď som chodil do hudobnej školy, keď
pierové vreckovky a v ňom kúsok chleba na že vieš povzbudiť každého. Ako to robíš?"
som dokázal odpočúvaťz televízie alebo rádia
obed.
„Je tovďaka tomu, ktorý ma chodí navštevo
nejakú melódiu a na druhý deň ju zahrať na
Kedže dnes sa nájdu ľudia, ktorí kradnú vať napoludnie každý deň."
klavíri. Nevnímal som ho, keď som začal
všade, i v chráme, podozrievavý správca chrá
Ošetrovateľka ho prerušila: „Ale napolud
chodiť na strednú školu a spoznával som svoju
mu sa ho pýtal, prečo tam chodí.
nie
sem predsa nikto nechodí.“
prvú lásku...
„Chodím sa sem pomodliť", povedal mladík.
„Chodí a každý deň. Otvorí dvere a povie:
Nevnímal som ho ani vtedy, keď som
„Pomodliť? Ako sa dokážeš modliť tak »Ján, tuje Ježíš«, a odchádza."
stretával svoju poslednú životnú lásku. Ako
rýchlo?"
som povedal, vyrastal som v neveriacej rodine
„Hm... Vbehnem sem a každý deň poviem
Jeden dobrý človek prechádzal každý deň
a moje srdce bolo od Boha na míle däleko.
iba: »Ježiš, tu je Ján.« A potom utekám do popri múre, na ktorom bol namaľovaný obraz
Preto som bol veľmi zaskočený, keď som zistil,
práce. Je to krátka modlitba a som sí istý, že Panny Márie. Zakaždým ju pozdravil: „Dobrý
že moja životná láska - Ivča je katolíčka.
Ježíš ma počúva."
deň, mama!"
Postupom času počas dospievania som začal
Krátko na to, pre pracovný úraz, zaviezli
Po rokoch raz večer jasne počul z obrazu
mladíka do nemocnice s bolestnými zlomeni hlas: „Dobrý večer, synku!"
pripúšťať existenciu určitej „nadprirodzenej"
nami.
sily, ktorú som nazýval osudom, ale to bolo
Ak nepočujeme odpoveď na naše prosby, je
Dali ho na izbu s viacerými pacientmi. Jeho to preto, že ju nečakáme.
zrejme kvôli tomu, že Ivča bola katolíčka.
príchodom sa oddelenie zmenilo. Po niekoľkých
Určíte to bola ona, kto mi otvoril oči. Po
Bruno Ferrero,
dňoch sa v jeho izbe schádzali chorí z celej
relatívne krátkej dobe som s ňou začal chodiť,
Niekedy stačíjeden slnečný lúč
v nedeľu do chrámu a postupne som sa naučil

Boh sa mi d a l s p o r í t ci f ľ
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Nový zakladajúci člen_________________

V decembri 2003 sme v ústredí spolku zare
gistrovali nového zakladajúceho člena Spolku
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Stal sa
ním MUDr. René Luca z Košíc, ktorý zaklada
júcim členstvom nasledoval svojho otca JUDr.
Vincenta Lucu. K tomuto rozhodnutiu úprimne
blahoželáme a veríme, že v novom roku sa
nám ozvú ďalší záujemcovia o zakladajúce
členstvo. Pripomíname, že podľa platných
stanov spolku sa zakladajúcim členom stáva
ten, kto raz navždy zaplatí poplatok 5000 Sk.
Potom už neplatí ročné členské a využíva
všetky výhody členstva spolku až do smrti.
CD V Betleheme novina________________

Spolok sv. Cyrila a Metoda vo svojom vydava
teľstve BYZANT Košice vydal na sklonku mi
nulého roka profesionálne nahrané gréckoka
tolícke koledy s názvom V Betleheme novina
v podaní Zboru sv. Cyrila a Metoda pri kated
rále v Košiciach. Celá nahrávka kolied má 65
minút a je ponúkaná na CD nosičoch. Nahráv
ku si môžete zakúpiť na predajných miestach
v Prešove a Košiciach (Aj v predajní PETRA
alebo na dobierku v SLOVE). Hromadné objed
návky adresujte na: BYZANT, s.r.o., Moyzesova
26, 040 01 Košice.
Rokovanie výboru______________________

V utorok 2. decembra sa uskutočnilo pracovné
zasadnutie výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda

KNIHY
Stan Rougíer: Zaves
svoj život na hviezdu.
Vydavateľstvo Serafín,
Bratislava 1996, s. 158.
Cena: 72,- Sk.
Autor knihy Stan Rougier je možno pre vás
neznámy, ale verte mi, keď si prečítate knihu
jeho vyznaní, pochopíte, že je to veľmi nadaný
človek. Človek, ktorý zavesil svoj život na
hviezdu. A tou hviezdou v jeho živote sa stal
Boh.
Stan Rougier je kňaz, ktorý v knihe Zaves
svoj život na hviezdu dáva odpovede na
otázky, na ktoré hľadá odpovede nielen dneš
ná mládež: problém zla a násilia, naliehavá
potreba nehy, zavrhovanía moralizovania,
obava z budúcnosti, túžba milovať a darovať
sa...
Autor knihy mal jediný zámer, ktorý sa po
daril: aktualizovať evanjelium v rámci života
a objasňovať život v rámci evanjelia. Neve
ríte? Prečítajte sí túto knihu a objavte aj vy
svoju hviezdu.

Olej - tekutina, ktorá sa získava z plodov
rastlín (olivy). Slúži k vysluhovaniu jednot
livých sviatostí a svätením Oleje na birmo
vanie (myro) požehnáva biskup. Olej katechumenov, olej chorých a olej na pomazanie
olejom (myrovaníe) požehnáva kňaz.

Orár - je znakom diakonov a ich hodnosti.
Orár je vlastne dlhý stuhovítý liturgický odev,
ktorý nosí diakon počas bohoslužieb. Visí mu
z ľavého pleca vpredu a vzadu tak, že ho má
pretiahnutý aj pod pravým plecom. Môže sa
vyhotoviť vo viacerých liturgických farbách.
Zdobia ho kríže alebo nápis: svätý, svätý,
svätý.

Nové knihy_____________________________

Zemplínska spoločnosť vydala výber z básnic
kej tvorby mariánskeho exilového básnika
Gorazda Zvoníckého v dvoch častiach: Krad
mo si slzu stieram (260 s.) a Strmé schody
k výšinám (280 s.). Knihy sú opatrené úvod
nými príhovormí a doslovmi. Cena obidvoch
dielov je 300 Sk +poštovné. Možnosť objed
návky: Zempl. spoločnosť Michalovce, Nám.
osloboditeľov 77.
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Vpred!

„Vedomie, že si nás vybral a poslal Boh,
nás dvomi spôsobmi pretvára na schopných
evanjelizátorov. Predovšetkým, ak pochopíme,
že si nás vybral Boh, ocitneme sa tvárou v tvár
skutočností, že tej úlohy sa nijako nezbavíme.
Keď kráľ pošle sluhu, pápež kňaza, prezident
veľvyslanca, riaditeľ spoločností zamestnanca,
žiaden z nich nemá na výber. Ten, kto posiela
nás, je viac než prezident banky čí šéf úradu.
Je naším Stvoriteľom a Bohom, a teda sí
nemáme čo vyberať."
Zaujal vás tento odsek? Ide o úryvok z kni
hy Vpred! o ohlasovní radostnej zvesti. Myslíte
si, že vy na to nemáte, že ste nemožní a vám
predsa Boh nemohol zveriť takúto dôležitú
úlohu? Omyl! Táto kniha, ktorá pochádza
z dielne redemptoristov, vás presvedčí o tom,
že každý z nás je Bohom poslaný ohlasovať
evanjelium. Tak neváhajme a VPRED!
-ao-

LITURGICKÝ SLOVNÍK

Otnofor - je znak biskupskej mocí. Omoťor zakrýva plecia, vpredu a vzadu visí skoro
po zem. Je ozdobený zvyčajne krížmi. Môže
byť v rozličných liturgických farbách.

v Michalovciach. Prítomní členovia výboru
zhodnotili vydanie členských podielov na rok
2004 a prijali opatrenia na ich zdarnú dis
tribúciu. Zároveň výbor prerokoval kalendár
spolkových podujatí na rok 2004.

Tom Forrest: Vpred!
Lúč, Bratislava 2003,
s. 96. Cena: 55,- Sk.

Panágía - (z gréc. najsvätejšia, presvätá).
1. V byzantskom obrade je to stály titul
Bohorodičky. 2. Označuje aj veľký medailón
s vyobrazením Ježiša Krista alebo Bohoro
dičky, ktorý na širokej ozdobnej reťazi nosí
biskup. Namiesto nej sa môže nosiť aj kríž.
Paraklís - je modlitba k úcte Presvätej
Bohorodičky. Má paralelu s utierňou. Obsa
huje žalmy, tropáre, kánon, evanjelium, slohy
(stíchyry) k úcte Bohorodičky, tropáre za
odpustenie hriechov alebo v každej potrebe,
ekténie, záverečnú modlitba a prepustenie.
Môže sa slúžiť kedykoľvek. Zvyčajne sa slúži
medzi 1. -14. augustom.
Spracovali: Anna Ondovčíková
Vojtech Boháč

Z vašej
pošty j ;

Pán, ktorý ožiaril betlehemskú noc svojím
príchodom, nech naplní celú redakciu SLOVO
svojou milosťou!
Nech milióny slov utvoria SLOVO, ktoré
v bôli poteší, v chorobe povzbudí, v starobe
osvieži a mladosť poučí!.
Tisíce čitateľov v roku 2004 želá čitateľka
Emílía Bakajsová.

Vážený pán šéfredaktor!
V
prvom rade vám ďakujem za ozaj hod
notný a krásny časopis SLOVO (mal som ho
veľmi rád), ktorý od 1. januára 2004 odhlasu
jem pre môj pokročilý vek.
Prajem vám a celému vášmu kolektívu
radostné Vianoce, požehnanie Božej lásky
nech vás sprevádza po všetky dní v novom
roku.
S úctou váš Michal Fíľák
Drahí bratia!
So žiaľom v srdci vám oznamujem, že
dňom 1. januára 2004 odhlasujem odber
vášho vzácneho časopisu SLOVO.
Veľmi pekne ďakujem za vašu doterajšiu
prácu pre mňa. Do budúcnosti vám prajem
veľa Božieho požehnania pre šľachetnú prácu
na poli šírenia evanjelia formou vášho časo
pisu SLOVO.
So srdečným pozdravom Jozef Mužíla.

"Slová, slová, slová...!" Často sí povzdychneme, ak niekto niečo sľúbi,
a potom nesplní. Kedysi malo vypovedané slovo veľkú váhu. Dnes
musíme dať pre istotu všetko na papier a ešte aj podpísať. Aby sa verilo
nášmu slovu. Na slovo vypovedané naším Bohom sa však môžeme
stopercentne spoľahnúť. Aj nás Pán pozýva hovoriť tak, aby to, čo
povieme, bolo pravdivé. Zistíme, že ľudia okolo nás nám budú oveľa
viac dôverovať.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.” (Jn 1, 1)

Správne urči!

< ^ ľ ť a n ie č o

Slovo Biblia
A '
pochádza z gréčtiny a znamená
\
'
"knihy". Delí sa na dve veľké časti - na
V
Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon obsahuje vyše 40 kníh a Nový zákon skoro 30. Je to kni
ha dvoch veľkých náboženstiev - kresťanského a židov
ského. Kresťanská Biblia je však rozsiahlejšia o Nový zá
kon. Pre kresťanov je Starý zákon prvá zmluva medzi Bohom
a Izraelitmi. Nový zákon je nová zmluva medzí Bohom
a všetkými ľuďmi, uskutočnená prostredníctvom Ježiša Krista.

Vo Svätom písme sa nachádzajú štyri knihy, ktoré voláme
evanjeliá. Každé evanjelium sa pripisuje inému autorovi a
každé je písané trochu inak, aj keď ohlasuje tú istú radostnú
zvesť o Ježišovi Kristovi. Jednotlivým autorom evanjelií sa
priraďujú isté symboly. Vieš ktoré?

Čo je to evanjeliár? Vybrané texty evanjelií rozvrhnuté na
každý deň v roku, ktoré sa používajú pri slávení svätej liturgie.

P o č t á r s k a ú lo ha
Počítaj so mnou: spočítaj svoje prsty na rukách í nohách.
Pripočítaj k ním všetky prsty oboch svojich rodičov.
K tomu pripočítaj počet očí a uší svojich rodičov.
Ďalej odpočítaj počet svojich rúk a svojich nôh.
Pripočítaj dvojnásobok počtu hláv teba
a tvojich rodičov. Potom pripočítaj
Q
trojnásobok počtu svojich očí.
y .
Nakoniec odpočítaj
^

fys es
Mišo a Maša sa už veľmi veľa dozvedeli o neobyčajnej knihe, ktorú objavili
v chráme. Mišo však ešte stále nevie, koľko kníh má Biblia. Keď sa na to
opýtal svojej sestričky Maše, tá mu dala veľmi ťažkú úlohu. Povedala
mu, že počet kníh Svätého písma sa rovná počtu bodiek na jej sukničke.
Aby Mišo nemusel prácne počítať bodky, vymyslela mu Maša počtársku
úlohu. Ak rád počítaš, určite bude pre teba hračkou zistiť, koľko bodiek
má Maša na sukní. Takto zistíš aj správny počet kníh.

Ak sí chceš poistiť šancu vyhrať Detskú bibliu, tak nám do 28. januára pošli do redakcie
nielen počet kníh, z ktorých sa skladá Biblia (výsledok “Počtárskej úlohy” ), ale aj správne
priradenie evanjelistov a ich symbolov (doplnenie viet z úlohy “Správne urči!”).

P o z o r , h r a o D e t s k ú bibliu
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OSEMSMEROVKA
S m rť

ODKAZ DNEŠKA:

2 .časť
t a jn ič k y

V z b u d ila
sa

V y tvá ra ť
penu

K o r a lo v ý
o s tro v

Dom áce
ženské
m eno

i

Z väzo k
o b ilia

H o v o rí

Pom ôcky:
V u la , O d in

Český
v ýro b ca
z a p a lie k

1. č a s ť
t a jn ič k y

C ir k e v n ý
c h v á lo s p e v

Ruská
bohyňa
p lo d n o s t i

G e rm á n s k y
boh
P re d p on a ,
v n u t r i-

P r e m e n il s a
na kam eň

P ís m e n o
v c y rilik e

C h e m ic k é
v lá k n o

S te p n á
š e lm a
O z n a č e n ie
p re k u s

M e d ik a 
m ent

G ré c k e
m e s to

O s lo v o v a ť
po česky

Legenda: ALELUJA, AMEN, ANJEL, ARAB, BETEL, DAMASK,
EPOS, ERÁR, EZAU, CHORÁL, CHRÁM, JER1CHO, JERUZA
LEM, JOEL, JORDÁN, JOZUE, JUDEA, KAIN, KARMELITÁN,
KEDRON, KRESŤANIA, KRÍŽ, LÁSKA LEČO, LEV1T1, MANDÁT,
MIER, MIESTO, MORE, MRAV, MUČENÍK, NA1M, NAZARET,
OVCE, PAKT, PANNA, PERZIA, RUŽA, RUŽENEC S1AM, S1NAJ,
SlON, SMRŤ, ŠAUL, TEMPLÁR, T1ARA, TRAP1STA, ŤAVA,
URIÁŠ, VINA, VRAK, ZNAK, ZRNO, ZVON, ŽABA, ŽALM,
ŽIVOT, ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Riešenie z decembrového čísla: Kristus pôsobí vo svia
tostiach. Autor: Marek Pataky

Z a s tie ra te
P r e d lo ž k a

Kovaj

P o d lia k

V e ľm o c

P la n é tk a

Autor krížovky: Vlado Komanícký z Humenného. Riešenie krížovky z decem
brového čísla: Spievaj Pánovi celá zem. Výherca: Irena Štefanova, Gyňov. Zašlite
nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 28. januára 2004 a môžete
získať knihu Na každý deň jeden. Žrebujeme raz mesačne.

ROZHLAS A TELEVÍZIA

OROSKOP
čaká a neminie?
Pripraviť sa! Pozor! Štart!
Tieto slová práve odštarto
vali beh v rýchlosti na dva
týždne, počas ktorých majú
všetci žiaci možnosť zlepšiť
svoje polročné hodnotenie.
V týchto pretekoch je povolené aj podvá
dzanie a skorší štart sa nestresce. Ba naopak,
kto vyštartuje neskôr, môže prepadnúť!
Všetkým rodičom školopo
vinných detí odporúčam
pre každý prípad zakúpiť si
upokojujúce tabletky a práš
ky . Hodnotenie vášho die
ťaťa vás môže milo či nemi
lo prekvapiť. Lekárom môže pri neuposlúch
nutí tejto rady pribudnúť množstvo prípadov
s podlomeným duchovným zdravím.
Veriacim, hlavne na malých
dedinách, odporúčam obú
vať si v tomto čase topán
ky s protišmykovou podošvou. Predídu tak rôznym
zlomeninám a odreninám.
Pre tých, ktorí potrebujú jednu či dve "nohy"
navyše odporúčam ich vybaviť klincom či
iným predmetom s ostrým hrotom.
(jége)
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Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik);
05:25-05:40; 19:45-20:00 -slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45-česky
Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo
pre veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedela (liturgia);
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05-22:00
Cesty (náboženské spektrum); Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán
Rádio LUMEN - Nedeľa: 00.05 - Hodinka Vášho štýlu r. 01.05 - Literárna kaviareň r. 03.05 Pod vankúš 05.00 -Ranné spojenie 08.30 - Svetielko plus 10.00 - Efeta-otvor sa 11.00 Fujarôčka moja 12.00 - Hudobný aperitív 13.00 - Literárna kaviareň 15.00 - Svetlo nádeje
16.00 - Piesne na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša -Emauzy 19.00 - Svetielko
20.00 - Kresťanské noviny 20.30 - Vešpery 21.00 - Rádio Vatikán 21.15 - Náš hosť váš
hosť 22.30 -Zamyslenie 22.45 - Pohoda s klasikou r. 23.45
- Pod vankúš 24.00 -Správy
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00;
v pracovné dni aj o 9:00,10:00,11:00,13:00,15:00.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00.

SVETLO TVOJICH D N Í
BANSKÁ BYSTRICA 102,9
BRATISLAVA 97,2
KOŠICE 94,4
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7
LUČENEC 106,3
MICHALOVCE 103,3
NÁMESTOVO 105,8

PREŠOV 92,9
PRIEVIDZA 98,1
SITNO 93,3
TATRY 102,9
TRENČÍN 97,8
ŽILINA 89,8
ČADCA 105,8

Slovenská televízia:
19.1. 10.35 hod. - Duchovné slovo. R/2.
21.1. 15.30 hod. -Dobrá zvesť. R/2.
22.1. 10.20 hod. -Duchovné slovo. R/2.
25.1. 13.00 hod. -Televízny posol. P/2.
19.55 hod. -Duchovné slovo. R/2.
26.1. 11.35 hod. - Duchovné slovo. R/2.
28.1. 15.30 hod. -Televízny posol R/2.
29.1. 10.20 hod. - Duchovné slovo. R/2.
Program je pripravený v spolupráci s jednotlivými redak
ciami. Za spoluprácu v minulom roku im srdečne ďakujeme.

Inzercia________________________________

Slobodná 40/176,veriaca gréckokatolíčka
hľadá veriaceho muža primeraného veku,
nealkoholika, nefajčiara. Foto poteší.
Zn: Viera - nádej - láska.
Eva Kocáková, 076 17 Nižný Žipov 172
Jubileá kňazov_________________________

o. VasíľDacej, tit. arcídekan, na odpočin
ku, 3.1.1934 - 70 rokov narodenia.
o. Mgr. Andrej Dujčák, tit. kanonika farár
farností šarišský Štiavnik, 27.1.1934 - 70
rokov narodenia.
Mnohaja lita! Mnoho rokov!
Spomíname____________________________

Dňa 6. januára 2004 zomrel o. Ján Sítkár,
nar. 16. 5.1931 vo Velätoch, ord. 14. 6.1961
v Prešove. Pohrebné obrady vykonal prešov
ský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, 8.
januára 2004 vo Vranove nad Topľou.
Blažený pokoj a večná mu pamiatka!
Oznam_________________________________

Žiadame všetkých, ktorí chcú na stránkach
SLOVA si pripomenúť smutné i radostné chvíle
života, alebo poďakovať svojím blízkym, aby
svoje gratulácie a spomienky zaslíelalí aspoň
dva mesiace pred výročím. Ak chcete uverej
nenú fotografiu vrátiť, zašlite nám aj oznámkovanú obálku.
redakcia

LITURGICKÝ KALENDÁR

Uzávierky spravodajstva pre ročník 2004
(4) - 28.1.2004;
(5) - 11.2.2004;
(6) - 25.2.2004;
(7) - 10.3.2004;
(8-9) - 203.2004;
(10) - 21.4.2004;
(11) - 5.5.2004;
(12) - 19.5.2004;
(13) - 2.6.2004;
(14-15) - 15.6.2004;
(16-17) - 13.7.2004;
(18) - 11.8.2004;
(19) - 24.8.2004;
(20) - 7.9.2004;
(21) - 22.9.2004;
(22) - 6.10.2004;
(23) - 18.10.2004;
(24) - 3.11.2004;
(25-26) - 15.11.2004.
Správy zaslané po termíne uverejníme v najbližšom nasledujúcom čísle. Správy staršie
ako 3 mesiace neuverejňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

P O ZV Á N K Y
Výstava darov Svätému Otcovi_________________________________________________

Pozývame Vás na výstavu darov, ktoré dostal Svätý Otec počas svojho 25-ročného
pontifikátu. Výstava je v Kostole Božieho Milosrdenstva a v priestoroch Rehoľno-ťormačného
centra na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi. Možno si ju pozrieť každý deň po
bohoslužbách, ktoré sa začínajú o 15.00 hodine. Organizované skupiny je možné ohlásiť
na telefónnom čísle 053/4298260 alebo e-mailom: apostol@stonline.sk.
Jedným z cennejších exponátov je kríž obetovaný policajtmi z New Yorku, zhotovený z
kovovej konštrukcie zbúraného Svetového obchodného centra po tragédií 11. septembra
2001. Uprostred darov je tiež miniatúra spáleného domu v Kosove. Nenechajte si ujsť
unikátnu výstavu a príďte nás navštíviť. (J. Limanówka, SAC)
Kňazská chtrotónia vo Večnom meste_________________________________________

V
nedeľu 15. februára 2004 udelí vladyka Milan Chauťur, CSsR, diakonom Matúšovi
Marcinovi a Martinovi Mihaľovi kňazské svätenie v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
Rukopoloženie sa uskutoční na hlavnom oltári jednej zo štyroch hlavných rímskych bazilík,
kam svojho času rímsky pápež Hadrián 11. položil slovanské bohoslužobné knihy, čím
odobril používanie staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka. Obidvaja svätenci patriaci
do Košického apoštolského exarchátu sú študentmi Pápežského východného inštitútu
(Pontíficio Istituto Oríentale), ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti baziliky. Chirotónia by
mala byť súčasťou programu púte slovenských veriacich do Večného mesta, (aš)
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Pondelok 19.1. - Náš prepodobný otec
Makaríos Egyptský. Rúcho svetlé. Menlivé
časti z pondelka. Jak 2,14-52, zač. 53; Mk
10,46-52, zač. 48.
Utorok 20.1. - Náš prepodobný a boUonositeľský otec Eutymíos Veľký. Rúcho
svetlé, totifóny predobrazujúce a Blaženstvá.
Tropár, Sláva: kondáko svätom, 1teraz: podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
o svätom. Jak 3,1-10, zač 54; M^ 11,11-23,
zač. 50. Prepodobnému: Hebr. 13,17-21, zač.
335; Lk 6,17-23a, zač. 24.
Streda 21. 1. - Náš prepodobný otec
Maxím Vyznávač. Menlivé časti zo stredy.
Rúcho pôstnej farby. Jak 3,11-18; 4,1-6, zač.
55; Mk 11,23-26, zač. 51.
Štvrtok 22.1. - Svätý apoštol Timotej.
Svätý prepodobný mučeník Anastás Per
zský. Rúcho svetlé. Menlivé častí zo štvrtka.
Jak 4,7-17; 5,1-9, zač. 56; Mk 11,27-33, zač.
52.
Piatok 23. 1. - Svätý híeromučeník
Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník
Agatangel. Rúcho pôstnej farby. Menlivé
častí z piatka. 1 Pt 1,1-2.10-12. 2,6-10, zač.
58; Mk 12,1-12, zač. 53.
Sobota 24.1. - Naša prepodobná mat
ka Xénia Rímska. Rúcho svetlé. Menlivé častí
zo soboty. 1 Sol 5,14-23, zač. 273; Lk 17,310, zač. 84.

Nedeľa 25.1. - Tridsiata druhá nedeľa
po Päťdesiatnici - o Zachejoví. Náš svätý
otec Gregor Teológ, konštantínopolský
arcibiskup. Rúcho svetlé. Radový hlas ôsmy,
evanjelium na utíerni jedenáste. Antifóny
predobrazujúce a Blaženstvá. Tropár hlasu
a o Gregorovi, kondák hlasu, Sláva: kondák
o Gregorovi, 1teraz: podľa predpisu. Proki
men, aleluja a pričasten najprv z hlasu, potom
o Gregorovi. 1 Tím 4,9-15, zač. 285b; Lk 19,110, zač. 94. Svätému: 1 Kor 12,7-11, zač. 151;
Jn 10, 9-16, zač. 36.
Pondelok 26.1. - Náš prepodobný otec
Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.
Rúcho svetlé. Menlivé častí z pondelka. 1 Pt
2,21-25; 3,1-9, zač. 59; Mk 12,13-17, zač. 54.
Utorok 27.1. - Prenesenie úctyhodných
pozostatkov nášho otca svätého Jána Zla
toústeho. Rúcho svetlé. Antifóny predobrazu
júce a Blaženstvá. Tropár, Sláva: kondák
o svätom, 1teraz: podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten o svätom. 1 Pt 3,10-22, zač.
60; Mk 12,18-27, zač. 55. Svätému: Hebr 7,2628; 8,1-2, zač. 318; Jn 10,9-16, zač. 36.
Streda 28. 1. - Náš prepodobný otec
Efrém Sýrsky. Rúcho svetlé. Menlivé častí zo
stredy. 1 Pt 4,1-11, zač. 61; Mk 12,28-37, zač.
56.
Štvrtok 29.1. - Prenesenie pozostatkov
svätého híeromučeníka Ignáca Bohonosí-

teľa. Menlivé častí zo štvrtka. Rúcho svetlé. 1
Pt 4,12-19; 5,1-5, zač. 62; Mk 12,38-44, zač.
57.
Piatok 30. 1. - Traja svätí svätitelia,
veľkí veľkňazi Bažil Veľký, Gregor Teológ
a Ján Zlatoústy. Svätý hieromučeník Hippolyt. Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce
a Blaženstvá. Tropár, Sláva: kondák o svätých,
1teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten o svätých. Hebr 13,7-16, zač. 334;
Mk 5,14-19, zač. 11.
Sobota 31. 1. - Svätí divotvorcovia
a nezíštnící Kýros a Já n . Menlivé častí
z piatku. 2 Tím 2,11-19, zač. 293; Lk 18,2-8a,
zač. 88.
Nedeľa 1. 2. - Tridsiata tretia nedeľa
po Päťdesiatnici - o mýtnikovi a farize
jovi. Predprazdenstvo Stretnutia Pána.
Svätý mučeník Tryfón. Rúcho svetlé. Radový
hlas je prvý, radové evanjelium na utíerni je
prvé. Predobrazujúce antifóny a Blaženstvá.
Tropár z hlasu a z predprazdenstva. Sláva:
kondák z tríode (o mýtnikovi a farizejovi),
1teraz: kondák z predprazdenstva. Prokimen,
aleluja a a pričasten z hlasu. 2 Tím 3,10-15,
zač. 296; Lk 18,10-14, zač. 89.
Poznámka: Nasledujúci týždeň je voľníca.
Vojtech Boháč, Anton Mojžiš
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Stretnutie Pána

