
SVIATKY NARODENIA JEŽIŠA KRISTA
– POZVANIE K RADIKÁLNEJ ZMENE

o. Patrik Maľarčík

Milí mladí priatelia, blížia sa sviatky Božieho narodenia, ktoré spôsobili

úplne dramatický obrat v dejinách ľudstva i  srdci človeka. Ako hovorí svätý

Irenej: „Boh sa stáva človekom preto, aby sa človek mohol stať bohom.“

Napĺňajú sa slová Magnifikátu: „Mocnárov zosadil z  trónov a  povýšil

ponížených, hladných nakŕmil dobrotami a  bohatých prepustil naprázdno.“

(Lk 1,52-53) 

V tú svätú noc prichádzajú boháči v drahých šatách, vážené osoby z Galiley,

Judey vítaní s  veľkou úctou v hostinci, no  pre Jozefa s  Máriou už v ňom

nebolo miesta (Lk 2,7). Musia sa uchýliť do stajne. 

Aj dnes počas sviatkov vidieť domy i hostince plné zábavy, darčekov, jedla či

rôznych svetielok a ozdôb. Kde je však Božia rodina? Má miesto v  mojom

dome? Jednoduchí pastieri nechali svoje stáda, lebo ich pritiahla Láska

v  centre Božej rodiny. Oni nehodovali v  hostinci, no boli nasýtení dobrotou

Božej lásky. Spoznali zmysel svojho života, ktorým je Kristus. Čo naše srdce?

Ostane hodovať a prežívať sviatky s plným bruškom, obklopený darčekmi no

bez Božieho navštívenia alebo dovolíme Bohu urobiť v nás radikálnu zmenu?

Zosadiť z  trónu mocnárov v podobe  hriešnych vášní i  túžob, aby sme mohli

byť nasýtení Jeho dobrotami, ovocím Svätého Ducha a ohlasovať všetkým:

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“ 

Čo zostalo z tej krátkej noci strávenej v prístreší a radovánkach? Boháči boli

skutočne prepustení naprázdno. Na nich si dnes už nikto nespomína, no

Lásku Božej rodiny si dodnes sprítomňujeme oslavami v hĺbke nášho srdca.

Veď kto má Krista v srdci, má všetko, má stratený raj a  môže žiť   Kristov

život  a napĺňať Jeho odkaz: „Milujte tak, ako som ja miloval Vás!“ 

Christos raždajetsja!
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AŠAD 
KROK ZA KROKOM BLIŽŠIE K BOHU I BLÍŽNYM

formácia, vzdelávanie, priateľstvá...

Druhý novembrový víkend sa uskutočnilo v poradí tretie stretnutie mladých na AŠAD. Aj tento víkend pracovali

mladí v niekoľkých skupinách. Učeníci sa vzdelávali v témach ako sú Katolícka identita, Eschatológia, Sviatosti, Božia

spravodlivosť a  Ekumenizmus. Lektorom bol o. Štefan Paločko. Služobníci boli rozdelení do troch odborov. Animátori

skupiniek, tento víkend pod vedením lektorky Anety Rabadovej, rozprávali na tému Syndróm vyhorenia a Vývinová

psychológia. Kreatívny odbor vedený Evou Nemcovou a Monikou Frišničovou sa zaoberal Históriou a základnými pojmami

umenia a tiež praktickou kresbou. Mediálny tím hovoril spolu s lektorkou Valentínou Figeľovou o Sociálnych sieťach 

v spojitosti s marketingom. 

Posledný novembrový víkend sa mladí stretli opäť. K učeníkom zavítal o. Slavomír Tarasovič, ktorý im priblížil Identitu

Boha ako Otca, mladí sa rozprávali i o Duchovnom boji a Prístupových cestách zlého a o okultizme. Služobníci v odbore

animátor skupinky hovorili s o. Patrikom Maľarčíkom o  Intimite vo vzťahu s  Bohom, Modlitbe a  tiež o Svätom Písme.

V kreatívnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, bola účastníkom vysvetlená história a kompozícia fotografie. Mladí sa

tiež učili ako nastaviť fotoaparát pri rôznych príležitostiach a  svetle. Teóriu si vyskúšali aj v  praxi a  to zhotovovaním

fotografií.  V mediálnom odbore, ktorý viedla Dominika Šimková a  Branislav Bačovčin, sa mladí učili ako tvoriť plagáty

a  logá. Mladí sa na víkendoch AŠAD nielen vzdelávajú, ale v neposlednom rade formujú a to skrze sviatosti, modlitbu,

Božie Slovo a spoločenstvo. Oba víkendy boli popretkávané rozhovormi a rôznymi aktivitami v čase voľna, či už to bolo

tancovanie spoločenských tancov, ktoré zožalo úspech, posedenie na zimnej terase so šálkou teplého čaju, či zimná

prechádzka. 

OČAMI NINY MIKULOVEJ
Dostala SOM prosbu o svedectvo z AŠAD. Povedala som áno. Keď som si uvedomila, čo

mám napísať, začala som stresovať. „Pane Bože, prečo ja? Veď ja nemám čím svedčiť!“

hovorila som Mu a rozmýšľala som, čo napíšem alebo ako sa vyhovorím.

V škole som stretla jednu kamarátku a medzi rečou som sa posťažovala, že nemám čím svedčiť. Ona mi povedala, aby som

sa modlila a aby mi Boh dal svedectvo na tejto AŠADke. A tak som Mu povedala, že ak to mám byť ja tak som ochotná Mu

poslúžiť, ale ak by ma nechcel, nevadí. V  sobotu na AŠAD sme mali prednášky. Po skončení témy, ktorou bola Modlitba,

sme prišli na workshop. Mali sme sa Boha v  tichu pýtať otázky a čakať odpovede. Moja prvá otázka bola: „Odpovieš mi?“

A hneď cez  to som zacítila niečo ako horúce Otcovo objatie plné lásky. Nepočula som žiadne slová, no hovoril mi, že ma

ľúbi, že mi vždy odpovedá rôznymi spôsobmi, keď je pravý čas. Bolo to také silné, že som sa rozplakala. Keď som utekala

z kaplnky po servítky, uvidela som ako sa otec Patrik nad nami modlí. Cítila som ohromujúcu silu jeho modlitby. A ešte

niečo, keď som večer sedela pred ikonou Krista v našej kaplnke, cítila som Jeho pohľad plný lásky, odpustenia a smútku 

z nášho utrpenia a hriechov.



GRÉCKOKATOLÍCKE
MLÁDEŽNÍCKE

PASTORAČNÉ CENTRUM
"Aké je dobré a milé, keď bratia žijú

pospolu" Ž 133,1

Počas uplynulého mesiaca sme v GMPC (Šarišanke)

prežili opäť množstvo zaujímavých stretnutí.  Tie boli

nielen o hlbokých duchovných témach, ale i o veciach

týkajúcich sa nášho každodenného života. Vyberáme

niekoľko vzácnych momentov: Na tému modlitba nám

prišiel porozprávať náš hosť otec Jozef Harvilko. So

stredoškolákmi sme sa naplno spoločne kreatívne vyžili 

a vyrobili sme si nové maľované fľaše ktoré teraz skrášľujú

naše centrum. Počas uplynulého mesiaca sme sa tiež

spoločne zahrali a tak budovali naše priateľstvá. Na

stretku pre vysokoškolákov sme sa rozprávali aj na tému

5 jazykov lásky. Neodmysliteľnou súčasťou programu

GMPC boli modlitby v kaplnke bl. P.P. Gojdiča na

Gréckokatolíckej teologickej Fakulte PU. 

ČO SA CHYSTÁ 
A TY BY SI MAL BYŤ 

PRI TOM!
Miesto konania GMC Bárka

ZIMNÝ DETSKÝ TÁBOR   

02.-05. január 2020 
Info pre dobrovoľníkov emailom

 

PLES PRE ANIMÁTOROV 

A DOBROVOĽNÍKOV BÁRKY
11.-12. január 2020 

Pozvánka emailom a nahlasovanie online cez

formulár 

 

Povedz "áno" na pozvanie a presvedč sa,

aké krásne je nielen dávať ale aj

prijímať!

POČAS SKÚŠKOVÉHO OBDOBIA BUDE GMPC FUNGOVAŤ
V "ÚSPORNOM" REŽIME. 

VŠETKY AKTUÁLNE INFORMÁCIE MOŽNO NÁJSŤ NA FB
STRÁNKE GMPC. SVOJU PRAVIDELNÚ ČINNOSŤ GMPC

ZAČNE SO ZAČIATKOM NOVÉHO SEMESTRA.

ZAČALI SA TEMATICKÉ
VÍKENDOVKY V BÁRKE

it hrdina - aj ty hrdina

Reťaz tématických víkendov v  tomto školskom roku sme

odštartovali s  deťmi z  dekanátov Bardejov, Hrabské

a  malou skupinou detí z  popradského dekanátu.   Na

palube našej Bárky sa tentoraz zhromaždilo 70 detí a  14

animátorov. Sprevádzali ich kňazi o. Erik Hrabčák a 

o. Lukáš Šoltýs spoločne so zodpovedným laikom

Františkom Onderkom a  Terkou Misárovou,   ktorí spolu

s  tímom animátorov odovzdávali svoj čas a  láskavosť

počas tohto víkendu skrze svoju múdrosť, slovo   i  rôzne

aktivity. Spoločne sme zažili nielen veľa zábavy, ale

načerpali aj veľa duchovného dobra.

„AK NA ZÁC��AN� TO��, ČO SO� ZA��RÁNI�, MU��� SO� NA��R�
S��AT�Ť, ČO SO� S��AT��, 

AK NA ZÍS�A��� TO��, ČO SO� ZÍS�A�, MU��� SO� Z�ÁŠAŤ, 
ČO SO� Z�ÁŠAL, 

AK NA��, AB� SO� BO� TE��� ZA����VA�Ý,MU��� SO� B�Ť Z�A��NÝ,
PO��ŽUJ�� ZA S��ÁV�E, ŽE SO� V��R�E�, ČO SO� V��R�E�,
PO��ŽUJ�� ZA S��ÁV�E, ŽE SO� OP����L, ČO SO� OP����L.

LE�� NA����N SO� ZI���L, ŽE SA NE�ÔŽEM� TEŠIŤ Z TO��, Z ČOH�
S�E SA KE��S� TEŠIL�, AK S�E ZA TO NE��P���. P�E��ŽE PO TO�

VŠET��� SO� PO���P��: 
ČO MÁ S��OM V K�E��, ŽIJ� Z TO��, ČO MÁ PO� ZE���.“  

C��IS��� VI��� 108



GMC BÁRKA WWW.GMCBARKA.SK
GMPC WWW.GMPC.GRKATPO.SK

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS KONTAKTUJ NA GMCBARKAJUSKOVAVOLA@GMAIL.COM

PREDSTAVUJEME
VÁM... 

Mgr. Ingrid eštvanová                                               

VEDELI STE, ŽE...?
Prvý animátorský ples sa uskutočnil v roku 2006 a to v Prešove. Zúčastnilo sa ho približne 100 mladých.

Od roku 2013 sa ples nesie vždy v nejakej téme. 

Doposiaľ to boli tieto témy: Si kvetom v Božej lúke?; Benátsky karneval; Na ľudovú nôtu ; 

Vintage štýl; Grécky štýl; Filmový štýl

V roku 2018 sa plesu zúčastnil aj hosť z Číny - Lili :) 

Pred nami je už 14. ročník animátorského plesu :) Každý ples bol doprevádzaný živou hudbou, nechýbala tombola

a rôzne aktivity na spestrenie programu. 

 

Zimný tábor má už 11 ročnú tradíciu. V prvých rokoch niesol názov Štefanský tábor, pretože sa začínal na sviatok

sv. prvomučeníka Štefana. Tábor je u detí a mladých vo veľkej obľube. 

RANNÉ VTÁČA

KNIHA

DOM

LETO

DEDINA

KARTOU

POP

SPOLOČNOSŤ AJ SAMOTA

VEČIEREŇ

VEDOMOSTNÉ TESTY

IKONA

MORE AJ HORY

KOMÉDIA

EMAIL

VÝCHOD

ALEBO TEST

RANNÉ VTÁČA ALEBO NOČNÁ SOVA?

KNIHA ALEBO FILM?

BYT ALEBO DOM?

LETO ALEBO ZIMA?

DEDINA ALEBO MESTO

V HOTOVOSTI ALEBO KARTOU?

FOLK ALEBO POP?

SPOLOČNOSŤ ALEBO SAMOTA?

ADORÁCIA ALEBO VEČIEREŇ?

VEDOMOSTNÉ TESTY ALEBO ŠPORTOVÉ HRY?

IKONA ALEBO SOCHA?

MORE ALEBO HORY?

KOMÉDIA ALEBO DRÁMA?

LIST ALEBO EMAIL?

VÝCHOD ALEBO ZÁPAD?

RANNÉ VTÁČA

KNIHA

DOM

LETO

DEDINA

KARTOU

POP

SAMOTA

VEČIEREŇ

VEDOMOSTNÉ TESTY

IKONA

MORE AJ HORY

KOMÉDIA

EMAIL

ZÁPAD

o. erich eštvan
Koordinátor riadnej záujmovej

činnosti GMC Bárka
Riaditeľ GMC Bárka

"Ak si stratil vnútornú silu, sny, nadšenie, nádej a veľkodušnosť, objavuje sa pred
tebou Ježiš, ako sa objavil pred mŕtvym synom vdovy, a celou svojou mocou

vzkrieseného Pána ťa povzbudí: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14)"
Christus Vivit 20


