
Milí katechéti, 

pravdepodobne  ste  sa  už  stali  súčasťou  debát

o tom, aká je „tá dnešná mládež“. Iste mi dáte za

pravdu,  že  mnohé  z nich  končia  konštatovaním,

ako bolo „za našich čias“  lepšie,  či  povzdychom

plným neistoty, ba až strachu z nejasnej budúcnosti.   Pred niekoľkými

dňami skončila v Ríme Synoda o mladých. Mohlo by sa zdať, že to bola jedna z presne tých debát

o dnešnej mládeži, plná nostalgie za krásnou minulosťou a zdesením nad tým, čo čaká náš svet

s touto  generáciou  mladých.  A hoci  tam  možno  zazneli  aj  takéto  postoje,  oveľa  viac  svietia

vyjadrenia biskupov, ktoré sa vymykajú bežným debatám o mladých. Za všetky uvediem jeden,

ktorý mňa osobne veľmi oslovil.  Bolo to vyjadrenie pre Vatican news mons.  Dávida Bartimeja

Tencera,  Slováka,  ktorý  pôsobí  ako  biskup  Reykjavíku  a na  synode  zastupoval  Konferenciu

biskupov Škandinávie. Na adresu akéhosi strachu z budúcnosti povedal: 

„Za tridsať rokov tu už  veľká časť  z nás  nebude,  už budeme v Abrahámovom lone.  Ale

napriek tomu Cirkev pôjde ďalej, napriek tomu bude obľúbená, napriek tomu bude ďalej

tým mystickým telom Kristovým a bude vedená novými biskupmi,  bude tam nový pápež,

budú noví kňazi, noví rehoľníci, noví rodičia. A zaujímavé je, že či im teraz veríme alebo

neveríme, aj tak to budú oni. Z ich generácie budú tí noví biskupi, nový pápež, noví kňazi,

noví rodičia. Tak isto sa aj oni potom budú trápiť so svojimi deťmi a budú hovoriť, že tá

dnešná mládež, to už nie je to, čo bývalo.“ 

A prečo ma toto vyjadrenie oslovilo? Lebo nestojí na onom strachu z budúcnosti pri pohľade na

dnešnú mládež. A taktiež nie je plné sladkých rečí o sile a entuziazme mladých, ktoré však nemajú
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jasnú víziu. Vyjadrenie biskupa Tencera je jednoducho konštatovanie, že ak Boh dá, budúcnosť tu

jednoducho bude.  A bude tvorená  v prvom rade  Božou prozreteľnosťou.  Budúcnosť tu  bude.  A

závisí od nás, akých mladých tam pošleme. Koniec koncov my rozhodujeme, akú tvár bude mať

budúcnosť.  My  tam  pošleme  budúcich  otcov  a matky,  kňazov  a zasvätené  osoby,  členov

spoločnosti, či jej vodcov. 

Ukazuje sa teda, že debaty o „tej dnešnej mládeži“ je potrebné rozšíriť o pohľad na nás samých.

A reči o budúcnosti zamerať na dnešok. Nikto z nás nevie zaručiť, aká bude budúcnosť. Avšak dnes

vieme  urobiť  všetko  preto,  aby  hodina  náboženstva  (aspoň  z našej  strany)  bola  zaujímavým

vnáraním sa do tajomstva Pravdy a nie iba povinnou jazdou v školskom rozvrhu. Vieme sa usilovať

o to, aby náš osobný príklad sa mohol stať inšpiráciou pre lepší život. Vieme byť verní svojmu

povolaniu  a usilovať  sa  s radosťou prežívať  povolanie  do  manželstva,  kňazstva,  či  zasväteného

života. Vieme toho urobiť oveľa viac, ako len očakávať. 

Do toho všetkého sebe i vám prajem odvahu a spoluprácu so Svätým Duchom. 

o. Milan Kmec 

(Predseda Rady pre mládež Košickej eparchie, Duchovný správca CSOŠ sv. Jozafáta)
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Biblická olympiáda, Biblická súťaž, Výtvarná biblická súťaž 
▪ BO (2. stupeň ZŠ a SŠ) – predmet súťaže: Rút, 1Kr, Mt.  Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť
Pánovi. 
▪ VBS „Biblia očami detí a mládeže“ je tematicky zameraná na knihy Rút, 1Kr, Mt.
▪ BS  - B. kat. (3. – 4. roč. ZŠ) predmetom súťaže je Rút,1Kr, Mt. Témy pre A. kat. (1 - 2. roč. ZŠ)
sú z biblického učiva pre 1. a 2. roč. ZŠ. 
▪ Všetky propozície, študijné texty, komentáre, metodické pokyny a vzory úloh na triedne a školské
kolá BO, BS a VBS budú k dispozícii na www.grkatke.sk a budú zaslané do Vašich e-mailových
schránok.
▪  Prosíme,  pozorne  čítajte propozície,  aby  nedochádzalo
k zbytočným nedorozumeniam!  

Projekt  "Východní  svätí  pre  súčasnosť"  – výchovný
katechetický projekt, ktorého cieľom je spoznávanie svätcov
východného  obradu.  Predmetom  projektu  sú  svätí
Sedmopočetníci.  Propozície  a  metodické  pokyny  budú
zaslané e-mailom a uverejenené na www.grkatke.sk.

Poverenie na vyučovanie NV  a  štatistické tabuľky - Každý
farár, ktorému vo farnosti vyučuje NV katechéta, diakon alebo iný kňaz, má pre tohto katechétu
vyhotoviť Poverenie  na vyučovanie NV pre školu a pre DKÚ a zaslať nám ho do  15. 9. 2018. 
▪ Do 30. 9. 2018 je potrebné zaslať na DKÚ vyplnené štatistické tabuľky. Vypĺňajú ich katechéti
a kňazi, ktorí vyučujú NV a to za každú farnosť. V tlačivách je potrebné uvádzať iba počty žiakov
prihlásených na gréckokatolícke NV/N podľa prihlášok (nie na rímskokatolícke NV/N, aj keď ich
učíte – tých vykazujete na rímskokatolícke DKÚ!). V prípade spojených ročníkov, uvádzajte počet
žiakov každého ročníka zvlášť! Dôležitým údajom je aj celkový počet žiakov v ročníku – bez toho
sa  štatistika  urobiť  nedá!  Vzor štatistickej  tabuľky nájdete  na  grkatke.sk  –  katechetický úrad  /
dokumenty.

Vzdelávanie 
▪ Metodické semináre (MS): predbežný plán:
- august 2018: otvorenie šk.roka; 
- 24.10. 2018: Exegéza kníh 1Kr, Rút, Mt.
- február 2019: seminár s pedagogicko-psychologickým zameraním;
- jún 2019: seminár s liturgickým zameraním.
Pozvánky na všetky vzdelávania budú zasielané priebežne e-mailovou poštou z DKÚ a uverejnené
na stránke DKÚ. 
▪ Účasť na odborných vzdelávacích podujatiach je jednou z podmienok vlastnenia Kanonickej misie
a vyžaduje sa minimálne 2x v šk. roku! 

 Duchovné cvičenia (DCv.) Duchovné cvičenia sa uskutočnia 15.-17. februára 2019 v kláštore 
bratov redemptoristov v Michalovciach. Exercitátor: o. Metod Lukačik, CSsR.
Nahlasovanie prostredníctvom e-mailu na DKÚ. Pozvánky budú zaslané z DKÚ pred DCv.
▪ Účasť na nich je jednou z podmienok udržania Kanonickej misie a vyžaduje sa aspoň  raz za 3
roky!
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DOCAT

Docat je zrozumiteľné a prerozprávanie náuky o spoločnosti a sociálnej
náuky, ako ju rozvíja Katolícka cirkev vo svojich najdôležitejších

dokumentoch. Kniha je rozdelená do 12 kapitol, ktoré sa zameriavajú
napríklad na tieto problémy: Cirkev a sociálne otázky; dôstojnosť ľudskej

osoby; rodina ako základ spoločnosti; ľudská práca; hospodárstvo, politické
spoločenstvo, medzinárodné spoločenstvo, životné prostredie, vojna a mier.

Celá náuka je podávaná formou otázok a odpovedá, takže celá kniha 
obsahuje 328 precízne formulovaných otázok a odpovedí. Na konci každej 
odpovede sa nachádzajú odkazy na príslušné články v Youcate, Katechizme 
Katolíckej cirkvi a v Kompendiu sociálnej náuky Cirkvi. Túto knihu dáva do
rúk mladej generácie pápež František, čím nadväzuje na gesto emeritného 
pápeža Benedikta XVI., ktorý mladým dal do rúk Youcat (Katechizmus 

Katolíckej Cirkvi pre mladých).

Y- Biblia

Najnovšia publikácia z edície Youcat prináša výber textov Starého i
Nového zákona, doplnený o úvody a vysvetlivky biblických reálií. Dopĺňajú
ju krásne fotografie zo Svätej zeme, ale aj myšlienky známych osobností či
svätcov. Knižka je výbornou pomôckou pre tých, ktorí chcú lepšie spoznať
Sväté písmo. Nezaujme iba mladých a dospievajúcich, ale aj hľadajúcich,
konvertitov a tých, ktorí doteraz nemali odvahu pustiť sa do dobrodružstva

knihy kníh.

Výber hlavných textov je volený veľmi pútavo, dopĺňa ich úvod do
konkrétnej knihy a množstvo citátov po okraji jednotlivých kníh, ktoré texty
ozrejmujú, stručne vysvetľujú či prinášajú reakcie ľudí na ich čítanie.

Svätí Cyril a Metod a ich piati najvýznamnejší slovenskí učeníci a spolupracovníci – svätí Gorazd,
Kliment, Naum, Angelár a Sáva sú známi aj ako svätí Sedmopočetníci. Stáli pri zrode slovenskej
cirkevnej provincie a tým i slovenskej štátnosti, kultúry a vzdelanosti, lebo udelenie moravsko-
panónskeho arcibiskupského stolca Metodovi v Ríme roku 869 fakticky znamenalo aj uznanie

štátnej nezávislosti Slovenov-Slovákov na najvyššej politickej úrovni. Vo východnej cirkvi sa títo
siedmi muži označujú ako Apoštoli slovanských národov.  Liturgickú spomienku majú 27. júla, keď

si pripomíname sviatok sv. Gorazda a jeho spoločníkov.

GORAZD (+886?)  prvý  Slovák  na  arcibiskupskom  stolci,  európsky  vzdelanec  a  literát.  Po
Metodovi bol najdôležitejšou osobnosťou Slovenskej ríše (tzv. Veľkej Moravy) práve Gorazd. Mal
hodnosť učiteľa (profesora) na prvej slovenskej univerzite založenej sv. Konštantínom Cyrilom na
Devíne.  Nemáme  žiadne  stopy  po  jeho  účinkovaní  v  iných  krajinách  a  preto  je  veľmi
pravdepodobné, že krátko po vyhnaní učeníkov zahynul ako mučeník za staroslovenskú liturgiu.
Ostatky  svätého  Gorazda  sa  podľa  tradície  nachádzajú  v  Berate  (v  dnešnom  Albánsku).
Viacero žiakov sv. Cyrila a Metoda sa po vyhnaní uchýlilo do Bulharska, Macedónie a Dalmácie.
Pri Ochridskom jazere vznikla hlaholská škola. Bola to po Devíne na Slovensku už druhá slovanská
univerzita v Európe, vďaka čomu sa Ochrid stal najznámejším slovanským kultúrnym centrom. Jej
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najväčšími osobnosťami boli sv. Kliment Slovenský a sv. Naum, ktorých si Bulhari i Macedónci
ctia  ako  zakladateľov  a  patrónov  svojej  Ortodoxnej  cirkvi.

KLIMENT (+916) Slovenský bol zakladateľom univerzity v Ochride a  celej slovanskej písomnosti
v  starom Bulharsku.  Bol  pedagóg,  spisovateľ  a  ako  básnik  sa  vyspelou  hymnickou  štylistikou
zaradil medzi najvýznamnejších stredovekých poetov Európy. V roku 893 sa stal prvým biskupom
staroslovenského liturgického jazyka u južných Slovanov. Pochovaný bol v Ochride. Kliment je
jeho mníšske meno podľa rímskeho pápeža Klementa. Kliment, ako popredný vzdelanec sa stal
učiteľom na  prvej  slovenskej  akadémii,  ktorú  v  sídle  Rastislava  na  Devíne  založil  Konštantín
Filozof. Patril k najbližším spolupracovníkom arcibiskupa Metoda. Po jeho smrti sa Kliment spolu s
Gorazdom zúčastnil  obrany cyrilo-metodského diela  proti  Vichingovi  a  jeho spoločníkom. Keď
podvodom a  intrigami  získali  Frankovia  úplnú  moc,  zlikvidovali  Devínsku  akadémiu  a  zničili
všetky  staroslovenské  hlaholské  písomnosti.  Napokon  rozpútali  pohon  na  všetkých  stúpencov
staroslovenskej  liturgie.  Mladších  duchovných  predali  na  trh  otrokov  do  Benátok  a  tých
najvýznamnejších uväznili a mučili. Patril medzi nich aj Kliment. Vo februári 886, v čase krutých
zím,  ich  nahých  odvliekli  k  Dunaju  a  vyhnali  z  vlasti.
    Po strastiplnej ceste Panóniou sa Kliment spolu s Naumom a Angelárom dostali do Bulharska a v
roku 893 sa Kliment stal  prvým biskupom staroslovenskej liturgie na Balkáne.  Pri  Ochridskom
jazere zriadil hlaholskú školu, významné centrum slovanskej kultúry. Ako tvorca má nezvyčajne
umelecky  vycibrenú  štylistiku  hymnického  charakteru.  Zaraďuje  sa  medzi  najvýznamnejších
európskych spisovateľov stredoveku.  Jeho celoživotné  dielo,  svojim rozsahom ohromujúce,  má
zásadný  význam  pre  rozvoj  písomníctva  a  vzdelanosti  u  Slovanov.
    Kliment  účinkoval  v  Ochride  a  jeho  okolí  až  do  svojej  smrti.  Zomrel  ako  posledný  zo
Sedmopočetníkov  a  bol  pochovaný  v  Ochride  27.  júla  916.  Ako  protagonista  „Zlatého  veku
bulharskej  kultúry“  sa  Kliment  stal  národným svätcom Bulharov  a  je  oslavovaný ako učiteľ  a
zakladateľ  bulharskej  a  macedónskej  písomnej  kultúry.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Kliment Slovenský bol najplodnejším pokračovateľom misijného diela svätých bratov zo Solúna.
Svojou duchovnou i kultúrnou činnosťou sa Kliment spolu s Naumom stali apoštolmi Bulharov i
Macedóncov a nepriamo i väčšiny Slovanov. Preto bez zveličovania možno povedať, že takú istú
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úlohu akú zohrali  svätí  Cyril  a Metod u Slovákov, zohrali  Slováci Kliment a Naum u južných
Slovanov. 

NAUM (+910)  bol  známy ako učiteľ,  kňaz  a  rehoľník  s  menom Naum,  ktoré  má  svoj  pôvod
pravdepodobne od starozákonného proroka Nahuma. V rokoch 886-893 žil Naum v Preslave, potom
do roku 900 ako učiteľ v Ochride a napokon do roku 910 žil v kláštore sv. Archanjela Michaela pri
Ochridskom jazere,  ktorý  sám vybudoval.  Dodnes sa tu  nachádza  i  jeho hrob.  Položil  základy
macedónskeho mníšstva. Dodnes  sv. Nauma uctievajú ako divotvorcu a uzdravovateľa, najmä z
duševných chorôb.

ANGELÁR (+886)  patril  k  piatim najvýznamnejším slovenským učeníkom a  mal  titul  učiteľa.
Podieľal  sa  na  prekladoch  bohoslužobných  kníh  do  slovenského  jazyka.  Začiatkom r.  886  bol
uväznený a vyhnaný spolu s Klimentom a Naumom. Kruté zaobchádzanie nemeckých vojakov a
namáhavá cesta zrejme podlomili Angelárovo zdravie a skoro po príchode do Bulharska zomiera.
Jeho  smrť  sa  datuje  približne  na  koniec  roka  886.  Podľa  tradície  sa  jeho  ostatky  spolu  s
Gorazdovými nachádzajú v Berate.

SÁVA – pramene nám o jeho živote nedávajú takmer žiadne údaje. Viacerí bádatelia sa domnievajú,
že Sáva bol tým kňazom (alebo diakonom), ktorého si byzantský cisár Bazileos a pariarcha Fótios
ponechali pri Metodovej návšteve v Konštantínopole (okolo r. 882). Jeho meno nasvedčuje, že bol
mníchom. Nevieme kedy a kde zomrel, ani kde je pochovaný. Jeho úcta je známa zo začiatku 13.
storočia.
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Slovenskí učeníci Cyrila a Metoda

  Najstaršie písomné správy z 9. stor. o udalostiach v Slovenskej zemi, zvanej tiež Morava, označujú
Gorazda ako muža Slovenskej  zeme, no už tak priamo nehovoria o pôvode ostatných známych
učeníkov Cyrila a Metoda. Podľa zaužívanej mienky Kliment (prím. Ochridský), Naum a ostatní
stúpenci slovenskej liturgie,  ktorých v roku 886 z nášho územia vyhnal Viching, pochádzali  zo
starého  Bulharska  či  Macedónska.  Slovenský  slavista  Ján  Stanislav,  na  základe  jazykovedných
výskumov však už v roku 1977 podal dôkaz, že Kliment bol domáceho - slovenského pôvodu.

Priamu zmienku o pôvode učeníkov podáva len Krátky život Cyrilov, kde sa uvádza, že Filozofovi 
učeníci, s ktorými prišiel do Ríma, pochádzali z Moravy a Panónie: "Filozofa prijal pápež s láskou a
veľkou cťou. Nasledovali ho učeníci Filozofovi, ktorí boli z Panónie a Moravy. Prikázaním 
pápežovým vysvätení boli dvoma biskupmi, Formózom a Kondrachom."  Vieme, že medzi nimi bol
aj Kliment, lebo priamo v Ríme napísal Pochvalné slovo Cyrilovi, ktoré sa prednášalo pri pohrebe 
sv. Cyrila v roku 869. Podľa Života Naumovho bol v Ríme aj Naum. 

Proti všetkým zjavne historicky nepresným 
a nepravdivým tvrdeniam o  bulharskej 
identite Klimenta i Nauma stojí jednoznačné
vyjadrenie samotného Klimenta, že patrí k 
národu, kde Konštantín Filozof bol 
učiteľom. Pochvalné slovo Cyrilovi (PSC) 
nesie v záhlaví Klimentovo meno a niet 
príčin neveriť, že ho Kliment napísal. Je to 
pamiatka napísaná jemne kultivovaným a 
vyspelým staroslovenským jazykom.  V 
tomto diele sa sám Kliment štyri razy 
označuje za člena národa, ku ktorému 
Konštantín prišiel:
"Slovenskému národu, pohrúženému v 
nevedomosti a temnote hriechov, 
milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista a 
láska k ľuďom určila ho za pastiera 
(biskupa) a učiteľa." ...
Velebím výrečný jazyk tvoj, ktorým môjmu 
národu zahrmel si ako hrom, Trojvečného 
Božstva žiarou svietiac, mrak hriechov si 
odohnal.
Velebím cnostné ruky tvoje, ktorými môjmu
národu dážď Božieho poznania vzišiel, 
napájajúc rosou prýštiacou z Boha naše 
srdcia suchopárom hriechov vyprahnuté.
Velebím bohodvižné prsty tvoje, 
ktorými môjmu národu napísaná bola Božia 
múdrosť, utajená mnohým, odhaľujúc 
tajomstvá Božieho poznania oslobodzuje od

jarma hriechu.
Velebím zlatožiarne útroby tvoje, z ktorých môjmu národu prúdi živá voda padajúca z výšin skrze 
tvoje modlitby.“
Ikona sv. SEDMOPOČETNÍKOV z Beratu v Albánsku zobrazuje piatich z nich - sv.Cyrila, sv. Metoda, sv. 
Klimenta,
sv. Nauma a  sv. Sávu - ako stojacich a dvoch ako spiacich - sv.Gorazda a sv. Angelára. Táto Ikona, 
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nachádzajúca sa na ikonostase bývalého katedrálneho chrámu usnutia Bohorodičky, takto zobrazuje 
skutočnosť, že na tomto mieste sa nachádzajú ostatky sv. Gorazda a sv. Angelára.

Ján Stanislav na základe lexikálnej analýzy dochovaných pamiatok dospel k jednoznačnému 
názoru, že Kliment Ochridský, ako sa zväčša uvádza, má slovenský pôvod: „Metodových učeníkov 
viedol Gorazd a popri ňom Kliment. Obaja boli domáceho pôvodu.“ (J. Stanislav: Starosloviensky 
jazyk I.,  SPN, Bratislava 1978, s. 175) 

Písomné historické pamiatky hovoria o tom, že Konštantín Filozof Klimentovmu národu vykonal 
veľké dielo, ktorého svedok a spolupracovník bol práve Kliment. On je autorom textu Pochvala 
Cyrilovi napísaného bezprostredne po Cyrilovej smrti. Text Pochvaly Cyrilovi hovorí o 
Klimentovom národe a o Klimentovom vzťahu ku Konštantínovi. Kliment v tejto pamiatke 
označuje štyri razy národ, v ktorom Konštantín pred smrťou účinkoval slovným spojením „môjmu 
národu“, pričom text pochádzajúci z neskoršej juhoslovanskej redakcie tri razy tento výraz 
vynecháva. 

  Ján Stanislav upozornil, že v neskorších južnoslovanských odpisoch tohto diela prepisovači 
vynechali tie slová, ktoré svedčili o Klimentovom slovenskom pôvode a ďalej poznamenáva: "aj 
tento jav ukazuje, že vypúšťanie slova "jenzyk" vo význame "národ" nebolo náhodné a že malo 

odôvodnenie v 
pisárových 
znalostiach o tom, 
ktorého národa, - 
jenzyka - sa týkalo 
účinkovanie 
Konštantína 
Filozofa v 9. 
storočí."  Je zrejmé,
že južnoslovanský 
pisár si bol vedomý
toho, že pri 
pomenovaní Sloven

i  nejde o všeobecné 
pomenovanie 
slovanského 
národa, ako sa to 
dnes interpretuje, 
ale o konkrétny 
jeden 
národ Slovenov - 

Slovákov, ktorý nebol z pisárovej oblasti. Preto mal dôvod vynechať Klimentov slovenský národ a 
aktuálne ho prepísať tak, aby sa v ňom našli všetci Slovania. Najlepšie to vidieť na porovnaní dvoch
textov, ktoré uvádza J. Stanislav:

"Velebím zlatožiarne útroby tvoje, z 
ktorých môjmu národu prúdi živá voda..."

Sevastijanov rukopis  z 13. stor

"Velebím svetložiarne útroby tvoje, z 
ktorých všetkým krajinám prúdi živá voda..."

Záhrebský prepis  zo 14. stor.
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Kliment aj bližšie definuje „môj národ“, a uvádza jeho etnické i geografické  meno - Slovänьsku 
ęzyku . Išlo očividne o územie Slovenov pri Dunaji, dnešných Slovákov. Jazykové črty Pochvaly 
Cyrilovi ukazujú na 9. storočie a na kultúrny jazyk Moravy a Panónie. V jeho jazyku sú výrazné 
črty, známe ešte dnes v strednej slovenčine. 
Z kontextu vyplýva, že pôvodný text PSC napísaný Klimentom, vznikol priamo v Ríme, hneď po 
úmrtí sv. Cyrila ako spomienková reč pri jeho pochovávaní vo februári 869. Zo  Života 
Konštantínovho vieme, že v tom čase, do roku 869 Konštantín Filozof a Metod účinkovali v rámci 
slovanského sveta iba u moravských Slovenov. Z tohto dôvodu nemožno hovoriť o tom, že by autor
PSC, keď písal o "Slovenbsku ezyku"  mal na mysli aj nejaký iný slovanský národ, alebo dokonca 
všeobecne všetkých Slovanov, ako sa to obvykle nesprávne interpretuje, pretože v tom čase bola 
väčšina z nich ešte pohanská.
Ďalším dokladom, že Kliment mohol mať na mysli len národ moravských Slovenov je fakt, že 
označuje Cyrila za biskupa a učiteľa toho národa, ku ktorému prišiel: "Slovenskému národu, 
pohrúženému v nevedomosti a temnote hriechov, milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista a láska k 
ľuďom určila ho za pastiera (biskupa) a učiteľa." To, že Konštantín Filozof skutočne bol biskupom 
čiže pastierom Slovenov, potvrdzuje aj on sám vo svojej poslednej modlitbe: „A keď sa priblížila 
hodina, aby prijal pokoj večného odpočinku, sv. Cyril pozdvihol ruky k Bohu a so slzami v očiach 
sa modlil: „Pane Bože, ... vyslyš moju modlitbu a ujmi sa svojho stáda, ktoré si zveril mne  
nesúcemu nehodnému služobníkovi.“ (ŽK, XVIII. kap.)
Život Konštantína ako najvierohodnejší a dnes už aj historicky preverený prameň, ktorý bol 
napísaný za života jeho brata Metoda, vôbec nespomína žiadnu misiu u Bulharov, hoci veľmi 
podrobne opisuje misijnú činnosť Konštantína Filozofa. Ak by Konštantín pôsobil ako biskup 
kdekoľvek u južných Slovanov, iste by to bolo zaznamenané aj v encyklike patriarchu Fotia  z roku 
867, kde vypočítaval úspechy byzantskej cirkvi za obdobie svojho patriarchátu. O misii biskupa 
Konštantína Filozofa tu nebola žiadna zmienka.  Čiže byzantská cirkev pred rokom 863 nemala 
žiaden oficiálny podiel na kristianizácii starého Bulharska a Konštantínova moravská misia nebola 
iniciovaná zo strany Byzancie, ale vyžiadal si ju slovenský vladár Rastic. O pokresťančení 
Bulharov existujú  záznamy aj z Fuldských análov z rokov 864-867 (v tom čase tam bola zahrnutá 
aj časť Macedónska). Tu vidieť, že presne v tom čase, keď Cyril a Metod účinkovali už na Morave, 
bulharský knieža Boris žiadal od pápeža biskupov z Ríma, lebo dal vyhnať byzantských 

duchovných a neskôr sa touto požiadavkou obrátil aj 
na franského cisára. Pritom sám Boris bol pokrstený 
až v roku 864 -865, ako akt kapitulácie pred 
Byzantíncami.  Preto je zrejmé, že sv. Cyril bol 
učiteľom a biskupom výlučne len u moravských 
Slovenov - Slovákov.

 

Slovenskí vzdelanci Kliment a Naum v Ochride

                                                                                      

     Úlohu akú zohrali sv. Cyril a Metod u Slovákov,
takú  zohrali  ich  slovenskí  učeníci  u  južných
Slovanov. Na konci 9. storočia založili tzv. Ochridskú
univerzitu, vďaka čomu sa Ochrid stal najznámejším
slovanským kultúrnym centrom. Jej  zakladatelimi a
učitelmi  boli  dvaja  významní  Slováci  –  biskup  sv.
Kliment a kňaz a mních sv. Naum. Bola to po Devíne
na  Slovensku  už  druhá  slovanská  univerzita  v
Európe.  Škola  bola  umiestnená  v  kláštore,  ktorý  v
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centre  starého Ochridu na Plaošniku založil  sv.  Kliment  a  podľa prameňov vychovala  za dobu
svojho pôsobenia okolo 2500 študentov. 

                                     

  sv. Kliment Slovenský, biskup v Ochride

Sv.  Kliment,  dnes  patrón  a  ochranca
Ochridu,  bol  tiež  prvým  slovanským
biskupom  u  južných  Slovanov.  Bol
spisovateľ, poeta, pedagóg a pôsobil aj ako
lekár.  Preto  si  Macedónčania  ctia  sv.
Klimenta  Slovenského  spolu  s  jeho
slovenským  druhom,  sv.  Naumom,  ako
zakladateľov  a  patrónov  Macedónskej
Ortodoxnej  Cirkvi.  Navyše  Kliment
Slovenský  sa  ako  básnik  svojou  vyspelou
hymnickou  štylistikou  zaradil  medzi
najvýznamnejších  stredovekých  poetov
Európy.  Ako  je  známe  zo  životopisu  sv.
Klimenta, tento veľký učiteľ Slovanov si tu
vybudoval svoj vlastný hrob, kde bol v roku
916  aj  pochovaný.  Jeho  ostatky  sa  tu
nachádzajú dodnes.

 V  okolí  Ochridu,  na  hraniciach  s
Albánskom, sa nachádza Kláštor sv. Nauma.
Bol to prvý kláštor v tejto oblasti. Sv. Naum
ho založil v roku 900 a je tu tiež pochovaný.
Nachádzajú  sa  tu  na  pilieroch i  významné

glagolsko-cyrilské písmená prvého kláštorného kostola, ktoré sú svedectvom najstaršej slovanskej
gramotnosti  Balkánu.
 Sv. Klimenta i sv. Nauma považujú Bulhari pôvodom za Bulharov a Macedónci za Macedóncov,
ktorí  sa  vďaka  misii  sv.  Cyrila  a  Metoda  dostali  na  Slovensko.  Avšak  podľa  jazykovedných
výskumov  Jána  Stanislava,  možno  jasne  preukázať,  že  sv.  Kliment  pochádzal  zo  slovenského
národa a naopak nemožno vôbec preukázať, že by bol sv. Naum pochádzal z Balkánu. A hoci obe
ich mená znejú cudzokrajne, naznačujú, že obaja boli rehoľníci a svoje slovenské mená zanechali
po  vstupe  do  kláštora,  kde  na  znak  nového  duchovného  života  prijali  mená  mníšske,  obvykle
prevzaté od iných svätcov. Meno Kliment pochádza od patróna cyrilometodskej misie pápeža a
mučeníka  sv.  Klementa,  ktorého  ostatky  niesli  do  Ríma.  Meno Naum má pravdepodobne  svoj
pôvod  od  starozákonného  proroka  Nahuma.
 Ako  zaznamenávajú  oficiálne  pramene:  „Naumov  kláštorný  kostol  bol  podobný  kláštoru  sv.
Klimenta v Ochride, pretože tiež bol vybudovaný v tvare trojlístka.“ Z toho vidieť, že slovenskí
učeníci Cyrila a Metoda  - sv. Kliment aj sv. Naum, postavili svoje kostoly pri Ochridskom jazere
presne v tvare pôvodnej devínskej školy s trojlístkovou apsidou. To potvrdzuje, že slovenský chrám
na Devíne bol v histórii misie sv. Cyrila a Metoda najdôležitejší, a že tu sa nachádzalo jej centrum.
Môže to byť vážny doklad,  že skutočne prvá slovenská i  slovanská univerzita bola založená na
Devíne.

sv. Naum, slovenský učeník Cyrila a Metoda

http://www.hlaholika.sk/slovenski-ucenici
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Aktivita - Spájačka

Priraďte k menám správne udalosti zo života sv. Sedmopočetníkov

GORAZD                                                     -bol zakladateľom univerzity v Ochride                 

SÁVA -jeho a Gorazdove pozostatky nachádzajú v Berate.

NAUM  -prvý Slovák na arcibiskupskom stolci

ANGELÁR -divotvorca a uzdravovateľ, najmä z duševných chorôb

KLIMENT -bol tým kňazom, ktorého si cisár Bazileos a pariarcha
Fótios ponechali pri Metodovej návšteve v 
Konštantínopole

Spájačka -správme odpovede

GORAZD–  prvý Slovák na arcibiskupskom stolci
KLIMENT - Slovenský bol zakladateľom univerzity v Ochride

ANGELÁR- Podľa tradície sa jeho ostatky spolu s Gorazdovými nachádzajú v Berate.

NAUM- divotvorcu a uzdravovateľa, najmä z duševných chorôb.

SÁVA- bol tým kňazom (alebo diakonom), ktorého si byzantský cisár Bazileos a pariarcha Fótios
ponechali pri Metodovej návšteve v Konštantínopole

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej
nad Uhom rodičom Jánovi a Anne rodenej Kušnírovej.
Keď  mala  trinásť  rokov,  zomrela  jej  mama.  Po
jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré
si svedomito plnila. Žila veľmi jednoducho a skromne
v dobrej povesti  a nevinnosti.  Cez dobrú kresťanskú
výchovu vyzrela v silnú a zrelú osobnosť. Pravidelne
chodievala do kostola a na pobožnosti, pristupovala k
sviatostiam.  Rada  sa  modlievala  svätý  ruženec. 
Dňa  22.  novembra  1944  večer  prechádzali  cez  ich
dedinu vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov
vošiel opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou,
kde sa skrývala šestnásťročná Anna so svojou rodinou
a  ostatnými  ľuďmi.  V  tých  dňoch  sa  obliekala  do
čiernych šiat po nebohej matke, aby tak budila dojem
staršej  ženy  a  chránila  si  svoju  čistotu.  Otec  Anne
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povedal, aby dala vojakovi zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore do kuchyne. Po chvíli začal vojak na
Annu naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí, odmietla a volila si
radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak sa ponáhľal za ňou,
namieril zbraň  a  zakričal,  aby  sa  rozlúčila  s  otcom.  Hneď  nato  svoju  hrozbu  pred  očami  jej
otca uskutočnil a vypálil dve rany. Anna zomrela pri zvolávaní mien Ježiša, Márie a Jozefa. Kvôli
neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza.
Pohrebné  obrady  dodatočne  vykonal  vtedajší  farár  Anton
Lukáč  až  29.  novembra  1944.  Po  cirkevnom  pohrebe  do  matriky  zomrelých
zapísal poznámku: hostia sanctae castitatis (hostia svätej  čistoty). Podrobnejší záznam o jej smrti
urobil farár do farskej kroniky v Pavlovciach nad Uhom, kde dopísal, že Annu vo chvíľach, keď
odvážne  a  bez  zaváhania  bránila  svoju  čistotu,  posilňoval eucharistický  Kristus,  lebo  krátko
predtým pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. Svedectvo podpísalo päť svedkov. 
Neskoršia nepriaznivá spoločensko-politická situácia pre Cirkev na Slovensku neumožnila verejne
sa zaoberať procesom blahorečenia Anny Kolesárovej, ale existujú vierohodné záznamy, že už v
roku 1957 páter Michal Potocký SJ, rodák z Vysokej nad Uhom, zhromažďoval svedectvá o jej
živote  a  smrti.  Anna  Kolesárová  je  vzorom príkladného  kresťanského  života.  Jej  čistý  život  je
povzbudením  a  príkladom  pre mládež  a  rodiny.  Nápis  na  náhrobnom  kameni  výstižne
charakterizuje jej krátky, ale cnostný život: Radšej smrť ako hriech. Toto jej vnútorné nasmerovanie
k Bohu, z ktorého čerpala silu, sa naplno prejavilo v jej hrdinskej odvahe, keď sa postavila proti
morálnemu zlu a chránila si svoju dôstojnosť i čistotu aj za cenu obety vlastného života. 

Pavol Hudák a kol. - Dotyk radosti. O víťazstvách lásky.

Rok vydania 2009 pri príležitosti 10. výročia vzniku púti radosti vo
Vysokej nad Uhom. Je to kniha, ktorú písali mladí, je zbierkou cca 80
svedectiev mladých ľudí, ktorých oslovil príbeh Anny Kolesárovej.
Kniha  má  štyri  kapitoly  ako  štyri  charizmy,  ktoré  spontánne  sa
objavili  počas  prvých  desiatich  rokov  aktivít  v  rodisku  Anny
Kolesárovej (Anna, Púte, Domček, Dobrovoľníctvo).  

Magdaléna Rusiňáková – Anka Kolesárová

Rok  vydania  2017, od  autorky  Magdalény  Rusiňákovej.  Autorka
navštívila počas jedného víkendu skôr narodených vo Vysokej nad
Uhom a povypytovala sa ich na život počas vojny, na tunajšie zvyky
i na príbeh Anky ako ho vnímajú jej rodáci. Podarilo sa jej napísať
pútavý  románový  životopis,  ktorý  čitateľa  vtiahne  do  Ankinho
rodinného  prostredia  a  vykreslí  mu  lepšiu  predstavu  o  to,  čo  sa
počas jej 16. rokov života odohralo.  
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Perly nádeje

Sú to zvukové záznamy 86 svedectiev mladých, ktoré odzneli
na pútiach radosti, kde sa mladí delia s tým ako vstúpil Boh do
ich života cez príbeh Anky Kolesárovej i cez svedectvo života
iných. 

Obsah CD Perly nádeje:

úvod  do  svedectiev;  ako  Boh  koná  v živote;  o čistote;

o sebaprijatí  ;  o  stretnutí  s Bohom;  o  vzťahu  k rodičom;

oslobodenie  zo  závislosti  ;sila  modlitby;  svedomie;  sviatosť

zmierenia;  alkohol;  veštenie

a okultizmus;  vzťah  k Bohu;  o

stretnutí  so  Sv.  otcom;  Vysoká

a Anka 
BONUSY 

Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2018
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MODLITBA  ZA  SVÄTOREČENIE  BOŽEJ
SLUŽOBNICE ANNY KOLESÁROVEJ

Nebeský Otče,
Anna Kolesárová

ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo o bohatstve

vnútornej krásy každého človeka
a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.

Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby

(teraz prednes svoje prosby...)

a daj, aby sme ju mohli
uctievať na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.



Šk.

Počet
tried,
tried.
kolo

Počet
žiakov,
triedne
kolo

Počet
škôl,

školské
kolo

Počet
žiakov,
školské

kolo

Počet
škôl.,
dekan.
kolo

Počet
žiakov,
dekaná
t. kolo

Počet
škôl,

diecézne
kolo

Počet
žiakov,
diecézn
e kolo

Výtvar.
súťaž,
poč.
škôl

Výtvar
.

súťaž,
poč.

žiakov

ZŠ 53 353 31 235 26 78 6 18
MŠ 1
ZŠ 3

30

SŠ 22 210 11 76 10 30 2 6 1 2

Celk
om

75 563 42 311 36 108 8 24 6 32

Výsledky biblickej súťaže - metropolitné kolo

A. kategória BS (1. - 2. roč. ZŠ):
1. miesto: ZŠ s MŠ Čirč
2. miesto: ZŠ Milpoš
3. miesto: CSŠ Bardejov
4. miesto: CSŠ Sečovce
5. miesto: ZŠ Vinné
6. miesto: Gréckokatolícka farnosť Trebišov

B. kategória BS (3. - 4. roč. ZŠ): 
1. miesto: Farnosť Okružná  
2. miesto: ZŠ Dar.hrdinov Humenné
3. miesto: Gréckokatolícka farnosť Hrabské
4. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
5. miesto: ZŠ Komenského Trebišov
6. miesto: Gréckokatolícka farnosť Sobrance

Na celoštátnom kole Biblickej olympiády obsadilo družstvo za základné školy – ZŠ Bidovce 10.
miesto a za stredné školy Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice 5. miesto. 

Výsledky Biblickej súťaže a Biblickej olympiády eparchiálne kolo
A. kat. (1. – 2. roč. ZŠ): 
1. Farnosť Zosnutia Presv.Bohorodičky Trebišov
2. ZŠ Vinné Michalovce
3. CSŠ Sečovce
4. CZŠ s MŠ sv. Gorazda – Košice Ťahanovce
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5. Farnosť Bežovce, Sobrance
B. kat. (3. – 4. roč. ZŠ):
1. ZŠ Komenského Trebišov 
2. CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
3. Farnosť Sobrance 
4. ZŠ Vinné Michalovce
5. CSŠ Sečovce
6. ZŠ Gelnica

I. kat.
      1.   ZŠ  Bidovce

2. ZŠ M.R.Štefánika Trebišov
3. ZŠ Strážske Michalovce
4. CSŠ Sečovce
5. ZŠ Komenského Sobrance
6. ZŠ s MŠ Borša

II. kat.
1. GTA Košice
2. Gymnázium Komenského Trebišov

VÝTVARNÝ PROJEKT „VÝCHODNÍ SVÄTÍ PRE SÚČASNOSŤ“ 2018
Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Názov: Modlitba okolo chrámu. Meno a priezvisko: Aneta Palutková
Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
Miesto: 2. Názov: Púť. Meno a priezvisko: Eliška Takáčová
Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Názov: Ján Hirka- 7. prešovský eparcha. Meno a priezvisko: Veronika Macková
Škola: CSŠ Sečovce
Miesto: 2. Názov: Ján Babjak – eparcha prešovský Meno a priezvisko: Jakub Rinik
Škola: ZUŠ sv. Cecílie Sečovce
Miesto: 3 Názov: .Milan Lach – prešovský biskup. Meno a priezvisko: Štefan Lemeš
Škola: CSŠ Sečovce
Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Názov:. Prenos ikony z Prešova na putovanie po kraji. Meno a priezvisko: Adam 
Balkovič
Škola:ZUŠ sv. Cecílie Sečovce
Miesto: 2. Názov: Eparchiálny prešovský biskup – Ján Babjak. . Meno a priezvisko: Peter Ančočik
Škola: ZUŠ sv. Cecílie Sečovce
Miesto: 3. Názov: Zádušná sv. liturgia. Meno a priezvisko: Klára Rudíková
Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
Kategória: 6. (gymnáziá, stredné školy, stredné odborné školy, kvinta až oktáva osemročných 
gymnázií)
Miesto:1. Názov: Mons. Ján Hirka – 7. prešovský gréckokatolícky eparcha. Meno a priezvisko: 
Samuel Rinik
Škola:Cirkevné gymnázium Trebišov
Miesto: 2. Názov: Liturgia na hore Zvir. Meno a priezvisko: Michal Labanič
Škola: Cirkevné gymnázium Trebišov
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VÝTVARNÁ BIBLICKÁ SÚŤAŽ „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2018
Kategória: 1. (materské školy)
Miesto 1. Amália Demeterová, MŠ Nacina Ves, téma – Ježiš a deti
Miesto 2. Maroš Mandel, MŠ Nacina Ves, téma – Ježiš
zomiera na kríži
Kategória: 2. kat. (1. – 2. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Milena Kiiak, ZŠ Strážske, téma - „Hosanna!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“
Miesto: 2. Tomáš Savka, ZŠ Strážske, téma – 7 úrodných, 7
neúrodných rokov
Miesto: 2. Zara Zamboryová, ZŠ Strážske, téma - „Tento
človek bol naozaj Boží syn“
Miesto: 3. Nela Klobošičová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice,
téma- Ježiš v Getsemanskej záhrade.
Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Dorota Demeterová, ZŠ Strážske, téma - „Zachráň
si život! Neobzeraj sa za seba!“
1. Martina Zgaborová, CSŠ Sečovce, téma- „Bratia vhadzujú
Jozefa do studne“
Miesto: 2. Natália Lemešová, CSŠ Sečovce, téma – V
Benjamínovom vreci sa našiel strieborný pohár
2. Diana Dovcová, CSŠ Sečovce, téma – Jozef dostal od otca
nové šaty – bratia závidia.
Miesto: 3. Hana Gimerová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice, téma – Jozef v Egypte
Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Veronika Macková, CSŠ Sečovce, téma – Jozef vykladá faraónovi sen
Miesto: 2. Karolína Demeterová, ZŠ Strážske, téma - „Môj dom bude domom modlitby nie 
lotrovský pelech“.
Miesto: 3. Zuzana Lalkovičová, ZŠ Strážske, téma - „Nevystieraj ruku na chlapa a neubližuj mu“.
Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Katarína Cehulová, ZŠ Strážske, téma - „Nože rýchlo mi daj z toho červeného, som 
vyčerpaný.“
Miesto: 2. Adam Balkovič, ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, téma-
Boh povoláva Abraháma
Miesto: 3. Peter Tomčák, ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, téma-
Bratia predávajú Jozefa do otroctva
Kategória: 6. (G, SOŠ)
Miesto: 1. Jakub Bodnár, Cirkevné gymnázium
Trebišov, téma - „...potom ho vyviedli, aby ho
ukrižovali“
Miesto: 2. Samuel Rinik, Cirkevné gymnázium
Trebišov, téma – obetovanie Izáka
Miesto: 3. Mária Ceľuchová, Cirkevné gymnázium
Trebišov, téma - ...postavil Pánovi oltár a vzýval
meno Pánovo“
Miesto: 3. Michal Labanič, CSŠ Sečovce, téma –
bratia predávajú Jozefa do otroctva

16



Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018
 

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30)
 
Milí mladí,
Svetový  deň  mládeže  2018  predstavuje  ďalší  krok  vpred  na  ceste  prípravy  na  medzinárodné
stretnutie mladých, ktoré sa bude konať v januári 2019 v Paname. Táto nová etapa nášho putovania
spadá do roku, v ktorom je zvolané riadne zhromaždenie Biskupskej synody na tému: Mladí, viera a
rozlišovanie povolania.  Je to šťastná zhoda okolností.  Pozornosť,  modlitba a uvažovanie Cirkvi
budú zamerané na vás mladých, s túžbou pochopiť a predovšetkým prijať vzácny dar, ktorým ste
pre Boha, pre Cirkev a pre svet.
Ako už viete, rozhodli sme sa, že na tejto ceste nás má sprevádzať príklad a príhovor Panny Márie,
mladej ženy z Nazareta, ktorú si Boh vyvolil za matku svojho Syna. Ona kráča s nami ku synode i k
svetovým dňom mládeže v Paname. Minulý rok nás sprevádzali slová z jej chválospevu – „veľké
veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1, 49) – a naučili nás pripomínať si minulosť. Toho roku
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chceme spolu s ňou počúvať Boží hlas, ktorý nás povzbudzuje k odvahe a dáva nám potrebnú
milosť, aby sme mohli odpovedať na jeho povolanie: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk
1, 30). Sú to slová, ktorými sa Boží posol, archanjel Gabriel, obrátil na Máriu, jednoduché dievča z
malej galilejskej dediny.
 
1. Neboj sa!
Je pochopiteľné, že náhle objavenie sa anjela a jeho tajomný pozdrav: „Zdravas’, milosti plná, Pán s
tebou“ (Lk 1, 28), Máriu veľmi rozrušili, lebo ju prekvapilo odhalenie jej identity a jej povolania,
ktoré boli pre ňu dovtedy neznáme. Podobne ako ďalšie osoby vo Svätom písme sa Mária chveje
bázňou pred tajomstvom povolania od Boha, ktorý ju v jednej chvíli konfrontuje s nesmiernosťou
jeho vlastného plánu a zároveň jej  dáva naplno pocítiť jej  vlastnú malosť pokorného stvorenia.
Anjel, ktorý vidí do hĺbky jej srdca, hovorí: „Neboj sa!“ Boh vidí aj do nášho srdca. Dobre pozná
výzvy,  ktorým  musíme  čeliť  v  živote,  predovšetkým  vtedy,  keď  stojíme  pred  základnými
rozhodnutiami, od ktorých závisí, čím budeme a čo budeme v tomto svete robiť. To je to „chvenie“,
čo pociťujeme pred rozhodnutiami o svojom životnom stave, o svojom povolaní. V týchto chvíľach
sme znepokojení a zmocňujú sa nás mnohé obavy.
A vy, mladí, aké obavy máte? Čo vás vnútri najviac znepokojuje? U mnohých z vás je za tým
strach, že nie ste milovaní, obľúbení, akceptovaní takí, akí ste. Dnes existujú mnohí mladí,
ktorí majú pocit, že by mali byť iní, ako v skutočnosti sú, aby sa prispôsobili často umelým a
nedostihnuteľným  štandardom.  Neustále  „retušujú“  svoj  digitálny  obraz,  skrývajú  sa  za
maskami  a  falošnými  identitami,  až  kým sa  napokon  sami  nestanú  „fake-om“. Mnohí  sú
posadnutí snahou získať, čo najviac „like-ov“. A z týchto neprimeraných očakávaní vznikajú rôzne
strachy a neistoty. Ďalší sa obávajú toho, že sa im nepodarí nájsť emocionálne bezpečie a ostanú
sami. Zoči-voči neistému zamestnaniu pociťujú mnohí strach, že nenájdu uspokojivé profesionálne
uplatnenie, alebo že nebudú môcť uskutočniť svoje sny. Takéto obavy dnes majú mnohí mladí – tak
veriaci, ako aj neveriaci. A pravdaže ani tí, čo prijali dar viery a úprimne hľadajú svoje povolanie,
nie sú ušetrení obáv. Niektorí si myslia: možno Boh odo mňa očakáva priveľa; možno nebudem
skutočne šťastný na ceste, ktorú mi určil, alebo nebudem schopný vykonať to, čo odo mňa žiada. Iní
sa pýtajú: ak pôjdem po ceste, ktorú mi Boh ukázal, kto mi garantuje, že sa mi ju podarí prejsť až
do konca? Nestratím odvahu? Nestratím nadšenie? Budem schopný na nej vytrvať po celý život?
Vo chvíľach,  keď naše srdce napĺňajú pochybnosti  a  strachy,  je  potrebné rozlišovanie.  To nám
umožní uviesť do poriadku zmätok v našich myšlienkach a pocitoch, aby sme mohli správne a
rozvážne  konať.  Prvým  krokom  na  prekonanie  strachov  je  v  procese  rozlišovania  ich  jasné
pomenovanie, aby sme nestrácali čas a sily naháňaním beztvarých a nestálych prízrakov. Preto vás
všetkých pozývam, aby ste sa pozreli do svojho vnútra a „pomenovali“ vlastné strachy. Spýtajte
sa: dnes, v tejto konkrétnej situácii, ktorú prežívam, čo ma trápi, čoho sa najviac bojím? Čo ma
blokuje  a  bráni  mi  ísť  ďalej?  Prečo  nemám odvahu  urobiť  dôležité  rozhodnutia,  ktoré  musím
urobiť? Nemajte strach pozrieť sa čestne na svoje strachy, uznať ich také, aké sú, a vyrovnať sa s
nimi.  Biblia  nepopiera  ľudský pocit  strachu  ani  mnohé
dôvody, ktoré ho môžu vyvolať. Abrahám mal strach (porov. Gn
12,  10  s.),  Jakub  mal  strach (porov. Gn 31, 31; 32, 8), a tiež
Mojžiš (porov. Ex 2, 14; 17, 4), Peter  (porov.  Mt  26,  69  n.)  a
apoštoli (porov. Mk 4, 38 – 40; Mt 26, 56). Sám Ježiš, zakúšal
strach a úzkosť, hoci na celkom inej  úrovni  (porov. Mt 26,  37;
Lk 22, 44).
„Čo sa tak bojíte?!  Ešte stále  nemáte vieru?“ (Mk 4,  40).  Táto Ježišova výčitka adresovaná
učeníkom nám umožňuje pochopiť, ako často je prekážkou viery nie pochybnosť, ale strach. Po
tom, ako pomenujeme naše strachy, nám má proces rozlišovania v tomto zmysle pomôcť prekonať
ich, otvoriť sa životu a tak pokojne čeliť výzvam, ktoré nám predkladá. Zvlášť u nás kresťanov
nemá mať strach nikdy posledné slovo, ale má byť príležitosťou nato, aby sme zaktivizovali svoju
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vieru v Boha... a aj v život! To značí, že máme veriť v základné dobro existencie, ktorú nám Boh
dal. Máme dôverovať, že on všetko napokon dovedie do dobrého konca, aj prostredníctvom pre nás
často nepochopiteľných životných okolností či   rán. Ak však živíme svoje strachy, smerujeme k
tomu, že sa uzavrieme v sebe samých;  zabarikádujeme sa, aby sme sa uchránili od všetkého a od
všetkých, čo spôsobí, že ostaneme ako paralyzovaní. Treba reagovať! Nikdy sa neuzatvárať! Vo
Svätom písme nachádzame  365 ráz výraz „neboj  sa“, vo  všetkých možných jeho variantoch,
akoby nám to naznačovalo, že Pán si želá, aby sme každý deň v roku boli slobodní od strachu.
Rozlišovanie sa stáva nenahraditeľným, ak ide o hľadanie vlastného povolania. To totiž často nie je
hneď  celkom  jasné  a  rozpoznateľné,  ale  chápeme  ho  len  postupne.  V  tomto  prípade  sa  pod
rozlišovaním nemá rozumieť individuálne úsilie  o introspekciu,  ktorej  cieľom je lepšie spoznať
vlastné vnútorné mechanizmy, aby sme boli silnejší a dosiahli istú rovnováhu. Tak sa človek síce
môže  stať  silnejším,  no  napriek  tomu  stále  ostáva  uzavretý  v  obmedzenom  horizonte  svojich
možností a vedomostí. Povolanie je však povolaním „zhora“, a preto rozlišovanie spočíva v tomto
kontexte  predovšetkým v  otvorení  sa  „Inému“,  ktorý  povoláva.  Nato  je  nevyhnutné  stíšenie  v
modlitbe, aby sme začuli Boží hlas, ktorý zaznieva v našom svedomí. Boh klope na dvere nášho
srdca, podobne ako v prípade Márie; túži nadviazať s nami priateľstvo prostredníctvom modlitby,
prehovoriť k nám skrze Sväté písmo, ponúknuť nám svoje milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia a
zjednotiť sa s nami vo svätom prijímaní.
Avšak dôležitá je aj konfrontácia a dialóg s druhými, s našimi bratmi a sestrami vo viere, ktorí majú
viac skúseností  a pomáhajú nám lepšie vidieť rôzne možnosti  a vybrať si  spomedzi nich.  Keď
mladý Samuel počul Pánov hlas, nespoznal ho hneď, a preto tri razy dobehol k Elimu, starému
kňazovi, ktorý mu napokon poradil správnu odpoveď na Pánovo volanie: „Ak ťa bude zasa volať,
povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ (1 Sam 3, 9). Vedzte, že sa vo vašich pochybnostiach
môžete spoľahnúť na Cirkev. Viem, že sú tu veľmi dobrí kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, veriaci laici
– mnohí z nich sú tiež mladí – a môžu vás sprevádzať ako starší bratia a sestry vo viere; oživení
Duchom Svätým vám pomôžu rozlúštiť vaše pochybnosti a pochopiť Boží plán vášho osobného
povolania. Ten „druhý“ nie je potrebný len ako duchovný sprievodca, ale je aj tým, kto nám pomáha
otvoriť sa nekonečným bohatstvám života, ktoré nám Boh dal. Je nevyhnutné vytvoriť v našich
mestách a spoločenstvách priestory na rast, snívanie a výhľady na nové horizonty! Nestraťte nikdy
chuť  tešiť  sa  zo  stretnutí,  z  priateľstva,  chuť  spoločne  snívať,  kráčať  s  druhými.  Autentickí
kresťania nemajú strach otvoriť sa druhým, deliť sa s nimi o vlastné životné priestory a premeniť
ich na priestory bratstva. Drahí mladí, nedovoľte, aby svit vašej mladosti pohasol v tme zatvorenej
miestnosti,  v ktorej  je jediným oknom do sveta obrazovka počítača a smartfónu. Otvorte dvere
svojho života dokorán! Váš priestor a váš čas nech napĺňajú konkrétni ľudia a hlboké vzťahy, v
ktorých sa môžete deliť o autentické a konkrétne skúsenosti vášho každodenného života.
 
2. Mária!
„Po mene ťa zavolám“ (Iz 43, 1). Prvým dôvodom, prečo sa nebáť, je práve skutočnosť, že Boh nás
volá po mene. Anjel, Boží posol, oslovil Máriu jej menom. Dávať mená patrí k Božej prirodzenosti.
Pri  stvorení  povolal  každé  stvorenie  k  bytiu  jeho  menom.  Za  menom sa  skrýva  identita  čiže
jedinečnosť každej veci, každej osoby, jej vnútorná podstata, ktorú len Boh skutočne pozná. O toto
prednostné  právo sa Boh potom podelil  s  človekom, keď ho poveril,  aby dal  mená zvieratám,
vtákom a tiež vlastným deťom (Gn 2, 19 – 21; 4, 1). Mnohé kultúry si naďalej uchovávajú toto
biblické chápanie mena a vidia v ňom zjavenie najhlbšieho tajomstva života a zmyslu existencie.
Keď Boh volá niekoho po mene, zároveň mu odhaľuje jeho povolanie, vlastný plán svätosti a dobra,
prostredníctvom ktorého sa táto osoba stáva darom pre druhých a ktorý ju robí jedinečnou. A aj
vtedy, keď Pán chce rozšíriť horizonty jej života, rozhodne sa dať povolanej osobe nové meno, ako
v prípade   Šimona,  ktorého nazval  „Petrom“.  Stadiaľ  pochádza aj  zvyk prijať nové meno,  keď
niekto vstúpi do rehoľného rádu, čím sa naznačuje jeho nová identita a nové poslanie. Keďže je
Božie  povolanie  osobné  a  jedinečné,  vyžaduje  si  od  nás  odvahu  vymaniť  sa  z  tlaku  istého
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rovnostárskeho  schematického  myslenia,  aby  bol  náš  život  skutočne  originálnym  a
neopakovateľným darom pre Boha, pre Cirkev a pre druhých.
Drahí mladí, keď nás Boh volá po mene, je to znakom našej veľkej dôstojnosti v jeho očiach, jeho
zaľúbenia v nás. A Boh volá po mene každého z nás. Vy ste Božie „ty“, ste drahí v jeho očiach,
vzácni a milovaní (porov. Iz 43, 4).
 
3. Našla si milosť u Boha
Hlavným dôvodom, prečo sa Mária nemá báť, je to, že našla milosť u Boha. Slovo „milosť“ hovorí
o  slobodne darovanej  a  bezodplatnej  Božej  láske.  Ako nás  len  Boh povzbudzuje  tým,  že  nám
vopred dáva toto „excelentné curriculum“, plné zásluh a úspechov, aby sme si uvedomili,  že si
Božiu blízkosť a pomoc nemusíme zaslúžiť! Anjel hovorí Márii, že už našla milosť u Boha, nie, že
ju získa v budúcnosti. A formulácia anjelových slov nám rovnako umožňuje pochopiť, že Božia
milosť je trvalá – nie je to niečo prechodné alebo momentálne – a preto sa to nikdy neskončí. Aj v
budúcnosti tu Božia milosť vždy bude, aby nás podopierala najmä v okamihoch skúšok a temnoty.
Neustála prítomnosť Božej milosti  nás povzbudzuje,  aby sme s dôverou objali  svoje povolanie,
ktoré  si  vyžaduje  každodenné  obnovovanie  záväzku  vernosti.  Cesta  povolania  totiž  nie  je  bez
krížov: nielen počiatočné pochybnosti, ale aj časté pokušenia, s ktorými sa stretáme počas cesty.
Pocit nedostatočnosti sprevádza Kristovho učeníka až do konca, no on vie, že Božia milosť mu
pomáha.
Anjelove slová zostupujú na ľudské strachy a rozpúšťajú ich silou dobrej zvesti, ktorú prinášajú:
náš život nie je čistou náhodou a bojom o prežitie, ale každý z nás je Bohom milovaným osobným
príbehom. To, že sme „našli milosť v jeho očiach“, značí, že Stvoriteľ vníma jedinečnú krásu nášho
bytia a má pre náš život nádherný plán. Toto vedomie zaiste nevyrieši všetky problémy a neodníme
životné neistoty, ale má silu náš život hlboko premeniť. To neznáme, čo nám chystá budúcnosť,
nikdy nie je len temnou hrozbou, ktorú treba prežiť, ale je to aj milostivý čas, ktorý je nám daný,
aby sme prežívali jedinečnosť nášho osobného povolania a delili sa oň s našimi bratmi a sestrami v
Cirkvi a vo svete.

 
4. Odvaha v prítomnosti
Z  istoty,  že  Božia  milosť  je  s  nami,  pochádza  sila  mať  odvahu  v  prítomnosti:  mať  odvahu
pokračovať v tom, čo od nás žiada Boh tu a teraz, v každej oblasti nášho života; 
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odvahu  objať  povolanie,  ktoré  nám  Boh  zjavuje;  odvahu  žiť  našu  vieru  bez  jej  skrývania  či
umenšovania.
Áno, ak sa otvoríme Božej milosti, nemožné sa stáva skutočnosťou. „Ak je Boh za nás, kto je proti
nám?“ (Rim 8, 31). Božia milosť sa dotýka vášho života „dnes“, „zmocňuje sa“ vás takých, akí ste,
so všetkými vašimi strachmi a obmedzeniami, no zároveň vám odhaľuje podivuhodné Božie plány!
Vy mladí potrebujete cítiť, že niekto vám skutočne dôveruje: vedzte, že pápež vám dôveruje, že
Cirkev vám dôveruje! A vy dôverujte Cirkvi!
Mladej Márii bola zverená dôležitá úloha práve preto, že bola mladá. Vy mladí máte dosť energie,
nachádzate sa vo fáze života, v ktorej vám určite nechýbajú sily. Vynaložte túto energiu a tieto sily
na zlepšenie sveta, počnúc tými skutočnosťami, ktoré sú vám najbližšie. Chcel by som, aby vám
boli v Cirkvi zverené dôležité zodpovedné úlohy a aby nechýbala odvaha poskytnúť vám priestor; a
vy sa pripravte prijať túto zodpovednosť.
Pozývam vás, aby ste znovu uvažovali o Máriinej láske: starostlivej, dynamickej, konkrétnej. O
láske plnej odvahy, úplne zameranej na sebadarovanie. Cirkev preniknutá takýmito mariánskymi
vlastnosťami  bude vždy vychádzajúcou Cirkvou,  ktorá  ide  poza  vlastné  hranice,  aby sa prijatá
milosť  mohla  rozlievať.  Ak  sa  dáme  nakaziť  Máriiným príkladom,  skutočne  zažijeme  lásku  k
blížnemu,  ktorá  nás  povedie  k  tomu,  aby sme Boha milovali  nadovšetko i  nad  nás  samých,  a
milovali ľudí, s ktorými prežívame každodenný život. A budeme milovať aj tých, ktorí sa nám sami
osebe zdajú  málo milovaniahodní. Je to láska, ktorá sa stáva službou a obetou – predovšetkým tým
najslabším a najchudobnejším – láska, ktorá mení našu tvár a napĺňa nás radosťou.
Chcel by som zakončiť krásnymi slovami sv. Bernarda z jednej jeho známej homílie o tajomstve
nanebovzatia; slovami, ktoré vyjadrujú očakávanie celého ľudstva anticipujúce Máriinu odpoveď:
„Počula si, ó, Panna, že počneš a porodíš syna; počula si, že sa to nestane prostredníctvom muža,
ale pôsobením Ducha Svätého. Anjel čaká na odpoveď; […] Aj my, ó,  Pani, čakáme na milosrdné
slovo. […] Skrze tvoju stručnú odpoveď máme byť obnovení a znovu povolaní do života. […] Celý
svet leží pri tvojich nohách a čaká. […] Ó, svätá Panna, odpovedz, čo najskôr“ (Om. 4, 8; Opera
omnia, ed. Cisterc. 4, 1966, 53 – 54).
Najdrahší mladí. Pán, Cirkev, svet, očakáva vašu odpoveď na jedinečné povolanie, ktoré má každý
z vás v tomto živote!  Keďže SDM v Paname sa blížia,  pozývam vás,  aby ste  sa na toto naše
stretnutie pripravovali s radosťou a nadšením tých, čo sa chcú podieľať na veľkom dobrodružstve.
SDM  sú  len  pre  odvážnych!  Nie  pre  mladých,  čo  hľadajú  len  pohodlie  a  držia  sa  v  závetrí
zakaždým, keď sa vynoria ťažkosti. Prijmete túto výzvu?
 
Vo Vatikáne 11. februára 2018, na Šiestu cezročnú nedeľu, na spomienku Panny Márie Lurdskej 
 
FRANTIŠEK

Daj si pozor na svoje myšlienky – sú počiatkom tvojich činov.
Čínske príslovie

Ľudská psychika sa v niektorých schopnostiach podobá počítaču. Napríklad v ukladaní alebo 
vybavovaní si informácií. Ak uložíme do počítačovej pamäte správu, či už radostnú alebo smutnú, 
stačí potom len ľahký dotyk na príslušnú klávesu a monitor ukáže svetu toto tajomstvo, ktoré bolo 
do tej doby ukryté  v zložitej počítačovej aparatúre.
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Podobne i my môžeme ukladať všetky dobre i zlé myšlienky do zložitého mechanizmu nášho 
vedomia a podvedomia. Človek je naprogramovaný tým, čo ukladá do svojho vnútra. Správy tam sú
uložené a čakajú. Sú v stave akéhosi načasovania a tvoria program nášho budúceho konania. Čakajú
na svoj čas, na chvíľu, kedy odniekiaľ príde ľahký, možno nečakaný dotyk na klávesu kdesi vo 
vnútri ľudského ja. A potom sa na našom postoji, konaní a reakcií, na monitore nášho charakteru 
ukáže svetu to tajomstvo myšlienok, ktoré v nás bolo ukryté. Na rozdiel od počítača, ktorý otrocky 
a pasívne prijíma všetko, čo je do neho vkladané, môže slobodný človek z informácií vyberať. 
Môže do svojho vnútra vkladať myšlienky dobré a vytvoriť z nich pozitívny životný program, alebo
prijímať všetkými zmyslami myšlienky zlé a vytvoriť si pod hrudnou kosťou časovanú bombu. A 
potom už stačí len ľahký dotyk na príslušnú klávesu. 
K radostiam ľudskej duše patria kladné myšlienky v „počítači“. Aby bol pri každom dotyku s 
druhým človekom ožiarený svet pozitívnym svetlom z jej duchovného monitoru. Inými slovami o 
tom hovorí Kristus, ktorý vo svojich blahoslavenstvách nabáda k čistote srdca, k pozitívnemu 
modelovaniu vnútorného sveta.Podľa starobylej tradície, univerzálne ľudskej, sa svätyne, pútnické 
miesta, spájali s prameňom vody. Z viacerých hľadísk je to symbolická jednota. Tak aj prítomnosť 
mariánskej svätyne v blízkosti prameňa podnecovala – hlavne na Východe – mnohé myšlienky, 
týkajúce sa tajomstva Márie.

V Konštantínopole stála ešte v dobe Justiniána, pravdepodobne v rokoch 559-560, nádherná 
svätyňa. Nachádzala sa pri Zlatej bráne smerom na východ za mestskými hradbami pri prameni. 
Táto svätyňa Bohorodičky, „Prameňa života“, bola veľmi navštevovaným pútnickym miestom. 
Historik svätyne a zároveň hymnograf Nikefor Kallistos Xantopulos v XIV. storočí opisuje početné 
ex-voto. Zložil aj liturgické texty k sviatku, ktorý sa slávi v piatok po Pasche. Texty ospevujú Božiu
Matku z dvoch pohľadov: ako tú, ktorá od Boha prijíma život, ktorým je Kristus, a ako tá, ktorá 
dáva život ľuďom. V tomto i v nasledujúcom storočí prichádzali ruskí pútnici do svätyne, aby si 
uctili Pannu, napili sa vody a umyli sa v nej. 
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Liturgia a ikona – ikona Prameň života



Ikona bola nazvaná Zódochos Pégé, Prameň života (presnejšie „Prameň, ktorý prijal Život“). 
Ikonopisecký typ zostal
relatívne stabilný,
dochádzalo len k malým
zmenám. Dionýz z
Furny ho vo svojej
príručke maliarstva
opisuje nasledovne:
pozlátená „banka“
(nádoba s lúčmi vody),
uprostred ktorej je
Theotokos s rukami
pozdvihnutými k nebu a
na hrudi má Ježiša,
ktorý žehná. Spasiteľ
prináša evanjelium
slovami: „Ja som živá
voda“ (Jn 4,13nn). Nad
Theotokos dvaja anjeli
prinášajú nápisy:
„Raduj sa, čistý
Prameň, ktorý dáva
život“ a „Raduj sa, čistá
Studňa, ktorá dáva
Boha“. Pod nádobou je
rybník s vodou a tromi
rybami. Po pravej strane
cisár, patriarcha,
kniežatá, kňažné a
chorí, ktorí sa umývajú
a pijú túto vodu. Ďalej
je tam človek posadnutý
zlým duchom a
vzkriesenie muža zo
Solúna. 
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„Raduj sa, čistý Prameň, ktorý dáva
život...“

„Raduj sa, čistá Studňa, ktorá dáva
Boha...“



Symbolizmus vody,
ktorá dáva život, je
veľmi  starý.  Je
preto prirodzené, že
kresťanskí autori ho
rozvinuli
predovšetkým  pri
krste.  V
mariologickom
kontexte  –  ako
naznačujú
liturgické  texty  –
symbol  prameňa
môžeme
vysvetľovať  v
dvoch  významoch.
Sama  Mária  je
vodou,  alebo
naopak,  vodou  je
Kristus  a  Mária  je
Prameňom,  zemou,
z  ktorej  pramení
voda.  Táto  voda
robí zem úrodnou a
dáva  vzrast
všetkým  rastlinám,
aby  ju  skrášlili  a
boli  potravou  pre
všetko  živé.  V  VI.
storočí bol napísaný
kresťanský román s
názvom  Exégésis
tón  prachthentón
en  Persidi.
Pripomína
podobnosť  mena

Márie s morom, z ktorého žije a živí sa celá zem. Jej pravé meno je Myria, lebo na svojich prsiach,
ako  v  mori  nesie  nádobu,  ktorá  je  veľmi  ťažká. Prezýva  sa  Pégé,  Prameň,  a  treba  to  chápať
nasledovne: obsahuje len jedinú Rybu, chytenú na udicu božstva. Táto Ryba svojím telom sýti celý
svet, ktorý ďalej žije akoby v mori. V Knihe ceremónií od Konštantína Porfirogenéta môžeme nájsť
text o obradoch, ktoré sa konali pri konštantínopolskej svätyni na chválu Bohorodičky: „Ó, rieka, v
ktorej tečie život bez konca, svätý Prameň nášho Boha, našli sme ťa samú, presvätá Matka nášho
Boha.  Uctievame si  ťa ako Theotokos,  úpenlivo ťa žiadame ústami,  ktoré nikdy nemôžu mlčať.
Prikry nás až do našej smrti, ó, Pani naša, Prameň života, krídlami svojej ochrany.“U Rusov tento
symbol získal hlbokú, mystickú perspektívu. Skutočnosť, že voda pramení zo zeme, im pripomínala
mnohé mytologické spomienky. Úcta Matky Zeme je stará pohanská viera,  ktorá bola postupne
pokresťančená.  Vyjadruje  typický slovanský postoj.  Zatiaľ  čo  grécki  Otcovia  radi  vyzdvihovali
človeka  ako  kráľa  vesmíru,  ruskí  roľníci  sa  nepokladali  za  pánov  zeme,  ale  naopak,  za  jej
pokorných synov. Zem človeka sýti, rastú na nej rastliny, ktoré mu vyliečia jeho choroby a aj sama
zem postupne vyrieši všetky ťažkosti.  Odpúšťa hriechy, do svojho čistého lona prijíma mŕtvych
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synov a  v  deň vzkriesenia  ich  vracia  k  večnému životu.  V kresťanskom myslení  sa  zem stala
symbolom Theotokos,  ktorá  rodí  Človeka-Boha,  symbolom všeobecného materstva  zeme,  ktorá
odovzdáva život, kým neprivedie k životu večnému. V tomto zmysle Kristus nepochádza len z dejín
národa, ako to podčiarkuje Sväté písmo (porov. Mt 1,17; Lk 3,23-38), ale má svoje korene v hĺbke
zeme,  vo  vesmíre.  Vladimír  Soloviov,  jeden z  najautentickejších  ruských mysliteľov,  učiteľsky
vykladá, ako celý kozmický a historický proces, celý vývoj prírody, od prvotných prvkov až po
ľudské vedomie, dlhý proces všeobecných dejín smeruje k Boho-Človekovi, vtelenému Kristovi,
ktorý sa narodil z Panny, zjavil sa v určenom čase, keď prišla „plnosť časov“ (Gal 4,4). Nejde o
stvorenie z ničoho, ale o premenu, o prepodstatnenie hmoty v ducha, života v tele do božského
života.
Materstvo je najvyšším princípom prírody: telo dáva život. Boží Duch urobil, aby Mária dávala 
život večný. Ak sa však na konci vekov má zjaviť Kristus vo všetkom a vo všetkých (porov. 1 Kor 
15,28), celý vesmír musí mať účasť na Máriinom materstve. 

„Raduj sa, prameň, čo prijal Život a večne je prameňom milostí, žriedlo 
uzdravení, ktoré zaháňa každú slabú a hanebnú silu chorôb, navrátenie zraku 
slepých a božské očistenie malomocných, ktoré je prameňom každého lieku na 
choroby pre tých, čo s vierou prichádzajú do tvojho chrámu, veľké uzdravenie 
pre všetkých, nezištné a pripravené, Matka Krista Slova, ktorý je pre svet 
prameňom veľkého milosrdenstva.“ 
(Stichira večierne zo štvrtku po Pasche.) Zdroj: SENDLER, E.: Byzantské ikony Božej 
Matky. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2006. ŠPIDLÍK, T., RUPNIK, M.: Viera vo svetle 
ikon. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2004.
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Pracovný list – Šalamún. Zdroj Oriešky, Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť sv. Alžbety, Košice.
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Zdroj: Hravo s Bibliou. Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2009.
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Zdroj: Hravo s Bibliou. Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2009.

Obrázky a fotografie:zdroj internet. Za obsah časopisu zodpovedá DKÚ Kep. Vydané pre vnútornú potrebu. Neprešlo 
jazykovou úpravou. 
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