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Sme stvorení pre radosť
ŽIJEME PRETO, ABY SME BOU ŠŤASTNÍ

Najkrajšie, čo na svete jestvuje, je 
usmievajúca sa tvár - vraví Albert 
Schweitzer. Radosť je najvhodnejšou 
podmienkou pre život. Bez radosti, v 
melanchólii človek zakrpatie a ochorie. 
Celkom ako rastlina, ktorá nie je vo svo
jom prostredí. Biblia má pre to ešte sil
nejšie a účinnejšie slová "Zronený 
duch vysúša kosti". Pesimizmus je 
choroba ducha, ktorá sa skôr-neskôr 
stane chorobou telesnou. Všetci dobre 
vieme, aký vplyv má psyché na vznik 
chorobných javov v našom organizme. 
Mrzutosť pôsobí ako vírus, no dobrá 
nálada sa stáva posilňujúcim liekom. 
BiblĽ a medicína sa vlastne zhodujú: 
Buďte veselí a budete zdraví. A čo je 
prameňom radosti? Veriť a milovať. Na

ozaj, ako si môžeš myslieť, že si spo
kojný, ak nikoho nemiluješ a ak nikto 
nemiluje teba? Ale v koho veriť? Komu 
úplne dôverovať? Koho milovať?... Boh 
je láska. A milovať Ho, to je naozaj šťas
tie a dokonalá radosť. Boh sa dáva kaž
dému, kto Ho usilovne a úprimne hľadá. 
Veriť a milovať, to je lekársky predpis 
pre tieto patologické prípady, to je te- 
rápia pre súčasný svet. Veriť a milovať, 
to je dialóg s Bohom. Veriť a milovať, to 
je recept na ozdravenie chorého sveta. 
"Veselé srdce je vynikajúci liek". (PrísI 
17,22) A ako ho dosiahnuť? Najlepší 
liek, ktorý nás môže urobiť šťastnými a 
veselými, je azda najväčší dar Nebies.

NAJSVÄTEJŠIA EUCHARISTIA
V Najsvätejšej Eucharistii je všetko 

duchovné dobro Cirkvi, t.j. sám Kristus

v Cirkvi, náš veľkonočný Baránok a živý 
Chlieb. Kristus je Alfa a Omega, Po
čiatok a Koniec všetkého. Prvý a Po
sledný (Zj 21,6), cieľ ľudských dejín, oh
nisko, v ktorom sa sústrecfujú túžby 
histórie a civilizácie, stredobod ľudské
ho pokolenia, potecha všetkých sŕdc a 
splnenie ich túžob. (Radosť a nádej). A 
tento Kristus sa dal ľudstvu. Nielen raz, 
v dávnej minulosti. Ten Kristus chce 
byť s nami po všetky dni až do skon
čenia sveta, pretože "je mu rozkošou 
byť medzi synmi ľudskými" (PrísI 8,31).
V Eucharistii sa nám Kristus Pán dáva 
celkom k dispozícii, až natoľko, že mô
žeme jesť Jeho Telo a piť Jeho Krv. Sme 
v Ňom a On v nás, ako je v Otcovi a Otec 
v Ňom (Jn 6,57). Ako chlieb je stmelený

(Pokračovanie na str.2)

Naše zábery sú z  prvého misijného dňa na Slovensku 
v Humennom
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Slovo života na august
"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby 
ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé." (Rm 12,2)

Citát je z druhej časti Listu svätého Pavla 
Rimanom, kde nám tento apoštol opisuje kres
ťanské konanie ako výraz nového života, pravej 
lásky, pravej radosti a pravej slobody, ktoré 
nám daroval Kristus, Ide o kresťanský život, 
ktorý predstavuje nový spôsob, ako sa so svet
lom a silou Ducha Svätého stavať k úlohám a 
problémom, s ktorými sa budeme stretávať.

V tomto verši, ktorý úzko súvisí s pred
chádzajúcim, apoštolom oznamuje účel a zá
kladný postoj, ktorým sa má vyznačovať naše 
správanie, t.j. pretvoriť náš život na chválu Bo
ha, na úkon lásky rozprestretý v čase pri trvalom 
hľadaní jeho vôle, toho, čo mu je milšie.

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale 
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli 
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a 
dokonalé."

Je očividné, že ak máme plniť Božiu vôľu, 
treba ju najprv poznať. Apoštol nás však upo
zorňuje, že to nie je ľahké. Nie je možné poznať 
dobre Božiu vôlb bez osobitného svetla, ktoré 
by nám pomáhalo v rozličných situáciách rozoz
nať, čo Boh od nás chce, a vyhýbať sa klamom 
a omylom, do ktorých možno ľahko upadnúť.

Ide o dar Ducha Svätého, ktorý sa nazýva 
"rozoznávanie" a ktorý je prepotrebný, aby sa v 
nás vytvorilo pravé kresťanské zmýšľanie.

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale 
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli 
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a 
dokonalé."

Ako však nadobudnúť a rozvíjaťv sebe ten
to významný dar? Bezpochyby sa z našej stra
ny vyžaduje dobré poznanie kresťanského uče
nia. Lenže to nestačí. Ako nás upozorňuje apoš
tol, je to predovšetkým otázka života, velko- 
dušnosti, rázneho odhodlania žiť Ježišove slo
vá, nechávať bokom obavy, neistotu a vypočí
tavosti. Je to otázka ochoty a pripravenosti plniť 
Božiu vôlb. Toto je cesta, ako dosiahnuť svetlo 
Ducha Svätého a ako vytvárať v sebe nové

zmýšľanie, ktoré sa od nás vyžaduje.
"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale 

premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli 
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a 
dokonalé.“

Ako teda budeme žiť Slovo života tento me
siac? Budeme sa snažiť, aby sme si aj my 
zaslúžili to svetlo, ktoré je potrebné na dobré 
plnenie Božej vôle.

Zaumieňme si teda poznávať vždy lepšie 
jeho vôľu ako je vyjadrená v jeho Slove, v učení 
Cirkvi, v povinnostiach nášho stavu atď.

Predovšetkým sa však zameriame na život, 
pretože, ako sme práve videli, pravé svetlo vy
tryskuje zo života a z lásky. Ježiš sa zjavuje 
tomu, kto ho miluje tak, že zachováva jeho 
prikázania (porov. Jn 14,21).

Takto sa nám podarí plniť Božiu vôľu a to 
bude najkrajší dar, čo mu môžeme ponúknuť. 
Bude mu to milé nielen pre lásku, ktorú tak bude 
môcť prejaviť, ale aj pre svetlo a účinky kres
ťanskej obnovy, ktoré vyvolá okolo nás.

Chĺara LUBICHOVÁ

Pastiersky list biskupov Slovenska
pri príležitosti 25. výročia encykliky pápeža Pavla VI. "Hum anae vitae",

ktorú vydal 25.7.1968
Bratia a sestry,
keby sme skúmali, po čom ľudia najviac 

túžia, nepochybne by sme sa stretli so slo
vom "láska". Človek má tento najsilnejší 
ľudský cit hlboko zafixovaný vo svojej priro
dzenosti. Lásku chce dávať a lásku chce aj 
prijímať. Obidva tieto póly lásky sú základ
ným znakom ľudskej osoby. KedSe sa pro
blém lásky bytostne dotýka každého člove
ka, ani jednému slovu sa neprisudzuje snáď  
taký rozličný význam. Nezriedka sa láska 
zamieňa so zážitkom. Najčastejšie sa však 
definuje ako vzájomné, slobodné a úplné 
odovzdanie sa muža a ženy.

Muž a žena majú vytvoriť hlbokú jednotu 
v osobitnom spoločenstve, ktoré nazývame 
manželstvom. Toto spoločenstvo sa netýka 
len manželského úkonu, ale všetkých ob
lastí ich manželského spolunažívania. Odo
vzdanie sa oboch do tohto zvláštneho spo
ločenstva musí byť totálne, to znamená, že 
sa len oní dvaja, celí, z najhlbšieho vnútra 
svojej osobnosti jeden druhému odovzdá
vajú a sa aj tak prijímajú. Kedže je toto odo
vzdanie totálne, vylučuje tretiu osobu, hoci 
iba v úmysloch, lebo to by už bolo delenie 
srdca. Totálnosť obsahuje v sebe aj neroz-

lučnosť. Keby v dávaní bola možnosť vziať 
späť, už by to nebolo dávanie. Preto je man
želstvo alebo nerozlučné, alebo to už nie je 
manželstvo.

Manželská láska sa vyjadruje aj man
želskými úkonmi, ktoré ak sa uskutočňujú v 
súlade s úmyslom Stvoriteľa, sú mravne 
dobré a nadprirodzene záslužné. Druhý vati
kánsky koncil o tom hovorí: 'Táto  nanajvýš 
ľudská láska, pretože ju vedie zámerná prí- 
chylnosť osoby k osobe, zahrňuje dobro ce
lej osobnosti, a preto vie dať zvláštnu dôs
tojnosť fyzickým i psychickým prejavom a 
povýšiť ich na špecifické zložky a znaky 
manželského priateľstva" (GS 49).

Ovocím ich lásky sú detí. Ony sú aj pod
statným a trvalým znakom tejto lásky. Každé 
manželské stretnutie má byť otvorené pre 
splnenie týchto dvoch cieľov, hoci príroda 
práve v túto chvíľu splodenie neumožňuje. 
Stvoriteľ vo svojej prozreteľnosti to tak za
riadil, že manželia môžu plánovaťsvoje rodi
čovstvo podľa daností prírody bez toho, že
by sa pozitívnym zásahom oberali o taký 
veľký dar, ako je schopnosť spolupracovať 
so Stvoriteľom pri prenášaní ľudského ži
vota.

Sme stvorení pre radosť
(Dokončenie zo str.1.)
z mnohých zrn a víno z mnohých kva
piek, tak aj my sme síce mnohí, ale v 
Kristovi jedno. Eucharistia - najväčší 
div sveta, najväčší dar Nebies! Splnený 
odveký sen Božej Lásky voči ľuďom. 
Keby sme neboli maloverní, mohli by 
sme si na Pánovi vymôcť všetko. Mod
litba by sa nám stala akýmsi čarovným  
prútikom, ktorý by nám všetko preme
nil na zlato. Proste, čo len chcete a splní 
sa vám to (Jn 15,7). Aká modlitba - taký 
náš život, hovorí naše príslovie. A pod
ľa sv. Augustína: "Dobre vie žiť, kto sa 
dobre vie modliť."

Modlitba je teda kľúčom do neba a 
teplomerom nášho duchovného života. 
Sv. Alfonz Liguori napísal: Kto sa mod
lí, istotne bude spasený. Modlitba je te
da otázka nášho bytia či nebytia. Ka
techizmus hovorí: Modlitba je rozhovor 
s Pánom Bohom. Pre sv. Charles de 
Foucaulda modlitba znamená: Myslieť 
na Boha s láskou. Ak niekoho ozaj milu
jeme, na toho často myslíme. Ba sa

nám stane akoby jedinou myšlienkou. 
Sv. Augustín vraví: "Kto miluje, ten ne
trpí, aj to utrpenie miluje.” Sv. Terézia - 
učiteľka Cirkvi: Kto Boha má, tomu ne
môže nič chýbať. Boh sám stačí. Láska 
sa nemá uplatňovať iba vo veľkých ve
ciach, ale aj - a predovšetkým v oby
čajných životných okolnostiach, (viď 
Radosť a nádej, 38).

Ako sa stať šťastným, vystihuje nám 
sympatická sv. Terézia Ježiškova: Od
kedy v ničom nehľadám seba, žijem naj
krajším životom, aký je len mysliteľný... 
Cítila som, že láska zaplavuje moje 
srdce a núti ma zabúdať na seba a robiť 
radosťdruhým. A odvtedy som šťastná.

Svet je zavalený problémami, ktoré 
doliehajú každý deň na ľud. Je takmer 
módne zabíjať počatý život, nestarať sa 
príliš alebo vôbec o tie deti, ktorým sme 
dovolili narodiť sa, deti ceria zuby na 
svojich rodičov... Nečudo, že môžeme 
očakávať, že prv, alebo neskôr upadá 
me do pesimizmu. A pesimizmus ľudí 
zožiera, podrýva ich nervový systém,

ohrozuje ich organizmus pomaly, tak 
ako červotoč rozožiera trámy.

To však nie je cesta pre kresťana. 
Svätý apoštol Pavol nás povzbudzuje: 
Radujte sa v Pánovi vždycky! Znovu 
vravím: Radujte sa! (Filip 4,4).

Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. 
Obohacuje toho, kto ho prijíma a ne
ochudobňuje pritom toho, kto ho dáva. 
Trvá len chvíľku, ale spomienka naň 
niekedy je večná. Úsmev vytvára v do
me šťastie, v únave prináša odpočinok, 
v smútku je potechou a pre každú prí
ležitosť je prirodzeným liekom. A keby 
si niekoho stretol a nemal by pre teba 
úsmev, buďveľkodušný a oblaž ho svo
jím úsmevom ty, pretože nik tak nepo
trebuje úsmev ako ten, kto ho nemá pre 
iných. Sv. Fiiip z Nery, apoštol Ríma, 
stále usmievavý chodil po uliciach 
mesta a každého nabádal k veselosti. 
Prosme ho, aby nám vyprosil čisté 
srdce a veselú myseľ.

o. Augustín LEUKANIČ
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Z témy duchovnej obnovy na august 1993

Vsoiílky svnaúaDSíín 
s i  z mak® im p ® k im ä a

"Kto je  sm ädný, nech  p r íd e , a  k to  chce, nech  s i n aberie  za d a rm o  vody  
Života." (Z jv  22,17)

Všetci z vlastnej skúseností dobre v ie
me, akú nezastiipileľnú funkciu m á voda v 
živote celej prírody. Bez vody je  život 
jednoducho nemysliteľný. V našich pre- 
technizovaných časoch sa obyčajná čistá 
voda stáva veľkou vzácnosťou. N ielenže 
sa za vodu m usí platiť, ale je  je j aj veľký 
nedostatok, najmä vo veľkých mestách. 
Ešte prednedávnom sme zaevidovali v 
oznamovacích prostriedkoch správy o kri
tickej situácii s pitnou vodou v Košiciach. 
Stovkám rodín v bytovkách dovážali vodu 
v cisternách. V iných m estách a obciach 
zasa regulujú odber vody do domácností. 
Vodu, tento vzácny živel prírody, treba 
chrániť pred znečisťovaním a zodpovedne 
s ňou hospodáriť, aby je j m ali dostatok 
všetci.

Aj Kristus Pán žil v krajine, kde bol 
všeobecný nedostatok pitnej vody. Poslu
cháči jeho kázní dobre chápali cenu pitnej 
vody a jej životodarné účinky. Preto m o
hol vo svojich podobenstvách použiť ob
raznosť vody na vysvetlenie duchovných 
skutočností. Dobre nám je  znám y rozho
vor Pána Ježiša so Sam aritánkou pri Jaku- 
bovej studni. Ježiš bol sm ädný a pýtal si 
od nej vody, aby sa mohol napiť. Žena sa 
pozastavila nad tým, že on, Žid, si pýta 
vodu od Samaritánky. Vtedy jej povedal:

"Keby si poznala B oží dar a vedela, kto je  
ten, čo ti hovorí: "Daj sa mi napiť*', ty by 
si poprosila jeho  a on by li dal živú vodu." 
A po krátkej vým ene slov je j Ježiš na 
vysvetlenie ešte dodal: "Každý, kto pije 
túto vodu, bude znova sm ädný. Ale kto sa 
napije z vody, ktorú mu ja  dám , nebude 
žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, 
stane sa v ňom pram eňom  vody prúdiacej 
do večného života" (Jn 4, lOn).

Aj na iných m iestach v evanjeliu sa 
stretávam e s touto K ristovou obraznosťou, 
keď pom ocou vody znázorňujem e du
chovnú skutočnosť. Na sviatky Stánkov 
Kristus v chrám e zvolal: "Ak je niekto 
sm ädný a verí vo mňa, nech príde ku mne 
a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho  
vnútra potečú prúdy živej vody." To po
vedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo 
v neho uverili (Jn 7, 37-39). Svätý Ján 
apoštol na tomto m ieste už hneď  podáva 
interpretáciu Kristovej obraznej reči o ži
vej vode. Vysvetľuje, že živou vodou 
m yslel Pán Ježiš Ducha Svätého a jeho  
blahodarné pôsobenie na život ľudských 
duší. To, čo znam ená voda v živote prí
rody a v biologickom  živote človeka, to 
znam ená milosť Ducha Svätého pre 
duchovný a nadprirodzený život človeka.

Svälý Cyril Jeruzalem ský v jednej zo

svojich K atechéz takto vykladá Jánov text 
z evanjelia: "A le prečo nazval milosť D u
cha vodou? Preto, že od vody všetko zá
visí, že voda je  tvorkyňou rastlín i ži
vočíchov, že voda padá z neba v podobe 
dažďa, že padá vždy tým istým spôsobom 
a v tej istej podobe, ale má mnohotvárne 
účinky: iný je  v palm e, iný zasa vo viniči 
a iné sú vo všetkých ostatných veciach...

Tak isto aj Duch Svätý. Je jeden, má 
jednu podobu, je nerozdielny, a predsa 
rozdeľuje milosť každému, ako chce... ja
zyka jedného používa na hlásanie múd
rosti, myseľ iného osvecuje proroctvom, 
ďalšiemu dáva moc vyháňať zlých du
chov, inému uštedruje dar vysvetľovať 
božské Písma. U jedného posilňuje 
zdržanlivosť, iného učí milosrdenstvu. Jed
ného učí postiť sa a konať rozličné cvičenia 
asketického života, ďalšieho pohŕdať tým, 
čo je telesné, iného zasa pripravuje na 
mučeníctvo."

K ristus, ktorý nám pre život z viery 
prisľúbil a pripravil "živú vodu" milosti 
D ucha Svätého, ustanovil aj spôsob, ako a 
kde m ôžu všetci ľudia túto "živú vodu" 
čerpať a prijímať. To sú predovšetkým 
sviatosti, ktoré K ristus zanechal svojej 
Cirkvi. Sú akoby otvorené pram ene Božej 
m ilosti a lásky. Z nich čerpajú generácie 
vykúpených milosť D ucha Svätého, ktorá 
ich prem ieňa na nových - Božích ľudí a 
uschopňujc ich žiť v spoločenstve s B o
hom.

Pán Ježiš zveril sviatosti Cirkvi, ktorá 
ich na jmä službou biskupov a kňazov ude
ľuje ľuďom. V ysluhovanie sviatostí je  po
pri ohlasovaní Božieho slova a slávení 
eucharistickej obety jedno  z najdôležitej
ších poslaní Cirkví. Udeľovaním sviatosti 
Cirkev bez prestania otvára prameň Bo
žieho m ilosrdenstva a m ilostí pre celý 
svet. Túto vieru Cirkvi a účinnú a posvä
cujúcu silu sviatosti prekrásne vyjadruje 
pieseň vďaky na slávnosť Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho: "Lebo on sa s nesm ier
nou láskou obetoval za nás, keď sa nechal 
pozdvihnúť na kríž. Z jeh o  otvoreného bo 
ku vyšla krv a voda, z neho pram enia aj 
sviatosti Cirkvi. Spasiteľovo otvorené 
Srdce priťahuje všetkých, aby s radosťou 
čerpali z pram eňov spásy."

Zo sviatosti - z pram eňov "živej vody" 
m ilosti Ducha Svätého treba nám v našich 
časoch sucha a duchovnej vyprahnutosti 
čerpať oživujúcu vlahu duchovnej obnovy 
jednotlivcov a celej našej spoločnosti. 
M edzi prvoradé úlohy Cirkvi u nás treba 
zaradiť potrebu učiť ľudí o sviatostiach a 
pozývať ich, aby čerpali z týchto pram e
ňov spásy. Bez sviatostí je naša duchovná 
obnova neuskutočniteľná.

o. ľavo l JA N Á Č
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Prvý misijný deň na Slovensku - Humenné ’93
Pri príležitosti prvého misij

ného dňa na Slovensku, ktorý 
sa konal 25. júla 1993, pred
niesol Jeho Eminencia kardi
nál Jozef Tomko, prefekt pre 
evanjelizáciu národov, prího
vor, ktorý Vám v skrátenej 
forme, milí čitatelia, priná
šame.

Tejto peknej misijnej sláv
nosti, okrem iných hostí, sa 
zúčastnil aj náš sídelný bis
kup Mons. Ján Hirka.

Pápežské misijné diela vznikli z 
"VEDOMIA ZODPOVEDNOSTI" 
laikov i kňazov za evanjelizáciu, 
(šírenia Kráľovstva božieho) na ce
lom svete. - Všetci sme totiž povo
laní a poslaní ohlasovať evanje
lium. Rozkaz Kristov: "Chodte do 
celého sveta..." týka sa nás všet
kých, ktorí veríme v Krista a chce
me ho nasledovať. "Ako mňa pos
lal Otec, tak i ja posielam vás..." a 
Kristus pred svojím odchodom po
vedal všetkým tam vtedy prítom
ným (mužom i ženám): "Chodte do 
celého sveta, učte všetky národy, 
krstite ich v mene Otca i Syna i 
Ducha Svätého".

Potom, keď si častejšie uvedo
míme, že sme ratolesťami na tom 
istom viniči...údmi na tom istom 
mystickom tele Kristovom...členmi 
toho istého spoločenstva (cirkvi)... 
deťmi toho istého Otca stvoriteľa, 
kráčajúci k tomu istému cie
ľu...musíme sa preto cítiť zodpo
vední jeden za druhého, pozitívne 
prispieť k spoločnému dobru, več
nej spáse, ktorú možno dosiahnuť 
v Kristu Ježišovi. Toto hlásať, o to
to sa snažiť, je povinnosťou nás 
všetkých.

Pomôžme Svätému Otcovi v e- 
vanjelizácii a výstavbe sveta!

Staňte sa členmi Pápežských mi
sijných diel:

Šírenia viery 
Diela sv. Petra 
Ježišovho detstva

Z homílie 
otca kardinála

Drahí otcovia biskupi, bratia kňazi, 
rehoľné sestry, m ilá mládež a vy, všet
ci rodáci, bratia a sestry.

Prv než vstúpil náš Pán Ježiš Kristus 
na nebesia, zvolal si celú cirkevnú 
obec, to malé spoločenstvo apoštolov, 
učeníkov, žien. A pred nimi, prv než by 
sa zdvihol k nebesiam, vyriekol tieto 
slová: "Daná mi je všetká moc na nebi 
i na zemi. A  práve silou te jto moci idte 
teda, učte všetky národy, krstite ich a 
naučte ich zachovávať všetko, čo som 
vám prikázal." A ako garanciu, aby 
mali dôveru odvahu niesť to to  posol
stvo, povie im: . "Ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta." 
Idte, učte, krstite, to je  poslanie Cirkvi. 
A aká bola reakcia apoštolov? My má
me ísť do sveta, čo ledva viem e čítať, 
my máme učiť tých múdrych Rimanov, 
Grékov, Peržanov, Indov, Arabov? A- 
však ked's i pripomenuli slová Pánove, 
Ja som s vam i po všetky dni, ... rozišli 
sa do vtedajšieho sveta. Pavla náj
dem e v Grécku, Macedónii a Petra 
nájdeme v Ríme. A po nich to po
slanie, ktoré oni dostali, pokračuje. Le
bo ide o poslanie. A to značí misiu. 
Tak ako Ježiš Kristus bol poslaný k 
Otcom , t.j. ako mňa poslal Otec, tak ja  
posielam vás. C hodte  teda. Toto po
slanie nesie Cirkev cez stáročia. Ob
ráti Grékov, obrátia sa Rimania, po 
nich prídu iné národy, prídu Anglovia

so svojím veľkým misionárom Augus
tínom, prídu nemecké kmene a obráti 
ich Bonifác a ked príde pre nás Slo
vanov doba spásy, aj nám zasvitne 
svetlo evanjelia - prídu k nám sv. Cyril 
a Metod. Spásonosná misia pokraču
je. Pokračuje až po dnešné dni. Niekto 
by si mohol povedať - Dvetisíc rokov 
po príchode Ježiša Krista na túto zem 
už je  koniec misií. Načo viac misie. T u, 
do tohto, príde Svätý Otec Ján Pavol 
II. so svojou poslednou encyklikou, a- 
by nás upozornil, že vôbec to nie je 
pravda, že sme ako keby na začiatku. 
Pretože medzitým ľudstvo vzrástlo, 
vzrástol počet tých, ktorí nepoznajú 
Ježiša Krista. A  keď  na celej zemeguli 
je  päť m iliárd dvesto až tristo miliónov 
ľudí, medzi nimi nás, katolíkov, je iba 
ak 950 m iliónov a všetkých kresťanov 
dokopy Iba ak jedna tretina - (32 %, 
kým katolíkov asi 18 %). Tí ostatní, tie 
dve tretiny ešte nepoznajú Ježiša 
Krista. Jeho dobrodenie, jeho svetlo, 
čo On priniesol. Pokoj, kľúč k pokoju a 
jeho spásu. Kto je  teraz zodpovedný 
za túto misiu? C irkev voľakedy v nie
ktorých storočiach ako keby iba dele
govala, vysielala misionárov, tých 
hrdinských jedincov, ktorí prinášali 
vieru, ako bol napr. František Xavers- 
ký, ako boli ešte v m inulom storočí prví 
m isionári Afriky, ktorých som videl na 
rozličných cintorínoch, ktorých tam 
sm rť postihla. Pozeral som s dojatím 
na ich dátum narodenia a ich smrti. 
Mladí kňazi, 25, 30, najviac 37 roční, 

(Pokračovanie na 5. str.)
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(Pokračovanie zo  4. str.)
ktorí tam šli a ako vlna za vinou padali 
na tomto bojisku, zasievali svoje zrno 
do zeme, aby tam zomrelo, aby tam 
vzklíčilo, a aby z tej smrti vznikol nový 
život, ktorý Kristus sám nesie dopre
du. Dnes už aj v tej A frike máme 14 % 
katolíkov. Afrika je nám otvorená a 
čaká. Sú celé kmene, najmä v oblasti 
Zairu, ktoré sú ochotné prijať evan
jelium Ježiša Krista, ale niet, kto by im 
lámal chlieb života.

Co sú misie? Odpovedí je  veľa, ale 
najkrajšia je - ja  by som sa chcel stať 
misionárom. To, čo ja  vytvorím, čo 
dám pre misie, to sú pre mňa misie. Ja 
nemôžem stáť bokom a čakať, nech sa 
nám tí misionári trápia. A ty nie si za- 
štiepený do Krista? A ty netvoríš to 
solidárne telo Kristovo? A  ty  nechceš, 
aby to telo rástlo? A ty  necítiš, ak máš 
poznanie Ježiša Krista a vieš, čo tebe 
On priniesol, ak si raz zakúsil dobro
denia jeho odpústenia vo svetej spo-

Milan LECHAN

Prijímanie
Vždy, keď prijímaš 
Božiu krv i telo, 
slnečno ti je na duši, 
všetko mračné i búrkové 
z  teba odletelo 
a neruší.

Tak vstúpi do teba 
Láska aj Pokora, 
keď kňaz ťa spája s Kristom, 
a tvoja m yseľ letí dohora.
Je pravdivo a isto.

vedi, ak raz si sa s Ním stretol vo 
svetom prijímaní, v  modlitbe, ak si len 
raz zakúsil, kto je  Kristus, ty si to, 
chceš rezervovať len pre seba? Ne
cítiš túžbu dávať?

Ak máš slabú vieru, sprav niečo pre 
Kristovu misiu. A tvo ja slabá viera sa 
posilní, lebo viera sa zosilňuje vtedy, 
keď  sa dáva. Ján Pavol II. vo svojej 
encyklike hovorí: Treba sa dávať, aby 
si ju  znovu objavil, aby si sa ty posilnil 
vo viere. Niekto hovorí - máme misie 
aj doma a veľa. Koľko je tu polove- 
riacich, neveriacich. To je pravda. Má
me. Ale máme tu už aj Cirkev, ktorá sa 
má o nich starať. Tí ľudia prístup k 
evanjeliu už majú, môžu mať, ale tam, 
kde niet, kto by hlásal, tam veru treba

priniesť Krista. To sú tie špeciálne m i
sie... Keď  tak na vás pozerám, pove
dal som si. Je možné, aby z tejto 
m ládeže nevyšiel žiadny misionár, 
m isionárka? Ktosi vás volá a hovorí 
vám - daná mi je všetka moc na nebi i 
na zemi. I nad tvojím životom a šťas
tím. Poď, teda aj ty, učiť národy sveta. 
Nielen tak z dobrodružstva. A  ak, tak 
za čímsi väčším, za dobrodružstvom 
niesť Ježiša Krista tým ľuďom, ktorí 
tam čakajú, ktorí majú väčší hlad po 
Bohu ako po chlebe, ktorého naozaj 
veľa nemajú. Ó, aká veľká nábožnosť 
je v týchto ľuďoch. Máme sa od nich 
čo učiť.

Misie - m isijný deň. Nie každý môže 
vykonávať takúto misiu o akej som ho
voril. Misie môžu byť aj iné. Čo my 
m ôžeme urobiť pre m isie? Spolupra
covať. Misia sa týka každého z nás. 
Každý pokrstený je  misionárom. Kaž
dý musí cítiť tú istú potrebu ako m isio
nár, musí chcieť priniesť Kristovo svet
lo. Musí na tom spolupracovať. Misia 
značí: modlitba, milosť, a materiálna 
pomoc - peniaze. Ak v tom nemôže 
niekto nič vykonať, nech sa prihlási. A 
najmä nech sa prihlási Kristu Pánovi a 
jeho volaniu pred hlasom svedomia. 
Či sa nemôže naozaj pomodliť za 
misie? Či naozaj nemôže daťten drob
ný groš na misie? Č i naozaj sa nemô
že aspoň informovať, ako to je  s vierou 
vo svete? Či naozaj necíti, že Kristus 
môže jem u i iným niečo dať. My sme 
vieru dostali zadarm o ako dar, zadar
mo teda dávajm e iným....
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BaziHánsky monastier 
Povýšenia svätého kríža 
na Bukovej hôrke

Dňa 22. augusta tohoto roku bude sa 
konaťodpust na Bukovej hôrke. Pri tejto 
príležitosti uverejňujeme historický poh
ľad na toto pútnické miesto.

BaziHánsky monastier na Bukovej hôr
ke sa nachádza pri dedine Bukovce (asi 
10-15 minút chôdze do kopca od de
diny), na ceste medzi Stropkovom a 
Medzilaborcami.

V. Hadžega uvádza, že o tom, kedy 
bol vybudovaný baziliánsky monastier 
na Bukovej hôrke, sa nevie. Ĺudové po
danie hovorí, že sa tu kedysi zázračne 
uzdravil akýsi slepec, ktorý prichádzal 
pravidelne z Galície spolu s iným i na 
jarmok do Stropkova. Jeho priatelia 
spolu s obyvateľmi dediny Bukovce tu 
postavili na pamiatku tejto udalosti malú 
kaplnku, ktorá neskôr stála dlho opus
tená. Neskôr tamojší dedinčania dali 
kaplnku jednému pustovníkovi, ktorý sa 
volal Arsenij Bosak (pravdepodobne 
preto, lebo chodil bosý). Dedinčania mu 
pribudovali malý domček.

Po smrti A. Bosaka Bukovčania popro
sili jeromnícha baziliána Irin archa Ja- 
selského z Galície, ktorý práve 
prechádzal cez ich dedinu, aby im dal 
nejakého mnícha. Jaselský tam ostal 
sám a s pomocou tamojšieho zeme
pána začal budovať roku 1742 tunajšiu 
cerkev i  monastier. K eď  však v priebehu 
času Jaselský nechcel vstúpiť do ju ris 
dikcie tamojšieho baziliánskeho rádu a 
nechcel sa podriadiť biskupovi, násilne 
ho odviedli z  monastiera a mukačevský 
monastier dokončil stavbu. Stavba bola 
dokončená roku 1796.

Baziliáni na území bývalej veľkej mu
kačevskej eparchie, ktorá zahrňovala 
okrem iného i prešovskú, tvorili samo
statný baziliánsky rád (od haličského) a 
to až do roku 1920 - teda do reformy. 
Monastiere prešovskej eparchie (krás- 
nobrodský a bukovský), i  napriek tomu, 
že prešovská eparchia bola oddelená 
od mukačevskej roku 1818, naďalej zo
stávali súčasťou "karpatoruského" bazi
liánskeho rádu, ktorý m al iba jednu  
provinciu, ktorá zahrňovala celé uhor
ské kráľovstvo (od roku 1932 bola 
oficiálne nazvaná - provinciou s v. 
Mikuláša).

Všetky monastiere sa nachádzali na 
území toho istého štátu (Rakúska, či 
neskôr Rakúsko-Uhorska), preto nema
lo zmysel oddeľovať bazlliánske mona
stiere na území prešovskej eparchie od 
tých na území mukačevskej...

K  zjednoteniu haličských a pod
karpatských baziliánov došlo až po roku 
1920, ke ď  baziliáni bývalej mukačev
skej eparchie začali prijímať reformu zo 
strany haličského ramena baziliánov (u 
nich sa reforma začala roku 1882). 
Dnešná československá provincia ba
ziliánov sv. Cyrila a sv. Metoda sa zača
la kánonicky tvoriť až po roku 1939. Išlo
o nutnú reakciu na politickú situáciu, 
pretože Podkarpatská Rus už nebola 
súčasťou Československa, ktoré sa tiež 
rozštiepilo na Slovensko a Protektorát 
Čiech a Moravy. Československá pro
vincia sv. Cyrila a s v. Metoda bola defi
nitívne vytvorená 16. marca roku 1948. 
Zo Schematizmu prešovskej eparchie z  
roku 1848 sa dozvedáme, že zemepán, 
ktorý pomohol p ri budovaní cerkvi i mo
nastiera sa volal Tomáš Szirmay. Cer
kev monastiera bola zasvätená 
Vozdviženiu (Povýšeniu) svätého kríža 
a samostatná kaplnka Svätému krížu. 
(V schematizme je  Buková hôrka ozna
čená ako "Monte Bukocz" či "Buková 
hôrka".

Nepodarilo sa nám držať v rukách ori
g inál schematizmu, ale iba odpis na
chádzajúci sa v Archíve o. baziliánov v 
Ríme. Originál sa nachádza v mária- 
pócskom monastieri v dnešnom 
Maďarsku.

V roku 1756 (teda 14 rokov po začatí 
budovania monastiera) v tomto mo
nastieri žilo 8 mníchov: dvaja jeromnísi 
a šesť novicov: Hervasij Kaminskij (zás
tupca igumena) a Ihnatij Astaloš. Novici: 
Arsenij Kertys, Herasim Salnyckij, Jus
tín Staruskij, Varsanufij Fejir, Jeremija 
Vysockij, Antonij (?). Ako z  tohto ka
talógu vyplýva, roku 1756 v monastieri 
na Bukovej hôrke bol noviciát všetkých 
baziliánov Uhorska. (Informuje o tom Iný 
schematizmus).

V katalógu z  roku 1766 sa uvádza, že 
v monastieri na Bukovej hôrke vtedy žilo 
šesť mníchov. Z  toho štyria jeromnísi: 
Hervasij Kaminskij (igumen), Lavrentij 
Malatjak (zástupca), llarion Racin, 
Joannykij Bazilovič a dvaja bratia-mnísi: 
Nikifor Gerevič a llija Zeleňák. Noviciát 
sa už nachádzal v krásnobrodskom  
monastieri.

Vývoj v ďalších rokoch.
Pozreli sme sa na stav mníšstva v 

tomto monasteri v niektorých rokoch, 
ktoré sú zdokumentované:

V roku 1775 tu žilo sedem mníchov. 
Igumenom bol jeromních Hedeon Da-

nylčak, ďalej tu boli jeromnísi: Makarij 
Pleša, Alimpij Bonavkovič, Valerian Ar- 
tymovič, Isaija Ryško a dvaja bra
tia-mnísi Jefrem (?) a llija Gerevič.

V roku 1778. Spolu šesť mníchov : 
štyria jeromnísi: Innokentij Danylovič 
(igumen), Hedeon Danylčak, lllarícn 
Pleša, Anatolij Goc, diakon Jona 
Rudnjak a brat-mních llija Galevič.

V roku 1779. Spolu osem mníchov. 
Igumenom bol jeromních Teodosij Ba
zilovič. Jeromních Hedeon Danylovič 
bol jeho zástupucom. Iní jeromnísi: Ana
tolij Goc, lllarion Pleša, Metodij Cha- 
milla, diakon Jona Rudnjak. Dvaja 
bratia: llija Galevič a Prokopij Bazilovič.

V roku 1784 sedem mníchov... Igu
menom bol jeromních Samuil Molytorys. 
Jeromnísi: Aleksander Staurovskij (zás
tupca igumena), llarion Prosycky, So- 
fronij Bazilovič, Valerian Artymovič a 
dvaja bratia-mnísi: Jeremija Gavura a 
Ipaty Hodemarsky.

V roku 1786 osem mníchov... Igume- 
nom bol jeromních Aleksander Stavrov- 
sky. Jeromnísi: Meletij Čontoš 
(zástupca igumena), Samuil Molytorys, 
llarion Paskevič, Valerian Artymovič, 
Sofronij Bazilovič, bratia-mnísi: Jeremi
ja  Gavura a Ipatij Hodermarskij.

V roku 1789 šesť mníchov... V roku 
1795 päť mníchov, igumenom bol je 
romních Teodosij Almašy. Jeromnísi: 
Anatolij Goc, Isakij Molnar, diakon Var
sanufij Lavčik a brat-mních Joyl 
Hadžega.

V  roku 1798 šesťmníchov. Igumenom 
bol jeromních Teofil Pastelij. Ďalej tu boli 
jeromnísi: Ihnatij Danylovič, Tadej Spa- 
lynskij. Bratia-mnísi Jeremija Gavura, 
Hrihorij Fejir, Aleksij Chytá.

V roku 1 8 1 0 -6  mníchov... Igumenom 
bol jeromních Vasllij Krisovič. Jeromnísi: 
Partenij Kolesar, A lexij Chytá, Halekcion 
Bačkovskij. Bratia-mnísi: Jeremija Ga
vura, Varnava Hadžega.

Stav po roku 1814
Schematizmus prešovskej eparchie z 

roku 1814 uvádza, že v danom čase na 
"Bukovej hôrke", žilo spolu päť mníchov. 
Igumenom bol Bažil Križevič. Okrem ne
ho tam boli ďalší traja jeromnísi: Alexius 
Chyla, Anan Krajňák, Hal. Bačkovskij a 
jeden brat: Jeremiáš Gavura. Schema
tizmus je  napísaný po latinsky. Buková 
Hirka je  označená ako "Buková Horká”.

V dedine Bukovce roku 1814 žilo 411 
"duší", vo filiálke Gribovej: 224. Teda 
spolu 635.

V ďalších rokoch je  počet mníchov na 
Bukovej hôrke ešte menší a nedosahuje 
ani úroveň z 18. storočia.

V roku 1819 sú traja jeromnísi a jeden 
brat-mních. Igumenom bol jeromních 
Jonas Lengyel. Jeromnísi: Ananiaš 
Krajňák, Genadius Durkot a brat-mních 
llija Halečkovič.

V roku 1824 tu žili štyria mnísi. Igu
menom bol jeromních Jona Lengyel.

(Pokračovanie na 7. str.)
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Keďprišla chvíľa tvojej smrti, Mária, 
zaznelo v tvojich ušiach posledné vo
lanie. Nebeský O tec tá volal do svojho 
domova. Žiadal, aby si prišla k svojmu 
Synovi, aby si sa s ním delila v nebi o 
jeho spoločnosť, o jeho kráľovstvo, o 
jeho šťastie.

Ty si si priala byť so svojím Synom. 
Pre teba okamih smrti bol okamihom 
úplného zjednotenia. Pre teba ako aj 
pre nás všetkých smrť znamená 
lúčenie.

Bolo sa treba odtrhnúť od všetkého, 
čo si mala na tom to svete rada. Ľahko 
uhádneme tvoju odpoveď na Božie 
volanie. To bol najvyšší súhlas, po
sledné "áno". Ty si odhodlane prijala a 
priniesla obetu svojej smrti ako kedysi 
Spasiteľ, ty si dobrovoľne odovzdala 
svoju dušu do Otcových rúk. Do tohto 
odovzdania si vložila všetku svoju vie
ru, nádej a lásku. Privrela si oči a tie 
sa otvorili na inom svete. V tej chvíli sa 
ti Boh ukázal taký, aký je, v celej sláve 
a žiare. Na te jto zemi si sa na neho 
pozerala iba očami silnej viery, teraz si 
ho uvidela a vidíš z tváre do tváre.

Tu, na zemi, si mala m ožnosť vidieť 
lepšie ako ktokoľvek iný Božieho 
Syna, ktorý sa stal tvojím dieťaťom. No

to, čo si mohla do ľubovôle vidieť, bola 
jeho vonkajšia podoba, ľudská 
podoba. Jeho božská prirodzenosť 
bola zavinutá do tajomstva. Vo chvíli 
tvojej sm rti Kristus prichádza vziať si 
ťa a ukazuje svoju božskú tvár. Bol to 
iste veľký údiv, keď  si znovu objavila 
svojho Syna, keď  si prenikla svojím 
pohľadom až na dno jeho osobnosti. 
Boh sa ti zjavuje v celej svojej sláve. 
Vidíš Otca, Ty si mu zverila svoj život 
a preukázala mu svoju detinskú lásku.
V Ježišovi si nachádzala odlesk jeho 
veleby a jeho dobroty. Duch svätý, s 
ním si bola v úzkej spolupráci za 
svojho pozemského života. Ty si ho 
vnímala ako snúbenca svojej duše.

Ty si ho prijala ako milého hosťa, ty 
si počúvala jeho rady, vždy pripravená 
na jeho  vedenie. V  celej úlohe, ktorú si 
spĺňala v službe vykupiteľského diela, 
vždy si s ním úzko spolupracovala. 
Nuž, hľa, tá to  príbuznosť, ktorá sa ut
vorila medzi tebou a ním, prijíma svoju 
konečnú korunu - korunu kráľovnej 
neba a zeme.

V te jto sláve, ktorú si dostala, Mária, 
poznáme zákon, o ktorom je osožné 
rozmýšľať: šťastie večného života dos
távajú ľudia v tej miere, v akej milovali

Boha tu na zemi. Mimo tej lásky nič 
nemá hodnotu.

Všetko, čo sa nenachádza v smere 
Božej lásky, m izne pri skonávaní. Platí 
len miera, akou sme milovali. Nech 
nás teda oslávené šťastie tvojho na
nebovzatia napomenie, aby sme 
väčšm i m ilovali Boha a aby sme je 
dine v ňom hľadali cieľ svojho života!

Mária, ty, ktorá si v nebeskej sláve 
úplne zjednotená s Kristom, pritiahni 
nás k nemu živšou láskou, aby sme 
mohli s tebou okúsiť radosť blaženého 
videnia. Kedže si Kráľovnou neba i 
zeme, iste túžiš len po jednom: po
máhať kráľovstvu tvo jho Syna. Buď 
teda stále viac našou kráľovnou, aby 
Kristus bol stá le viac naším kráľom!

M. MIHALÍKOVÁ

N E S I E M E  
S V O J E  K R Í Ž E

Každý z nás má svoje starosti a trá
penia ktoré si musí niesť. No niektorí 
uvažujú inak. Reptajú a pýtajú sa 
iných, prečo práve oni musia mať tie
to prekážky. Niektorí však s láskou 
berú na seba svoj kríž a nesú ho až na 
Golgotu, kde za nás zomrel Ježiš. Na 
jednej nástenke v grécko-katolíckom  
chráme bola takáto veta: "PÝTAŠ SA, 
PREČO TRPÍŠ? - SPÝTAJ SA, PRE
ČO TRPEL KRISTUS."

Jana PAVÚKOVÁ

Baziliánsky monastier 
Povýšenia svätého kríža 
na Bukovej hôrke

(Pokračovanie zo 6. str.)

Jeromnísi: Hippolit Szegedy, Metodij 
Bobik a brat-mních llija Halečkovič.

V roku 1827 - päť mníchov... /gume
nom bo! jeromních Varsanufij P os tak. 
Jeromnísi: Sofronij Halečko, Hippolit 
Szegedy, Ihnatij Koroľovič a brat mních 
llija Halečkovič.

V roku 1833-štyria mnísi... Igumenom  
bol jeromních llarion Šimkovič, je 
romnísi: Jakov Chanas, Havrijil Gombos 
* brat-mních: llija Halečkovič.

V roku 1836 - päť mníchov... Igu
menom bol jeromních llarion Šimkovič. 
Jeromnísi: Jakov Chanas, Ananiaš He- 
lemik, Havrijil Gombos a brat-mních 
Isidor Karasí.

V roku 1844 tu žilo p ä ť jeromníchov: 
Vital Dumnickij (igumen), Jeremiáš

Groffik, Irínarch Zatvornickij, Julian Po- 
povič a Izidor Sidorovič. V schematizme 
Rádu s y. Bažila je  monastier označený 
po latinsky ako "Monasterium Bu- 
kóczensel".

V roku 1848 tu žili traja jeromnísi: Joa- 
kim Kopčák (igumen), Silvester Ružičkij 
a Klementij Bukovskij.

V roku 1856 tu ž ili štyria mnísi... Igu
menom bol jeromních Silvester Ružičkij. 
Ďalej tu bol jeromních Antonij Ivanyj: 
brat Kornélij Safranovič, ktorý bol bo
hoslovcom a stály brat Eusebij 
Vaľkovský.

V roku 1863 tu žili dvaja jeromnísi: 
Silvester Ružičkij a Isidor Syrovič.

V roku 1873 tu žili dvaja jeromnísi: 
Mikuláš Cisarík (igumen) a Jerotej 
Čisarik. Okrem toho: brat-mních Matúš 
Rubij.

(V schematizme Russkaho inočestvu- 
juššaho duchovenstva vo Uhriji na 1873 
hod. sa uvádza meno monastier a: "Mo- 
nastyr Vozdviženija Č. Kresta na horí 
Bukovskoj”.)

V  roku 1875 tu ž ili iba dvaja jeromnísi: 
Cyril Gulovič a Viktor Papp.

V  roku 1887 tu ž ili dvaja jeromnísi: 
Cyril Gulovič (igumen) a Jeremija 
Martak.

V roku 1890 tu ž il iba jeden jeromních. 
Atanáz Rokicky. V roku 1895 dvaja mní
si: jeromních Bažil Szegedy a brat Je- 
remiaš Marťák.

Roku 1903 žili tu iba dvaja mnísi: je 
romních Anton Gojdič (igumen) a 
brat-mních Jeremiáš Marťák.

Od roku 1906 tu žil iba jeden 
jeromních: Metod Kralickij. Bol tu až do 
roku 1933, ke ď  sa premiestnil na Čer- 
neču horu do Mukačeva (Podkarpatská 
Rus bola súčasťou Československa). 
Monastier na Bukovej hôrke bol opus
tený až do roku 1939. Vtedy ho opäť 
osídlili baziliáni.

Všetko sa veľmi nádejne vyvíjalo až do 
roku 1949, k e ď  komunisti po prevzatí 
moci začali s likvidáciou rehoľníkov.

Jozafát V. TIMKOVIČ, OSBM
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II. s t re tn u t ie  g ré c k o k a to l íc k e j  m ládeže  v Juskove] Voli

Takmer 800 m ladých gréckokato lí
kov sa zišlo na II. stretnutí gréckokato
líckej m ládeže, ktoré bolo v  dňoch 
26.-30. jú la  t. r. v Škole v prírode v 
Juskovej Voli, okr. V ranov nad Top
ľou. Toto stretnutie sa konalo v duchu 
tohtoročného motta Svetového stre t
nutia m ládeže v Denveri: "Ja som pri
šiel, aby mali život a aby ho mali 
hojnejšie" (Jn 10, 10).

Hlavným zámerom stretnutia bola 
aktívna a intenzívna gréckokatolícka 
výchova zúčastnenej m ládeže s 
cieľmi:

Posilniť gréckokatolícke povedomie, 
hrdosť a sebavedomie.

Prehĺbiť c itový vzťah - lásku k Cirkvi 
a východnému obradu.

Ukázať zm ysel a nové fo rm y m lá
dežníckych stretnutí.

Nadviazať nové priateľstvá s vým e
nou skúsenosti.

Zapáliť m ládež pre kresťanské idey a 
praktické činy.

Po prezentácii účastníkov a ubyto
vaní sa v pondelok, 26. jú la  o 16, 00 
hod. pred oltárom v prírode začalo 
stretnutie modlitbou k Svätému Duchu 
a pápežskou hymnou, počas ktorej 
bola vztýčená pápežská vlajka. Po nej 
nasledovalo pásmo slova a hudby o 
význame, práci a pôsobení sv. Cyrila 
a Metoda, ktoré pripravila a predniesla 
s vlastným hudobným doprovodom 
PhDr. Mária Jančová.

Večer o 20,00 hod. bol slávnostný 
začiatok sv. liturgiou, ktorú slúžil o. 
František Puci, okr. dekan z Vranova, 
o. Milan Mojžiš, predseda diecéznej 
komisie pre duchovnú obnovu a o. 
Marek Petro, cerem oniár stretnutia. 
Asistovalo ďalších desať kňazov 
prítomných na tom to stretnutí. S láv
nosť otvoril a homíliu povedal o. Milan 
Mojžiš, zodpovedný vedúci tohto 
stretnutia. Pri sv. liturgii, ktorá bola v 
staroslovienčine, pekne spieval Spe
vokol Petra Pavla G ojdiča z Vranova.

Práca s Písmom - bola tém a dru
hého dňa. Po sv. liturgii sa účastníci 
stretli pred oltárom v priestranstve 
školy, kde si sami pripravili bohosluž
bu slova a potom pracovali v jednot
livých skupinách. Bolo ich celkom 30.
V popoludňajších hodinách boli ozve
ny na prácu s Písmom. Bolo milé sa

LU W  LP rn

Dl É 0W©íl
m m n  uni©j]
započúvať do myšlienok, úvah a ná
zorov m ladých ľudí, ktorí s takou 
úprimnosťou a otvorenosťou hovorili o 
svojich problémoch, starostiach, sla
bostiach a nedostatkoch, a tiež o úte
che, ktorú čerpajú zo Svätého písma. 
Takto pekne hovorili Zuzana z Pakos- 
tova, Miriam z Košíc, Erika zo Svid
níka, Michal z Jasenova, Renáta z 
Prešova, Natália zo Sobraniec, Mo
nika z Fulianky, Lucia z Michaloviec, 
Peter z Vranova nad Topľou, Peter zo 
Sečovskej Polianky a mnoho iných. 
Všetky tie to m yšlienky boli doplňova
né vlastným i piesňami, ku ktorým sa 
všetci pripojili.

Vo večerných hodinách bol zozna
movací večierok. Tu sa účastníci pred
stavili z 97 farností našej diecézy. 
Hovorili o svojom zastúpení na tomto 
stretnutí a o práci vo farnosti.

V  neskorých večerných hodinách 
zavítal medzi m ladých otec biskup 
Mons. Milan Chautur, svätiaci biskup 
prešovský, ktorý v tom čase mal slu
žobné povinnosti v okolí. Bolo to síce 
už neskoro, ale chlapci a dievčatá ho 
dlho potrápili so svojim i otázkami, na 
ktoré otec biskup rád odpovedal. A 
piesňou Spája nás nádej a láska, po
chytajúc sa všetci za ruky, aj s otcom 
biskupom a kňazmi, sa s ním rozlúčili 
a odobrali sa na nočný odpočinok.

Deň s otcom 
biskupom - to bol 
tretí deň stretnu
tia. Po sv. liturgii, 
ktorú slúžil otec 
biskup Mons. M i
lan Chautur pred 
oltárom na pries
transtve školy, 
kde boli zacho
vané všetky 
prvky východné
ho obradu, boli 
a lternatívne be
sedy na tieto 
témy:

-Ekumenizm us 
a naše viero
vyznanie (o. M.
Hospodár)

-Ú loha viery v 
živote kresťana 
(o. A. Mojžiš)

Q] ^>27 ĽĽ VKS
’ (Jn10 , 10)

-H istória gréckokatolíckej cirkvi po 
roku 1950 (o. F. Dancák)

-Liturgia východnej cirkví a jej pre
žívanie (o. F. Puci)

-Modlitba v živote kresťana (o. F. 
Fedor)

-Život a umieranie (o. J. Karas)
-Ako chápať a realizovať duchovnú 

obnovu (o. M. Mojžiš)
Účastníci stretnutia si mohli vybrať 

akúkoľvek tému, ktorú v priestranstve 
školy mali jednotliví duchovní. V  po
poludňajších hodinách sa v tomto pro
grame pokračovalo,až kým neprišiel 
otec biskup Mons. Ján Hirka, sídelný 
prešovský biskup. Aj jeho zaplavili 
chlapci a dievčatá mnohými otázkami, 
na ktoré otec biskup rád odpovedal. A 
hovorili s n im i tak dlho, že prítomní 
kňazi museli urobiť ochrannú uličku, 
aby ho mohli "vyslobodiť' zo zajatia 
mladých.

Vo večerných hodinách bol vý- 
chovnovzdelávací kvíz, ktorý viedol o. 
Marek Petro. O tázky boli z cirkevných 
dejín, zo Svätého písma, liturgiky a 
kresťanskej symboliky. Z 30 skupín pl
ný počet bodov získala skupina 11,19 
a 25. A nakoľko to bol výchovnovzde- 
lávací kvíz, okrem  toho, že sa všetci 
poučili, víťazné skupiny dostali cenu 
riaditeľa školy p. Andreja Lakatoša: 

(Pokračovanie na 9. str.)



(Pokračovanie z 8. str.)
Na druhý deň mohli ísť prví na obed 
/Pri toľkom počte to bola naozaj od
mena/.

Deň zmierenia - tém a štvrtého dňa. 
Po sv. liturgii sa všetci zhromaždili 
pred oltárom a pripravovali sa na svia
tosť zmierenia. Nasledovali vhodné č í
tania zo Svätého písma s komentárom 
k jednotlivým čítaniam, myšlienky, 
prosby a zmierenie medzi sebou na
vzájom. Duchovní otcovia s dojatím 
sledovali tento obrad, ako sa chlapci a 
dievčatá navzájom zm ierovali, od
púšťali si a nadchýnali sa vzájomnou 
úctou v duchu kresťanskej lásky a 
piesňou - Dnes pred tvárou Pána po
korme sa, ktorú sa tam všetci naučili.

V popoludňajších hodinách boli 
prednášky na tému : Láska a mravná 
čistota v živote m ladého človeka (o. M. 
Dancák) a Príprava na manželstvo a 
rodičovstvo (o.M. Petro), o ktoré bol 
mimoriadny záujem. D iskutovalo sa o 
nich celé popoludnie, chlapci a d iev
čatá dávali otázky a duchovní otcovia 
im ochotne odpovedali.

Vo večerných hodinách - azda pod 
vplyvom popoludňajšej témy - pripra
vili chlapci a dievčatá milú scénku: 
svadbu na dedine. Koľko nápadov, 
humoru a úsmevu vložili do tohto 
vystúpenia!

A potom nasledovalo to, na čo sa 
nejeden účastník tešil: Posedenie pri 
táboráku. Otec dekan František Puci 
slávnostne zapálil vatru, pričom vy
slovil želanie, aby sme sa o rok znovu 
stretli - či už tu alebo na inom mieste.

Bohoslovci zaspievali niekoľko piesni 
zo staroslovienskej večierni a potom 
nasledoval družný rozhovor, pri kto
rom si všetci s chuťou zaspievali a aj 
zatancovali. A  kedže nasledoval pia
tok, chlapci a d ievčatá sa poslušne 
odobrali na nočný odpočinok.

Piatok, 30. jú la  to bol posledný deň 
stretnutia. Po sv. liturgii a raňajkách sa 
všetci poslednýkrát zhromaždili pred 
oltárom na priestranstve školy, kde sa 
k nim prihovoril o. M ilan Mojžiš a o. 
František Puci. K ich slovám sa pri
pojilo niekoľko chlapcov a dievčat, kto
rí prednášali v mene všetkých prosby
i vdáky Pán Bohu za toto stretnutie v 
prekrásnom údolí Slanských vrchov, 
na čo všetci odpovedali mohutným 
Hospodi, pomiluj. Zo stretnutia bol za
slaný telegram Svätému Otcovi 
Jánovi Pavlovi II. Za spevu pápežskej 
hymny bola spustená pápežská vla j
ka. A  potom všetci chlapci a dievčatá 
spolu so svojim i duchovným i otcami 
sa pochytali za ruky a za spevu Spája 
nás nádej a láska, tiež S tebou, Pane, 
je nám fajn, so slzam i v očiach sa 
všetci lúčili a pomaly odchádzali do
mov, plní nadšenia pre Božie veci a s 
vejkým i duchovným i zážitkami.

Čo povedať na záver?
Stretnutie bolo dôsledne pripravené 

a pamätalo sa na každú maličkosť. 
Zásluhu na tom má predovšetkým ria
diteľ školy p. Andrej Lakatoš, ktorý sa 
v závere zdôveril, že to bol jeho naj
ťažší, ale aj najkrajší týždeň v jeho 
živote. Iste, vzhľadom na nepriaznivé 
počasie vznikli problémy, lebo kapa

cita školy nestačila a tak väčšina bola 
ubytovaná v Stanoch. Pri slávnostnom 
otvorení počas sv. liturgie prišla búrka, 
stany podmokli a na chvíľku bol vy
pnutý e lektrický prúd. A to vo večer
ných hodinách, ke ď  všetci boli 
zhromaždení na sv. liturgii pri oltári v 
priestranstve školy. Po príchode do 
stanov našli chlapci a dievčatá na- 
moknuté spacie vaky a osobné prádlo, 
v ktorom mali spať. Avšak koľko brat
skej lásky, ohľaduplnosti a vzájomnej 
pomoci sa tu vtedy ukázalo! Navzájom 
si pomáhali a požičiavali potrebné 
veci! Napriek tom u nikto neodišiel, ba 
práve toto všetkých spojilo v jedno 
kresťanské spoločenstvo. Nezúfali, 
ale všetci si svorne zaspievali pieseň: 
S tebou, Pane, je  nám fajn...

Vďaku treba vysloviť všetkým du
chovným  otcom, ktorí viedli toto stret
nutie: Milan Mojžiš, vedúci stretnutia, 
František Puci, hlavný organizátor 
stretnutia, F. Fedor, F. Dancák, M. 
Dancák, J. Karas, A. Mojžiš, M. Petro, 
M. Rozkoš, M. Hospodár a L. Petrík. 
Vďaka patrí bohoslovcom, študentom 
a študentkám teológie, vedúcim sku
pín, personálu a všetkým  tým, ktorí sa 
postarali o naozaj bezchybný a d is
ciplinovaný priebeh celého stretnutia. 
A že tom u bolo naozaj tak, chlapci a 
d ievčatá dlho stali pred oltárom a spie
vali ako apoštoli na hore Tábor: Pane, 
dobre je  nám tu. A le čas sa naplnil, 
preto všetci s krásnymi zážitkami a 
spom ienkam i sa rozišli s pred
savzatím, že o rok sa znovu stretnú.

o. František DANCÁK
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Z  kresťanské ho

V júni t.r. zasadala v libanonskom Bala- 
mande miešaná Medzinárodná komisia pre teo
logický dialóg medzi katolíckou Cirkvou a pra
voslávnymi cirkvami.

Pohostinstvo tomuto stretnutiu poskytol s 
chvályhodným duchom srdečného bratstva 
gréckopravoslávny antiochijský patriarcha, kto
rému som za to veľmi povd'ačný-povedal Svätý 
Otec v nedeľu, 18. júla pútnikom. Pred stret
nutím som vyzýval k modlitbám za jeho zdar a 
úspech. Dnes chcem túto výzvu za ekumenické 
hnutie opakovať. Tohto leta sú totiž na pro
grame dálšie ekumenické stretnutia s inými cir
kvami a spoločenstvami. Upierajú sa k nim zra
ky všetkých, ktorým leží na srdci dosiahnutie 
úplnej jednoty medzi kresťanmi. "Aby všetci boli 
jedno, aby svet uveril."

Poslušní Božej vôli a s pohľadom zame
raným na tento cieľ pokračujeme v úsilí o pevnú 
jednotu. Je to vytrvalé, trpezlivé a dôverčivé 
úsilie navzdory objektívnym ťažkostiam. Dobre 
poznáme vnútornú dynamickosť ekumenického 
dialógu. Výslovne nám to pripomenul Druhý va
tikánsky koncil: "Tento svätý zámer znova 
uzmieriť všetkých kresťanov v jednote jednej a 
jedinej Kristovej Cirkvi presahuje ľudské sily a 
schopnosti. Koncil celkom vkladá svoju nádej 
do Kristovej modlitby za Cirkev, do lásky Otca k 
nám a do sily Ducha Svätého.

Neudivuje nás preto ani tvrdenie koncilo
vých otcov, že modlitba patrí k ústrednému jad
ru, akoby k duši celého ekumenického hnutia. 
Patrí totiž a dáva hnutiu spoľahlivé zameranie a 
získava potrebné svetlo, aby malo stále jasný 
cieľ a aby správne rozoznávalo svoje cesty a 
prostriedky. Okrem toho modlitba - a to je naj
dôležitejšie - vyprosuje od Boha vnútornú silu a 
odvahu uskutočňovať tento evanjeliový záväzok.

Nech čo najskôr príde znovunastolenie 
plnej jednoty medzi všetkými kresťanmi, aby sa 
tak vznášal spoločný velký a svorný chválospev 
k jedinému Pánovi. Nech Boží duch udelí všet
kým potrebné svetlo a vytrvalosť, aby pracovali 
na dosiahnutí úplnej jednoty, a to každý na 
svojom mieste, kde žije a pôsobí.

□  □  □
V stredu, 21. júla si účastníci všeobecnej 

audiencie vypočuli prejav, v ktorom Svätý Otec 
rozviedol tému Kňaz a pozemské dobrá. V ňom 
najmä kňazom, no i všetkým kresťanom, pripo
menul ducha evanjeliovej chudoby, t.j. vnútorné 
odpútanie od pozemských vecí.

Duch chudoby - uviedol - je potrebný pre 
všetkých v každom mieste a v každom čase. 
Nevyžaduje však od kresťanov ani od kňazov 
dodržiavanie totálnej chudoby, teda zrieknutie 
sa každého vlastníctva. Povzbudivé je, že vo 
vývoji časov, vplyvom starovekých i moderných 
svätcov čoraz väčšmi dozrievalo vedomie po
volania k evanjeliovej chudobe v súvislosti s 
požiadavkami kňazského zasvätenia.

Treba objasniť skutočnosť, že evanjeliová 
chudoba neopovrhuje pozemskými dobrami, 
ktoré Boh dal človeku pre život a pre spoluprácu

Audiokazety
Vatikánsky denník. L Osservatore Ro- 

mano uverejnil posolstvo pápeža Jána 
Pavla II. pri príležitosti 27. svetového dňa 
masmédií,ktorý pripadá na 23. máj.

Okrem iného, pápež Ján Pavol II. v 
tomto posolstve píše, že audiokazety a 
videokazety, podobne ako všetky Božie 
dary, nám boli dané na použitie k dobrému 
cieľu... Napomína profesionálov v komu
nikačných médiách k vytrvalosti proti vždy 
prítomným pokušeniam ľahkého zisku a 
účasti na produkciách, ktoré zneužívajú 
ľudské slabosti, urážajú svedomie a potu- 
pujú ľudskú dôstojnosť.

V posolstve sa ďalej píše: "Je dôležité,

Európske stretnutie v Prahe
Pod názvom "Žiť evanjelium v slobode 

a solidarite" prebehne v Prahe od 7. do 12. 
augusta tohoto roku rozšírené sympózium 
európských biskupov, ktoré poriada Rada 
európskych biskupských konferencií 
(CCEE). Pozvaných je na ňu sto biskupov, 
sedemdesiat laikov (včítane zástupcov 
mladých), päťdesiat kňazov, päťdesiat 
predstavených mužských a ženských re
holí, zástupcovia českej kúrie a zástup
covia nekatolíckych kresťanských cirkvi, 
celkom na tristo osôb. Formou spoločných 
bohoslužieb, prednášok a prác v skupi
nách budú účastníci hľadať odpoveď na 
otázky, ktoré prináša život z evanjelia v 
dnešnom svete a ktoré kladie svet sved
kom evanjelia. Úvahy vychádzajú z tézy,

že "bez dobrej rovnováhy medzi slobodou 
a solidaritou nie je v Európe možné viesť 
dobrý život v pokoji a spravodlivosti."

Sympózium bude prebiehať v areáli 
Vysokej školy ekonomickej v Prahe-Su- 
chodole. Predsedať mu budú kardinál Ba- 
sil Hume, kardinál Carlo Maria Martini, (bý
valý predseda CCEE) a nový predseda 
Rady európskych biskupských konferencií 
arcibiskup Miloslav Vlk. Samotné sympó
zium je len pre pozvaných účastníkov, 
úvodná bohoslužba v katedrále sv. Víta 
bude otvorená pre všetkých. Celé sympó
zium je pripravené ako pracovné, nielen 
slávnostné stretnutie.

(Spravodaj pražskej arcidiecézy)

Dňa 14. júna t.r. v deň štátneho 
sviatku Francúzskej republiky veľvy
slanec Francúzskej republiky na Slo
vensku Michel Perrin v prítomnosti pre
zidenta Slovenskej republiky Michala 
Kováča, predsedu Národnej rady SR 
Ivana Gašparoviča, ministrov a pred
staviteľov Slovenskej republiky, diplo
matického zboru a pozvaných hostí, 
podľa rozhodnutia prezidenta Francúz
skej republiky Francoisa Mitterranda 
odovzdal Rad Cestnej légie II. stupňa J. 
Em. kardinálovi Jánovi Chryzostomovi 
Korcovi. Náš kardinál prijal toto vyzna
menanie za seba, ale i za mnohých 
iných a za mladú Slovenskú republiku.

na pláne spásy. Podľa Druhého vatikánskeho 
koncilu kňaz i každý kresťan má poslanie vzdá
vať chválu a vdäku a musí sa naučiť vážiť si 
llidské hodnoty a ceniť si stvorené dobrá ako 
Božie dary. Hoci kňazi žijú uprostred sveta, 
majú si uvedomiť, že podľa slov nášho Pána a 
Majstra nie sú z tohto sveta, a preto sa musia 
oslobodiť od všetkých nezriadených starostí, 
aby nadobudli duchovnú rozvážnosť, vdkka 
ktorej nachádzajú správny vzťah k svetu a k 
pozemským hodnotám. (KN)

a videokazety
aby tí, ktorí používajú také prostriedky ako 
audiokazety a videokazety, sa nesprávali 
ako jednoduchí konzumátori", pretože tým 
môžu ovplyvniť obsah a morálnu úroveň 
budúcich produkcií.

Rodičov a katechétov napomína: "Ro
dičia majú veľkú zodpovednosť vychová
vať rodinu ku kritickému použitiu prostried
kov sociálnej komunikácie. Dôležitosť tejto 
úlohy musí byť vysvetlená predovšetkým 
mladým párom manželov. Žiadny program 
katechézy by nemal podceniť nevyhnut
nosť vychovávať deti a mladistvých k vhod
nému a zodpovednému používaniu médií".

Vladimír MARIÁNSKY, OSBM
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ODLÚČENÉ NÁRODNÉ CIRKVI
(Pokračovanie z čísla 15)

III. Cirkev 
Arménov

Rovnako stará ako nestoriánska 
cirkev je cirkev Arménov. Od orto
doxnej veľkocirkvi sa odlúčila v 5. sto
ročí.

Kresťanské obce v Arménii sa dajú 
konštatovaťuž v 2. storočí po Kristovi, 
no úspešné pokresťančenie arménske
ho ľudu nastalo až na konci 3.storočia. 
Za misionára Arménov sa považuje 
Gregor-Osvietenec (zomr. 332). Od 
konca 3. storočia je kresťanstvo štát
nym náboženstvom. Metropolita v 
Cesarei vysvätil Gregora Osvieteného 
za hlavného biskupa Arménov. Za
viedol do bohoslužieb arménsku reč, 
no okrem toho sa aj naďalej používala 
gréčtina.

Odlúčenie arménskej cirkvi od or
todoxnej ríšskej cirkvi bolo dôsled
kom dobytia Arménska koncom 4. 
storočia Sasanidmi. V čase ťažkej krí
zy kresťanstva sa katolikosovi Isákovi 
Veľkému (390 až 439) podarilo vytvo
riť pevné spojenie cirkvi a ľudu. Pre
ložil bibliu do arménčiny, ktorá bola 
jedinou cirkevnou rečou a dal podnet 
na vytvorenie arménskej teologickej 
literatúry. Perzský útlak stroskotal na 
cirkevnom vedomí ľudu. Ale armén
ska cirkev bola odrezaná aj od ostat
ných ortodoxných cirkví. Tým sa vy
svetľuje, že sa už nezúčas tňova la ani 
na dogmatickom vývine ortodoxnej 
veľkocirkvi. Nezúčastnila sa už ani na 
christologických sporoch, ktoré 
uzavrel chalcedonský koncil (451). 
Spojenie s ríšskou cirkvou získala ar
ménska cirkev až vo chvíli, keď sa 
cisárska politika usilovala získať úze
mia ortodoxného kresťanstva, odmie
tajúce chalcedonský koncil, ďaleko
siahlymi ústupkami jej monofyzitic- 
kým názorom. Keď cisár Zeno roku 
482 vydal Henotikon, obnovila aj ar
ménska cirkev spojenie s ríšskou cir- 
k’'ou. Henotikon preto nadobudol v 
arménskej cirkvi dogmatickú plat
nosť Začiatkom 6. storočia, keď cisár 
Justín I. odsúdil monofyzitizmus a uz
nal jedine chalcedonský koncil, do
vŕšila sa roztržka arménkej cirkvi s 
byzantskou ríšskou cirkvou. Tak exis
tuje od 6. storočia samostatná armén

ska národná cirkev s monofyzitickým 
vyznaním.

V 11. storočí podľahlo Arménsko 
útoku seldžukských Turkov.

Stratilo politickií samostatnosť
Ľud bol prinútený opustiť krajinu. 

Veľká časť arménskeho ľudu sa usa
dila v Kilíkii,na pomedzí Malej Ázie a 
Sýrie a založila tam novú kráľovskú 
ríšu "Malé Arménsko". Nový patriar
chát bol najprv v Hromkle, od 13. sto
ročia v Sise. Vedľa toho však existoval 
aj katolikát v Agthame, starom sídle 
patriarchátu z 9. storočia. Čiastočne z 
politických, čiastočne z náboženských 
príčin došlo v arménskej cirkvi k ďal
ším rozkolom, ktoré viedli k založe
niu nových patriarchátov v Jeruzale
me, Konštantinopole a v kláštore Eč- 
m iazdin na vrchu Ararat. Charakte
ristikou arménskej cirkvi je jurisdik
čná roztrieštenosť. Katolikos z Ečmia- 
zdinu má m edzi ostatnými patriar
chami určitú čestnú výsadu a platí 
dnes za duchovnú hlavu arménskej 
cirkvi.

Dejiny arménského ľudu sú od 
stredoveku dejinami neslýchaného 
utrpenia. Decimovalo a rozprašovalo 
arménsky ľud znovu a znovu. Medzi 
Arménmi a moslimskými Turkami 
existuje nezmieriteľný protiklad. V 19. 
storočí Arméni dúfali, že ich od Tur
kov oslobodí Rusko. Časť Arménska 
pripadla roku 1828 Rusku. Tak sa ar
ménska cirkev ocitla v nových krí
zach. Ruský štát zabavil roku 1903 jej 
všetok cirkevný majetok a odovzdal 
ho ruskej cirkvi. Až roku 1917 nastal 
krátky čas slobody, keď sa vytvorila 
nezávislá Arménska republika. Roku 
1921 pripadá mladý štát sovietskemu 
Rusku.

Osobitnému utrpeniu boli vysta
vení aj Arméni v Turecku. Arménsky 
ľud, ktorý tu žil, bol neustálym útla
kom a násilím v rokoch 1894/96,1909 
a potom prvou svetovou vojnou tak
m er zničený. Pritom prišlo o život vy
še 1 milióna Arméncov. Nemecká vý
chodná misia sa spolu s Američanmi 
usilovala o usídlenie arménskeho ľu
du vo francúzskej Sýrii. Keď však toto 
územie krátko pred prvou svetovou 
vojnou pripadlo Turecku, rozptýlila 
sa táto časť arménskeho ľudu po Sýrii, 
tu ju však očakával nový útlak zo stra
ny mohamedánskych Sýrčanov.

Arménsky ľud teda žije ako uzav
retý celok od roku 1921 už len v So
vietskom zväze. Arménska cirkev tu 
prežila podobný osud ako ostatné cir
kvi v Sovietskom zväze. Katolikát v 
Ečmiadzine bol obsadený až od 1945. 
Podarilo sa cirkevný život novo orga- 
nizovaťa posilniť. Arménskej cirkvi sa 
tiež umožnilo, aby zachytila skupiny 
Arménov, roztrúsených po Sýrii a 
Egypte a spojila ich s ich domovskou 
cirkvou. Arménska cirkev žije dnes 
pod vedením dvoch katolikátov z Eč- 
m iadzinu a Sisu ako aj jeruzalemské
ho patriarchátu a patriarchátu istan
bulského.Duchovnou hlavou je kato
likos z Ečmiadzinu, ktorý môže vy
menúvať aj patriarchov.

Učenie arménskej cirkvi
uznáva iba prvé ekumenické 

koncily.
Chalcedonský a jeho dogmatické 

ustanovenia sa vôbec neuznávajú. Ale 
ani starý monofyzitizmus už neplatí. 
Arménska cirkev pozná iba tri svia
tosti: birmovku, sviatosť oltárnu a 
pokánie. Sviatosť oltárna sa slávi pod 
obojím. Arménska liturgia má mnoho 
archaizmov. Ikonostas a uctievanie 
obrazov arménska cirkev nepozná, 
zato však má oltárny obraz.

Arménska cirkev rozoznáva vyš
šie a nižšie duchovenstvo. Nižšie väč
šinou pochádza z jednoduchých ľu
dových vrstiev. K vyššiemu kléru pat
ria biskupi, mnísi a ľudoví kazatelia. 
Zvlášť charakteristická je účasť laikov 
na cirkevnom živote. Kňaz má pri se
be cirkevnú radu zloženú iba z lai
kov.

Od polovice 18. storočia existuje 
arménska cirkev zjednotená s Rímom. 
Združuje veriacich pod patriarchom, 
ktorý má sídlo v Bejrúte (1946 kar
dinál), má štyri arcibiskupstvá a tri 
biskupstvá.

Uniatsko-arménsky mníšsky rád, 
mechitaristi, od začiatku 18. storočia v 
Benátkach, od 1810 s pobočkou vo 
Viedni, sa zaslúžil o arménsku lite
ratúru a o vydanie mnohých cirkev
ných diel. Arménsky obrad uniatskej 
cirkvi je zvláštnym typom orientálne
ho rítu.

Peter STRÁŽCA 

(Pokračovanie)
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Predstavitelia katolíckej 
Cirkvi 

rokovali s hlavou štátu
Dňa 15. júla 1993 sa v Žltom salóniku Bratislavkého 

hradu uskutočnilo stretnutie Stálej rady Konferencie b is
kupov Slovenska s prezidentom Slovenskej republiky Mi
chalom Kováčom. Po dvojhodinovom  plodnom rozhovore 
pána prezidenta s arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom, 
metropolitom Slovenska, a biskupmi - predsedom Kon
ferencie biskupov S lovenska Mons. Františkom Tondrom, 
podpredsedom BKS Mons. Rudolfom Balážom, generál
nym tajomníkom KBS Mons. Dominikom Hrušovským a 
Mons. Jánom Hirkom, členom Rady KBS, boli prijaté záve
ry ohľadom alternatívneho vyučovania náboženstva a etiky.

O tec biskup Mons. Rudolf Baláž: Na návšteve u pána 
prezidenta sme pripomenuli, že zo zasadania KBS z Nitry 
sme napísali list pánu premiérovi. V ňom sa vo viacerých 
bodoch stážujeme na to, že zo strany štátu sa C irkvi mnohé 
veci sľubujú, a žiaľ, nič sa neplní! Žiadali sme pána pre
miéra, aby nám dal odpoveď  do 15. jú la  t.r. O dpoveď  však 
neprišla, čo sm e povedali pánu prezidentovi ako sťažnosť, 
že pánu premiérovi nefunguje kancelária a že je  to nese
riózny prístup ku Konferencii b iskupov Slovenska. H neď  po 
našom odchode pán prezident mal te lefonovať pánu pre
miérovi a sľúbil nám, že tieto veci dajú na správnu mieru. V 
opačnom prípade budeme prinútení dať svetovým orga
nizáciám na vedom ie, v  čom cítime krivdu Cirkvi. Lebo 
sľubov bolo už dosť a teraz sú potrebné skutky.

□  V Kaplnke Krista Kráľa v Kláštore baziliánov v Prešove 
v nedeľu, 1. augusta t. r. o. biskup Mons. Ján Hírka vysvätil 
na kňaza baziliána Jozafáta V. Timkoviča

: Dňa 31. júla t. r. oslávil o. Eliáš Baláž 50. výročie kňazstva i 
\ v Minoritnom chráme v Levoči j

Oslava Škapuliarskej 
Panny Márie 

v Sečovskej Polianke
Od Sviatku Škapuliarskej Panny M árie, t.j. od štvrtku,]5. až 

do nedele, 18.júla prebiehala vo farnosti Sečovská Polianka du
chovná obnova, ktorú viedol trebišovský dekan o. Michal On- 
derko. V nedeľu, 18.júla t.r. jú la  vyvrcholila celá táto príprava 
svätou liturgiou o 10.30, ktorú slúžil najdôstojnejší otec biskup 
Mons. Ján Hírka.

Na úvod Jeho Excelenciu privítal m iestny správca farnosti o. 
M arek Petro.

Na začiatku sv. liturgie sa veriacim  prihovoril sídelný biskup 
M ons. Ján Hirka. Pri tejto príležitosti sa obrátil slovami aj k 
mládeži:

Drahá m ládež, chcem vás poprosiť, aby ste si vyvolili jednu 
cestu. Je viacej ciest, ale len jedna vedie ku Kristovi - Spa
siteľovi, ku svätej Cirkvi. V prírode nachádzam e protiklady, 
napr. oheň a voda, žeravé uhlie a ľad. K ristus je  svetlom, ktoré 
nesm ie zhasnúť vo vašich srdciach, vo vašich dušiach. Tie dva 
protiklady - oheň a voda - sa vlastne vylúčujú, nem ôžu existovať 
súčasne. Ani vy nem ôžete slúžiť dvom pánom . Dievčatá a chlap
ci, ide o obnovu Slovenska, ide o obnovu Cirkvi. Vyberte si 
jedno - vyberte si Krista. Cirkev vám  ponúka m nožstvo pro
striedkov k tomu, aby sle nestratili smer. Kristus založil sedem 
sviatosti a to preto, aby vás chránil a oslobodzoval od všetkého 
zlého. On je  žiara, on je  svetlo sveta. Ďalej otec biskup vyzdvihol 
úlohu m ládeže v Cirkvi. Vyznal sa k nej slovami: Vy, mladí, 
viete potešovať, potešujte C irkev, potešujte naše Slovensko. 
Ďalej výzva m ládež, ale aj všetkých veriacich k tomu, aby boli 
vním avým i na svoje okolie, aby svoje kresťanstvo zrealizovali vo 
svojom praktickom  živote, aby sa stali pom ocníkm i núdznych, 
položil im tiež otázku, či sa nenachádza vo vašej blízkosti niekto, 
kto veľmi trp f, kto má problém y, ak áno, potešujte. Potešujte aj 
svojich rodičov. Potešujte našich kňazov. Záverom  poprosil m lá
dež, ale aj celú veriacu obec, aby pom ohli duchovnému otcovi 
pri výstavbe nového chrámu, ktorý bude zasvätený starozákon
nému prorokovi Eliášovi s odpustovou slávnosťou ku cti Panny 
M árie Škapuliarskej.

Homíliu na tejto slávnosti predniesol trebišovský dekan, otec 
M ichal Onderko. Z nej vyberám e niekoľko hlavných myšlienok.

Drahí bratia a sestry. Naši predkovia si už dávno uctili M atku 
Božiu a už za Uhorska bola patrónkou týchto slovanských náro
dov. Našíi úcta k M atke Božej je  úzko spojená so sv. Cyrilom a 
M etodom . Veď túto úctu nám priniesli práve oni - vierozvestco- 
via. Aj najstaršia m odlitba "Pod tvoju ochranu sa utiekame" 
pochádza z Carihradu. O tejto úcte k M atke Božej svedčia mnohé 
pútnické m iesta, obrazy M atky Božej, chrám y zasvätené Matke 
Božej. Dnešný m oderný svet nevie doceniť Božiu Matku. Ona je 
m oderná žena. Vlastní hodnoty, ktoré je potrebné objaviť. Ale 
objaviť ich m ôžem e iba vtedy, keď budem e v jej blízkosti. Panna 
M ária, hoci m ala veľké hodnoty, bola najskrom nejšou, najpokor
nejšou ženou. Veď keď jej anjel oznám il, že sa m á stať Matkou 
Božou, ona skrom ne povedala - ajhľa slúžka Pána. Aká je  krásna 
pokora M áriina. Veľkí duchovní otcovia hovoria, že pokora je  
základom  svätosti, dokonca ju  stavajú nad čistotu. Dnešný svet 
potrebuje pokoru. Koľko nešťastia, rozvodov je  vo svete. Toto 
svedčí o tom, že nem ám e pokoru... Pokora je  ako dobrá matka, 
nedá prerásť žiadnej vášni. Učm e sa jej...

Na záver odpustovej slávnosti ku cti K am ielskej Panne Márii 
sa veriaci spolu so svojím  biskupom  pom odlili m oleben a celú 
slávnosť zakončili pápežskou hymnou.

V závere správca farnosti o. M arek Petro pozval otca biskupa 
a všetkých veriacich na posviacku základného kam eňa nového 
chrám u, ktorá bude 26. septem bra t.r. o 10.30 hod v Sečovskej 
P o l ia n k e .
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Otec biskup Mons. Ján Hirka počas obradov posviacky chrámu, vedľa neho o. RNDr. 
Bartolomej Leško, DrSc. Vpravo pohľad na nový Chrám  sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi.

Snímky K. PIRNAGA

V KOŠICIACH TRI FARNOSTI
Pastoračná činnosť v Košiciach, ktoré 

sa v posledných desaťročiach rozrástli 
nielen o niekoľko pripojených dedín, ale 
najmä o rozsiahle sídliská, je preto mimo
riadne náročná a ťažká. V záujme zlep
šenia duchovnej služby v našej najväčšej 
a doteraz jedinej farnosti Narodenia Pan
ny Márie došlo od 1. júla t. r. na základe 
rozhodnutia Biskupského úradu v Pre
še /e k ustanoveniu správcov dvoch no
vých farností.

Farnosť Pokrova - ochrany presvätej 
Bohorodičky zahrňuje Sídlisko Dargov
ských hrdinov - známu Furču, kde sú 
naše bohoslužby zatiaľ v kultúrnom a 
spoločenskom stredisku Torysa a 
Sídlisko Nad jazerom, kde sú bohoslužby

v priestoroch Stavebného bytového 
družstva IV. Správcom tejto farnosti je o. 
Andrej Pribula.

K novej farnosti sv. Petra a Pavla patrí 
Sídlisko Terasa a Košického vládneho 
programu. Za správcu tejto farnosti bol 
ustanovený o. Michal Hospodár a veriaci 
sa na bohoslužbách stretávajú zatiaľ v 
zasadacej miestnosti Pyramída Miestne
ho úradu Košice-západ naOlici SNP 39.

Aby v metropole východného Sloven
ska boli vytvorené ďalšie predpoklady 
pre riadny náboženský život, je potrebné 
už v najbližšom období vybudovať aspoň 
dva chrámy. A to sú dve veľké túžby 
košických gréckokatolíkov.

(Pk)

P a t r ó n mi  s l o v a n s k í  v i e r o z v e s t i

SÍDELNÝ BISKUP POSVÄTIL NOVÉ CHRÁMY
žené úsilie pri výstavbe tohto chrámu sv. 
Cyrila a Metoda v našej eparchii.

Máme radosť, že na Zemplíne sa skvie 
nový Boží chrám, v ktorom sa budú schá
dzať na bohoslužby naši veriaci.

Karol PIRNAGA
□ n n
Deň 25. júl t.r. bol radostným aj preveria

cich obce Nereše. Tu sídelný prešovský 
biskup Mons. Ján Hirka vysvätil novopos
tavený chrám zasvätený vierozvestom sv. 
Cyrilovi a Metodovi. Počas sv. liturgii vo 
svojom príhovore otec biskup zdôraznil 
veľkosť a dôležitosť misie sv. Cyrila a Me
toda. Poučil veriacich o tom, že kresťan 
musí mať pevný základ, musí byť pevne 
zabudovaný do Cirkvi. Ináč neobstojí ani 
ako kresťan, ani ako človek. Ďalej vyzval 
veriacich, aby sa zbavovali egoizmu, se
bectva, chránili sa pred materializmom, 
ktorý na Slovensko začína vo veľkej miere 
prúdiť. Poukázal tiež na kontinuitu dnešnej 
a minulej Cirkvi, ktorá vyviera z diela sv. 
vierozvestov. Ďalej otec biskup poprosil 
veriacich, aby mali osobnú živú vieru 
schopnú prekonávať prekážky, kríže, bo
lesti, aby utrpenie, ktoré príde, prijali ako 
dar a aby pri stretnutí s trpiacimi sme ako 
kresťania mali súcit, aby sme sa odhodlali 
pomôcť tým, ktorí sú v našej blízkosti a 
potrebujú našu pomoc.

Vysviacka novopostavených cyrilome- 
todských chrámov je pre gréckokatolícku 
prešovskú diecézu ďalšou správou, ktorú 
aj naša redakcia s tešiacim sa srdcom šíri 
do celej diecézy.

VEĽKÝ ANJELSKÝ 
OBRAZ V PREŠOVE
V sobotu, dňa 24. júla 1993 sa o 9.30 ráno 

začala v baziliánskom monastieri Krista Krá
ľa v Prešove, na Vajanského ulici, slávnost
ná služba Božia, počas ktorej baziliánsky 
rád na Slovensku zväčšil svoj počet o no
vých dvoch mníchov, ktorí tu zložili večné 
sľuby a dostali postriženie v tzv. veľký an
jelský obraz.

Ide o prvú slávnosťpodobného druhu, kto
rá sa uskutočnila v baziliánskom monastieri 
v Prešove od roku 1950, i keď tohto roku v 
Prešove už prijali postriženie a večné sľuby 
i iní traja baziliáni.

Tentoraz to boli Jozef Štefan Lucák, OSBM 
a brat Jozafát Vladim ír Timkovič, OSBM. 
Sľub zložili prísahou na Svätom evanjeliu do 
rúk otca Mariána J. Potaša, OSBM, protoi- 
gumena Rádu sv. Bažila Veľkého na území 
bývalého Cesko-Slovenska, ktorý predvie
dol i obrad postriženia. Pri tomto obrade o. 
protoigumen zastupoval protoarchimandri- 
tu rádu, ktorý má sídlo v Ríme.

Slávnosť sa uskutočnila vo veľmi rodinnej 
atmosfére za prítomnosti veľkého počtu ot
cov a bratov baziliánov i sestier baziliánok, 
tiež najbližšej rodiny...

(V. M.)

V nedeľu, 25. júla t.r. sa splnila dávna 
túžba gréckokatolíckych veriacich v Na
cinej Vsi vo farnosti Voľa, okr. Michalovce 
- mať vlastný chrám. Pred dvomi rokmi 
začali s jeho výstavbou a tá napredovala 
úspešne. Prešovský sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka im ho v tento deň posvätil a 
zasvätil slovanským vierozvestom sv. Cy
rilovi a Metodovi. Na výstavbe tohto chrá
mu sa podieľali okrem gréckokatolíckych 
veriacich aj veriaci ostatných vierovyzna
ní, ba aj zo zahraničia.

Sídelného biskupa Mons. Jána Hírku pri
vítal starosta obce Anton Šandor, ktorý 
okrem iného povedal: "Prvým krokom náš
ho úsilia bolo prehĺbenie viery, sebapoz
nanie komunity veriacich a utvrdenie

svojej identity. Preto sme sa denne stre
távali na bohoslužbách v dome smútku na 
cíntoríne, aby sme s pomocou Božou a 
jeho riadením za značného prispenia náš
ho duchovného otca RNDr. Bartolomeja 
Leška, DrSc., začali s organizačnými a 
napokon stavebnými prácami na Božom 
chráme".

Slávnosti sa zúčastnili aj mnohí duchov
ní otcovia nielen z okolia Michaloviec, ale 
aj susedných okresov, bohoslovci, hostia 
zo zahraničia a vyše dvoch tisíc veriacich 
z celého okolia. Otec biskup Mons. Ján 
Hirka po posviacke chrámu v ňom slúžil 
prvú sv. liturgiu a v kázni upriamil pozor
nosť na pochopenie diela sv. solúnskych 
bratov a poďakoval všetkým za vynalo-
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Toto je deň, 
ktorý učinil Pán - 
plesajme 
a radujme sa z neho

20. augusta 1993 o 10.30 h. náš 
sídelný biskup Msgr. Ján Hírka po
svätí rozšírený chrám  v Dlhom  
Klčove. Na túto slávnosť Vás úctivo  
pozývame.

Kurátori a správca fary kanonik Ján Krlička

Obraz Panny Márie Klokočovskej vo farnosti Choňkovce

dňom i nocou. Predkladali jej svoje prosby, 
žiale, starosti, radosti, piesne, modlitby sv. 
ruženca s dôverou, že práve ona, Matka 
nášho Boha, na svoj príhovor ich predloží 
u svojho syna a budú vypočuté. Počas 
celého týždňa sa v cerkvi striedali ženy, 
chlapi, mládež, naši bratia rímskokatolíci i 
veriaci z iných obcí, a každý, kto len mo
hol. Svojimi príhovormi prišli povzbudiť k 
úcte Panny Márie hlásať slovo Božie du
chovní otcovia z iných obcí a miest. Vždy, 
po každej svätej liturgií, bol odslúžený 
moleben k presvätej Bohorodičke. K spes
treniu programu prispel aj detský zbor svo
jimi piesňami. Týždeň s Matkou Božou 
ubehol veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali 
a bol tu čas rozlúčky s obrazom Kloko
čovskej Panny Márie. V nedeľu, 11. júla 
1993 v popoludňajších hodinách po skon
čení večierni a molebenu k presvätej Bo
horodičke, za sprievodu veľkého počtu ve
riacich na čele so správcom farnosti puto
val obraz do susednej obce Koňuš. Choň- 
kovčania sa rozlúčili s obrazom so slzami
v očiach a mariánskou piesňou "S Bohom 
buď Matička naša milá..."
____________________________ (Djg

Obrovská radosť 
v Litmanovej

Dňa 17. júla t.r. zavládla malou de
dinkou Litmanovou v okrese Stará Ľu
bovňa veľká radosť... Prečo? Litmano- 
vá totiž dala našej gréckokatolíckej cir
kvi mníšku - sestričku Rádu sv. Bažila 
Veľkého. Ide o sestru Teodóziu Máriu 
Vírovú, OSBM, ktorá tu z rúk protoigu- 
mena Rádu sv. Bažila Veľkého, o. Ma
riána J. Potaša, OSBM, prijala postri- 
ženie a vyznala svoje večné sľuby náš
mu Spasiteľovi. Išlo o sľub večnej čis
toty, chudoby a poslušnosti.

Postriženie prijala počas služby Bo
žej... Veľmi dojímavý bol pohľad, keďju 
všetky sestry baziliánky v počte asi 40 
sestier spolu s najbližšou rodinou vy
prevádzali z rodného domu do miestnej 
cerkvi, kde sa uskutočnil samotný ob
rad. Na obrade sa zúčastnili vo veľkom 
počte i otcovia a bratia baziliáni. 

___________________________ (V.M.)

Dňa 11. júla 1993 sa v Hertníku, okr. Bardejov uskutočnil III. ročník festivalu 
duchovnej a národnej piesne za účasti speváckych zborov a speváckych skupín 
bardejovského a prešovského okresu. Medzi hosťami festivalu boli aj zástupcovia 
Kancelárie prezidenta SR.

modlitbou sv. ruženca. Veriacich povzbu
dili slovom Božím aj kňazi z iných farností 
a to o. Pavol Dancák ml. z Koromle a 
rímskokatolícky duchovný o. Jozef Hano- 
bík z Tibavy. Tento obraz bol v chráme 
uctievaný po celé tri dní. Chrám Narodenia 
presvätej Bohorodičky bol po celý čas 
slávnostne vyzdobený a ľudia sa v ňom 
veľmi dobre cítili, čo bolo vidieť na ich 
účasti pri bohoslužbách.

Dňa 5.7. 1993 na sviatok sv. Cyrila a 
Metoda po sv. liturgii o 17.00 hod. sa veria
ci obce Priekopa s týmto obrazom rozlúčili 
a slávnostne ho previezli autobusom do 
farskej obce Choňkovce.

Veriaci z Priekopy
□  □  □
Dňa 5. júla 1993 bola vo farnosti Choň

kovce v rámci duchovnej obnovy veľká 
radosť. Správca farnosti o. Juraj Kačala a 
veriaci obce za zvukov hlaholu zvonov pri
vítali obraz Klokočovskej Panny Márie. Pri
niesli ho veriaci z Priekopy. Po prevzatí 
obrazu veriacimi z Choňkoviec putoval ob
raz do cerkvi, ktorá je zasvätená sviatku 
Zvestovania Panny Márie. Za spevu ma
riánskych piesní bol uložený do chrámu. 
O. Kačala za spoluasistencie bohoslovcov 
odslúžil sv. liturgiu a po skončení sv. litur
gie moleben k presvätej Bohorodičke.

Choňkovčania Matku Božiu neopúšťali

Dňa 2. júla 1993 na sviatok Rúcha pre
svätej Bohorodičky zavítal obraz Kloko
čovskej Panny Márie do neveľkej obce 
Priekopa. Táto obec je filiálkou farnosti 
Choňkovce. Už niekoľko dní pred prícho
dom tohto svätého obrazu sa mládež 
schádzala v miestnom chráme Narodenia 
presvätej Bohorodičky a nacvičovala pro
gram na túto milú slávnosť. V piatok popo
ludní sa ľudia začali schádzat do chrámu, 
kde sa uskutočnila prvopiatková svätá 
spoveď.

Niekoľko minút po 18.00 hodine vyrazil 
slávnostný sprievod z chrámu a za hlaholu 
zvonov smeroval k miestnemu cintorínu na 
dolnom konci obce, kde sa stretli s veria
cimi z farnosti obce Koromľa, ktorí priniesli 
obraz Panny Márie z Kolibaboviec. Po pri
vítaní obrazu sa všetci pobrali do chrámu, 
kde sa spoločne zúčastnili sv. liturgie, kto
rú slúžil o.Pavol Dancák ml., správca far
nosti Koromľa, spolu so správcom farnosti 
Choňkovce o.Jurajom Kačalom. Po sv. li
turgii si uctili Pannu Máriu molebenom a 
veriaci farnosti Koromľa sa rozlúčili s obra
zom. Preplnený chrám začal sa uvoľňovať. 
Dňom i nocou prichádzali veriaci do miest
neho chrámu, aby si tento obraz uctili. Na 
bohoslužby prichádzali veriaci v hojnom 
počte a vytrvali tu i niekoľko hodín. Mládež 
sa zapojila akadémiou k Panne Márii a
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©slávi
Vystúpením na vernisáži "Sv. Gorazd v 

dielach výtvarných umelcov", ktorou bola 
otvorená výstava venovaná ikonopisnej 
tvorbe akademického maliara Mikuláša 
Klimčáka začal svoj program účasti na 
Celonárodných oslavách sv. Gorazda v 
Kútoch v Senickom okrese v dňoch 
24.-25. júla starosloviensky Zbor pri kated
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešo
ve. Spomínaná výstava majstra Klimčáka, 
na ktorej prostredníctvom tapisérie, malieb 
a grafiky tento vzácny umelec predstavil 
zbierku svojich diel a ikon, bola tým naj
vhodnejším vstupom do dvojdňových v po
radí už štvrtých osláv sv. Gorazda - tejto 
veľkej osobnosti našich veľkomoravských

dejín, nástupcu sv. Metoda na arcibiskup
skom stolci. Hlavným bodom programu 
prvého dňa pobytu zboru na tomto po
dujatí bola jeho účasť na staroslovienskej 
sv. liturgii celebrovanej pomocným pre
šovským biskupom Mons. Milanom Chau- 
turom, CSsR na námestí tohoto 
svojrázneho záhorackého mestečka. Na 
záver sv. liturgie otec biskup posvätil ikonu 
sv. Gorazda, dar akad. maliara Mikuláša 
Klimčáka, ktorá potom bola umiestnená v 
miestnom rímskokatolíckom kostole. K 
myrovaniu, ktoré po posviacke obrazu na
sledovalo, pristúpila prevažná časť prítom
ných účastníkov služby Božej. V kázní ot
ca biskupa Chautura zaujala najmä

myšlienka o význame osobnosti sv. Go
razda, keď povedal: Sv. Gorazd, verný 
žiak sv. Cyrila a Metoda, zachoval od
danosť a poslušnosť Rímu. Odkaz jeho 
života a diela je súčasťou nášho národ
ného kultúrneho dedičstva. Zdôraznil zá
roveň, že národ, ktorý si nectí svojich 
apoštolov, svojich svätcov, je odsúdený k 
úpadku a strate národnej hrdosti.

Celonárodné oslavy pokračovali na dru
hý deň v nedeľu slávnostnou sv. omšou 
celebrovanou pomocným biskupom 
trnavským Mons. Dominikom Tóthom za 
účasti predstaviteľov kultúrneho života a 
štátnych orgánov. Pozdrav prezidenta re
publiky Michala Kováča tlmočil prítomným 
účastníkom osláv vedúci jeho kancelárie a 
poradca Ján Klepáč. V umeleckom prog
rame, ktorý nasledoval po sv. omši, vys
túpil zasl. umelec Gustáv Valach, 
spevokol Cantus z Bratislavy so sólistami 
SND Vladimírom Kubovčíkom a Jarosla
vom Dvorským a s výberom liturgických 
skladieb sa v závere programu predstavil 
aj prešovský katedrálny zbor. Pri premiére 
hudobnej básni sv. Gorazd v podaní spe
vokolu Cantus bol osobne prítomný jej au
tor, hudobný skladateľ Tibor Andrašovan.

Slová uznania a vďaky vyslovené zo 
strany organizátorov osláv na adresu pre
šovského spevokolu svedčia o jeho dobrej 
reprezentácii našej gréckokatolíckej cirkvi 
a východného obradu na tomto podujatí.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Slávnosť v Habure
Slávnostnú svätú liturgiu pri príležitosti 
450-teho výročia prvej písomnej zmien
ky o obci Habura slúžil v miestnej cerk-
vi otec biskup Mons. Milan Chautur, 
CSsR, dňa 11. júla 1993.
Svätou liturgiou poďakoval Pánu Bohu 
za milosti a všetky dobrodenia, ktoré 
nám preukázal Pán a ktoré udelil veria
cemu ľudu. V tejto farnosti pomocný 
biskup o. Mons. Milan Chautur, CSsR, 
aj istý čas pôsobil.

V predošlom  čísle Slova sine  
priniesli správu o odpustovej slávnosti 
v Stropkove. Teraz sa k nej vraciam e s 
výzvou.

V záverečnom  slove správca farnosti 
o. V asilík  a v iceprovinciá! redem pto- 
ristov o. Čajka oboznám ili veriacich s 
výstavbou  kláštora, ktorého základy  
sú už položené, aby podľa svojich mož
nosti pom ahali pri jeho  výstavbe. I 
tou to  cestou vyzývam e veriacich  
ochotných pom ôcť finančne, aby svoje  
dary posielali na č.ú. 10001758-619  
SŠSP v Stropkove, alebo na adresu  
G réck.kat. farského  úradu v Stropko
ve. Za vaše dary vyprosujú  Pán Boh 
zaplať a na ďalšie stretnutia  sa tešia  
otcovia redem ptoristi zo  Stropkova.

Sympózium o rehoľnom živote
V dňoch 5. až  9. 7. í 993 sa u sku točn ilo  

"Sympózium o rehoľnom  živote" pre rehoľnice v 
Bratislave. O rganizátorom  bo la  K onferencia  
vyšších predstavených na Slovensku v spolupráci s 
otcami jezuitmi. Sym pózia sa zúčastn ilo  p rib ližne  
300 sestier z 26 kongregácií a rádov na S lovensku. 
Program sympózia bol bohatý. Z ačínal ráno o 8.00 
h. spoločnými rannými chválam i a prednáškou v 
kostole jezuitov. Potom sm e sa presunuli do 
Cirkevnej základnej školy m atky A lexie  sestie r 
Notre Dáme, kde sme v 12-15 členných skupinách 
pracovali za účasti anim átora - n iek to rého  otca  
jezuitu. Po hodinovej rozprave sm e sa opäť 
presunuli do kostola jezuitov a sestry predniesli 
výsledky diskusie prostredníctvom zástupkyne  
skupiny. O 11.00 h. nastal najdôležitejší okam ih 
dňa - sv. omša, ktorú koncelebrovali o tcovia jezuiti 
za účasti niektorého z biskupov, ktorí nás navštívili 
a skrze homíliu sa k nám  prihovorili. Boli to o. 
biskup Kaľata, o. biskup. H rušovský a o. biskup. 
Baláž, ktorý nám posledný deň predniesol 
prednášku na tém u: M oja predstava o službe reh. 
sestry dnes. Po nej odpovedal veľmi pravdivo a 
otvorene na naše otázky.

Témy prednášok boli veľm i starostlivo 
pripravené a pojednávali: o biblických základoch

reh. ž ivo ta , o tom , ako  sa rodí sp iritualita , o 
agg iom am en te  dnes, o zák ladných  prvkoch a 
prioritách  reh. form ácie, o dialógu ako  fo rm e reh. 
poslušnosti, o reh. živo te  v C irkvi. T ém y 
odprednášali o tcovia jezuiti: V árii, K rapka, Šatu ra , 
C sontos, B unček , M iškovi č a H udáček.

Poobede nasledoval obdobný  p rogram , t. j .  
p rednáška a práca v  skupinách a v p restávkach sm e 
sa presúvali centrom  B ratislavy š ty rik rát denne, čo  
bo lo  v istom slova zm ysle  m anifestáciou  
zasvä teného  života v hlavnom  m este. Pripom ínalo  
mi to  h istorku zo  ž ivo ta  sv . Františka z  A ssisi, 
k torý  vyzval svo jho  spolu hra ta , aby  sa p richysta l, 
že idú do  m esta kázať. O ni sa v šak  m lčky prešli cez  
m esto. K eď  sa vrátili dom ov, b ra t sa  ho  pýtal:"A  
kedy budem e kázať?" On mu odpovedá l:"Bra t ku , 
práve sm e kázali."

R ehoľný život je  znam ením , ž e  sa rehoľník 
celkom  dal do  B ožích rúk. C hce vyjadriť, že Boh je  
najvyššie  dobro , preto  sa zrieka v chudobe  
všetkých  pozem ských dobier. C hce vyjadriť, že 
Boh je  najvyšší partner v láske, preto sa z riekne  
m anželstva. Sľubmi sa z riekne aj toho, že bude  
slobodne rozhodovať o svojom  živo te  tak, že sa  
podriadi "regule" a v rám ci nej predstaveným .

s e s tra  R eg ina
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HOVORIL 
V PODOBENSTVÁCH
Zopakujeme si Ježišove slová: "Kto má, tomu bude pri

dané a bude mať nadbytok. Ale kto nemá, tomu bude odo
brané aj to, čo má."

A nepovedal to iba raz. V súvislosti so zrnom a pôdou sa 
to zdá jasné. Kto príjme Slovo Božie ochotne a odovzdane, 
ako dobrá zem zrno, tomu sa všetko zmnohonásobí. K úrod
nosti zeme sa pridá i slnko a vlaha, aby zo zasiateho zrna 
vykúzlili bohatý klas. Kto však to Slovo neprijal, stratí aj to, čo 
mal, podobne ako stráca svoj zmysel a svoju hodnotu úrod
nosť zeme, ak do nej nebolo zasiate zrno. Tá podobnosť s 
prírodou je skutočne veľmi výrečná.

Znovu sa tu ponúka prirovnanie: náš rozum a naša chá- 
pavosť majú zmysel len vtedy, ak sú otvorené Kristovmu 
Zjaveniu. Rovnako tak ako úrodnosť zeme má zmysel iba vo 
vzťahu k zrnu, ktoré do nej bude zasiate. Pokiaľ to zjavenie 
prijmeme, nádherne sa rozvinie aj naša ochotná múdrosť, tak 
ako sa v klase rozvinie bohatá úrodnosť zeme. Bez zjavenia 
sa naša "múdrosť" mení v prázdnu špekuláciu, zbytočnú a 
nezmyselnú, a stávame sa intelektuálnymi mŕtvolami, ktorým 
nemôže byť nič zjavené.

Je to teda takto: kto má ochotu do úrodnej zeme prijať 
semeno Ježišovho Posolstva a rozvíjať ho, tomu bude mnoho 
dané, všetko sa mu zmnohonásobí. Kto tu ochotu nemá, 
stane sa sám sebe zbytočným a jeho "múdrosť' mu bude k 
ničomu. Lebo práve ochota do dôsledkov prijať zjavenú prav
du, činí človeka pokorným a maličkým - a teda schopným žiť 
novým životom. To je tá chápavosť srdca, bez ktorej by 
všetko zostalo prázdne a hluché.

Je priamo nepochopiteľné, ako slepo a bez záujmu stojí 
neraz múdry, inteligentný, vzdelaný človek pred tajomstvom 
života. Ako by neišlo o nič, ako by to bolo menej dôležité než 
najnovšie výsledky futbalovej ligy.

Len Boh môže vedieť, kto a prečo je chápavý alebo 
nechápavý, pozorný či ľahostajný až odmietavý k Božiemu 
Slovu. Ten ortieľ je však jasný: jednému sa pridá, druhému 
sa odoberie aj to, čo mal.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ
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Obrázkový gréckokatolícky kalendár 1994
Redakcia ča
sopisu Slovo 
vydala fa
rebný, násten
ný obrázkový 
gréckokatolícky 
kalendár, ktorý  
Vám  chce slúžiť v 
novom  roku k n a 
plneniu každého prež i
tého dňa v láske a po 
koji. K alendár si m ô
žete zakúpiť v predájňach 
Byzant a v  každej farnosti 
našej d iecézy. C ena jed n éh o  
kalendára je  30 Sk. K alendár 
m á rozm er 32x22 cm . Z ahrňuje 
v sebe okrem  cirkevného vý- 
chodného kalendára  aj obč ian 
sky. C hcem e upozorniť na ľahkú 
orientáciu. Č erveným  sú naznače
né nedele, p rikázané sv iatky  a št. 
sviatky. Veľkým i p ísm enam i č iernej 
farby sú naznačené doporučene a ne 
prikázané sviatky. V erím e, že tento kalen
dár nebude chýbať v  ž iadnej d om ácnosti.

Nájdenie s v. 
Kríža
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Pozvanie na púť do Ľutiny
V čase prevratných zmien vo svete nás Panna Mária chce 

zhromaždiť ako svoje roztratené deti na mnohých miestach sveta.
Pre nás všetkých musí zaznieť je j pozvanie do Ľutiny k  vzájom

nému zjednoteniu na modlitbách pri nohách je j Syna ako výzva k 
účasti. Berme vážne túto dobu, keď  sa hriech a zlo tak rozmáha a 
svojou kajúcnou púťou na naše diecézne pútnické miesto do Ľutiny 
prejavme svoj úprimný vzťah k  Márii, ktorá je  znamením a zá
chranou pre túto dobu, plnú napätí a rozporov vo svete.

Zvlášť vyzývame a povzbudzujeme našu mládež, aby svojou 
angažovanou účasťou na púti priniesla Márii svoj dar vďačnosti a 
predniesla je j svoju dôvernú prosbu, aby ona bola všetkým mla
dým vzorom a sprievodkyňou v živote.

Nech táto diecézna púť do Ľutiny sa stane dôstojnou repre
zentáciou a zviditeľnením našej cirkvi. Panna Mária Ľutinská na 
nás čaká, aby nás doporučila svojmu Synovi. Pripravujeme sa na 
stretnutie s nou a pamätajme na to každú nedeľu.

Odpustová slávnosť bude m ať bohatý duchovný program, kto
rý  vyvrcholí slávnostnou koncelebrovanou sv. liturgiou 29. augusta 
1993 o 10. h na Ĺutinskej hore.

LUTINA ’ 93 
Program odpustovej slávnosti Panny Márie 

v Lutine 28. a 29. augusta 1993 
BAZILIKA MARIÁNSKA HORA
SOBOTA (28. augusta 1993) SOBOTA (28. augusta 1993)
16.00 h Sv. ruženec 14.30 h Svätenie vody
17.00 h Sv. liturgia 16.30 h Mariánsky moleben
19.00 h  Program mladých 17.00 h Večiereň 
21 .OO h Sv. liturgia 18.00 h Sv. liturgia
22.00 h Program rusínskej mlá- 19.30 h Program mladých 
deže. 22.00 h Krížová cesta
23.00 h Mariánsky moleben NEDEĽA (29. augusta 1993) 
NEDEĽA (29. augusta 1993) 0 .0 0  h Sv. liturgia
0.00 h Sv. ruženec 2.00 h Sv. ruženec
4.00 h Sv. liturgia 3.00 h Eucharistická pobožnosť
6.00 h Sv. liturgia 4.30 h Utiereň

5.30 h Sv. liturgia 
Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia od soboty od 15.00 hodiny.

<3Mjronm krzía
PONÚKA ZÁJAZDY S NÁBOŽENSKOU 
TEMATIKOU S DUCHOVNÝM OTCOM

ŽENEVA-LURDY-TURÍN
19.-24.8.1993; 16.-24.9.1993; 7.-12.10.1993 Cena 3500.- Sk - 2x 

ubytovanie, 1x polopen., 1x večera, poistenie, kňaz, sprievodca, do
prava

BENÁTKY-RÍM-ASSISI-SAN MARÍNO
12.-17.9.1993; 19.-24.9. 1993. Cena od 2 950.- Sk 
26.9.-1.10.1993; 3.-8.10.1993; 17.-22.10.1993. Cena3200,-Sk2x 

ubytovanie, +x polop. 1x polop. 1x večera, poistenie, v 2. a 3. post. 
izbách s príl. sprievodca, doprava

LURDY-FATIMA-MONTSERRAT-BARCELONA  
16.-25.9.1993. Cena: 7 200,-Sk hot. ubytovanie, 4x polopenzia, +x 

večera, poistenie, sprievodca, kňaz, klimatizovaný autobus 
LURDY-FATIMA-MADRID-MONTSERRAT-BARCELONA  

9.-20.9.1993. CENA: 8 200,-Sk hotelové ubyt. - 5x polopenzia, 
poistenie, sprievodca, kňaz, doprava

SVÄTÁ ZEM-IZRAEL - letecká doprava 
14.-22.9.1993 CENA: 21 990.- Pri ucelenom kolektíve sú výhodné 

zľavy, ale aj možnosť vlastného termínu. Nástup účastníkov po trase: 
Prešov-Bratislava.

Galatour - cestovná kancelária v Dome kultúry odborov 
080 01 Prešov

Milí čitatelia, oznamujeme tým, ktorí dostávajú Slovo od nás 
poštou, že PNS nám povolila podávať výtlačky Slova ako novinové 
zásielky. Od Slova 16 ich budeme tak k Vám už expedovať.
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