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Do týždňa

Vianoce predo dvermi. Je najvyšší čas pripraviť dary a očistiť svoje srdce. 
Ťažisko všetkých sviatkov je v duchovnej obnove. Bez tejto obnovy sú 
materiálne dary stále malé a neprinesú pokoj a ozajstnú radosť ani 
malým deťom.

Anton Srholec

Z obsahu vyberáme…

Vlastná cesta 4 – 5
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Dostať sa do Prológu Jánovho evanjelia sa nepo-

darí bárskomu. Je to viac ako sa dostať do fi lmo-

vej siene slávy či mať svoju hviezdu na chodníku 

v Los Angeles. Aj napriek tomu, že Ján Krstiteľ má 

svoje mieste v slávnom Prológu, o ňom jeho me-

novec píše, že „sám nebol svetlo, prišiel iba vydať 

svedectvo o svetle“ (por. Jn 1, 8).

Biblista Francis J. Moloney píše, že zmienka o Já-

novi Krstiteľovi vracia vzletné verše o Slove tam, 

kam Slovo patrí – na zem. Ján Krstiteľ plní v Pro-

Katolícky skauting 10 – 12

TÉMA

Godzone Tour 2014 Nezastaviteľní

TÉMA

10 – 11

Predčasne narodené deti a ich deň

obsahzrno 50/2014 

Keď sa povie 17. november, takmer každý z  nás 

tento dátum označí ako deň výročia „nežnej“ re-

volúcie. Málokto z  nás vie, že tento deň je záro-

veň aj svetovým dňom predčasne narodených de-

tí – predčasniatok. 

Ktoré deti označujeme pojmom predčasniatka?

„Za predčasne narodené sú považované deti, kto-

ré sa narodili pred ukončeným 37. týždňom teho-

tenstva. Pôrodná hmotnosť týchto detí býva väč-

šinou menej ako 2500 gramov. Šancu na preži-

tie majú dnes i novorodenci narodení po 24. týžd-

Takmer sa nechce veriť, že od “zamatovej” či 

“nežnej” revolúcie ubehlo už 25 rokov. Pred 

štvrťstoročím masy Slovákov a Sloveniek štrn-

gali kľúčmi v nevľúdnom novembrovom čase na 

námestiach našich miest. Kam sme sa za ten čas 

dostali s demokraciou, s kultúrou, s ekonomi-

kou? Ako sa zmenilo myslenie nášho národa? 

Akú úroveň dosiahla kvalita života väčšiny na-

šich občanov? Ako sa za ten čas “vyfarbili” mno-

hé politické “osobnosti”, ktoré všeličo sľubovali 

nášmu národu? Ktoré vysoko postavené politic-

ké osobnosti za to štvrťstoročie nestratili takpo-

vediac svoju tvár? Ťažko sa vyberá…

REFLEXIA

Na Godzone Tour KIOBK Nezastaviteľní sa stretlo 

množstvo mladých ľudí a veľa pozitívnej energie. 

V šiestich mestách na Slovensku sa v podvečer ko-

nala oslava, koncert s Bohom a za Boha. Bolo to Bo-

žie riadenie. Božia sila. Košice, Poprad, Banská Bys-

trica, Bratislava, Považská Bystrica boli hosťujúci-

mi mestami pre mladých, kde sa zjednotení v Bo-

hu povzbudzovali vo viere, v láske, v nádeji. V tom, 

že má zmysel veriť Bohu, jeho Božiemu plánu a byť 

Ním vedeným. V Ružomberku dali bodku za celou 

šnúrou po Slovensku a to spoločne na svätej omši 

Mikloško František

Nikdy nie je neskoro…
Na adventnom venci 14. decembra, v nede-

ľu, sme zapálili už tretiu sviecu. Čo to zname-

ná? Že je najvyšší čas. Čas na príchod Ježiša do 

Betlehema, kde sa ochvíľu narodí. Nie v luxuse, 

prepychu a zhone, ale tam, kde je pokoj, láska. 

Preto si spomeňme význam adventného obdo-

bia, času príprav. Na prvú adventnú nedeľu nám 

biskupi Slovenska zanechali pastiersky list, kto-

rý by sme si mohli pripomenúť. Aj napriek to-

mu, že sa vtedy advent ešte len začínal, na je-

ho posolstvo nezabúdajme ani takmer na kon-

ci tohto prípravného obdobia pokoja a radosti. 

Nikdy nie je neskoro pripraviť sa, aby sa Boh mo-

hol narodiť v domove každého z nás aj napriek 

tomu, v akej dobe žijeme a aký veľký kríž si ne-

sie každá rodina. Nech je nám tento pastiersky 

list povzbudením aj do ďalších dní.
v modlitbách pod heslom „NEZASTAVITEĽNÍ“.  Ak-

cia sa konala od 17. do 22. novembra 2014.

Boh sám sníva sen, veľký príbeh o tom, ako Jeho 

deti prídu späť domov. O generácii, ktorej ide o Bo-

žie kráľovstvo. A táto generácia rastie a vzmáha sa 

–  Boží synovia a dcéry, ktorí túžia hovoriť o tom, 

čo zmenilo ich život. S odvahou slúžia v armáde 

svojho Kráľa, vyzbrojení mocou z výsosti! Vedia, 

že Kristus je v nich a oni sú v Kristovi a svojou vie-

rou hýbu vrchmi vo svojich životoch. Zjednotení 

Jeho láskou sú nezastaviteľní!

ni tehotenstva, u ktorých je pôrodná hmotnosť 

len 500–750 gramov. Najmä títo najmenší však 

potrebujú k prežitiu mimo materského lona špe-

ciálne prostredie a náročnú starostlivosť na novo-

rodeneckých jednotkách intenzívnej a resuscitač-

nej starostlivosti. Ich nedozreté orgány totiž bez 

pomoci nedokážu zvládať samostatné dýchanie, 

udržiavanie telesnej teploty a trávenie. Starostli-

vosť o dieťa je náročná práca. Dvojnásobne to pla-

tí o predčasne narodených deťoch, ktoré si vyža-

dujú veľmi veľa starostlivosti, pozornosti a lásky.

lógu úlohu toho, kto Slovo oblečie do historické-

ho a konkrétneho hávu. Slovo zoslané Bohom tak 

nevisí vo vzduchoprázdne. Má konkrétnu podo-

bu, ba dokonca aj konkrétneho človeka, ktorý mu 

pripravuje pôdu. Historickosť Slova, jeho pevné 

ukotvenie v dejinách sveta, je napokon aj obsa-

hom prvých riadkov Jánovho evanjelia (por. Jn 

1, 19 – 28). Poetiku Prológu prekladá autor Já-

novho evanjelia do epiky všedného dňa prístup-

nej aj tým, ktorí metaforám príliš nerozumejú.



Kresťan je človekom, ktorý vie očakávať Ježiša, 
a preto je človekom nádeje. Toto je myšlienka z jed-
nej pápežovej homílie pri svätej omši slávenej v Do-
me sv. Marty. Svätý Otec zdôraznil, že svojou obe-
tou nás Kristus urobil svojimi „priateľmi, blízkymi, 
žijúcimi v pokoji“.

Ľudia, ktorí dokážu čakať a ktorí v priebehu oča-
kávania pestujú pevnú nádej. Takíto sú podľa pá-
peža Františka kresťania, ľud spojený s Ježišom, 
prekonávajúci všetky nesváry. Sú ľudom, ktorému 
on sám slúži, a ktorý obdaril menom. Svätý Otec 
vo svojej úvahe spojil podnety z Evanjelia podľa 
sv. Lukáša (Lk 12,35-38) a z Listu sv. Pavla Efeza-
nom (Ef 2,12-22). V evanjeliu sa Kristus pripodob-
ňuje pánovi, ktorý sa neskoro v noci vracia zo svad-
by a nazýva blahoslavenými sluhov, ktorí ho oča-
kávajú bdelí so zažatými lampami. Ježiš ich potom 
usadí k stolu a bude ich obsluhovať. Podľa slov pá-
peža Františka prvou službou, ktorú pán poskytu-
je kresťanom je to, že im dáva „identitu“. „My bez 
Krista nemáme identitu“, hovorí Svätý Otec a pri-
pája slová sv. Pavla pohanom: „Pamätajte, že ke-
dysi ste boli bez Krista, mimo izraelského spolo-
čenstva. Ježiš nám prišiel dať občianstvo, prísluš-
nosť k ľudu, dať nám meno, priezvisko“, zdôraznil 
pápež František. Z „nepriateľov bez pokoja“ z nás 
Kristus vytvoril spojencov svojou krvou, keď zboril 
múr rozdelenia: 

„My všetci vieme, že keď nie sme v pokoji s ľuď-
mi, je tu múr. Múr, ktorý nás rozdeľuje. No Ježiš 
nám ponúka svoju službu, že zborí tento múr, aby 
sme sa mohli stretnúť. Ak sme rozdelení, nie sme 
priateľmi. Sme nepriateľmi. A urobil ešte viac, aby 
všetkých zmieril v Bohu. Zmieril nás s Bohom. Z ne-
priateľov urobil priateľov, z cudzích urobil synov“. 

Z „ľudí ulice“, ľudí, ktorí neboli ani len „hosťami“, 
urobil „spoluobčanov svätých a príslušníkov Božej 
rodiny“, ako to hovorí svätý Pavol. Toto je to, čo svo-
jím príchodom urobil Ježiš. „Ale s akou podmien-
kou?“, pýta sa Svätý Otec. „Čakať ho“, očakávať ho 
ako sluhovia svojho pána: 

„Očakávať Ježiša. Ten, kto na Ježiša nečaká, za-
tvára mu dvere, nenecháva ho vykonať toto die-
lo pokoja, spoločenstva, občianstva, či viac – me-
na. Dáva nám meno. Robí nás Božími deťmi. To-
to je postoj očakávania Ježiša, ktorý sa nachádza 
vnútri kresťanskej nádeje. Kresťan je mužom či že-
nou nádeje. Vie, že pán príde. Naozaj príde? Nepo-
známe hodinu, ako títo z evanjelia. Nevieme hodi-
nu, no on príde. Príde k nám, no nie preto, aby nás 
našiel izolovaných, nepriateľov, to nie, ale aby nás 
našiel takých, akých nás urobil svojou službou blíz-
kych priateľov, žijúcich v pokoji.“ 

Tu prichádzame k ďalšej otázke, ktorú si podľa 
pápeža Františka kresťan môže klásť: „Ako očaká-
vam Ježiša?“ Či ešte skôr: „Očakávam ho vôbec?“

„Verím v tejto nádeji, že on príde? Mám otvore-
né srdce, aby som počul zvuk, keď klope na dvere, 
či keď ich otvára? Kresťan je takým mužom či že-
nou, čo vie očakávať Ježiša, a preto je mužom či že-
nou nádeje. Naopak pohan – a mnohokrát sa my 
kresťania správame ako pohania – zabúdame na 
Ježiša, myslíme na seba, na svoje veci, nečakáme 
na Ježiša. Egoistický pohan sa správa, akoby bol 
bohom: ‚Vystačím si sám’. A toto sa zle končí, kon-
čí sa to bez mena, bez blízkosti, bez občianstva.“
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Som naozaj človekom nádeje?
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Debata o pôvode Jánovho krstu je „voľným pokračovaním“ príbehu vyšetrova-
nia Jána Krstiteľa komisiou, ktorú ustanovili práve náboženskí vodcovia (por. 
Jn 1, 19 – 28). Opäť ide o otázku Jánovej identity, konfrontovaný s ňou však nie 
je Krstiteľ, ale vodcovia. Z vyšetrovateľov sa stali vyšetrovaní. Áno, ide o to, za 
koho sa považuje sám Krstiteľ, ale takisto aj o to, za koho ho považujú nábo-
ženskí lídri. Ján sa totiž môže považovať aj za Mesiáša, môže prinášať skvelé 
posolstvo, ale keď ho za Božieho vyslanca nebudú považovať poslucháči, po-
tom je „márna lásky snaha“. Pôvodná otázka znela: „Akou mocou toto robíš?“ 
Na otázku sa nemá odpovedať otázkou, hovorí bontón. Ide však o vec, bon-
tón musí ísť nabok. Ježiš predsa všetko koná tou istou mocou, pomocou kto-
rej pôsobili proroci či Ján Krstiteľ. Ak náboženskí lídri rozšifrujú moc prorokov 
a Jána Krstiteľa, potom ľahko prídu na to, akou mocou pôsobí Ježiš. Všetkých 
totiž sprevádzala Božia moc. A náboženskí lídri by to mali vedieť prví.

15. 12. 2014
pondelok

Ježiš povedal: 
„Odkiaľ bol Jánov krst? 

Z neba, či od ľudí?“

Mt 21, 23 – 27
Nm 24, 2 – 7. 15 – 17d; Ž 25

Valerián
Ivica

4

Biblista Francis J. Moloney píše, 
že zmienka o Jánovi Krstiteľovi 
vracia vzletné verše o Slove tam, 

kam Slovo patrí – na zem. Ján Krsti-
teľ plní v Prológu úlohu toho, kto Slo-
vo oblečie do historického a konkrét-
neho hávu. Slovo zoslané Bohom tak 
nevisí vo vzduchoprázdne. Má kon-
krétnu podobu, ba dokonca aj kon-
krétneho človeka, ktorý mu pripravu-
je pôdu. Historickosť Slova, jeho pev-
né ukotvenie v dejinách sveta, je na-
pokon aj obsahom prvých riadkov Já-
novho evanjelia (por. Jn 1, 19 – 28). Po-
etiku Prológu prekladá autor Jánovho 
evanjelia do epiky všedného dňa prí-
stupnej aj tým, ktorí metaforám príliš 
nerozumejú.

Bububu!
Začiatok Jánovho evanjelia z istého 

pohľadu vyzerá aj úsmevne. Akoby Ži-
dia z Jeruzalema čítali Jánov úvodný 
vzletný epos, dozvedeli sa v ňom o Já-
novi Krstiteľovi, a hneď poslali komisiu, 
aby prešetrila, akú činnosť Ján vlastne 
vykonáva, či svojou činnosťou nazna-
čuje, že je Mesiášom, alebo je iba je-
ho „svedkom“, a ak nie je Mesiášom, či 
je novým prorokom. Je tu skrátka po-
dozrenie na nekalú náboženskú čin-
nosť. Ján Krstiteľ nemá telefón, odpo-
čúvať teda niet koho a niet čo. Komisia 
zložená z ambicióznych kňazov a levi-
tov by na Jána mohla urobiť aj pomy-
selné: Bububu! Nik nemá rád kontro-
ly z daňového, sociálneho úradu či ne-
nahlásenú vizitáciu z biskupstva. Len-
že Ján má v ruke sekeru a pre označe-

Vlastná cesta
Dostať sa do Prológu Jánovho evanjelia sa nepodarí bárskomu. Je to viac ako sa dostať do fi lmovej siene slávy 
či mať svoju hviezdu na chodníku v Los Angeles. Aj napriek tomu, že Ján Krstiteľ má svoje miesto v slávnom 
Prológu, o ňom jeho menovec píše, že „sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle“ (por. Jn 1, 8).

nie typu „hadie plemeno“ nejde ďale-
ko (por. Mt 3, 7 – 10). Ak si mysleli, že 
svojimi funkciami mu naženú strach 
a prinútia ho stiahnuť sa do jaskyne, 
tak sa veľmi mýlili. Práve kvôli Jánovej 

„slobode prejavu“ by sme čakali, že vo 
svojich odpovediach bude robiť rame-
ná. Ani by veľmi neklamal, keby nazna-
čil, že je Skoromesiáš, „reinkarnáciou” 
proroka Eliáša, a vôbec prorokom (por. 
Jn 1, 20 – 21).

Klince a kliny
Na všetky konkrétne otázky odpove-

dal Ján záporne. A pritom slušne. „Se-
keru aj vretenice” nechal za Jordánom. 
Jeho menovcovi, ktorý napísal štvrté 
evanjelium, išlo o dôležité veci. Niečo 
zo vzletnosti Prológu pretieklo aj do 
ďalších riadkov evanjelia. Ide o jasné 
pomenovanie hlavných postáv, ktoré 
sa budú ako červená niť vinúť celým 
evanjeliom. Hneď na začiatku vstupu-
jú na scénu Židia z Jeruzalema, kňazi, 
leviti, skrátka náboženskí vodcovia, 
ktorí budú podobne ako Jána na kaž-
dom kroku kontrolovať aj Ježiša. Pres-
ne podľa Stanislavského metódy: „Ak 
niekto v prvom dejstve nabije do ste-
ny klinec, v poslednom dejstve sa na 
ňom musí niekto obesiť.“ Už na začiat-
ku sa objavujú kliny, ktoré budú vraze-
né medzi ofi ciálnych reprezentantov 
náboženstva a prorokov. Tie kliny na 
začiatku posledného dejstva preniknú 
Ježišovými rukami a nohami.

Ján hneď na začiatku však uvádza 
aj Eliáša, prorokov aj Jána Krstite-
ľa, to všetko je „Ježišova rodina, jeho 
bratranci“, s ktorými ho spája údel pro-
rokov. Len o chvíľku neskôr sa na scéne 
objavia prví Ježišovi učeníci (por. Jn 1, 
35 – 51). Vrcholom predstavenia hlav-
ných postáv je svedectvo Jána Krstite-Ilustračné foto. Archív redakcie
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16. 12. 2014
utorok

(Ježiš povedal):
 „Lebo k vám prišiel Ján 
cestou spravodlivosti 

a neverili ste mu. 
Ale neviestky a mýtnici mu uverili.“

Mt 21, 28 – 32
Sof 3, 1 – 2. 9 – 13; Ž 34

Skúmanie Jánovej identity pokračuje. Ján Krstiteľ môže prísť ako prorok so 
skvelým posolstvom, na ktoré môžu odpovedať celé davy ľudí (por. Mk 1, 5). 
Prečo mu však neuverili tí, ktorí mali k celej záležitosti najbližšie – veľkňazi 
a starší ľudu? Mohlo ísť aj o ich vnútorný postoj. Všetci „pracovníci kultu“ sa 
cítili ako čistí, vydelení a vyvolení. Keď videli, že za Jánom prichádzajú indiví-
duá ako colníci, neviestky a ďalší dlhý húf hriešnikov, odradilo ich to. Ich „viera“ 
má predsa istý životný štandard a zachováva noblesu. Nebudú sa zahadzovať 
s „náboženskými bezdomovcami“, prekliatym zástupom, ktorý nepozná Zákon 
(por. Jn 7, 49). Jánovo kázanie sa vďaka jeho prívržencom pre nich stalo po-
dozrivým. Podobné „pravidlo“ zachovávali aj voči Ježišovi, okolo ktorého sa 
točili podobní ľudia ako okolo Jána. Páter Dermek v takomto prípade hovo-
rieval o „náboženskom rasizme“. Viera sa však nerozlišuje na vieru šľachticov 
a vieru chudobných. Viera je len jedna. Buď je alebo nie je (por. Mt 8, 5 – 13). Blanka, Adelhaida

Albína

5

ľa o Božej prítomnosti nad Ježišom po-
čas krstu (por. Jn 1, 29 – 34).

Nie
Autor Jánovho evanjelia nepone-

chal nič náhode. Predstavil hlavných 
protagonistov. To však znamená ne-
nechať hovoriť Jána Krstiteľa len nud-
né „Nie“ pri výsluchu komisie z hlav-
ného mesta. Treba mu dať priestor, 
aby jasne naznačil, ako vidí sám seba. 
A tým sa okľukou vraciame k základ-
nej otázke nielen úvodu, ale vlastne 
celého Jánovho evanjelia: „Kto si ty?“ 
(por. Jn 1, 19) 

Hľadanie vlastnej identity
Film Martina Scorseseho Posledné 

pokušenie Krista mnohí, zväčša kresťa-
nia, označujú za kontroverzný. Na prvý 
pohľad by sa zdalo, že je to len preto, 
lebo v závere Ježiš zíde z cesty utrpe-
nia, odmietne kliny, zostúpi z kríža, ako 
mu radí dav, a začne žiť normálny život. 
Má ženy a deti. Už tento samotný fakt 
sa môže mnohým, a to nielen kresťa-
nom, zdať pritiahnutý za vlasy. Tí, kto-
rí po prvých sexuálnych scénach Ježi-
ša a Márie Magdalény hneď neschytili 
kabát a neušli z kina, pochopia, že všet-
ko sa odohráva len v Ježišovej hlave, 
a to ako jeho posledné pokušenie. Na-
koniec však Ježiš nezostúpi z kríža, ale 
s úsmevom na perách odovzdá svoj ži-
vot Bohu. Lenže existuje aj ďalšia výčit-
ka voči tomuto fi lmu. Ježiš je v ňom zo-
brazený ako človek, ktorý nevie pres-
ne, čo od neho Boh chce. Dokonca, 
ako sám hovorí, je hriešny, alebo si to 
sám aspoň myslí. Ježiš je v tomto fi lme 
zobrazený ako hľadajúci človek, ktorý 
po krôčikoch prichádza na to, aká má 
byť jeho životná cesta. Mnohí kresťa-
nia však majú predstavu, že Ježiš vždy 
presne vedel, mal to nalinkované od 
samého Boha, čo má robiť. Bol predsa 
Boží Syn, a teda vševediaci. Do Ježišo-

vej hlavy však nevideli ani najväčší te-
ológovia všetkých čias, a preto nemož-
no povedať, ako to presne Ježiš mal. 
Ako človek „vo všetkom nám podob-
ný okrem hriechu“ (por. Hebr 4, 15) sa 
však nevyhol hľadaniu, o čom svedčí 
aj to, že počas svojej verejnej činnosti 
niekoľkokrát zmenil plán či svoju stra-
tégiu. Je pravdepodobné, že ako hľa-
dajúci človek hľadal aj svoju identitu. 
Tak ako (a nielen vo fi lme) ju hľadal Ján 
Krstiteľ. Stupňované otázky, ktoré mu 
v evanjeliu kladie komisia z Jeruzale-
ma, môžu zrkadliť aj jeho vlastné vnú-
torné hľadanie.

Číre zrkadlo
Ján našiel svoje poslanie v krste 

a hlásaní potreby pokánia. Vlna záuj-
mu, ktorá sa okolo neho zdvihla, moh-
la spôsobiť „neposledné pokušenie“, čo 
ak je on sám prisľúbeným Mesiášom. 
Sekera, s ktorou rád operoval, je pred-
sa synonymom boja. Aj boja proti cu-
dzej nadvláde, a teda proti neslobo-
de, čo sa totálne slobodnému Jánovi 
mohlo zdať logické. A keby mal strach 
prijať na seba jarmo Mesiáša, mohol 
si pripadať ako Eliáš, ktorý hľadal Bo-
ha vo víchre (por. 1 Kráľ 19, 11 – 12), či 
ako nový prorok. Práve to, že pri žiad-
nej z možností, ktoré mu vyšetrovate-
lia z Jeruzalema predkladali, nezapo-
chyboval, ale jednoznačne odpove-
dal: „Nie,“ napovedá, že sa s podobný-
mi „pokušeniami“ vnútorne zapodie-
val. Bol síce veľmi akčný, ale na púšti 
mal aj more času pre seba. Pripustil si 
k telu mnohé „archetypy“ a na ich pod-
klade skúmal, kým vlastne je. Pri tom-
to skúmaní musel byť nesmierne prav-
divý. Nehral sám pred sebou divadlo. 
Nastavil si číre zrkadlo. To mu vravelo, 
že nik zo spomínaných velikánov nie je 
jeho „tvárou“. Na vlastnú otázku: „Kým 
vlastne som?“ mu najviac zarezonova-
li slová proroka Izaiáša: „Hlas volajúce-

ho na púšti: „Vyrovnajte cestu Pánovi““ 
(por. Iz 40, 3).

Kabát
Byť hlasom, ktorý upozorňuje na 

zjazdnosť ciest pre Pána, a vôbec byť 
hlasom, je málo alebo veľa? Slovo, 
ktoré Ján na začiatku svojho evanje-
lia oslávil (por. Jn 1, 1 – 18), potrebu-
je hlas, svetlo potrebuje lampu a život 
potrebuje byť žitý. Jánovi Krstiteľovi sa 
ponúkali prototypy osobností zo Sta-
rého zákona, ktoré by ho mohli cha-
rakterizovať. On sám si mohol „obliecť“ 
identitu jednej z nich. Stalo sa však nie-
čo unikátne. Ján nie je Mesiášom, Eli-
ášom ani iným z prorokov, pretože je 
sám sebou. Žiadny kabát mu nesadne 
tak dobre, ako jeho vlastná ťavia srsť.

Pravdivosť
„Hlas volajúceho na púšti“ je defi ní-

cia, ktorá sa môže hodiť na každého 
človeka. Predsa každý, kto pozdvihne 
svoj hlas a burcuje na púšti ľudských 
vzťahov, spĺňa Izaiášove kritéria. Ale 
každý hlas je iný. A o to možno me-
dzi riadkami ide – neidentifi kovať sa 
slepo so svojimi vzormi, nekopírovať 
nekriticky niečie správanie, konanie 
a slová, ale stať sa sebou samým. Hľa-
dať vlastnú cestu. Tá môže byť v nie-
čom podobná iným cestám, v niečom 
dokonca môžeme s inými ľuďmi krá-
čať plece pri pleci, ale potom potrebu-
jeme ísť vlastnou cestou. Jej hľadanie 
vyžaduje presne to, čo uskutočnil Ján 
na púšti – nesmiernu pravdivosť voči 
sebe samému. Človek je predsa stvo-
rený ako originál. A je pozvaný k ori-
ginálnej ceste.

Ján Krstiteľ potvrdil pravosť svoj-
ho poslania práve poukazom na to, 
že nie je pravým Mesiášom. Urobil to 
preto, lebo inak by to nebola pravda. 
A o ňu mu šlo.

JOZEF SLÁVSKY
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Aký zmysel má čítanie menného zoznamu? Nie je to len zábavka pre pár po-
divínov skúmajúcich genealógiu, prípadne pre milovníkov prezenčných listín? 
Akýkoľvek menný zoznam však možno čítať aj netechnicky. Za každým me-
nom sa skrýva osobitý život, neopakovateľný osud. Zástupy počúvajúce Ježi-
ša sa tiež pre niekoho mohli zmeniť len na „menný zoznam“ a čísla (por. Mk 5, 
31). Ježiš však nikdy nepozeral na zástup ako na množinu „osamelých prvočí-
sel“, ako znie názov jedného fi lmu. Za každou tvárou si predstavil celý jej vnú-
torný vesmír. Podobne je to aj s menami v jeho rodostrome. Do Jánovho Pro-
lógu vnáša historicitu Mesiáša zmienka o Jánovi Krstiteľovi (por. Jn 1, 6 – 8). 
Matúš a Lukáš začínajú rodokmeňom, čím Ježiša vtesnávajú do konkrétnych 
historických súradníc. Okrem toho dokazujú, že Ježiš má medzi predkami „nor-
málnych“ ľudí so svojimi slabosťami a pádmi. K takýmto normálnym ľuďom 
Ježiš prišiel. Aj preto ho možno tí, čo si mysleli, že sú vyvolení, nepochopili.

17. 12. 2014
streda

Rodokmeň Ježiša Krista, 
syna Dávidovho, 

syna Abrahámovho.

Mt 1, 1 – 17
Gn 49, 1 – 2. 8 – 10; Ž 72

Modest, biskup
Kornélia

spravodajstvo6

VATIKÁN
Svetoví náboženskí lídri 
podpísali Vyhlásenie proti 
otroctvu 

Svetoví náboženskí lídri sa 
2. decembra stretli vo Vati-
káne, aby podpísali spoloč-
né Vyhlásenie proti otroctvu. 
Pod iniciatívu organizácie 
Global Freedom Network sa 
podpísalo dvanásť nábožen-
ských predstaviteľov. Okrem 
pápeža Františka sú medzi 
signatármi canterburský arci-
biskup Justin Welby ako hla-
va Anglikánskeho spoločen-
stva, ďalej predstavitelia ži-
dov, moslimov, hinduistov 
a budhistov. Predstavitelia 
svetových náboženstiev tou-
to formou vyzvali k vykorene-
niu moderných foriem otroc-
tva do roku 2020. Svätý Otec 
vo svojom príhovore uvádza, 
že tento okamih je historic-
ký a že: „telesné, ekonomické, 
sexuálne a psychické zneuží-
vanie mužov, žien, chlapcov 
a dievčat v súčasnej dobe 
zotročuje desiatky miliónov 
ľudí“. Ďalej vyzval „všetkých 
ľudí viery, aby reagovali, 
všetkých lídrov vlády, pod-
niky; všetkých mužov a že-
ny dobrej vôle, aby prispe-
li svojou pevnou podporou 
do hnutia proti modernému 
otroctvu vo všetkých jeho 
podobách.“ 

MADRID
Európa sa zbláznila. Real 
Madrid odstránil z loga 
kresťanský kríž

Minulý týždeň Real Mad-
rid podpísal lukratívnu zmlu-
vu s National Bank zo Spo-

jených arabských emirátov 
Abú Dhabí. Na základe tejto 
zmluvy klub odstránil z klu-
bových kariet z loga kres-
ťanský kríž. Slovenské i čes-
ké médiá priniesli informácie, 
že je to ústretový krok voči 
moslimským fanúšikom Re-
alu Madrid. Real Madrid bu-
de však upravené logo pou-
žívať len v moslimských kra-
jinách. Český portál Realu 
však informáciu uvádza na 
pravú mieru. Portál uviedol, 
že Real Madrid uzavrel doho-
du o používaní svojho zna-
ku bez malého kríža už naj-
menej pred dvomi rokmi a to 
pri príležitosti pôvodnej do-
hody o stavbe rezortu v arab-
skom emiráte Rás al-Chaj-
ma. Dôvodom mal byť fakt, 
že Real Madrid a jeho part-
neri nechceli zbytočne risko-
vať. Symboly spojené s kres-
ťanstvom neradi vidia vo svo-
jej zemi niektorí moslimovia. 
I medzi moslimami je stále 
veľa konzervatívcov.

VATIKÁN
Generálna audiencia: 
Pápež František sa poďakoval 
za návštevu Turecka 

Generálna audiencia v stre-
du 3. decembra, v deň litur-
gickej spomienky na sv. Fran-
tiška Xaverského, sa vo Vati-
káne niesla v znamení tém 
ekumenizmu a medzinábo-
ženského dialógu. Kateché-
za Svätého Otca bola návra-
tom k jeho apoštolskej ces-
te v Turecku, ktorú absolvoval 
v uplynulom týždni, v dňoch 
28. až 30. novembra. Pode-
lil sa o najvýznamnejšie mo-

menty cesty, ktorá ho zavie-
dla do Ankary a Istanbulu. Bo-
li medzi nimi stretnutia s pre-
zidentom Turecka a s predsta-
viteľom pre náboženské zále-
žitosti, návštevy Modrej me-
šity a historického kresťan-
ského chrámu, návšteva mú-
zea Hagia Sofi a, eucharistické 
slávenie spolu s katolíckymi 
predstaviteľmi východných 
rítov, ekumenická modlitba 
za jednotu či vrcholný bod 
programu, stretnutie s patriar-
chom Bartolomejom spojené 
s účasťou pápeža pri sláve-
ní Eucharistie a podpísaním 
spoločnej deklarácie. 

FRANCÚZSKO/ČESKO
Praha bude v decembri hostiť 
európske stretnutie Taizé 

Desaťtisíce mladých z celej 
Európy sa na sklonku tohto 
roka zídu v Prahe. Od 29. de-
cembra 2014 do 2. januára 
2015 sa tam bude konať eu-
rópske stretnutie mladých or-
ganizované ekumenickou ko-
munitou Taizé. Stretnutie má 
byť znakom pokoja a zmie-
renia, a to obzvlášť na sklon-
ku roka, v ktorom si pripomí-
name sté výročie začiatku pr-
vej svetovej vojny a zároveň 
roka, ktorý je tiež pozname-
naný konfl iktom medzi Ukra-
jinou a Ruskom ako aj európ-
skymi voľbami. Pozdravné 
posolstvá do Prahy zašlú pá-
pež František, východní pat-
riarchovia, predstavitelia ang-
likánov, luteránov a reformo-
vaných, a tiež predseda Eu-
rópskeho parlamentu a ge-
nerálny tajomník OSN. Zaují-
mavosťou je, že pred 24 rok-

mi, čiže rok po páde Berlín-
skeho múru, sa v Prahe tak-
tiež uskutočnilo európske 
stretnutie mladých. Tento 
ročník sa teda bude niesť aj 
v znamení zmierenia medzi 
východom a západom. 

ISLAMABAD
Lekári v Pakistane nakazili 
najmenej desať detí vírusom 
HIV

Najmenej desať pakistan-
ských detí, ktoré sa podro-
bili krvnej transfúzii, pozitív-
ne testovali na vírus HIV. Vo 
štvrtok to potvrdila zástupky-
ňa miestnych zdravotníckych 
úradov Jasmina Rašídová. Prí-
pad pritom podľa expertov 
môže byť len „vrcholom ľa-
dovca“ a smrtiacim vírusom 
sa mohlo nakaziť oveľa viac 
detí. V Pakistane musia všetky 
krvné transfúzie testovať na 
prenosné choroby, v praxi sa 
ale toto pravidlo v krajine ne-
dodržiava vždy. „Väčšina pro-
fesionálnych darcov krvi sú 
drogovo závislí... tieto prípa-
dy preto môžu byť len vrcho-
lom ľadovca. Je to škandál,“ 
cituje tlačová agentúra Reu-
ters Džavída Akrama z pakis-
tanského Inštitútu zdravot-
níckych vied. 

KYJEV
Ukrajina má novú vládu, tvoria 
ju aj ministri z USA či Litvy

V novej ukrajinskej vláde, 
ktorú v utorok schválil tamoj-
ší parlament, budú sedieť aj 
ministri pochádzajúci z iných 
krajín. Jedným z nich bude 
v Spojených štátoch naro-
dená Natalija Jaresková, kto-
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18. 12. 2014
štvrtok

Jozef, (Máriin) manžel, 
bol muž spravodlivý 

a nechcel ju vystaviť potupe, 
preto ju zamýšľal 

potajomky prepustiť.
Mt 1, 18 – 24

Jer 23, 5 – 8; Ž 72

Ježiš bol voči Zákonu veľmi slobodný (por. Mt 12, 1 – 12). Ale nebol prvý, kto 
sa voči Zákonu nezachoval legalisticky. Ani Ján Krstiteľ vo svojej slobode to 
nebol. Dávno pred nimi to bol Jozef. Na to by sme nemali zabudnúť. Kniha 
Deuteronómium znela nekompromisne: „Ak sa nenájdu dôkazy devinho pa-
nenstva, nech ju vyhodia z domu jej otca a mužovia toho mesta nech ju uka-
meňujú, nech zomrie.“ (por. Dt 22, 20 – 21). Jozef však obišiel Zákon, pretože 
miloval Máriu. A miloval ju zrejme naozajstnou láskou, keď jej namiesto ka-
meňov dokázal dopriať šťastie s iným. Potom prišiel sen a anjel, ktorý Jozefo-
vi ozrejmil, ako to v skutočnosti s Máriou je. Lenže Jozefovo rozhodnutie obísť 
Zákon v mene dopriatia šťastia inému človeku prišlo skôr než vysvetľujúci sen. 
Tento Jozefov akt je dôkazom, že Boh vybral pre svojho Syna naozaj skvelé-
ho vychovávateľa. Ježiš sa potom svojmu osobitému vzťahu k Zákonu nau-
čil práve v dome toho Jozefa, ktorý svojim jednaním umožnil Božie Vtelenie. Gracián, biskup

Slávka, Sláva
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rá dostala na starosť rezort fi -
nancií. V rokoch 1992 až 1995 
pôsobila ako šéfka ekono-
mickej sekcie na americkom 
veľvyslanectve v Kyjeve. Re-
zort hospodárstva bude za-
se riadiť pôvodom Litovčan 
Ajvaras Abromavičus a mi-
nistrom zdravotníctva bu-
de Oleksandr Kvitašvili, kto-
rý podobný post v minulos-
ti zastával v Gruzínsku. Opo-
zícia vymenovanie „zahranič-
ných“ ministrov kritizuje. Po-
ukazuje pritom na fakt, že 
všetkým trom politikom Ky-
jev „narýchlo“ udelil občian-
stvo. Prostredníctvom osobit-
ného dekrétu tak urobil pre-
zident Petro Porošenko. 

RÍM
Spisy Jorgeho Bergoglia 
spred roku 1982 vychádzajú 
v taliančine

„V srdci každého otca. Ku 
koreňom mojej spirituali-
ty“ – to je názov publikácie 
textov z pera Jorgeho Ber-
goglia, ktorá bola prezento-
vaná 4. decembra v sídle vy-
davateľstva jezuitského ča-
sopisu „La Civiltà Cattolica“. 
Predslov ku knihe, ktorá vy-
chádza v talianskom vydava-
teľstve Rizzoli, napísal páter 
Antonio Spadaro, šéfredaktor 
spomínaného časopisu. Kni-
hu predstaví generálny mi-
nister minoritov Marco Tasca 
spolu s ďalšími osobnosťa-
mi. Nová kniha je súhrnom 
spisov zozbieraných samot-
ným Bergogliom a je rozde-
lená do troch častí: prvá ob-
sahuje úvahy o Spoločnos-
ti Ježišovej, o jej spôsobe ko-

nania a formácii. Druhú a tre-
tiu časť tvoria meditácie pre 
duchovné cvičenia. Posledná 
časť sa týka predovšetkým re-
hoľných predstavených. Tex-
ty, ktoré sú v publikácii zahr-
nuté, pochádzajú z obdobia 
od roku 1974 až po rok 1982, 
keď bola kniha publikova-
ná v origináli. Páter Bergoglio 
mal vtedy 46 rokov.

PARÍŽ
Francúzsky parlament 
odporučil uznať nezávislú 
Palestínu

Francúzsky parlament 
v utorok prostredníctvom ofi -
ciálnej rezolúcie vyzval vládu, 
aby uznala nezávislú Palestí-
nu. Urobil tak v rámci symbo-
lického hlasovania, ktoré však 
nemá záväzný charakter. Ná-
vrh podporilo 339 zákono-
darcov, proti bolo 151. Vláda 
už predtým vyhlásila, že ani 
v prípade úspechu rezolúcie 
sa ňou nebude cítiť viazaná. 
Izraelský premiér Benjamin 
Netanjahu hlasovanie označil 
za „veľkú chybu“. Vo Francúz-
sku žije najväčšia židovská, 
ale zároveň aj najpočetnejšia 
moslimská menšina spome-
dzi všetkých členských štá-
tov Európskej únie. Palestín-
sky štát 30. októbra ako prvé 
spomedzi západoeurópskych 
krajín ofi ciálne uznalo Švéd-
sko. Tesne predtým britský 
parlament symbolicky uznal 
Palestínu za samostatný štát, 
čo je však v rozpore s ofi ci-
álnou politikou Spojeného 
kráľovstva. Tieto kroky podľa 
očakávania nahnevali Izrael. 
V rámci EÚ suverenitu Palestí-

ny uznali aj Slovensko, Poľsko 
a Maďarsko, no tie tak urobi-
li ešte pred vstupom do únie 
pred desiatimi rokmi. 

SOUL
Ľudia s rovnakým menom 
ako Kim Čong-un sa musia 
premenovať

Všetci Severokórejčania, 
ktorí majú rovnaké meno ako 
líder krajiny, sa musia preme-
novať. On jediný totiž podľa 
nového nariadenia môže no-
siť meno Kim Čong-un. Rov-
naký zákaz sa vzťahuje aj na 
používanie mena jeho ot-
ca Kima Čong-ila a starého 
otca Kima Il-sunga. V stredu 
o tom informovala juhokórej-
ská štátna televízia KBS, pod-
ľa ktorej nariadenie posilňu-
je kult osobnosti severokórej-
ských lídrov. Spomínané me-
ná sa už nesmú dávať novo-
rodencom a ľudia s týmto 
menom ho musia nielen pre-
stať používať, no musia si ho 
aj zmeniť na svojom rodnom 
liste a v registri občanov. Za-
tiaľ sa nevie, koľko Severokó-
rejčanov má rovnaké meno 
ako ich líder. Kim je však veľ-
mi bežné priezvisko a Čong-
un je bežné krstné meno. 

 
LONDÝN
Zomrel najhľadanejší nacista, 
bol poradcom al-Asada

Údajne najhľadanejší na-
cistický zločinec Alois Brun-
ner „takmer určite“ zomrel eš-
te pred štyrmi rokmi v Sýrii. 
„Z kriminalistického hľadis-
ka to nemôžeme dokázať, ale 
sme si istí, že je to tak,“ uvie-
dol Efraim Zuroff  zo združe-

nia, ktoré sa zaoberá pátra-
ním po odsúdených nacis-
toch. Informácie o Brunnero-
vej smrti sú podľa neho „na 
99 percent“ pravdivé. Brun-
ner v minulosti pôsobil ako 
jeden z veliteľov nacistických 
jednotiek SS a pripisujú mu 
osobnú zodpovednosť za de-
portáciu takmer 130-tisíc Ži-
dov do koncentračných tá-
borov počas druhej sveto-
vej vojny. Zodpovedný má 
byť aj za deportáciu 14-tisíc 
slovenských Židov. V 50. ro-
koch údajne utiekol do Sý-
rie a následne tam pôsobil 
ako poradca vtedajšieho au-
tokratického prezidenta Hafí-
za al-Asada. Brunner sa naro-
dil v Rakúsku a považovali ho 
za „pravú ruku“ nacistu Adol-
fa Eichmanna. V roku 2001 ho 
Francúzi v neprítomnosti od-
súdili na doživotie.

HELSINKI 
Tisíce veriacich vo Fínsku 
vystúpili z cirkvi pre 
homosobáše

Tisíce ľudí formálne opus-
tili rady fínskej evanjelickej 
cirkvi po hlasovaní parlamen-
tu, ktorý schválil legalizáciu 
manželstiev osôb rovnaké-
ho pohlavia. Počet odíden-
cov dosiahol v nedeľu takmer 
osemtisíc. Nepáčilo sa im nie-
len schválenie homosexuál-
nych manželstiev, ale najmä 
následná verejná podpora ar-
cibiskupa Kariho Mäkinena. 
Hlavným zdrojom príjmov lu-
teránskej cirkvi, ku ktorej sa 
hlási 75 percent fínskej po-
pulácie, sú však práve poplat-
ky od jej členov. Gejovia a les-
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19. 12. 2014
piatok

Anjel odpovedal (Zachariášovi): 
„Onemieš a nebudeš môcť 

hovoriť až do dňa, keď sa to stane, 
lebo si neuveril mojim slovám.“

Lk 1, 5 – 25
Sdc 13, 2 – 7. 24 – 25a; Ž 71

Urban V., pápež
Judita

8

Hneď na začiatku evanjelia sú vedľa seba postavené dve zvestovania s nápad-
ne podobnými rysmi (por. Lk 1, 5 – 38). Kňaz Zachariáš, ktorý stál v chráme na 
posvätnom mieste, prosil Boha o plodnosť svojej manželky, a napriek tomu 
v to neveril. Mária nebola kňazskou dcérou ani „zamestnankyňou kultu“, jej 
„prípad“ počatia bez poznania muža bol o poznanie zložitejší ako Zachariá-
šov, a predsa uverila, že Bohu nič nie je nemožné. Už na začiatku sa rozohráva 
partia medzi ľuďmi Zákona a predpisov a ľuďmi Ducha, ktorý vanie, kam chce 
(por. Jn 3, 8). Lukáš, ktorý rád priznáva ženám miesto pri Ježišovi (por. Lk 8, 1 – 
3), je od prvých riadkov aj trochu ironický – keď Zachariáša vykresľuje ako mu-
ža, ktorý nejedná, a je iba vláčený udalosťami. Nemota je opisom jeho vnútor-
nej neschopnosti niečo ovplyvniť. Mária je však plná činu (por. Lk 1, 39 – 56). 
Romano Guardini to potvrdzuje: „Svet ide do záhuby doslova vďaka masku-
línu.“ V tejto chvíli ho preto nesmierne inšpiruje Máriino rozhodné jednanie. 

bičky už od roku 2002 môžu 
vo Fínsku uzatvárať registro-
vané partnerstvá. Krajina však 
bola jedinou severskou kra-
jinou, kde neboli uzákonené 
aj homosexuálne manželstvá. 
Schválená legislatíva, ktorá 
má podporu aj premiéra Ale-
xandra Stubba, teraz zmaže 
rozdiely medzi registrovaný-
mi partnerstvami a klasickými 
heterosexuálnymi manžel-
stvami. Gejovia a lesbičky si 
tak budú môcť adoptovať aj 
deti a mať rovnaké priezviská.

BRATISLAVA 
TV Lux prináša cyklus 
manželských svedectiev 
s názvom Stojí to za to! 

Od 5. 12. 2014 začala TV 
LUX vysielať cyklus manžel-
ských svedectiev s názvom 
Stojí to za to! Manželské pá-
ry hovoria o tom, prečo je 
dobré byť v manželstve a ako 
sa oni vyrovnali s probléma-
mi vo svojich rodinách a ži-
votoch. Ako prví sa divákom 
prihovorili manželia Daudov-
ci z Dolného Kubína. Pred 
vstupom do manželstva ma-
li rôzne pohľady na Boha. 
Vďaka modlitbe a dôvere sa 
to zmenilo a dnes sa spolu 
s piatimi deťmi neustále sna-
žia mať Boha na prvom mies-
te. TV LUX cyklus vysiela ako 
dvojtýždenník v premiére 
v piatok o 19:40 h. 

PREŠOV
Deti, mládež i dospelých 
priťahujú rorátne sväté omše 
na Sekčove 

Rorátne sväté omše zača-
li aj v Kostole Krista Kráľa na 

Sídlisku Sekčov v Prešove. Ča-
ro adventného času priťahuje 
na svätú omšu veriacich nie-
len zo sídliska, ale aj z okolia. 
Na rorátnej svätej omši sa zú-
častnilo množstvo detí, mlá-
deže, ale aj dospelých. V tej-
to farnosti sa rorátne om-
še konajú v pondelok, stredu 
a piatok už tretí rok. Tieto sú 
osobitne zverené Panne Má-
rii. Po rorátnych omšiach kňa-
zi, rodičia, ale aj veriaci zo síd-
liska pripravia deťom chutné 
raňajky, aby mohli začať pek-
ný deň v škole. 

BRATISLAVA
Kiska hostil deti z domovov, 
Palác sa rozžiaril

V Prezidentskom palá-
ci v utorok popoludní zavlá-
dla veselá predvianočná at-
mosféra. Prezident Andrej 
Kiska privítal deti z viacerých 
detských domovov a krízo-
vých centier. Spolu rozsvieti-
li vianočný stromček a s ním 
aj vianočnú výzdobu celého 
Prezidentského paláca. Deti 
hlave štátu pripravili program 
v podobe tanca či piesní. „Ja 
som veľmi rád, že práve v tej-
to miestnosti, kde sú prijíma-
né tie najdôležitejšie osob-
nosti z celého sveta, som 
mohol prijať podľa mňa tých 
najcennejších – malé deti,“ 
komentoval stretnutie s deť-
mi prezident. Za hlavou štá-
tu v utorok pricestovali de-
ti z Detského domova z Trna-
vy, Veľkých Kapušian, Turzov-
ky, deti z krízových centier zo 
Žiliny, Nitry, Košíc a deti z Na-
dácie Úsmev ako dar. Deti 
z každého detského domova 

či krízového centra odovzda-
li Andrejovi Kiskovi poväčšine 
vlastnoručne zhotovený dar-
ček a sami si odniesli mikuláš-
sky balíček so sladkosťami. 

BRATISLAVA
Poznáme nositeľov cien za 
literatúru pre deti

 Nositelia cien za literatúru 
pre deti sú známi. 2. decem-
ber patril slávnostnému odo-
vzdávaniu Ceny Ľudovíta Ful-
lu, ceny Trojruža, Čestnej lis-
tiny IBBY a ocenení za nomi-
nácie na Cenu H. Ch. Ander-
sena. Na Cenu Hansa Chris-
tiana Andersena, označova-
nú ako Malú Nobelovu ce-
nu za detskú literatúru, bo-
li nominovaní spisovateľ Da-
niel Hevier a ilustrátor Peter 
Uchnár. Cena Hansa Christia-
na Andersena je považova-
ná za najprestížnejšie medzi-
národné ocenenie pre auto-
rov v oblasti literatúry pre de-
ti a mládež. Fond výtvarných 
umení, Slovenská sekcia IB-
BY a Bibiana – medzinárodný 
dom umenia pre deti udelili 
Cenu Ľudovíta Fullu 2014 Já-
novi Dresslerovi za ilustračnú 
tvorbu pre deti, ktorá podne-
cuje detskú fantáziu a vedie 
ich k pozitívnemu vnímaniu 
výtvarného umenia. In me-
moriam udelili cenu Trojruža 
2014 Jozefovi Repkovi za ce-
loživotné úsilie povýšiť dob-
rodružný žáner v literatúre 
pre deti a mládež na umenie. 

BRATISLAVA
Nový hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska 

Od 1. decembra bol vy-

menovaný do pozície hovor-
cu Konferencie biskupov Slo-
venska ThLic. CSILic. Martin 
Kramara. V úrade nahradil do-
terajšieho hovorcu CSILic. Jo-
zefa Kováčika, ktorý bol vy-
menovaný za programového 
riaditeľa TV LUX. Martin Kra-
mara (36) je kňazom Žilinskej 
diecézy. Pochádza z Bytče. 
Teologické štúdiá absolvoval 
v Nitre. Za kňaza bol vysväte-
ný 21. 6. 2003. V rokoch 2003 
– 2005 pôsobil ako biskup-
ský ceremoniár v Nitre, v ro-
koch 2005 – 2007 ako kap-
lán vo farnosti Žilina-Mesto. 
V odbornom štúdiu pokračo-
val v rokoch 2007 – 2013 na 
Pápežskej univerzite Sväté-
ho kríža v Ríme, kde absolvo-
val licenciátne a doktorand-
ské štúdium na Fakulte soci-
álnej inštitucionálnej komu-
nikácie. V rokoch 2011 – 2013 
pôsobil ako duchovný správ-
ca Slovenskej katolíckej misie 
v Ríme. Od roku 2013 pracu-
je ako redaktor v TK KBS a ako 
výpomocný duchovný vo far-
nosti Bratislava – Dúbravka.

VYSOKÁ NAD UHOM
Silvester plný radosti 2014

Všetkých mladých pozýva-
me stráviť „Silvester plný ra-
dosti 2014“ do Vysokej nad 
Uhom už od 28. decembra 
do 1. januára na tému: „On 
túži po nás, On túži po na-
šej láske“. Súčasťou progra-
mu budú tvorivé aktivity, živý 
betlehem, taizé večer, mod-
litba vďaky, silvestrovská dis-
co bez alkoholu, škola ko-
ledníkov, zdieľanie v skupin-
kách a mnoho iného. Pre viac 
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sobota

Anjel povedal (Márii): 
„Neboj sa, Mária, 

našla si milosť u Boha. 
Počneš a porodíš syna 
a dáš mu meno Ježiš.“

Lk 1, 26 – 38
Iz 7, 10 – 14; Ž 24

Vďaka Márii sa veci hýbu ďalej. No a samozrejme, hlavne vďaka Bohu. To on 
stojí na začiatku prevratných zmien. Roztočil svoj plán spásy. Všetko má pev-
ne v rukách. No aj napriek tomu, že môže „Abrahámovi vzbudiť deti aj z ka-
meňov,“ ako neochvejne hlásal posol adventu Ján Krstiteľ (por. Lk 3, 8), je fas-
cinujúce, že prizýva k spolupráci aj celý ľudský rod reprezentovaný obyčaj-
ným nazaretským dievčaťom. Fascinujúce je aj to, že napriek svojmu plánu 
nepotiera ľudskú slobodu. Zaklope na Máriino srdce a pokorne čaká na od-
poveď. Mohol by Ježiša „prepašovať“ do sveta mnohými spôsobmi, ale on tú-
ži po jedinom – aby bol Ježiš človekom so všetkým, čo k tomu patrí, a to už 
od narodenia. Mária sa mohla rozhodnúť aj inak. Mohla dať anjelovi košom. 
Nevieme, či mal Boh pre takúto alternatívu pripravený plán B, ale vieme, že 
inak ako narodením by Ježiš do nášho sveta nevkročil. Podobne však Boh ča-
ká na odpoveď všetkých rodičov, keď sa do sveta rozhodne poslať akúkoľvek 
svoju dcéru alebo syna.

Zafi rín, pápež
Dagmara

info a prihlasovanie: www. 
domcek.org.

KOŠICE
Projekt Tmavomodrý svet 
dáva nádej nevidiacim, 
hluchoslepým a slabozrakým 
deťom

Tmavomodrý svet 2014 
(Svet nevidiacich, hluchosle-
pých a slabozrakých detí) je 
názov projektu, ktorý realizo-
valo Združenie Feman a jeho 
partneri, od mája do decem-
bra tohto roku. Jeho cieľom 
bolo prezentovať umelec-
kú tvorbu, kreatívne myslenie 
a vlastný kultúrny program 
tvorený slabozrakými a ne-
vidiacimi deťmi a mládežou. 
Cieľovú skupinu, ktorá sa ak-
tívne zapojila do projektu, 
tvorili nevidiace a slabozra-
ké deti a mládež z Košíc a Le-
voče a hluchoslepí mladí ľu-
dia z občianskeho združenia 
Maják zo Zdoby. Celkovo sa 
do projektu zapojilo viac ako 
70 detí a mladých ľudí. Vý-
sledky projektu boli prezen-
tované verejnosti počas Be-
nefi čného koncertu 9. de-
cembra v Košiciach. Súčasťou 
programu bola aj Dražba vý-
tvarných prác detí so zrako-
vým postihnutím a detí v ná-
hradnej starostlivosti zo Se-
redného (Ukrajina), jej výťa-
žok je určený deťom žijúcim 
na Ukrajine. 

BRATISLAVA
Bratislavský región je 
ostrovom bohatstva oproti 
iným krajom

Bratislavský región je ostro-
vom bohatstva v porovnaní 

s celkovou situáciou na Slo-
vensku, HDP na obyvateľa 
je veľmi podobný ako naprí-
klad vo východnom Rakúsku 
či v západnom Nemecku. Po-
vedal to na tlačovej konfe-
rencii v Bratislave Wolfgang 
Streitenberger z Generálne-
ho riaditeľstva Európskej ko-
misie (EK) pre regionálnu a 
mestskú politiku. Predpokla-
dá, že výsledok regiónu závi-
sí od blízkosti západných tr-
hov či dobrej dopravnej lin-
ky, ktorá je ľahko dostupná. 
„Preto je potrebné investo-
vať o to viac do ďalších častí 
Slovenska a do ďalších regió-
nov, aby sa aj ich dostupnosť 
zlepšila a aby sa vyrovnali ob-
rovské regionálne rozdiely, 
ktoré na Slovensku existujú.“ 
Práve preto pôjde z Kohéz-
neho fondu EÚ väčšina fi nan-
cií do zvyšných krajov, preto-
že priepasť medzi regiónmi 
je stále veľká. „Slovensku po-
mohli eurofondy vyrovnať si-
tuáciu, ktorá vznikla v dôsled-
ku poklesu verejného fi nan-
covania pre krízu,“ dodal.

BRATISLAVA
V Bratislave odštartovali Dni 
Vianoc, ľuďom ukážu 800 
betlehemov

Obyvatelia a návštevníci 
Bratislavy sa môžu tešiť na 25. 
ročník podujatia Dni Vianoc. 
Tradičné vianočné trhy sa 
v bratislavskej Inchebe začali 
3. decembra a trvať budú do 
nedele 21. decembra. Organi-
zátori pripravili pre návštevní-
kov výstavu 800 betlehemov, 
ale aj vianočný tovar a sprie-
vodné podujatia. Dni Vianoc 

budú otvorené v pondelok 
až štvrtok od 11:00 do 19:00 
a v piatok až nedeľu od 10:00 
do 20:00. V tieto dni ponúknu 
návštevníkom tiež tradičné 
vianočné dekorácie, hračky, 
kožený tovar, oblečenie, do-
plnky do domácnosti, pyro-
techniku, kozmetiku, šperky či 
knihy. Na svoje si prídu aj mi-
lovníci tradičných remesiel. 

Umelci predstavia ukáž-
ky tradičných remesiel, sú-
časťou ich prezentácie budú 
napríklad aj sviečky z včelie-
ho vosku, drevené a slamené 
vianočné ozdoby či e-mailo-
vé šperky. 

BRATISLAVA
Vyplácajú vianočné penzie, 
niektorí dostanú i stovku 
naviac

Sociálna poisťovňa začala 
od 1. decembra vyplácať dô-
chodcom, ktorých penzia je 
menšia ako 494,40 eura, via-
nočné príspevky. Dostanú ich 
automaticky, nemusia o ne 
žiadať. Príspevok klesá so stú-
pajúcim dôchodkom. Maxi-
málna výška vianočného prí-
spevku stúpla z minuloroč-
ných 75 eur na 87,26 eur. Na 
túto sumu majú nárok po-
beratelia, ktorých dôchodok 
alebo úhrn dôchodkov je 
najviac 198,10 eura mesačne. 
Tí, ktorých penzia je v rozpä-
tí od 198,20 eura do 494,40 
eura mesačne, dostanú via-
nočný príspevok v rozmedzí 
od 87,25 eura do 33,93 eu-
ra v závislosti od výšky svoj-
ho dôchodku. Niektorí pen-
zisti dostanú oproti vlaňajš-
ku menej. Poškodila im zme-

na vo vzorci na výpočet výš-
ky vianočného príspevku. Pri 
dôchodku vo výške 400 eur 
je vianočný príspevok opro-
ti vlaňajšku nižší o 3,89 eura 
a pri dôchodku v sume 450 
eur ide o medziročný pokles 
o 7,89 eura.

BRATISLAVA
Nadácia VÚB zafi nancuje 
obnovu vitráže v Spišskej 
Kapitule

Historická vitráž v Spiš-
skej Kapitule sa dočká ob-
novy. Finančné prostried-
ky na ňu vybojovali samot-
ní Spišiaci v hlasovacej súťa-
ži Poklady môjho srdca. Svo-
ju vitráž podporili viac ako 
štyrmi tisíckami hlasov, čím 
jej zabezpečili absolútne ví-
ťazstvo v súboji s ďalšími ôs-
mimi pamiatkami z rôznych 
kútov Slovenska. Finančné 
prostriedky na reštaurova-
nie poskytne vyhlasovateľ sú-
ťaže, Nadácia VÚB. Víťazná 
vitráž sa nachádza v Kapln-
ke Zápoľských, ktorú ku Ka-
tedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule pristavali koncom 
15. storočia. Pri modernizá-
cii chrámu v 19. storočí inšta-
lovali do okien súbor vitrá-
ží s jednotným posolstvom. 
Výjavy čerpajú z Nového Zá-
kona, pričom ústrednou po-
stavou scén je Ježiš a v spod-
nej časti okien je stvárnený 
predobraz hlavnej témy zo 
Starého Zákona.

ZDROJ: WEBNOVINY.SK, 
SK.RADIOVATICANA.VA, 

HLAVNESPRAVY.SK, TK KBS
JÚLIA BARANIŠINOVÁ
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Boh sám sníva sen, veľký príbeh 
o tom, ako Jeho deti prídu späť 
domov. O generácii, ktorej ide 

o Božie kráľovstvo. A táto generá-
cia rastie a vzmáha sa –  Boží syno-
via a dcéry, ktorí túžia hovoriť o tom, 
čo zmenilo ich život. S odvahou slú-
žia v armáde svojho Kráľa, vyzbroje-
ní mocou z výsosti! Vedia, že Kristus 
je v nich a oni sú v Kristovi a svojou 
vierou hýbu vrchmi vo svojich živo-
toch. Zjednotení Jeho láskou sú ne-
zastaviteľní!

Nezastaviteľní je evanjelizačné tur-
né projektu Godzone, ktoré sa kona-
lo v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež 
už po šiesty krát. Godzone misia sú 
mladí ľudia, ktorí túžia vidieť Sloven-
sko premenené láskou Boha, ktorý 
zmenil naše životy. Túžia, aby sa ge-
nerácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo, 
zjednotila. Túžia, aby armáda Kráľa 
vykročila ako jeden muž a prinášala 
Svetlo, ktoré prežiari každú temno-
tu. Túžia nezastaviteľne milovať a aj 
týmto turné prinášať nebo na zem.

Godzone Tour 2014 Nezastaviteľní
Na Godzone Tour KIOBK Nezastaviteľní sa stretlo množstvo mladých ľudí a veľa pozitívnej energie. V šiestich 
mestách na Slovensku sa v podvečer konala oslava, koncert s Bohom a za Boha. Bolo to Božie riadenie. Božia 
sila. Košice, Poprad, Banská Bystrica, Bratislava, Považská Bystrica boli hosťujúcimi mestami pre mladých, kde 
sa zjednotení v Bohu povzbudzovali vo viere, v láske, v nádeji. V tom, že má zmysel veriť Bohu, jeho Božiemu 
plánu a byť Ním vedený. V Ružomberku dali bodku za celou šnúrou po Slovensku a to spoločne na svätej 
omši v modlitbách pod heslom „NEZASTAVITEĽNÍ“.  Akcia sa konala od 17. do 22. novembra 2014. 

„Generácia KIOBK“ 
„Znamená to, že cítime nadšenie, 

keď ide o Božie kráľovstvo. A toto nad-
šenie chceme priniesť svetu. Znamená 
to, že vieme, komu sme uverili a ideme 
za ním. Bez kompromisov a vytrvalo. 
Znamená to, že sme ochotní prebrať 
zodpovednosť. Že chceme ísť ďalej 
a vidieť prichádzať zmenu. Že sme pri-
pravený dať to, čo máme, robiť nieke-
dy maličkosti a niekedy skutočne ťaž-
ké veci. My sme tí, ktorí musíme začať. 
Sme generácia, ktorej ide o Božie krá-
ľovstvo!“ (kiobk)

Mladým ide o prevzatie zodpoved-
nosti za ich rodiny, školy, farnosti, za ich 
priateľov a za našu generáciu! Dokážu 
prísť do ktoréhokoľvek mesta s evanje-
lizačným tímom, no nedokážu pripra-
viť celú evanjelizáciu. Preto bol dôleži-
tý každý jednotlivec, ktorý sa postaral 
o  všetky organizačné záležitosti, du-
chovné zázemie a následné vedenie ľu-
dí.  „Evanjelium je to, čo prináša život. 
Jasným cieľom je naplniť túžbu srdca 
nášho Otca – On je ten, ktorý chce všet-
ko zmieriť so sebou!“ (kiobk) Títo hor-

livci často bojujú za premenu školy, 
farnosti modlitbou. Sú zjednotení 
v zápase za túto generáciu.

„Hlavným zameraním projektu 
Godzone je každoročná evanjeli-
zácia mladých na Slovensku. Víziou 
projektu je priniesť prebudenie, 
zjednotenie, motiváciu a povzbu-
denie. Vieme, že tento svet potre-
buje počuť silné posolstvo evanje-
lia a chceme ho priniesť spôsobom, 
ktorý zasiahne – atraktívnym, krea-
tívnym a moderným. Chceme spo-
lu budovať generáciu mladých ľu-
dí, ktorým ide o Božie kráľovstvo 
a zažívať zmenu, ktorú táto generá-
cia prinesie.

Projekt Godzone je zastrešený 
Združením kresťanských spoločen-
stiev mládeže a jeho predsedom 
PhDr. ThDr. Jánom Bucom, PhD., 
kňazom Katolíckej cirkvi na plný úvä-
zok pracujúcim s mládežou, tajomní-
kom Sekcie pre mládež Konferencie 
biskupov Slovenska, riaditeľom Die-
cézneho centra voľného času, riadi-
teľom  Komisie pre mládež v Spišskej 
diecéze. Godzone projekt je len jed-
ným z mnohých prostriedkov, ktoré 
si Boh môže použiť na rozširovanie 
svojho kráľovstva. Ak Boh má svo-
ju misiu a túži po tom, aby všetko 
na zemi bolo skrze Krista zmierené 
s Otcom, tak projekt Godzone tú-
ži mať rovnakú misiu. Túžime zdie-
ľať a hľadať túžby Božieho srdca pre 
Slovensko a stále viac volať, aby nás 
„zničil”. Aby sme nerástli my s naši-
mi cieľmi a túžbami, ale aby On rás-
tol v nás a aby meno Ježiš bolo stá-
le viac známe. Godzone projekt je tu 
preto, lebo túži motivovať mladých 
teenagerov a študentov, aby posú-
vali svoje hranice a prinášali stále 
viac Božej zóny na Slovensko. Túži-
me ohlasovať silné posolstvo evan-
jelia, ktoré tento svet tak akútne po-
trebuje.“ (kiobk)
spracované podľa tour.godzone.sk

Foto: facebook.com
Bratislava Tour Godzone
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Jaro: 
„Boh ma vtiahol do svojej zóny“

„Ako začať? Zúčastnil som sa 
takmer všetkých ročníkov Godzo-
ne Tour, okrem minulého roku. Ten-
to rok som si povedal, že idem, veď 
nestojí to nič, študujem v Košiciach, 
tak už budem na mieste...jednodu-
cho všetky okolnosti priali tomu, aby 
som sa Godzone tour 2014 v  Koši-
ciach zúčastnil. A  musím  povedať, 
že som urobil dobre. Tour je nasta-
vená tak, že každý si tam nájde nie-
čo pre seba. Či rôzne hudobné štýly, 
tanec, scénky, hovorené slovo...kaž-
dý si môže vybrať. 

Ja som spolu s  ďalšími mladými 
z  našej farnosti stál viac vzadu, na 
začiatku som si to veľmi neužil. Pre-
vládal tam ešte taký ruch a štýly ako 
hip-hop či rap nepatria medzi moje 
obľúbené. Avšak čakal som, že príde 
niečo, čo ma vtiahne do deja. A pri-
šlo to. Cez úžasné svedectvo mladej 
dievčiny, ktoré bolo podané formou 
scénky, cez hovorené slovo a chvály, 
cez piesne kapely eSPé (veľmi ďaku-
jem za pieseň Víťaz...je neuveriteľne 
hlboká a silná) a cez kapelu Lámačské 
chvály (zvlášť cez pieseň Čakám Teba 
Kráľ) som cítil, ako si ma Boh pomaly 
ťahá do svojej Božej zóny, do Godzo-
ne. Kým som bol na začiatku Godzo-
ne iba ako poslucháč viac vzadu, ha-
la bola plná ľudí a všade bol ruch, ale 
keď som neskôr zavrel oči a nechal 
sa vtiahnuť do modlitby, zrazu ako-
by všetko okolo mňa prestalo existo-
vať. Mal som pocit, že som tam len ja 
a môj Boh...a v pozadí piesne chvál. 
Bol to pre mňa úžasný čas, počas kto-
rého som veľa duchovného načerpal. 
Ak ste ešte neboli na Godzone tour, 
alebo na podobnej akcii, odporúčam, 
neváhajte! Nestojí to nič a oplatí sa. 
Stačí prísť, otvoriť Bohu svoje srdce 
a On zaručene príde.

Na záver by som len dodal časť 
z jednej piesne, ktorú snáď všetci po-
znáte a sám by som nečakal, že za-
znie aj na Godzone tour. A  adresu-
jem ju nášmu Bohu, ktorý je Dobrý, 
Svätý a Nezastaviteľný: ́ ja neľutujem 
ani jedinú chvíľu s Tebou, ani chvíľu 

Banská Bystrica Tour Godzone

s Tebou. A ak ľutujem, tak len chvíle, 
keď som s Tebou nebol.´ “

Gabika: „V živote som 
nič podobné nevidela“

„Všetko bolo také úžasné a silné... 
Zo začiatku som sa cítila tak neutrál-
ne a snažila sa cítiť to, čo som chcela 
cítiť. No neskôr, počas modlitby prího-
voru, som mala možnosť vidieť, ako sú 
ľudia očisťovaní vkladaním rúk, nikdy 
v živote som nič podobné nevidela. Bol 
to pre mňa obrovský zážitok a vzpru-
ha do života, že Boh má moc. K mod-
litebníkom ma to taktiež veľmi ťaha-
lo a napokon som šla k jednému diev-
čaťu. Na konci modlitby sme sa obja-
li a práve v tom momente na mňa do-
ľahla obrovská radosť. V závere som sa 
cítila mimoriadne naplnená Duchom 
a  som vďačná, že som mohla stráviť 
takýto požehnaný čas s Bohom, veľmi 
mi to pomohlo.“ 

Ivka: „Potláčala som všetky 
vnútorné pocity“

„Byť na Godzone Tour bolo pre mňa 
veľkým požehnaním. Pravdupovediac, 
nemala som v úmysle vôbec niekde ísť. 
Skupinka priateľov ma však presvedči-
la a bolo to najlepšie rozhodnutie. Mo-
ment, keď som tam prišla, bol zvlášt-

ny. Toľko energie, radosti, lásky a ja? 
Nič. Stála som tam a potláčala všetky 
vnútorné pocity. Hľadala som odva-
hu nebáť sa prejaviť sa. Nebáť sa tan-
covať, spievať, zdvíhať ruky. V tom 
som si uvedomila, že to čo cítim je 
iba momentálny pocit, že v skutoč-
nosti som plná prázdnoty, že Boh 
je v mojom živote len minimálne, 
že Boh už v mojom živote nebol na 
prvom mieste. Nahradila ho ško-
la, priatelia a hlavne vzťah s chlap-
com. Uvedomila som si, že takto už 
nechcem žiť. Celý večer som plaka-
la a modlila sa, aby opäť prišiel do 
môjho srdca. V tom vyhlásili mod-
litbu príhovoru a ja som neváhala. 
Zas a znova som sa presvedčila o sile 
tejto modlitby, ako Boh požehnáva 
všetkých, ktorí sa neboja k nemu ísť. 
Ja som sa postavila na svoje miesto 
ako nový človek. Moje srdce zaple-
salo a začala som tancovať, spievať, 
zdvíhať ruky bez ohľadu nato, kto 
je okolo mňa a čo si myslí. A stači-
lo tak málo, otvoriť srdce. To diev-
ča, ktoré odtiaľ vyšlo, bolo iné. Cítim 
to aj dnes. Všetko okolo už má svo-
je miesto, a hlavne sa cítim šťastná. 
Opäť som našla samú seba.“

JÚLIA BARANIŠINOVÁ
Foto: facebook.com

Boh, ktorý mení naše životy
Chvály, modlitby, svedectvá – bohatý program Godzone Tour...  Pozvanie, ktoré mladí prijali ich vtiahlo 
do deja. Prišli, aby ich Boh osviežil, posilnil a daroval im radosť do srdca. Prinášame vám zopár svedectiev 
mladých ľudí, ktorí sa rozhodli byť účastní na Godzone Tour 2014 – Nezastaviteľní.
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Ktoré deti označujeme pojmom 
predčasniatka?

„Za predčasne narodené sú považo-
vané deti, ktoré sa narodili pred ukon-
čeným 37. týždňom tehotenstva. Pô-
rodná hmotnosť týchto detí býva väč-
šinou menej ako 2500 gramov. Šancu 
na prežitie majú dnes i novorodenci 
narodení po 24. týždni tehotenstva, 
u  ktorých je pôrodná hmotnosť len 
500–750 gramov. Najmä títo najmenší 
však potrebujú k prežitiu mimo mater-
ského lona špeciálne prostredie a ná-
ročnú starostlivosť na novorodenec-
kých jednotkách intenzívnej a resusci-
tačnej starostlivosti. Ich nedozreté or-
gány totiž bez pomoci nedokážu zvlá-
dať samostatné dýchanie, udržiavanie 
telesnej teploty a trávenie. Starostli-
vosť o dieťa je náročná práca. Dvoj-
násobne to platí o predčasne narode-
ných deťoch, ktoré si vyžadujú veľmi 
veľa starostlivosti, pozornosti a lásky.

Aké sú prognózy pre ďalší život 
predčasniatok? 

Šance, ktoré má bábätko, závisia od 
toho, aké dlhé obdobie vnútromater-
nicového vývoja má za sebou. Čím 
viac si tento pobyt bábätko skrátilo, 
tým bude nezrelšie a pravdepodob-
nejšie ho čaká náročnejšia cesta. Ne-
zrelé bábätká môžeme rozdeliť podľa 
týždňa tehotnosti alebo podľa pôrod-
nej hmotnosti. Pre priebeh popôrod-
nej adaptácie a pravdepodobnosť ná-
slednej starostlivosti je dôležitejší týž-
deň tehotenstva, ktorý viac vypovedá 
o tom , ako veľmi sú jednotlivé orgá-
ny nezrelé a ako dlho môže trvať ich 
dozrievanie, než pôrodná hmotnosť. 
“ uverejnené na stránke Občianskeho 
združenia (OZ) malíček (toto občian-
ske združenie má zaregistrované me-
no s malým začiatočným písmenom - 
pozn. redakcie).

Prečo dochádza k predčasným 
pôrodom? 

Príčin je viac. Súvisia s  tým závaž-
né ochorenia, ako sú cukrovka či vy-
soký krvný tlak. K tomu prispievajú aj 
centrá asistovanej reprodukcie, v kto-
rých sa do maternice ženy prenáša via-
cero embrií naraz, aby sa zabezpečila 
úspešnosť otehotnenia. A keďže detí 
je v tele matky viac ako jedno, zvyšuje 

Predčasne narodené deti a ich deň
Keď sa povie 17. november, takmer každý z nás tento dátum označí ako deň výročia „nežnej“ revolúcie. Málokto 
z nás vie, že tento deň je zároveň aj svetovým dňom predčasne narodených detí – predčasniatok. 

sa riziko predčasného pôrodu. V nepo-
slednom rade sú to rôzne gynekologic-
ké komplikácie, socioekonomické fak-
tory, ale hlavne sa zvyšuje nárast poč-
tu starších prvorodičiek. Čím je žena 
staršia, tým je riziko predčasného 
pôrodu väčšie. Ženy by preto nema-
li odkladať tehotenstvo na neurčito. 
Nezvyšuje sa tým len riziko predčas-
ne narodených detí, ale ohrozujeme 
tým aj zdravie dieťaťa, jeho telesný 
a duševný vývin, ktorý ho môže po-
značiť na celý život. 

Je potrebná špeciálna 
starostlivosť o tieto deti?

Áno,  špeciálna starostlivosť je nevy-
hnutná . Zabezpečujú ju lekári a ses-
try na jednotkách intenzívnej starost-
livosti pri novorodeneckých oddele-
niach.  Ich starostlivosť sa zameriava 
hlavne na udržanie základných život-
ných funkcií dieťaťa a docielenie zre-
losti  orgánov. Rodičom týchto de-
tí podáva pomocnú ruku OZ malíček 
prostredníctvom odborného poraden-

stva a možnosti nadobudnutia   kon-
taktov na odborníkov, ktorých odbor-
ná starostlivosť je pre tieto deti a ich 
ďalší život nevyhnutná. 

Fotograf Braňo Novák s rodinou, foto Vlado Salzer

Výstava obohatená o kultúrny program, 
foto Vlado Salzer
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Vedeli ste, že... 
...1 z 9 detí sa narodí predčasne? Na 

narastajúci počet predčasných pôro-
dov a  často neľahký štart do života 
predčasne narodených detí je hlav-
nou témou Svetového dňa predčas-
ne narodených detí, ktorým je každo-
ročne 17. november. Od roku 2012 si 
tento deň pripomíname aj na Sloven-
sku. OZ malíček prevzalo záštitu nad 
rôznymi podujatiami v rámci Svetové-
ho dňa predčasne narodených detí. OZ 
malíček podporuje rodičov, šíri pove-
domie o predčasných pôrodoch, spája 
odborníkov a rodičov s cieľom uľahčiť 
štart do života úplne najmenším z nás.

Maličké ponožky
Symbolom predčasne narodených 

detí  sú  maličké detské ponožky.  Spá-
jať rodičov riadne a predčasne narode-
ných detí sa darí aj vďaka pomoci ma-
mičiek, ktoré háčkujú a pletú rôzne po-
trebné vecičky a potom nimi obdarú-
vajú Neonatologické oddelenia v rôz-
nych mestách. Táto pomoc nie je len 
praktická, ale slúži aj ako emocionál-
na podpora mamičiek dlhodobo hos-
pitalizovaných v nemocnici so svojimi 
deťmi. Prispieť môže každá mamička, 
ktorá to tak cíti.

Novembrové aktivity
Organizácie, ktoré sa venujú pomoci 

predčasne narodeným deťom, sa v no-
vembri rôznymi aktivitami snažili zvy-
šovať povedomie verejnosti o  pred-
časných pôrodoch a s nimi spojených 
problémoch. Jednou z  aktivít, ktorý-
mi svet tento deň oslavoval, je nasve-
covanie významných objektov, bu-
dov, pamiatok a monumentov, purpu-
rovo farbou- ofi ciálnou farbou sveto-
vého dňa predčasne narodených de-
tí. 17. novembra tak môžeme každo-
ročne vidieť purpurovú Empire Sta-
te Building, purpurové Niagarské vo-
dopády, alebo purpurový Bratislavský 
hrad, Dóm sv. Alžbety a súsošie Imma-
culata v Košiciach či Vodárenskú vežu 
v Prešove. Ľudia si predčasniatka môžu 
pripomenúť aj doma zapálením špeci-
álnych purpurových sviečok.

Svetový deň
Pri príležitosti dňa predčasne naro-

dených detí sa každoročne celosveto-
vo odovzdáva aj ocenenie Purpurové 
srdce, ktoré sa udeľuje zdravotníckym 
pracovníkom, ktorí pomáhajú týmto 

Aktérky výstavy organizácií OZ malíček a Artdielo, foto Vlado Salzer

Svetový deň predčasne narodených detí
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ný s predajnou výstavou umeleckých 
diel  na podporu predčasne narode-
ných detí. V tento deň bola za pred-
časne narodené deti a ich rodiny od-
slúžená svätá  liturgia v gréckokato-
líckom katedrálnom Chráme sv. Já-
na Krstiteľa v  Prešove. Projekt pred-
časne narodených detí podporili svo-
jím vystúpením umelci: speváčka An-
drea Štiavnická s doprovodom Tatia-
ny Hrebíkovej, tanečníci zo Súkrom-
ného konzervatória Dezidera Kardo-
ša, ženský komorný zbor Vocals a ma-
liar Eduardo Sosa, ktorý v  priebehu 
večera maľoval obraz s názvom „Die-
ťa ako dar“ a jeden z vyžrebovaných 
hostí si ho odniesol domov. Veľkým 
vkladom bola aj práca svadobného 
fotografa Braňa Nováka, ktorý pred-
časne narodené deti nafotil a  obra-
zy boli na tomto podujatí vystave-
né. Fotografi e zdobia steny Novoro-
deneckého oddelenia JIS v  Prešove 
a slúžia nielen na estetizáciu nemoc-
ničného prostredia, ale hlavne ako 
podpora rodičov dlhodobo hospita-
lizovaných so svojimi deťmi.  Dobro-
voľná práca všetkých organizátorov, 
študentov z Inštitútu etiky a bioetiky 
FF PU v Prešove, sponzorov ale i ľudí, 
ktorí túto akciu akokoľvek podporo-
vali svedčia o spolupatričnosti s rodi-
nami takýchto detí i o uznaní mrav-
čej práce denno – dennej starostlivos-
ti sestier a lekárov. Spolupráca s pre-
dajnou galériou Artdiela a OZ malíček 
takto nadobudla krásny charitatívny 
rozmer.  Podujatie sa konalo pod zá-
štitou prezidenta Slovenskej republi-
ky Andreja Kisku, bývalého primáto-
ra mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyari-
ho a Fakultnej nemocnice s poliklini-
kou J. A. Reimana v Prešove. OZ malí-
ček aj takouto formou podporuje kon-
krétnu rodinu v Prešove a v Bratislave. 

Ďalšie aktivity
V  súvislosti s  týmto dňom malíček 

každoročne pripravuje aj ďalšie akti-
vity, medzi ktoré patrí napríklad uve-
denie knižného vydania skutočného 
príbehu o predčasnom pôrode s ná-
zvom „Venované Eme“ či spolupráca 
na osvetovom projekte „Týždeň k ro-
dičovstvu“, ktorý pravidelne prebieha 
v mesiaci november na stredných ško-
lách. O problematike predčasne naro-
dených detí sa vzdelávali  aj neonato-
logické sestry  na celoslovenskej kon-
ferencii v Poprade. Pre rodičov pred-
časne narodených detí v Košiciach si 
zas malíček pripravil v spolupráci s re-
habilitačným centrom Svetielko, OZ, 
špeciálny workshop. 

Obraz maľoval prstami - Mgr. Eduardo Sosa - Quito-Ekvádor, foto Vlado Salzer

deťom zachraňovať životy, ale aj iným 
osobnostiam, ktoré podporujú projek-
ty určené na pomoc predčasne naro-
deným deťom a ich rodinám. Udeľova-
nie cien Purpurového srdca sa  tohto 
roku uskutočnilo v Primaciálnom pa-
láci v Bratislave  11. 11. a bolo spojené 

s benefi čným koncertom a vernisážou 
fotografi í predčasne narodených detí. 

Aj v Prešove
V Prešove sa 16. 11. 2014 uskutočni-

la výstava fotografi í predčasne naro-
dených detí a komorný večer  spoje-
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Viac informácií o  OZ malíček a  je-
ho aktivitách môžete nájsť na stránke 
www.nasmalicek.sk.  

Článok vznikol za pomoci M. Palen-
čárovej, OZ malíček a fotografa B. No-
váka, ktorým týmto ďakujem za ich 
spoluprácu a prajem veľa síl v pokra-
čovaní nezištnej pomoci tam, kde je 
to potrebné.

JÚLIA BARANIŠINOVÁ

„Nápad fotenia predčasniatok 
a  vytvorenia ich príbehov – por-
trétov prišiel od mamičiek z  ma-
terského centra Emerka v  Preš o-
ve a M. Palenčárovej z OZ malíček. 
Myšlienka, že fotopríbehy týchto 
silných, statočných detí a ich obe-
tavých rodičov pomôže iným rodi-
čom detí s podobným osudom sa 
mi veľmi páčila, preto som samo-
zrejme rád na tomto projekte spo-
lupracoval. Samotné fotenie prebie-
halo v  Materskom centre Emerka, 
v prostredí, kde to deti dobre po-
znali. Chcel som, aby portréty bo-
li prirodzené a bez umelého pózo-
vania. Pri fotení som chcel zachytiť 
práve prirodzenosť detí, ich hravosť, 
bezstarostnosť a úsmev. Chcel som, 
aby z portrétov bolo vidieť a cítiť, že 
to tieto deti dokázali. Že dokázali 
nielen prežiť, ale aj zvrátiť mnohé 
nepriaznivé diagnózy a dostať sa 
na úroveň zdravých detí.“

BRAŇO NOVÁK, FOTOGRAF 

Výstava predčasniatok pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí v Prešove, autor Vlado Salzer
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Drahí bratia a sestry, 
evanjelium Prvej adventnej nede-

le, ktoré nám hovorí o výzve k bdelos-
ti, vyjadruje aj našu vlastnú situáciu. 
Súčasná doba je plná mnohých bo-
lestí a problémov a neraz sa nám mô-
že zdať, že sme v tomto trápení sami. 
Boh chce byť v našom živote prítom-
ný. To však závisí aj od toho, nakoľko 
sme otvorení jeho milosti. Výzva bdej-
te nie je len prípravou na hodinu smr-
ti, ale aj výzvou na ustavičný rast v na-
šej láske k ľuďom, skrze ktorú sa naša 
kresťanská viera stáva hodnovernou. 
Tento adventný čas nám poskytuje 
priestor na zamyslenie, ako je to s na-
šou láskou v rodinách a v našich vzťa-
hoch k druhým.

Vieme, že prejavovanie takejto lá-
sky, je často podmienené aj vonkajšími 
okolnosťami nášho života. My biskupi 
spolu s kňazmi našich diecéz so zne-
pokojením vnímame sociálnu situáciu 
na Slovensku, zvlášť postavenie rodín, 
ktorým chceme venovať osobitnú po-
zornosť. Stále viac a viac sa ocitajú v so-
ciálnej neistote úplné, ale aj neúplné 
rodiny. Z najpálčivejších problémov 
chceme spomenúť aspoň niektoré.

Nedostatok pracovných príleži-
tostí  a nezamestnanosť v regiónoch. 
Mnohých to núti na dlhé obdobie 
opustiť svoje rodiny, čo vedie k vzá-
jomnému odcudzeniu sa a v počet-
ných prípadoch aj k rozpadu manžel-
stiev. V mnohých rodinách sa mzdy 
pohybujú okolo zákonného minima, 
čo nespĺňa podmienky spravodlivej 
rodinnej mzdy, podľa sociálnej náuky 
Cirkvi.1 Príjmy nepostačujú na pokry-
tie bežných výdavkov v rodine. K tomu 

Nikdy nie je neskoro…
Na adventnom venci 14. decembra, v nedeľu, sme zapálili už tretiu sviecu. Čo to znamená? Že je najvyšší čas. Čas 
na príchod Ježiša do Betlehema, kde sa o chvíľu narodí. Nie v luxuse, prepychu a zhone, ale tam, kde je pokoj, 
láska. Preto si spomeňme význam adventného obdobia, času príprav. Na prvú adventnú nedeľu nám biskupi 
Slovenska zanechali pastiersky list, ktorý by sme si mohli pripomenúť. Aj napriek tomu, že sa vtedy advent ešte 
len začínal, na jeho posolstvo nezabúdajme ani takmer na konci tohto prípravného obdobia pokoja a radosti. 
Nikdy nie je neskoro pripraviť sa, aby sa Boh mohol narodiť v domove každého z nás aj napriek tomu, v akej 
dobe žijeme a aký veľký kríž si nesie každá rodina. Nech je nám tento pastiersky list povzbudením aj do ďalších 
dní.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska
na Prvú adventnú nedeľu 2014

sa pridružuje zadržiavanie mzdy ale-
bo dohodnutej odmeny za prácu, na 
čo najviac doplácajú najmä živnostní-
ci, ale aj mnohí zamestnávatelia. Štát 
však aj v takejto situácii od nich vymá-
ha odvody a dane a krivda dopadá vý-
lučne na nich.

V takejto situácii  je ťažké pre mla-
dých ľudí založiť si rodinu. Príjmy sú 
nízke, zabezpečenie vlastného býva-
nia nedostupné a práca je neistá. Mno-
hí z nich prestávajú uvažovať o založe-

ní si rodiny a prichádzajú k mylnému 
názoru, že je výhodnejšie, ak ostanú 
slobodní alebo žijú len v bezdetných 
partnerských vzťahoch, majúc tak 
viac ekonomických výhod, nižšie ná-
klady na živobytie, väčšiu výkonnosť 
a úspešnejší kariérny rast v práci. Tak-
tiež sa rozširuje názor, že riešenie prob-
lémov je výlučne v osobnej aktivite, 
pričom sa nedostatočne prihliada na 
to, že nie všade sú rovnaké podmien-
ky; že nie každý je schopný podnikať, 
či získať vyššie vzdelanie; že nie každý 

Ilustračné foto, archív redakcie
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môže odísť za prácou mimo domova. 
Tí, ktorí od prirodzenosti nemajú na-
danie alebo podnikateľské schopnosti, 
sa v prípade straty zamestnania, zvlášť 
ak je to zopár rokov pred dôchodkom, 
ocitajú v takmer neriešiteľnej situácii.

Zodpovednosť za vytváranie pod-
mienok pre spoločné dobro, ako to 
zdôrazňuje Lev XIII. v encyklike Rerum 
novarum (26) je predovšetkým povin-
nosťou štátu. V súčasnosti sa však ne-
možno ubrániť dojmu, že na spoloč-
nom dobre má účasť len úzka skupi-
na ľudí, zatiaľ čo mnohí sa ocitajú na 
hranici chudoby, napriek tomu, že ce-
lý život poctivo pracovali a platili dane.

Tieto, ale aj ďalšie skutočnosti, vý-
znamne poznačujú vzťahy v rodinách. 
Dlhodobá sociálna neistota u mno-
hých prehlbuje obavy o budúcnosť, čo 
sa prenáša aj na rodinné vzťahy. Mno-
hí tieto bolesti nezvládajú a prepada-
jú rôznym závislostiam.

Napriek spomenutým problé-
mom, je však aj mnoho tých, kto-
rí sa úprimne snažia vo svojich man-
želstvách a rodinách zachovať si vzá-
jomnú úctu a lásku, za čo im patrí na-
ša vďaka a ocenenie. Zvlášť patrí naša 
vďaka a úcta matkám, ktoré sa kvôli 
materstvu a výchove detí zriekajú ka-
riéry v zamestnaní, čo ich z čisto ma-
teriálneho hľadiska akoby „znevýhod-
ňovalo“ voči ženám, ktoré sa rozhod-
li nemať deti, ako na to poukázal aj 
svätý Ján Pavol II. V tejto zložitej situ-
ácii chceme zdôrazniť, že Cirkev má 
aj úlohu prorockého poslania, ktorú 
dostala od Ježiša Krista. On vždy stál 
na strane utláčaných a ponižovaných 
a svojím príkladom nás učí, čo je to 
spravodlivosť. Cirkev ako inštitúcia 
nemôže priamo meniť štátne záko-
ny ani ovplyvňovať prerozdeľovanie 
spoločného dobra. Avšak Cirkev ako 
spoločenstvo veriacich si uvedomu-
je, že všetci sme skrze vieru povolaní 
k tomu, aby sme podávali návrhy na 
spravodlivé zákony, obzvlášť tí, ktorí 
sú politicky činní. To zdôrazňuje Dru-
hý vatikánsky koncil, ako aj súčasný 
Svätý Otec František.

Sociálna náuka Cirkvi preto hovorí 
o prednostnej láske k chudobným, kto-
rí často nemajú dosť síl ani možností 
sami obhajovať svoje práva a dôstoj-
nosť. Chudoba, ktorá zasahuje dnešnú 
rodinu, nespočíva len v nedostatku je-
dla či oblečenia, ale najmä v chudobe 
vo vzťahoch, v obrovskej sociálnej ne-

istote a v nepochopení inými. Mnohí 
sú v situácii, že ak o prácu príde jeden 
člen rodiny, celá rodina sa zo dňa na 
deň ocitá v chudobe.

Drahí bratia a sestry, Prvá advent-
ná nedeľa je začiatkom našej cesty 
k betlehemským jasliam. Ježiš sa tam 
narodil v chudobe, lebo v hostinci pre 
neho a jeho rodičov nebolo miesta.

No chudobu kompenzovala boha-
tosť vzťahov: láska Panny Márie a svä-
tého Jozefa, ich viera a nádej v Božiu 
prítomnosť. Vieme, že mnohí z  vás 
tiež čelia neistote, ktorá je vystave-
ná pokušeniu beznádeje. Naša vie-
ra v milujúceho Boha nám však dá-
va silu nepodľahnúť neistote, ale po-
zerať na svet s nádejou a nachádzať 
radosť a zmysel v tom, čo je v našom 
živote hodnotné. To znamená „bdej-
te“ z  dnešného evanjelia. Beznádej 
nás totiž oberá o schopnosť tešiť sa 
z našich detí, z lásky manžela či man-
želky, ako aj vidieť dobrých ľudí oko-
lo nás a najmä lásku Boha k nám. Veď 
nám za záchrancu daroval svojho Sy-
na, narodeného z Panny.

Preto našu pomoc, zvlášť rodinám, 
vidíme v rozvoji už jestvujúcich centier 
rodiny. Ich zmysel je v spolupráci s Va-
mi budovať spoločenstvo ľudí, ktorí si 
chcú navzájom pomáhať.

Všetci sme totiž pozvaní k vzá-
jomnej solidarite, v ktorej sa preja-
vuje skutočná charita – láska spolo-
čenstva Cirkvi. Bez takejto lásky a so-
ciálneho cítenia je nemožné vybudo-

Všetci sme pozvaní k vzájomnej solidarite, archív redakcie

Veľavravné ticho

Advent – vzácne ticho v duši
Boh sa v ňom prihovára
veľavravným tichom…
Pre spásu:
uponáhľaných ľudských duší

Veronika Hoff mannová

vať usporiadanú spoločnosť. Centrá 
môžu k tomu prispieť vzdelávaním 
a sprostredkovaním právnej pomoci 
a poradenstva v  ekonomickej, soci-
álnej a psychologickej oblasti. Zvlášť 
chcú podporovať také dôležité man-
želské poradne a vytvárať podmien-
ky pre spoločenstvá a  stretnutia ro-
dín, ktoré môžu pomáhať manželom 
prekonávať krízy spôsobené aj spo-
mínanými okolnosťami.

Drahí bratia a sestry, čas adventu nie 
je teda len očakávaním Krista, ktorý sa 
narodí v betlehemských jasliach, ale 
je aj spoznávaním Krista v našich ro-
dinách; v našich blížnych, v sociálne 
slabých, starých a opustených. Kristus 
nás tak učí duchovnej aj hmotnej soli-
darite voči všetkým. Veď práve v nich 
je skutočne prítomný živý Boh, ktoré-
ho túžobne očakávame.

 
Žehnajú vám a modlia sa za vás 

vaši biskupi.

TKKBS
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Transatlantický summit verejných činiteľov a občianskych organizácií z rôznych krajín sveta. 
Ján Figeľ uprostred. Foto: archív kancelárie Jána Figeľa

Generálnemu tajomníkovi OSN 
Ban Ki-moonovi bola odovzda-
ná Deklarácia o právach rodiny, 

ktorá opätovne potvrdzuje, čo je dl-
hodobo uznávané v medzinárodnom 
práve: že rodina založená na manžel-
stve medzi mužom a ženou je priro-
dzenou a základnou bunkou spoloč-
nosti a má nárok na ochranu zo stra-
ny spoločnosti a štátu. Napriek svojej 
dôležitosti pre ekonomický, sociálny 
a celkový rozvoj národov je rodina čas-
to prehliadaná alebo považovaná za 
samozrejmosť. Ak chce byť verné Vše-
obecnej deklarácii ľudských práv, musí 
OSN chrániť rodinu. Signatári vyzýva-
jú predstaviteľov OSN obhajovať tento 
prísľub a zabezpečiť v budúcej agen-
de medzinárodného spoločenstva 
ochranu rodiny, kedže je nevyhnutná 

Bola prijatá Deklarácia o právach rodiny
V sídle OSN v New Yorku sa v piatok 5. decembra konal Transatlantický summit verejných činiteľov a občianskych 
organizácií z rôznych krajín sveta zameraný na podporu rodiny. Zhromaždenia sa konalo pri príležitosti 
20. výročia Medzinárodného roku rodiny. 

pre stabilný a dynamický rozvoj. Vyše 
200 zákonodarcov podpísalo toto vy-
hlásenie. Je otvorené na podpis aj na-
ďalej. (http://rightsofthefamily.org/ )

Ban Ki-moon ocenil posolstvo a ko-
nanie summitu na podporu rodiny 
priamo v sídle Spojených národov.

V rozprave vystúpili predstavitelia 
mnohých krajín – USA, Maďarska, Špa-
nielska, Kataru, Kene, Mexika, Argentí-
ny, Španielska, Litvy. Podpredseda NR 
SR Ján Figeľ vo svojom prejave opísal 
dôvody a význam ústavného ukotve-
nia defi nície, ochrany a podpory man-
želstva v slovenskej ústave. Potvrdil, 
že ďalším zámerom je nadviazať na 
tento základ praktickými opatreniami 
na podporu bývania a zamestnanosti 

pre mladých, lepšej dostupnosti slu-
žieb pre mladé rodiny s deťmi, pod-
pory viacgeneračnej solidarity a ro-
dinného podnikania. Ján Figeľ infor-
moval aj o pripravovanom referende 
o ochrane rodiny. 

„Ústavné zmeny zo Slovenska zare-
zonovali na tomto summite ako po-
vzbudenie a inšpirácia aj pre iné kra-
jiny. Slovensko bolo citované opako-
vane,” dodal Ján Figeľ. Podľa jeho slov 
je v súčasnosti rozvíjané úsilie o po-
dobnú ústavnú zmenu v Rumunsku 
a v Macedónsku. 

Tlačová správa z kancelárie 
JÁNA FIGEĽA

Viac na 
WWW.RIGHTSOFTHEFAMILY.ORG
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Životopis v skratke
František Mikloško sa narodil 02. jú-

na 1947 v Nitre. Vyštudoval  Strednú 
priemyselnú školu stavebnú v Nitre, 
ktorú ukončil maturitou v roku  1966. 
V  roku 1971 úspešne ukončil odbor 
matematika na Prírodovedeckej fa-
kulte UK v Bratislave. V rokoch 1971 
– 1983 RNDr. František Mikloško pra-
coval v Ústave technickej kybernetiky 
SAV v Bratislave. Nastali však isté prob-
lémy a v rokoch 1983 – 1989 musel 
pracovať manuálne a určitý čas bol aj 
nezamestnaný. Počas normalizácie sa 
totiž angažoval v tzv. Tajnej cirkvi, naj-
mä v práci so študentmi pri tvorbe sa-
mizdatov a pod. Politický vývoj na Slo-
vesnku a v celej vtedy ČSSR aj jeho čo-
raz viac znepokojoval. V roku 1988 bol 
jedným zo zvolávateľov a organizáto-
rov známej “Sviečkovej manifestácie” 
v Bratislave. Prišiel však mnohými ob-
čanmi Slovenska očakávaný Novem-
ber 1989, kedy sme si “sľúbili lásku, (…) 
vravieť pravdu len…” atď. Po 17. no-
vembri v roku 1989 vstúpil F. Mikloško 
takpovediac do veľkej politiky, a zotr-
val v nej ako málokto viac ako 20 rokov. 
F. Mikloško sa v novembri 1989 stal čle-
nom Koordinačného výboru Verejnos-
ti proti násiliu. V roku 1992 sa stal čle-
nom Kresťanskodemokratického hnu-
tia. Od roku 1990 bol poslancom Slo-
venskej národnej rady a po premeno-
vaní Národnej rady Slovenskej repub-
liky. V rokoch 1990 – 1992 pôsobil vo 
funkcii predsedu SNR. V roku 2004 kan-
didoval v prezidentských voľbách, ale 
získal “len” 6,51% hlasov. Ďalej pôsobil 
ako poslanec NR SR, bol členom výbo-
ru NR SR pre ľudské práva, národnosti 
a postavenie žien. V slovenskom par-

Mikloško František 
– ďalšia žijúca osobnosť Slovenska alebo 
štvrťstoročie od „nežnej” revolúcie 1989
Takmer sa nechce veriť, že od “zamatovej” či “nežnej” revolúcie ubehlo už 25 rokov. Pred štvrťstoročím masy 
Slovákov a Sloveniek štrngali kľúčmi v nevľúdnom novembrovom čase na námestiach našich miest. Kam sme 
sa za ten čas dostali s demokraciou, s kultúrou, s ekonomikou? Ako sa zmenilo myslenie nášho národa? Akú 
úroveň dosiahla kvalita života väčšiny našich občanov? Ako sa za ten čas “vyfarbili” mnohé politické “osobnosti”, 
ktoré všeličo sľubovali nášmu národu? Ktoré vysoko postavené politické osobnosti za to štvrťstoročie nestratili 
takpovediac svoju tvár? Ťažko sa vyberá… Napriek azda možnému riziku spätnoväzbovej kritiky tu možno 
spomenúť aspoň jedno meno – RNDr. František Mikloško. F. Mikloško nazval November 1989 za zázrak. Tohto 
pána možno považovať za seriózneho a hlboko veriaceho človeka aj politika so značnou eticko-morálnou 
dimenziou. A takýchto ľudí naša spoločnosť potrebuje do budúcich desaťročí existencie SR oveľa viac, ako ich je 
dnes… 

lamente pôsobil ako jediný nepretržite 
od 1. marca 1990 až do júla 2010. 6. jú-
la 2007 sa ako šesťdesiatročný oženil 
s o 20 rokov mladšou dámou Jankou 
Sasínovou. Škoda, že sa pani Mikloš-
ková nestala prvou dámou SR. Je zná-
me, že F. Mikloško dovtedy žil veľmi 

skromne, bez televízora, mobilu, po-
čítača a iných moderných technických 
vymožeností dneška. Dnes vraj už ve-
selo pracuje aj s notebookom a dosť 
publikuje. V ostatnej dobe ho zaujala 
aj kauza Róberta Bezáka, za ktorého sa 
širšie angažoval nielen publicisticky.

František Mikloško, www.wikipedia.org
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Z politických aktivít F. Mikloška
František Mikloško bol teda dlhoroč-

ným poslancom NR SR za KDH, ktoré 
viedol vtedy Ján Čarnogurský a po-
tom Pavol Hrušovský. V rokoch 1990 
– 1992 sa dostalo F. Mikloškovi veľ-
kej pocty, keď sa stal predsedom SNR. 
Údajne si zavolal do priestorov svo-
jich predchodcov najprv kňaza Anto-
na Srholca, aby mu vysvätil pracovňu 
a celé priestory starej SNR. F. Mikloško 
pracoval potom v rôznych funkciách 
– aj ako predseda OKC KDH v Trnave, 
aj ako predseda poslaneckého klubu 
KDH v SNR atď. V roku 1996 sa stal čle-
nom Predsedníctva KDH a o rok ne-
skôr predsedom Krajskej rady KDH Tr-
navského kraja. V rokoch 2002 – 2006 
pôsobil vo funkcii predsedu poslanec-
kého klubu KDH. Poslancom  Národnej 
rady Slovenskej republiky (NR SR) bol 
teda viac ako dve desaťročia. Praco-
val aj ako člen Výboru NR SR pre vzde-
lanie, vedu, šport a mládež, kultúru 
a médiá a neskôr aj Výboru NR SR pre 
ľudské práva, národnosti a postavenie 
žien. Pozoruhodné v politickej aktivite 
F. Mikloška je predovšetkým to, že nie 
je verejne známe, že by sa s jeho me-
nom spájala nejaká takpovediac vý-
razná politická, korupčná či iná kau-
za. Ako skutočne vzorový reprezen-
tant kresťanskej politiky odolával ne-
gatívnym korupčným a iným tlakom, 
ktoré sprevádzajú zvlášť život vysoko 
postavených politikov. Škoda len, že 

azda nie celkom uvážene opustil spo-
lu s ďalšími členmi KDH…21. februá-
ra 2008 oznámil F. Mikloško, spoločne 
s Vladimírom Palkom, Rudolfom Bau-
erom a  Pavlom Minárikom odchod 
z KDH. Založili novú politickú stranu 
Konzervatívni demokrati Slovenska. 
Dňa 29. júla 2008 ohlásil František 
Mikloško svoju opätovnú kandidatú-
ru na prezidenta za KDS. V prvom ko-
le získal 5,42%, skončil na treťom mies-
te, do druhého kola sa nedostal. Tým 
sa vlastne aj on dostal takrečeno “do 
autu” vplyvného politického prostre-
dia a života. Žiaľ, že potom aj tohto 
seriózneho človeka a politika verej-
nosť “hodila do jedného vreca” možno 
s niektorými inými členmi KDH, ktorý 
vraj mali “maslo na hlave”. Potom pri-
šla tzv. Bezákovská kauza, v ktorej sa 
F. Mikloško intenzívne angažoval. Tá-
to kauza však dosť výrazne poškodila 
meno nielen KDH, ale celej katolíckej 
Cirkvi na Slovensku. Azda aj toto spô-
sobilo, že F. Mikloško neuspel po pre-
zidentských voľbách ani v ďalších no-
mináciách. Totiž pod značným tlakom 
vtedajšej opozície a vládnej moci ne-
uspel ani ako kandidát na šéfa riadia-
ceho orgánu Ústavu pamäti národa SR. 
Post predsedu Správnej rady ÚPN zís-
kal niekto iný…

Z tvorby, ocenení a ambícií
Je známe, že aj František Mikloško má 

– podobne ako jeho brat súčasný po-

slanec NR SR za KDH – širokospektrál-
ne záujmy. Predovšetkým sa však dlho-
dobo zaujíma o rozvoj našej cirkvi, ale aj 
kultúry a športu. Venuje sa aj publikač-
ným aktivitám. V roku 1996 vydal pono-
vembrové refl exie z názvom Čas stret-
nutí. V roku 1991 mu vyšlo dielo Nebu-
dete ich môcť rozvrátiť o osudoch ka-
tolíckej cirkvi v rokoch 1948 – 1989 ako 
i ďalšie knižné diela o svedectve komu-
nistického režimu aj početné príspevky 
v rozličných časopisoch. Vydal niekoľ-
ko ďalších kníh, napríklad Desať spra-
vodlivých (2011), Znamenia čias (2013), 
je spoluautorom viacerých publikácií 
o poučeniach z komunistického režimu 
na Slovensku či v Československej so-
cialistickej republike. Za svoj život však 
dostal aj niekoľko pozoruhodných oce-
není. Napríklad v roku 2007 mu Pred-
sedníctvo Slovenskej akadémie vied 
udelilo Medailu SAV za podporu ve-
dy a výskumu. V ostatnom čase, keď sa  
F. Mikloško stiahol z politiky publikoval 
viacero podnentých statí a článkov na-
príklad aj v týždenníku ZRNO či v časo-
pise Impulz, v denníku Sme a inde vrá-
tane internetových portálov. V týžden-
níku ZRNO sme si so záujmom prečíta-
li napríklad aj jeho výnimočný príbeh 
o veľkých osobnostiach tzv. Tajnej cirkvi 
Vladimírovi Juklovi aj veľký príbeh viery 
o Silvestrovi Krčmérym a ďalšie. Je oce-
neniahodné, že aj F. Mikloško poukázal 
na obetavý život už nebohých disiden-
tov a skutočných velikánov našej kato-

Praha_1989, zamatová revolúcia, autor Peter Turnley – wikipedia.org
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líckej Cirkvi a Slovenska vôbec. Veď prá-
ve oni dostali 1. januára 2013 pri príle-
žitosti 20. výročia vzniku Slovenskej re-
publiky z rúk vtedajšieho prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča Rad Ľudovíta Štú-
ra I. triedy za obranu demokracie, ľud-
ských práv a náboženských slobôd. Te-
da ani po štvrťstoročí sa u nás nemôžu 
postaviť na čelo relevantných inštitú-
cií ľudia s vysokými morálno-etickými 
kvalitami. Prečo?! Koho si chceme uctia-
vať, ak nie ľudí, ktorí nikdy neboli v ko-
munistickej strane, nikdy neprevliekali 
kabáty a naozaj urobili veľa jednak pre 
rozvoj demokracie a kultúry na Sloven-
sku a jednak pre uchovávanie pravdi-
vých faktov a skutočných hodnôt v pa-
mäti nášho národa. Veď išlo aj v prípa-
de F. Mikloška o jednu z najkompetent-
nejších osobností na takéto posty, ide 
o významnú tvár Novembra 1989, kto-
rý F. Mikloško považuje za druhú naj-
väčšiu udalosť 20. storočia. 

November 1989 očami 
F. Mikloška

N a  m a r g o  “ n e ž n e j ”  r e v o l ú c i e 
F. Mikloško krásne povedal a aj v ÚPN je 
zachytené napríklad aj toto: „November 
1989 (...) podľa mňa to je vlastne biblic-
ký zázrak. Taký naozaj akoby vánok Bo-
ží, ako sa o tom píše v raji. To znamená, 
že to bolo slovo Božie, ktoré bolo vypove-
dané, a tento systém sa zrútil.“ Novem-
ber 1989 je teda podľa bývalého disi-
denta Františka Mikloška druhou naj-
väčšou udalosťou 20. storočia. Sám 
to na inom mieste pre agentúru SITA 
takto napísal: „Dnes je všeobecne v Eu-
rópe prijímané, že dve udalosti sú nad 
ostatné. To je koniec 2. svetovej vojny 
a s tým súvisiaci pád nacizmu a novem-
ber ‘89. My sa viažeme na 17. november 
1989, ale november ‘89 bol vo všetkých 
socialistických krajinách akýmsi medz-
níkom. Najväčším symbolom bol pád 
Berlínskeho múra 9. novembra 1989.“ 
Ešte na začiatku roku 1989 na pád ko-
munizmu naozaj asi nikto nemyslel. 
F. Mikloško ďalej uviedol, že aj „…my 
sme žili v akýchsi víziách, ale normali-
zácia trvala dlho. Komunistický režim 
a vedenie bolo absolútne konzervatívne 
a hraničilo s akousi primitívnosťou, ale 
urputne sa držalo. Nikto z nás si nemys-
lel, že komunizmus ten rok padne. Pred-
tým sme mali vízie a žili sme tými vízia-
mi. Boli to vízie Don Bosca, jeho sny. Vízie 
Saleziána, ktorý predpovedal, že najne-
skôr 100 rokov po jeho smrti Panna Má-
ria urobí vo svete veľký zázrak.” Je zau-
jímavé, že sv. Ján Bosko zomrel v roku 
1888… Podľa F. Mikloška 17. novem-
ber 1989 naplnil rozmer netrpezlivos-

ti ľudí a ich ponižovania. V novembri 
‘89 došlo k najväčšiemu národnému 
vzopätiu sa aj v dejinách Slovenska. 
Nikdy v dejinách sme nemali také ce-
lonárodné vzopätie, že námestia bo-
li plné všade. V novembri to bola idea 
zmeny a túžby po slušnom živote. Ako 
sa však tieto túžby najmä obyčajných 
ľudí naplnili? Kam sa dostalo Sloven-
sko za ostatných 25 rokov? Prečo ne-
doceňujeme a zabúdame na skutočné 
ešte žijúce osobnosti nášho národa, ku 
ktorým celkom iste patrí aj F. Mikolško 
aj mnohí iní slušní ľudia? Preto aj moja 
maličkosť sa teší, keď môže náhodou 
niekde na ulici pozdraviť takéhoto člo-
veka, takýchto ľudí či podať si s nimi ru-
ku napríklad počas sv. omše v katedrá-
le sv. Martina a inde. Totiž tieto skutoč-
né a chvála Bohu ešte žijúce osobnos-
ti Slovenska by sme si mali oveľa viac 
všímať, vážiť a (d)oceňovať. A to najmä 
z pozície vyšších kompetentných orgá-
nov a inštitúcií v rámci SR.

Záverom
Napokon možno na záver tohto krát-

keho a skromného príspevku v poko-
re a bázni ponúknuť aspoň trochu op-

timistického videnia uplynulého štvrť-
storočia, resp. nádeje do budúcnosti. 
Pokúsime sa o to  práve týmto ďalším 
múdrym konštatovaním F. Mikloška: 
“Myslím si, že za 25 rokov od novembra 
1989 sa aj vďaka ďalším vnútorným zá-
pasom o tvár Slovenska darí predsa bu-
dovať demokratické Slovensko a takto 
prekonávať napríklad aj spomínanú 
traumu zo Slovenského štátu.” A aj za 
toto sa patrí poďakovať tiež ostatným 
poctivým, charakterným a čestným 
politikom a ľuďom aj z iných politic-
kých strán, hnutí, organizácií a praco-
vísk na Slovensku. Vďaka im patrí v pr-
vom rade za to, že u nich sú, a chceme 
veriť, že aj budú, na prvom mieste vý-
sostné záujmy ďalšieho demokratické-
ho, kultúrneho, ekonomického, skrát-
ka komplexného rozvoja nášho ma-
lého štátu Slovenskej republiky v srd-
ci Európy.

ĽUBOMÍR JEMALA
Použité zdroje:
Osobnosti.sk,  www.sme.sk,  Zrno 

2/2013,  Zrno 3/2013,  aktuality.sk, po-
stoy.sk,  27. júl 2014, archív autora.

Zjednotenie Berlína, autor Günter Mach – wikipedia.org

Kvety, vlajky a masy ľudí na Václavskom námestí, wikipedia.org
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Zodvihnúť špendlík z lásky môže … ( Sv. Terezka Ježišova)
Po vyškrtaní všetkých výrazov zostane 14 písmen, ktoré tvoria tajničku. 

O S E M S M E R O V K A
Autor: J. Baranišinová

Tajnička z č.49/2014: … čoho sa zrieka z lásky. Výherca: Emília Gajdošová, Pača. Blahoželáme! Výhercu odmení-
me knižným darom. Svoje odpovede na osemsmerovku z tohto čísla posielajte spolu s Vaším menom, priezviskom 
a adresou na adresu Vydavateľstva Michala Vaška alebo e-mailom na zrno@vmv.sk do 18. 12. 2014.

V Košiciach sa budú sláviť SV. OMŠE ZA ŽIVOT posledný štvrtok v mesiaci
Spoločenstvo Deti sv. Alžbety – Aliancia za život, o. z. v spolupráci s Úradom pre apoštolát ochrany života pozýva 

všetkých na sv. omše za život, ktoré sa budú sláviť posledný štvrtok mesiaca o 17:00 hod. v Uršulínskom kos-
tole v Košiciach. Spoločne a pravidelne tak môžeme meditovať nad Slovom a Chlebom života. 

 25. december 2014 Slávnosť Narodenia Pána
 29. január 2015 po sv. omši adorácia pred Eucharistiou
 26. február 2015 po sv. omši požehnanie tehotných žien
 23. – 29. marec 2015 Týždeň počatého dieťaťa – Košický pochod za život
 30. apríl 2015 po sv. omši adorácia pred Eucharistiou
 25. jún 2015 po sv. omši hosť (katechéza, svedectvo, beseda)
 30. júl 2015 po sv. omši adorácia pred Eucharistiou
 27. august 2015 po sv. omši požehnanie tehotných žien

ANDALÚZIA, ÁRON, ASLAN, AURORA, BANÁN, BAREL, BIOETIK, DEDERÓNKA, 
DIVADLO, DOPAD, DOTÁCIE, EKZÉM, ERAZMUS, IRENA, KADIDLO, KALAMÁR, 
KAMERUN, KANVA, KAPOTA, KATAPULT, KLADNO, KLÁŠTOR, KOMÉTA, 
LOPTA, MASKÁČE, NANUK, OBČAN, ODMENA, OKTÁVY, ONDATRA, PÁPERIE, 
PARALYMPIÁDA, PLUK, POČIN, POMYJE, PRÁVO, PREMENA, ROTA, SORTA, 
STAN, STROM, ŠARVAN, ŠETRENIE, TRIAŠKA, UDICA, VLEKY, VOLÁNY

A K A M E R U N E I R E P Á P

I A M O Š B A P O Č I N R L A

Z T O Á A T T T I N Á M U O R

Ú A R R R B R Ť E Č É K L P A

L P T O V I E R A Z M U S T L

A U S T A O T O K A P O T A Y

D L A Š N E L E P R Á V O U M

N T K Á Š T N Á D E J Y M O P

A A N L V I A O N K A N E R I

Č A Ó K O K T Á V Y O N E A Á

B A R E L Á S K A L A M Á R D

O E E A C I D U A L E R É O A

O L D I D A K N S N O K P T K

A N E M D O A A A N V A Y A A

O N D A T R A N O L D A V I D
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Historický veľkofi lm podľa populár-
neho románu Noaha Gordona z 11. 
storočia. 

V  jednej z  hlavných úloh je Ben 
Kingsley, slávny učenec Avicena, ku 
ktorému prichádza z  Európy mladý 
Rob Cole, aby sa z ránhojiča stal sku-
točný „liečiteľ“. Veľký problém predsta-
vuje mladíkovo kresťanstvo, ešte väč-
ší, jeho dar vycítiť smrť. Príbeh nám vy-
kresľuje počiatky lekárstva, stret orien-
tu a Európy, ale hlavne epický príbeh 
a lásku. Rovnako, ako je skvelá kniha, 
aj fi lm Ránhojič je o dobrodružnej ces-
te za poznaním vo svete, kde vládnu 
povery a predsudky. Kniha Ránhojič 
sa stala v druhej polovici 80-tych ro-
kov svetovým bestsellerom a aj vďa-
ka tomu mohla vzniknúť úspešná his-
toricko-lekárska trilógia Dynastia Co-
leových. Všetky sa predávajú aj u nás 
a z veľkým úspechom. 

Príbeh ránhojiča sa rovnako aj vo 
fi lme odohráva v  období, kedy všet-
ky antické poznatky ohľadom medicí-
ny sú v Európe zabudnuté, vládne tu 
temný stredovek. Jedinú zdravotnú 
starostlivosť tu zaisťujú potulní ránho-
jiči. Mladý Rob Cole má veľmi zvláštnu 
schopnosť – je schopný vycítiť, keď má 
niekto zomrieť. Po smrti oboch jeho 
rodičov sa mladého Roba ujíma jeden 
z potulných ránhojičov a počas spoloč-
ných ciest sa z Roba stáva jeho učenec. 
Túžba po poznaní a túžba dozvedieť sa 
čo najviac o ľudskom tele a jeho lieče-
ní ho nakoniec vyženie z malej anglic-
kej dedinky cez Konštantinopol až do 
ďalekej Perzie. Snaží sa nastúpiť do le-
kárskej školy slávneho učenca Avicena 
a preto musí zatajiť, že je kresťan. Zno-
vu a znovu mladý Rob riskuje takmer 

všetko, len aby si splnil sen stať sa sku-
točným „liečiteľom“. 

Vizuálne efekty vytvorilo štúdio Pix-
mondo, ktoré sa podieľalo na fi lmoch 
ako Star Trek 2012 ako aj v  sérii Hra 
o tróny. Silným príbehom a spracova-
ním tento fi lm nadväzuje na veľké eu-
rópske fi lmy ako napríklad Meno ruže.

zdroj: www.bontonfi lm.cz
 

Ránhojič, 2014, Nemecko
Réžia:  Philipp Stölzl

Scenár:  Jan Berger
Hrajú:  Tom Payne, Ben Kingsley, 

Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, 
Emma Rigby

Ránhojič Náboženské programy
Slovenského Rozhlasu

KAŽDODENNE
05.20 Ranné zamyslenie
14. 12. 2014 (NEDEĽA)
09.05   Kresťanská nedeľa 
  – Priamy prenos sv. omše 

z Baziliky sv. Emeráma v Ni-
tre, Celebruje: V. Judák, die-
cézny biskup

19.30  Encyklopédia spravodlivých 
s D. Mozolovou.

21.05  Cesty –Kresťanský magazín  
so Š. Chrappom

21. 12. 2014 (NEDEĽA)
09.05   Kresťanská nedeľa 
  – Priamy prenos sv. omše 

z Katedrály v Košiciach, cele-
bruje: Mons. Vladimír Šosták, 
biskupský vikár

19.30  Encyklopédia spravodlivých 
s D. Mozolovou.

21.05  Cesty –Príbehy ľudí, ktorí 
ohrozili počas vojny svoje ži-
voty, aby pomohli prenasle-
dovaným Židom. Red. Dag-
mar Mozolová.

Rádio Regina

Rádio Slovensko

14. 12. 2014 (NEDEĽA)
05.00   Rádio Vatikán (repr. o 18.15)
07.41  Z duše
09.05   Kresťanská nedeľa 
  – Priamy prenos sv. omše 

z Baziliky sv. Emeráma v Ni-
tre, Celebruje: Viliam Judák, 
diecézny biskup

17.05   Viera v živote – Kresťanský 
magazín s D. Mozolovou

20. 12. 2014 (SOBOTA)
05.00  Ekuména vo svete (repr. 18.15)

21. 12. 2014 (NEDEĽA)
05.00   Rádio Vatikán (repr. o 18.15)
07.41  Z duše
09.05   Kresťanská nedeľa 
  – Priamy prenos sv. omše 

z Katedrály v Košiciach, cele-
bruje: Mons. Vladimír Šosták, 
biskupský vikár

17.05   Viera v živote – Kresťanský 
magazín s N. Lúčanskou

14. 12. 2014 (NEDEĽA)
08.30  Sakrálne umenie – magazín 

o sakrálnom umení.

21. 12. 2014 (NEDEĽA)
08.30  Sakrálne umenie – magazín 

o sakrálnom umení.

Rádio Devín



Veselo: 
……

– Vy máte zázračné ruky, 
pán doktor, chváli dedko le-
kára v ordinácii. 
– Pár chmatov a tá strašná 
bolesť medzi lopatkami úpl-
ne zmizla, vraví.
– A čo mi vlastne bolo? pýta 
sa ho.
– Mali ste prekrútené traky, 
dedko…

……
Pán Janček si kúpil auto, kto-
ré je vo výklade predajne. Pri 
platení sa ho predavač pýta: 
– Máme vám ho doviezť, ale-
bo si ho odšoférujete sám?
Pán Janček odpovie: 
– Nie, len ho nechajte, kde 
je. Také dobré miesto na par-
kovanie už tak ľahko ne-
nájdem.

……
Slovák má len tri želania po-
čas dovolenky: 
– jemný piesok, čistá voda, 
a aby sa miešačka nepoka-
zila.

……

– Čo je to časopriestor?
Keď majster povie robotní-
kom: 
– Budete kopať kanál odtiaľ-
to až do večera.

……
Takmer plešatý muž príde 
k holičovi a hovorí, že chce 
nápaditý a extravagantný 
účes. Holič mu teda navrh-
ne, že mu urobí účes Ferdo 
Mravec.
– A to je aký? zaujíma sa 
chlapík. 
– No, máte len tri vlasy, 
tak vám jeden vytrhnem 
a z dvoch vám urobím ty-
kadlá.

……
Medveď spí a vtom ho zo 
zimného spánku vyru-
ší klopanie na dvere. Otvorí 
a pred dverami stojí uzime-
ný malý slimáčik. 
– Medveď, nemohol by si 
ma nechať spať v tvojom 
domčeku?
Medveď zdvihne slimáči-
ka, zahodí ho veľmi ďaleko, 

zabuchne dvere a ide spať. 
O tri mesiace sa znovu ozve 
klopanie, pred dverami stojí 
nahnevaný slimáčik a kričí: 
– Medveď, to čo bolo???

……
Sovietsky lyžiar dôjde do 
cieľa medzinárodných pre-
tekov v rekordnom čase na 
jednej lyži. 
Reportéri sa ho pýtajú: 
– Prečo máte iba jednu lyžu? 
On na to: 
– Pretože sovietske lyže vo 
svete nemajú páru!

……
Boxerista sa sťažuje tréne-
rovi: 
– Ach, tá cesta zo šatne do 
ringu je strašne dlhá… 
Tréner mu hovorí: 
– Nič sa neboj, z ringu do 
šatne ťa budú niesť.

……
Ide babka do obchodu 
a spomenie si, že zabudla 
vypnúť sporák. Tak sa aspoň 
pomodlí: 
– Anjeličku, môj strážničku, 

ochraňuj moju dvojplat-
ničku a prepni zo šestky na 
jedničku.

……
Maďar pracuje v slovenskej 
kuchyni. Potrebuje sito, ale 
nevie kde je, a ani ako sa 
povie po slovensky. Nuž 
zakričí: 
– Ja potrebovať to čudo, 
kde voda áno a halušky 
stop!

……
Tetka sa rozpráva po omši 
so susedou: 
– Počula si to? Ferdina na 
omši chrápala. 
– No jasné, všetky nás po-
budila.

……
Príde policajt do pizzerie 
a pýta si pizzu. Čašníčka sa 
ho pýta: 
– Na koľko to chcete roz-
krojiť na šesť alebo na dva-
násť kúskov? 
– Na šesť, dvanásť by som 
nezjedol.

……

Uvedenú publikáciu si môžete objednať na adrese:
Vydavateľstvo Michala Vaška, Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov

telefón: 051/7710097; mobil: 0915 857 159, e-mail:vmv@vmv.sk

Karol Tauber

Aj knihy majú Aj knihy majú 
svoje osudysvoje osudy

Z úvodu autora knihy: „Kniha. Zdroj informácií, poučenia a zá-
bavy? Skutočne len jeden z mnohých mediálnych prostriedkov 
súčasnosti? Nie. Žiadne iné komunikačné médium nedokáže tak 
hlboko ovplyvniť vývoj človeka, jeho charakter, životné postoje 
a konanie. Knihy rozvíjajú našu predstavivosť, fantáziu, umožňujú 
nám snívať čarokrásne sny, vytvárať víziu krajšej budúcnosti a v 
konečnom dôsledku nám dodávajú odvahu ísť za svojím snom 
a meniť svet k lepšiemu. Knihy nám sprostredkúvajú hodnoty, pri 
ktorých egoistická snaha po moci a peniazoch stráca zmysel. Sú 
schopné pomôcť nám nachádzať a formulovať zmysel nášho ko-
nania, usmerňovať nás na ceste životom, ako i učiť nás spoluna-
žívať v láske a mieri so svojimi blízkymi a všetkým živým na tejto 
Zemi.” Kniha prináša pohľad autora na jednotlivé rozprávky, 
príbehy, knihy, ktoré sú verejnosti veľmi známe – Malý princ, 
Gróf Monte Christo, Denník Anne Frankovej, Traja mušketieri, 
Rozprávky bratov Grimmovcov a iné. Autor knihy umožňuje 
hlbšie pochopiť pohnútky, motivácie i ciele ich autorov, dobu, 
v ktorej žili, čím sa prebúdza záujem o ich čítanie.

Viazaná väzba, A5, 215 strán, Cena: 6,47 eur
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