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Zvelebuj, duša moja, Pána, 
ktorý sa dal pokrstiť v Jordáne.

Z liturgie na Zjavenie Pána

NOVOROČNÉ
NÁDEJE I OTÁZNIKY

S novým rokom prichádza nová nádej
i nové otázniky. Milióny z nás opäť zapálili 
na privítanie lampy i ohňostroje ... Mnohí 
z nás zdvihli oči k vábnej hviezde príťaž
livosti života. Jas pozlátených šiat a lesk
lých obalov opäť prikryl pachnúce malo
mocenstvo sveta podopieraného diablo
vými dlaňami... A koľkí z nás, kresťanov, 
sme opäť aspoň na okamih uverili takto 
podávanej nádeji...

Napriek dvetisícročnému úsiliu faloš
ných vykladačov snov o ľudskom šťastí 
jedinou nádejou a jediným riešením do
tyku s pravým šťastím zostáva Ježiš. Bez 
Krista zostáva ľudské srdce v horúčko
vitom blúznení po šťastí. Nie, ani tie stov
ky milionárov medzi nami, ktorých zrodila 
za noc a v tme noci táto doba, nenašli liek 
na bolesť srdca. Tie ich bezuzdné prejavy 
cynizmu a povýšenectva, ktorými zo všet
kých postov častujú obyčajných ľudí, sú 
pre nich len nakrátko utišujúcim liekom 
na pálivý oheň svedomia a smädu po po
koji srdca. A hoci stupňujú dávky liečeb
ných procedúr, ich rozklad zvnútra je ne
zadržateľný.

Toto je znak toho, že Kristus je aj na 
počiatku roku 1993 najväčším otáznikom, 
ale i najväčšou nádejou pre ľudstvo i pre 
každého človeka osobitne.

Tým druhým otáznikom i nádejou pre 
veriacich, žijúcich na tomto kúsku zeme 
pod Tatrami, sú historické zmeny, ku kto
rým došlo k 1. januáru, vznikom samo
statnej Slovenskej republiky. Stanovisko 
Cirkvi za nás a pre nás vyjadrili k tejto 
udalosti naši otcovia biskupi. (Prinášame 
ho na 2. strane tohto čísla). Opäť však 
prameňom našej nádeje zostáva život s 
Kristom. To je tá bcžsko-ľudská symfó
nia, ktorej pôsobivosť nepodlieha vplyvu 
prostredia. A keď čoskoro zdvihneme aj 
my, kresťania, v rukách nové slovenské 
bankovky, hrejivým pocitom pre nás ne
bude len to, že sa na nich objavia portréty 
sv. Cyrila a Metoda, ale predovšetkým to, 
že spoločnosť v našom štáte, ktorá sa 
hlási k týmto cyrilometodským koreňom, 
bude mať aj ducha odrážajúceho hodno
tový syciém prezentovaný týmito osob
nosťami.

Pre nás, gréckokatolíkov, je ďalším 
otáznikom i nádejou náš dvojtýždenník 
SLOVO. Vstúpil do jubilejného 25. roč
níka. Stal sa odrazom životaschopnosti 
našej cirkvi. V ťažkých rokoch normali
zácie mu vdychovali jeho tvár postupne 
šéfredaktori - o. Ladislav Hučko, o. ThDr.

Emil Korba, o. Štefan Papp a o. František 
Dancák. Ich pričinením bol náš časopis 
pokladaný za jeden z najlepších kresťan
ských časopisov u nás. Kontakt a odbor
ná spolupráca o. Dancáka so Slovom pre
trváva i naďalej prostredníctvom jeho pô
sobenia v redakčnej rade časopisu a je 
snahou i novej redakcie rozširovať jas 
dobrého mena časopisu i v jubilejnom 
ročníku. V súčasnosti je každé číslo vý
sledkom kolektívnej práce viacerých 
osôb, avšak každý z nich má iné pracovné 
a životné zadelenie, a tak sa časopis rodí 
po večeroch a fungovanie redakcie je 
viacmenej provizórne. S ním súvisia aj 
otázniky okolo yýšky nákladu a odberu 
predplatiteľmi, ci farskými úradmi. Od 
toho závisí v budúcnosti aj jeho cena 
vzhľadom na zvýšenie poplatkov pošty a 
PNS, ale i samotná dochvíľnosť pri jeho 
doručovaní. Napriek tomu chce Slovo 
zostať hľadaním toho najvernejšieho ob
razu života cirkvi a eparchie.

Možno každému z vás sa vynorilo tých 
otáznikov viac nielen pri našom časopise, 
nielen pri vstupe do nového roka ... A

nádej? A riešenie?
Kristus je prameňom pre svätca. Kris

tus je opravdivou radosťou i pre nemrav- 
níka. Kristus je programom pre politika, 
normou pre anarchistu, odmenou pre ro
botníka. Kristus je opravdivým bohat
stvom pre milionára, teplým rúchom pre 
biedneho. Nádejou pre každého z nás. 
Čím viac budeme vidieť jeho tvár v dru
hom človeku, čím viac bude sa zrkadliť vo 
veciach a udalostiach uprostred našich 
dní, tým menej otáznikov sa bude vynárať 
v našom vnútri.

Hľa, uprostred zimy v podobe vločiek 
toľko nádeje zlieta nám do dlaní... Azda sa 
hneď roztápa ...? Nie, biele sviatočné 
rúcho milosti nášho vnútra ňou nasiaka... 
A ako oáza v čase veľkých páľav a skúšok 
vydá potrebný dúšok ovlaženia. To je tá 
ekonómia milosti, ktorú vo vzťahu k nám 
používa Ježiš. A nech ju v tomto roku 
každý z nás pocíti čo najpresvedčivejšie 
... Pre svoje dobro, ale i pre dobro tých, 
ktorých sám uprostred kolobehu dní oslo
ví ...

Blažej KRASNOVSKÝ
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LITURGICKY KALENDAR  
NA JANUÁR 1993

1 P POMENOVANIE PÁNA-BAZIL
VELKÝ-NOVÝ ROK

2 S Príprava na sviatok Zjavenia
Pána, Silvester, pápež

3 N NEDEĽA PRED ZJAVENÍM
PÁNA, Malachiáš, prorok, Gor- 

______diaš, mučeník.HI- 5, ut.: ev. 8

4 P Zbor sedemdesiatich apoštolov
5 U Predvečer Zjavenia Pána, Teo-

pempt a Teona, mučeníci
6 S ZJAVENIE PÁNA
7 Š Zbor svätého Jána Krstiteľa
8 P Juraj Chozevita a Emilián, vy

znávač
9 S Polyeukt, mučeník

10 N NEDEĽA PO ZJAVENÍ PÁNA,
Gregor Nissejský, biskup, HL. 

_____ 6, ut.: ev. 9_________________

11 P Teodozius Veľký
12 U Tatiana, mučenica
13 S Hermil a Stratonik, mučeníci
14 Š Zakončenie sviatku Zjavenia

Pána, Sinajskí mučeníci
15 P Pavol Thébsky a Ján úctyhod

ný
16 S Apoštol Peter v okovách

17 N DRUHÁ NEDEĽA PO ZJAVE-
NÍ PÁNA, Anton Veľký, úcty- 

_____ hodný, Hl. 7, ut.: ev. 10______

18 P Atanáz a Cyril, arcibiskupi
19 U Makar Egyptský
20 S Eutym Veľký, úctyhodný
21 Š Maxim, biskup a vyznávač
22 P Anastáz, mučeník a Timotej,

apoštol
23 S Kliment Ancyrský biskup a mu

čeník

24 N ZACHEJOVA NEDEĽA, Xénia 
 Rímska, sv. žena, Hl. 8, ut.: ev. 11

25 P Gregor Bohoslovec, arcibiskup
26 U Xenofón a spoločníci, úctyhodní
27 S Prenesenie ostatkov sv. Jána

Zlatoústeho
28 Š Efrém Sýrsky, vyznávač
29 P Prenesenie ostatkov sv. Igná

ca, úctyhodný
30 S TROCH SVÄTITELOV: Bažila

Veľkého, Jána Zlatoústeho, 
Gregora Bohoslovca

31 N NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZE-
JA, Cyrus a Ján, nezištní po
mocníci, Hl. 1, ut.: ev. 1

Najcennejší dar Slovensku - 
dobré kresťanské rodiny

Pastiersky list k
Milí veriaci!
V uplynulých dňoch sme oslávili naro

denie Božieho Syna a nášho Vykupiteľa Je
žiša Krista, ktorý prišiel na svet z moci Ducha 
Svätého a narodil sa v rodine podobnej iným 
ľudským rodinám. Začiatok roku nám posky
tuje príležitosť pristaviť sa a pozornejšie po
zrieť sa na poslanie našich manželstiev a 
rodín. Nabáda nás k tomu niekolko dôležitých 
skutočností:

- Všetci sme sa narodili z manželstva ako 
základu rodiny, v rodine sme žili, vyrástli, 
rodina nás vychovávala, - väčšina z Vás v 
manželstve a v rodine žije, v rodine prijímate 
a vychovávate deti, - no a Vy, drahí mladí 
priatelia, väčšinou uzavriete manželský zvä
zok, ponúknete spoluprácu Pánu Bohu pri 
stvorení nového života, ponúknete svoje ná
ručie deťom a spolu s nimi vytvoríte nové 
rodiny.

Uvedomte si, že pri sviatosti manželstva 
Vás posväcuje sám Boh, aby ste boli šťastní 
v celom živote. Tešíme sa, že sviatosť man
želstva dosiahla uznanie aj pred občianskym 
zákonom. Dňom 1. júla 1992 prestal platiť 
zákon, ktorý nariaďoval civilné uzavretie 
manželstva pred cirkevným sobášom. Man
želstvo uzavreté v kostole je už dnes platné 
nielen pred Bohom a Cirkvou, ale aj pred 
štátom. Udržiavať naďalej zvyk zdvojeného 
sobáša (civilného i kresťanského) považu
jeme teda za čosi nenáležité a zbytočné. 
Zotrvávanie kresťanov v ňom svedčí o ich 
formálnosti a povrchnosti.

Naše kresťansko-katolícke manželstvo 
spočíva na troch pilieroch, ktoré ho robia plat
ným, dávajú mu zmysel a určujú poslanie. 
Vylučujú sebectvo, vyžadujú lásku.

Manželská láska má svoje korene v troj
jedinom Bohu. Jej zosobnením sú deti. Man
želská spoluúčast na Božom stvorení nového 
života je najhlavnejším poslaním manželstva, 
ktorá vyplýva z jeho prirodzenej povahy: 
"Rozmnožujte sa a naplňte zem!" Manželia 
majú byť vždy pripravení staťsa rodičmi, prijať 
bohom ponúkaný život. Každodenná skúse
nosť je však taká, že mnohí manželia a ro
dičia sa deťom bránia. Ich neochota prijať deti 
je niekedy tak velká, že sa nezastavia ani 
pred vraždou nenarodeného dieťaťa. Cirkev 
svojimi nekompromisnými mravnými zása
dami chráni najnevinnejšieho - dieťa. Nemô
že pripustiť žiaden dôvod, ktorý by ospra
vedlňoval siahnuť na jeho život v čase, keďje 
najbezbrannejší, teda ešte pod srdcom matky.

Druhý pilier je pevnosť manželstva. Je 
zárukou istoty pre manželov i pre deti. Boh 
chce, aby manželstvo bolo nerozlučiteľné: 
"Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje!" Pri
jať takýto vážny celoživotný záväzok pred
pokladá rozvahu, duševnú a duchovnú zre
losť. Preto Vy, chlapci a dievčatá, na prijatie 
sviatosti manželstva vážne sa pripravujte. 
Neunáhľujte sa a budte rozvážni! Vyvarujte 
sa všetkého, čo by mohlo Vaše mladé man
želstvo narušiť. Pestujte v sebe vedomie zod
povednosti, žite hlboký život viery podľa 
evanjelia, pestujte si vzájomnú úctu a budte 
vždy vo vzájomných vzťahoch pripravení 
obetovať sa.

Konečne je tu tretí pilier manželstva a 
rodiny: manželská vernosť. Ježiš Kristus od 
Vás chce, aby ste si boli navzájom verní. 
Hovorí: "Kto by len žiadostivým okom pozrel 
na manželku svojho blížneho, už cudzoloží 
vo svojom srdci'1. Samozrejme, že sa to vzťa
huje aj na ženy. Manželská vernosť slúži dob-

1.januáru 1993
ru detí, rodín, manželov - je prvoradou pod
mienkou stálosti a pevnosti manželstva. - 
Spomeňte si na sľub vernosti, ktorý ste si 
navzájom dali pri uzatváraní sviatostného 
manželstva!

Milí veriaci!
Naše slová o manželstve a rodine majú 

osobitnú dôležitosť a váhu v tejto historickej 
chvíli. Rodiny sú základom života nášho ná
roda a celého Slovenska s jeho národnosťa
mi. A sú jeho nádejou do budúcnosti. Dnes 
slovenský národ a národnostné menšiny Slo
venska začínajú novú kapitolu našich dlhých 
dejín. Začínajú ju v samostatnom Sloven
skom štáte, ktorý má byť šťastným domovom 
nás všetkých, má byt otvorený pre spolu
prácu s okolitými národmi, najmä Moravou a 
Cechmi. Národy sa rozvíjajú, rastú, dozrie
vajú a utvárajú si samostatné štátne orga
nizácie. Cirkev hľadí s úctou na dozrievanie 
národov a uznáva ich práva na sebaurčenie. 
Len za posledné dva roky uznala Svätá sto
lica do dvadsať samostatných štátov v Eu
rópe a nadviazala s nimi styky. Predtým pre
javila tú istú žičlivosť a uznanie mnohým no
vým štátom najmä v Afrike.

Pokiaľ ide o samostatnú Slovenskú re
publiku, prijímame ju v mene cirkvi s vďakou 
a nádejou. S vďakou preto, že zatiaľ, čo nie
ktoré iné štáty vznikali za krutých bojov a 
prelievania krvi, slovenská samostatnosť 
vznikla v pokoji po rozvážnych a dôkladných 
vyjednávaniach so zodpovednými predstavi
teľmi českého národa. Naša vdäka za tento 
pokojný vývoj patrí predovšetkým Bohu. Ale 
patrí aj tým, ktorí k tomuto pokojnému rieše
niu akokoľvek prispeli.

To nám dáva zároveň nádej. Nádej pre 
ďalšiu spoluprácu s českým národom i pre 
pokojnú spoluprácu s ostatnými národmi Eu
rópy, ktoré s uspokojením prijali rozvážnosť, 
kultúrnosť a duchovnú silu našich národov. 
Ale naša nádej sa týka predovšetkým nášho 
vlastného života. Ak budeme v podstatných 
veciach jednotní a solidárni, podarí sa nám 
rozvinúť šťastný život Slovenska. Musíme ho 
preto budovať na pravde a spravodlivosti a 
najmä na vernosti tým zásadám, ktoré vyjad
ruje naša dlhá kresťanská tradícia, čo nás 
udržala pri živote. Práve preto ponúkame do 
nového života Slovenska najcennejší dar, 
ktorý bude zárukou jeho požehnanej budúc
nosti - chceme mu darovať dobré veriace 
kresťanské rodiny. Veď jedným zo základ
ných predpokladov nášho nádejného rozvoja 
sú pevné manželstvá a posvätné rodinné 
zväzky, ochotne prijať deti vychovávať ich v 
láske. To je možné len tak, že budeme žiť v 
spojení s naším Pánom, Ježišom Kristom, že 
budeme žiť z jeho Slova a z jeho milosti v 
obetavej láske, ku ktorým nás vedie jeho 
cirkev.

V tomto duchu si s vďakou pripomíname 
15. výročie pápežskej konštitúcie o ustano
vení samostatnej cirkevnej provincie Svätého 
Otcom Pavlom VI. z 30. decembra 1977. V 
tomto duchu zverujeme v dôvere slovenský 
národ i jeho národnosti na historickom za
čiatku nového štátneho života do starostli
vých rúk Pána dejín, pod ochranu sv. Cyrila a 
Metoda, sv. Gorazda, Andreja-Svorada a Be
nedikta, blahoslavených košických mučení
kov a ostatných našich svätcov a predovšet
kým pod ochranu Presvätej Bohorodičky Pá
novej Matky.

Všetkých a každého z Vás žehnajú s lás
kou Vaši biskupi.
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NA PRAHU NOVÉHO ROKU
"... Každý človek podáva najprv 

dobré víno a horšie až potom, keď si 
hostia upili. Ty si zachoval dobré ví
no až doteraz." Toto urobil Ježiš v 
Ká ne Galilejskej ako prvé zo zname
ní a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci 
uverili v neho." (Ján 2,10-11)

Prekročili sme prah nového občianske
ho roku. Aj keď je to svetské a povrchné, 
predsa je vždy zastavenie na tomto prahu 
zamyslením sa nad minulosťou i povzbu
dením dôvery v nové možnosti života 
osobného i spoločenského. Ako základ 
svojho zamyslenia som vzal slová evan
jelia sv.Jána - obraz hostiny Božieho krá
ľovstva - svadbu v Káne Galilejskej. V túto 
chvíľu ešte vlastne ani nedozneli struny 
vianočného evanjelia o príchode toho, v 
ktorého vždy človek i so svojim zmätku- 
plným svetom môže dúfať na záchranu a 
ktoré je na onej hostine premeniteľom vo
dy v dobrý, životodarný nápoj. Áno, narodil 
satén, ktorý je očakávaný uprostred biedy 
a tmy. Pán Boh dá ľudstvu "za soľ a náro
dom za svetlo" takú bytosť, ktorá bude 
otvárať oči slepým, väzňov vyvedie zo ža
lárov, bude súdiť v pravde, pokiaľ súd na 
zemi nevykoná a pritom bude tak krehká, že 
ani nalomenú trstinu neddomí a hasnúd 
oheň neuhasí (Iz 42).

Tieto zasľúbenia sa stali telom v Ježi
šovi Nazaretskom. Ale znovu nastal boj 
viery. Je síce pravda, že jeho vlastní ho 
neprijali (Ján 1,11) a že nebolo so samo
zrejmosťou prijímané evanjelium lásky, od
pustenia, zmierenia a obeti, alebo môže
me uveriť tomu, že už v jasliach bol tento 
Spasiteľ poznaný, že jeho davidovský pô
vod i postavy kráľov a mudrcov pri jeho 
kolíske spolu s kozmickým potvrdením 
betlehemskej hviezdy dosvedčujú objek
tivitu jeho spasiteľského a vladárskeho po
slania? Za prvou vianočnou radosťou sa 
dokonca hneď objavuje prvý zraz viery a 
šok nádeje, keď prvý mučeník Štefan do
svedčuje, že i tak tichého, ale predsa len 
mocného Premeniteľa života prijať za Spa
siteľa je riskantná vec a že učeník Ježišov 
nemusí prechádzať neistotami zápasu o 
dobro, spravodlivosť a pokoj ako víťaz, ale 
taktiež ako mučeník.

Cirkev nemá ľahkú úlohu, ak chce túto 
drámu záchrany človeka i dnes priblížiť 
verne a pritom konkrétne, tak ako to kon
krétny ľudský život vyžaduje.

Aké rôznorodé a neočakávané tvary 
vzala na seba ona citovaná tma, nerov
nosť nížin a pahorkov, ostrosť hrotov me
dziľudských vzťahov! Aký nový šat na se
ba vzala nespravodlivosť, boje a sváry ľud
stva, neláska, strach a sobectvo za tie dve 
tisícročia trvania kresťanstva! Staré neprá
vosti boli čas od času porazené, ale nové 
dračie hlavy ľudských slabostí a hriechov, 
ľudskej hlúposti, slepoty a zločinnosti zno
vu a znovu sa stavali do cesty a bránili 
ľudskému úsiliu, aby človek sa stal sku

točne človekom a teda Božim obrazom.
Cirkev by často musela bojovať sama 

proti sebe, keby mala pomocou tejto hlavy 
stínať. A musíme dôjsť k tak rozpornému 
záveru, že ak má Cirkev svedčiť v evan
jeliu o zrode a podobe Ježiša Krista, bude 
musieť začať bojovať i proti našej oslave 
"Vianoc". Čo sa z nich stalo? Hrejivý a 
formálny obrad, krásny, plný poézie, neza
vádza toľko ako moderné Vianoce kon
zumného človeka, dychtiaceho po ve
ciach, z ktorých nakoniec nevie mať ra
dosť. Čo povedať k povrchnej maškaráde 
zhonu, predstieranej jednorázovej lásky, 
iluzorného tepla formálnych podaní rúk s 
prianím pri výmene darkových balíčkov.

Evanjeliový obraz o jednom z prvých 
zázračných činov Ježišových, o premene 
vody na dobré víno na konpi svadobnej 
hostiny v Káne Galilejskej je teologicky 
rozšifrované ako svedectvo o tom, v akom 
pomere je evanjelium a kresťanstvo k vy- 
prchlému, vyprázdnenému židovstvu. Me
dzi oboma naznačuje onu veľkú premenu 
Jánov krst vodou na znamenie pokánia a 
obratu života. Ježiš na svadbe predstavujú
cej obraz Božieho spoločenstva, podáva 
lepšie vino, než sa dostalo Izraelu v starej 
zmluve a podáva ho až do konca hostiny.

Ako je to však s dnešnou Cirkvou? 
Nedochádza jej už dobré víno ? Hovoríme 
o najlepšom víne evanjelia Ježišovho a 
sami často ponúkame smädnému a túžia
cemu človeku len zriedenú brečku, a to tak 
vo svojich slovách, ako aj vo svojom sve
dectve života, medzi ktorými zreje ako 
priepasť skutočná nedôvera, nevernosť, 
slabosť, hriešnosť?

Každý nový útvar na tele kresťanskej 
cirkvi vznikol preto, že Ježiš chce znovu 
svojím duchom zastaviť nalievanie zriede
ného vína a chce znovu podávať ľudstvu 
len dobrý prameň pravdy, spravodlivosti a 
slúžiacej lásky. Ani svoju Cirkev nevidíme 
v prúde času inak, než ako úsilie o to, aby 
v procese stálej očisty a sebanápravy bola 
schopná dolievať vyprázdnené nádoby no
vým, dobrým vínom svedectva a pravdy. 
Preto každý náš čas na rozhraní by mal byť 
časom hlbokého zamyslenia a pokánia.

Slúžime Ježišovmu spoločenstvu tak, 
aby žižniacim a hladujúcim sa dostávalo 
toho najlepšieho, čo nám Ježiš ako svojej 
Cirkvi zveril? Pracujeme tak, aby jeho 
Pravda osvetľovala celý náš život a otvá
rala nádej do budúcnosti? Veríme a prijí
mame toto dobré silné víno evanjelia tak, 
aby sa stalo vierohodným i pre hladujúcich 
a blúdiacich? Len sa rozhliadnime, kde kto 
z nás stojí?

Pre starších sa zvečerieva a oni to čas
to vedia a cítia, hoci zahliadnu uskutoč
nené hodnoty, v ktoré dúfali a ktorým i 
časom niekedy slúžili. Pre tých, ktorí sú na 
vrcholku svojich síl, sa urýchľuje čas a 
ženie ich - niektorých liknavo pobiehajú
cich, iných bezradne v rezignácii a ľaho
stajnosti sa stavujúcich k deľu, ktorému 
neunikne žiadny ľudský život. Mladí tápa-

vo dorastajú v zrelosť a nič ich nezadrží, 
aby boli iní než ich rodičia a učitelia, pri
čom si neuvedomujú, že teraz už tvoria 
svoju budúcnosť, v ktorej zase nová mla
dosť vystúpi so svojím protestom a so svo
jou odlišnosťou.

Mnohí, ktorých sme poznali a s ktorými 
sme včera sedeli pri stole a pili z prameňa 
života, odišli. A boli rôzneho veku. Odišli i 
mnohí z tých, s ktorými sme ešte včera 
usadali pri diele Cirkvi a ako Ježišovi uče
níci pomáhali naplňovať na jeho príkaz ná
doby vodou, aby on ju mohol premeniť v 
dobrý životodarný zdroj svedectva, diela, 
služby a lásky v Cirkvi a v spoločnosti. Je 
nám za nimi smutno. Musíme sa často 
obtiažne učiť zdvihnúť ťažkú nádobu svojej 
úlohy cirkevnej, ľudskej i spoločenskej s 
novými ľudVni. Nesvojí - s neočakávaným 
spoločníkom a nezvyklým spolupracovní
kom sa často ocitáme pri nádobe so živo
todarným nápojom Božej pravdy a máme 
spolu s ním priniesť bremeno k stolu. Pre- 
kaža nám, že nie sme všetci rovnakými 
nosičmi, že nesieme nádobu každý iným 
krokom, že jeden pri tej námahe stená 
alebo nadáva, druhý si šepká modlitbu a 
iný si píska veselú pieseň. Jeden má ruky 
kratšie a druhému prekážajú dlhé údy. Ná
doba spoločného diela sa pri nerovnej 
spolupráci nakláňa, mnoho z obsahu sa 
vyleje, jeden obviňuje druhého. Niekedy 
obidvaja spoločníci, jeden druhého podo
zrievajú, upustia nádobu a zanechajú úlo
hu osudu. Niektorí odbehnú a iní podľa 
príkazu Ježišovho opäť svoje bremeno 
zdvihnú. Niektorí možná nalievajú štedro, 
až prúdom tečie nápoj na zem a iní skúpo 
nedolievajú okraj skleníc. Úlohou Cirkvi 
však je, aby všetkým ľuďom slúžila pra
vým a dobrým evanjeliom až do konca 
časov, až do chvíle, kedy Boh sám sa ujme 
svojho kráľovstva k dovŕšeniu všetkého 
bytia na tejto zemi.

Preto každý náš čas, zvlášť tento náš 
na rozhraní, je nielen časom zamýšľania a 
pokánia, ale i časom obratu, rozhodnutia, 
činu.

P. H.

Viera Donovalová-Klenková

O Troch kráľoch
Viedla ich hviezda betlehemská 
alebo prelud? Sen?
Očakávanie dávnych túžob, 
alebo vlastné: chcem ... ?
Viedla ich hviezda betlehemská ...
Ľahko im bolo dôjsť 
cez pusté stepi, hluché púšte, 
riekou, kde nebol most I 
Po celej zemi ustlali sme jasle.
Rozžali milión betlehemských hviezd. 
Roztvorili sme všetky chrámy
- až každý bližšie ku Tebe má dnes.
No keď tak myslím na jasličky
- za hrádzou ticha, mimo hlavných ciest
- znova sa pýtam: " Je to ťažšie,
k jasličkám dôjsť do Troch kráľov, dnes ?"
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Európska púť 1993 •
Na konci občianskeho roka či v čase 

Vianoc sa viac ako inokedy zamýšlame 
nad svojimi životnými cestami. Ohliad- 
neme sa za uplynulým obdobím, hod
notíme, čo bolo dobré a čo sa nám ne
podarilo, kde sme zlyhali.

V týchto súvislostiach musíme my
slieť na našu budúcnosť a na to, aby 
sme na ceste k nášmu Hospodinovi vy
trvali. Doba, ktorú žijeme, je veľmi ná
ročná a žiada od nás, kresťanov, ozaj 
plné nasadenie. Na celom svete hľadajú 
kresťania cestu, cestu k Bohu a k jeho 
Pravde. Aj my by sme sa mali v budú
com roku týmto smerom orientovať.

Je to možno už viac ako 2000 rokov, 
čo sú ľudia v Európe na cestách, aby na 
pútiach hľadali Boha, centrum svojho 
života.

Milióny ľudí sa stretávali v Jeruzale
me, Ríme, Santiagu da Campostela a 
na mnohých iných miestach. Zoznámili 
sa pritom podrobne s krajinou i ľudhii a 
naviac - ovplyvňovali tým i históriu Eu
rópy.

Aj dnes ľudia našej cirkvi kráčajú po 
cestách smerujúcich do budúcnosti. 
Hľadajú a prežívajú ich, aby ukázali 
smer nielen pre súčasníkov, ale i pre 
zmysluplnú budúcnosť Európy. Byťspo-

EUROPA 
Wallfahrt

lu na cestách získalo tak nový význam.
Európska púť nie je žiaden nový ob

jav. Mnohí, ktorí sa vyberajú na cestu - 
ich počet stále rastie - prežívajú ju i seba 
samých novým spôsobom.

Ľudia všetkých vekových kategórií 
hľadajú odpovede na svoje mnohoraké 
otázky. Pritom hľadajú a objavujú i nové 
formy, ktoré im pomáhajú nájsť zmysel 
svojho života.

Tak sa v posledných rokoch státisíce 
ľudí rozhodli, že napriek hraniciam a ja 
zykovým bariéram chcú oživiť svoju vie
ru a vytvárať spoločnú kultúru.

Európska púť chce ponúknuť mož
nosť spojiť náš kontinent a jej obyva
teľov prostredníctvom viery v Ježiša 
Krista. Táto viera nás všetkých spája 
spôsobom, ktorý je síce po stáročiach 
vyskúšaný, dnes ho však znovu obja
vujeme.

Výstroj, zaopatrenie a ubytovanie 
majú byť jednoduché. Nocovať môžeme 
v nocľahárňach, kláštoroch alebo ako 
hostia farnosti.

Podľa doterajších skúseností sú 
denné trasy zriedkakedy dlhšie ako 30 
km. Treba byť cestujúcim pútnikom.

Náklady na tieto púte sa týkajú ces
tovného a okrem toho vznikajú len ná
klady bezprostredne súvisiace s púťou.

Pri realizácii je potrebné získať všet
ky potrebné informácie na adrese: Euró
pa - Wallfahrt e.v. Geistlicher Beirat, 
Msgr. Dr. Gerhard Specht, Bergruthe 9, 
Deutschland, 5800 Hagen.

Aké sú ohlasy na Európsku 
púť?

Pápež Ján Pavol II.: Vec je veľmi 
dobrá, povzbudzujem vás pokračovať v 
tom... a udeľujem všetkým, ktorí sú na 
blízku, svoje apoštolské požehnanie.

Jozef kardinál Hóffner: Celkom ur
čite bude realizácia tejto myšlienky trvať

Hľadajme cesty k Bohu

Bergruthe 9, D-5800 Hagen 
Mons.Dr.G. Specht-02331 /588688

Cieľom je vyvíjať také formy pútí, kto
ré sú alternatívou k známym a osved
čeným formám. Je potrebné dať priestor 
tomu, čo sa odohráva počas každej pú
te: Stretnutie s "miestnou cirkvou, s ľuď
mi, s históriou a krajinou určitého re
giónu, s inými pútnikmi, so sebou samý
mi".

Pri putovaní, jedení, rozprávaní, 
mlčaní, spievaní a modlitbe možno vy
tvoriť spoločenstvo a naša viera sa mô
že stať živšou skúsenosťou porozume
nia, dôvery a lásky.

Do vzájomných rozhovorov je po
trebné položiť otázku o duchovných pô
vodoch nášho kontinentu q vstúpiť do 
modlitby pre jeho budúcnosť.

K tomu je potrebné pozvať zahra
ničných pútnikov (pre nás sú aktuálni i 
pútnici z Čiech, Moravy a Sliezska) na 
niekoľko dní, aby lepšie poznali a po
rozumeli ľuďom i krajine.

Všetky skúsenosti a nápady je po
trebné dať k dispozícii aj ostatným. Na 
tento účel bola vytvorená "Spoločnosť 
pre vzájomnú pomoc na podporu európ- 
ských pútí a kresťanskej spolupráce". 

Ako to vyzerá prakticky?
Stretneme sa na určitom mieste v 

Európe. V spoločných dopravných pro
striedkoch sa dohovoríme od prípadu k 
prípadu.

Určitý čas, napr. jeden týždeň, putu
jeme spolu s pútnikmi "miestnej cirkvi" 
na duchovnej púti. Oni sú aj pozývateľmi 
a organizujú naše stretnutia.

O tomto prípade je veľmi dôležitá 
naša duchovná príprava, abysm esam y 
"cudzí" zladili v snažení s domácimi, aby 
medzi nami vládol jeden duch.

roky a bude vyžadovať veľkú trpezlivosť. 
Viem si predstaviť, že rok 2000 po Kristu 
by mohol byť dôležitým bodom i mo
tívom.

Arcibiskup Dr. Guido del Mestri, 
nuncius v Bonne: Rád by som Vás 
posmelil pri vykonávaní vášho význam
ného úmyslu a sprevádzam Európsku 
púť svojím požehnaním.

Biskup Dr. Jozef Stimpfle, Augs
burg: S veľkým záujmom som sa obo
známil s týmto projektom. Je to dobrá 
priležitosťspoznávania rozličných nábo- 
žensko-cirkevných, kultúrno-duchov- 
ných a politicko-hospodárskych prúdov 
a špecifík rozličných európskych krajín.

Svetiaci biskup Dr. Paul Nordhu- 
es, Paderborn: Sú to úžasné plány, kto
ré sa pomaly, krok za krokom vytvárajú.
V Západnej Európe sa také púte určite 
dajú realizovať. Som zvedavý, aké mož
nosti sú vo Východnej Európe. Je naj
vyšší čas, aby sme dostali spevník, ktorý 
by položil základ jednotnej melódii pre 
rozličné texty európskych jazykov.

Biskupská kúria, Kodaň: Je jasné, 
že dánska katolícka cirkev by rada prišla 
do kontaktu s Európou, aby spolu s ve
riacimi iných európskych krajín podpori
la skutočnosť, že sme časťou svetovej 
cirkvi.

A čo my, gréckokatolíci? Zapojíme 
sa i my do Európskej púte? Dostali sme 
od Hospodina vzácne hrivny, bola by to 
veľká škoda, ak by sme ich nedokázali 
rozmnožiť.

Podfa nemeckých textov pripravila 
Mária PEŠEKOVÁ
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Ľudia všetkých vekových kategórií 
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otázky. Pritom hľadajú a objavujú i nové 
formy, ktoré im pomáhajú nájsť zmysel 
svojho života.

Tak sa v posledných rokoch státisíce 
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spôsobom, ktorý je síce po stáročiach 
vyskúšaný, dnes ho však znovu obja
vujeme.

Výstroj, zaopatrenie a ubytovanie 
majú byť jednoduché. Nocovať môžeme 
v nocľahárňach, kláštoroch alebo ako 
hostia farnosti.

Podľa doterajších skúseností sú 
denné trasy zriedkakedy dlhšie ako 30 
km. Treba byť cestujúcim pútnikom.

Náklady na tieto púte sa týkajú ces
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Cieľom je vyvíjať také formy pútí, kto
ré sú alternatívou k známym a osved
čeným formám. Je potrebné dať priestor 
tomu, čo sa odohráva počas každej pú
te: Stretnutie s "miestnou cirkvou, s ľuď
mi, s históriou a krajinou určitého re
giónu, s inými pútnikmi, so sebou samý
mi".

Pri putovaní, jedení, rozprávaní, 
mlčaní, spievaní a modlitbe možno vy
tvoriť spoločenstvo a naša viera sa mô
že stať živšou skúsenosťou porozume
nia, dôvery a lásky.

Do vzájomných rozhovorov je po
trebné položiť otázku o duchovných pô
vodoch nášho kontinentu q vstúpiť do 
modlitby pre jeho budúcnosť.

K tomu je potrebné pozvať zahra
ničných pútnikov (pre nás sú aktuálni i 
pútnici z Čiech, Moravy a Sliezska) na 
niekoľko dní, aby lepšie poznali a po
rozumeli ľuďom i krajine.

Všetky skúsenosti a nápady je po
trebné dať k dispozícii aj ostatným. Na 
tento účel bola vytvorená "Spoločnosť 
pre vzájomnú pomoc na podporu európ- 
ských pútí a kresťanskej spolupráce". 

Ako to vyzerá prakticky?
Stretneme sa na určitom mieste v 

Európe. V spoločných dopravných pro
striedkoch sa dohovoríme od prípadu k 
prípadu.

Určitý čas, napr. jeden týždeň, putu
jeme spolu s pútnikmi "miestnej cirkvi" 
na duchovnej púti. Oni sú aj pozývateľmi 
a organizujú naše stretnutia.

O tomto prípade je veľmi dôležitá 
naša duchovná pri prava, aby sme sa my 
"cudzí" zladili v snažení s domácimi, aby 
medzi nami vládol jeden duch.

roky a bude vyžadovať veľkú trpezlivosť. 
Viem si predstaviť, že rok 2000 po Kristu 
by mohol byť dôležitým bodom i mo
tívom.

Arcibiskup Dr. Guido del Mestri, 
nuncius v Bonne: Rád by som Vás 
posmelil pri vykonávaní vášho význam
ného úmyslu a sprevádzam Európsku 
púť svojím požehnaním.
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Svetiaci biskup Dr. Paul Nordhu- 
es, Paderborn: Sú to úžasné plány, kto
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V  Západnej Európe sa také púte určite 
dajú realizovať. Som zvedavý, aké mož
nosti sú vo Východnej Európe. Je naj
vyšší čas, aby sme dostali spevní k, ktorý 
by položil základ jednotnej melódii pre 
rozličné texty európskych jazykov.

Biskupská kúria, Kodaň: Je jasné, 
že dánska katolícka cirkev by rada prišla 
do kontaktu s Európou, aby spolu s ve
riacimi iných európskych krajín podpori
la skutočnosť, že sme časťou svetovej 
cirkvi.

A čo my, gréckokatolíci? Zapojíme 
sa i my do Európskej púte? Dostali sme 
od Hospodina vzácne hrivny, bola by to 
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Podľa nemeckých textov pripravila 
Mária PEŠEKOVÁ
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Slovo k akademickej obci
Dnešný deň je dňom imatrikulácie. 

Boli ste zaprotokolovaní, ba už ste aj zapí
saní ako poslucháči vysokej školy, a to 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Dostali 
ste potvrdenie o tomto vstupnom akte. Je 
to kvázi krstný list Narodili ste sa a vstu
pujete do sféry vyššieho ľudského pozna
nia. Mali by ste sa preto stať občanmi 
ducha, ktoiých budú nazývať: vzdelanca
mi - intelektuálmi, či jednoducho duchov
nými!

V tomto dejinnom úseku, keď všetky 
vznešené pojmy a slová považujú ľudia 
sveta za otrepané frázy, práve vy musíte 
dokázať, že tieto slová nie sú frázy, ba 
naopak: nenaplnenie týchto slov oprav
divým poznaním a činmi z vás vytvorí 
karikatúry pravého ľudského poznania, 
ktoré je vo svojom desivom výsledku pod 
úrovňou ešte aj materiálneho a konzum
ného životného štýlu.

Stali ste sa univerzitnými poslucháč
mi. Prezentujete špičkovú školu, do ktorej 
sa tisícky dievčat a chlapcov, možnože 
nadanejších než vy, nedostali. A ako ku
riozita v dejinách našej diecéznej boho
sloveckej školy je fakt, že sa táto škola 
nestala ani vysokou školou bohoslovec
kou, ani bohosloveckou akadémiou, ale 
Gréckokatolíckou bohosloveckou fakul
tou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika! Tá
to skutočnosť určuje aj model školy a 
vzdelávania. Stanovuje zákonom predpí
sané a kontrolované študijné programy, 
ich kvalitu, povinnosti a práva učiteľov i 
študentov a celým svojím programom nás 
ako univerzitu zaraďuje do celoeurópske
ho procesu vzdelávania a európskej i sve
tovej kultúry. Táto skutočnosť však vôbec 
nenarúša princípy a model štúdia z as
pektu teologického, ekleziálneho, či ka
nonického práva.

Táto fakulta je  však v univerzitnom 
školskom systéme zvláštnosťou. Vy ste tu 
prišli získať nielen vzdelanie v odbore teo
lógie. Nie ste iba poslucháčmi určitej ved
nej disciplíny, ale prišli ste do exkluzívnej 
školy, ktorá zvyšovaním úrovne vzdelania 
a poznania paralelne a v symbióze for
muje aj ľudský charakter a rozširuje jeho 
dimenzie bez vytýčenia hraníc.

Korene tohto integrálneho štúdia, tejto 
opravdivej univerzity (od slova unever- 
salis-všeobecný, všetko zahrňujúci) nie sú 
iba v antropologickej, ale predovšetkým v 
teologickej oblasti. Kresťanstvo malo dosť 
času, aby vyskúšalo, ako vyzerá človek 
bez Boha a s Bohom. Teológia je vlastne 
a súčasne aj zavŕšením najvznešenejšej 
humanity. Antropológia bez teológie je 
oblasťou druhu ANIMAL, živočích.

Napriek tomu nás nazývali a niektorí

aj dnes nazývajú "tmármi". Títo "tmári" 
však zakladali kláštorné, farské, základné, 
stredné i vysoké školy. Títo "tmári" za
kladali aj univerzity, kde sa študovali 
všetky vtedajšie vedné odbory.

Isteže dnešné univerzitné fakulty majú 
iný charakter než ich starodávne pred
chodkyne. Vyrástli však do takých roz
merov, že stratili univerzálny charakter a 
stali sa špecializovanými študijnými cen
trami ľudského poznania. Kapacita ľud

ského rozumu už nestači integrovať ich 
obsah. Z pôvodného univerzitného sys
tému zostala už iba jedna a to teologická 
fakulta, ktorá je  integrujúcou školou rôz
norodých disciplín. Jej študijný program 
je  vybudovaný tak, že zahrá v sebe ele
mentárne zásady správneho ľudského 
myslenia, takzvanú fílosophiu perennis, 
humanitné a spoločenské disciplíny, prí
rodovednú informatiku, disciplíny histo
rické, morálne, biblické, právne, estetic
ké, jazykové a iné pomocné disciplíny. 
Napokon završuje svoj program traktátmi, 
ktorých obsah presahuje limity racionál
neho poznania. Je to štúdium eminentne 
špeciálnej teológie, náuky o Bohu.

V týchto disciplínach je  zahrnutý celý 
človek. Nielen jeho prehistória, ale aj po- 
história. Jeho časnosť i večnosť.

Vy ste sa stali študentmi tejto fakulty. 
Z toho pre vás ako imatrikulovaných čle
nov vyplýva:

Popri štúdiu jednotlivých disciplín sa 
musíte formovať i charakterové. Pre vás 
nestačí iba poznanie, vy si musíte osvo
jovať aj zásady múdrosti, ktorá nie je iba

vecou poznania. Múdrosť je zabudovaný 
princíp správnej činnosti, ktorý je srdcom 
každého vývoja. Hlavne však pozitívneho 
rastu osobnosti. Múdrosť je syntéza po
znania a života. Jeho hlavným reguláto
rom zmyslu našej existencie. Múdrosť ne
pochádza z tohoto sveta, ale svet je bez nej 
bludiskom a javiskom tragédií. Múdrosť 
pochádza z Boha. Tak Boží zákon, ako aj 
prirodzený zákon sú prejavom Božej 
múdrosti. Ste poslucháčmi tejto školy. 
Bolo by veľmi zle, ak by to na vás nebolo 
vidieť. Preto mi tu zaznievajú slová, ktoré 
na našich prvých promóciách povedalaje- 
ho spektabilita pán prorektor Dr. Ďuríček, 
CSc.: "Veríme, že nás nesklamete."

Syntéza poznávania a duchovného, 
charakterového zdokonaľovania sa musí 
prejaviť vo vašom živote, vo vašom sprá
vaní: v škole, pri prednáškach, v súcite vo 
vašej disciplíne, pozornosti, kultúrnosti, v 
slove i v skutkoch.

Táto múdrosť hlavy a srdca, táto sym
bióza dobra, pravdy a krásy mi nedovo
ľuje napodobňovať reklamné a módne ko
merčné vzoty v ničom: ani v správaní sa, 
či už v seminári, škole, v meste, v oblie
kaní a inde. Ja nie som figurínou vo výkla
de, módnym panákom, ani módnou mo
delkou, ktorej sukne sú skrátené po pupok 
a vrchná časť vylieza spoza hraníc! Táto 
škola je aj školou spirituality, toho, čomu 
sa vo svete nikto nevenuje a čo je  sub
strátom každého dobra. Je to škola kul
tivovania človeka v jeho najčistejšej ľud
skosti, v obraze božom! Vy musíte ukázať 
aj túto zabudnutú tvár človeka! Človek 
totiž nie je iba zlodejom, vrahom, kšef- 
tárom, sukničkárom, pijanom, ohovára
čom, cudzoložm'kom, udavačom, lapikur- 
károm a podvodným obchodníkom, či ži
vočíchom bez Boha, ale je aj obyčajným 
dobrým človekom!

Ako nóvum na tejto fakulte a vôbec u 
nás je aj štúdium nebohoslovcov a diev
čat. No napriek tomu charakter tejto školy 
si vyžaduje, aby sa rešpektovalo jej zá
kladné poslanie: výchova kňazov i laikov, 
rozhodnutých pracovať v náboženskej ob
lasti. I pri všetkej tolerancii, demokracii a 
akademickej slobode sa však žiada, aby sa 
charakter tohto integrálneho štúdia, jeho 
duch a atmosféra nenarúšali postojmi a 
správaním, ktoré nepatria do vysokej 
školy ducha. Nedovoľuje to elementárny 
cit a ohľaduplnosť, ba ani verejná mienka. 
Na koncerty totiž nechodia návštevníci 
smažienok a hostincov, ani ľudové vese
lice sa neusporadúvajú v galériách. Všet
ko má svoje miesto.

Imatrikulácia nie je formalitou. Je to 
váš vstup do nového obdobia života. Me
dzi ľudí božích, do kráľovstva, ktoré je 
radosťou srdca a ktoré je v tomto svete, ale 
nepochádza z tohoto sveta.

M gr. J o z e f  T Ó T H , prodekan
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VSTUP NA PÔDU 
NAJVZNEŠENEJŠEJ HUMANITY

Slávnostná imatrikulácia na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove
Imatrikulácia prvého ročníka na 

Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte 
UPJŠ v Prešove aj v tomto školskom 
roku mala slávnostný ráz a dňa 8. de
cembra 1992 zložilo imatrikulačný sľub 
133 nových študentov našej fakulty. 
Slávnostnému aktu predsedal pán pro
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach Dr. Milan Duríček, CSc. - za 
prítomnosti dekana fakulty doc. Dr. V la
dimíra Poláčka a prodekanov fakulty 
Mgr. Jána Krajňáka a Mgr. Jozefa Tót- 
ha. Svojou prítomnosťou poctil túto milú 
slávnosť aj veľký kancelár fakulty - J.E. 
sídelný biskup prešovský Mons. Ján Hir- 
ka, ďalej predseda akademického se
nátu, profesori fakulty, predstavení 
kňazského seminára a nostia. Ako je to 
už tradične, na úvod zazneli fanfáry a 
štátna hymna. Slávnosť moderoval pro
dekan fakulty Mgr. Ján Krajňák. Sláv
nostný sľub v zastúpení všetkých svo
jich kolegýň a kolegov predniesla poslu
cháčka 1. ročníka Paula Jiŕičková a po
tom už nasledovalo to záväzné SPON- 
DEO ET POLICEOR z úst každého jed
notlivo. Imatrikulačné listy preberali štu
denti z rúk pána tajomníka fakulty o. Jo
zefa Blaščaka - s následným blahože
laním prítomného prorektora univerzity 
každého osobne.

Po skončení odovzdávania imatriku
lačných listov sa ku všetkým prihovoril 
pán prorektor Dr. Milan Duríček, CSc. 
Milými a vzácnymi slovami z pozície 
akademického hodnostára oslovil všet
kých študentov. V pôvodnom duchu sa 
niesol aj príhovor pána prodekana pre 
výchovnovzdelávaciu činnosť Mgr. Jo
zefa Tótha. Obidva príhovory boli od
menené spontánnym potleskom prítom
ných napriek tomu, ze sa kriticky do
týkali aj citlivých miest v živote a sprá
vaní sa našich študentov. (Prejav zve
rejnený na 7. strane)

Záverečným vystúpením pán dekan 
fakulty doc. Vladimír Poláček uviedol

Od 19.do 30. novembra minulého roku 
sa uskutočnila v Ríme synoda arménskej 
katolíckej cirkvi. Zvolal ju Svätý Otec.

Arméni sa stali prvým úplne kresťan
ským národom v histórii ľudstva (už vo 4. 
storočí). Stalo sa to vďaka apoštolskej ak
tivite sv. svätomučeníka Gregora, ktorý 
obrátil na kresťanskú vieru arménskeho 
kráľa Tridata.

Arménska cirkev má svoje hlavné sídlo 
v terajšej Arménskej republike (bývalý So
vietsky Zväz), v meste Etchmiadzin. Na jej 
čele stojí Vazken I., ktorý nesie titul "ka- 
tolikos" všetkých Arménov. Druhý "kato- 
likos" (Harekin II.) sídli v Antelias (Liba
non).

Roku 1740 vznikol katolícky arménsky 
patriarchát, ktorý bol potvrdený pápežom 
Benediktom XIV.

Na čele arménskej katolíckej hierar-

(druhá časť slávnosti) a odovzdal slovo 
J.E. sídelnému biskupovi Mons. Jánovi 
Hirkovi. Nasledovalo odovzdávanie dip
lomov o udelení titulu Monsiňor obidvom 
našim prodekanom fakulty - Mgr. Jánovi 
Krajňákovi a Mgr. Jozefovi Tothovi na 
dôchodku. Otec biskup v krátkosti zdô
vodnil udelenie tejto hodnosti menova
ným a v závere povedal, že Svätý Otec 
im toto vyznamenanie udelil za neúnav
nú, dlhodobú prácu pre Cirkev tak vše
obecnú ako aj pre našu miestnu cirkev v 
období jej likvidácie, i po celých dvadsať 
rokov tvrdého totalitného systému. V ka- 
takombálnej polohe života cirkvi odviedli 
menovaní najväčší podiel svojej kňaz
skej služby tak v práci pre malé spolo
čenstvá veriacich, ako aj zvlášť pri vý
chove kňazov v tých nežičlivých pod
mienkach, mimoriadnymi formami teolo
gického štúdia a kňazskej formácie. S 
vďakou v srdci i na perách za toto vy-

chie, ktorá sa zišla na synoda v Ríme, stojí 
patriarcha Ján Peter XVIII. Kasparián, so 
sídlom v Beirúte; traja archiepiskopi (Istan
bul, Aleppo, Bagdad); traja episkopi so 
sídlom na území patriarchátu (Iskanderi- 
vam v Egypte, Ispahan v Iráne, Kamichlié 
v Sýrii); niektorí episkopi, ktorí pôsobia mi
mo územia patriarchátu (Sainte Croix de 
Paris pre Arménov vo Francúzsku. San 
Gregorio de Nárek v Buenos Aires pre 
Arménov v Argentíne); ďalej Apoštolský 
exarcha z USA a Kanady a ďalší.

Na synode arménskej cirkvi sa zúčast
nil i Mons. Dej Nersessian, titulárny ar- 
chiepiskop zo Šebasty, pre Arménov žijú
cich vo východnej Európe, ktorý bol za 
episkopa vysvätený 17. novembra roku 
1992, pápežom Jánom Pavlom II. v bazi
like sv. Petra v Ríme.

Vladimír MARIÁNSKY,OSBM

znamenanie našich profesorov, Bohu i 
Svätému Otcovi sme zaspievali všetci 
pápežskú hymnu - V  sedmobrežnom 
kruhu Ríma.

Slávnostnú imatrikuláciu sme zakon
čili študentskou hymnou Gaudeámus 
igitur... Všetko to, čo odznelo pri tejto 
príležitosti, by sa malo stáť impulzom 
pre našich študentov a to tak pre ich 
intenzívne štúdium ako a j pre ich cel
kové správanie sa - hodne členov aka
demickej obce.

Mgr. Stanislav DIHENEŠČÍK
■ V CHRÁM E SV.PETRA A PAVLA
V BILKÁCH bol v dňoch 27.-28. augusta 
minulého roku verejný pohreb kňaza 
Petra Orosa, ktorý za svoju vieru zomrel 
v noci z 27. na 28. augusta 1953 mučeníc
kou smrťou. Jeho brata o. Ivana Orosa 
nezlomilo ani dlhé väzenie a vyhnanstvo 
a po obnovení eparchie sa prihlásil do 
pastorácie. Zomrel vo veku 77 rokov a 
jeho pohreb bol 20. augusta min. roku v 
Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Krí
ža v Užhorode.
■  GRÉCKOKATOLÍCKI VERIACI
V IM STIČEVE, OKR. IRŠAVA začali 
pod vedením svojho duchovného otca M. 
Vaska výstavbu nového chrámu. Zá
kladný kameň pre túto stavbu posvätil 4. 
októbra min. roka mukačevský biskup - 
ordinár M ons. Ivan Semedi.
■  GRÉCKOKATOLÍCKY CIRKEV
NÝ ZBOR V UŽHORODE pod vedením 
umeleckého vedúceho a dirigenta Micha- 
ila Orosa bol v minulom roku aj v  zahra
ničí. Spieval na uspenskom chrámovom 
odpuste v maďarskom pútnickom mieste 
v M áriapócsi a zúčastnil sa aj na medzi
národnom Festivale gréckokatolíckych 
spevokolov v Košiciach.

Synoda arménskej katolíckej cirkvi.
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O SAKRÁLNOM UMENÍ
Všetko, čo si uvedom ujem e rozu

movo a čo denno-denne vystupuje na 
povrch našej osobnosti, je  len špic ľa
dovca v porovnaní s tým, čo repre
zentuje celú našu osobnosť. A práve 
tu, do vnútra človeka prenikajú um e
lecké výpovede. Keď človek pozoruje, 
keď počúva, je  dojatý a najm ä keď 
vníma vo svojom duchu alebo svojimi 
zmyslami, vtedy kom unikuje. Umenie 
je  silná a výrazna reč.

Sakrálne um enie je  pokladom nie
len Cirkvi, ale i ľudstva. N ikdy nebolo 
samoúčelným, vždy hľadalo a ozna
movalo pravdu o tých najdôležitejších 
realitách - o živote, o človeku, o Bohu. 
Pripadá mu teda dôležitá funkcia.

Aká je  dnešná úloha sakrálneho 
umenia?

Taká, aká vždy v dejinách. U ž v

MENÁ DVOCH 
JAKUBOVÝCH 

SYNOV
T I I I I
2 
 3   
 4   
5

1. Apoštol Pána Ježiša
2. Meno zvieratka, na ktorom sedel Pán 
Ježiš pri vjazde do Jeruzalema
3. Kov, na ktorý sa llidia lakomia
4. Mesto v blízkosti, ktorého sa Ježiš zjavil 
dvom učeníkom
5. Človek predstavujúci pokrytectvo

1 M  | | |
2 
3   

4

1. Jeden z učeníkov Pána Ježiša (apoštol)
2. Vzdelávaťsa
3. Minca, ktorou sa platilo v časoch Pána 
Ježiša
4. Prvý človek

starozákonnom chráme, teda pred tri
tisíc rokmi bolo povedané, že m á byť 
miestom slávy, na ktorom sa zhromaž
ďuje a pred Bohom vyjavuje chválo
spev v m ene celého ľudstva. A my 
dnes dodajm e s kard. Ratzingerom, že 
hlas posvätného spevu sa musí stať 
hlasom  kozmu, oslavujúcim Stvorite
ľa a má prispievať k tomu, aby sa koz
mos stal krásnym, obývateľným a lás
ky hodným. Všetky cirkvi chcú pre
tvárať a poľudšťovať svet. Preto sa ne
môžu vzdať krásy, ktorá je  tak mocne 
spätá s láskou, preto sa nesmú uspo
kojiť s málom, a preto sa každá cirkev 
chce stať domovom krásy a pravdy.

Je isté, že akustický vkus a zmysel 
najm ä mladých, sa zmenil. Odborníci 
hovoria o kultúrnej a antropologickej 
premene. Dnes by sm e ťažko dosiahli,

aby väčšina m ladých počúvala antické 
chorály. A le je  potrebné napomáhať a 
šíriť hodnotné sakrálne umenie, lebo 
ono vyjadruje pravdu.

Takto chce prispieť i tento, v poradí 
už tretí, Festival sakrálneho umenia 
Košice 1992. I keď jeho usporiadanie 
je  determ inované až priskromnými 
prostriedkami, v mnohom je  náš Fes
tival bohatý. Zvláštnu zmienku si za
sluhujú azda netradičné prvky festiva
lu - vzorové bohoslužby a ekumenický 
rozmer.

Účinkujúci - amatéri i profesionáli, 
kresťania viacerých vyznaní - ponú
kajú všetkým bez rozdielu to krásne z 
našich liturgií a z tvorby, ktorá nesie 
názov "sakrálna".

Anton KONEČNÝ, 
predseda organizačného výboru

Chlapec z partie
Mám 20 rokov a môj snúbenec Jakub o 

jeden rok viac. Zoznámili sme sa pred tro
ma rokmi v jednej partii. Ja som bola v partii 
vždy "hviezda", on bol tichý a nenápadný. 
Ja som mala vždy veľa "obletovačov", on 
skôr každému pomohol, poradil a zohnal 
nezohnateľné. Jednoducho Jakub bol iný, 
než ostatní chalani.

Spočiatku sme všetci držali pospolu. Po 
čase som spozorovala, že sa okolo Jakuba 
tvorí akési nové jadro partie. On sám sa 
snažil byť v úzadí, ale jeho ochota, obe
tavosť a výborná povaha priťahovali. Kaž
dému začalo byť jasné, že partia speje k 
rozštiepeniu. Jedného dňa vyústili debaty 
na tému jednota partie do otvorenej hádky. 
Hádali sme sa každý s každým. Vtedy sa 
Jakub postavil medzi nás s nahnevaným 
ale odhodlaným pohľadom. Cítili sme, že je  
pripravený urobiť niečo rozhodné. Vytušila 
som, že to niečo zasiahne aj mňa. "Ne
chcem, aby sa partia kvôli mne rozpadla. 
Od začiatku viem, že medzi vás nepatrím... 
Ochádzam." To boli jeho slová na rozlúčku. 
Nastalo po nich hrobové ticho, ktoré sa 
nikto neopovážil prerušiť. Vedela som, že 
týmto strácame akoby srdce celej partie. V 
ten deň odišiel Jakub sám. Na druhý deň z 
partie "oficiálne" odišli štyria chalani, a o 
deň na to sme za Jakubom odišli všetci.

Vtedy som už jasne cítila, že ma k nemu 
niečo ťahá. Hľadala som spôsob, ako sa s 
ním stretnúť osamote. Dlho som nenachá
dzala odhodlanie zatelefonovať mu, až raz 
som konečne vytočila jeho číslo. Keď sa 
ozval, nezmohla som sa na nijakú rozumnú 
vetu a nakoniec som sa rozplakala. Po tom
to telefonáte sme sa začali stretávať aj mi
mo partie. Hovoril mi o sebe, o svojich zá-

ľubách, a napokon mi povedal, že je  veriaci. 
Ja som bola neveriaca a vtedy som dosť 
dobre nechápala význam a dosah slova 
"viera".

Blížili sa Vianoce, Silvester a partia zor
ganizovala viacdňový pobyt na chate. Na 
akciu som sa veľmi tešila. Keď sa to do
zvedel Jakub, smutným hlasom, ale otvo
rene mi povedal, že on s nami nepôjde, 
pretože ako katolík práve na Vianoce pre
žíva veľký sviatok svojej viery. Chce byť v 
chráme, na bohoslužbách, chce byť s Kris
tom. Nechápala som: "Ako môžeš dať pred
nosť viere pred vlastným dievčaťom?" Ale 
on mi nijako neoponoval, nič nežiadal. Po
vedal iba, že sa ešte vždy môžem roz
hodnúť pre iného chlapca.

Nerozišli sme sa. Práve naopak, vzá
jomne sme sa zblížili. Čo sa týka viery, v 
ničom na mňa nenaliehal. Ale v tom čase 
som už ja sama videla, že bez viery v Boha 
sa nedá dobre žiť. Nakoniec som ho raz 
poprosila, či by ma nevzal so sebou v ne
deľu na svätú omšu. Jakub sa ma najprv 
spýtal, či tam chcem ísť len kvôli nemu, aby 
som mu urobila radosť, alebo kvôli niečomu 
inému. Vysvetlila som mu svoje pocity. Na 
ňom som spoznala, že viera je niečo cenné. 
Tak ma vzal.

Potom už mali udalosti rýchly spád. Za
čala som pravidelne chodiť do kostola, na 
náuku, prijala som sviatosť krstu, sväté pri
jímanie a neskôr aj sviatosť birmovania. Za
krátko po mojej birmovke sme sa zasnúbili...

Keď sa na všetko spätne pozerám, mu
sím ďakovať Bohu, že mi poslal do cesty 
takého dobrého chalana a že mi dal milosť 
nájsť správnu životnú cestu. Vďaka, Pane!

PETRA
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FESTIVAL SAKRALNEHO UMENIA 
KOŠICE 1992

FÍSľlM
s a k r á ln e h o  um enia
K O Š I C E  I 9 9 2
V dňoch 22.-26. novembra minulého 

roku sa uskutočnil už 3. ročník Festivalu 
sakrálneho umenia Košice 1992. Zvlášt
nu zmienku si zasluhujú azda netradič
né prvky festivalu - vzorové bohoslužby 
a ekumenický rozmer. Účinkujúci - ama
téri i profesionáli, kresťania viacerých 
vyznaní, ponúkli všetkým bez rozdielu to 
krásne z našich liturgií a z tvorby, ktorá 
nesie názov "sakrálna".

V rámci festivalu bola otvorená vý
stava sakrálneho umenia, literárne po 
poludnie a semináre. Jeden z nich na 
tému Náboženský spev ako komuniká
cia^

Čim sme prispeli do programu fes
tivalu my, gréckokatolíci? Naši boho
slovci z Prešova účinkovali už v prvý 
deň festivalu spolu s ostatnými z boho
sloveckých fakúlt východného Sloven
ska. V utorok, 24. novembra vystúpil 
náš Gréckokatolícky spevácky zbor sv. 
Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením 
umeleckého vedúceho a dirigenta Ši
mona Marinčáka v programe Vystúpe
nie amatérskych súborov.

Vrcholom festivalu z našej strany bo
la sv. liturgia vo farskom Chráme Naro
denia presv. Bohorodičky v Košiciach, 
ktorú s košickými kňazmi odslúžil o. Cy
ril Jančišín a ktorý pri tejto príležitosti aj 
kázal. Počas liturgie spieval spevácky 
zbor sv. Cyrila a Metoda.

Na záver festivalu bol koncert Štát
nej filharmónie Košice v dome umenia, 
na ktorom odznelo oratórium Legenda o 
sv. Alžbete od F. Liszta.
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2  krefťanfkého

Výzva Svätého Otca

Deň modlitby 
za mier 

v Európe
Vo vianočnom posolstve pred desať- 

tisícami pútnikov na námestí sv. Petra v 
Ríme vyzval Svätý Otec všetky národy 
sveta k modlitbám za mier. Osobitne v 
tomto čase, takom rozhodujúcom pre 
život celej Európy Svätý Otec a pred
sedovia biskupských konferencií tohto 
svetadielu zídení vo Vatikáne naliehavo 
vyzývajú k modlitbe za mier v Európe a 
najmä na Balkáne.

V Bosne a Hercegovine už mnoho 
mesiacov besnie vojna, ktorá rozsieva 
smrť a ničenie, ukrutnosť a strádania 
všetkých skupín obyvateľstva, z ktorých 
nevynecháva ani deti, starcov, ani ne
vinných civilov. Búrajú sa kostoly a me
šity. Zrovnané sú so zemou všetky his
torické a kultúrne pamiatky. Úsilia me
dzinárodných organizácií, aby sa zasta
vilo toto prelievanie krvi, nedosiahlo 
očakávaný úspech.

Ani na Kaukaze a Zakaukazsku slo
boda nedoniesla so sebou mier, ale ot
vorila navyše nové ohniská napätia. Te
roristické násilia existujú alebo sú živé aj 
v iných oblastiach Európy. Ale tragická 
vojna v Bosne a Hercegovine sa obracia 
špeciálne k európskym kresťanským 
cirkvám.

Preto Svätý Otec a predstavitelia eu
rópskych biskupských konferencií sa s 
výzvou obracajú na oblastné cirkevné 
organizácie nášho svetadielu: Nech 1. 
januára (alebo jemu blízky deň) vo všet
kých krajinách biskupskej konferencie 
biskupstvá, dekanstvá a cirkevné obce 
organizujú modlitbové zhromaždenia.

Nech svetový deň mieru 1. januára 
je dňom modlitby za mier v Európe.

V duchu tejto výzvy bude v Assisi 
pod patronátom sv. Františka modlitbo
vé zhromaždenie, ktoré bude viesť pá
pež Ján Pavol II. a zástupcovia biskup
stiev Európy.

V tomto zmysle treba orientovať 
modlitbu kresťanov, modlitbu ostatných, 
ktorí veria v "Boha mieru", aby On po
mohol nastoleniu dobra v Európe a celé
mu ľudstvu.

SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO 
POČATIA PANNY MÁRIE V RÍME

Bazilika Santa Maria Maggiore

Daždivý deň ako mnohé iné v tomto obdo
bí v Rúne. Už od rána okolie Baziliky Santa 
Maria Maggiore je  vo veľkom množstve obsa
dené políciou. To signalizuje, že sa tu v do
hľadnom čase očakáva príchod nejakej dôle
žitej osobnosti. Dnes je  ňou Svätý Otec. Na 
Námestie Santa Maria Maggiore prichádza z 
Vatikánu v sprievode o 9.30 hod. Je utorok, 8. 
decembra 1992 - sviatok Nepoškvrneného po
čatia Panny Márie. Už tradične v tento deň 
prichádza slúžiť slávnostnú svätú omšu do Pat
riarchálnej mariánskej baziliky. Tak je tomu i 
dnes.

Veriaci, ktorí si skôr zadovážili lístky, 
vstupujú do baziliky už s veľkým predstihom. 
Tí prví zaujmú výhodné pozície v blízkosti 
miesta, kade pôjde Svätý Otec. Každý túži do
stať sa k nemu čím bližšie. Preto tu mnohí 
čakajú aj dve hodiny. Ostatných bez lístka vpú
šťajú do baziliky až niekoľko minút pred za
čatím slávnosti.

Začína sprievod. Vpredu kríž, asistencia, 
koncelebranti - otcovia biskupi, kardináli a v 
sprievode ceremonárov Svätý Otec. Potlesk z 
každej strany, žehnanie Svätého Otca raz vpra
vo, raz vľavo. To všetko sa odohráva za spevu 
pápežského chóru. Po krátkej modlitbe pred 
oltárom pápež ako posledný pristupuje k oltá
ru, bozká ho, incenzuje a odchádza k trónu. 
Odtiaľ začína obrady. Ako pri každej pontifi- 
kálnej omši aj teraz sú vybratí mladí ľudia z 
rôznych krajín sveta, ktorí čítajú v rôznych 
rečiach čítania a taktiež prednášajú prosby. Na
pokon prichádza vrchol bohoslužby slova - 
evanjelium. Po ňom zavládne hrobové ticho v 
očakávaní pápežových slov.

V úvode homílie Svätý Otec pripomenul, 
že pred 27 rokmi na sviatok Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie sa skončil Druhý vati
kánsky snem. Vtedy konciloví otcovia ďako
vali Panne Márii za jeho úspešný priebeh a za 
všetko, čo sa na ňom dosiahlo. Dnes - povedal 
Svätý Otec - po 27 rokoch sme znova pred 
našou Matkou v tejto Patriarchálnej bazilike 
Santa Maria Maggiore, aby sme Panne Márii

ďakovali za nový katechizmus a zverili ho pod 
jej ochranu. Ďalej Svätý Otec podčiarkol, že 
toto dielo je ovocím pokoncilového učenia 
cirkvi, ktoré má duchovne obnoviť a obohatiť 
spoločenstvo veriacich na celej zemi. Nako
niec vo forme modlitby poprosil Pannu Máriu, 
aby prijala toto ovocie cirkvi a chránila ho a 
vyprosila požehnanie pre všetkých veriacich.

Bohoslužba obety sa začína sprievodom 
ľudí z rôznych krajín, ktorí prinášajú obetné 
dary. Svätý Otec ich prijíma, požehnáva dary a 
prinášajúcich a každého osloví. Potom nasle
duje ďalší sprievod asi dvadsiatich kňazov, 
ktorí sa s obetnými miskami postavia po oboch 
stranách oltára. Nekoncelebrujú, sú len určení 
na rozdávanie svätého prijímania. V čase sv. 
prijímania sa rozídu na presne určené miesta 
po celej bazilike. Svätý Otec podáva sväté pri
jímanie v strede a to len určitému počtu pre- 
doín vybraných ľudí.

Na záver tejto veľkolepej slávnosti, po 
ukončení svätej omše, Svätý Otec sa odobral 
do kaplnky pápeža Pavla V., kde sa nachádza 
najväčší rímsky poklad - starodávna zázračná 
ikona Panny Márie. Známa jepod menom Spá
sa rímskeho ľudu (Salus populi Romani). Pred 
ikonu položil kvety a zotrval v tichej modlitbe 
niekoľko minút. Po nej sprievod vyše sto kar
dinálov a biskupov odprevadil Svätého Otca 
do sakristie baziliky. Medzi otcami biskupmi 
som zahliadol aj banskobystrického biskupa 
Rudolfa Baláža a olomouckého arcibiskupa Ja
na Graubnera. Napriek daždivému počasiu sa 
zúčastnilo slávnosti mnoho tisíc veriacich, kto
rí odchádzali z baziliky povzbudení a potešení.

Svätý Otec sa potom presunul na Španiel
ske námestie, kde sa vypína krásny mariánsky 
stĺp so sochou Panny Márie, postavený na pa
miatku vyhlásenia dogmy o jej Nepoškvrne
nom počatí roku 1854. Tu sa poďakoval Ján 
Pavol 11. Matke Božej, položil veniec kvetov k 
soche a po modlitbe Anjel Pána sa vrátil do 
Vatikánu.

o. Ján 1ÍA1U AK, SJ
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Gréckokatolíci v údolí Connecticut
Existencia Gréckokatolíckej cirkvi v USA, v štáte Massachu- 

setts, začína vtedy, keď sa v povodí legendárnej indiánskej rieky 
Connecticut, blízko mesta Amherst, usadzujú prví emigranti z 
poľskej Haliče, Podkarpatskej Rusi, Ukrajiny a východných Kar
pát vôbec. Medzníkom bol rok 1870, v kontinuite do roku 1900 a 
potom ešte v roku 1950. Boli gréckokatolíckeho vierovyznania. 
Prichádzali z Európy cez poľský prístav Gdansk, cez Rostock v 
Nemecku a Rotterdam v Holandsku. Dobrovoľný či nútený od
chod do USA bol v oblasti Vysokých Tatier a Spišskej Magury, ale
i medzi Lemkami známy pod menom "Na Poľaka". Boli to hlavne 
poľskí agenti a agentúry, ktoré sa s vysťahovalcami zaoberali a na 
nich zarábali... Cieľom emigrantov bola práca v baniach v Penn- 
sylvánii, v strednom západe USA a na severe štátov. Už roku 
1905 žilo v USA okolo 250 000 Rusínov a Ukrajincov z Karpát, 
ktorí sa hlásili k byzantsko-katolíckemu obradu.

Prvá emigrantská skupina vstúpila na pôdu štátu Massa- 
chusetts roku 1890 postupujúc z juhu povodím rieky Connecticut, 
nechajúc krajanov usadivších sa v Pennsylvánii, New York a New 
Yersey. Mnohí z nich sa sklamaní vrátili domov, nevydržiac ťažkú 
prácu v baniach, fabrikách a na poliach. Prvý prichádzal muž - 
živiteľ rodiny, až pozdejšie žena s deťmi. Roku 1900 sa začína 
rozvíjať karpatsko rusínsky a ukrajinský živel v South Deerfield, 
Sunderland, Whately, Hadley, Amherst, Greenfield a Hatfield. 
Niektorí našli domov v Conway a Shfield, v štátoch Vermont a 
New Hamshire.

Roľníctvo sa stalo pre väčšinu rodín hlavnou obživou. Spo
ločná práca na poliach bohatých farmárov bola úvodom do nové
ho života a postupnému vykupovaniu pozemkov i osamostat
neniu sa. V súčasnosti patria títo obyvatelia k zámožným far
márom s vlastnými predajňamj ovocia a zeleniny popri cestách. 
Firemné nápisy J. Rogowský, Š. Vanacký, J. Dačišin (Dacyczyn), 
K. Skibiski, Lipinski a pod. sú toho dôkazom. Do roku 1920 sa 
zúčastňovali bohoslužieb v katolíckych kostoloch. Veľká túžba 
mať vlastný gréckokatolícky boží chrám byzantsko-katolíckej litur
gie sa im naplnila, keď prišiel medzi nich ukrajinský katolícky kňaz 
z New York štátu, či až z Connecticut a podporoval ich v úsilí 
vybudovať vlastný chrám. Celkove 60-80 rodín sa stalo členmi 
budúcej farnosti v South Deerfield. Zakúpili pozemok na Sugar- 
loaf Street od Mr. Charles Mosher. V zadnej časti pozemku stala 
stará drevená voziareň z roku 1850 s kolovou a trámovou kon
štrukciou. To bol prvý boží chrám. Veriaci po ťažkej, namáhavej 
práci na poli sa zhromažďovali na pozemku budúceho chrámu a 
začínali s úpravou pozemku i prípravou staveniska nového chrá
mu. Bohoslužby sa medzitým konali v Redmanýs Hall v South 
Deerfield. Roku 1929 bola budova chrámu dokončená i s budo
vou pre správcu farnosti a kňaza. V tej dobe podliehali ukrajin- 
sko-katolícke farnosti pod Správu Gréckokatolíckej diecézy v Phi- 
ladelphii a veriaci, emigrujúci z Haliče, Podkarpatskej Rusi a z 
východných Karpát, patrili pod správu v Pittsburgu, kde je Gréc
kokatolícke biskupstvo pre veriacich rusínskej národnosti. V sú
časnosti žije v USA okolo 800 000 Ukrajincov a Rusínov byzant- 
sko-katolíckeho obradu. Sú spravovaní jurisdikciou dvoch arcidie
céz a piatich diecéz.

Chrám Svätého Ducha (Holy Ghost Ukrajinian catholic 
church) v South Deerfield stal sa duchovným strediskom miest
nych veriacich. Od začiatku sa tu organizujú na "americký spô
sob" stretnutia pod názvom Piknik, Party, stretnutia starých zakla
dajúcich rodín, a pod. Krsty, sobáše, pohrebné obrady sa rea- 
lizujú v chráme. To umocňuje ľudí vo viere k Bohu a úcte k cirkvi. 
Roku 1950 prišlo do South Deerfield päť rodín z nespokojnej 
Európy a prihlásili sa k cirkvi. Roku 1971 postavili veriaci novú 
farskú budovu. Vatikánom podporovaná snaha utvrdiť tradičné 
liturgické praktiky, umocnila medzi veriacimi v South Deerfield 
rozhodnutie pokračovať v byzantsko katolíckej, ukrajinskej tra
dícii. Roku 1981 bol v chráme postavený ikonostas a cirkevný 
spev zosúladený v anglickom a staroslovienskom jazyku.

S pocitom, ktorýťažko opísať, vstupoval som cez nezamknuté

Svätenie vody na Bohozjavenie v miestnom chráme.
Snímka Juli BASIL

dvere sakristie do vnútra a potom rovno k oltáru a bočné dvere 
napravo od cárskej brány do chrámovej lode. Zaujal ma novu
čičký ikonostas a náboženská literatúra slúžiaca veriacim v an
glickom jazyku.

Vtom sa znenazdajky objavil mladý, sympatický, prešedivelý 
muž s nemým otáznikom na perách?... Čo to robíte, bez súhlasu 
správcu fary?... Bol to duchovný otec, správca fary Basil Juli, 
rodák z New Worku. Predstavili sme sa. Ja a profesor Dr. R. 
Rothstein z University of Massachusetts (Dep. Slavistika). Slovo 
dalo slovo. Pán farár nás prijal veľmi milo a bratsky, oboznámil 
nás s dejinami chrámu a miestnej cirkvi a pozval nás na faru. 
Obdivoval som chrámový interiér tejto prekrásnej budovy, zaria
denie, výzdobu, hlavne ikony. Tu som sa na svoje veľké prekva
penie dozvedel, že ikonostas vymaľovala miestna obyvateľka 
pôvodom z Karpát, menom Halina Tytla, rodným menom Hry- 
cenko. Roku 1949 sa vysťahovala s rodičmi z Brna. (o tejto téme 
viď zvláštny príspevok). Nakoniec nám pán farár ukázal ikony, 
ktoré maľuje on sám...

Čas je neúprosný a v cudzine mne, ako etnografovi a milov
níkovi byzantskej liturgie, ešte neúprosnejší. Čakal nás ďalší 
program, účasť na slávnostnom otvorení školského roku na Štát
nej univerzite v Amherst. Rozlúčil som sa s otcom Basilom v 
nádeji, že Pán Boh dá, že sa ešte stretneme. U nás na východ
nom Slovensku, pod Vysokými Tatrami alebo u nich pri legendár
nom Connecticut, arde...

Ale i krátke stretnutie s touto malou, ale o to mocnejšou 
Gréckokatolíckou cirkvou ukrajinských veriacich USA, Massa- 
chusettts a jeho reprezentantom ma dojalo... Do Amherstu som 
sa vracal o toľko šťastnejší.

JánOLEJNÍK
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Rozličné požehnania
Požehnaná bola návšteva otca bis

kupa Jána Hirku v nedeľu a na sviatok 
sv. Mikuláša 6. decembra, počas ktorej 
zavítal do dvoch farností - Malého Lip
níka a Legnavy.

Všade ho vítali s láskou a úctou, 
všade bol obklopený láskavou pozor
nosťou pri počúvaní každého slova, 
ktoré povedal, či už v kázni alebo vo 
voľnom rozhovore s veriacimi.

Otec biskup navštívil aj ústav men
tálne postihnutých v Legnave. A prinie
sol im nielen darčeky, ale aj skutočnú 
radosť a evanjeliové posolstvo. Svoju

radosť chovanci prejavili hudbou a spe
vom. Na otca biskupa to všetko zapô
sobilo tak, že sľúbil opätovnú návštc 'u - 
podľa možnosti už v máji na budúci rok, 
keď bude odpust v legnavskej kaplnke.

Vďaka, otec biskup, za požehnanú 
návštevu.

Rovnako sa budeme tešiť na tú ďal
šiu.

A chovanci z ústavu Vás skutočne 
neprestanú čakať. Majú dobrú pamäť. A 
srdcia vždy otvorené pre nefalšovanú 
lásku.

o. Mikuláš PAVLÍK

VYVRCHOLENIE 
OSLÁV STOROČNICE

SLOVO

NAS JUBILANT
o. Štefan Kitfan, narodený dňa 6.1. 

1943 Korunková, sa dožíva 6. 1. 1993 
50 rokov. Vyprosme mu v modlitbách 
Mnohaja lit, blahaja lit!

Stretnutie 
so Svätou zemou

Krásne, ale hlavne poučné popolud
nie prežili veriaci Sniny v nedeľu, 13. de
cembra v spoločnosti otca biskupa mons. 
Milana Chautura, v novopostavenom chrá
me, ktorý práve on v maji 1992 posvätil.

Otec biskup cez diapozitívy spojil okolo 
300 veriacich gréckokatolíckej farnosti v 
Snine so Svätou zemou. Po molebene k 
Božskému Srdcu a krátkom príhovore k 
prítomným pútavým spôsobom - jemu 
vlastným - podelil sa o zážitky získané vo 
Svätej zemi pri návšteve otcov biskupov 
zo Slovenska a Čiech. Bolo sa na čo dívať, 
bolo čo počúvať, škoda, že to trvalo tak 
krátko. Blížil sa čas večernej svätej liturgie.

Štefan LAHOVIC, Snina

RODÍ SA 
KRESŤANSKÝ 

KOMPLEX
Obyvatelia Košíc mali možnosť po

čas decembrových dní zhliadnuť výsta
vu súťažných návrhov pre riešenie vý
stavby kresťanského komplexu Košice- 
západ (TERASA), v ktorom je zahrnutá 
výstavba chrámových objektov v tomto 
územnom obvode. Súčasťou tohto eku
menického komplexu je aj výstavba 
gréckokatolíckeho chrámu sv. Petra a 
Pavla s budovou fary. Spomedzi ôs
mich návrhov zvíťazilo riešenie Ing. 
arch. Ferdinanda Zbuška z Bratislavy. 
Tento rok bude pre výstavbu komplexu 
prípravným obdobím - obdobím zhoto
venia projektov. S postupnou výstav
bou komplexu sa počíta od budúceho 
roku, kedy by mala začať aj výstavba 
chrámu sv. Petra a Pavla. (pk)

Vyvrcholenie jubilejného roku, t.j. stého 
výročia založenia Kongregácie Sestier Služob
níc Nepoškvrnenej Panny Márie, sa konalo pri 
sv. liturgii na sviatok Nepoškvrnenej P. Márie 
8. decembra 1992 v katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove.

Slávnosť začala akadémiou sestier a mlá
deže k Nepoškvrnenej P. Márii ako aj k jej 
pôsobeniu v živote sestier počas 100 rokov. 
Hymnus storočnice Chvalimo Boha, chvali- 
mo na nebi i na žemli... zaspievali sestry s 
veľkou vďačnosťou v srdci za milosť povolania 
a za zrod i rozvoj Kongregácie. Potom nasle
doval obrad obliečky, kde dve kandidátky pri-

Fatimská sobota 5. decembra 
1992 v Lutíne sa už konala v pred
vianočnej nálade. Patrila kňazom a 
veriacim dekanátu Bardejov, ale bolo 
tam vidieť veriacich aj z iných deka
nátov.

Stretnutie v bazilike otvoril okresný 
dekan o. Pavol Chanáth. Duchovný 
program a rozjímavý ruženec pripravil 
Detský miešaný zbor pri Chráme sv.

jali rúcho sestier. Po ukončení dvojročného 
noviciátu štyri novicky zložili svoje prvé re
hoľné sľuby na jeden rok s úmyslom patriť 
Ježišovi navždy. Tretie rehoľné sľuby na jeden 
rok zložila jedna sestra. Sestry s večnými sľu- 
bami obnovili sľub čistoty, chudoby a posluš
nosti, aby si tak pripomenuli hlboký záväzok 
stálej snahy o dokonalejší život s Bohom a 
plnšie nasledovanie Ježiša Krista.

Rehoľné sľuby v mene svätej Cirkvi prijí
mal jeho Excelencia o. biskup Ján Hirka a 
uzavrel jubilejný rok stého výročia založenia 
Kongregácie.

sr. RAPINA

apoštola Petra a Pavla v Bardejove, 
pod vedením Alenky Mlynárovej. Ich 
dokonale zladený spev, najmä sólo 
malej Pavlínky Chanáthovej, zapôso
bil veľmi hlboko na prítomných pút
nikov. Vyvrcholením tohto stretnutia 
bola sv. liturgia, ktorú s kňazmi deka
nátu slúžil okresný dekan o. Pavol 
Chanáth, pri ktorej príležitostnú kázeň 
povedal o. František Dancák z Kruž- 
lova. Hlavnou myšlienkou bola du
chovná obnova v Duchu Svätom, kto
rú máme konať "s Ježišovou Matkou 
Máriou" (Sk 1, 14), pretože sám "Boh 
Duch Svätý chce v Panne Márii a jej 
prostredníctvom formovať svojich vy
volených" (sv. Ľudovít Mária Grignion 
z Monfortu).

Na záver slávenia poslednej fatim- 
skej soboty v roku zaželal o. Pavol 
Chanáth všetkým prítomným pože
hnané sviatky Narodenia Pána. So 
spevom Nemáme inej pomoci... sa prí
tomní rozchádzali do svojich domo
vov, naplnení duchovnou radosťou a 
nadšením pre Božie veci.

(fd)

SLZY RADOSTI V PICHNIACH
Druhá decembrová nedeľa v minu

lom roku bola pre gréckokatolíkov v 
Pichniach, okr. Humenné, nielen ra
dostnou, ale zostáva aj pamätnou. Po 
42-ročnom putovaní za Kristom po 
okolitých obciach nadišla chvíľa, keď  
opäť mohli vstúpiť do svojho chrámu 
a v ňom osláviť Boha vo sv. liturgii.

Už pred ňou odznievali z úst prí
tomných prosby za pokoj a bratskú 
lásku. Keď okresný dekan o. Michal 
Roško začal svoj príhovor, v očiach 
mnohých, ktorí napriek dlhoročným 
problémom vytrvali vo svojej viere, sa

objavili slzy radosti. S o. Michalom 
Roškom sv. liturgiu spoluslúžili du
chovní otcovia zo Sniny a Zubného.

- Zotrvali ste vo svojej viere, nedajte 
si ju  vytrhnúť zo svojich sŕdc, nech sa 
ona ďalej utvrdzuje vo vašich srdciach 
a v srdciach všetkých veriacich - pove
dal okrem iného o. Ivan Saraka, ktoré
mu obec Pichne patrí do pôsobnosti.

Ďakujeme Ti, Bože, za tento deň, 
ďakujeme Ti, Bohorodička, že si nás 
neopustila a o Tvoju ochranu sa uchá
dzame aj naďalej.
______________Štefan LAHOVIČ, Snina

Fatimská sobota v Ľutine
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mu, prosiť a modliť sa za tých, ktorí dielo začali, ale jeho ukon
čenia sa na tomto svete už nedožili. Spomenieme aspoň neotra
siteľného optimistu, udržovateľa, strážcu zhasínajúceho ohníčka 
obradovej príslušnosti ku Gréckokatolíckej cirkvi v Kazimíri neb. 
Andreja Čižmára i neúnavného organizátora stavby neb. Jána 
Michalka.

Mnoho iných podnetov, praktických, dobrých rád, rozhrešení
i krásnych myšlienok o našej nebeskej Matke za tie dva týždne, 
čo zázračný obraz pobudol v Brezine a v Kazimíri, odovzdali i 
ďalší duchovní otcovia : p. Pavol Cilly z Košíc, o. Michal Kocák z 
Veľkej Tŕne, o. Michal Sándor z Cejkova,o. František Takáč z 
Ruskej Novej Vsi a o. Ján Madoran z Telgártu.

Nejedno oko sa zaligotalo slzou, keď v nedeľu, 22. novembra 
popoludní za spevu takých krásnych mariánskych piesní a hla- 
nolu zvonov v kolóne mnohých aut a autobusov obraz putoval 
ďalej po Zemplíne do farnosti Kuzmice.

Bolo nám dobre s Tebou, naša Matka.
Ó Mária, buď vždy s nami, so svojimi dietkami.

(vm)
______ (Snímky B. KOMANICKY)

POSLEDNÉ ROZLÚČKY
■ o. Jozef Cverčko, CSsR. správca farnosti v Strop- 
kove, nar. 2.3.1922 v Michalovciach - Topoľany. Ordi
novaný dňa 24.6.1947, správca farnosti Stropkov, od r. 
1959 mimo pastorácie. Od r. 1968 správca farnosti Bu- 
kovce, 1971 správca farnosti Stropkov. Zomrel dňa 6.12. 
1992. Pohrebné obrady dňa 10.12.1992 v Stropkove vy
konal sídelný biskup Mons. Ján Hirka spolu s pomocným 
biskupom Milanom Chauturom, CSsR.
■ o. Ján Fenčák, správca farnosti v Remeninách, naro
dený dňa 1.2.1940 v Pavlovciach nad Uhom - Tahyňa. 
Ordinovaný 9.12.1962, v roku 1968 správca farnosti Šapi- 
nec, 1975 správca farnosti Remeniny. Zomrel 7.12.1992. 
Pohrebné obrady dňa 9.12.1992 vykonal sídelný biskup 
Mons. Ján Hirka.
■ o. Teodor Hanát, kňaz na odpočinku, narodený 13.6. 
1912 v Kostolnom Seku, okr. Nové Zámky. Ordinovaný 
23.9.1951. Do roku 1968 mimo pastorácie. 1977 správca 
farnosti v Kapišovej, Mlynárovciach, Vislanke. Na odpo
činku v Prešove. Zomrel 10.12.1992. Pohrebné obrady 
dňa 14.12.1992 v Prešove vykonal sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka.

"Mária, Mária, pros za nás u Syna, 
buď nám milostivá, Ochrana Zemplína"

Putovanie obrazu Panny Márie Klokočovskej v 
prvú novembrovú nedeľu sa zastavilo na hraniciach 
chotára Breziny v trebišovskom okrese. Tu bol cieľ 
kolóny áut i autobusov preplnených veriacimi z Veľkej 
Tŕne a Cerhova, ktorí spolu so svojím duchovným 
otcom Michalom Kocákom odovzdali túto bohomilú 
"štafetu" Brezinčanom.

Po slávnostnej procesii cez dedinu pobudla Klo- 
kočovská Panna Mária týždeň v kruhu verných v 
miestnom chráme sv. Petra a Pavla. Duchovná ob
nova farnosti mala za deľ primknúť sa viacej k Ježi
šovi, Spasiteľovi a Vykupiteľovi cez úctu k Panne 
Márii. Milú atmosféru dotváral denne slávnostne vy
zdobený a vysvietený chrám, veľa prítomných ľudí a 
to nielen tých tradičných návštevníkov mariánskych 
pobožnosti - postaršie ženičky ružencového spolo
čenstva, ale v priebehu celej duchovnej obnovy bola 
pekná účasť mladej generácie, ich aktívne sa za
pájanie do programu bohoslužieb a čo je najmä pote
šiteľné,bola pekná účasť aj chlapcov a mládencov- 
parobkov, ktorých zlozvykom dosť zaužívaným na 
Zemplíne je to, že ich skôr vidieť "okolo cerkvi" ako 
dnu v cerkvi.

Pri milostivom obraze sa symbolicky ako jedna 
rodina stretli pri svojej nebeskej Matke i rodáci a 
príbuzní, známi i priatelia z bližšieho i vzdialenejšieho 
okolia, aby spolu prežívali a načerpali nové duchovne 
sily.

Rozjímavé pobožnosti sv. ruženca, sväté liturgie 
s príležitostnými mariánskymi kázňami, molebeny i 
súkromné pobožnosti a adorácie pred svätostánkom prinášali 
svoje duchovné plody - stovky svätých prijímaní denne.

Aj keď spoločné pobožnosti v pochnúrnych jesenných dňoch 
priebiehali v podvečer a dlhšie ako obyčajne,málokto pozeral na 
hodinky.

O nič menej radostne a slávnostne ako v Brezine prijali a uctili 
si Klokočovsku Pannu Máriu vo svojom Božom príbytku i naši 
gréckokatolíci vo filiálke v Kazimíri.

Len prednedávnom v septembri 1992 bol dokončený a vysvä
tený ich vlastný chrám sv. Cyrila a Metoda. Takto tu po dvoj
ročnom horlivom a namáhavom úsilí s mnohými finančnými obe
tami, zaiste aj zásluhou príhovorov Presvätej Bohorodičky, mohli 
privítať takú vzácnu návštevu - milostivý obraz Klokočovskej Pan
ny Márie.

Vítali ju hlaholom nových troch zvonov, ktoré nesú mená: sv. 
Andrej, sv. Alžbeta a sv. Cyril a Metod. Je to zásluha hlavne 
manželov Alžbety a neb. Andreja Demkovcov, že ponad chrám 
sv. Cyrila a Metoda v Kazimíri rozliehajú sa na Božiu slávu ich 
ľúbozvučné tóny.

Duchovná obnova v mariánskom duchu, taká typická vo vý
chodnej špiritualite, bola skutočným vyvrcholením a poďakovanie 
sa kazimírskych veriacich, že im bolo dopriate, aby sa spolu so 
svojim duchovným otcom Alexejom Miroššayom z Breziny, mohli 
tešiť z dokončeného diela, prinášať obetu Najvyššiemu, byt miest
nou cirkvou v pravom zmysle slova.

Odteraz môžu v modlitbách spomínať šľachetných a neza
budnuteľných zakladateľov a dobrodincov svojho svätého chrá-



SLOVO STRANA 14 ČÍSLO 1/1993

Na prelome starého a nového roka sa 
kresťanská mládež aj teraz tradične 
stretla v mariánskej bazilike na vŕšku 
Svätý Hostýn nad mestečkom Bystrice 
pod Hostýnem. Mnohí mladí ľudia v 
modlitbách a cirkevných piesňach spo
ločne prežili posledné hodiny odchá
dzajúceho a prvé hodiny prichádzajú
ceho roka. Ján OHARČÁK

Osud 
Ruského domu
S nemaiým záujmom sleduje časť 

prešovskej verejnosti úsilie rusínskej 
inteligencie o prinavrátenie majetku 
známeho "Ruského domu" jeho pôvod
nému vlastníkovi na ciele, pre ktoré táto 
budova od r. 1925 slúžila a mala by 
slúžiť dodnes. V prvom rade jeho zakla
datelia v r. 1923 chceli pomôcť rozvíjať 
kultúru a duchovný život Rusínov a v 
nemalej miere aj gréckokatolíckych ve
riacich Prešova. Je všeobecne známe, 
že objekt Ruského domu bol zakúpený 
zo štedrej dotácie biskupa P. P. Goj- 
diča, kanonikov Dr. Simeona Smandra- 
ya a Dr. Emericha Sedláka a ďalších 
cirkevných hodnostárov našej cirkvi, 
ale aj krajanov zo zahraničia a ďalších 
dobrodincov. Prvým predsedom klubu 
bol Ivan Kizák a tajomníkom Dr. Štefan 
Gojdič a neskôr Dr. Jozef Kizák. Preto 
ďalší osud Ruského domu nemôže byť 
veriacim ľahostajný.

Po násilnom prerušení činnosti 
Ruského klubu v r. 1948 je dnes požia
davka o uznanie nástupníctva obnove
ného kultúrno-osvetového združenia 
"Ruský klub -1923" oprávnená a nárok 
na vydanie objektu Ruského domu zá
konný. Dúfajme, že uplatňované nároky 
na tento objekt zo strany ďalších 
"oprávnených" vlastníkov budú súdom 
spravodlivo posúdené a po práve za
mietnuté.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Dielo v mene Pánovom
Na našom knižnom trhu sa objavuje 

množstvo rôznych knižných titulov. Jedna 
z kníh, ktorá v uplynulom čase vyšla, je 
mimoriadne vzácna. Kresťanom môže po
slúžiť ako užitočná pomôcka a dobrý radca 
v oblasti pedagogiky. Jedná sa o dielo 
Františka kardinála Tomáška: Pedagogi
ka, (Úvod do pedagogické praxe pro vy- 
chovatele i rodiče) ktorú vydalo naklada
teľstvo Tomáše Krupičky v Brne-NIBOWA- 
KA.

Kniha je pomerne rozsiahla, má 344 
strán a je príkladom komplexného prístupu 
ku kresťanskej výchove. Autor diela sa za
oberá úvodom do pedagogiky, objektom 
výchovy - človekom - kresťanom, osob
nosťou vychovávateľa, formami výchovy, 
vzťahom cirkvi a výchovy, výchovnými pro
striedkami, zásadami a zvláštnymi vý
chovnými prostriedkami. Čitateľ tu nájde 
vybrané kapitoly o predstavivosti, myslení, 
o oblasti výchovy pohlavného pudu, o ob
lasti výchovy vôle i z oblasti citového živo
ta.

Pri spracovaní tejto náročnej témy boli 
využité poznatky z filozofie, psychológie, 
etiky, estetiky, sociológie a najmä peda
gogiky. Nechýbajú tu ani informácie z hy
gieny duševného a telesného vývinu jedin
ca z hľadiska jednotlivých etáp života člo
veka.

Na širokom vedeckom podklade vy
rástlo dielo, ktorého snaha je vyššia - je to 
kresťanské ponímanie výchovy. Množstvo 
vedeckých téz je doplnené o citáty z Pís
ma, príkladmi zo života svätých a myš
lienkami z dôležitých cirkevných doku
mentov. Majstrom výchovy bol nesporne 
sv.Ján Bosko, jeho skúsenosti sú tu často 
použité. Nájdeme tu mená a myšlienky i 
ďalších známych svätcov - ako sú sv.Ján 
Zlatoústy, sv. Ján Vianney, apoštol Ján, 
apoštol Pavol a mnoho ďalších. Všetko to 
sa navzájom dopĺňa a vytvára harmonický 
celok.

Pán kardinál upozorňuje, že z hľadiska 
výchovného procesu je dôležitý cieľ. Ak sa 
jedná o kresťanskú výchovu, má dvojaký 
rozmer - rozvinutie prirodzených schop
ností človeka a navyše jeho začlenenie do 
sveta nadprirodzeného, "kresťanská vý
chova je niečím podstatne novým", píše 
pan kardinál..." je to úmyselné pôsobenie 
na dieťa, aby harmonicky rozvinulo všetky 
svoje schopnosti telesné, intelektové, cito
vé, sociálne i vlohy nadprirodzené a mohlo 
dosiahnuť svoj deľ pozemský i večný."

Kresťan musí byť na tento zložitý pro
ces pripravený, nemôže doň vstúpiť bez 
poznania príslušných vedeckých disciplín. 
Práve táto stránka veci sa u nás dosť často 
podceňuje. To je jeden z dôvodov, prečo 
je naše kresťanstvo často povrchné a zvy
kové. Niekedy dochádza k inému posunu. 
Poznanie jednotlivých humanitných odbo
rov je nahradzované poznaním teologic
kým. Teológia má svoje pevné miesto v 
pedagogickom procese, ale nemožno ňou 
nahradzovať iné poznanie, iné vedecké 
disciplíny. Všetko má svoj zmysel a po

riadok, ako to vyplýva z myšlienok knihy.
Autor diela dokazuje, že vychovávateľ 

nemôže byť len psychológom, didaktikom, 
pedagógom, ale predovšetkým kresťa
nom. Pôsobí hlavne na dušu. Kto chce 
účinne pôsobiť na duchovný život, musí 
poznať jeho zákonitosti. Kresťanská vý
chova má navyše viesť ku spoločenstvu s 
ostatnými údmi mystického Tela Kristovho
- Cirkvi.

Rodičia sa často usilujú dať svojim de
ťom hmotné statky - auto, chatu, video atď 
Často pritom zabúdajú na to najdôležitej
šie - dušu. Konzumná spoločnosť zdôraz
ňuje len tieto hodnoty. Tak sa stáva, že 
mnohí ľudia podliehajú materiálnemu tlaku 
a nevenujú sa výchove svojich detí. Vo 
výchovnom procese funguje osobný prí
klad ako dôležitý faktor. RÓdičia sa často 
čudujú, aké majú deti. Zabúdajú pritom, že 
práve oni im neboli dobrým vzorom.

Rovnako veľmi dôležitá je pedagogic
ká činnosť i z hľadiska Cirkvi. Pan kardinál 
hovorí, že Cirkev je po rodine druhou veľ
kou výchovnou inštitúciou ľudstva. V knihe 
nájdeme vzácne myšlienky a základnú 
orientáciu v psychológii náboženského vý
vinu mládeže, metódy nábožensko - psy
chologického výskumu. Je tu uvedený o 
konkrétny príklad - dotazník. Tento dotaz
ník je možné využiť v praxi pre získanie 
empirických poznatkov.

Pán kardinál vo svojej knihe pripomína 
význam citov a citového života pre člo
veka, zaoberá sa i následkami negatív
nych javov v tejto oblasti. V čase defor
mácií základných životných hodnôt člove
ka sú tieto riadky ako uliate na súčasné 
pomery.

Autor rozvíja túto tému do jednotlivých 
častí: Výchova citov, náboženské city, se
bavedomie, cit pre česť, pre pravdu, vý
chovné prostriedky proti kíamstvu, ako sa 
dá pestovať pravdivosť, výchova k vníma
niu a chápaniu krásy, radosť vo výchove, 
súcit, láska vo výchove sv.Jána Bosku.

"Zastupcovia pedagogiky na kresťan
skom podklade musia zaujímať čestné 
miesto v tomto odbore, pretože to je najdô
ležitejší úsek apoštolátu," píše pán kar
dinál. Aby boli schopní splniť túto požia
davku, musia byť na určitej odbornej úrov
ni. K tomu môže veľmi dobre poslúžiť toto 
dielo.

Všetci tí, ktorí sa zapodievajú otázkami 
výchovy a pedagogiky vôbec - laici, ka
techéti, seminaristi, kňazi i rodičia - môžu 
čerpať z tejto knihy Pedagogika cenné po
znatky doplnené praktickými radami.

Aj nám sú adresované slová sv. Jána 
Zlatoústeho: "Neprestávam vás napomí
nať, prosiť a zaprisahať - dajte svojim de
ťom predovšetkým dobrú výchovu"!

Ľudské poznanie a múdrosť spojil pán 
kardinál Tomášek s láskou a to všetko v 
mene Ježiša Krista, ktorému zasvätil celý 
svoj život. Výsledkom je dielo mimoriad
nych kvalít, ktoré obohat^každého, kto po 
ňom siahne.

PhDr.Mária PEŠEKOVÁ
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Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli: Alžbeta Adamiková, 

Košice 50 Kčs, Verona Bánovská, Vojäce 50 Kčs, Oľga Baranovičová, 
Prešov 50 Kčs, Juraj Bíly, Svidník 50 Kčs, Členovia Spolku sv. Cyrila a 
Metoda z Červenej Vody 100 Kčs, Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda z 
Drienice 100 Kčs, Anna Demjanová, Topoľa 50 Kčs, Anna Frančáková, 
Svidník 50 Kčs, Juraj Hamza, Moravany 200 Kčs, Júlia Havrilčáková, Oreské 
100 Kčs, Mária Hirková, Ruská Nová Ves 100 Kčs, Dezider Homák, Košice 
50 Kčs, Anna Ihnátová, Poruba pod Vihorlatom 400 Kčs, Mária Ihnátová, 
Jastrabie 50 Kčs, Michal Ivanič, Vojčice 100 Kčs, Oľga Janočková, Nižný 
Hrabovec 1 000 Kčs, Michal Kandráč, Slivník 50 Kčs, Andrej Kopčák, Košice 
50 Kčs, Helena Kopčáková, Košice 50 Kčs, Mária Kopčáková, Košice 50 
Kčs, Pavol Kozák, Velké Ozorovce 200 Kčs, Anna Kuzmová, Vojčice 100 Kčs, 
Mária Kovaľaková, Stará Ľubovňa 100 Kčs, Ĺuboslav Petričko, Veľaty 100 
Kčs, Margita Poláčková, Nižný Hrabovec 100 Kčs, Rodina Lazúrová, Belža 
100 Kčs, Juraj Sabol, Budkovce 100 Kčs, F. Sučková, Lada 100 Kčs, Júlia 
Zozuľáková, Čertižné 50 Kčs.

Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dary na Spolok sv. Cyrila a 
Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor ”A” - na účet SSTSP Michalovce, 
číslo účtu 124240-559-0900. Na poštovej poukážke v správe pre prijímateľa - 
na druhej strane - uvedie, že ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme 
v Slove. Ďakujeme.

SLOVO

NASI JUBILANTI
V januári t. r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo 

naši členovia:
50 ROKOV - Mária Bodnárová z Horoviec.
60 ROKOV - Helena Adamčíková z Ložína, Verona Bo- 

donská zo Sečoviec a Štefan Vaško z Kuzmíc.
70 ROKOV - Ján Mižak z Kusína, Anna Nováková z Dúb

ravky, Michal Suchý z Oľšavice a Zuzana Urstová z Kol- 
basova.

75 ROKOV - Juraj Baľak zo Záhora a Angela Mirošša- 
yová z Breziny.

80 ROKOV - Mária Jacková zo Sečoviec, Mária Maria- 
ninová z Pezinka a Mária Štefková z Varhaňoviec.

90 ROKOV - Juraj Šurkala z Chmeľovej.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. 

Na mnoho rokov, šťastných rokov.

■  ZASADNUTIE VÝBORU SPOLKU SV. CYRILA A METODA bolo 9. 
decembra min. roku v Michalovciach a viedol ho predseda arcidekan 
o. Jozef Knežo. Prítomní sa zaoberali otázkou hospodárskeho zaria
denia Byzant a jeho činnosťou. T iež otázkou distribúcie kalendárov 
na rok 1993 a ďalšími aktuálnymi otázkami.
■  UŽ LEN NIEKOĽKO DESIATOK NAŠICH ČLENOV nezaplatilo 
členské za rok 1992. Prosíme všetkých, aby tak urobili čím skôr. 
Ďakujeme.

ThDr. JÁN 
M URÍN  

(1913-1990)
Dve mená sa ¡výrazne zapísali do dejín cy- 

rilometodského hnutia nás gréckokatolíkov: 
ThDr.Ján Murín (1913-1990) a JUDr. Jozef 
Pichonský (1909-1971). Obidvaja spontánne 
pochopili znamenia času, zhromaždili vôkol 
seba najuvedomelejšiu časť inteligencie a po 
zrelých úvahách i prekonaní neuveriteľných 
ťažkostí zaiožili v Michalovciach cyrilometod- 
ský spolok, ktorý 4. mája 1941 mal svoje prvé 
valné zhromaždenie. Životaschopnosť ich 
myšlienok sa prejavila aj tým, že už o krátky 
čas mala vtedajšia Jednota sv. Cyrila a Metoda 
vlastnú kanceláriu, kníhtlačiareň, knílikupec- 
tvo, časopis a niekoľkotisíc členov.

Jednota sv. Cyrila a Metoda tu na východe 
rozhýbala stojaté vody a začala nevídanú obro
du nábožensko-kultúneho života slovenských 
gréckokatolíkov. Táto sľubne rozvíjajúce sa 
nezištná práca v ťažkých vojnových i povoj
nových rokoch skončila nielen zastavením 
spolkovej činnosti, ale aj snahou o genocídu 
gréckokatolíkov, ktorí v rámci povestnej akcie 
"P" boli prevelení do pravoslávia.

Hoci k čiastočnému obnoveniu oficiálnej 
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi došlo v roku 
1968, cyrilometodské hnutie mohlo vo svojej 
činnosti pokračovať až v obnovenom Spolku 
sv. Cyrila a Metoda, ktorého valné zhromaž
denie bolo 2. marca 1991 za účasti o.biskupa 
Mons.Jána Hirku, ďalších vzácnych hostí a 
veľkého počtu veriacich.

V týchto dňoch si pripomíname nedožité 
osemdesiate narodediny ThDr.Jána Murína a

ThDr.Ján Murín (prvý zľava) spolu s 
o. Danielom Faltínom, OFM, na audien
cii u Svätého Otca Pavla VI. (1968)

aj táto tichá spomienka je len maličkou splát
kou veľkého dlhu voči osobnosti a dielu, ktoré 
za päťdesiatročie svojho kňazstva mohol rea
lizovať iba desať rokov.

Ján Murín sa narodil 12. januára 1913 v 
Sečovciach. Po maturitnej skúške sa dal na 
učiteľstvo, ale zakrátko na Božie volanie odi
šiel na štúdium bohoslovia do blízkeho Užho
rodu a neskôr na Cyrilometodskú bohoslovec
kú fakultu v Olomouci. Na kňaza bol vysvä
tený 21. novembra 1939 a hneď 1. decembra 
toho istého roku nastúpil ako profesor nábo
ženstva na vtedy jediné gymnázium na Zem
plíne - v Michalovciach, kde pôsobil na for
máciu mladých ľudí až do roku 1950.

Svedectvo viery začal vydávať od 9. mája 
1950, keď bol zaistený len preto, že odmietol 
svoj podpis na pravoslávie. Na základe výmeru 
KNV v Prešove a rozhodnutím osobitnej komi
sie bol zaradený do tábora nútených prác v 
Uave. Po podaní odvolania ho premiestnili do 
koncentračného kláštora najprv v Hlohovci, 
neskôr v Podolinci a odtiaľ 30. novembra 1951 
bol nasadený na práce v českom pohraničí a to 
na štátny majetok v Rychnove, kde bol so 
svojou rodinou až do roku 1956. Zakúsil aj 
prácu v uhoľných baniach v Karvinej i ro
botnícku profesiu v Kovone v Karvinej. V roku 
1961 sa mohol presťahovať aj s rodinou do 
Bratislavy, kde nakoniec zakotvil ako knihov
ník v Univerzitnej knižnici.

V čase obnovy našej cirkvi bol tajomní
kom Gréckokatolíckeho ordinariátu v Koši
ciach. Po započatí tzv. normalizácie bol opäť 
pozbavený kňazskej činnosti a až do svojej 
smrti v roku 1990 žil v Bratislave. Venoval sa 
drobnej nehádanej pastoračnej činnosti a v 
samizdate vydal príručku liturgiky pre našich 
bohoslovcov, ktorá neskôr bola vydaná, ale 
proskribovaný autor nesmel byť v titule uve
dený.

ThDr. Ján Murín nikdy nebol postavený 
pred riadny súd, ale plné štyri desatVočia bol 
diskriminovaný, šikanovaný a vytrhnutý z prá
ce, ktorú mal tak rád a chcel jej zasvätiť celý 
svoj život.

Semienko, ktoré spolu s JUDr.Jozefom Pi- 
chonským a ďalšími nadšencami zasial, padlo 
do úrodnej zeme a opäť vzklíčilo. Spolok sv. 
Cyrila a Metoda pokračuje po tej ceste, ktorú 
vytýčila zakladateľská generácia nášho cyrilo- 
metodského hnutia. Hojnosť úrody závisí aj od 
modlitieb a práce každého z nás.

P. KUŠNÍR
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CHUŤ ZIT
V rovnomennej úvahe definuje francúzsky vedec - 

jezuita Teilhard de Chardin chuť žiť ako rozumovú a 
citovú schopnosť vidieť celok života a sveta žiariaci, 
zaujímavý a príťažlivý. Táto vlastnosť sa prejavuje dyna
mizmom, tvorivosťou a istou dávkou radostnej dobro- 
družnosti, no v prvom rade je charakterizovaná hlbokou 
vôľou statočne prejsťobdobíami životných skúšoka roz
hodnutím využiť slnečné aj bolestné dni na prospech 
výstavby života.

Svet by zostal stáť na mieste, alebo by sa pohyboval 
v uzavretom kruhu, keby v jeho vnútri už prvotne nebol 
istý faktor vzostupu, faktor, ktorý môžeme nazvať "voľou 
žiť". Vôľa žiť je zakódovaná v procesoch rozvoja kozmu 
a prejavovala sa v tendencii k stále lepšiemu usporia
daniu v smere k nepravdepodobnému, komplexnejšie
mu, vnútornejšiemu, k životu a k vedomiu. Sféra duší je 
obdarovaná výsostnou slobodou, a preto kladie nárok 
na uvedomelé vytváranie, pestovanie a rozvíjanie radosti 
zo života.

Ľudstvo má jediný zdroj, z ktorého môže čerpať ener
giu pre takýto postoj - je ním náboženstvo. Viera, zjave
nie, milosť Božia pôsobia priamo na ohnisko ľudského 
vedomia, aby uvoľňovali a roznecovali dôvody k životu a 
k jeho príťažlivosti. Odtiaľ prúdi presvedčenie, že vždy je 
východisko, že zaveje svieži vzduch, že zažiari svetlo, že 
príde šťastie a láska po každom temne a dusne, po kaž
dom utrpení a po každej smrti.

Začíname nový občiansky rok, začíname ďalšie vý
znamné obdobie nášho života. Prajeme si navzájom 
všetko dobré, zdravie, šťastie, radosť, úspechy, pože
hnanie Božie a po smrti Božie prijatie v nebi. Zahrňme, 
aspoň vnútorne, do týchto pekných vinšov želanie, aby 
nám milosť Božia pomáhala vytvárať, udržiavať a rozvíjať 
chuť do života, aby nám posilnila vôľu prijať s radosťou 
pozvanie k účasti na realizácii Božích projektov.

M.STANISLAV

■ Dodávame a montujeme automatický samočinný elektric
ký pohon na kostolné vežové zvony. Objednávky a informácie 
písomne na adrese: Peter Lukáč, Ondavská 9, 040 11 Košice

Chcete darovať radosť? 
Darujte Dúhu

Od septembra minulého roku vychádza rakúsky časopis Dú
ha v českej verzii. Je to časopis určený nielen deťom, ale i 
rodičom, katechétom a vychovávatelom. Prostým a zrozumiteľ
ným spôsobom približuje deťom pravdy evanjelia a rozvíja kres
ťanskú výchovu.

Boli by sme naozaj radi, aby sa Dúha dostala k čo najviac 
deťom. Napriek tomu, že cena časopisu nie je až taká vysoká, 
predsa nie každá rodina si ho môže dovoliť, zvlášť tí početnejší.

Premýšlali sme, ako ho rozšíriť ešte viacej, taktiež redakčná 
rada sa rozhodla darovať predplatné niekoľkým deťom. Obra- 
ciame sa na Vás, milí čitatelia, či by niekto u Vás nechcel urobiť 
niektorému dieťaťu radosť a Dúhu mu predplatil. Bol by to naozaj 
krásny a užitočný darček. Pritom by sme nechali na darcoch, či 
chcú zostať v anonymite, alebo ich meno môžeme adresátovi 
oznámiť Časopis_Dúhu môžete objednávať na adrese : Bis
kupská 4, 370 01 České Budejovice.

Redakcia časopisu Dúha

DO POZORNOSTI 
MANŽELOM

Ste manželia aspoň 2 roky a chcete si prehĺbiť:
- svoj vzájomný vzťah
- jednotu rodiny
- vzťah k Bohu
- otvoriť sa svojmu okoliu

prihláste sa na

MANŽELSKÉ REKOLEKCIE
kedy: 22.-24.1.1993 a 12.-14.3.1993 

začiatok: piatok o 18.00 h. 
koniec: nedeľa o 15.00 h. 

predbežná cena: 350 Kčs na osobu 
prihlášky: do 12.1.1993 alebo do 25.2.1993 

poplatok: uhradiť najneskôr týždeň pred termínom 
Prihlášky, poplatok, informácie na adrese:

Hnutie kresťanských rodín P. P. G - 45 043 75 Košice 
telefón: 095/224 69 

Na prihláške uvedte mená obidvoch manželov, svoju 
presnú adresu, prípadne aj číslo telefónu.

■ REGIONÁLNE KULTÚRNE STREDISKO V STAREJ ĽU
BOVNI A FARSKÝ ÚRAD V HNIEZDNOM usporiadali dňa 12. 
12. 1992 v kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom I. ročník 
okresnej prehliadky CIRKEVNÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV.
■ VIANOČNÚ RADOSŤ na Strednej poľnohospodárskej 
škole v Košiciach - Barci bol zvestovať košický kaplán 
o.Peter Sabol. Pri tejto príležitosti s pásmom kolied vystúpili 
členovia mládežníc- kého zboru pri farskej cerkvi pod 
vedením Nataší Melničákovej.

MÁTE UŽ 
GRÉCKOKATOLÍCKY 

KALENDÁR NA ROK 1993?
Môžete si ho kúpiť na gréckokatolíckych farách a v 

predajniach BYZANT Spolku sv. Cyrila a Metoda - v 
Michalovciach, Prešove a Poprade.

Členovia Spolku sv. Cyrila na východnom Slovensku 
si majú vyzdvihnúť kalendár ako členský podiel bez
platne na farských úradoch. Ostatným členom nášho 
spolku kalendár posielame poštou.

Spolok sv. Cyrila a Metoda

Dňa 10. októbra 1992 po tragickej nehode nás náhle 
opustil náš milovaný syn, vnuk, brat a synovec Vladko 
Besterci z Michaloviec-Topolian vo veku 9 rokov.

Týmto vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať otcom 
redemptoristom Štefanovi Lazorovi a Štefanovi Ištva- 
nikovi za ich dôstojné odprevadenie do večnosti. Záro
veň ďakujeme príbuzným a známym, riaditeľstvu a 
žiakom I. ZŠ, mládeži z Topolian za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a modlitby veriacich. Prosíme o tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina
/  —• > 
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