ÚVODNÍK
„Zvečerilo sa. Všetci
sa zišli k pripravenému
stolu. Posadali si. Chvíľa
ticha, čakanie na hlavu
rodiny. Otec si ešte umý−
va ruky a prezlieka sa.
Dokončil prácu okolo
ThLic. Michal Zorvan gazdovstva. Vchádza do
odborný asistent
izby. Pristupuje k stolu.
na GBF PU v Prešove, Všetci sa postavia a stích−
farár v Ďačove
nu. Vážny otcov hlas
začína modlitbu, všetci
sa pridávajú: ‚...požehnaj nás i tieto dary... .
Tichučko posadajúc si trpezlivo čakajú, kým otec
každému naberie a podá jedlo. Inokedy to robieva
mama a prvého obslúži otca, ale na štedrý večer
to robí otec. Všetci si uvedomujú svätosť a vážnosť
tejto chvíle. Mame aj z času na čas niektoré z detí
pri jedle protirečí: ‚Toto nechcem, to mi nechutí ,
ale otcovi, a na štedrý večer to nepovie nik. Od
najstaršieho po najmladšieho všetci z jeho rúk
prijímajú z každého pokrmu pripraveného na
stole. „Kúštik cesnaku a jabĺčka pre zdravie,
oplátku s medom pre radosť, kyslú polievku ...“,
ku všetkému povie otec pár slov a podáva všetkým
zo všetkého. Nik zo stolujúcich nechce prerušiť
túto nádhernú chvíľu. Dobre im je pri spoločnom
stole.“
Kto by si neprial prežiť štedrovečerné stolova−
nie v takejto atmosfére. Ten, kto niečo také krásne
prežil, určite túži po tom zas. Ten, kto také nezažil
vraví si: „Aspoň raz“. Viete, že takto prežívať
spoločenstvo stola nás vlastne učí náš Boh? Viete,
že on „prvý Otec“ prestrel pre nás ľudí najštedrejší
stôl, a že to urobil z lásky? Viete, že všetky naše
stolovania sú len slabým odtieňom nebeskej
hostiny, ktorú nám chystá náš Otec Boh?
Skúsme o tom aspoň chvíľku spoločne uva−
žovať.
Ak ste niekedy chystali pohostenie pre svojich
blízkych, či dobrých priateľov, určite mi dáte za
pravdu, že ste prestierali stôl s láskou k budúcim
spolustolujúcim. Snažili ste sa pripraviť všetko čo
najkrajšie a štedro, aby sa pozvaní cítili príjemne
a aby sa im to aj páčilo. Predstavme si napríklad
biblicky opis stvorenia práve v duchu, akoby prí−
pravy stola pre hostinu. K nej sa chce posadiť Boh
a spolustolujúci bude človek. Božie slovo hovorí,
že na počiatku, keď Boh stvoril nebo a zem, na−
priek tomu, že zem bola ešte pustá a prázdna,
Duch Boží sa vznášal nad vodami. Vo svetle iných
miest Písma vieme, že Duch Boží je Duch lásky, je
Láska sama. Teda Boh prvý sa chystá prestrieť
stôl tohoto sveta pre človeka s láskou. Ďalší opis
stvorenia to potvrdzuje, keď Písmo hovorí, že čo
Boh stvoril bolo dobré a veľmi dobré. Boh Otec
postavil stôl – zem a nad týmto stolom rozprestrel
oblohu ako stan. Pripravil aj osvetlenie – slnko,
mesiac a hviezdy, aby sme videli krásu Božej
slávnostnej tabule. Potom rôznofarebným obru−
som lúk, polí, sadov, lesov a iných krás pokryl
miesto nášho stolovania. Naplnil ho dobrotami
rastlinnej a živočíšnej ríše. Dal si záležať na
radostiach ako je chlieb, ktorý vyvádza zo zeme,
aby dával silu, olej čo rozjasňuje tvár a víno, čo
obveseľuje srdce človeka. Pozerajúc na rôznosť
pozemských darov musíme uznať, že je najúžas−
nejším hostiteľom a láskavým a štedrým Otcom.
Z úvodného opisu spoločnej večere vidieť, ako
stolovanie spríjemní aj každé milé slovo. Je neza−
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budnuteľné pre deti všetko to, na čo im odpovedá
otec pri stole, keď sa nikam neponáhľa, sedí, radí,
počúva, odpovedá i napomína. I spoločné pose−
denia priateľov bez jediného slova by boli snáď
až neprirodzené. I keď sa zvykne hovoriť, že pri
jedle sa nerozpráva, stôl je miestom všetkých
vážnych, dôležitých, ale aj radostných rozhovorov.
Ani náš Všemohúci Hostiteľ nás nechce nechať bez
svojho „láskavého slova“. Túži, aby sme lepšie
a správnejšie vedeli rozpoznať a vychutnať bohat−
stvo jeho darov. Snaží sa naučiť nás múdrosti
života – stolovania tu na zemi. Ponúka nám svoje
Slovo ako pokrm. Veď nielen z chleba žije človek,
ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst,
pripomína nám v Písme.
Ak budeme uvažovať ďalej o príprave večere,
stola plného dobrôt, dostaneme sa aj k myšlienke
o cene, o tom koľko to všetko bude stáť, kto to
zaplatí. Je to správna myšlienka, ak nás privádza
k vďačnosti voči tomu, kto to prichystal. Ako však
správne prejaviť vďačnosť? Predstavte si situáciu,
že vás niekto pozve na večeru. Všetko prichystá,
zaplatí. Vy prídete, posedíte, porozprávate sa, nič
neochutnáte a odídete. On dal zo svojho pre vás
a vy ste ani neochutnali. Ak sa hostiteľ neurazí,
ale určite zosmutnie. Lebo on dával zo svojej šted−
rosti a tá nebola prijatá. Naopak, akú radosť má,
keď vidí, že vám chutilo. Vy poďakujete a on vám
popraje hojný úžitok či zdravie. Správne použitie
darov a úcta voči darcovi je pravým prejavením
vďačnosti. Nedá mi, aby som tu nespomenul veče−
ru vzácnejšiu nad všetky večere, na ktorú nás po−
zýva nebeský Otec, kde pokrmom je, pod spôso−
bom chleba a vína, Telo jeho Syna Krista a nápo−
jom jeho Krv a to pokrmom pre večný život. K prijí−
maniu darov tejto večere sme zvlášť pozývaní.
Chystáme sa sadnúť si k spoločnému štedrove−
černému stolu. Chcem prosiť za vás, milí otcovia,
aby ste mohli byť pri svojich rodinách, a aby vám
bol vzorom Otec Boh. Láska, štedrosť, múdre
a milé otcovské slovo nech vám nechýba počas
týchto nastávajúcich sviatkov Narodenia Ježiša
Krista, ale ani v ďalšom budúcom živote. Nebojte
sa rozdávať z darov vášho stola, ktorý sa napĺňa
dobrými vecami vďaka vašej práci. Poslúžením
manželke a deťom ukážete vznešenosť vášho
otcovského povolania, ktoré vám prepožičal Boh,
keď vám dal rodinu, aby ste ho v nej tu na zemi
zastupovali a predstavovali. Nezabúdajte tiež
privádzať svoje rodiny k stolu Pána nášho Ježiša
Krista a k jeho večeri, aby ste všetci posilňovaní
jeho slovom a Telom i Krvou, kráčali pevne a isto
i na nebeskú večnú hostinu.
Prosím aj za vás milé matky, aby ste cez dar
materstva a služby, ktorý ste od Boha dostali boli
ste znamením jeho štedrosti a krásy. Ako Boh
urobil tento svet pre nás mnohorako krásnym, aj
vám nech požehná každú snahu, námahu a prá−
cu, aby ste svoj domov aj spoločný stôl vždy doká−
zali urobiť voňavým a krásnym.
Vám deti, mládež a všetci ostatní milí čitatelia,
bratia a sestry, vyprosujem prežívať tohtoročný
vianočný stôl, ale aj všetky ďalšie spoločné stolo−
vania v dostatku a s veľkou radosťou, vo vedomí,
že vás má niekto rád aj tu na zemi, ale hlavne, že
vás miluje náš nebeský Otec.
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MYŠLIENKY NA DECEMBER
V životných ťažkostiach, skúškach, utrpe−
niach, tvárou v tvár smrti máš právo plakať,
ale ani v slzách nemáš právo rozísť sa
s radosťou. / Michel Quoist
V každom veku smelo vyznávaj vieru. Nech
ťa sprevádza jej jasná radosť a veselá
bezstarostnosť. Nenariekaj, ale v každej chvíli
obetuj Kristovi všetko, aj svoje unavené telo.
/ Brat Roger z Taizé

Čo od nového ročníka očakávate vy ako
šéfredaktor?
Istú mieru dynamiky a väčšiu otvorenosť
voči aktuálnemu spoločenskému dianiu.
Všetci si totiž musíme uvedomiť, že sa nemá−
me prečo báť ozvať sa a pomenovať veci pra−
vými menami. Kresťanstvo nie je vždy zlúčiteľ−
né s demokraciou a s názorom väčšiny ľudí.
Ak sa budeme báť a prestaneme byť živými
kresťanmi, stratíme svoju príťažlivosť, svoju
chuť a staneme sa len akousi zastaralou
organizáciou, ktorá postupne vymizne.
Na čo sa môžeme tešiť na budúci rok
a čo nás ako čitateľov možno, naopak,
sklame?
Čitateľa by nemalo sklamať nič. A tešiť sa
môžete na Slovo. Osobne si myslím, že ročník
2005 bude hlavne po obsahovej stránke lepší
ako tento. To však závisí hlavne od dopisova−
teľov a autorov článkov.

Quo vadis, Slovo?
Časopis Slovo vstupuje do svojho 37. ročníka. Práve tento ročník je
začiatkom novej éry časopisu. O zmenách, ktoré ho čakajú vám
prinášame rozhovor s jeho šéfredaktorom Jurajom Gradošom.
Otec Juraj, ako by ste zhodnotili Slovo,
ročník 2004?
Hodnotenie Slova by som radšej prenechal
iným, nakoľko sa nemalou mierou podieľam
na jeho tvorbe. Ale ak môžem zhodnotiť
reakcie čitateľov i predstaviteľov redakčnej
rady a našej cirkvi, tak Slovo v roku 2004 hod−
notia pozitívne. Došlo k zlepšeniu a ustáleniu
grafiky i samotného rozloženia článkov, ako
aj ich kvality.
Časopis Slovo v novom ročníku pre−
chádza pod kompetenciu Gréckokatolíc−
keho biskupstva a neziskovej organizácie
Petra. Prečo sa to zmenilo? Je to podľa
vás lepšie?
„Zmena je život“, povedal istý klasik. Táto
zmena vydavateľa vychádza z novej koncep−
cie nášho biskupstva voči tlačeným médiám.
Cez neziskovú organizáciu tak biskupstvo
priamo preberá zodpovednosť za tento časo−
pis, ako aj vydávanie našej gréckokatolíckej
literatúry. A či je to lepšie? To ukáže až čas.
Dôležitejšie je však to, že naša cirkev nabrala
odvahu priamo sa podieľať na novej evanje−
lizácii aj takouto formou.
Máte nejaké ohlasy na časopis Slovo?
Sú negatívne alebo pozitívne?
Ohlasy sú rôzne. Kladne sa väčšinou hod−
notí dizajn a obsah časopisu. Ale aj na túto
oblasť sú rôzne názory. Nemožno však na
dvadsiatich stranách vyhovieť každému.
V Slove si má možnosť každý nájsť to, čo ho
zaujíma. Nemusí to byť však celý obsah.
Negatívne všetci, aj ja osobne, hodnotia meš−
kanie niektorých čísel. Je to jav vychádzajúci
zo skutočnosti, že redakciu tvoria dvaja ľudia.
Kedysi v Slove pracovalo 5−7 ľudí. Ak ich

prácu zúžite na dvoch a pripojíte k tomu istú
mieru nezodpovednosti niektorých prispieva−
teľov či choroby, zákonite vám z toho musí
vzísť meškanie.

Ako je to s počtom predplatiteľov?
Stúpa?
Klesá, a toho sa každý vydavateľ a šéfre−
daktor bojí. Všetko to, čo som vám tu povedal,
vychádza z predpokladu mierneho poklesu
nákladu časopisu. Ten sa však ukazuje v oveľa
horších číslach. Ak sa tento trend nezmení,
bude na novom vydavateľovi, aké kroky prij−
me na zamedzenie deficitného hospodárenia
Slova. K 22. novembru 2004 máme len 3300
čitateľov z tohtoročných 5200.
Čo očakávate od čitateľov?
V prvom rade vernosť a osobnú zanietenosť
pre Slovo, a to nielen v modlitbách a slovách,
ale aj skutkami. Keď Slovo prestane byť naším
časopisom a stane sa konkrétne časopisom
každého z nás, začne sa meniť k lepšiemu.
Stačí o ňom hovoriť, ponúkať ho, objednať ho
deťom do mesta či písomne reagovať na naše
prešľapy. A, samozrejme, napísať nám možno
aj potešujúce slovo, ktoré poteší každého
človeka.

Otec Juraj, predstavte nám v krátkosti
nový ročník Slova 2005.
Nasledujúci ročník vychádza z koncepcie
tohto. Keďže redakčná rada zasadala nedáv−
no, mnohé jej odporúčania a rozhodnutia ešte
nie sú pretransformované do koncepcie roč−
níka 2005. Nedôjde však k zásadným zme−
nám.
Z ročníka 2004
nový ročník prevez− Mgr. Juraj Gradoš sa narodil 5. au−
me rubriky Úvod− gusta 1974 vo Vranove nad Topľou.
ník, Rozhovor, Za− Po absolvovaní SPŠE v Michalov−
hraničné i Domáce ciach nastúpil do Gréckokatolíckeho
spravodajstvo, An− kňazského seminára a na Gréckoka−
keta a Téma, Biblia tolícku bohosloveckú fakultu v Pre−
pre všetkých, Za− šove, ktorú úspešne ukončil v roku
myslenie, Miš−Maš, 1997. Kňazskú vysviacku prijal
Relax a Liturgický 6. augusta 1997 v Prešove. Už počas
kalendár. Určitými svojej formácie v seminári sa aktív−
úpravami prejdú ži− ne zapájal do vydávania bohoslo−
votopisy svätých, veckého časopisu Prameň a aktivít
stránka mladých Spolku biskupa Pavla Petra Gojdiča.
a oznamy SSCM. V rokoch 1996−99 bol členom redak−
Modlitba otcov púš− čnej rady časopisu Slovo. V roku
1998 obnovil Náboženské vydava−
te bude nahradená
teľstvo Petra, v ktorom je doteraz
Učením dvanástich
riaditeľom. V roku 2000 sa stal vy−
apoštolov – Dida−
davateľom Slova a jeho redaktorom.
ché.
Od júna 2004 pôsobí ako šéfredak−
Samozrejme, ne− tor časopisu. V súčasnosti ukončuje
zabúdame ani na licenciátne štúdiá na Teologickej
príbehy, svedectvá fakulte Univerzity Palackého v Olo−
a duchovné články.
mouci. V roku 2001 mu udelil vte−
dajší prešovský biskup Ján Hirka
hodnosť titulárny arcidekan.

Na záver možno troška
záludná otázka. Čo by ste
chceli zmeniť v redakcii alebo
priamo v časopise, ale nemô−
žete alebo na to nie ste kom−
petentný?
V redakcii by som jednoznač−
ne zvýšil počet redaktorov aspoň
o dvoch – grafika a reportéra. Bol
by to prvok výrazne stabilizujúci
Slovo po personálnej stránke.
A čo sa týka zmien v časopise?
Chcel by som zvýšiť náklad nad
10 tisíc, zvýšiť počet strán, rozšíriť
spektrum tém... Ale to naozaj nie
je v mojich silách. Závisí to od
čitateľov, ich možností a ochoty
zriecť sa koruny denne kvôli také−
muto druhu vlastnej pastorácie.
Za rozhovor ďakuje Anna
Porhinčáková.
Snímka: archív redakcie
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
VATIKÁN: Poľský prímas kardinál Jozef
Glemp, ktorého v nedeľu 7. novembra 2004
vo Vatikáne na súkromnej audiencii prijal
pápež Ján Pavol II., sa v rozhovore pre Vati−
kánsky rozhlas vyjadril, že Svätý Otec chce
na budúci rok opäť navštíviť svoju rodnú vlasť
Poľsko. Konkrétny termín ešte nestanovili.
Pápež sa zaujímal o život Cirkvi, o mladých
a o to, ako veriace spoločenstvo prežíva Rok
Eucharistie. Ján Pavol II. by počas návštevy
chcel vyhlásiť nových poľských blahoslave−
ných a svätých, predovšetkým mučeníkov
z obdobia II. svetovej vojny. Svoju rodnú vlasť
počas svojho pontifikátu Svätý Otec navštívil
už deväťkrát, naposledy pred dvoma rokmi
(Rádio Vatikán/TK KBS).
CASTEL GANDOLFO: V prvý novembrový ví−
kend tohto roku sa v Centro Mariapoli v Castel
Gandolfe pri Ríme stretlo okolo 800 pracov−
níkov v médiách na 1. medzinárodnom
kongrese organizácie Netone. Účastníci za−
stupovali 42 krajín zo všetkých piatich konti−
nentov. Témou stretnutia boli tri slová – ticho,
slovo a svetlo – ako základné predpoklady
práce každého žurnalistu (zh/TK KBS).
RUSKO: Na návšteve v Ruskej federácii je
kardinál Paul Poupard, predseda Pápežskej
rady pre kultúru. V hlavnom meste Moskva
spoločne s pravoslávnym metropolitom Fila−
retom a ministrom kultúry Ruskej federácie
v nedeľu 14. novembra otvoril a požehnal
novú predajňu s náboženskou literatúrou.
Počas svojho pobytu kardinál navštívi aj sídlo
Ruskej akadémie vied, stretne sa s metropoli−
tom Kyrilom a v katedrále Katolíckej cirkvi
v Moskve bude slúžiť slávnostnú svätú omšu
(Rádio Vatikán).
VATIKÁN: Vatikán a Ruská pravoslávna cirkev
budú spolupracovať na spoločnom dokumen−
tárnom filme o živote prvých kresťanov. „Prvé
zábery budú natočené na konci novembra
tohto roku,“ uviedol pre agentúru Itar−Tass
Sergej Kravec, ktorý vedie centrum štúdií o
Pravoslávnej cirkvi. Dokument bude mať päť
častí a jeho pracovný názov znie Púť do Več−
ného mesta. Z veľkej časti sa bude nakrúcať
v Ríme a Jeruzaleme. Zobrazia v ňom život
kresťanov od samých počiatkov až po dobu
cisára Justiniána. Cieľom dokumentárneho
filmu je ukázať kresťanské korene európskej
civilizácie, ktoré neboli spomenuté v novej
ústave Európskej únie (Rádio Vatikán /−zg−/
TK KBS).
FRANCÚZSKO: V blízkosti mesta Tours vo
Francúzsku otvorili prvý úsek európskej Cesty
sv. Martina. Cesta sv. Martina sa má vytvoriť
podľa vzoru Cesty sv. Jakuba do svätyne
Santiago del Compostela v Španielsku ako
európska pútnická cesta. Ďalšie úseky novej
pútnickej cesty povedú cez Paríž do Trieru,
cez Miláno až do maďarského Szombathely
a cez Bordeaux do Zaragozy v Španielsku.
Cesta sv. Martina je súčasťou siete európskych
kultúrnych ciest Rady Európy. Hrob svätého
Martina, patróna krajčírov, žobrákov, opovr−
hovaných a odporcov vojenskej služby,
v tourskej katedrále je významným pútnic−
kým miestom (KP/−zg− TK KBS).
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STRETNUTIE VERIACICH RUSKEJ
KATOLÍCKEJ CIRKVI SUI IURIS
5. – 7. novembra 2004 sa neďaleko Sankt
Peterburgu konalo liturgicko−modlitebné
stretnutie veriacich Ruskej katolíckej cirkvi
byzantského obradu. Heslom stretnutia bolo
„Neboj sa, maličké stádo.“ Na stretnutie pri−
cestovali veriaci z viacerých farností, niektorí
až zo vzdialenosti vyše 2000 km. Program
stretnutia by sa dal rozdeliť do dvoch okruhov:
modlitebný a formačný. Každodennou súčas−
ťou programu bolo slávenie sv. božskej liturgie
a vysluhovanie sviatostí. Nie každé spoločen−
stvo má kňaza, a teda možnosť prijímať svia−
tosti vo svojom obrade, preto táto čas progra−
mu bola ťažisková. Formačná časť pozostávala
najmä z prednášok o duchovnom a liturgic−
kom živote, histórii Ruskej katolíckej cirkvi
byzantského obradu, súčasnej situácii exar−
chátu a perspektíve jeho ďalšieho rozvoja.
Účastníci stretnutia na záver poslali pozdrav−
ný list rímskemu pápežovi Jánovi Pavlovi II.
a sformovali vyhlásenia adresované veriacim
ostatných miestnych katolíckych cirkví, pra−
voslávnej cirkvi a protestantských spoločen−
stiev. Dokumenty a informácie o stretnutí sú
publikované na stránke www.byzcath.ru,
ktorá je hlavným informačným médiom exar−
chátu.
Ruská katolícka cirkev byzantského obradu
ako cirkev sui iuris má svoje kanonické počiat−
ky v roku 1917, keď bol v Sankt Peterburgu

ustanovený exarchát, neskôr prenesený do
Moskvy. Za prvého exarchu bol určený blažený
o. Leonid Fjodorov, jeho nástupcom bol bla−
žený o. Kliment Šeptickij. Obidvaja exarchovia
zahynuli za tvrdého prenasledovania komu−
nistami a boli nedávno blahorečení rímskym
pápežom Jánom Pavlom II. Väčšina veriacich
alebo skončila v gulagoch podobne ako oni,
alebo utiekla do zahraničia. K Ruskej katolíc−
kej cirkvi byzantského obradu patrí aj exar−
chát v Harbine (Čína), ktorý bol konštituovaný
vďaka misionárskej aktivite tejto cirkvi v r.
1928. Dnes už prakticky všetci veriaci z Har−
binského exarchátu žijú v USA alebo v Austrá−
lii a exarchát už existuje len de iure, Rímska
kúria ho každoročne uvádza v oficiálnej ro−
čenke Annuario Pontificio. Posledný ruský
katolícky biskup byzantského obradu vladyka
Andrej Katkov zomrel v r. 1995 v Ríme.
Situácia ruských katolíkov byzantského
obradu je sťažená nielen silným odporom
pravoslávnej cirkvi voči oživeniu exarchátu,
ale neraz aj nepochopením zo strany latinskej
Cirkvi, nedodržiavaním kanonických noriem
o zachovaní obradu a falošným chápaním
ekumenizmu. Žiadala by sa aj výraznejšia
podpora ostatných východných katolíckych
cirkví. Každý z nás môže pomôcť aspoň svojou
modlitbou.
Andrej Škoviera

VO VUKOVARE SI PRIPOMENULI
OBLIEHANIE A PÁD MESTA
18. novembra si 10.000 miestnych občanov
pripomenulo pred miestnou nemocnicou
obliehanie a pád Vukovaru v srbsko−chor−
vátskej vojne v roku 1991. Srbskí nacionalisti
vtedy po troch mesiacoch obliehania obsadili
mesto a práve v tamojšej nemocnici zajali 250
zranených Chorvátov, ktorých popravili
v okolí. Obliehanie Vukovaru si vyžiadalo
životy 1600 civilistov, ďalších 4000 ľudí utrpelo
zranenia. Srbi vyhnali z mesta 22 000 osôb.
Gréckokatolícky chrám sa stal počas srbsko−
chorvátskej vojny jedným z cieľov ostreľo−
vačov. Ešte aj dnes v jeho exteriéri a interiéri
vidno stovky stôp nenávisti dvoch národov.
Istý čas bolo mesto pod správou splnomoc−
nenca Organizácie Spojených národov, pod
chorvátsku správu sa vrátilo až v roku 1998.

Zmierovanie miestnej chorvátskej a srbskej
komunity je pomalým, dlhým procesom, ktorý
doteraz charakterizuje uzavretosť oboch
spoločenstiev pred dávnymi „nepriateľmi“.
(TASR, J. Gradoš)

INTEREPARCHIÁLNA SYNODA
ITALO−ALBÁNSKEJ CIRKVI
Druhá intereparchiálna synoda Talianskej
gréckokatolíckej cirkvi sa koná od októbra
2004 do januára 2005 v monastieri Grottafer−
rata neďaleko Ríma. Prvá sesia sa konala
koncom októbra, druhá v polovici novembra
a tretia bude v januári 2005. Synodu otvorili
slávnostou božskou liturgiou, ktorú slávili
vladyka Ercole Lupinacci, biskup eparchie

Lungro (Kalábria), vladyka Sotir Ferrara, bis−
kup eparchie Piana degli Albanesi na Sicílii,
a archimandrita Emiliano Fabbracatore (mo−
nastier Grottaferrata). Jedným z cieľov synody
je pripraviť partikulárne právo tejto miestnej
cirkvi. Ďalšie diskutované témy sú Písmo
a miestna cirkev, katechéza a mystagógia,
liturgický život, mníšstvo, formácia kléru.
Andrej Škoviera

Vladyka Ján na návšteve farnosti Martin
V meste Martin sa už viac ako desať rokov
slúžia sv. liturgie byzantského obradu. Pre
pastoračné potreby tamojších veriacich bola
preto dňa 15. júla 2004 dekrétom prešovského
eparchu zriadená gréckokatolícka farnosť s fi−
liálkami Ružomberok a Liptovský Mikuláš a
pridruženými okresmi prináležiacimi do pro−
topresbyteriátu Žilina. Za jej prvého správcu
bol ustanovený o. Dipl.−Theol. Univ. Miroslav
Macko. Sväté liturgie sa slúžia v rímskoka−
tolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Martine
– Priekope a v druhú nedeľu v mesiaci aj vo
farskom Kostole sv. Martina v meste.
Presne po štyroch mesiacoch od zriadenia
farnosti sme mohli v pondelok 15. novembra
medzi nami privítať nášho otca biskupa Mons.
ThDr. Jána Babjaka, SJ, PhD., prešovského
eparchu, v sprievode kancelára BÚ o. ThDr.
Ľubomíra Petríka, PhD., a osobného tajomníka
o. Dipl.−Theol. Univ. Martina Chudíka. Otec
biskup sa oboznámil so súčasným stavom
farnosti, momentálnou situáciou veriacich aj
kňaza. V popoludňajších hodinách bol prijatý
na Mestskom úrade primátorom mesta Martin
Ing. Stanislavom Bernátom, ktorého informo−
val o pôsobení Gréckokatolíckej cirkvi v tomto
meste a zároveň sa prejednali možnosti
budúcej spolupráce. O pol piatej večer odslúžil
vladyka Ján slávnostnú archijerejskú sv.
liturgiu v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Martine

– Priekope za účasti kňazov oboch katolíckych
obradov a veľkého počtu veriacich. Vo svojej
kázni vladyka zdôraznil dôveru v Božiu pro−

zreteľnosť a jej praktické uplatňovanie v kaž−
dodennom živote. Na konci povzbudil
veriacich týmito slovami: „Mám vás rád. Hoci
ste malé stádo, idete pekne a svorne za
Kristom. Zahŕňam vás do svojich modlitieb.“
Po sv. liturgii sa niektorí veriaci ešte osobne
stretli s vladykom Jánom a poďakovali mu za
návštevu. Potom so svojím sprievodom odces−
toval späť do Prešova.
Ďakujeme nebeskému Otcovi za požehna−
nie tohto dňa a v modlitbách vyprosujeme,
nech udelí nášmu vladykovi Jánovi v jeho
službe hojnosť milostí Sv. Ducha na mnoho
rokov!
Miroslav Macko

Večer modlitieb k blahoslavenej
Jozafate Hordaševskej
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa
vo štvrtok 18. novembra 2004 pri príležitosti
sviatku bl. Jozafáty (20. november) uskutočnil
Večer modlitieb k bl. Jozafáte Hordaševskej.
Generálna predstavená SSNPM sr. Janice So−
luk z Ríma vyhlásila 7. 4. 2004 Rok bl. Jozafá−
ty. Na slávnosti sa zúčastnila aj provinciálna
predstavená sestier služobníc sr. Ignácia Fiľa−
kovská.
Program sa začal krátkou akadémiou,
ktorú spolu s bohoslovcami pripravili Sestry
služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie z Pre−
šova. Pokračoval archijerejskou svätou litur−
giou o 18. hodine. Prešovský eparcha Mons.
Ján Babjak, SJ, v homílii, okrem iného, pove−
dal, že jednotlivé udalosti v našom živote ma−
jú veľký význam vtedy, keď ich vieme správne
spracovať, keď ich vieme interpretovať podľa
Božieho slova. Je dôležité vedieť sa poučiť
z rôznych situácií, ktoré život prináša. Blažená
sestra Jozafáta mala vo svojom živote svetlo,
v ktorom videla zmysel služby Bohu a blížne−
mu. Jej život – to bola hĺbka. Sám Boh v nej
konal svoje dielo.
Po svätej liturgii, ktorú spevom sprevádzali
bohoslovci Kňazského seminára blahoslave−
ného biskupa Pavla Petra Gojdiča z Prešova,
bol Moleben k blahoslavenej matke Jozafáte.
Bl. Jozafáta Hordaševská sa narodila 20.
11. 1869 v Ľvove. Pri krste dostala meno
Michaela. Stala sa spoluzakladateľkou Kon−

gregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Pan−
ny Márie (SSNPM). Bola to prvá kongregácia
s aktívnym spôsobom života v byzantskom
obrade. Navrhla si a ušila rehoľné rúcho, ktoré
slávnostne prijala a obliekla 24. augusta 1892
v Cerkvi sv. Onufria v Ľvove. Zároveň prijala
rehoľné meno Jozafáta. Starostlivo sa venova−
la formácii prvých noviciek, ale súčasne horli−
vo pomáhala svojmu národu. Už v roku 1893
otvorila prvú materskú školu, ktorú viedla jej
rodná sestra Anna, rehoľným menom Arzénia.
Všetky sestry spoločne dbali o duchovné
povznesenie svojho národa, učili deti i ženy,
starali sa o Božie chrámy, o chorých. Pod
múdrym a neúnavným vedením sr. Jozafáty
sa kongregácia, aj napriek veľkým ťažkostiam,
rýchlo rozrastala. Zakladala nové domy a ča−
som začala posielať sestry aj do iných krajín
(Kanada, Chorvátsko, Brazília...). Snažila sa
pozdvihovať národ duchovne, morálne a kul−
túrne. V roku 1914 sa začala jej choroba –
tuberkulóza kostí. Po dlhom a ťažkom trápení
na tomto kríži ako 49−ročná dňa 7. 4. 1919
odovzdala svoju dušu Pánovi. Zomrela, ako
skôr predpovedala, na sviatok Zvestovania
Presvätej Bohorodičke podľa juliánskeho
kalendára. V čase jej smrti mala Kongregácia
sestier služobníc už 400 sestier a 40 domov.
Dňa 27. 6. 2001 ju Svätý Otec Ján Pavol II.
slávnostne vyhlásil v Ľvove za blahoslavenú.
Ľubomír Petrík

SPRÁVY Z DOMOVA
POŠA: Dňa 24.októbra 2004 odovzdali do
používania nový Dom nádeje v Poši. Posviac−
ky sa zúčastnili zástupcovia Gréckokatolíckej
a Rímskokatolíckej cirkvi za veľkej účasti
veriacich obce aj susedných obcí.
VRANOV N/T − ČEMERNÉ: Združenie šíriace
kresťanskú kultúru vo Vranove nad Topľou –
Čemernom, mesto Vranov nad Topľou a Gréc−
kokatolícka farnosť Zosnutia Presvätej Boho−
rodičky vo Vranove nad Topľou – Čemernom
zorganizovali duchovnú slávnosť, ktorá sa
uskutočnila v nedeľu 31. októbra 2004
v gréckokatolíckom Chráme Zosnutia Presvä−
tej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou –
Čemernom pri príležitosti 90. výročia jeho
posvätenia. Slávnosť sa začala o 9. hodine
vystúpením domáceho Chrámového zboru
blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča,
pokračovala vystúpením zboru SOCIETAS
CANTICA z Vranova nad Topľou. Záver
koncertu patril zboru CAMERATA z Prahy,
ktorý sa prezentoval spolu s komorným
orchestrom Ľudovej školy umenia v Jirás−
kovom Hronove. Atmosféru koncertu umocnil
nádherný jubilujúci chrám postavený a po−
svätený v roku 1914. Po koncerte o 10.30 sa
začala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil
prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ,
spolu s protosynklom Prešovskej eparchie o.
Vladimírom Skybom, riaditeľom biskupského
úradu Ľubomírom Petríkom, domácim fará−
rom a protopresbyterom Michalom Kučerom,
ďalšími kňazmi východného a západného
obradu, ako aj s množstvom veriacich. Na
slávnosti sa zúčastnili aj vzácni hostia, medzi
nimi predseda Prešovského samosprávneho
kraja Peter Chudík a primátor mesta Vranov
n/T Tomáš Lešo. V homílii vladyka Ján
charakterizoval situáciu, v ktorej sa nachádza
dnešný človek. „Čo sa to deje s človekom,
ktorý je stvorený Bohom, aby konal dobro
a bol šťastný? Kto zasial zlo do sŕdc mnohých
ľudí? Zlý duch. Dnes môžeme konštatovať,
že ako sa šíri dobro, tak, ba ešte rýchlejšie,
sa šíri zlo. Preto musíme brať vážne Božie
slovo, ktoré nám Cirkev ohlasuje aj v tomto
chráme.“ Tento chrám, ako ďalej pripomenul
otec biskup, už mnohým ľuďom pomohol
vojsť do chrámu v nebi. Čo robí chrám chrá−
mom? Ježiš Kristus. On jediný môže človeka
urobiť šťastným. Na záver slávnosti zablaho−
želali veriaci z Čemerného vladykovi Jánovi
k jeho narodeninám (Ľubomír Petrík/ISPB).
CERNINA: Dňa 1. novembra 2004 prešov−
ský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, posvätil
v obci Cernina, ktorá je farnosťou Svidníckeho
protopresbyterátu, nový Dom nádeje a obno−
vený exteriér miestneho Chrámu sv. Kozmu
a Damiána, ktorý počas pôsobenia terajšieho
správcu farnosti Michala Kočiša bol nádherne
zrekonštruovaný a obnovený najprv zvnútra
a teraz aj zvonku. Pred Domom nádeje priví−
tala vladyku starostka obce Helena Madzi−
nová. Po posviacke Domu nádeje a exteriéru
chrámu nasledovala archijerejská svätá
liturgia v chráme, ktorú spolu s biskupom
Jánom slávil protopresbyter Marek Pulščák
zo Svidníka, domáci duchovný otec Michal
Kočiš a ďalší kňazi z okolia. V homílii otec
biskup hovoril o živej viere a nádeji. Povedal,
že našou nádejou je vzkriesený Ježiš Kristus.
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SPRÁVY Z DOMOVA
Preto aj hovoríme dom nádeje a nie, ako to
bolo niekedy, dom smútku. Gréckokatolícka
cirkev slávi 1. novembra sviatok svätých
nezištných lekárov a divotvorcov Kozmu
a Damiána a pripomína si aj pamiatku bla−
ženého hieromučeníka Teodora Romžu, mu−
kačevského biskupa. Aj keď sviatok Všetkých
svätých slávi východná cirkev v prvú nedeľu
po Zoslaní Svätého Ducha a Pamiatku zosnu−
lých počas piatich zádušných sobôt v priebe−
hu liturgického roka, predsa gréckokatolícki
veriaci aj v tomto novembrovom čase spolu
s veriacimi západného obradu a ostatnými
občanmi zvelebujú Boha za svätých a pri−
pomínajú si tých, ktorí nás predišli do večnos−
ti a modlia sa za nich. Preto bola posviacka
Domu nádeje v Cernine naplánovaná veľmi
aktuálne (Ľubomír Petrík/ISPB).
KOŠICE: Je sobota 16. októbra 2004, skoré
ráno a zatiaľ čo väčšina obyvateľov východ−
ného Slovenska ešte tichučko spí, niekoľko
hlúčikov ľudí čaká na svoje autobusy, ktoré
ich odvezú do známeho pútnického miesta
našej cirkvi – maďarskej Máriapocsi.
Po príchode do Máriapocsi sme trikrát obišli
majestátnu baziliku a, okrem iného, sme si
všimli, že na krypte z južnej strany sú otvore−
né dvere. Keď sme prekonali obavu z toho, či
ich počas našej návštevy náhodou nezavrú,
poniektorí z nás smelo vstúpili dnu a uctili si
krátkou modlitbou pamiatku našich tu po−
chovaných vladykov. Zvlášť pohľad na výsta−
vu fotografií ikonostasov tejto oblasti a na
náhrobok biskupa Oľšavského zo spišskej
Oľšavice dával príjemný pocit hrejivého tepla
pri srdci, že sme jedna Cirkev.
Svätá liturgia pod divotvornou ikonou začala
síce s malým meškaním, čo bolo spôsobené
tým, že k svätej spovedi, istotne na radosť
väčšiny, pristúpilo mnoho kajúcnikov. Hlav−
ným slúžiteľom, mimochodom aj našim hlav−
ným tlmočníkom, bol o. Vojtech Hornyák a
kazateľom o. Marek Kovaľ, ktorý krásnymi
slovami ukázal materinskú lásku Presvätej
Bohorodičky k nám. Po svätej liturgii povedal
ešte o. Pavol Bardzák krátke slovo na tému:
Ako neupadnúť do formalizmu, ale byť zdra−
vým jadrom farnosti. Potom už nasledovala
modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke,
ktorý striedavo viedli o. Marek Paľo a o.
Slavomír Gereg.
Keď sme sa vracali späť do našich príbytkov,
nad našim krajom už panoval príjemný
jesenný večer. Nebolo nám ľúto, že sme ten
deň nestrávili ináč, pretože sme mali v duši
pokoj, pokoj, ktorý môže dať len ten, s kým a
v kom sme tento deň aj skrze Presvätú
Bohorodičku strávili (Daniel Černý).
ZEMPLÍNSKA TEPLICA: V Zemplínskej Teplici
v Trebišovskom protopresbyteriáte sa usku−
točnilo 16. 10. 2004 celodekanátne stretnutie
gréckokatolíckych zborov. Stretnutie sa zača−
lo modlitbou svätého ruženca, ktorú viedla
mládež zo Zemplínskej Teplice. Potom nasle−
dovala svätá liturgia. Hlavným kazateľom bol
o. Maroš Riník. Po svätej liturgii sa začala pre−
hliadka zúčastnených zborov zo Zamutova,
Trebišova, Trnavy pri Ondave a Zemplínskej
Teplice. Každý zbor sa predstavil troma
piesňami, počas ktorých jasal celý chrám. Na
záver si všetci spolu zaspievali, ba dokonca
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Liturgické predmety gréckokatolíkov na Slovensku
Nová kniha s týmto názvom bola prezento−
vaná vo štvrtok 11. novembra 2004 v Prešove
pri príležitosti 3. výročia beatifikácie blažené−
ho hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM,
1. výročia beatifikácie blaženého hieromuče−
níka Vasiľa Hopka a 250. výročia posvätenia
Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Autormi
knihy sú dekan Gréckokatolíckej bohoslovec−
kej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., a najmladší
autor odbornej literatúry na Slovensku Peter
Solej ml., študent tretieho ročníka Gymnázia
v Medzilaborciach. Ide o reprezentačnú publi−
káciu, ktorá encyklopedicky približuje byzant−
ské sakrálne umenie gréckokatolíkov žijúcich
na Slovensku. Slávnosť sa začala archijerej−
skou svätou liturgiou o 16.30 hod. v prešov−
skej gréckokatolíckej katedrále, ktorú slávil
prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, ko−
šický apoštolský exarcha Mons. Milan Chautur,
CSsR., titulárny biskup abrittský z Pražského
apoštolského exarchátu Mons. Eugen Kočiš,
protosynkel Košického apoštolského exarchátu
Vladimír Tomko, synkel Prešovskej eparchie
pre Rusínov Peter Pavel Haľko, OSBM, a ďalší
kňazi. Medzi vzácnymi hosťami boli aj riaditeľ
regionálneho pracoviska Kancelárie preziden−
ta SR v Košiciach Jozef Širotňák, primátor
mesta Prešov Milan Benč, prezident Sloven−
skej rektorskej konferencie a rektor Technickej
univerzity v Košiciach Juraj Sinay a rektor Pre−

šovskej univerzity v Prešove František Mihina.
V homílii vladyka Ján Babjak poukázal na
tragický paradox, že farizeji a zákonníci boli
teoreticky najlepšie pripravení na prijatie
Krista. Veď poznali históriu vyvoleného náro−
da, poznali proroctvá, vedeli naspamäť všetky
žalmy – a predsa Ježiša Krista neprijali.
Prečo? Lebo mali svoje predstavy o Mesiášovi.
Všetko poznali, ale nemali otvorené srdce.
V závere homílie autorom prezentovanej kni−
hy povedal: „Aj vy ponúkate ľuďom slovo
o Kristovi, o Gréckokatolíckej cirkvi. Modlím
sa, aby toto slovo padlo na úrodnú pôdu.“ Po
svätej liturgii slávnostná prezentácia pokračo−
vala v priestoroch Gréckokatolíckeho biskup−
stva prehliadkou novozriadenej expozície
o histórii Prešovskej eparchie, recepciou a au−
togramiádou. Záštitu nad projektom vydania
a prezentovania tejto knihy prevzali Michal
Kováč, bývalý prezident SR, Ivan Mikloš,
podpredseda vlády a minister financií SR, Pál
Csáky, podpredseda vlády SR pre európske
záležitosti, ľudské práva a národnostné menši−
ny, Rudolf Chmel, minister kultúry SR, Mons.
Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, a Mons.
Milan Chautur, CSsR, košický apoštolský
exarcha. Knihu vydala Prešovská univerzita
v Prešove, Gréckokatolícka bohoslovecká
fakulta Prešovskej univerzity.
Ľubomír Petrík/ISPB

Pred 65 rokmi vznikla
Mukačevská apoštolská administratúra
Spomienkové stretnutie v Rakovci nad Ondavou
V tomto roku uplynulo 65 rokov od zriade−
nia Mukačevskej apoštolskej administratúry
na Slovensku so sídlom v Michalovciach. Na
jej čele stál generálny vikár o. Anton Tink,
farár z Rakovca nad Ondavou. Pri tejto príle−
žitosti pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda
v spolupráci s ondavskorakovským farským
spoločenstvom spomienkové stretnutie, ktoré
sa uskutočnilo v sobotu 30. októbra t. r.
Zúčastnil sa na ňom košický apoštolský exar−
cha vladyka Milan, kňazi, rehoľníci a stovky
veriacich z obce i okolia.
Pracovnú časť v miestnom Dome kultúry,
pozostávajúcu zo súboru prednášok, viedol
predseda cyrilo−metodského spolku ThDr.
Michal Hospodár. K prítomným sa v úvode
postupne prihovorili miestny farár o. Mgr.
Milan Mojžiš, starosta obce Ing. Miroslav
Juhás a košický apoštolský exarcha Milan
Chautur, CSsR. S hlavným referátom vystúpil
ThLic. Peter Borza. Vo svojom vystúpení pri−
blížil predvojnovú atmosféru v strednej
Európe a okolnosti vzniku Mukačevskej
apoštolskej administratúry, ktoré nadväzovali
na geopolitickú situáciu z konca tridsiatych
rokov 20. storočia. Počas vojnových rokov
1939−1944 administratúra zahŕňala 47
zemplínskych gréckokatolíckych farností,
ktoré dovtedy patrili pod jurisdikciu mukačev−

ského biskupa sídliaceho v Užhorode. Po
druhej svetovej vojne a obnovení hraníc
Československej republiky spravoval micha−
lovský vikariát sídliaci v kláštore redempto−
ristov 80 zemplínskych farností, ktoré neskôr
prešli pod jurisdikciu prešovského eparchu.
Počas existencie administratúry vznikol
v roku 1941 cyrilo−metodský spolok sloven−
ských gréckokatolíkov pod názvom Jednota
sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach.
Na jeho činnosť v roku 1990 nadviazal Spolok
sv. Cyrila a Metoda, ktorý má vo svojom pro−
grame aj propagovanie významných osobnos−
tí Gréckokatolíckej cirkvi. V tomto prípade to
boli kňazi narodení či pôsobiaci v Rakovci,
ktorí počas prenasledovania v päťdesiatych
rokoch minulého storočia i neskôr vydali sve−
dectvo viery. Osudy týchto mučeníkov – o.
Antona Tinka (1889−1962), o. Jána Alexandra
Šereghyho (1903−1966), Mons. Jána Semana
(1914−1995), o. Dezidera Tinka (1916−1984)
a o. Jána Tkáča (1915−1988) priblížil podpred−
seda spolku Ján Poprik. So zaujímavou
prednáškou o rakovskom rodákovi a prvom
hajdudorožskom biskupovi Štefanovi Miklóš−
šim (1857−1937) vystúpil belžanský farár o.
Mgr. Vojtech Hornyák, ktorý poslucháčom pri−
pomenul mnohé u nás doteraz nepublikované
skutočnosti zo života tohto obetavého biskupa.
>>>
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SPRÁVY Z DOMOVA
roval protopresbyter Prešovského protopres−
byterátu o. PhDr. Gabriel Székely, domáci
farár o. ThDr. Milan Kuzmiak, PhD., a ďalší
kňazi, medzi nimi aj piati kňazi − rodáci z tejto
obce. Vladyka Ján v homílii pozval všetkých
k vďačnosti za tento pekný chrám, k vďačnos−
ti Bohu a predkom, ktorí ho stavali. V súvislos−
ti s novembrovým „časom dušičiek“ pozna−
menal, že by tento chrám zďaleka nestačil
pojať všetkých tých, ktorí sa v ňom už modlili
a spoznali, že Boh ich miluje. Otec biskup
ďalej poukázal na duchovný chrám v našom
vnútri a v našom živote. Ten murovaný chce
upriamiť našu pozornosť na ten duchovný.
„Vy ste chrám živého Boha“, pripomenul ve−
riacim svoje biskupské heslo. Milá slávnosť
bola zakončená pápežskou hymnou a mno−
holitstvijem (Ľubomír Petrík/ISPB)
STROPKOV: Pri príležitosti 3. výročia beatifi−
kácie blahoslaveného mučeníka o. Metoda
Dominika Trčku, CSsR., sa v nedeľu 7. no−
vembra 2004 v Chráme sv. Cyrila a Metoda
v Stropkove uskutočnil Stropkovský Metodov
memoriál, ktorý zorganizovali mesto Strop−
kov a Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
v Stropkove. Archijerejskej svätej liturgii
predsedal prešovský eparcha Mons. Ján Bab−
jak, SJ. Spolu s ním svätú liturgiu slávili o.
Jozef Jurčenko, CSsR., viceprovinciál, o. Miron
Keruľ Kmec, stropkovský protopresbyter, o.
Jozef Vojtila, CSsR., správca gréckokat. far−
nosti v Stropkove, o. Ján Švec Bilý, rímskokat.
dekan zo Stropkova, a ďalší otcovia redemp−
toristi zo Slovenska a Poľska. V homílii otec
biskup vychádzal z nedeľného evanjelia,
v ktorom Ježiš Kristus vyhnal z posadnutého
človeka pluk zlých duchov. V týchto súvislos−
tiach vysvetlil, čo znamená posadnutosť.
„Znamená to vládu zlého ducha nad člove−
kom. Zlý duch sa dnes nepredstavuje ako
diabol. On si dáva iné mená, ktoré možno
zhrnúť pod charakteristiku: „Nebudem slúžiť,
nepodriadim sa. Neuznám nad sebou žiadnu
autoritu, žiadny zákon. Sám som si pánom a
bohom. Iného nepoznám a neuznávam.“
Otec biskup pokračoval: „Nemyslime si, že
dnes je menej posadnutých ako za čias Ježiša
Krista. Dovolím si tvrdiť, že ich je oveľa viac,
len majú iné, kultivovanejšie prejavy, pretože
diabol je otcom lži a vie sa prispôsobiť situ−
ácii, len aby ovládol mnohých ľudí.“ Posol−
stvom homílie bola radostná zvesť, že Ježiš
Kristus má moc nad zlým duchom. „My kres−
ťania, keď vidíme a cítime blízkosť a existen−
ciu zlého ducha, ešte viac vidíme a cítime
blízkosť a existenciu Boha, ktorému sa klania−
me, ktorému dobrovoľne slúžime a ktorého
nadovšetko milujeme. A to je naša radosť.
Boh nás napĺňa radosťou a dáva nám zmysel
života uprostred tohto sveta.“ Popoludní pro−
gram pokračoval koncertom speváckych zbo−
rov. Vystúpil domáci Chrámový zbor sv. Cyrila
a Metoda zo Stropkova, Cirkevný spevácky
zbor Karmel zo Stropkova, Chrámový spevác−
ky zbor Chryzostomos z Vranova nad Topľou,
Spevácky zbor bohoslovcov zo Seminára re−
demptoristov v Tuchowe v Poľsku a spevác−
ky zbor CANTATE z Iwonicza v Poľsku (Ľubo−
mír Petrík/ISPB).
BAČKOV: Veriaci gréckokatolíckej farnosti
Bačkov v dekanáte Trebišov v Košickom
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Relikviár blahoslaveného biskupa
Vasiľa Hopku v Bratislave.
Len nedávno sme si pripomenuli v Chráme
sv. Rodiny v Bratislave − Petržalke prvé výročie
návštevy pápeža Jána Pavla II. Zároveň sme
poďakovali nebeskému Otcovi za beatifikáciu
blahoslaveného biskupa Vasila Hopka a rehoľ−
nej sestry Zdenky Schelingovej.
Prešlo niekoľko týždňov a opäť v tomto
chráme došlo k udalosti, ktorá sa dotýka aj
nás, gréckokatolíckych veriacich. 23. októbra
o 15. hodine boli v tomto chráme inštalované
schránky s posvätnými relikviami blahosla−
veného biskupa Vasila a blahoslavenej sestry
Zdenky. Táto slávnosť bola úvodom do sláv−
nosti udelenia sviatosti birmovania Mons. Sta−
nislavom Zvolenským, pomocným biskupom
Bratislavsko−trnavskej arcidiecézy.
Slávnostný sprievod s relikviami blahosla−
vených biskupa Vasila a sestry Zdenky vošiel
do chrámu bránou, ktorá mala špecifickú
výzdobu. Pretože október je ružencový mesiac
vstupná brána bola vyzdobená ružencovými
obrazmi. Na ľavej strane bolo možné vidieť
obraz s východnými ikonami tajomstiev ru−
ženca a na pravej strane brány bol umiest−
nený obraz s tajomstvami ruženca podanými
v západnom štýle. Aj takto bola manifesto−
vaná jednota katolíckych obradov.
Schránku s relikviou blahoslaveného bis−
kupa Vasila niesol otec Ľubomír Matejovič
a rehoľné sestričky niesli schránku s relikviou
blahoslavenej sestry Zdenky. Sprievod prešiel
chrámom. Všetci sa poklonili eucharistickému
Kristovi vo svätostánku. Po krátkej modlitbe
prešli k sklenenej vitríne, na ktorej bola
umiestnená busta Svätého Otca Jána Pavla II.
Tam boli odovzdané relikvie do rúk otca bis−
kupa Stanislava, ktorý ich umiestnil do skle−
nenej vitríny k verejnej úcte. Relikviár blaho−
slaveného biskupa Vasila pre Chrám svätej
Rodiny poslal vladyka ThDr. Ján Babjak, SJ,

prešovský eparcha. Jeho odovzdaním poveril
otca Ľubomíra Matejoviča.
Po tomto slávnostnom akte nasledovala
bohoslužba s udelením sviatosti birmovania.
Veríme, že blahoslavený biskup Vasiľ i blaho−

slavená sestra Zdenka budú prosiť nebeského
Otca, aby mladí veriaci, ktorí prijali dary
Svätého Ducha, kráčali cestou vernosti Bohu
i Cirkvi.
Aj pre gréckokatolíckych veriacich v Brati−
slave sa stal Chrám sv. Rodiny miestom, kde
si môžu uctiť relikvie svojho blahoslaveného
biskupa a prosiť ho o milosť, aby obrad, ktorý
priniesli sv. bratia Cyril a Metod našiel pevné
miesto na celom Slovensku.
Chrám sv. Rodiny v Bratislave − Petržalke
s relikviami blahoslavených z oboch katolíc−
kych obradov sa stal aj symbolom jednoty
kresťanov − katolíkov bez ohľadu na to, do
ktorého obradu patria.
Prosme v modlitbách našich blahosla−
vených − biskupa Vasila i sestru Zdenku , aby
sa prihovárali za nás u nebeského Otca. Aby
sa prihovárali za jednotu cirkví naplnenú
bratskou i sesterskou láskou. Aby sme svojou
vernosťou Kristovi a jeho Cirkvi naozaj boli
soľou zeme a svetlom sveta.
Ľubomír Matejovič

Slávnostná posviacka
Domu nádeje v Zubnom
V obci Zubné, ktorá sa nachádza v Hu−
menskom protopresbyteriáte sa v nedeľu 17.
októbra 2004 uskutočnila slávnostná posviac−
ka Domu nádeje.
Pri tejto príležitosti bola v miestnom Chrá−
me Zoslania Svätého Ducha slávnostná svätá
liturgia, ktorú slávil protosynkel Prešovského
biskupstva o. Vladimír Skyba spolu s pro−
topresbyterom o. Michalom Onderkom ml.
a domácim farárom o. Vladimírom Capcarom.
Prítomný bol aj o. ThDr. Marián Čižmár, farár
z Vyšného Hrušova.
Pred vstupom do chrámu privítal vzácnych
hostí Vladimír Pažur, zástupca starostu obce,
ktorý priblížil históriu obce. V homílii proto−
synkel o. Vladimír Skyba povzbudil veriacich,
aby praktizovali živú vieru, vzťah k živému

Bohu vo svojom každodennom živote. Po
svätej liturgii bola posviacka Domu nádeje.
Pri slávnosti spievala naša mládež pod
vedením Ivana Mihaliča spolu s veriacimi
farnosti.
Vladimír Capcara

Sväté misie v Brusnici
V milostivom čase od 9. – 17. októbra 2004
sa v našej farnosti Brusnica, v Chráme Na−
rodenia Presvätej Bohorodičky, uskutočnili
sväté misie. Vykonávali ich otcovia misionári
zo Stropkova − o. Miroslav Medviď, CSsR, a o.
Ondrej Pacák, CSsR.

V sobotu 9. októbra privítal otcov misioná−
rov za celé naše farské spoločenstvo náš
duchovný otec Pavol Vaľko. Po ňom v mene
obecného zastupiteľstva a všetkých obyvate−
ľov obce zástupca starostu Ing. Ján Potoma.
Otcovia misionári pripravili pre nás bohatý
duchovný program, v ktorom osobitne oslovili
mužov, ženy, mládež, deti, manželov, mla−
dých, starých, zdravých či chorých. Sväté mi−
sie sme začínali témou Milostivý čas. Nasle−
dujúce témy: Boh je láska, Hriech, Obrátenie

srdca, Ježiš Kristus – Pán môjho života, Pre−
svätá Bohorodička, Eucharistia, Ježiš uzdra−
vuje a Prostriedky zotrvania v dobrom na seba
nadväzovali. Tým v nás rástlo Slovo, ktoré bolo
zasiate už v sobotu, prvý deň svätých misií.
Sväté misie boli v našej farnosti ozaj milos−
tivým časom pre nás všetkých, bez rozdielu.
Boli vykonané po 81 rokoch (posledné sväté
misie boli v roku 1923). Bola to obohacujúca
duchovná obnova aj pri príležitosti 210.
výročia postavenia nášho chrámu.
Misií sa zúčastňovali veriaci nielen z far−
nosti, ale aj z okolitých filiálok a príbuzní
našich rodín. Všetci sme si odniesli veľkú
posilu do každodenného života na ceste do
večnosti. V srdci nám zostala aj výzva z po−
slednej svätej liturgie, a to výzva do života
s láskou.
Ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám doprial
tento milostivý čas, nášmu duchovnému, že
k nám pozval otcov misionárov a tým spro−
stredkoval sväté misie. Srdečne Pán Boh za−
plať patrí za modlitby, ktoré prípravu i celé
misie sprevádzali, farskej rade a ostatným ve−
riacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Nech Pán žehná našu farnosť, aby sme sa
každým dňom viac a viac približovali k Ježi−
šovi Kristovi.
vďační veriaci

Nová cirkevná škola
Stretnúť sa v ktoromkoľvek meste či obci
na Slovensku s nápisom Cirkevná škola nie je
už dnes čosi výnimočné. Po „nežnej revolúcii“
v roku 1989 sa otvorili dvere aj tejto možnosti
– zriaďovať alternatívne školstvo cirkevného
alebo súkromného typu. A dôkazom toho, že
Cirkev túto možnosť aj využíva, je nová
Základná škola Sv. rodiny v Sečovciach.
Práve 17. novembra, v deň pätnásteho
výročia boja za slobodu a demokraciu, a v týž−
dni s názvom Cirkev pre mládež sa uskutočnila
posviacka od 1. septembra 2004 fungujúcej
školy, ktorej zriaďovateľom je Viceprovincia sv.
Cyrila a Metoda sestier baziliánok v Sečov−
ciach. Program tejto pre mesto i rehoľu histo−
rickej udalosti sa začal slávením svätej liturgie
v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach,
ktorej predsedal vladyka Milan Chautur, CSsR,
košický exarcha. Koncelebrovalo tucet kňazov
obidvoch obradov. V príležitostnej kázni
vladyka Milan poukázal na tendenciu súčas−
nej mládeže, ktorá uteká od Cirkvi nie preto,
že Cirkev jej nemá čo ponúknuť, ale preto, že
už generácia rodičov dnešnej mládeže bola
vychovaná nábožensky ľahostajne. Vydobytú
a prežívanú slobodu v spoločenskom živote
mnohí chápu ako nutný odklon od tradičných
kresťanských hodnôt a príklon k falošnej
voľnosti v morálnom živote. „Tu je priestor pre
cirkevnú školu, ktorá má viesť žiakov k správ−
nej slobode“, zdôraznil vladyka Milan a na
záver poprial všetkým zainteresovaným pra−
covníkom školy veľa síl na nastúpenej ceste
integrálneho formovania mládeže.

Po svätej liturgii sa uskutočnila samotná
posviacka pred budovou školy. Na úvod po−
sviacky prítomných za zriaďovateľa pozdravi−
la sr. predstavená Emélia Turčaníková, OSBM,
a srdečne privítala riaditeľka školy Mgr. Kris−
tína Kmecová. Medzi hosťami boli prítomní
Ing. Mgr. Mária Paráková z Ministerstva škol−
stva SR, za Krajský školský úrad p. Mgr. Pivar−
níková, primátorka Sečoviec RNDr. Monika
Berešová, riaditeľ gymnázia v Trebišove PhDr.
Ján Bodnár a ďalší vzácni hostia. Diecézny
školský úrad Košického exarchátu zastupoval
jeho riaditeľ o. ThLic. Peter Orenič. Po modlitbe
vladyka Milan s asistenciou pomazal veraje
vstupných dverí a pokropil vnútorné priestory
školy, ktoré prítomných prijali so skromným,
ale vkusným začiatočníckym nádychom.
Záver slávnosti patril recepcii, na ktorej
prekvapili žiaci novej školy milým kultúrnym
programom. Za rodičov vyjadril poďakovanie
kňazom sečovských katolíckych farností, riadi−
teľke i sestričkám a všetkým podporovateľom
Ing. Cyril Korpesio. Život novej školy začal
písať svoje prvé stránky. Aké budú, to vie iba
Boh. Ale keď budeme prechádzať frekventova−
nou hlavnou Obchodnou ulicou pri čísle 5
v Sečovciach, kde stojí budova ZŠ Svätej rodi−
ny, zastavme sa v duchu. Pozdvihnime svoju
dušu k nebu krátkou prosebnou modlitbou,
aby Svätá rodina žehnala toto začínajúce dielo
na svoju slávu a pre prospech rodín všetkých
žiakov i pedagógov.
Michal Hospodár/GKAE

SPRÁVY Z DOMOVA
exarcháte slávili dňa 7. novembra odpustovú
slávnosť k úcte archanjela Michala – patróna
bačkovského chrámu. Na veľkú radosť
miestnych veriacich svätú liturgiu slávil po 9
rokoch od primícií o. Slavomír Molnár –
bačkovský rodák, pôsobiaci v Levoči a spolu
s ním koncelebrovali o. Ján Sabol – správca
farnosti a o. Jozef Treščák, rímskokatolícky
vicedekan farnosti Sečovce.
Ani jedno oko neostalo suché od dojatia, keď
o. Slavomír začal slávnostnú homíliu príbe−
hom o tom, ako spolupracoval pri reštauro−
vaní veľmi starej ikony, ktorá zobrazovala
práve archanjela Michala, pre kňaza, odcho−
vaného v chráme tohto patróna, kde nasával
vieru. To znamenalo „návrat domov“.
Potom nás pútavo sprevádzal Starým a No−
vým zákonom po miestach, v ktorých Boh
hovorí k nám cez anjela, od vyhnania z raja
až po vzkriesenie.
Záver patril súčasnému príbehu o anjeloch.
Povedal, že pred 15 rokmi čítal príbeh o tom,
ako záchranný tím monitoroval a lokalizoval
zločinca v metre, keď bol pripravený zasiah−
nuť. Štáb zistil, že sa tam nachádza jedna
žena, ktorá kráčala smerom k zločincovi.
Cítila, že je ohrozená, no nemenila smer, iba
sa modlila k anjelovi strážcovi. Na veľký údiv
zainteresovaných zločinec jej neublížil.
Neskôr povedal: „Kto by si trúfol na tých
dvoch silákov, čo ju sprevádzali?“ Tak
zasiahol Boh prostredníctvom anjela – stráž−
cu. Ako bolo možné počuť príbeh z homílie,
modlitba „anjeličku, môj strážničku...“, nie
je iba večerná modlitbička pre malých, ale
pre všetkých, ktorá má veľkú silu a dokáže
zázraky (Mária Kubicová).
PREŠOV: Pod záštitou komisára Európskej
únie Jána Figeľa a za prítomnosti poslanca
a člena zahraničného výboru NR SR Stanisla−
va Kahanca sa pri príležitosti Týždňa vedy
EÚ uskutočnila na Gréckokatolíckej bohoslo−
veckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
v dňoch 9. a 10. novembra medzinárodná
vedecká konferencia Prínos teologickej vedy
k humanizácii európskej spoločnosti, ktorú
zorganizovala Katedra kresťanskej edukácie.
Konferenciu otvoril prodekan Marek Pribula,
ktorý účastníkom prečítal pozdravný list Jána
Figeľa. Potom sa prihovoril poslanec Stanis−
lav Kahanec, ktorý vyjadril radosť zo skutoč−
nosti, že takéto podujatie sa koná práve
v Prešove, kde sa teologické vedy študovali
a prednášali už v roku 1880, keď bola zalo−
žená Teologická akadémia. Prvú časť konfe−
rencie zakončil svojim príhovorom prorektor
PU pre zahraničné vzťahy Peter Šturák. V bo−
hatom dvojdňovom programe, na ktorom
svoje referáty prezentovali aj doktorandi
teologických fakúlt z Prešova a Košíc, zaznel
aj príspevok Tadeusza Zasępu z KU v Lubline,
ktorý hovoril o kresťanskej filozofii v službe
humanizácie európskej vedy. Andrzej Ba−
czyński z Páp. teol. akadémie v Krakowe
prednášal o humanizácii médií v Európe
a prodekan Pavol Dancák predniesol príspe−
vok na tému Grécke podoby humanizmu a ich
vplyv na kresťanstvo. Po konferencii, ktorú
ukončila bohatá a podnetná diskusia, sa
uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady GBF
(Marek Pribula).
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ANKETA
Ako sa pripravujete na Vianoce?
Michaela, študentka
V prvom rade duchovne.
Zamýšľam sa nad tým, čo sa
stane. Je to výnimočný deň
v roku.

o. Jozef, presbyter
Pôstom a modlitbou. Svätý
Pavol nám hovorí, že viera
bez skutkov je mŕtva. Nemá−
me zúfať, ale veriť narodené−
mu Ježišovi. Lebo on o sebe
neskôr povedal: Ja som
vzkriesenie a život. Kto verí
vo mňa, bude žiť naveky, aj keď
umrie.
o. Gabriel, protopresbyter
Zmierením sa s Bohom, svia−
tosťou zmierenia. Lebo len
tak môžem prijať narodeného
Ježiša, stelesnené Božie slo−
vo. Narodený Ježiš je Boží
Syn, ktorý vzal na seba ľud−
skú podobu.
sr. Helena, OSsR
Je to milostí, ktorý vnímam
tak, že Boh ma chce obdariť.
A nielen mňa, ale každého
z nás svojimi milosťami.
V tomto čase som citlivejšia
v prežívaní duchovna. Oslo−
vila ma veta z listu Mane No−
biscum Domine, kde Svätý Otec
hovorí: Eucharistia je znakom
spoločenstva. Želám si, aby vzá−
jomná láska, porozumenie, ko−
munikácia boli kolískou, kde sa
rodí Ježiš.
Milena, predavačka
Hlavne modlitbou, rozjíma−
ním, pôstom a sviatosťou
zmierenia. Som v stave oča−
kávania, kedy príde deň
Narodenia Pána. Vianoce by
som chcela prežiť v pokoji a
láske. Najviac sa teším na
povečerie, keď sa bude spievať
S nami Boh. Veľmi sa mi páčia
vianočné obrady v chráme.
Ivan, riaditeľ Metodicko−
pedagogického centra
Prípravu na Vianoce vnímam
pracovne. Na svojich deťoch
a na okolí už vidím očaká−
vanie. Zo srdca sa teším, keď
nastane čas Vianoc a budem
môcť byť viac so svojimi blíz−
kymi a vrátiť im to, čo som dlžný.
pripravil P. Laca
Ak máte svoje vlastné zážitky, napíšte nám.
Radi sa s nimi podelíme s ostatnými našimi
čitateľmi.
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Narodený Ježiš
– chlieb z neba
Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal
chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo
Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život” (Jn 5,32−
33).

S

ú tu opäť vianočné sviatky so svojím
neopakovateľným čarom, so svojou at−
mosférou, blikajúcimi svetielkami vytvárajú−
cimi efekty počas dlhých zimných večerov,
s lákavými reklamami vo výkladoch, jedno−
ducho so všetkou tou atmosférou, na ktorú sa
vynakladá mnoho úsilia a financií, aby aspoň
trochu vytrhla človeka z jeho všednosti, možno
upútala, prilákala práve k tomu obchodu či
podniku. A táto blikajúca, hrajúca a svietiaca
nádhera v nás skutočne dokáže vyvolať akési
očarovanie, vydobýja z nás viac citu či urči−
tého uspokojenia. Možno podobne, ako Židov
ohromovala skutočnosť, ktorú pripomenuli
Kristovi z histórie svojich otcov, keď blúdiac
po púšti, trpiac a strádajúc hladom, ich neča−
kane Všemohúci skrze Mojžiša zachraňuje od
hladu a nepochopiteľne a prekvapujúco im
zosiela mannu – pokrm, ktorý im zachováva
život. Kristus to nijakým spôsobom neneguje
ani sa nepohoršuje či nepohŕda týmto veľkým
darom. Ide ale trochu ďalej. Hovorí, že toto
nie je najvyšší stupeň nadšenia a radosti či
spokojnosti. Je tu čosi viac. Je tu on sám ako
pravý pokrm. Kristus posúva svojich posluchá−
čov z postoja „pasívnych“ obdivovateľov
minulosti k postoju „aktívnych“ aktérov súčas−
nosti. Spása je tu, spočíva na aktuálnom dnes,
na prijatí Ježiša ako chleba života.
Tento rok (október 2004 − október 2005)
vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. za Rok Eucha−
ristie – chleba, ktorý zostúpil z neba. Eucharis−
tiu považujú už cirkevní otcovia za korunu
sviatostí, sviatosť sviatostí. Mohli by sme po−
vedať, že je najadekvátnejším vyjadrením
Cirkvi. Cirkev je povolaná k tomu, aby stále
chválila a oslavovala Boha, je teda eucharis−
tická. Cirkev je totiž stále kontinuovaná, večne
trvajúca eucharistická koinonia.
Podstatou liturgie je to, že sú v nej všetci
jedno telo, Kristovo telo, ktoré preniká jeden
duch. Vytvárajú jednotu, ktorá musí prenikať
celé spoločenstvo. Preto je zo samej svojej
podstaty pre eucharistickú liturgiu cudzie to,
že by mali byť na nej len určití „diváci“, ktorí
sa kvalifikujú ako nejakí „nestranní“ či
„vonkajší“. Tento jav, ktorý sa začína prejavo−
vať v Cirkvi pomerne skoro – už v IV. storočí,
je v našom živote úplným odchodom od
prvotnej praxe Cirkvi. Ten, kto sa nezúčastňuje
prijímania eucharistického Krista, dáva naja−
vo, že sa vylučuje z Cirkvi. Jasne o tom hovoria
kánony prvotnej Cirkvi, ktoré hrozia exkomu−
nikáciou tomu, kto sa nezúčastňuje eucharis−
tickej komúnie viac ako tri nedele za sebou.
Napr. II kánon soboru, ktorý sa konal v Antio−
chii, hovorí, že ten, kto prichádza počúvať

Písmo a neprijíma Eucharistiu, porušuje po−
riadok a má byť exkomunikovaný. Byť údom
Cirkvi znamená predovšetkým byť plne účast−
ným eucharistickej oslavy a ten, kto je exko−
munikovaný, je vlastne vylúčený práve
z eucharistického prijímania.
Kristus jasne povedal: Ak nebudete jesť telo
Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať
v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv,
má večný život a ja ho vzkriesim v posledný
deň (Jn 6,53−54). Preto nazývajú Otcovia
Eucharistiu „liekom nesmrteľnosti“. Ešte lepšie
to zvýrazňuje modlitba pred prijímaním:
„...Prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane,
nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale
na uzdravenie duše i tela...“ Vo chvíli rozdá−
vania tela a krvi Ježiša Krista kňaz charakte−
rizuje jej úlohu ako tú, ktorú veriaci prijíma
„na odpustenie svojich hriechov a pre život
večný“.
Mohla by nám napadnúť otázka: Ako často
máme pristupovať k prijímaniu Eucharistie,
keďže o tom Kristus nič konkrétne nehovorí?
Aj k tejto otázke sa Otcovia Cirkvi vyjadrovali.
Napr. sv. Gregor z Nisy, sv. Cyprián a ďalší
žiadajú od svojich veriacich, aby denne prijí−
mali Eucharistiu. Sv. Bazil radí prijímať Eucha−
ristiu aspoň štyrikrát v týždni, sv. Ambróz
povzbudzuje týmito slovami: „Prijmi každý
deň to, čo je na ten deň užitočné. Ži tak, aby
si toho bol hodný. Ten, kto sa cíti byť nehod−
ným prijímať každý deň Eucharistiu, nie je
jej hodný ani jedenkrát v roku.”
Po zostúpení Svätého Ducha je Cirkev tam,
kde sa dokonáva eucharistická koinonia, kde
sa všetci začleňujú do Krista ako jeho údy,
ktoré sú „jedného tela a krvi“. Takto Cirkev
víťazí nad každým rozdelením a rozdrobením.
Podľa pohľadov Otcov bol Adam rozbitý a
naplnil svet svojimi ostatkami. Boh ich naspäť
zjednocuje v Kristovi, robiac z nich jedno telo.
Zlo, Satan rozdeľuje, rozbíja, štvrtí: Volám sa
pluk, lebo je nás mnoho (Mk 5,9). Tak vyznáva
diabol a vo svetle Krista v tej chvíli ukazuje
svoju pravú podstatu. Jednotné číslo volám
sa mení sa zrazu na množstvo pluk a zaniká
v množnom čísle: mnoho.
Aj sv. apoštol Pavol používa rovnaký výraz
„my mnohí“, ktorý bol znetvorený zlým
duchom, keď píše: Keďže je jeden chlieb, my
mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme
podiel na jednom chlebe (1 Kor 10,17). Toto
je následok a vplyv Eucharistie – podstatný
prvok Cirkvi. Démonické zlo rozkladá, rozde−
ľuje. Kristovo cirkevné dobro odznova skladá
a oživuje.

nali si jeho narodeniny alebo si spomínali na
vlastné detstvo a rodinu, ale aby sme aktívne
vstúpili do života s ním a v ňom. Chce mi dať
skutočný život, ozajstnú radosť, chce mi dať
novú kvalitu prežívania a novú rodinu –
spoločenstvo Cirkvi. Nestane sa to však, ak
mu neuverím a neprijmem spôsob, ktorým to
chce urobiť. Neopakujme postoj židov, ktorí
skonštatovali: Tvrdá je to reč! Kto to môže
počúvať?! (Jn 6,60). Nechajme, nech Božie
narodenie naplní celý náš život po celý rok,
každý deň. Vždy, keď Krista prijmem v Eucha−
ristii, rodí sa vo mne a môžem prežívať čaro a
podstatu Vianoc. Preto by mohli pokojne
(aspoň v srdci) pri prijímaní Kristovho tela a
krvi zaznieť slová pozdravu Christos raždajet−
sja!
Neostávajme len pri vonkajšej formálnej
výzdobe vianočných stromčekov, pozlátku a
charakteristickej hudbe počas niekoľkých
hodín či dní. Predĺžme si Vianoce na celý náš
život. K tomu nám má poslúžiť aj výzva
vianočných dní v tomto Roku Eucharistie.
Peter Komanický
Ilustračná ikona: archív redakcie

�������
Ja: …ešte nič…
Ty: už o mne vieš
Ja: plač
Rok Eucharistie je v istom zmysle slova aj
rokom Cirkvi, ktorá je Kristovým telom.
Prijímanie Eucharistie nieje len mojou osob−
nou záležitosťou, ale je tu nato, aby som
poslúžil Cirkvi a nechal, aby poslúžila aj ona
mne. Ona je mojou duchovnou rodinou, kde
sme pospájaní nie pokrvnými, ale duchov−
nými zväzkami. Preto je potrebné uvedomiť
si, že ak chce kresťan niečo zjednocovať na
akejkoľvek úrovni (manželstvo, rodina, far−
nosť, diecéza, štát, kontinent...), bez Eucharis−
tie nič nedosiahne. Len Kristovo telo z nás
môže vytvoriť skutočnú jednotu.
Ako mnohí ľudia, tak aj my máme radi
nostalgické spomienky na detstvo, najmä na
čas Božieho narodenia, keď všetko prikryl
biely sneh, rodina sa zišla pri štedrovečernom
stole, v noci sa kráčalo k chrámu na povečerie
či sv. liturgiu, keď si ľudia vinšovali a koledo−
vali šťastie, zdravie, svätý pokoj, požehnanie
a Božie milosti. Starší sa k tomu vracajú čas−
tejšie, mladší sa to snažia nejakým spôsobom
zopakovať vo svojich vlastných rodinách, so
svojimi deťmi. Pamätajme však na to, kvôli
komu je toto všetko. Je tu Kristus Spasiteľ
sveta, dieťa, ktoré všetko zmenilo, ktoré
vytvára a dáva zmysel celej tejto atmosfére,
námahám, snaženiu. Chceli by sme, aby sme
ešte aj dnes zažili čosi z pocitu nášho detstva,
ktorý prichádzal počas týchto sviatkov, keď
sme netrpezlivo a s úžasom čakali na to, čo
bude pod vianočným stromčekom a s netrpez−
livosťou a náhlivo otvárali zabalené darčeky

ležiace pod stromčekom. Kristus nám však
dnes ponúka čosi viac. Neostávajme len pri
tom dávnom, veľakrát vonkajšom detskom
ohúrení. Keď stojíme pri jasličkách alebo sa
modlíme pred ikonou narodenia, nezabú−
dajme, že Kristus je chlieb z neba od Otca a
že prichádza i dnes tak, ako prišiel ako malé
ľudské mláďa pred vyše dvetisíc rokmi na túto
zem. I dnes prichádza telesne medzi nás, aby
zmenil náš život. Vtedy prišiel skrze svoju
matku Máriu, ktorá mu poskytla seba. Dnes
prichádza telesne cez matku Cirkev, ktorá sýti
svoje deti týmto telom a krvou. Vtedy sa pre
neho nenašlo miesto v preplnenom hostinci,
pretože Betlehem bol plný pútnikov, ktorí sa
prišli zapísať na príkaz cisára. Svet nepostre−
hol príchod Svetla, ktoré prišlo, pretože bol
zamestnaný inými starosťami. Ako je to dnes
so mnou? Som pripravený a túžiaci po tom,
aby Kristus vstúpil do môjho života a prebýval
v ňom stále? On to robí a ponúka sa mi
jedinečným spôsobom – cez Eucharistiu, svoje
telo a krv. Tak, ako kedysi klopala dievčina
v požehnanom stave na dvere hostinca a
hľadala miesto, kde by mohla priviesť na svet
dieťa, aj dnes Kristus klope na dvere môjho
srdca: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto
počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu voj−
dem a budem s ním večerať a on so mnou (Zj
3, 20). Aký príbytok vo mne Kristus nachádza?
Otvorený či uzavretý?
Ježiš nechce, aby sme len spomínali na
nejakú udalosť starú dve tisícročia, pripomí−

Ty: úsmev
Ja: prvé slová
Ty: večné Slovo
Ja: prvé krôčiky
Ty: otvorená náruč
Ja: moje túžby
Ty: plány so mnou
Ja: vlastná cesta (do priepasti!!!)
Ty: ochotný doniesť ma Domov
Ja: bez dáždnika v búrkach života
Ty: úkryt, skrýša, teplo domova
Ja: sklamaná blúdim bezcieľne životom
Ty: už z diaľky ma voláš
Ja: idem, no tackám sa
Ty: podopieraš ma
Ja: padám
Ty: dvíhaš ma
Ja: klamem seba samého
Ty: vieš pravdu o mne
Ja: neverím ti
Ty: veríš mi
Ja: zrádzam ťa
Ty: miluješ ma
Ja: som len človek!
No, TY − SI BOH!
Monika Lašová
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Obdobie
predvianočného pôstu
(15. november – 24. december)
Na veľké a slávne udalosti vykúpenia Cirkev pripra−
vuje veriacich pôstom. Jedným z najväčších sviat−
kov liturgického roku je sviatok Narodenia Ježiša
Krista. Aj na tento sviatok pripravuje Cirkev pôst−
nym obdobím, ktoré mu predchádza.

P

ôst pred Narodením Pána je nazývaný
filipovka, pretože sa začína deň po
sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený,
aby pripravil Cirkev na dôstojnú oslavu veľ−
kého a svätého dňa Kristovho narodenia.
Prvá zmienka o prípravnom období pred
Narodením Pána – filipovke – je v dekréte
koncilu zo Zaragozy (380). Konciloví otcovia
sa uzniesli, že každý kresťan má od 17.
decembra do Bohozjavenia (6. januára) chodiť
denne do chrámu. Na synode v Mac (v dneš−
nom Francúzsku) r. 581 bolo schválené, že
každý kresťan sa má od sviatku sv. Martina
(11. novembra) až do 24. decembra postiť
trikrát do týždňa (pondelok, streda, piatok).
Zmienku o pôste pred Narodením Ježiša
Krista nachádzame v Koptickom kalendári

v 8. storočí. Ján Pôstnik, patriarcha Carihradu,
ustanovuje pravidlo: „Patrí sa, aby sa veriaci
zdržiavali od mäsa po dve štyridsiatnice, t.j.
v čase filipovky a v čase pôstu Petra a Pavla“.
V 9. storočí sa celý Východ podriadil tejto dis−
ciplíne a prijal pôst pred sviatkami Narodenia
Ježiša Krista. Súčasné liturgické obdobie pred
Narodením bolo definitívne ustálené na Kon−
štantínopolskom sneme v roku 1166. Koncil
sa uzniesol, že pôst sa bude začínať 15.
novembra a bude trvať do 24. decembra
vrátane. Tak bol ustanovený ďalší 40−dňový
pôst.
Aj cieľom tohto pôstu je pripraviť sa
modlitbou a pôstom na sviatok Narodenia
Ježiša Krista. Simeon Solúnsky hovorí: „Šty−
ridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša

Krista je podobný Mojžišovmu pôstu na vrchu
Sinaj. Po štyridsaťdňovom pôste prijal tabule
Božích prikázaní. Zachovajme aj my štyrid−
saťdňový pôst a prijmime živé Slovo Božie
vtelené z Panny a prijmime aj jeho telo –
pristúpme k svätému prijímaniu”.
Predvianočný pôst sa v Cirkvi prijal podľa
starozákonných patriarchov, ktorí s veľkou
vierou očakávali príchod Mesiáša. V čase fili−
povky chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich vo
viere príkladom ako starozákonných, tak aj
novozákonných svätých, ktorých pamiatku
slávi v tomto predvianočnom pôstnom období.
Dve nedele pred sviatkom Narodenia Ježiša
Krista sú zasvätené pamiatke svätých
Praotcov a svätých Otcov Starého zákona.
V západnej Cirkvi je obdobie predvianoč−
ného pôstu nazvané adventné obdobie. Toto
obdobie sa začína prvými vešperami nedele,
ktorá padne na deň 30.novembra alebo na
najbližší deň tohto dátumu a končí sa pred
prvými vešperami Narodenia Pána. Táto ad−
ventná doba odstránila jeho pôstny charakter
a prijala eschatologický charakter. Aj samotné
liturgické texty povzbudzujú veriacich k oča−
kávaniu druhého a slávneho príchodu Pána.
Využime aj my túto ponuku Cirkvi a cez
filipovku sa dobre pripravme na sviatok Naro−
denia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista.
Miroslav Iľko
Ilustračná snímka: archív redakcie

29. DECEMBER

Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora stáleho bdenia

M

arcel pochádzal zo slávnej a bohatej
kresťanskej rodiny, ktorá bývala v sýr−
skom meste Apameia. Narodil sa okolo roka
410 po Kristovi a v mladosti odišiel do sýrskej
Antiochie, aby tam získal vyššie vzdelanie. Po
jeho dosiahnutí rozdal všetok majetok chu−
dobným, odcestoval do maloázijského Efezu
a pod vedením istého Promóta začal viesť nový
život. V noci sa modlil a cez deň prepisoval
knihy, aby si zarobil peniaze na stravu a po−
moc biednym.
Po určitom čase odišiel do Konštantínopola,
teda dnešného tureckého Istanbulu, vtedy
hlavného mesta Rímskej ríše, aby sa stal
učeníkom svätého Alexandra (pamiatka 23.
februára). Uvedený duchovný otec založil totiž
pri morskom pobreží monastier, v ktorom sa
bratia riadili novým typikom (regulou): mnísi
sa pri modlitbe striedali tak, aby v chráme
dvadsaťštyri hodín denne prebiehali boho−
služby. Takýmto mníchom sa začalo hovoriť
po grécky „akoimétoi“, teda „nespiaci“ alebo
„neusínajúci“, prípadne „stále bdejúci“.
V tomto monastieri viedol Marcel natoľko
prísny život, že mu Boh daroval schopnosť
poznať budúcnosť a vidieť do srdca iných ľudí.
Na základe tohto zvláštneho daru vedel aj to,
že svätý Alexander onedlho zomrie a bratia
ho budú chcieť vymenovať za nového igume−
na (predstaveného). Keďže sa nepovažoval za
pripraveného prevziať takúto vážnu úlohu,
potajomky monastier opustil. Navštevoval
jednotlivých otcov duchovného života a získa−
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val u nich duchovné skúsenosti. Po smrti svä−
tého Alexandra mnísi naozaj začali hľadať
Marcela, aby ho ustanovili za svojho nového
igumena. Keď ho nenašli a zvolili istého Jána,
nábožného muža vysokého veku, Marcel sa
bez meškania do svojho kláštora vrátil.
Igumen Ján, ktorému sa Marcel stal akoby
pravou rukou, onedlho preniesol monastier na
nové miesto, ktoré bolo oveľa tichšie. Práve
preto sa mu hovorilo „Ireneum“, teda „Pokoj−
né.“ Ale typikon, ktorým sa monastier riadil,
zostal nezmenený. Keď Ján zomrel, úloha stať
sa novým igumenom padla na Marcela, ktorý
tentoraz voľbu prijal.
Pod Marcelovým vedením sa monastier
vzmáhal a bratia sa stali svedkami mnohých
divov. Hoci bol monastier mimoriadne štedrý
voči chudobným, nikdy nemal nedostatok.
Ako Boh kedysi piatimi bochníkmi chleba a
dvoma rybami nakŕmil päťtisíc mužov (por.
Mt 14, 13 – 21), tak teraz neviditeľne a
nepochopiteľne rozmnožoval malé množstvo
jedla, ktoré bratia mali; vďaka tomu ho bol
vždy dostatok nielen pre mníchov, ale aj pre
každého núdzneho. Za Marcelovho života sa
navyše postavil úplne nový chrám, murovaný
a priestranný, celkom nová ohrada, množstvo
kélií (mníšskych izbičiek), nemocnica a
nocľaháreň pre pútnikov.
Dobrá povesť tohto monastiera sa šírila po
celom blízkom i vzdialenom okolí, takže
mnohé mníšske spoločenstvá zavádzali u seba
jeho typikon a prosili svätého Marcela o

učiteľov takéhoto spôsobu života. Prepodobný
Marcel sa potom stal predstaveným aj týchto
nových monastierov, ktoré vznikali v mnohých
mestách i krajinách, teda archimandritom.
Jeho slová boli natoľko účinné, že na ich
základe, v súlade s niekdajším proroctvom
istého igumena menom Makedonios, mnohí
pohania a inoverci prijímali kresťanstvo. Svätý
Marcel navyše jednoduchým dotykom ruky
uzdravoval chorých, krátkou modlitbou cel−
kom uhasil požiar, ktorý zachvátil už takmer
celé mesto, pomocou kríža natoľko vystrašil
vojakov, že sa okamžite rozutekali od strachu,
a dokonca vzkriesil mŕtveho človeka.
Uveďme aspoň jeden príklad na ilustráciu
hĺbky jeho duchovnej múdrosti, skúsenosti a
pokory. K prepodobnému Marcelovi raz pri−
viedli štyroch mužov posadnutých démonmi,
ktorí hneď začali kričať: „Prikáž nám vyjsť, veď
máš nad nami moc!“ Svätec však mlčal a ani
na nich nepozrel, iba sa v duchu modlil: „Pa−
ne, zmiluj sa nad svojím stvorením.“ Pocho−
pil totiž zákernosť a rafinovanosť démonov, že
ho svojimi slovami chcú priviesť k vysokej
mienke o sebe. Kým však mlčal, démoni z mu−
žov vyšli, lebo nad nimi zvíťazila Marcelova
poníženosť.
Prepodobný Marcel zomrel v pokoji a vy−
sokom veku okolo roka 486 po Kristovi a bratia
ho pochovali v chráme, ktorý dal on sám
kedysi postaviť.
Marcel Gajdoš

Počul si už slovné spojenie "pracovný obed"? Vo vysokej politike sa
mnohé dôležité veci riešia práve pri jedle. Stôl plný dobrôt akosi
prirodzene zlepšuje náladu a zjednocuje ľudí. Akoby pobádal
k rýchlejšienu dohovoru oboch strán. Aj sviatočne prestretý stôl nás
cez tieto sviatky pozýva vyriešiť dôležité veci, zjednotiť nás medzi sebou
navzájom a podpísať novú "mierovú zmluvu" s Kráľom, ktorý sa rodí.
“

Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.” (Lk 14, 15b)

Sviečka na stole môjho srdca

Myšky si až pri štedrovečernom stole uvedomili, ako veľmi by
im chýbali ich štyria dobrí priatelia. Porovnaj obrázky z
myšacej štedrej večere. Určite nájdeš 5 detailov, ktoré ob−
rázkom chýbajú zasa k tomu, aby boli rovnaké.

Aj keď dnes už na osvetlenie izieb používame elektrické svetlá,
predsa pri Štedrej večeri by nemala chýbať na stole sviečka. Pri−
pomína nám Krista, ktorý aj nás povoláva stať sa nositeľmi svetla.
Ak máš chuť niečo pre to urobiť a nájdeš vo svojej rodine dvoch
spriaznených hercov, ponúkam ti kratučkú scénku o sviečke.

Myšky žijú vo veľkom očakávaní.
Príde k nim sľúbený kráľ?

ŠTYRIA KRÁĽOVSKÍ HOSTIA

Postavy: S − sviečka, 1 − 1.človek, 2 − 2.človek
Rekvizity a kostýmy: zápalky, zapaľovač, do valca zlepený biely baliaci
papier s otvormi na ruky, papierová čelenka so žltým plamienkom.
S: Rýchlo zasvieťte!
1: Čo je? Čo sa stalo?
S: Pozrite sa na mňa a zasvieťte!
1: Veď je zasvietené. V izbe je predsa dosť svetla.
2: Kto si?
S: Nepoznáš ma? Som sviečka.
2: No to vidím! Ale ako to, že si taká veľká a rozprávaš?
1: A ako to, že ti rozumieme?
S: Nie som obyčajná sviečka. Som sviečka tvojho srdca.
1: Môjho?
2: Môjho?
S: Tvojho aj tvojho.
2: To je neuveriteľné! Ale kde si sa tu vzala?
S: Dnes je tajomná noc, v ktorej Boh otvára srdcia, aby do nich mohlo
vstúpiť svetlo.
2: Myslel(a) som si, že v mojom srdci je dosť svetla.
S: To si myslia mohí, ale na ich živote to nie je vidieť.
1: Si taká zvláštna! Ako ťa len zapálime?
S: To vám nepoviem, na to musíte prísť sami.
2: Zápalky nefungujú.
1: Skúsme zapaľovač!
2: Nič sa nedeje.
1: Mám nápad! Keďže sú Vianoce, skúsme zaspievať nejakú vianočnú
pieseň.
2: To je nápad! Výborne! Pri pesničke sa srdcia rozohrejú, preskočí iskra
a možno...
1: Možno sa oheň rozhorí.
1+2: ( Spievajú na vymyslenú melódiu.) V túto tmavú, svätú noc,
príď nám, Pane, na pomoc!
Vstúp do srdca, Vládca náš!
Veľkú vec tam vykonáš!
S: Horím! Ja horím! ( Nasadia plamienok. Všetci spievajú ľubovoľnú
koledu a tancujú. )

Rozdiely: naberačka, kľučka, pohár, lyžica, sviečka.
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TU PRILEPIŤ CIEĽ − BETLEHEM

1

2
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3

ŠTART

4

Poďme, bratia, do Betléma
Všetci, ktorí sa dozvedeli, že Mesiáš prišiel
na svet, ponáhľali sa, aby Ho čím skôr
uvideli. Aj ty sa poponáhľaj a hľadaj Ho
nielen v tejto hre.
Hru môže hrať 2−6 hráčov.
Každý z nich si vyberie 1 figúrku.
Pravidlá hry:
1. Vyžrebujte poradie (lístkami s číslom).
2. Postavte figúrky na príslušné miesta.
3. Každý hráč má 1 ťah. Podľa poradia
hádžte kockou. Obrázok na nej určí, kto sa
posunie o 1 políčko smerom k Betlehemu.
4. Čierne políčka znamenajú STOP –
musíte sa im vyhnúť.
5. Ak sa dostanete na pole, z ktorého nie
je možné ťahať (okrajové), vráťte sa o 1 ťah
späť.
6. Ak je pole obsadené iným hráčom,
musíte počkať, kým sa uvoľní.
7. Smer postupu je dovolený aj dozadu.
8. Ten, kto príde k Betlehemu prvý,
vyhráva.

HRACIA
KOCKA

POSTAVIČKY

6

CIEĽ − BETLEHEM

Pomôcky: korkové zátky, zápalky alebo
špilky, nožnice, lep, výkresy.
Zhotovenie hry: Vystrihnite postavičky aj
kocku. Podlepte výkresom, kocku potom zlepte.
Do korkových zátok zapichnite špilky (zápalky)
a na nich nalepte postavičky podlepené výkre−
som. Potom výkresom podlepte hrací plán
a prilepte k nemu cieľ − Betlehem.

5

Vianoce 2004

“Sláva na výsostiach Bohu”, − tak dnes
nad Betlehemom spievajú anjeli.

OSEMSMEROVKA
A
Í
A
R
Ó
T
O
T
L
A
K
R
E
Á
R
I
A
Č

V
T
V
L
A
S
Y
M
N
A
L
S
B
Ľ
A
S
O
R

T
A
E
I
E
Ž
L
A
R
E
A
E
T
R
S
O
V
A

A
E
B
P
E
D
O
A
T
Z
L
I
D
R
A
D
C
A

R T O P
V V O A
S A S B
Y T R N
A R É T
T T D A
N O A K
S A R T
A N K I
E A S L
E K O R
A N A T
C T A R
A Á A M
A T U L
T CH I T
A M A C
V A T R

P Y
A B
A R
O K
O R
S B
B O
T M
S T
B O
A L
S I
K S
O D
A O
L T
I N
E S

U
T
A
A
I
Ý
Ó
L
A
K
E
Ť
V
S
A
B
A
T

A
S
Á
R
K
T
A
I
T
S
A
R
O
T
E
L
R
S

Ž
Ť
P
L
A
Č
A
H
A
R
A
P
E
D
A
R
H
U

������

Každému dobrému na zemi nech je
pokoj odmenou.
Dnes Panna nebom sa stala a žijúcim
v temnotách Svetlo darovala.
Povýšila ponížených, aby radostne
spievali: (dokončenie v tajničke).

Autor krížovky: Vlado Komanický
z Humenného. Riešenie tajničky z čísla
23: „...všetko, čo dýcha, nech chváli
Pána.“
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Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Riešenie z čísla 23: „Boh je pánom
ľudských sŕdc.“

Začal sa mesiac darov a
darčekov. Ak ste boli aspoň
trochu dobrí, tak vás istotne
neminie nejaké to poteše−
nie. Uhlie dostanú asi len
máloktorí. A keďže darčeky
budú naozaj celý mesiac, od Mikuláša po
Vianoce, skúste aj vy niečo podarovať svojim
rodičom. Úplne stačí plnenie si svojich
povinností a milý úsmev na tvári.
Keď začnete chystať via−
nočný stôl, nezabudnite aj
na rodinnú pohodu. Tá nie
je skrytá v televízore a dob−
rom jedle, ale v rodinnej
láske a súdržnosti. Ak sa
vám nevydarí jedlo, najete sa niečoho iného,
ak bude zlý program, nevadí. Ale ak nebude−
te mať pohodu a lásku v srdci, čo ju nahradí?
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HOROSKOP
Čo vás čaká a neminie? Naposledy!
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Legenda: ARAB, ARAB, ATAMAN, ATÓM, ÁBEL, ÁRIA,
BRAT, CITADELA, HLAD, HRAD, HRANICA, KANDELA,
KARANTÉNA, KORAL, KRÁSA, LAKEŤ, LETORAST, LONO,
MILOSŤ, MUCHA, OVCA, PARA, PASTA, PLAČ, POSOL,
POTRAT, RADCA, RAKETA, RASA, REOSTAT, RÉTORIKA,
ROBOT, ROSA, RYBA, SABAT, SAMBA, SITO, SITUÁCIA,
SKRAT, SLON, SNOB, SOVA, STAN, STRACH, STRAVA,
TALENT, TANKISTA, TAPETA, TEST, TLAČ, TLAK, TORTA,
TÓRA, TRASA, TREST, VATA, VIETOR, VLASY.
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ROZHLAS
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
− po slovensky; 05:10−05:25; 19:30−19:45 − po česky

Blížia sa hlavné sviatky
detí, lebo sú to sviatky Die−
ťaťa. Urobte dve veci: za−
páľte sviečku na okne za
nenarodené deti a tie, ktoré
vám Boh požehnal, v noci
zobuďte a vezmite na slávenie Povečeria.
Nebojte sa, že zadriemu, to nevadí. Keď budú
staršie, budú na tento čas spomínať so slzami.

Rádio LUMEN − 16.00 – Po − Staré, ale dobré; Ut –
Folkparáda; St – Oldieparáda; Št – Gospelparáda; Pi – Top
15; So − Piesne na želanie; Ne − Piesne na želanie. 18.00
Po−Ne – Svätá omša – Emauzy. 19.00 − So – Ruženec pre
Slovensko. 20.30 − Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný
obzor; St – Lupa; Št – História a my; Pi – ÚV hovor. 20.30
− So – Od ucha k duchu
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 hod.
Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána : 12:00 h.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 h.

(jégé)

Program je pripravovaný v spolupráci s jednotlivými redakciami.
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Odpustky v živote
kresťana − katolíka

Skôr pochádza z obavy, aby to niektorí nezne−
Počul si už slovné spojenie "pracovný
Vo vysokej
politike
sa
užívali aobed"?
nekupovali
si odpustky
u zbožných
mnohé dôležité veci riešia práve
pri jedle.
Stôl
plný dobrôt
rehoľníkov.
Lebo
kresťania
si môžuakosi
pomáhať
prirodzene zlepšuje náladu anavzájom
zjednocuje
ľudí.
pobádal
v pokání
a vAkoby
očisťovaní.
k rýchlejšienu dohovoru oboch strán.
Aj sviatočne
prestretý
násktoré
Zo Svätého
písma sa
uvádzajústôl
citáty,
cez tieto sviatky pozýva vyriešiť dôležité
veci,
zjednotiť
nás
medzi
hovoria, že s odpustením hriechov sebou
nenastáva
navzájom
a
podpísať
novú
"mierovú
zmluvu"
s
Kráľom,
ktorý
sa
rodí.
automaticky
odpustenie
následkov
hriechov
Katolícke chápanie odpustkov je spojené s učením o trestoch za
2 Sam 12, 10−14; 1 Kor 5, 5; 1 Tim 1,
hriechy (následky hriechov). Aj prví kresťania
boli presvedčení,
žechlieb (porov.
Blahoslavený,
kto bude jesť
v Božom kráľovstve.” (Lk 14, 15b)
20). Odpustenie následkov si vyžaduje prísne
“
s odpustením hriechov sa nestráca spôsobené
utrpenie ani náklon−
pokánie. Ďalej sú to citáty, ktoré hovoria
nosť k zlému. Tieto následky mali byť odstránené Postavy:
úkonmi
pokánia.
o Cirkvi
ako o spoločenstve (porov. 1 Kor 12,
S − sviečka, 1 − 1.človek,
2 − 2.človek
Sviečka
na
stole
môjho
srdca
25−30). Treba
povedať,
prax
a učenie
Vplyvom keltského pokánia sa stanovilo, že za určitý
hriech
bol zápalky, zapaľovač,
Rekvizity
a kostýmy:
do valca
zlepenýže
biely
baliaci
o odpustkoch
naplamienkom.
Západe v 11. storočí,
papiermohli
s otvormibyť
na ruky, papierová
čelenkavzniklo
so žltým
určený určitý skutok pokánia. Dokonca skutky pokánia
ale má svoje korene v dejinách sviatosti
Aj
keď dnes užaj
napeňažnou
osvetlenie izieb
používame elektrické svetlá, S: Rýchlo zasvieťte!
zmiernené
almužnou.
predsa pri Štedrej večeri by nemala chýbať na stole sviečka. Pri− 1: Čo je? Čo sa stalo?
pomína nám Krista, ktorý aj nás povoláva stať sa nositeľmi svetla. S: Pozrite sa na mňa a zasvieťte!
ento
vývoj
11.tostoročí
sa týka
viny.
Časný1: Veď je zasvietené. V izbe je predsa dosť svetla.
Ak máš
chuť
niečov pre
urobiť apokračoval
nájdeš vo svojej
rodine
dvoch
v podobe
odpustkov.
boli trest
chce vyjadriť2: Kto si?
spriaznených
hercov,
ponúkam tiOdpustky
kratučkú scénku
o sviečke.
najprv chápané ako odpustenie skutkov pravdu, že aj všed−S: Nepoznáš ma? Som sviečka.
kajúcnosti (napr. odpustenie púte, návštevy ný hriech má za2: No to vidím! Ale ako to, že si taká veľká a rozprávaš?
cerkvi). Koncom 11. a začiatkom 12. storočia následok nezdravé1: A ako to, že ti rozumieme?
pápeži udeľovali odpustky tým, ktorí sa pripútanie k stvore−S: Nie som obyčajná sviečka. Som sviečka tvojho srdca.
zúčastňovali križiackych výprav alebo na ne niam, ktoré potre−1: Môjho?
finančne prispeli. Hugo zo sv. Cher (+1263) bujú očistenie. Od−2: Môjho?
teologicky rozvinul teóriu o „poklade Cirkvi” pustky sú čiastočnéS: Tvojho aj tvojho.
(thesaurus Ecclesiae), v ktorom sú nahroma− alebo úplné, podľa2: To je neuveriteľné! Ale kde si sa tu vzala?
dené zásluhy Ježiša Krista a svätých a z kto− toho, či oslobodzu−S: Dnes je tajomná noc, v ktorej Boh otvára srdcia, aby do nich mohlo
rého pápež môže udeľovať odpustky. Tento jú od časného tres− vstúpiť svetlo.
názor prijal Albert Veľký, Bonaventúra a tu za hriechy čias−2: Myslel(a) som si, že v mojom srdci je dosť svetla.
Tomáš Akvinský. Do náuky Cirkvi ho prijal aj točne, alebo úplne.S: To si myslia mohí, ale na ich živote to nie je vidieť.
1: Si taká zvláštna! Ako ťa len zapálime?
pápež Klement VI. v roku 1343. Predpísanie Veriaci môže získať
S: To vám nepoviem, na to musíte prísť sami.
spovede pred získaním odpustkov poukazo− odpustky za seba
2: Zápalky nefungujú.
valo a poukazuje na pôvodnú súvislosť s úko− alebo za zosnulých
1: Skúsme zapaľovač!
nom pokánia.
(KKC, čl. 1471−1479).2: Nič sa nedeje.
Neskôr bolo možné získať odpustky aj pre Hoci v Kódexe ká−1: Mám nápad! Keďže sú Vianoce, skúsme zaspievať nejakú vianočnú
zomrelých. Vychádzalo sa z presvedčenia, že nonov pre východ− pieseň.
uložené pokánie, ktoré si človek nevykonal na né cirkvi (CCEO) sa2: To je nápad! Výborne! Pri pesničke sa srdcia rozohrejú, preskočí iskra
tomto svete, musí byť „vykonané“ očisťovaním nespomínajú od− a možno...
na druhom svete. V stredoveku boli v tejto pustky, prax od−1: Možno sa oheň rozhorí.
oblasti preháňania. Wyclif (+1384) a Hus pustkov platí aj pre1+2: ( Spievajú na vymyslenú melódiu.) V túto tmavú, svätú noc,
(+1415) i reformátori (Luther) odmietli gréckokatolíkov na
príď nám, Pane, na pomoc!
odpustky. V staroveku sa verilo, že prosba Slovensku.
Vstúp do srdca, Vládca náš!
Veľkú vec
tam vykonáš!
mučeníka pomôže hriešnikovi k intenzívnej−
Náuka o odpustkoch je aj pre západnú pokánia v prvom
tisícročí.
V 13. storočí sa prax
S:
Horím!
Ja
horím!
(
Nasadia
plamienok.
Všetci od
spievajú
ľubovoľnú
šiemu
duchu pokánia,
a preto Cirkev skraco−
ŠTYRIA
KRÁĽOVSKÍ
HOSTIA
teológiu veľmi komplikovaná. Hriech má odpustkov oddelila
pokánia
a bola vyhra−
koledu
a
tancujú.
)
vala kajúcnikovi dĺžku pokánia. Peňažité dvojaký následok. Sú
stupne viny a stupne dená pápežom. Lexikon katolíckej dogmatiky
pokánie sa v stredoveku rozšírilo a zohralo trestu. Za smrteľný hriech je večný trest, keď konštatuje, že východné cirkvi nepoznajú
neblahú úlohu pri vzniku reformácie. Skrývalo človek stratí osobné spoločenstvo s Bohom. odpustky, evanjelici a reformovaní odmietajú
sa tu nebezpečenstvo, že kajúcnik sa podrobil Neodpustený večný trest vovádza človeka do odpustky. Dnes by sa malo poukazovať na
ťažkým skutkom pokánia, ale vnútorne sa pekla, večného zatratenia. Večný trest je väčší súvis medzi sviatosťou pokánia a od−
neodpútal od hriechu.
odpustený dokonalou ľútosťou a spoveďou. pustkami. Časné tresty sa dnes nechápu ako
Až Lev X. v roku 1518 vysvetľoval, že od− Ale každý hriech je spojený tiež s trestom Božie tresty, ale ako bolestivé následky hrie−
pustky znamenajú odpustenie časných trestov vzhľadom na spravodlivosť (dočasné tresty). chu (ani odpustenie hriechu opilstva alkoholi−
za hriechy, ktorých vina je už odstránená, pre A tu majú miesto odpustky. Dočasné tresty ma− kovi nespôsobuje hneď oslobodenie od alko−
živých v spôsobe rozhrešenia a pre mŕtvych jú dve roviny: materiálnu (utrpenia, trápenia) holizmu).
v spôsobe príhovoru. Tridentský koncil pouká− a morálnu (duchovné hodnoty, dokonalosť,
Odpustky sú svätenina a neslobodno im
zal všeobecne na hodnotu odpustkov a záro− zásluhy). Východné cirkvi nemajú väčšinou pripisovať väčší význam ako sviatosti pokánia.
veň varoval pred zneužitím a príliš veľkým náuku o odpustkoch, lebo neprijímajú mate− Podmienkou získania odpustkov je krst, život
počtom odpustkov. Kardinál Rahner charakte− matické „rozdeľovanie milostí“ a nemajú v spoločenstve Cirkvi, odpustenie ťažkých
rizoval odpustky ako kvalifikovaný príhovor rozvinutú náuku o očistci. Západné cirkvi tvr− hriechov, vykonanie predpísaných dobrých
Cirkvi. Pápež Pavol VI. v roku 1967 čiastočne dia, že náboženskými úkonmi môžeme získať skutkov a aspoň všeobecný úmysel získať
súhlasil s týmto názorom, keď hovoril o skra− od Božieho milosrdenstva odpustenie dočas− odpustky. Čo sa týka odpustkov za zomrelých,
covaní následkov hriechov a o vzájomnej po− ných trestov pre duše v očistci. Aj duša v očist− treba povedať, že Cirkev nemôže rozhodovať
moci pri prekonávaní hriechov. Ale odpustky ci môže prosiť za nás, ktorí žijeme na zemi. o Bohu a jeho plánoch. Preto odpustky za
chápal tiež ako autoritatívne rozdeľovanie Univerzálna láska nás zdokonaľuje spoločne, zomrelých chápeme ako prosbu, ktorú Cirkev
pokladu Cirkvi. Pokladom Cirkvi je Kristus, v rámci univerzálnej Cirkvi, v rámci celého predkladá s Ježišom Kristom a v spoločenstve
nakoľko má v ňom trvanie a platnosť zadosť− Božieho kráľovstva. Odpustky možno obetovať so svätými. V odpustkoch má iniciatívu Boh.
učinenia a zásluhy jeho diela vykúpenia.
za seba alebo za duše v očistci, nemožno ich
Katechizmus Katolíckej cirkvi nazýva obetovať za iných žijúcich (L. Adamovicz). No
Andrej Slodička
odpustky odpustením časného trestu pred tvrdenie, že ich nemožno obetovať za inú
Snímka − Peklo (12. stor., Národná
Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo osobu, nie je teologicky isté (theologice certa).
knižnica, Paríž): archív redakcie

Myšky žijú vo veľkom očakávaní.
Príde k nim sľúbený kráľ?

Myšky si až pri štedrovečernom stole uvedomili, ako veľmi by
im chýbali ich štyria dobrí priatelia. Porovnaj obrázky z
myšacej štedrej večere. Určite nájdeš 5 detailov, ktoré ob−
rázkom chýbajú zasa k tomu, aby boli rovnaké.

T

Rozdiely: naberačka, kľučka, pohár, lyžica, sviečka.
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NOVÁ EVANJELIZÁCIA
Netiketa IV
IV..

18. Ochrana súkromnej sféry má pre neho
prednosť pred potrebami verejnosti mať
informácie. Všeobecné blaho má prednosť,
keď sa na jeho ochranu nedá obísť odhalenie
tajomstva. Korupcia a zločin však nikdy
nemôžu byť pre neho predmetom mravne
ospravedlniteľného tajomstva. Pritom má
zásadu, že osobné tajomstvo, ktoré svojim
vyjavením ohrozuje identitu a ľudskú dôstoj−
nosť, sa nesmie nikdy odkryť.
19. Nepotiera dôstojnosť ľudskej osoby, ale,
naopak, zasadzuje sa za mravný rast užíva−
teľov internetu a ich zodpovednosť pri spolu−
pôsobení na mediálnom internetovom poli
(pornografický obsah).
Na základe týchto vyššie spomenutých
problémov a stále častejšieho porušovania
základných ľudských práv a slobôd na
internete si mnoho internetových autorov –
tvorcov vypracovalo súbor pravidiel pre
používanie ich www stránok, tzv. etický
kódex, desatoro používania internetu.
Poznáme niekoľko takýchto súborov pravidiel
správania v spoločenských komunikačných
prostriedkoch: Pravidla pro uživatele komuni−
kačních prostředků, kde sú v 10 bodoch
vyjadrené najzákladnejšie všeobecné pravid−
lá pri práci v masmédiách, Netiquette − prík−
lad pravidiel etického správania sa v procese
komunikácie internetom , Deset zákonů
mediální etiky, Desatero přikázání počítačové
etiky podľa The Computer Ethics Institute.
Praktický príklad etického kódexu umiestne−
ného na www stránkach magazínu Christ−
Net.cz sa nachádza na adrese http://www.
christnet.cz.
Rozšírením internetových služieb do všet−
kých oblastí spoločenského života, počnúc
školstvom až po zábavu, pribúdali nové
a nové determinanty, ktoré menili charakter
internetu. Na začiatku to boli vojenské účely,
potom školstvo, neskôr zábava a v súčasnosti
zdroj informovanosti, trhového hospodárstva.
K podstatným vlastnostiam charakterizujú−
cim internet patria: komunikácia pre všet−
kých, anonymita, globálny efekt, interakti−
vita, kreativita, dátový tok, dostupnosť
informácií, homocentrizmus, sloboda preja−
vu, právo na internete, neprítomnosť osobné−
ho kontaktu, vyhľadávanie, devalvácia
internetu. Spojením týchto vlastností, okam−
žitej situácie a dispozície užívateľa následne
vznikajú internetové produkty s rôznou mo−
rálnou hodnotou. Pozitívna morálna hodno−
ta obohacuje užívateľa internetu a, naopak,
negatívna mu škodí a ochudobňuje ho. Medzi
najčastejšie negatívne vplyvy pri komunikácii
s internetom patria: nedodržiavanie autor−
ských práv, spaming, závislosť od internetu,
nadmerné patologické hranie hier, naciona−
lizmus, škodenie iným, manipulácia, zmena
identity a rôzne sexuálne úchylky. Z dôvodov
výskytu takýchto anomálií je dôležité vypra−
covať etické kritériá k používanie internetu,
ktoré sa budú snažiť eliminovať záškodníctvo
plynúce z kyberpriestoru.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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Rozprávajme sa

II.

Ak niekoho nemiluješ, ak aj ty po niekom netúžiš, nebudeš schopný
počúvať. Lebo ak človek počúva milovanú osobu, tak je v jeho počú−
vaní skrytá nielen túžba po poznaní, ale hlavne po pochopení toho
druhého a naplnení ich vzťahu. A to sa nedá len obyčajným počúva−
ním, ale len počúvaním v láske.

A

poštol Pavol napísal Korinťanom: „Láska
je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí,
nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehaneb−
ná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí
na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa
z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko
dúfa, všetko vydrží“ (1Kor 13, 4−7). Ak počú−
vaš v tejto láske, tak nemôžeš súdiť, ale musíš
odpúšťať. Ak miluješ toho človeka, ktorý ti
otvoril svoje srdce a vložil seba samého, svoju
nádej i budúcnosť do tvojich rúk, tak aj tvoja
láska zakryje množstvo prehreškov (porov. 1Pt
4, 8b).
Milovať toho druhého znamená načúvať
mu, spoznávať ho a odpúšťať. Len z tohto
spoznávania môže vzísť pravá dôvera, dôvera
bez tajomstiev a intríg, dôvera bez pretvárky
a klamstiev. Dôvera, ktorá stojí na pravde
o sebe samých, sa tak stane tou novou hybnou
silou, ktorá povýši vzťah dvoch ľudí na vyššiu
úroveň – zo zamilovanosti do pravej lásky.
Nový život v láske
Ak sa dvaja ľudia odhodlajú na spoločný
rozhovor, ak odkryjú všetky podstatné hlbiny
svojej duše, odhalia sa celkom jeden pred
druhým, tak môže prísť sklamanie alebo láska
na celý život. Sklamanie, ktoré vychádza
z rozporu predstavy o tom druhom a reality
jeho osoby. No radšej sa takto sklamať na
začiatku, ako v čase, keď je už neskoro. Vtedy
bude toto odhalenie pravdy mnohonásobne
bolestivejšie a ublíži oveľa viac ľuďom.
Ak ťa však láska uspôsobí k tomu, aby si
prijal toho druhého takého, aký je, aby si aj
do jeho rúk vložil svoju budúcnosť, svoje
predstavy, túžby a nádeje, potom sa medzi

vami začal rodiť nový človek – človek muž
a žena, jedna bytosť spojená v láske, ktorá sa
stáva deň čo deň podobnejšia Bohu. Život
v tomto spoločenstve začne naberať iný smer.
Tu sa ukazuje podstata manželstva, ktoré pod−
ľa tradície byzantskej cirkvi nie je len uzatvo−
rené ako zmluva medzi dvoma ľuďmi, ako je
to v latinskej cirkvi, ale ako spoločenstvo troch
– dvoch ľudí a Boha, dvoch ľudí a Žriedla
pravej lásky. Tu nejde o zmluvu, ale o nové
stvorenie, o začiatok úžasného spojenectva
medzi človekom a Bohom. Spojenectva, ktoré
človeka „zbožšťuje“ a Boha „poľudšťuje“
vďaka vzájomnému pôsobeniu cez lásku.
Začať sa rozprávať o sebe znamená začať
proces, ktorý sa skončí v rozprávaní sa medzi
sebou a Bohom. Je to cesta, ktorá privedie
človeka k poznaniu svojich netušených mož−
ností a schopností. Cesta, ktorá jediná vedie
k harmonickému vzťahu dvoch ľudí, ktorý
pretrvá navždy a naveky. Lebo „lebo láska je
mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako pod−
svetie“ (Pies 8, 6). Práve táto sila lásky preko−
ná všetko, lebo láska je večná (porov. 1Kor
13, 8). A práve takáto láska nás predurčuje
k našej podobnosti s Bohom i k naplneniu
nášho predurčenia – spoznať Boha a zamilo−
vať si ho natoľko, aby sme dokázali na neho
hľadieť a z neho samého čerpať silu do več−
ného života. „Lebo láska je z Boha a každý,
kto miluje, narodil sa z Boha a pozná
Boha“(1Jn 4, 7).
Rozprávajme sa teda.
Pokračovanie z minulého čísla.
Juraj Gradoš
Ilustračná snímka: archív redakcie

B I B L I A
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Mojžišovo narodenie

Boh si poslúžil aj ľudským sprostredkovaním, aby doviedol
do konca svoje dielo spásy. Preto vzbudzuje Mojžiša ako
vodcu izraelského ľudu, aby ho vyslobodil z Egypta.

Č

as, v ktorom sa narodí Mojžiš, je už
obdobím smútku pre izraelský ľud, ktorý
je otrokom faraóna. Faraónovým nariadením
sa prikazuje, aby hodili do Nílu každého
chlapca, čo sa narodí Hebrejom.
Za takýchto súvislostí sa narodí Mojžiš, a
tak ako vždy, neistota, prenasledovanie a
strádanie akejkoľvek ľudskej podpory sprevá−
dzajú Božie diela a jeho plán spásy.
Mojžiš nám ponúka v tejto situácii prekrás−
nu paralelu s Ježišom Kristom, lebo aj on sa
narodí v súvislosti s vyhubením novorodencov.
A skutočne, keď sa Herodes dozvie o narodení
dieťaťa s kráľovským titulom, dá povraždiť
v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov
od dvoch rokov nadol. Poznáme ich pod
názvom neviniatka (Mt 2, 16).
Ale tak, ako je Ježiš zachránený od tejto
vraždy prostredníctvom jedného sna, ktorý sa
prisnil Jozefovi (Mt 2, 13−14), takisto Boh
zachráni Mojžiša od smrti v Egypte nádher−
ným zásahom, ktorý nám dá pochopiť, že
projekty ľudí sú nanič, ak idú proti Božím
plánom.
Kniha Exodus nám rozpráva, že v jednej
rodine z Léviho kmeňa narodil sa chlapec,
ktorý ostal ukrytý v dome počas troch me−
siacov. Keďže ho nemohli dlhšie ukrývať,
vložili ho do košíka a spustili ho pri brehu do
rieky Níl. Tu prišla faraónova dcéra k rieke
vykúpať sa. Zbadala dieťa kolísajúce sa na
vode. Hneď si uvedomila, že ide o hebrejské
dieťa, ktoré malo byť obetované.
Ale Boh, ktorý je autor a príčina všetkých
vecí a všetkých udalostí, vložil do srdca fara−
ónovej dcéry city súcitu a milosrdenstva. Pod−
nietená týmto Božím vnuknutím rozhodla sa
zachrániť dieťa, hľadajúc mu dojku, ktorá by
sa oňho starala. Neskôr ho zobrala do paláca,
kde rástol akoby bol jej syn. Dieťa dostalo me−

no Mojžiš, čo znamená „vytiahnutý
(z vody).“ Aj tu je nádherný obraz
Ježiša Krista, lebo aj On vo vzkrie−
sení bol zachránený z vôd, a vody
v Písme znamenajú smrť. Preto keď
vidíme Ježiša kráčať po vodách
(Mt 14, 22−23), nie sme prítomní
nejakému jednoduchému zázraku,
ale zjaveniu sa Boha, ktorý šliape
smrť.
Mojžiš rastie a keďže má Božieho
ducha, cíti aj on na svojom tele útlak,
ktorý prežíva jeho ľud. Je pohnutý
milosrdenstvom, vidí utrpenie tohto
ľudu a opustí palác, aby mu išiel v
ústrety. Takže list Hebrejom nám
hovorí: „Keď Mojžiš dospel, s vierou
odoprel volať sa synom faraónovej
dcéry. Volil radšej trpieť s Božím ľudom, než
mať chvíľkový pôžitok z hriechu, a za väčšie
bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako
poklady Egypta” (Hebr 11, 24−26).

Vďaka, mama

chvíle radostné i plné strachu, keď sme boli
vyvolaní k tabuli... Keď som predtým listovala
v pamätníku s fotkami spolužiakov, vynoril sa
mi z neho príspevok, ktorý zaznel na našej
stužkovej slávnosti. A možno je vhodný do
tohto obdobia, ako vyznanie dieťaťa rodičom,
kým sa dá v tomto živote vypovedať. „Mami,
mám osemnásť. Pamätáš sa, keď som sa ti
prvýkrát prihlásila svojím nárekom a bola si
to ty, kto ma privítala do tohto sveta? Som tu.
Pamätáš sa, tá ružová deka mi svedčila, aj
ružový cumlík, a otec sa tiež tešil. A potom
prvé „mama“. Ja som sa ťa spytovala – mami,
čo robíš? Mami, prečo sa ti lesknú oči? – a ty
si s láskou odpovedala – miláčik môj, tomu
ešte nerozumieš – a niečo horúce mi padlo
na líce. Bola si so mnou všade, v trápeniach
i radostiach, vždy si ma pritúlila k sebe. Prišli
choroby, s nimi tvoja utrápená tvár. Ja som

J

e čas stužkových slávností, z dievčat sa
stávajú dospelé slečny, z chlapcov mláde−
nci. Je opäť príležitosť zamyslieť sa, poďakovať
svojim rodičom za život, za všetko. Ozaj, čo je
to dospelosť? Keď má človek 18 a myslí si, že
môže sám rozhodovať o svojom živote? Stále
som a budem dieťaťom svojich rodičov a im
záleží na mojom živote. Tak, ako na nás záleží
aj nášmu nebeskému Otcovi. A Mária, jeho
matka sa, za nás u neho prihovára. V jednej
piesni sa spieva: „Mária ma ochraňuje, ja sa
nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť.“
Skúsme to...
Nedávno som bola na stretnutí maturantov
po dvadsiatich rokoch. Spomínali sme na

IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito − Ecuador
Preložila E. Ilečková
Ilustračná snímka: archív redakcie

FEJTÓN

J

eden z našich populárnych spevákov
spieva vo svojej piesni: „žuvačka za
uchom, medzierka medzi zubami...“ Práve na
slová tejto piesne som si spomenul, keď som
pred pár týždňami prechádzal križovatkou
v Prešove. Pri semafóre stál mladý chlapec,
odhadujem tak na štrnásť rokov. Bolo vidieť,
že sa o seba stará – pekne upravený a oble−
čený. Na chrbte mal prehodený vak so škol−
skými knihami a asi mal namierené na auto−
busovú alebo vlakovú stanicu. Inokedy by ma
nebol zaujal, ale to, čo vystavoval na obdiv
celému svetu za uchom, ma poriadne prekva−
pilo.
Bola to cigareta. Pomyslel som si, že musí byť
poriadne odvážny frajer, že takto vystavuje

pred okoloidúcimi ľuďmi na obdiv svoju náklon−
nosť k tabaku zabalenému do papiera. Mal som
chuť vystúpiť z auta a rozšliapnuť mu tú ciga−
retu. No nemohol som – ja som bol šofér. Zarazi−
lo ma, že nik mu to nevyčíta. Ak by som bol
policajt, už by chlapec niečo vysvetľoval na
polícii. Veď mladším ako 18 rokov je predaj
cigariet zakázaný a nemajú mať prístup k to−
muto „výdobytku“ americkej kolonizácie. No
ale to by som asi chcel od našich policajtov
a politikov veľa. Oni sa skôr zaoberajú väčšími
problémami, ktoré ich trápia a na osude mladé−
ho štrnásťročného chlapca im nezáleží.
Prešovčan

ležala a ty si strážila červeň mojich líc. A po−
tom, pamätáš? Išli sme spolu prvýkrát do
školy. Dali mi lízanku, vraj, aby som neplaka−
la. Ono sa povie, neplač, mama príde. Prvé
kostrbaté áčko, prvá jednotka v zošite. Ty si
sa usmiala, však? Moje detstvo je už ďaleko,
no ja ho mám zamknuté hlboko v srdci, aby
ma vždy hrialo, keď mi bude v živote ťažko.
Keď prichádzajú prekážky, kladiem si
otázku: čo by na to povedala mama? Mami,
ty plačeš? Neplač, teš sa. Som tu. Možno taká,
akú si ma chcela mať. Otec, ty si ma premietaš
so všetkými malými detskými zázrakmi. Ale
ten najcennejší si ukrývam v sebe. Oci,
odovzdal si mi zodpovednosť, tvoja prísnosť
sa z tvojej tváre vytráca. Nie, to nebola
prísnosť. To bola láska.“
Beáta Jakubová
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ZAMYSLENIE
„V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam
žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha
neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani
trochu narovnať“ (Lk 13, 10−11).
Chorá! Osemnásť rokov! Je to veľa?
Málo?
Koľko sme trpeli, trpíme a budeme trpieť
my? Komu a čo sme urobili, že musíme
trpieť – rok, dva...? Ba niekedy celý náš život
je veľkým utrpením, krížom.
Koľkí z nás si už položili túto trýznivú
otázku, keď nám niečo nevyšlo alebo keď
sme „museli“ prijať nejakú bolesť. Je to
dospelá analógia, verná ozvena slov: „Boh
ťa potrestá!“ − ktoré nás možno už v detstve
trápili, a ktoré sme si napriek tomu osvojili.
Potom je tu úsmevná príhoda zo života
sv. Terézie z Ávily, ktorá prechádzala cez
rieku a takmer sa utopila. Keď začala reptať,
Pán jej povedal: „Terézia, či ty nevieš, že
takto zaobchádzam so svojimi priateľmi?“
Terézia mu na to pohotovo odvetila: „Nuž,
Pane, potom sa nedivím, že ich máš tak
málo.“
Od Kristových čias už nemusíme tápať
ako Jób, zmysel utrpenia už nie je trýznivou
otázkou, ale jednoducho pripodobnením sa
Ježišovi Kristovi. Boh nás miluje najväčšou
láskou vtedy, keď si želá, aby sme mali
podiel na jeho údele, aby sme boli v jeho
blízkosti na tejto Golgote, kde všetci, čo ho
chcú úprimne nasledovať, sa bezprostredne
zúčastňujú na jeho diele. Každé utrpenie
prijaté v tomto duchu je dar, ktorý má vyku−
piteľskú moc. Ak sme to ešte nepochopili,
potom Kristus aj nás musí upozorniť: „Vy
nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko,
čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto
všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy“
(Lk 24, 25−26).
Túto cestu musíme prejsť aj my spolu
s Pánom vo svetle Písma. Aj my musíme
v prorokoch objaviť jeho božský úmysel,
ktorý sa rovná víťazstvu: pretrpieť všetko
a tak vojsť do slávy!
„Istý človek pripravil veľkú večeru a po−
zval mnoho ľudí... Naraz sa začali všetci
vyhovárať...“ (Lk 14, 16; 18).
Dr. Jiří Mrázek, CSc., významný český
vedec, hovorieval: „Pamätaj si, že o každú
informáciu, ktorá ti unikne, je to, o čo sa
začínaš v živote omeškávať.“
Ak to platí v oblasti vedy, platí to tým
závažnejšie v oblasti rozhodujúcej pre
naplnenie životného poslania každého
z nás: spásu duše. Preto neposlušnosť k Pá−
novým slovám: „Poďte, už je všetko pripra−
vené“ (v. 17) je prehliadnutím Boha a jeho
pozvania. Ak Boh volá, má ustúpiť všetko
ostatné – biblickou rečou povedané: pole,
voly, rodina... Kto to pochopí, bude „blaho−
slavený... v Božom kráľovstve“ (v. 15). Kto
to nepochopí a pozvanie odmietne, podľa
Pánových slov „neokúsi moju večeru“ (v.
24).
Nezabudnime na to!
−fd −
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150 rokov
od vyhlásenia dogmy
o Nepoškvrnenom počatí
Panny Márie
Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ
sveta, sa narodil z Panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný
prorok Izaiáš: „Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno
Emanuel, čo značí Boh s nami” (Iz 7,14). To napokon vyznávame
i my všetci v nicejsko−carihradskom vyznaní viery: „... A mocou
Svätého Ducha vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom ...”.

Č

o však znamená, že Panna Mária bola
nepoškvrnene počatá? Cirkev v náuke o
Nepoškvrnenom počatí Panny Márie učí, že
Panna Mária bola pri počatí v živote svojej
matky svätej Anny uchránená od dedičného
hriechu. Boh Otec v Panne Márii pripravil pre
svojho Syna matku, ktorá by bola dôstojným
príbytkom pre jeho od večnosti existujúceho
Syna. Cez archanjela Gabriela ju však požiadal
o jej slobodný súhlas so svojim plánom.
Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené
počatie Panny Márie začal v Cirkvi sláviť v 8.
storočí na Východe a až o 100 rokov neskôr i
na Západe. Pápež Klement XI. v roku 1708
nariadil, že bude záväzným pre celú Cirkev.
Túto vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vy−
hlásil „ex catedra” pápež Pius IX. 8. decembra
1854 bulou Ineffabilis Deus. O štyri roky
neskôr sa Panna Mária pod týmto menom
predstavila pri svojom zjavení v Lurdoch
Bernadete Soubirousovej, ktorej povedala: „Ja
som Nepoškvrnené počatie”.
„Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho
Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod
zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod záko−
nom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“,
hovorí nám svätý apoštol Pavol (Gal 4,4−5).
Bola to vôľa nebeského Otca, aby bol jeho Syn
Ježiš Kristus poslaný na svet na spásu ľudstva
(porov. Jn 3, 16; Fil 2, 6−11). Bola to teda
Otcova vôľa, aby bola žena dôverne zapojená
do tohto veľkého plánu spásy človeka. „Matka
Vykupiteľa má v pláne spásy svoje presné
miesto”, napísal aj Ján Pavol II. v encyklike
Redemptoris Mater.
V bohatom ústnom podaní Cirkvi vyšli
z inšpirovaných stránok Svätého písma vnuk−
nuté Svätým Duchom štyri záväzné vieroučné
dogmy o Panne Márii (porov. Dei Verbum 9;
10). Druhý vatikánsky koncil v dogmatickej
konštitúcii Lumen gentium hovorí: „Pannu
Máriu, ktorá pri anjelskom zvestovaní prijala
Božie Slovo do srdca i lona a priniesla na svet
Život, uznávame a uctievame ako pravú
Matku Božiu a Vykupiteľovu” (LG 53). Tieto
slová Druhého vatikánskeho koncilu sú ozve−
nou Efezského koncilu. Tento raný ekumenic−
ký koncil definoval v roku 431 prvú mariánsku
dogmu, že Panna Mária je Božou Matkou −
„Theotókos” a vyhlásil, že Mária je naozaj
Matka Boha, Syna človeka: „Svätá Panna je

Božou Matkou, pretože podľa tela priniesla na
svet Božie Slovo, ktoré sa stalo telom” (DS
113).
O niekoľko storočí neskôr, živá a modliaca
sa Cirkev zvážila zjavenie o panenstve Márie
v Písme a definovala druhú mariánsku dogmu
o trvalom panenstve Panny Márie. Na Laterán−
skom koncile v roku 649 pápež Martin I. vyhlá−
sil trojakú podstatu panenstva Márie: „Mária
počala bez oplodnenia mužom z Ducha Svä−
tého, bez porušenia porodila Krista a po pôro−
de si zachovala neporušené panenstvo”
(Lateránsky koncil r. 649 A.D., DS 256).
Tretia mariánska dogma, o ktorej hovoríme
práve dnes, prišla o viac než tisíc rokov neskôr.
Definícia zapísaná v bule pápeža Pia IX.
Ineffabilis Deus (DS 1641) hovorí: „Preblaho−
slavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho
počatia osobitnou milosťou a výsadou všemo−
húceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša
Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchrá−
nená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedič−
ného hriechu” (KKC 491). Bolo to slávnostné
potvrdenie stáročí kresťanskej viery, že tá,
ktorú anjel pozdravil ako „milostiplnú“ (Lk 1,
28), vstúpila do svojho ľudského bytia bez
poškvrny dedičného hriechu.
Vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom
počatí sa uskutočnilo až po diskusiách, ktoré
trvali niekoľko storočí. Udialo sa to v napätej
situácii v Ríme, keď zanikal pápežský štát.
Pápež Pius IX. bol vlastne jeho poslednou
hlavou. Krátko na to nasledoval Prvý vatikán−
sky koncil, ktorý potvrdil neomylnosť pápežov,
čo sa týka viery a mravov, a to je aj prípad
vyhlasovania dogiem a kanonizácií.
Vieroučná pravda Cirkvi o mieste, úlohe a
význame Panny Márie v Cirkvi zostáva pre nás
majákom na ceste k Ježišovi, kam nás predišla
ona, Panna Mária, ktorú nám sám Ježiš Kris−
tus, Boží Syn, dal za matku. Nepoškvrneným
počatím sa totiž tajomstvo Panny Márie v Bo−
žom pláne spásy ľudstva nekončí, naopak,
práve sa začína. Boh si ju vybral, povolal a
žiadal o jej slobodný súhlas. Aj Druhý vati−
kánsky koncil nám pripomína: „Lebo ani po
svojom nanebovzatí neprestala v tomto spa−
siteľnom poslaní, ale svojím mnohonásobným
orodovaním nám aj naďalej získava dar
večného spasenia”.
Peter Laca

Tá, ktorá je nekonečne veľká
Profesor kardiológie priviedol raz študentov do laboratória anatómie
na univerzite. Pozorovali niektoré orgány a všimli si nesmierne veľké
srdce. Profesor sa spýtal poslucháčov, čo by vedeli povedať, komu to
srdce patrilo, a určiť, na akú chorobu tá osoba zomrela.

“J

a viem“, povedal mladík veľmi váž−
nym tónom, „bolo to srdce matky.“
To, čo robí nejakú osobu veľkou, nie je
množstvo vykonaných diel, ale láska vložená
do skutkov, prác. Mať veľké srdce! „Táto chu−
dobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní...
Ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala,
celé svojej živobytie“ (Lk 21, 3−4). Rovnaké
gesto (v tomto prípade almužna) môže pri−
nášať veľmi rozdielne výsledky.
Panna Mária žila tridsať rokov v Nazarete.
Žila životom ostatných hebrejských matiek,
zamestnaná rodinou a spoločným životom
malej dediny, v spoločnosti Jozefa a Ježiša.
Veľkosť Panny Márie sa neodvíja od jej
skutkov. Jej život bol chudobný a jednoduchý,
pokorný a skrytý. Jej veľkosť vyplýva zo zá−
kladných postojov, z vnútorného spôsobu
bytia, ktoré dávajú životu novú chuť a náplň.
Preto vo Chválospeve velebí Božiu veľkosť.
Pritom sama seba nerobí veľkou a v tejto pies−
ni nič nezveličuje, ale prijatú veľkosť vracia
samému Bohu.
Máriina veľkosť spočíva v tom, že vedela
žiť obyčajný, všedný deň mimoriadnym
spôsobom.
Sväté písmo nám hovorí o troch postojoch
Panny Márie: vernosť, ticho, viera.
Panna Mária je verná.
Každodenným životom opakuje svoje áno,
ktoré jedného dňa dala Bohu. To „nech sa mi
stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38) nie je
výsledkom „nadšenia“, ale povedomie daro−
vaného, obetovaného života, odovzdaného do
rúk Boha Otcov, Boha verného, ale aj Boha,
ktorý podporuje našu vernosť.
V evanjeliu sú náznaky, ktoré nám dávajú
vytušiť, že pre Pannu Máriu nebolo všetko
ľahké. Jej tajomné tehotenstvo jej zaiste spô−
sobilo nemalé problémy vo vzťahu s Jozefom.
Ako vysvetliť pochopiteľným a prijateľným
spôsobom, že to, čo sa v nej počalo, je ovocím
Svätého Ducha?
Svojho prvorodeného syna zavinula do
plienok a uložila do jaslí, „lebo pre nich nebolo
miesta v hostinci” (Lk 2, 7). Mária však dojčí
a povíja do plienok, hovorí svoje „áno“, i keď
jej všetko protirečí: zima, neistota a chudoba
miesta, v ktorom sa nachádza.
Aj Ježiš žil Otcovo „áno”. Svätý Pavol to
definuje vo svojom Druhom liste Korinťanom
takto: „Veď Boží Syn Ježiš Kristus... nebol aj
«áno», aj «nie», ale v ňom bolo iba «áno». Lebo
všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom
sú «áno», a preto je skrze neho aj naše «amen»
Bohu na slávu“ (1, 19−20).
V Máriinom „áno” sa takto rodí Kristovo
„áno“. Ochota a prijatie Otcovho plánu
umožňuje vtelenie Syna a spásu sveta.

Panna Mária je ženou ticha.
Jednou z prvých vecí, ktoré nás hlboko
dojímajú vo Svätom písme, je Máriino ticho.
Preruší ho iba štyri razy: pri zvestovaní, chvá−
lospevom, v chráme s dvanásťročným Ježišom

po troch dňoch namáhavého hľadania a v Ká−
ne Galilejskej. A pritom rozpráva veľmi málo.
Evanjelista to zdôrazňuje dvakrát: „Mária
zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci
a premýšľala o nich“ (Lk 2,19; porov.: 2, 51).
Cez toto dlhé rozjímanie vstupuje do hĺbky
Božieho plánu. A v tej miere ho chápe a opa−
kuje svoje „áno“.
Panna Mária je ženou vier
y.
viery
Aj pre ňu bola cesta viery cestou stúpania,
s ťažkosťami, pokušeniami, krízami a tmavý−
mi chvíľami. Keby tak nebolo, podobala by
sa viac na robota ako na osobu, schopnú
prijímať slobodne a zodpovedne Božiu vôľu.
Uverila tvrdeniu, že „Bohu nič nie je nemožné“
(Lk 1, 37), a preto svoj život postavila na Bo−
žom slove. Preto verila aj vtedy, keď skutoč−
nosti, ktoré sa diali, nesvedčili o tom, že je
múdre veriť. Preto bola blahoslavená, lebo
uverila, „čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45).
„Preto sa aj uctieva ako najvynikajúcejší,
celkom jedinečný úd Cirkvi, ako jej predobraz
a najosvedčenejší vzor vo viere a láske, a Ka−
tolícka cirkev, poučená Svätým Duchom, jej
preukazuje detinskú oddanosť a lásku ako
vrelemilovanej matke“ (M. Schmaus). Buďme
preto vďační Bohu, že nám „ju, najpožeh−
nanejšiu, dal za ochrankyňu Božieho ľudu,
aby sa starala o zverené dietky“ (večiereň
sviatku Ochrany Panny Márie).
Prevzaté od F. Dancáka:
Mária najväčšie požehnanie

ZAMYSLENIE
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávi−
dovho, syna Abrahámovho... (Mt 1, 1).
Istý starší filozof povedal: „Čo malo byť
povedané, už bolo povedané. Nakoľko ale
nikto nepočúval, musí to byť znova a znova
opakované.“
Zdá sa, že toto platí najmä o Ježišovi
Kristovi a jeho evanjeliu, zvlášť, ak čítame
jeho rodokmeň, ktorý sv. Matúš uvádza na
začiatku svojho evanjelia. Pripadá nám to,
ako by sme listovali v starých matrikách.
Na čo je to dobré?
Musíme si tu uvedomiť, že Matúšovi tu
nešlo o historické spracovanie prameňov
podľa našich predstáv, ale len o odovzdanie
presne vytýčených náboženských právd −
tak u Matúša, ako aj Lukáša. Lukáš chce
zdôrazniť, že Spasiteľ je novým Adamom,
skrze ktorého sa ľudstvo navrátilo k Bohu.
Matúš zdôrazňuje hlavne vtedajším kresťa−
nom zo židovstva, že Ježiš je právoplatným
dedičom Božích zasľúbení, daných Abrahá−
movi a Dávidovi. Obidvom evanjelistom je
spoločná základná pravda (najmä proti pr−
vým heretikom – doketistom, podľa ktorých
Kristus bol iba zdanlivo človekom, a i.):
Ježiš je opravdivým človekom s telom a du−
šou, má skutočnú ľudskú prirodzenosť. Ježiš
je síce zázračne počatý a narodený, ale
„narodený zo ženy” (porov. Gal 4, 4). Ježiš
Kristus je človekom s rodokmeňom, nikdy
nie mýtickou postavou. Môžeme teda smelo
povedať so sv. Pavlom: „Viem, komu som
uveril” (2 Tim 1, 12).
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judej−
skom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Je−
ruzalema mudrci od východu... Hviezda,
ktorú videli na východe, išla pred nimi, až
sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa...
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho
matkou, padli na zem a klaňali sa mu... (Mt
2, 1; 9; 11).
Karl von Gerok, nemecký básnik a teológ
(†1890), napísal: „Čo by bola zem bez Die−
ťaťa z Betlehema? Len neplodným poľom
plným tŕnia a hložia. Čo by boli dejiny bez
narodenia Krista? Len tma, len nočné tiene
bez svetla, bez centra útechy.“
Áno, čím by bol svet, čím by bol náš ži−
vot? Lenže narodenie Ježiša Krista spôsobilo
to, čo Ježiš neskoršie učil: „Kto nie je so
mnou, je proti mne” (Lk 11, 23). Meč, ktorý
Ježiš priniesol (Mt 10, 34), rozdelil svet na
dva protichodné tábory. O jednom tábore
platí: „Kto hľadá, nájde“ (Lk 11, 10); o dru−
hom: „Bohatých prepustil naprázdno” (Lk
1, 53). Vidíme to už pri jeho narodení.
Pohania prichádzajú zďaleka a nachádzajú
ho, kým kráľ vyvoleného národa sa stáva
jeho nepriateľom...
Na osobe Ježiša Krista sa vždy budú deliť
ľudia: kto nie je za Krista, je proti nemu (Lk
11, 23)! Kristov oheň preniká až do najhlb−
ších ľudských vzťahov. Lenže až po odlúčení
od ľahostajných nastane opravdivý pokoj
duše.
− fd −
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VIANOCE NA LUMENE
24.12.2004 (piatok): 00:00 − Karmel(R);
02:00 − Gospelparáda(R); 03:30 − Pod vankúš;
05:00 − Rádio Vatikán (český); 05:15 − Hudba;
05:30 − Rádio Vatikán (slovenský); 05:45 −
Ranné chvály; 06:00 − Symboly Vianoc; 07:00
− Naše dary; 08:00 – Komunita Kráľovnej
pokoja; 09:30 − Rozprávka; 10:00 − Keby múry
rozprávali: život v Prednej Hore; 11:00 − Via−
nočná kuchyňa − úprava kapra; 12:00 − Za−
myslenie; 12:10 − Hudobný aperitív; 13:00 −
Tajuplné Vianoce s Rádiom Lumen; 16:00 −
Svätá omša; 17:00 − Maratón v kroji; 18:00 −
Vianočný hudobný blok; 19:00 − Biblia Via−
noc; 20:30 − Vianočný poklad; 23:00 − So sln−
kom k Matke; 00:00 − Polnočná svätá omša.
25.12.2004 (sobota): 00:00 − Polnočná
svätá omša; 01:30 − História a my (R); 03:00
− Pod vankúš; 05:00 − Rádio Vatikán (český);
05:15 − Hudba; 05:30 − Rádio Vatikán (sloven−
ský); 05:45 − Ranné chvály; 06:00 − Ranné
spojenie; 09:00 − Svetielko; 10:00 − Na Via−
noce v rodine; 11:00 − Fujarôčka moja; 12:00
− Zamyslenie; 12:10 − Hudobný aperitív;
13:00 − Rozhlasová hra : Z rodu kráľovského;
14:00 − Eucharistia ako spoločenstvo; 15:30
− Vianoce s Rádiom Lumen; 18:00 − Svätá
omša; 19:30 − Vešpery; 20:00 − Liturgia Via−
noc; 21:00 − Dobrá novina; 22:30 − Vianočná
svätá omša J. Halma.
26.12. 2004 (nedeľa): 00:00 − Vianočný
poklad (R); 02:30 − So slnkom k Matke (R);
03:30 − Pod vankúš; 05:00 − Rádio Vatikán
(český); 05:15 − Hudba; 05:30 − Rádio Vatikán
(slovenský); 05:45 − Ranné chvály; 06:00 −
Ranné spojenie; 08:30 − Svetielko plus; 10:00
− Effetta; 11:00 − Fujarôčka moja; 12:00 −
Zamyslenie; 12:10 − Hudobný aperitív; 13:00
− Literárna kaviareň; 15:00 − Na Vianoce
u chorých; 16:00 − Piesne na želanie; 17:30 −
Infolumen; 18:00 − Svätá omša; 19:00 −
Svetielko; 20:00 − Infolumen; 20:15 − Správy
Rádia Vatikán; 20:30 − Vešpery; 21:00 −
Karmel; 23:00 − Pod vankúš; 23:30 − Infolu−
men (R).
31.12. 2004 (piatok): 00:00 − Karmel (R);
02:00 − Gospelparáda (R); 03:30 − Pod vankúš;
05:00 − Rádio Vatikán (český); 05:15 − Hudba;
05:30 − Rádio Vatikán (slovenský); 05:45 −
Ranné chvály; 06:00 − Ranné spojenie; 10:00
− Cirkus Silvester; 12:00 − Zamyslenie; 12:10
− Hudobný aperitív; 13:00 − Silvestrovské
popoludnie s Rádiom Lumen; 16:00 − Svätá
omša; 17:30 − Top 15; 19:00 − Infolumen, ako
ho nepoznáme; 20:00 − Hity Rádia Lumen;
21:00 − Silvester s Rádiom Lumen.
01.01.2005 (sobota): 00:00 − Novoročný
príhovor Mons. F. Tondra; 00:10 − Piesne na
želanie; 02:00 − História a my (R); 03:30 −
Pod vankúš; 05:00 − Rádio Vatikán (český);
05:15 − Hudba; 05:30 − Rádio Vatikán (sloven−
ský); 05:45 − Ranné chvály; 06:00 − Ranné
spojenie; 08:30 − Novoročné pozdravy, pra−
nostiky a predsavzatia; 10:00 − Brána k člo−
veku; 11:00 − Svetlo viery; 12:00 − Zamyslenie;
12:10 − Hudobný aperitív; 13:00 − Rozhlasová
hra: Dolorosa; 14:00 − Priania do Nového
roka; 15:00 − Podaj mi ruku; 16:00 − Piesne
na želanie; 18:00 − Svätá omša; 19:00 −
Svetielko; 20:00 − Vešpery; 20:30 − Od ucha
k duchu; 23:00 – Akatist.
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SPOMIENKA NA ICDR . ŠTEFANA UJHELYIHO
V piatok 3. decembra 2004 uplynulo 10
rokov odo dňa, keď nás predišiel do večnosti
ICDr. Štefan Ujhelyi, sídelný kanonik. Pocho−
vaný bol na cintoríne v Pezinku vedľa svojho
brata− kňaza Zoltána Ujhelyiho.
Narodil sa 4. septembra 1912 vo Veľkej Tŕni
v rodine gréckokatolíckeho kňaza Michala. Po
maturite na gymnáziu v Košiciach sa rozhodol
pre štúdium na Bohosloveckej fakulte v Užho−
rode, pokračoval v Prahe a dokončil v Olo−
mouci. Za kňaza bol vysvätený 19. decembra
1935 v Mukačeve vladykom Alexandrom
Stojkom. Rozhodol sa pre celibát.
Začínal ako výpomocný katechéta na gym−
náziu v Užhorode, potom bol dva roky správ−
com farnosti Haňkovice pri rieke Latorici, ne−
skôr katechétom Gréckokatolíckeho učiteľské−
ho ústavu v Užhorode. Od roku 1940 bol
správcom internátu v Užhorode. Vtedy sa za−
čal systematicky venovať mládeži a skautingu.
V roku 1944 promoval za doktora kanonického
práva na Právnickej fakulte v Budapešti. Do
roku 1946 pôsobil ako správca farnosti v Ra−
chove na Zakarpatskej Ukrajine.
Po likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi na Uk−
rajine bol z farnosti vzatý do väzby a odsú−
dený na šesť rokov nútených prác s udaním
viny: za podporu protisovietskej propagandy.
Dva roky strávil v koncentračnom tábore
v Ľvove a štyri roky v Džesgazgane v Kara−
gandskej oblasti. Po vypršaní trestu v roku
1952 ho neprepustili na slobodu, ale zaviezli
aj s mnohými spoluväzňami na Sibír. Tam sa
mohol slobodne pohybovať na území strednej
tajgy. Postavil si na konci dediny malý drevený
dom. Pracoval, záhradníčil a živil sa maľova−
ním obrazov. Prijímal návštevy spoluväzňov
a slúžil sväté liturgie.

Začiatkom roku 1956, v období destalini−
zácie, sa vrátil domov. Keďže Gréckokatolícka
cirkev bola postavená mimo zákon, našiel si
zamestnanie v Duchcove, v severných Če−
chách najskôr ako maliar, neskôr ako výstupný
kontrolór kvality v keramickom závode. V roku
1963 sa vrátil do Košíc a zamestnal sa na
bytovom družstve.
V roku 1968 organizoval obnovu Gréckoka−
tolíckej cirkvi, bol v akčnom výbore spolu
s ThDr. Jánom Murínom a o. Andrejom Zimom.
Dočasne bol archivárom biskupského úradu,
neskôr tajomníkom ordinariátu v Prešove.
Deväť rokov spravoval farnosť v Belži, od roku
1980 farnosť v Bratislave. Od roku 1981 pô−
sobil na Cyrilo−metodskej bohosloveckej fakul−
te ako lektor liturgického spevu a východného
obradu pre gréckokatolíckych bohoslovcov. Po
roku 1990 zastával funkciu odborného asis−
tenta staroslovienskeho jazyka. Dlhé roky bol
cirkevným sudcom, neskôr synodálnym exa−
minátorom cirkevného práva Prešovskej epar−
chie. Deväť rokov dával exercície pre našich
kňazov. V roku 1990 bol vymenovaný za sídel−
ného kanonika Prešovskej eparchie. Posledné
roky života ešte pravidelne vypomáhal v bra−
tislavskej farnosti. Zomrel v Bratislave 3. de−
cembra 1994 vo veku 82 rokov.
Slová, ktoré prehovoril Pán k Zachariášovi:
„Toto hovorí Pán zástupov: ‚Spravodlivo prisu−
dzujte právo, preukazujte si vzájomné milo−
srdenstvo a láskavosť! “ (Zach 6,9), sa plne
uskutočnili v živote tohto skromného a prí−
kladného kňaza.
Na nášho brata, otca Štefana, si s láskou
a vďakou spomíname. Vičnaja mu pamjať!
Klára Molčanyiová a Elza Szilágyiová
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Predajne
Ul. Hlavná 80
080 01 Prešov
051/7723545
presov@ssv.sk
Ul. Brestovská 1
066 01 Humenné
057/7750041
humenne@ssv.sk

SSV:
Ul. Mäsiarska 4
040 01 Košice
055/6221424
kosice@ssv.sk
Centrum
069 01 Snina
057/7682388
snina@ssv.sk

Štúrova 12
071 01 Michalovce
056/6432431
michalovce@ssv.sk
V uvedených predajniach je možné za−
kúpiť gréckokatolícky sortiment tovaru,
naše knihy, ikony, obrázky...
Pre gr.kat. farské úrady výrazné zľavy.
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Svätá
Svätérodina
misie v Tichom Potoku

vzťahov môže človek lepšie plniť majú svojim rodičom preukazovať úctu celou
SPRÁVY Z DOMOVA
prikázanie lásky k Bohu. Autor tejto škálou svojho správania a postojov. Nepatrí
sem iba rešpektovanie,
poslúchanie,
ale tiež
knihy vyzýva dospelé deti, aby ne−aj zatancovali.
Po skončení tohto
„mini festu“
konkrétna
pomoc,
poslušnosť,
pozornosť
smemilovať
cítili, ako
sámstarnúcich
Ježiš
Ľudové misie patria medzi najvýznamnej− pomazania chorých
prestávali
svojich
sa všetci
presunuli
do domu
kultúryúcta,
a vychut−
toto
všetko
znamená
plniť
Božiu
Kristus
prechádza
okolo
nás, ako aký
sa nás
do−
šie akcie vo farnosti.
Je to veľká
príležitosť
za−zjavil
o ich odchode
sa Jozefovi
vo sne
rodičov.
Tento text
objasňuje,
úzky
vzťahnali− pretože
si pripravené pohostenie. Počas celého vôľu.
Svätý Pavol
Liste Kolosanom
vrhne na
týka,vládne
aby nás
uzdravil
duševných
staviť sa, porozmýšľať
o sebe,
prehodnotiť
svoj
Pánov anjel
a povedal:
‚Vstaň,
vezmi
medzi
úctou kz Bohu
a úctouakteles−
rodičom.popoludnia
zneli vv dome
kultúry piesne
sprevádzané
Takto
kúsok
„festu“ moti−
toto všetkogitarou.
iné svetlo,
akúsi
potrebnú
ných chorôb.
Otec Mikuláš
vysvetlil,
že
doterajší
život,
zamyslieť
sa. Najmä
so sebou
dieťa
i jeho matku,
ujdi vdotejto
Egypta
Dve kamenné
tabulenám
Desatora
sa zvyknú
nielentejto
pre potešenie,
váciu,mládežníci
zdôvodnenie
činnosti ale
− ako je
tejtoznázorňovať
sviatosti sa netreba
báť,
veďsúv 3prvotnej
uponáhľanej
potrebné
nájsť sivedieť,
na takú−lebo
a zostaňdobe
tam,jekým
ti nedám
tak, že na
prvej
prikázaniapriniesli
vďaku tetám kuchárkam
do kuchyne.
zdokonaľovanie
novým kritériom
− v Pánovi.
Cirkvi
ju nazývali
to bohumilú
činnosť
čas. dieťa,
Práve aby
svätéhomisie
Herodes bude
hľadať
zmárnil.
− akoby
vzťahsviatosťou
k Bohu −uzdravenia.
a na druhejAjekto
ostat−aj ako
Hlavným
bolrodiny
o.
Pravýmorganizátorom
putom každej stretnutia
kresťanskej
je
z nás by nechcel byť uzdravený?
majúOn
spĺňať
túto
spásonosnú
úlohu.i jeho matku
vstal,
vzal
za noci dieťa
Maroš
a mládež zo Zemplínskej Teplice
totižRiník
Ježiš.
Vadňoch
23.−
10. 2004
sme
mali až
tú do Dojímavá bola aj panychída pri kaplnke
odišiel
do31.
Egypta.
Tam
zostal
(Daniela
Miňová).
Evanjelista Matúš nám predstavil nazaret−
možnosť
zorganizovať
prežiť
milostivý
čas vo vojenskom priestore Javorina, kde niekedy
Herodesovej
smrti, aaby
sa splnilo,
čo povedal
MEDZILABORCE:
Zhodnotením
doterajšej
skú rodinu ako
jedinečný vzor
rodinného
stála naša susedná farnosť Blažov. Spolu
svätých
v našej
farnosti
Tichý Potok.
Pán misií
ústami
proroka:
„Z Egypta
som Pri−
povolal
činnosti,
i najnovšími úlohami
plánmi
života.aleRozprávanie
o úteku ado
Egypta a
s rodákmi z tejto obce sme sa zamýšľali nad
svojho syna.“
na
najbližšie
obdobie
sa
zaoberali
členovia
návrate späť nám poskytuje realistický obraz
ľudskou smrťou, ale aj nad Kristovým slávnym
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil
výboru
spolku
„Obščestvo
svjataho
Joanna
životných udalostí Jozefa, Márie a dieťaťa
vzkriesením. Ďakovali sme Bohorodičke za to,
vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu:
Krestiteľa“
na
Ježiša. (Spolok
Svätá svätého
rodina Jána
žila Krstiteľa)
plnohodnotným
že aj našu obec nepostihol podobný osud.
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku
svojom
zasadnutí
životom,
ktorýv Medzilaborciach
prináša ťažkostiv nedeľu
a problémy,
a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na Nechceme ostať len pri pocitoch a silných
23. októbra 2004. Ako uviedol predseda
ale i radosti.
zážitkoch. Azda každý cítil väčšiu blízkosť
život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa
výboru o. Jaroslav Popovec, práca členov
Isto, život dnešných kresťanských rodín
nebeského Otca, ba aj ľudia mali k sebe bližšie
i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny.
spolku bude namáhavá a zodpovedná, no
ohrozujú
nemalé
problémy,
nie vždy
je všetko
a mnohí sa po dlhom čase zmierili. V celej
Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje
prvé
výsledky
sa pomaly
ukazujú.
V týchto
pokojné,
nie Rusínom
vždy sa dá
všetkodos ľahkosťou
dedine vládla zvláštna atmosféra jednoty,
Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál
dňoch
sa totiž
dostáva
rúk
vyriešiť. Mnoho
rodín
trápia najrôznejšie
ktorá je taká potrebná pre našu farnosť.
sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do
informačný
bulletin
o činnosti
a plánoch kríže
− počnúc
nezhodami,
cez finančné
problémy
Galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa Prežitý milostiplný čas nám bude pripo−
spolku
a vrcholia
prípravy
na vydanie
až po rozdelenie.
mínať misijný kríž, zavesený na stene chrámu,
v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo,
gréckokatolíckeho
rusínskeho kalendára na
Jedine
Božia čísla
prítomnosť
cez ktorý budeme mať v určených dňoch
čo predpovedali proroci: ‚Budú ho volať
rok 2005
a nultého
časopisumôže
Artos.dať
Čo novú
nevidieť
sa tieto prvéavydania
začnú
aj di−
silu, vyrovnanosť
vnútorný
pokoj.
Pevným
(Mt 2, 13−15.19−23)
vítaliNazaretský.
sme otcov“ redemptoristov
Mikuláša možnosť prijímať plnomocné odpustky.
stribuovať.
V mozaike historického
bohatstva
putom kresťanskej
rodiny je totiž
Ježiš a všetky
si rodina
vziať príklad
Tressu aMôže
Štefana
Vasilíka,dneška
ktorí „lámali“
Božie zo Chceme sa poďakovať Bohu, bohatému na
Rusínov
tak
pribudne
ďalší
dielik
(Marek
Gaj).
ťažkosti treba riešiť pred jeho tvárou − inak je
Svätej
rodiny,
v ktorej
otecnapájali
je muž spravodlivý,
slovo
a Boží
chlieb,
a tak
týmto lásku, že po viac ako polstoročí sme mohli
to beznádejné.
prežiť tieto krásne chvíle; už spomínaným
matkanielen
je bez
poškvrny
dieťa
pokrmom
duše
hladné hriechu
po>>>
Bohu,aale
aj je
Tretie výročie beatifikácie prešov−
PREŠOV:
bolmučeníka
pápež Pavol
VI. Gojdiča,
v roku 1964
Božím Synom? Natrvalo
Nie je to príliš
ideál?otcom misionárom; nášmu duchovnému otco−
tie ľahostajnejšie.
v násvysoký
ostávajú
ského Keď
biskupa
Pavla Petra
v Nazarete,
povedal2004
aj tieto
slová : Nazaretský
vi Miroslavovi Hricikovi, ktorý nás celý rok
veďzvzory
či ideály
si dávame
práve
hlboké Ale
dojmy
krížovej
cesty ulicami
obce,
OSBM,
si 4. novembra
pripomenuli
pe−
dom je škola,
v ktorej začíname
poznávať
pripravoval
na prijatie
darov v tomto
sú lepšie
náš súčasný
stav a to
keď preto,
sme sažeskoro
všetciako
vystriedali
pri nesení
nepedagogickí
zamestnanci
ných sedem,
ktoréBožích
majú usmerňovať
vzťahdagógovia,
a žiaci
novozriadeného
blahosla− Tu sa
Kristov
život − je toGymnázia
škola evanjelia.
taktiež všetkým
kňazom,
sa zú−
nás pohýňa
tomu,
abysčasti
sme okúsili
ich dosahovali,
Kristovho
kríža, aktak
aspoň
jeho čase;k blížnemu.
Podľa inej
teóriektorí
boli prikázania
Pavla
Petra Gojdiča
v Prešove,
kto−života.
naučíme
spoznávať
spôsob
domáceho
na týchto
V neposlednom
aby sme
sa k nimkrstných
približovali.
bremeno.
Pri obnove
sľubov si každý častňovali
rozdelené
na dvemisiách.
tabule rovnako,
teda 5 a 5.veného
zriaďovateľom
je ukázať,
Gréckokatolícke
bis−
Nazaret
nám môže
čo je to rodina,
čo
radeZvďaka
patrí aj predsedovi
Isto tu nejde
jednotlivosti
− nikto
z nás uvedomil
to, čoo už
raz ako malé
dieťaz nás
čoho vyplýva,
že štvrté − Prešovského
cti otca svojho irého
kupstvo
v
Prešove
a
riaditeľkou
sr.
RNDr.
Petra
samosprávneho
Petrovi
nemôže
povedať,
že jeducha
Božíma sľub
Synom,
alebo
prežil
– zrieknutie
sa zlého
viery
matku svoju kraja
− má MUDr.
osobitný
vzťah Chudí−
s Bohom − znamená jej spoločenstvo v láske.
Eva
Sičáková,
SNPM.
Keďže
sviatok
blažené−
A z tohoto sa máme poučiť, aby v rodine
ktorýjeho
nás prestúpenie,
spolu s rodinou
navštívil ajepo−
že Ježiša.
by bolPočas
počatý
bez dedičného
hriechu
− čiže
v Pána
obnovy
manželských
sľu− kovi,
porušenie
nielen
Pavlaláska.
slávi Nielen
naša miestna
cirkev
17. navzájom,
júla,
medzi jej
členmi
okrial
na duši. voči blížnemu, ale i Bohu. Ctiťho bola
však Svätá
hocimanželské
žila vyše pred
bov predsa
bolo dojímavé,
akorodina,
si mnohé
prehreškom
v čase letných prázdnin, rozhodli sa na gym−
teraz sa
tešímesa
naoobnovu
svätýchslúžiť
misií Bo− ale sa musí čerpať z láskyplného vzťahu
byť vzorom
rodinám
dneška Už
páry2000
(a torokmi,
aj po môže
päťdesiatich
rokoch
manžel−
rodičov
a starať
nich znamená
náziu sláviť každoročne odpustovú slávnosť
prídu
otcovias nimi
misionári
pozbierať
a to práve
v otázke
stva)− nanovo
sľubujú
láskurodinných
a vernosť.vzťahov.
Veľkým o rok,
hu,keď
zatiaľ
čo nemať
zľutovanie
a opustiť s Bohom.
v deň jeho blahorečenia Svätým Otcom Já−
to bude
láska, skúškou
viera, jenom Pavlom II., ktoré sa udialo 4. novembra(−int−)
Pri čítaní
z knihy
Sirachovho
syna môžeme
duchovným
zážitkom
bola
Eucharistická
po− „ovocie“.
ich vo Veríme,
chvíľachže
skúšky
− a takouto
Ilustračnáslávnosť
ikona: archív
redakcie
a jednota
medzi pohŕdať
nami. Bohom. Deti2001 v Ríme. Odpustová
počuťpri
o tom,
že sme
na základe
dobrých
rodinných
božnosť,
ktorej
odprosovali
Boha
za zmierenie
i staroba
− znamená
sa začala
hriechy celej farnosti. Pri vysluhovaní sviatostí
archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil
vďační veriaci z Tichého Potoka
betlehemami.
roku ThDr.
1989 Ján
sa oficiálne
prešovský
eparchaVMons.
Babjak, živé
>>>
svetlo kňazmi
sprostredkovane
SJ,betlehemské
spolu s prítomnými
v blízkom cez
Chráme
Povýšenia
sv.
Kríža
na
sídlisku
Sek− Od−
Rakúsko
dostalo
i
k
nám
na
Slovensko.
O príchode sestier služobníc Nepoškvrnenej Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Slúžil ju
čov.vtedy
Po svätej
posvätil
otec biskup
každýliturgii
rok tesne
pred sviatkom
Narode−
Panny Márie do Rakovca nad Ondavou (ústav vladyka Milan s vyše tridsiatimi prítomnými
nový oltár v kaplnke školy. V homílii vladyka
Anistarostlivosti)
sme sa nenazdali
nám
klopú na
dvere najkrajšie
sviatky roka
– Vianoce.
O chvíľu nia Pána bratislavskí skauti preberajú svetlo
sociálnej
pred a35opäť
rokmi
refero−
kňazmi.
V homílii zdôraznil
význam
zriadenia
povzbudil
žiakov,
aby zboli
charakterní.
Preto kde
dovezené
priamo
Betlehema,
z miesta,
vianočný
stromček as stavať
betlehemské
valabudeme
sr. Anna.sláviť narodenie nášho Spasiteľa, pripravovať
administratúry
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Narodenie Pána
V posledných mesiacoch „hýbe“ celou Európou vedomostná súťaž
Milionár. Kto ju sleduje, vie, že súťažiaci si môže na položenú otázku
vybrať odpoveď zo štyroch možností, z ktorých jedna je správna.
Predstavme si teraz, že by tam bola otázka: Čo je to Alfa a Omega?
A boli by tam napr. takéto možnosti: A: pohoria v Grécku, B: rieky,
ktoré vtekajú do Dunaja, C: ničivé vetry, D: prvé a posledné písmená
gréckej abecedy. Ak by sme povedali, že je to D, tak by sme odpove−
dali správne.

L

enže tieto písmená majú pre nás kresťa−
nov aj iný význam. Sú symbolom na
označenie Ježiša Krista.
Potvrdzujú to aj vianočné boho−
služobné texty. Evanjelium Jána sa
začína slovami: „Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha a to slo−
vo bolo Boh“. Tu je Ježiš počiatkom,
Alfou. A v Liste Hebrejom je napí−
sané: „Mnoho ráz a rozličným spô−
sobom hovoril v minulosti Boh na−
šim otcom ústami prorokov. V po−
slednom čase prehovoril k nám
ústami Syna.“ Tu je Ježiš koncom,
vrcholom zjavenia sa Boha, teda
Omegou.
Ján nám vo svojom evanjeliu
ukazuje veľkolepý Boží plán spásy.
Narodenie Ježiša je príchodom
večného Slova, skrze ktoré povstal
svet a ktorému svet patrí. Nie je to
len obyčajná historická udalosť, ale
príchod večnosti do pozemskej čas−
nosti. Ján nazýva Ježiša Svetlom,
ktoré osvecuje každého človeka.
V jeho svetle človek spoznáva, kto
je Boh, čo je to Božia láska a akú
veľkú hodnotu majú ľudské bytosti,
keď Boh prichádza kvôli nim.
List Hebrejom doplňuje Jánovu
výpoveď. Ak Boh dovtedy hovoril
rozličným spôsobom, tak v Ježišovi
prehovoril definitívnym a posledným spôso−
bom. V tomto texte sú dôležité slová „On“ a
„všetko“. „On“, Ježiš, je dedičom všetkého,
„On“ je odblesk Božej slávy, „On“ udržuje
„všetko“.
Vo výpovediach Jána a Listu Hebrejom
spoznávame, že tu nejde len o Betlehem, jas−
ličky, Svätú rodinu, anjelov a pastierov. Spoz−
návame, že tu ide o všetko, o celý svet, o jeho
ďalší vývoj, o každého človeka. Spoznávame,
že svet a my v ňom definitívne patríme Bohu
a Ježišovi.
Mnohí možno povedia: pekne sa to počúva,
ale je to naozaj pravda? A budú argumentovať
svojimi názormi a skúsenosťami: koľko je vo
svete nešťastia a hrôzy, koľko je vo svete zla
vo všetkých podobách. Aký je teda Ježiš
vlastníkom tohto sveta, keď sa tak málo oň
stará? Odpoveď na vážne pochybnosti dáva
sv. Ján: „A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho
neprijali. Prišlo k svojim, a vlastní ho nepri−
jali.” Všetko zlé, čo vidíme vo svete, je dielom
človeka, nie Ježiša.
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Vianočné sviatky sú vhodné na to, aby sme
uvažovali nad tým akým spôsobom chceme

pomôcť tomu, aby bolo v našom svete
zreteľnejšie vidieť, že Ježiš je jeho vlastníkom
a svet naším darom. Aby sme sa, podľa slov
sv. Jána, správali ako tí, ktorí Ježiša prijali
a stali sa Božími deťmi.
Najprv sa povzbuďme v tom, že nemáme
podporovať myšlienky, názory a postoje, ktoré
tvrdia, že Ježiš už sám nemá šancu zlepšiť
tento svet, že kresťania za vyše 2000 rokov
mohli toho dokázať pre svet viac. To je blud,
ktorý dnes silne pôsobí vo svete. Jeho prívr−
ženci chcú kresťanov zosmiešniť, a potom ich

pozvať na budovanie sveta bez Krista. Naša
Cirkev dnes nehovorí, že kresťania boli anjeli
a všetci ostatní diabli. Ona hovorí, že aj
v Cirkvi bolo veľa ľudského a keď sa povie
ľudské, tak sa myslia rozličné hriechy. Zároveň
však v Cirkvi stále pôsobil Ježiš, ktorý so
všetkými svojimi vernými posúval kvalitu
života na našej zemi stále dopredu. Za všet−
kými veľkými projektami a zmenami vo svete
stáli kresťania. Ide napr. o také veci, ako je
dôstojnosť človeka, jeho sloboda, ako je
demokracia a právo na slušný život, ako sú
sociálne, kultúrne, zdravotné, vzdelávacie,
náboženské a iné práva, ktoré patria bytostne
človeku. Že to mohlo byť ešte lepšie? Áno, ale
čo by bolo bez Krista a kresťanstva? My si to
nevieme teraz ani predstaviť.
Aj tohto roku slávime vianočné
sviatky. Je to veľká milosť od Pána
Boha. Slávime ich ako Božie deti
a dedičia veľkých Božích prisľúbe−
ní. Slávime ich s vďakou za všetko,
čo Ježiš robí pre celý svet a pre kaž−
dého z nás. Čas, v ktorom ich slá−
vime, nie je časom ideálneho stavu
sveta. Nie je však ani časom úplné−
ho úpadku sveta. Ježiš aj naďalej
koná v našom svete. On ho naďalej
udržuje svojím mocným slovom.
Uvedomme si, že Ježišovi patria aj
ľudia z iných náboženstiev, lebo aj
ich vykúpil svojou smrťou. Postup−
ne ho aj oni budú poznávať a uve−
ria v neho. Aj oni sa snažia niečo
dobré priniesť pre tento svet a buď−
me za to vďační. Každý však dáva
len to, čo má. Podľa Listu Hebrejom
to však možno patrí medzi tie roz−
ličné spôsoby, ktorými hovoril v mi−
nulosti Boh. Prítomnosť a budúc−
nosť však patrí Kristovi, ktorý je
Alfou a Omegou – počiatkom
a koncom všetkého. Toto nech sa
stane súčasťou našej viery a nášho
vnímania sveta. Z tejto pozície pri−
spievajme ku kvalite života na na−
šej zemi ako Ježišovi spolupra−
covníci. Iná cesta, cesta bez Krista, vedie späť.
Pri súťaži Milionár rozhoduje správny výber
odpovede. Ten však rozhoduje aj v oveľa
vážnejších veciach, akou je nejaká súťaž. Tými
vážnymi vecami je náš život, naša zem, naša
budúcnosť. Aj tu si môžeme vybrať z viacerých
možností, ako sa k týmto veciam postaviť. No
len jedna je správna. Nazýva sa Ježiš – Alfa
a Omega.
spracované podľa M. Šurába (−int−)
Ilustračná ikona: archív redakcie

Darujte SLOVO ako vianočný darček!
Ak ste ešte sebe a svojim blízkym
nepredplatili SLOVO, je najvyšší čas.
Predplatné na rok 2005: 390,− Sk.
Ponuka platí do 15. decembra 2004.

Nezbedný oslík
Bol raz jeden veľmi nezbedný oslík. Páčilo sa mu byť nezbedným.
Keď sa mu pokúsil niekto niečo posadiť na chrbát, zhodil to dole,
rozbehol sa k ľuďom a snažil sa ich pohrýzť. Jeho pán s ním nič
neurobil, a tak ho predal druhému. Ten s ním tiež nič nedokázal
urobiť, a tak ho zasa predal, až nakoniec bol lacno predaný zlému
starému dedkovi, ktorý kupoval staré, uťahané osly a utrápil ich na
smrť zlým zaobchádzaním a veľkou drinou.

T

ento nezbedný oslík starého dedka
uhryzol, potom utiekol, a pritom zvalil
deda na zem. Nechcel sa dať znova chytiť.
Preto sa pripojil ku karaváne, ktorá tadiaľ
tiahla. „Nikto nezbadá, komu patrím, veď je
tu taká tlačenica“, myslel si oslík. Všetci títo
ľudia boli na ceste do Betlehema. Keď tam
dorazili, usídlili sa vo veľkom hostinci plnom
ľudí a zvierat. Malý oslík sa utiahol do
chladnej, ale peknej stajne, kde už bol vôl a
ťava. Ťava bola veľmi namyslená, tak, ako
bývajú všetky ťavy, pretože veria, že len ony
samy poznajú stovku tajomných Božích mien.
Ťava bola príliš pyšná na to, aby sa rozprávala
s oslom. Tak osol začal s chválením. „Som
veľmi zvláštny osol“, hovoril jej, „dokážem
vidieť do budúcnosti i do minulosti.“
„Čo tým myslíš?“, opýtal sa vôl. „Tak, ako
mám predné a zadné nohy. Moja babička pred
tridsiatimisiedmimi pokoleniami, ak to
neviete, patrila prorokovi Balamovi a videla
anjela Pána vlastnými očami!“
Vôl však pokračoval v prežúvaní a ťava
vyzerala rovnako pyšne. Tu vošli muž a žena
a nastalo veľké vzrušenie. Oslík skoro
pochopil, že to nie je nič zvláštne. Bola to len
žena, ktorej se malo narodiť dieťatko, a to sa
predsa stáva každý deň. Keď sa dieťa narodilo,
prišli nejakí pastieri a veľmi sa divili nad
dieťaťom − ale pastieri bývajú jednoduchý
ľudia. Potom prišlo niekoľko mužov v nádher−
ných, až po zem dlhých šatách. „V V O“,
zašeptala ťava. „Čo to znamená?“, opýtal sa
oslík. „Veľmi významné osobnosti,“ odpove−
dala mu ťava, „ktorí prichádzajú s darmi.’’
Oslík si myslel, že dary sa budú k jesť, a
keď sa zotmelo, začal okolo seba ňuchať. Prvý
dar bol žltý a tvrdý a vôbec nijako nechutil,
druhý len cítil a keď oblízal tretí, bol trpkej,
nedobrej chuti. „Aké hlúpe dary“, povedal
oslík sklamane. Ale keď stál pri jasliach,
natiahlo dieťa svoju ručičku, chytilo oslie ucho
a pevne ho zovrelo, ako to deti robievajú.
A tu sa stalo niečo veľmi zvláštne. Oslík už
nechcel byť neposlušný. Prvýkrát vo svojom
živote chcel byť dobrý. A tiež chcel dať dieťaťu
nejaký dar, ale nemal vôbec nič. Dieťa
vyzeralo, ako by sa mu páčilo jeho ucho a
ucho bolo časťou jeho samotného − a tak dostal
zvláštny nápad. Čo keby som dal dieťaťu
samého seba?
Netrvalo dlho, keď Jozef, tak sa ten muž
volal, prišiel dovnútra s neznámym cudzin−
com. Ten niekto Jozefovi dôrazne hovoril, a
keď sa oslík pozrel, sotva veril vlastným
očiam!

Cudzinec sa mu rozplynul a na jeho mieste
stál anjel Pána, zlatá postava s krídlami. No
o chvíľu sa tento anjel zasa premenil na
človeka.
„Ľudia zlatí, vari mám videnie,“ hovoril si
oslík pre seba. „Musí to byť z toho divného
jedla, ktoré som ochutnal.“
Jozef sa rozprával s Máriou. „Musíme vziať
dieťa a utiecť. Nesmieme stratiť ani chvíľku.“
Jeho pohľad padol na oslíka. „Vezmeme si
toho oslíka a necháme tu peniaze pre jeho
majiteľa, nech je to ktokoľvek. Aspoň nestra−
tíme čas.“
Tak sa vydali na cestu z Betlehema. Keď
vchádzali k úzkemu miestu, ukázal sa anjel
znovu a oslík uhol stranou. Z ničoho nič išiel
úbočím k lúke. Jozef sa ho pokúšal vrátiť, ale
Mária povedala: „Nechaj ho tak! Spomeň si
na proroka Balama!“ A práve, keď sa ukryli
za niekoľkými veľkými olivami, išli Herodesovi
vojaci s hlukom a vytasenými mečmi.
„Presne ako moja stará babička,“ povedal
si oslík a bol veľmi spokojný sám so sebou.
„Vyskúšam, či by som dokázal vidieť aj do
budúcnosti.“ Prižmúril svoje oči − a videl

rozmazaný obraz − osla, ktorý spadol do
studne, a muža, ktorý ho vytiahol von. „To je
predsa môj Pán, ktorý dorástol v muža,“
povedal oslík. Potom videl druhý obraz. Ten
istý muž, sediaci na osliatku. „Áno,“ povedal
oslík „on bude prirodzene korunovaný za
kráľa!“
Koruna však nevyzerala ako zlatá, ale ako
tŕňová a on zacítil pach, ktorý poznal a ktorý
ho desil − pach krvi. A bolo tam niečo na
špongii, horké ako myrha, ktorú ochutnal v
stajni.
A malý oslík naraz videl, že už nechce
vidieť budúcnosť. Chcel žiť len pre prítomnosť,
mať rád svojho malého Pána a byť ním
milovaný a doniesť ho i jeho matku v poriadku
do Egypta.

Agatha Christie
Ilustračná snímka: archív redakcie

Posledná návšteva
Deň v Betleheme sa už skončil. Hviezda zhasla a pútnici opustili stajňu. Mária ustlala
slamu. Dieťatko zaspalo. Ale kto môže spať v noci, keď sa narodil Kristus? V posvätnom tichu
sa otvorili dvere a na prahu sa objavila žena. Bola stará a vráskavá. Jej tvár mala farbu
podobnú zemi.

K

eď ju Mária uvidela, zľakla sa, mala
dojem, že prišla zlá čarodejnica. Našťas−
tie Ježiš spal. Osol a vôl pokojne prežúvali
svoju slamu a pozerali sa na neznámu ženu
bez najmenšieho údivu, ako by ju poznali od−
jakživa. Mária však nespustila oči zo stareny,
jej kroky sa zdali dlhé ako storočie.
Starenka sa priblížila až k samotným jas−
ličkám. Náhle dieťa otvorilo oči a vtedy matka
s údivom zistila, že oči ženy a dieťaťa sú rov−
naké a žiaria rovnakou nádejou. V tom okami−
hu sa stará žena naklonila nad slamu, zatiaľ
čo jej ruka začala niečo hľadať v šatách.
Zdalo sa, že uplynú roky, než niečo nájde.
Mária ju stále nekľudne pozorovala. I zvieratá
na ňu hľadeli, ale bez údivu, akoby už dávno
vedeli, čo sa má stať.
Nakoniec žena vytiahla zo svojich handier
predmet a podala ho dieťaťu. Po všetkých
pokladoch, ktoré dali traja králi, a po daroch
pastierov – aký to ešte mohol byť dar? Z mies−
ta, kde matka Mária stála, ho nemohla vidieť.

Videla len chrbát stareny ohnutý vekom, ktorá
sa ešte viac hrbila, keď sa nakláňala nad jasle.
Ale osol a vôl všetko videli a ničomu sa neču−
dovali.
Potom stará žena vstala, ako by sa zbavila
veľkého bremena, ktoré ju ťahalo k zemi. Jej
ramená sa už nehrbili a hlavou sa dotýkala
povaly. Tvár zvláštnym spôsobom získala
pôvab mladosti. Až keď odišla od jasličiek
a nakoniec zmizla do noci, mohla Mária uvi−
dieť ten tajuplný dar.
Eva – pramatka všetkých žijúcich – ona to
totiž bola – podala Božiemu dieťaťu jabĺčko.
Jablko prvého hriechu a mnoho ďalších, ktoré
prišli po ňom. A to malé jabĺčko sa blýskalo
v rukách novonarodeniatka ako celá zemegu−
ľa nového sveta, ktorý sa spoločne s ním naro−
dil pre nový život, pre novú šancu.
Aj my máme možnosť pri slávení vianoč−
ného tajomstva položiť k jasliam Spasiteľa
svoju biedu a slabosť a s jeho pomocou vykro−
čiť k novému životu.
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Spomíname

a modlitbami privádzali veriacich našej farnosti
k prameňu večného života. Nesmierne si ceníme
Vašu prácu a z celého srdca ďakujeme za všetko,
čo ste pre našu farnosť vykonali. Do ďalších rokov
života želáme veľa svetla, sily a darov Svätého
Ducha. Nech Vás milostivý Pán naďalej obdarúva
dobrým zdravím a hojnosťou Božieho požehna−
nia.
veriaci farnosti Rudlov

Dňa 22.12.2004 uplynie
rok, čo nás náhle, po tra−
gickej udalosti, opustili
naši milovaní Jozef, Má−
ria a Janka. S láskou spo−
mína smútiaca rodina.
Vičnaja im pamjať!

Blahoželáme
Krásne životné jubileum 80 rokov oslávila naša
mamka Mária Jakabová z Hriadok. Milá
mamka, prajeme Vám veľa zdravia, spokojnosti
a Božieho požehnania do ďalších rokov. Ďakuje−
me Vám za Vašu starostlivosť, obetavosť a lásku.
Vaša dcéra a synovia s rodinami
Každý deň je príležitosťou tešiť sa z nového rána,
venovae úsmev, radu, pomoc i vaku.
V týchto dňoch, pri príležitosti životného jubilea,
sa chceme poďakovať nášmu duchovnému otcovi
Pavlovi Nižníkovi. Úprimné Pán Boh zaplať za
všetky Vaše námahy, ktoré vykonávate v našej
farnosti na poli duchovnom i hmotnom – rekon−
štrukcia farskej budovy, oprava farského chrámu
i výstavba nového chrámu v Kežmarku.
Vyprosujeme Vám hojnosť Božích milostí, ochra−
nu Presvätej Bohorodičky a pevné zdravie,
duchovnú radosť, optimizmus i veľa síl, aby sme
sa i naďalej radi stretávali s Vami ako láskavým
a milým kňazom.
Ruka Pánova nech Vás sprevádza vo Vašom
zodpovednom a náročnom poslaní.
Na mnoho rokov, šťastných rokov
vďační veriaci z Ľubice a Kežmarku
Dňa 20.12. 2004 sa dožíva v zdraví a v pohode
plných 100 rokov náš otec, dedko a pradedko
Štefan Novotný zo Slovi−
niek. Do ďalších rôčkov
ešte veľa slnka, veľa šťastia
a lásky, predovšetkým hoj−
nosť Božieho požehnania,
pevné zdravie a pohodu
v kruhu blízkych mu so
všetkou úctou želá jeho
sedem detí so svojimi rodi−
nami – 16 vnúčat a 13
pravnúčat – z celého Slovenska i z Česka.
Da blaho Vam budet i dolholiten živ budete na
zemli!
Dňa 14. novembra 2004 uplynie 50 rokov od
ordinácie titulárneho arcidekana o. Michala
Hulaja. Pri tejto príležitosti sa k radu gratulantov
pripájame aj my, gréckokatolícki veriaci z obce
Rudlov v okrese Vranov nad Topľou.
Drahý náš bývalý duchovný otec, úprimne sa
tešíme spolu s Vami z tohto pekného jubilea. 32
rokov ste slúžením svätej liturgie obnovovali
najsvätejšiu obetu na kríži a udeľovaním sviatostí
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Dňa 9. decembra 2004 oslávi naša mamička,
babička a prababička Helena Vasiľová z Miča−
koviec svoje 75. narodeni−
ny. Je to príležitosť pre nás,
vašich päť detí, aby sme sa
zamysleli nad veľkým da−
rom, ktorý nám Boh dáva
tým, že vás máme.
Mama, s veľkou láskou ste
nás kládli do kolísky, stáli
ste pri nás v chorobe, tešili
sa s nami v radosti, karhali
nás, keď sme vybočili zo správnej cesty a aj teraz
nás viete usmerniť a poradiť.
Do ďalších rokov vám vyprosujeme hojnosť
Božích milostí, ochranu Bohorodičky, veľa lásky,
našej vďaky, pokoja a zdravia. S úctou 5 detí,
12 vnúčat a 4 pravnúčatá.

Gratulujeme
Dňa 23.11.2004 na TF KU v Košiciach preniesol
v rámci konania na vymenovanie profesora
inauguračnú prednášku Doc. ThDr. Peter Štu−
rák, PhD., na tému Blahoslavený biskup−muče−
ník P. P. Gojdič, OSBM, a jeho prínos pre Katolícku
cirkev na Slovensku.

Dar
ovali na Slovo − Ďakujeme
Darovali
Anna Kmeťová, Humenné – 50 Sk; Štefan Viros−
tek, Helcmanovce – 50 Sk; Magdaléna Horvátho−
vá, Koškovce – 40 Sk; Emília Havadejová, Prešov

Vďaka za pomoc mladému misionárovi
pátrovi Miroslavovi v Jarosľavli
MIVA Slovensko, n. f., ďakuje všetkým, ktorí
pomohli zozbierať potrebné peniaze na kúpu
auta pre nášho mladého misionára P. Mirosla−
va Foriša, SVD, ktorý seje Božie slovo v Jaros−
ľavli v Rusku. Páter Foriš pôsobí vo Farnosti
Povýšenia sv. Kríža. Pod duchovnú správu pát−
ra Foriša patria aj menšie skupinky veriacich
v Rybínsku a Novoe, vzdialených 100−160 km
od Jaroslavli.
Podľa ruských zákonov si musia aj misio−
nári každý polrok obnoviť vízum pre pobyt
v Rusku. Tak urobil aj p. Foriš koncom októbra.
No okrem víza si odváža zo Slovenska do Rus−
ka aj motorového pomocníka – nové auto
Daciu Solenzu, ktoré mu kúpila 28. októbra
2004 MIVA Slovensko, n.f., vďaka štedrosti
darcov. MIVA Slovensko, n.f. na projekte
pomoci P. Forišovi získala spoluúčasť aj MIVA
Rakúsko a MIVA Poľsko, ktoré spolu uhradili
polovicu kúpnej ceny auta P. Forišovi. Takto
nám zostali peniaze, za ktoré chceme kúpiť
auto aj pre ďalšieho slovenského misionára,
redemptoristu o. Petra Gerberyho na Ukrajine.
Otec Peter pracuje v Mukačevskej eparchii,
ktorú spravuje vladyka Milan Šášik. Konkrétne
spravuje gréckokatolícke farnosti Pidpolozzia
a Nižní Vorota s deviatimi pridruženými

– 50 Sk; Milan Torma, Košice – 150 Sk; Arcibrat−
stvo sv. ruženca, Falkušovce – 1000 Sk; Helena
Valigová, Tatranská Kotlina – 40 Sk; Mária Čur−
mová, Dúbravka – 150 Sk; Magdaléna Timurová,
Sabinov – 50 Sk; Michal Antoš, Sabinov – 50 Sk;
Anna Šuťáková, Sabinov – 50 Sk; P. Tarzícius Ján
Krstiteľ Gajdoš, O. Praem., Fintice – 150 Sk;
Terézia Kužmová, Sabinov – 50 Sk; Anna Šoltý−
sová, Lukov – 50 Sk; Anton Palenčár, Ruská Nová
Ves – 100 Sk; Vincent Milenký, Ruská Nová Ves
– 250 Sk; Iveta Čekanová, Hanigovce – 100 Sk;

Inzer
cia
Inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon,
sôch a zlátenie. Oprava a ladenie organov.
Pokrývanie kostolných striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/659 31 39, 0905 – 389 162
www.reart.szm.sk
Renovácia a výroba sakrálnych diel – oltáre,
ikonostasy, ikony, drevorezby, krížové cesty,
jasličky, zlatenie.
Tel.: 0907 465196; www.kost@centrum.sk
Litur
gie v Martine a Ružomberku
Liturgie
Sväté liturgie v Kostole Povýšenia sv. Kríža
Martin − Priekopa Po, St, Pi: 16.30 hod. / Ne:
08. hod. (v 2. ned. v mesiaci sv. lit. vo farskom
kostole v Martine o 16. hod.)
Sväté liturgie v Kostole otcov Jezuitov v Ru−
žomberku v 2. nedeľu v mesiaci o 10.30 hod.
Sväté liturgie v UPC biskupa Vojtašáka, kapln−
ka na FF Ružomberok každý utorok o 19. hod.
Litur
gie v P
rahe
Liturgie
Prahe
V Prahe v Kostole Kozmu a Damiána na Vyše−
hradskej ulici sa slúžia slovenské gréckoka−
tolícke liturgie každú stredu, nedeľu a vo
sviatky, vždy o 17. hod.

obcami. V nedele a sviatky musí prekonať za
roztratenými veriacimi, ktorých je teraz asi
tisíc, okolo sto kilometrov.
Chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí
poslali svoj milodar na misionárske auto.
Zároveň tlmočím poďakovanie a pozdrav aj
p. Miroslava Foriša, ktorý všetkých darcov
s vďakou zahŕňa do svojich modlitieb.
K vďake pripájam aj prosbu pre čitateľov
Slova o pomoc pri kúpe motorového vozidla
aj pre otca redemptoristu Petra Gerbéryho.
Milodary môžete posielať na účet: MIVA
Slovensko, n. f., Brančská 7, 851 05 Brati−
slava, č. účtu: 4030 030 807/3100, Ľudová
banka, Jesenského 2, 810 00 Bratislava.
Ľubomír Matejovič

L I T U R G I C K Ý K A L E N D Á R 6. − 31. DECEMBER 2004
Pondelok 6. 12. − Náš otec svätý Mikuláš Di−
votvorca, arcibiskup lykijskej Myry. Predob−
razujúce antifóny. Menlivé časti arcibiskupovi
Mikulášovi. Hebr 13, 17−21, zač. 335; Lk 6, 17−
23a, zač. 24.
Utorok 7. 12. − Predprazdenstvo Počatia Pre−
svätej Bohorodičky. Náš otec svätý Ambróz,
milánsky biskup. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti z predprazdenstva Počatia. Radové
čítania: 2 Tim 3, 16−4, 4, zač. 297; Lk 19, 45−48,
zač. 98. svätej Anne: Gal 4, 22−31, zač. 210 b; Lk
8, 16−21, zač. 36.
Streda 8. 12. − Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou. Prikázaný sviatok. Predobrazu−
júce antifóny. Menlivé časti z Počatia. Myrovanie.
Flp 2, 5−11, zač. 240; Lk 10, 38−42; 11, 27−28,
zač. 54. alebo Hebr. 9, 1−7, zač. 320; Lk 1, 24−28,
zač. 3.
Štvrtok 9. 12. − Náš prepodobný otec Pata−
pios. Do 15. decembra sú menlivé časti takto:
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Počatia.
Tit 1, 5−2, 1, zač. 300 b; Lk 20, 9−18, zač. 100.
Piatok 10. 12. − Svätí mučeníci Ménas, Her−
mogenés a Eugraf. Tit 1, 15−2, 10, zač. 301; Lk
20, 19−26, zač. 101.
Sobota 11. 12. − Náš prepodobný otec Daniel
Stĺpnik. Ef 1,16−23, zač. 218; Lk 12, 32−40, zač.
67.
Nedeľa 12. 12. − Nedeľa svätých Praotcov. Náš
prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimi−
tuntský biskup. Radový hlas je tretí, evanjelium
na utierni šieste. Predobrazujúce antifóny. Tropár
z 3. hlasu, z Počatia a svätým Praotcom. Sláva:
kondák Praotcom. I teraz: kondák z Počatia. Pro−
kimen a Aleluja Praotcom. Pričasten nedeľný
(Chváľte Pána) a Praotcom (Radujte sa). Kol 3, 4−
11, zač. 257; Lk 14, 16−24, zač. 76.
Pondelok 13. 12. − Svätí mučeníci Eustratios,
Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Pred−
obrazujúce antifóny. Tropár Počatia a mučeníkom.
Sláva: kondák mučeníkom; i teraz: kondák Poča−
tia. Prokimen, aleluja a pričasten Počatia a muče−
níkom. Radové čítanie: Hebr 3, 5−11.17−19, zač.
308; Lk 20, 27−44, zač. 102. Mučeníkom Ef 6, 10−
17, zač. 233; Lk 21, 12−19, zač. 106.
Utorok 14. 12. − Svätí mučeníci Tyrsos, Leu−
kios, Filemon, Apollónios a Kallinik. Hebr 4,
1−13, zač. 310; Lk 21, 12−19, zač. 106.
Streda 15. 12. − Svätý hieromučeník Eleute−
rios. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdej−
ský arcibiskup. V tento deň sa zakončuje svia−
tok Počatia Bohorodičky. Hebr 5, 11−6, 8, zač. 312;
Lk 21, 5−7. 10−11. 20−24, zač. 104.
Štvrtok 16. 12. − Svätý prorok Aggeus. Každo−
denné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. Hebr 7,
1−6, zač. 315; Lk 21, 28−33, zač. 107.
Piatok 17. 12. − Svätý prorok Daniel. Traja svä−
tí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. Každo−
denné antifóny. Menlivé časti z piatka. Hebr 7,
18−25, zač. 317; Lk 21, 37−22, 8, zač. 108.
Sobota 18. 12. − Sobota pred Kristovým naro−
dením. Svätý mučeník Sebastián a jeho spo−
ločníci. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo
soboty. Gal 3, 8−12, zač. 205; Lk 13, 18−29, zač.
72.

Nedeľa 19. 12. − Nedeľa pred Kristovým na−
rodením – svätých Otcov. 29. nedeľa po Päť−
desiatnici. Svätý mučeník Bonifác. Radový hlas
je štvrtý, evanjelium na utierni siedme. Predobra−
zujúce antifóny. Tropár zo 4. hlasu a svätým
Otcom. Sláva: i teraz: kondák Otcom. Prokimen
a aleluja iba Otcom. Pričasten nedeľný (Chváľte
Pána) a Otcom (Radujte sa). Hebr 11, 9−10.17−
23.32−40, zač. 328; Mt 1, 1−25, zač. 1.
Pondelok 20. 12. − Predprazdenstvo Narode−
nia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bo−
honositeľ. Predobrazujúce antifóny. Tropár a kon−
dák z predprazdenstva. Prokimen, aleluja
a pričasten z pondelka. Hebr 8, 7−13, zač. 319;
Mk 8, 11−21, zač. 33.
Utorok 21. 12. − Svätá mučenica Juliána. Pred−
obrazujúce antifóny. Tropár a kondák z predpraz−
denstva, prokimen, aleluja a pričasten z utorka.
Hebr 9, 8−10.15−23, zač. 321; Mk 8, 22−26, zač.
34.
Streda 22. 12. − Svätá veľkomučenica Anas−
tázia. Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák
z predprazdenstva, prokimen, aleluja a pričasten
zo stredy. Hebr 10, 1−18, zač. 323; Mk 8, 30−34,
zač. 36.
Štvrtok 23. 12. − Desiati svätí mučeníci z Kré−
ty. Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák
z predprazdenstva, prokimen, aleluja a pričasten
zo štvrtka. Hebr 10, 35−11,7, zač. 326; Mk 9, 10−
16; zač. 39.
Piatok 24. 12. − Predvečer narodenia Pána.
Svätá mučenica Eugénia. Pôstny deň. Krá−
ľovské hodinky – ráno, liturgické rúcho pôstnej
farby. Čítania: Na prvej Mich 5, 1−3; Heb 1, 1−12,
zač. 303; Mt 1, 18−25, zač. 2. Na tretej Bar 3, 36−
4, 4; Gal 3, 23−29, zač. 208; Lk 2, 1−20, zač. 5. Na
šiestej Iz 7, 10−16; 8,1−4.9−10; Heb 1, 10−2, 3,
zač.304; Mt 2, 1−12, zač. 3. Na deviatej Iz 9, 5−6;
Heb 2, 11−18, zač. 306; Mt 2, 13−23, zač. 4.
Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého .
Liturgické rúcho svetlé. Vchod s evanjeliárom (a
kadidlom). Po „Svetlo tiché“ veľký prokimen
sviatku: Hl. 7.: „Ktorý boh je taký veľký ako náš
Boh...“ – „Kto Boh vélij jáko Boh náš...“ (Ž 77 (76),
14b−15a) s troma medziveršami (Ž 77(76),
15b.11.12). Parameje: 1. Gn 1, 1−13; 2. Num 24,
2−3.5−9.17b−18; 3. Mich 4, 6−7; 5, 1−3. Tropár so
svojimi veršami. 4. Iz 11, 1−10; 5. Bar 3, 36−4, 4;
6. Dan 2, 31−36.44−45; Tropár so svojimi veršami.
7. Iz 9, 5−6; 8. Iz 7, 10−16; 8, 1−4.9−10. Malá
jekténia s voshlasom: „Lebo si svätý...“. „Svätý Bo−
že“. Prokimen, aleluja a pričasten (Chváľte Pána)
z Predvečera. Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva
„Z teba, Milostiplná“. Hebr. 1, 1−12, zač. 303; Lk
2,1−20, zač. 5. Na konci svätej liturgie po prepus−
tení (po odpuste) všetci stojac spievame tropár zo
sviatku Narodenia Pána, hl. 4: „Narodenie tvoje,
Kriste, Bože náš...“. Sláva: i teraz: kondák 3. hl.:
„Dnes Panna rodí večného Boha...“.V noci: Veľké
povečerie s lítiou a utierňou.
Poznámka: Súradnice čítaní platia pri používaní slovenského prekla−
du: Sväté písmo Starého i Nového zákona, SÚSCM, Rím 1995.

Sobota 25. 12. − Narodenie podľa tela nášho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikáza−
ný sviatok. Menlivé časti z Narodenia. Myrova−
nie. Gal 4, 4−7, zač. 209; Mt 2, 1−12, zač. 3.
Nedeľa 26. 12. − Nedeľa po Kristovom naro−
dení. 30. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka

svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca,
kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata. Zhro−
maždenie k Presvätej Bohorodičke. Radový
hlas je piaty, evanjelium na utierni ôsme. Pred−
obrazujúce antifóny. Vchod: „Poďte, pokloňme sa...
z Panny narodený...“ Tropár z 5. hlasu, z Narode−
nia a svätých. Sláva: kondák o svätých, I teraz:
kondák z Narodenia. Prokimen z hlasu a svätým
(t. j. z nedele po Narodení). Aleluja svätým.
Pričasten: nedeľný (Chváľte Pána) a svätým
(Radujte sa). Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva
„Zvelebuj” a IX irmos z Narodenia. Čítania z ne−
dele po Narodení: Gal 1, 11−19, zač. 200; Mt 2,
13−23, zač. 4.
Pondelok 27. 12. − Svätý apoštol, prvomu−
čeník a archidiakon Štefan. Náš prepodobný
otec a vyznávač Teodor Popísaný. Predobra−
zujúce antifóny. Vchod: „Poďte ... z Panny naro−
dený ...“. Menlivé časti z Narodenia a svätému
Štefanovi. Sk 6, 8−7, 5a; 7, 47−60, zač. 17; Mt 21,
33−42, zač. 87.
Utorok 28. 12. − Svätí 20 000 mučeníci upálení
v Nokodémii. Predobrazujúce antifóny. Vchod:
„Poďte, pokloňme sa... z Panny narodený...“
Menlivé časti z Narodenia. Hebr 12,25−26; 13, 22−
25, zač. 333; Mk 10, 2−12, zač. 43.
Streda 29. 12. − Sväté deti, ktoré dal Herodes
povraždiť v Betleheme, aby zabil Krista. Náš
prepodobný otec Marcel, igumen kláštora
mníchov stáleho bdenia. Predobrazujúce
antifóny. Vchod: „Poďte, pokloňme sa... z Panny
narodený...“ Menlivé časti z Narodenia a svätým
deťom. Čítania: radové: Jak 1, 1−18, zač. 50; Mk
10, 11−16, zač. 44. sv. deťom: 2 Kor 5, 15−21, zač.
180; Mt 2, 13−23, zač. 4.
Štvrtok 30. 12. − Svätá mučenica Anýzia. Pred−
obrazujúce antifóny. Vchod: „Poďte, pokloňme sa...
z Panny narodený...“ Menlivé časti z Narodenia.
Jak 1, 19−27, zač. 51; Mk 10, 17−27, zač. 45.
Piatok 31. 12. − Naša prepodobná matka Me−
lánia Rímska. V tento deň sa zakončuje svia−
tok Kristovho narodenia. Posledný deň ob−
čianskeho roka. Voľnica. Predobrazujúce antifóny.
Vchod „Poďte, pokloňme sa... z Panny naro−
dený...“ Menlivé časti z Narodenia. Poďakovanie
za prijaté dobrodenia – (Ďakovný akatist alebo
moleben...).

Čítania zo soboty po Narodení: 1 Tim 6, 11b−16,
zač. 288; Mt 12, 15b−21, zač. 46b.
Vojtech Boháč

LITURGICKÝ SLOVNÍK
Žalm – je jedna zložka zo 150 žalmov,
ktoré sa modlia skoro pri všetkých boho−
službách. Najfrekventovanejším žalmom je
50. žalm – Zmiluj sa, Bože, nado mnou –
Pomiluj mja Bože.
Žertveník – je prípravný stolík na severnej
strane svätyne. Na ňom sa vykonáva príprava
chleba a vína k Božskej liturgii (prosko−
mídia). Po svätom prijímaní t kňaz prináša
Eucharistiu, ktorú požíva on alebo diakon.
Na žertveníku je zvyčajne ikona Narodenia
Ježiša Krista alebo výjav z Getsemanskej
záhrady.
Spracovali: Anna Porhinčáková
Vojtech Boháč
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