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Moronci thci! - Príď, Pane Ježišu!
Tento starodávny aram ejský pozdrav
zachytený v prvom liste svätého Pavla
Korinťanom (16,22) a vep ilóg u Zjavenia
svätého Jána (22,20) bol vyjadrením ra
dostnej túžby prvých kresťanov po sľú
benom druhom príchode Kristovom.
"Vždy, ketf budete jesť tento chlieb a
piť tento kalich, zvestujete Pánovu
smrť, kým nepríde (1 Kor 11,26). 'T e n to
Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba,
príde tak, ako ste ho videli do neba
odchádzať" (Sk 1,11). "Ustavične sa ra
dujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Vaša miernosť nech je známa všetkým
ľuďom. Pán je blízko" (Flp 4,4-5). Tieto
a mnohé iné výroky Sv. písma boli pre
veriacich prvotnej cirkvi zdrojom ra
dostnej nádeje skorého druhého prí
chodu Pánovho, ktorá upevňovala
kresťanov aj v ťažkých skúškach pre
nasledovania počas prvých troch sto

ročí. A po Milánskom edikte r.313, kedy
cirkev dostala slobodu a kerf sa začali
rozmáhať viaceré kristologické bludy,
začal slabnúť tento zdroj radosti z blíz
keho Pánovho príchodu, pretože záu
jem o Krista sa preniesol do polem ík a
zápasov s bludnými náukami. Lenže
druhý príchod Pánov je stále aktuálny
nielen v jeho návrate ako večného sud
cu na konci časov, ale ako stále pô
sobiaceho a zjavujúceho sa v priebehu
dejín ľudstva, kerf sám povedal: "A hľa,
ja som s vami po všetky dni až do skon
čenia sveta" (Mt 28,20).
A my dnes opäť stojíme pred ra
dostnou udalosťou osláv prvého Pá
novho príchodu, kerf prišiel ako svetlo
do tm y ľudských dejín, to tm y ľudskej
biedy, zloby a hriechu. K takejto spo
m ienke na minulý zážitok prvého prí
chodu Krista na svet si ešte viem e

vzbudiť aspoň aké-také radostné pocity
spojené s milými spom ienkam i na naše
detstvo. Ale položm e si úprimne každý
sám sebe otázku, mám v sebe naozajs
tnú radosť, akú mali prví kresťania z
jeho druhého príchodu? A ako si jeho
druhý príchod vôbec predstavujeme?
Ale to hádam ani nie je tak dôležité, akú
mám e predstavu, ale omnoho dôleži
tejšie je, aký vediem e vlastný život. Ži
jem e v tm e alebo vo svetle? Prispô
sobili sme sa už celkom životu v tme a
utekáme pred Kristovým svetlom, aby
sm e nemuseli nič na svojom živote me
niť?
V
prírode je znám y jav, že mnohé ži
vočíchy, ktoré stále žijú v prítmí, alebo
v úplnej tme (jaskynné, alebo morské
hlbinné druhy), buď nemajú vyvinuté
zrakové orgány, alebo ich majú veľmi
(Pokračovanie na 2.str.)
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ÚMYSLY

LITURGICKÝ
KALENDÁR
NA D E C E M B E R 1 9 9 3
1S
2Š
3P
4S

Naum, prorok
Habakuk, prorok
Sofoniáš, prorok
Barbora, velkomučenica

5N

DVADSIATASIEDMA NEDEĽA
PO ZSD, Sáva, vyznávač, Hl.
2, ut.: e v. 5

6 P SVÄTÝ OTEC MIKULÁŠ
7 U Príprava na sviatok
Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, Am bróz, biskup
8 S NEPOŠKVRNENÉ POČATIE
PANNY MÁRIE
9 Š Anna, sv. žena
10 P Minas, Ermogén a Eugraf,
mučeníci
11 S Daniel, úctychodný
12 N

NEDEĽA SV. PRAOTCOV,
Spiridon, biskup, Hl. 3, ut: ev.
6

13 P
14 U
15 S

16 Š
17 P
18 S

Eustrat, A uxent a spoločníci,
mučeníci
Tyrs a spoločníci, mučeníci
Zakončenie sviatku
Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, Eleuter, b iskup
a mučeník
Ageus, prorok
Daniel, prorok
Šebastián a spoločníci, mučeníci

19 N NEDEĽA PRED NARODENÍM
PÁNA - NEDEĽA SV. OTCOV.
B onifác, mučeník, Hl. 4, ut.:
ev. 7
20 P

21
22
23
24

U
S
Š
P

25 S

Príprava na sviatok
Narodenia Pána, Ignác,
biskup a m učeník
Juliana, mučenica
Anastázia, mučenica
Krétski mučeníci
Predvečer Narodenia Pána,
Eugénia, mučenica
NARODENIE NÁŠHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA

26 N NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA, ZBOR PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY A SVÄTÉHO
JOZEFA, Hl. 5, ut.: ev.8
27 P

SVÄTÝ ŠTEFAN,
PRVOMUČENÍK
28 U Nikomédski mučeníci
29 S Betlehemské neviniatka
30 Š Anízia, mučenica
31 P Zakončenie obdobia po
sviatku Narodenia Pána,
Melánia, úctyhodná
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APOSTOLATU MODLITIEB
NA D E C E M B E R

1. A by sa snúbenci pri príprave na sviatosť manželstva vedeli spoliehať na milosť
Ježiša Krista, a tak m ohli dôsledne žiť hodnoty vernej a plodnej lásky.
2. A by sa pri príležitosti 150. výročia m isijného diela Ježišovho detstva náležite
ocenila účasť detí na m isijnom apoštoláte.
3. Aby adventné dni pokánia o č is tili kresťanský ľud a p rip ra vili ho na prehĺbené
slávenie vianočných sviatkov.
4. Srdce Ježišovo, odporúčam e ti kňazov chudobných, starých, chorých a od
kázaných na pomoc iných.

Mcircinci thci! - Príď , P one Ježišu!
(Pokračovanie z 1. str.)
zakrpatené, čím sa vlastne prispôsobili
životu v tm avom prostredí. Ak náhle
zasvietim e silným svetlom na také ži
vočíchy, tie, čo majú zakrpatený zrak,
utekajú pred svetlom a čo zrak vôbec
nemajú, nemôžu naň už vôbec ani rea
govať.
Aký je náš vnútorný duchovný zrak?
Viem e ešte na Kristovo svetlo zarea
govať, prijímame ho, hľadáme ho, aby
sm e videli, kam kráčame, alebo pred
ním utekám e ako krt do tm avých pod
zem ných dier nášho pohodlia?
"A svetlo vo tm ách svieti a tm y ho
neprijali" (Jn 1,5). "Ja som svetlo sveta.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo
tm ách, ale bude mať svetlo života" (Jn
8,12). Aké je to vlastne svetlo? To, ktoré
osvecuje každého človeka prichádza
júceho na tento svet, svetio nezávislé
na čase, ktoré sa dalo v tele a v čase
spoznať a zažiarilo pastierom, viedlo
mudrcov. Svetlo, ktoré bolo od počiat
ku na svete, prostredníctvom ktorého
povstal svet, ale svet ho nepoznal.
Svetlo, ktoré prišlo do svojho vlastného
a vlastní ho neprijali. Zo Sv.písma mô
žem e vyvodzovať, aký nádherný bude
asi Kristus pri svojom druhom prí
chode. Naznačil nám to na hore Tábor
pri svojom premenení, keď sa ukázal
trom svojim apoštolom v žiarivom svet
le svojej nebeskej slávy. A k už tu dnes

žijeme vo svetle Kristovom, stretnutie s
nim bude nádherné a radostné. Stret
neme sa s ním vo svetle, ktoré nás bude
k sebe priťahovať ako magnet, aby nás
objal svojou láskou. Ak však žijeme vo
tme a odm ietam e Kristovo svetlo, stret
nutie s ním bude pre nás svetelným
šokom, ktorý neznesieme a pred kto
rým sami utečiem e do tmy, z ktorej už
niet návratu do svetla. A to bude potom
našou vlastnou vinou naše vlastné ne
šťastie.
Ježiš nám preto hovorí: "Dokiaľ máte
svetlo, verte v svetlo, aby ste bo li syn mi
svetla" (Jn 12,36).
Marana tha - Príď, Pane Ježišu, je teda
aj pre nás aktuálny pozdrav, ktorý má
vyjadriť našu radosť, že kedykoľvek
Pán príde aj v mojom živote, moje stret
nutie s ním bude mojím definitívnym
šťastím a radosťou. Ak pri tomto stret
nutí Kristus spozná svoje svetlo v nás,
prizná sa k nám a my spoznáme Krista
v jeho svetle. Preto nech aj blížiace sa
Vianoce sú pre nás všetkých výzvou
vymaniť sa z tm y našich hriechov, prijať
do seba svetlo Božieho odpustenia a
jeho milosti a potom aj oslava jeho pr
vého príchodu medzi nás, oslava
Vianoc, bude naozaj pravou radosťou
pre všetkých nás dnešných kresťanov.
Vydajm e toto radostné svedectvo
Kristovho svetla tom uto svetu!
o.RNDr. Jozef VOSKÁR

O cnosti

kánie už nebude mať cenu: Hľa, teraz je
milostivý čas, teraz je deň spásy (2 Kor 6,2).

□

Nasleduj cestu tých, ktorí išli pred tebou,
cestu zriekania sa seba samého. Začni dnes,
nečakaj, až budeš mať vo všetkom jasné.
Usiluj sa o veľké cnosti, malé nezanedbávaj.

□

Prosím vás pre lásku nášho Pána Ježiša
Krista, ktorý sa obetoval za naše hriechy:
začnime sa už konečne starať o svoje duše,
oplakávať márnosťminulého života, bojovať o
budúci život.

□

Nezostávajte v nedbalosti a ľahostajnosti,
chráňte sa márnenia času v lenivosti a ne
odkladajte začiatok na zajtrajšok alebo na
neskorší čas. Lebo by sa mohlo stať, že ten,
ktorý bude od nás žiadať bilanciu nášho ži
vota, by nás našiel nepripravených, bez dob
rých skutkov. Potom by bol zbytočný plač a
ľútosť nad nedobre prežitým časom, ke ď po

□ Cnosť sa nijako nemôže zakoreniť do du
še, k e ď ju neočistíš od akéhokoľvek prachu,
ale predovšetkým od závisti.
sv.Bažil Veľký

□

K e ď chceme dosiahnuť nebeské kráľov
stvo, musíme sa nielen oslobodiť od hriechu,
ale tiež cvičiť sa v cnostiach.

□ Cnosti nás povznesú do tej pôvodnej krá
sy, ktorou sa človek vyznačoval, keď bol
stvorený na obraz a podobu Boha.
Cnosťje nesmrteľná a nepremožiteľná.

□
□

Cnosťje v tom, aby sme pohŕdali všetkým
ľudským, vždy pamätali na budúce, nepútali
sa na nič pozemské, ale uvedomovali si, že
toto všetko je iba tieň a sen a nakoniec je to
ničomné.
s v. Ján Zlatoústy
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H l Ut H l
V decembri máme druhý najväčší marián
sky sviatok - NEPOŠKVRNENÉ POČATIE
PANNY MÁRIE. Naši predkovia grécko-katolíci začali tento sviatok svätiť už v 5. storočí.
Pápež Pius IX. 8. XII. 1854 vyhlásil Nepo
škvrnené Počatie Panny Márie za pravdu vie
ry. Svojím vnútorným inštinktom cítili, že Mat
ka Syna Božieho má byť bez hriechu, a preto
začali svätiť tento sviatok už dávno pred jeho
vyhlásením.
Túto pravdu o Nepoškvrnenom Počatí
vyhlásil nasledovnými slovami: "Preblahoslavená Panna Mária bola v prvom okamihu
svojho počatia ochránená od každej škvrny
dedičného hriechu jedinečnou výsadou vše
mohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Je
žiša Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia".
Aby sme tieto slová lepšie pochopili, musíme
sa preniesť do obdobia, keď Boh stvoril pr
vého človeka.
O stvorení prvého človeka, Adama, hovorí
Sväté písmo. A riekol Boh “učiňme človeka
na náš obraz, nám podobný" (Gn 1,26). A
človek je obrazom Božím podľa nesmrteľnej
duše, rozumu a slobodnej vôle. Sväté písmo
nám tiež pripomína, že Boh dal prvým ľuďom
aj nadprirodzené dary, ktoré im podľa ľudskej
prirodzenosti nepatrili. K týmto nadprirodze
ným darom patrila milosť posväcujúca, po
mocou ktorej boli svätými a deťmi Boha a
mohli dosiahnuť večnú blaženosť. Ďalším
nadprirodzeným darom podľa Písma bolo to,
že Boh stvoril v nich t.j. v prvých ľudbch

rozumného ducha, rozumom im naplnil srd
ce" (Sir 17,6). Z tejto múdrosti Adam vedel
napríklad pomenovať jednotlivé zvieratá "A
nazval Adam menom všetok dobytok, všetko
vtáctvo nebeské a všetkú zver poľnú" (Gn
2 , 20 ).

Okrem týchto napdrirodzených darov vzťa
hujúcich sa na dušu, Boh dal prvým ľudbm aj
mimoriadne dary, ktoré sa vzťahovali na telo.
K týmto darom patrilo, že nikdy nemali zom
rieť, nepodliehali chorobám, bolestiam, ktoré
sú predzvesťou smrti. Všetky tieto mimoriad
ne a nadprirodzené dary mali po prvých ľu
ďoch zdediť aj ich potomkovia, všetci ľudia.
Lenže pre hriech, ktorí spáchali prví ľudia,
všetky tieto dary stratili nielen pre seba, ale aj
pre svojich potomkov. V dôsledku toho sa
nemohli už dostať do neba, lebo už neboli
svätí, podliehali chorobám, utrpeniu, smrti a
rozum sa im zatemnil. Vôľa im oslabla, bola
vystavená pokušeniam a stala sa náchylnou
na zlé. Všetky tieto následky prvého hriechu
zdedili aj potomkovia prvých ľudí, okrem Bo
horodičky, ktorá zásluhou Ježiša Krista bola
jedinečnou božou výsadou uchránená od de
dičného hriechu.
Natíska sa otázka, ako sa to stáva, že sa
ľudia rodia v dedičnom hriechu, t.j. s dušou
bez milosti Božej? Boh v okamihu počatia
nového života v lone matky, vkladá do neho
dušu, avšak táto nie je svätá, ale v stave
dedičného hriechu. Možno sa niekto spýta, či
Boh nekonal proti svojej spravodlivosti, keď

Damián POĽOMSKY

CH R A M Y
Citlivou rukou si porozsieval
svoje chrámy, PANE.
Majestátne i učupené
nemo svedčia o Tvojej sláve.
Prežili radosť i útrapy,
odolali i zubom červenej šelmy,
čo požierala lásku
a tešila sa z každej ulovenej
duše.
Vydržali i nenávisť,
čo kráčala okolo poradovým
krokom,

aby dokorán otvorili svoje
dvere tým,
čo už neverili nikomu a ničomu.
Lebo všetci ti zabudli,
že nad všetkým je Tvoja silná
ruka
a že v tých Kamenných oázach
prebývaš Ty, Bože.
Ty a Tvoja nekonečná láska.
Gréckokatolícky chrám v Ďurďoši

vložil pri počatí do človeka dušu bez milosti
posväcujúcej? Boh vzal od človeka len to,
načo nemal právo. V e ď milosť posväcujúca
je mimoriadnym darom Božím a dary nie sú
povinné.
Len Bohorodička bola jedinečnou výsadou
Boha ochránená od dedičného hriechu. Ten
to mal aj jej dušu poškvrniť, lebo aj ona po
chádzala od prvých ľudí. lenže Boh svojím
zásahom neodovolil aby "Nevesta Otcova",
ako ju oslovujeme na sviatok jej narodenia na
večierni, a matka jeho Syna bola poškvrnená
dedičným hriechom. V okamihu jej počatia v
tele matky Boh vložil do jej duši aj milosť
posväcujúcu. Jej duša bola od samého za
čiatku svätá, nebol na nej hriech. S milosťou
posväcujúcou dostala Bohorodička aj rozum
naplnený múdrosťou. O tom svedčí aj hymna,
ktorú vyslovila, keď navštívila Alžbetu "Velebí
duša moja Pána". Okrem rozumu dostala aj
vôľu, ktorá ju chránila od sklonu ku hriechu.
Pohotovo preto aj poslúchla Boha slovami
"Hľa, služobnica Pána, nech sa ml stane pod
ľa tvojho slova" (Lk 1,28). Jej vôľa vedela
ovládať telo a preto nemohla hrešiť.
Okrem týchto nadprirodzených darov Boh
dal Bohorodičke aj mimoriadne dary, vzťa
hujúce sa na telo. Základom týchto mimo
riadnych výsad bola dôstojnosť materstva
Syna Božieho. Prvým dôsledkom materstva
bolo, že bola milosťou plná. Milosťou plná
znamená, že Mária bola v takej milosti Božej,
v akej mohol byť tvor Boží. Bohorodička svo
jou svätosťou prevýšila anjelov a všetkých
svätých. O tom veľmi výstižne svedčia slová
cirkevnej piesne: "Čestnejšia si ako cherubini
a neporovnateľne slávnejšia ako serafini.
A prečo svätíme sviatok zosnutia, keď Bo
horodička nemala zomrieť? Príčinou smrti
Bohorodičky nebola choroba, ale láska a
túžba po milovanom Synovi, s ktorým sa už
chcela stretnúť. O tom svedčia slová Svätého
písma "Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské,
ak by ste našli môjho milého, nože mu po
vedzte, že som ochorela od lásky k nemu"
(Vel 5,8). Ona tiež chcela zomrieť ako jej Syn.
Ďalej si môžeme položiťotázku "Ako mohla
trpieť, keď bola ochránená od dedičného
hriechu, kedže utrpenie chápeme ako trest
za hriechy. Boh nielen preto dopúšťa utrpe
nie, aby trestal ľudí za hriechy, ale aj preto,
aby človek obetavým prekonávaním utrpenia
prejavil svoju lásku k Bohu a bol príkladom
pre iných ako treba utrpenie znášať. Ježiš,
sama svätosť, trpel a trpela aj jeho Presvätá
Matka. Svojím poníženým znášaním utrpenia
učili nás, ľudí, ako máme prekonávať
utrpenie.
Naša cirkev nás učí, že svätí prosia Boha
za nás a svojimi zásluhami a prosbami nám
vymáhajú milosti, ktoré by sme my nedostali
o to väčšiu silu potom má prosba Bohoro
dičky našej "nezahanbiteľnej zástankyni a
neklamnej orodovnici" (slová paraklisu) u
svojho Syna. A Ježiš ako Syn nemôže od
mietnuť prosby svojej Matky. O tom svedčí aj
svadba v Kane Galilejskej, kde na prosbu
svojej Matky prmenil vodu na víno. Odvtedy
máme mnoho svedectiev po svete, ako Ježiš
na prosbu svojej Matky pomohol ľuďom, ktorí
sa s dôverou obrátili k Bohorodičke.
o. V. PETRAŠKO

SLOVO
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HYMNUS VĎAKY ZA NAJCENNEJŠÍ DAR
Je trinásty novem ber 1993 nevšedné ráno.
Za hlaholu zvonov a za počet
ného sprievodu biskupov a kňa
zov vstupuje do prešovskej ka
tedrály J.E. Mons. Ján Hirka, sí
delný biskup prešovský, aby
poďakoval vo svätej liturgii za
vzácny dar jubilejných sedem 
desiat rokov života a dvadsať
päť rokov služby od ustanove
nia za ordinára a apoštolského
administrátora prešovskej die
cézy.
V úvode tejto slá vn o sti privítal p o m o c
ný biskup M ons. M ilan C hau tu r, C S sR ,
vzácnych hostí, J.E .Já n a S o ko la , trn a v 
ského arcibiskup a, m e tro p o litu S lo v e n 
ska, g ré ckokatolíckeho bisku p a z M a 
ďarska M ons. K eresztesa, M ons. E d u a r
da K ojnoka, ro žň a vské h o biskupa,
Mons. R udolfa B aláža, b a n sk o b y s tric 
kého biskupa, i je h o po m o cn é h o bis
kupa M ons. P etra D ub o vskéh o , a M ons.
Jozefa Feranca, e m e ritn é h o b a n s k o 
bystrického biskupa, M ons. F rantiška
R abeka, svätia ce h o biskupa
nitrianskeho, M ons. B e rn a r
da Bobera, svä tia ce h o košic
kého biskupa, ď alej privítal
biskupa eva njelickej cirkvi,
D r.Filla, predstaviteľov UPJŠ
v K ošiciach, T e o lo g icke j fa 
kulty v P rešove, prim átora
m esta P rešova, Ing.V iliam a
S opku, a je h o zá stu p cu V la 
da B eliša, ako aj ďalších
vzácnych hostí, kňazov, re
hoľníkov, boh o slo vco v a v š e 
to k veriaci ľud. P očas svätej
liturgie sa k prítom ným pri
hovoril hom íliou M ons.M ilan
C hautur, z ktorej vyberám e.

... keď otec v rodine má
sviatok, vtedy oslavuje celá
rodina. K eď otec diecézy má
sviatok, prinajmenej pripomí
na si ho celá diecéza, ba aj
širšie okolie. Dnes náš otec
biskup dovolil, aby týmto
spôsobom sme spolu poďa
kovali za dar 70 rokov jeho
života.
Biskup je otec diecézy. Tak
ako každý iný otec má zo
svojich detí veľa radosti, ale
často veľa zármutku. A tak
ako iný otec má na starosti
svoju rodinu, on má na sta

rosti veľkú rodinu našej diecézy. I náš
nebeský Otec, ktorý má na starosti ce
losvetovú rodinu toho ťažkého a smut
ného zaznamenáva na tejto zemi viac
ako toho radostného a prítomného, ale
to je údel otcov. Prijať zodpovednosť v
každých okolnostiach a prijať na svoje
ramená kríž a ťarchu zodpovednosti za
všetkých, ktorí sú
mu zverení. Dnes
chce náš otec, otec našej diecézy,
ďakovať. Predo
všetkým za dar ži
vota prirodzeného
ale i nadprirodze
ného, ktorý mu
sprostredkovali ro
dičia tým, že ho
viedli a vychová
vali tak, že BOH
našiel v ňom za
ľúbenie a povolal
si ho do svojej
služby.
Tento dar je na
toľko úžasný, že
BOH neváhal i tú
nekonečnú cenu
vyliatie krvi svojho
syna, aby chránil
tento život, a to
nielen ten priro
dzený, ale aby
chránil večný život
v človekovi. Prišli
sme tu, aby sme
spolu s naším
sídelným
bisku
pom ďakovali za
neho. Za dar po

volania, dar kňazstva, ktoré prijal v
okolnostiach, ktoré mu veľmi skoro dali
pocítiť pravdivosť Kristových slov - nie je
učeník nad svojho učiteľa. Keď prena
sledovali mňa, budú prenasledovať i
Vás. Bol vysvätený totiž v roku 1949 a
ani nie o celý rok poznal pravdivosť a
ťarchu týchto slov. Lebo v päťdesiatom
roku bola likvidovaná Cirkev, v ktorej
prijal dar dňazstva a potom 18 rokov ani
nie vo vyhnanstve ale ani nie doma.
Osemnásť rokov hľadania Božej vôle.
Bože, ako teraz svoje kňazstvo môžem
praktizovať a aplikovať v podmienkách,
v začiatkoch, kde človek hľadá v situá
ciách, ktoré nie sú všedné každému
kňazskému začiatku. Prišli sme, aby
sme aj za tieto ťažké roky kňazstva po
ďakovali. Ďakovali BOHU, ktorý práve v
obeti kňazského života nachádza svoje
zaľúbenie, lebo práve týmto darom po
volania jeho život nabral jednoznačný
smer k BOHU - Otcovi....
Po skončení slávnostnej sv.liturgie
prečítal pozdravné telegramy gene
rálny vikár o.Ján Gajdoš. Z nich vy
beráme:
Blahoprajný telegram poslal Svätý
Otec Ján Pavol II., rímsky pápež, pro
stredníctvom prefekta štátneho sek
retariátu Angela Sodana s týmto zne
ním: "Keď nadišiel šťastný deň spo
mienky Tvojho narodenia, najvyšší
veľkňaz s bratskou láskou blahoželá
Tebe, ktorý si pri plnení služby Cirkvi
údatne vytrval a ktorý si mnohé proti
venstvá a utrpenia vytrpel, vyprosuje
Ti od Pána mnohonásobnú odmenu a
nebeské dobrá. Ako zjavný dôkaz
svojej láskavosti Ti udeľujem apoš(Pokračovanie na 5. str.)
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tolské požehnanie a tiež

prešovskému

spoločens

tvu,"
Angelo, kardinál S odáno
Ďalší pozdrav je od A chila
Silvestriniho, prefekta pre
východné cirkvi:

"Pri tejto vzácnej príleži
tosti Vašich narodenín vy
jadrujem v mojom osob
nom mene a v mene celej
kongregácie pre východné
cirkvi vrelé blahopriania
Vašej excelencii spolu s
úprimnou a hlbokou vďa
kou za Vašu dlhodobú obe
tavú službu cirkvi. Vypro
sujem Vám milosti a ne
beské požehnanie Vašej
osobe i celej prešovskej
eparchii."
Achiles kardinál S ilvestrini

Blahoprajný telegram poslal aj
Giovanni Kopa, apoštolský nuncius
pre Českú a Slovenskú republiku z
Prahy, ktorý sa zároveň ospravedl
nil, že kvôli vizitácii nemohol prisť
osobne.
V krátkom príhovore zablahoželal J.
E. Mons. Jánovi Hirkovi za sloven
ských biskupov Mons. Ján Sokol, ar
cibiskup trnavský, a za dekanov pre
šovskej diecézy o. Pavol Chanat.
Na záver tejto slávnosti sa prihovoril
všetkým prítom ným ju b ila n t M ons.Ján
Hlrka.

Jedná indická modlitba hovorí:
V mladosti: Bože, daj mi silu zmeniť
svet!
V pokročilom veku: Bože, daj mi milosť
zmeniť mojich drahých.
V starobe: Bože, daj mi milosť zmeniť
seba.
V duchu týchto myšlienok prežívam
svoju sedemdesiatku života a dvadsaťpätku v službe nášho biskupstva. Prij
mite moje srdečné poďakovanie za účasť a prejavené dobrožičenia. Iste ča
káte, ako to prežívam ja sám tieto ju 
bileá. Uvediem niekoľko myšlienok.
Keď pozeráme na staré časopisy a
spomíname na prežité udalosti, ktoré sa
nám zdali neznesiteľné, vážne, ohro
zujúce život, hýbajúce svetom, dnes vi
díme, že už stratili svoju aktuálnosť.
Nie sme uzavretí do prítomnosti. Tá je
v stálom pohybe. Tvorí minulosť a pre
teká do budúcnosti.
Naša veľkosťje v našej núdzi, v našej
biede, lebo "sila sa v slabosti zdoko
naľuje". U Boha je to ináč. Pre neho je
večnosť stálou prítomnosťou. Večný
Boh nám v Kristovi povedal, že nás má
rád, že nás prijíma a stará sa o nás. A
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necháva čas, čaká, aby sme
dozrievali v jeho slobode k pl
nému rozhodnutiu pre neho.
Jeho láska necháva nás, aby
sme kalich nášho života vypili
po kvapkách, po dúškach.
Nevidíme na dno kalicha,
len BOH vie, kedy kalich náš
ho života bude prázdny. Z
tohto hľadiska je každý
okamih života posledný a
jedinečný, pretože vždy ide o
celé naše ja a o celého
BOHA: Za nás vyliaty raz do
dna na Kristovom kríži chce
byť znova vylievaný po
kvapkách cez nás kňazov,
biskupov i všetkých pokrs
tených. Sme jedno s NIM, s
Jeho krvou.
Sme jeho vždy. Ako ON sa
za nás vydal, chce, aby sme
sa aj my dávali za druhých a
aby sme aj čas, ktorý nám
dáva,
obetovali takýmto
spôsobom.
Kedy povieme svoje
posledné áno pre BOHA, vie len ON
sám. Nemôžeme preto odpočívať se
baisto, ako by už o nás bolo rozhodnuté.
Prajem si, aby toto spoločenstvo bolo
tak v nebi, ako je tu na zemi. Tým, že
sme pokrstení, že sme vysvätení na
kňazov, konsekrovaní na biskupov nám
nezaručuje ešte nebo. I ke ď sa oň
usilujeme z celého srdca, z celej duše,
môžeme ho stratiť. V tomto živote
dozrieva naša viera. Z povrchonosti
preniká do vnútra k stretnutiu sa s
Kristom, aby sme sa s ním raz všetci
stretli ľ naplnení nádeje a vo večnej
radosti. Ďakujem Vám všetkým za Vašu
prítomnosť na tejto slávnosti i za Vaše
blahopriania. Pomáhajme si navzájom
toto uskutočňovať.

tak uprostred našej biedy, neistoty a po
minuteľnosti smieme všetku našu sta
rosť prenechať Jemu.
Naše očakávanie i moje je nádej. Ne
vieme, čo bude zajtra, za mesiac, za
rok, ale vieme, že celé dejiny ľudstva i
jednotlivca sú dejinami Kristvoho pri
chádzania a pôsobenia. K eď prijímame
život a čas, ako Jeho príchod, potom
nás nebude znepokojovať ťarcha
minulosti, naše slabosti, hriechy, ale
nebudeme vydaní ani osudu a tme
budúcnosti.
Sme slobodní a bezstarostní v BOHU
I v pokročilom veku. Nech je tento okamih posledný alebo jedným z oka
mihov, za ktorým budú nasledovať ďal
šie. Celá láska je obsiahnutá v tomto
zmysluplnom čase. V ňom stretávame
pohľad Boží, ktorý nám chce láskyplne
Váš Ján HIRKA, biskup
dávať vo večnosti.
Pohľad Boží hľa
dá vždy naše roz
hodnutie, a preto
obsahuje v sebe
milosť aj súd.
Čas je
vždy
novou ponukou a
požiadavkou. Nie
je samozrejmos
ťou, že nám BOH
ponúka vždy nový
deň a ďalší čas.
Daruje nám ho.
Rozhodujúce pre
svet sa už stalo.
Kristus prišiel a
oznámil
kráľov
stvo milosti, milo
srdenstva, lásky,
Otcovi biskupovi blahoželali k požehnanému jubileu aj de
spravodlivosti
a
siatky ďalších osobností a veriaci mnohých farností. Za všet
spásy. K e ď nám
kých prinášame pozdra v žiakov Cirkevnej ZŠ zo Svidníka.
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Najobľúbenejším svätcom nášho národa je sv. Mikuláš. Na všetkých
oblastiach jeho osídlenia sa sotva našiel dom, v ktorom by nebol jeho obraz,
dokonca by sa hádam nenašiel ani jeden chrám v našej eparchii, v ktorom by
sa z ikonostasu nepozeral na nás tento sympatický svätec.
Hoci od jeho smrti uplynulo vyše 1500 rokov, jeho laska a štedrosť žije
dosial v pamäti miliónov ľudí a hlavne v čistých detských dušiach.
Svätý Mikuláš bol biskupom v Myrách, v provincii Lykie v Malej Ázii. V
roku 325 sa zúčastňuje na slávnom sneme v Nicei. Zomiera plný zásluh pri
vykonávaní skutkov milosrdenstva pre dušu a telo v roku 345. Pán preslávil
tohto svojho služobníka veľkými zázrakmi: z jeho rakvy vytekal hojivý
balzam a myrha, ktoré liečili rozličné duševné a telesné choroby.

Dejiny sviatku
Kult sv. Mikuláša začal sa rozvíjať v
období cisára Justiniána I. (527-565),
ktorý dal na jeho počesť vystavať veľký
chrám v Carihrade.
V
kánone na utiemi ó.decembra
ospevuje "pamiatka Mikuláša, biskupa
veľkého mesta." V gréckom časoslove z
9. stor. sa uvádza deň sv. Mikuláša ako
jeden z veľkých sviatkov.
Cisár Manuel Komnen (1143-1181)
štátnym zákonom prikázal svätiť deň sv.
Mikuláša 6. decembra. Na Západe za
viedol tento sviatok pápež Mikuláš, kto
rý dal vybudovať v Ríme chrám na
počesť tohto svätca. (658-667). Do Ne
mecka priniesla jeho kult byzantská
kňažná - manželka cisára Otta. II (973983).

na poloostrov Bari, kde sa tieto opäť
preslávili veľkými zázrakmi. Preto pá
pež Urban zaviedol v r. 1089 roku nový
sviatok na pamiatku prenesenia ostat
kov sv. Mikuláša. Tento sviatok sa osla
vuje 6. mája. Preto sa u nás ľudovo
hovorieva o "zimnom a letnom Mikulá
šovi".
Okrem spomenutých dvoch sviatkov
sv.Mikulášovi venuje naša cirkev jeho
spomienke každý štvrtok týždňa.

V bohoslužobných textoch sa ospe
vuje jeho hlboká viera, čnosti, skutky
milosrdenstva a rôzne zázraky. V našom
V
druhej polovici 11. storočia mohabyzantskom obrade oslavujeme sv.Mimedáni okupovali aj Malú Áziu aj mes kulaša ako "svietnik veľkého svetla, mi
to, kde boli uložené telesné ostatky sv. lovníka dobra, horlivého ochrancu,
Mikuláša. Talianski obchodníci v Bari
ozdobu cirkvi, pravého orodovníka,
považovali sv.Mikuláša za veľkého chválu rehoľníkov, tešiteľa všetkých tr
ochrancu moreplavcov: ukradli teda
sa sväté ostatky od mohamedánov a 9. má piacich, opatrovníka vdov a sirôt", ktorý
pomáha v každej potrebe.
ja 1097 previezli ich s veľkými poctami
Sv. Mikuláš v každom blížnom videl
samého Ježiša Krista, a preto sa tak
rýchlo a obetavo ponáhľal pomôcť mu v
každej potrebe.
Chceš byť aj ty sympatickým a dob
rým človekom? Čiň dobre ľudom, ktorí
čakajú na tvoj um a na tvoje súcitné
srdce. Príležitosti k tomu sa ti ponúkajú
vždy a všade.
Sv. Ján Zlatoústy vo svojej kázni o
almužne povedal: "Milosrdenstvo je
kráľovnou čností, ktorá povznáša ľudí
do nebeských dvorov... daj chlieb, a do
staneš raj, daj malé, a dostaneš veľké,
daj časné a dostaneš večné, daj skaziteľné a dostaneš neskaziteľné." A Kristus,
ktorý nás bude súdiť z našich skutkov
milosrdenstva, povedal: "Veru, hovorím
vám, všetko, čo urobíte jednému z mo
jich bratov, mne ste urobili".

Do našich zemí sa dostáva kult sv.
Mikuláša spolu s prijatím kresťanstva v
8. a 9. stor. Manželka kniežaťa Izjaslava
(+1076) dala vybudovať chrám a kláštor
zasvätený sv. Mikulášovi. V tomto kláš
tore sestier baziliánok prijala rehoľné
posvätenie matka sv.Teodózia Pečerského.
Gréckokatolícka eparchia v Užhoro
de vybrala si za mocného ochrancu
sv.Mikuláša. Preto v každom jej chráme
na ikonostate je vidieť aj jeho obraz.
Naša prešovská eparchia vybrala si za
patróna sv.Jána Krstiteľa (v r. 1822), te
da podľa našich cirkevných predpisov
by sa tu mal nachádzať na každom ikonostase obraz tohto svätca ako patróna
našej eparchie. Avšak z úcty a z vrelej
nábožnosti k sv.Mikulášovi bol tam po
nechaný aj jeho obraz tak, ako to bolo za
čias, keď naše farnosti patrili kužhorodskej eparchii.
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Ftóbert JEVÍN

Mikulášska
Tajomný v&ô&r, večer deŕsfrýeft radosti!
Na Koho hiachs nedočkavé očXan

Buď štedrý v dňoch neštodrosti.
huú plný

/ .■ -(.Ji h e n ik s it,

Obnovme si naše zážitky z radost
ných večerov pred sviatkom sv.Mikulá
ša a úprimne zaspievajme si spolu s
celou rodinou, ako kedysi:
"O, ktože ctí si Mikuláša ?
O, ktoré prosby k nemu vznáša?
Tomu sv. Mikuláš
V každej tiesni pomáhaš,
Mikuláš, Mikuláš!"
A možno, že aj nám sv.Mikuláš vo
ľačo donesie, či už za okno alebo do
vyčistených topánok...
o. Marián POTAŠ, OSBM
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Náš po
hľad na ľud
ský život v
zmysle Sväté
ho písma mu
síme
začať
tam, kde je
spomínaná
nositeľka ľud
ského života matka a plod
človeka - die
ťa.
Písmo
sväté hovorí o
dieťati v Sta
rom zákone
28-krát, v No
vom zákone
75-krát.
O
matke sa ho
vorí v Starom
zákone
49krát, v Novom
zákone
30krát.
Ak teda máme hovoriť o ľudskom
živote a úcte k nemu od počatia, musí
me zájsť až do knihy Genezis Svätého
písma, lebo tam sa píše o počiatku sve
ta i ľudského života. "Veľmi rozmnožím
strasti tvoje a tehotenstva... deti rodiť
budeš" (Gn 3,16). V slovách Svätého
písma je ukrytý program spásy, sila Bo
žej pravdy a počiatok i cieľ ľudského
života.
V
koncilovom dokumente Dei verbum čítame: "Lásky plný Boh má v
úmysle spásu celého ľudského poko
lenia." Preto dal Starý i Nový zákon.
Koncilová konštitúcia takto vyjadruje
vzťah medzi Novým a Starým záko
nom, aby človek poznal, že má praco
vať pre poslanie časnosti so zreteľom
na večnosť. Život a úcta k nemu patrí
k základnému postoju toho, čo Boh
potrebuje, od človeka. Musíme si uve
domiť, že základ života je položený
tak, aby vychádzal zo vzťahu muža a
ženy: Adam - Eva.
Ak od tejto poaatočnosti máme pre
jsť do súčasnosti, musíme sa najprv po
zrieť na to, aká je ekológia materského lona,
kde ž;>'ot začína. Tam, kde je zničená posvät
nosť panenstva, kde je nezodpovednosť k
tejto velkej sile Božieho daru pre nový život,
je začiatok neúcty k novému životu. A tak už
na začiatku vidíme, že situácia je tragická.
Takýmto ženám nesvieti dobrá hviezda.
Už v slovách, ktoré sme počuli zo Sväté
ho písma, sa hovorí o žene a jej poslaní.
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Cirkev, ako vidíme, ide až do krajnosti v
sprostredkovaní milostí pre ženu-matku. Ne
chce byť k vám tvrdá, lebo mužovia vás až
priveľmi chválili a príliš pohanili činmi.
Teraz v tejto chvíli prihovárame sa vám,
ktorí ste sa počali. Vy máte byť potomstvom
ľudstva, nádejou budúcnosti i božím ľudom.
Budete takí vy, ktorí ste pod srdcom matky a od
nej čakáte lásku a úctu vašich otcov. Vy, ktorí
ešte nevnímate svet, máte byť svetlými výhon
kami tejto zeme, najkrajším božím ovocím pre
túto zem. Je smutné, keď človek našich čias na
sklonku 20. storočia nechce medzi seba prijať
najkrajšie božie kvety a nechce ich mať na tejto
zemi. Neviňme len ženy-matky, vinní sme vše
tci, že sa málo snažíme vidieť Boha v človeko
vi. A predsa sa pýtame: Prečo sa to deje? Aj
preto, že pre dnešnú ženu je pracovisko zaují
mavejšie ako výzva k poslaniu, daná Bohom:
"... budeš rodiť deti."
Aj dnešná žena si musí uvedomiť, že ma
terstvo, to je vzlet duše k Bohu. Žiaľ, v tzv.
sexuálnej revolúcii padli nielen všetky "tabu",
ale aj zodpovednosť materstva. Vidíme to už
pri prijímaní sviatosti manželstva. Mnohokrát

je to len pre vonkajšie ohľady a nie pre vnú
tornú hĺbku.
Cirkev svätá má slová nádeje aj pre ženy
"matky" padnuté v hriechoch interrupčnej
vraždy. Vedie s nimi rozhovor, ako viedol Pán
Ježiš so Samaritánkou. Dnešná žena ide ži
votom zasiahnutá v najpodstatnejšom posla
ní - materstve. Sú to vonkajšie vplyvy, ale aj
osobné záujmy, čo túto pliagu materstva pri
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niesli. Sloboda svedomia a zodpovednosť k
životu sú darom Božieho Ducha, ktorý ne
smie byť zneužitý pre vlastné záujmy a pre
zničenie života, lebo nový život - to je rozho
vor Boha s ľudstvom.
Matka, ako tá, čo dáva život, zaujíma
vybrané miesto v každodennom živote a aj v
dejinách spásy. Tá, čo dáva život, musí byť
milovaná. Láska k nej musí byť premenená
až k obete. A ona sa musí obetovať podľa
príkladu, aký dal Ježiš. Hovoríme, že dnešný
svet je chladný vo vzájomných ľudských vzťa
hoch. Čo ho zohreje? Jedine úcta k životu u
každej ženy, či už je matkou v duchovnom a
či skutočnom zmysle slova.
Vieme, že rok 1994 má byť rokom rodiny.
Tu by sa mala prehĺbiť zodpovednosť za jej
poslanie aj vo vzťahu k novému životu. Nech
si matky uvedomia, že ich nenahraditeľnosť
je v materstve. Tak bude iná aj nová generá
cia, ktorá by zmenšila zločinnosť potratov a
dobrovoľnej neplodnosti, lebo je to búranie
Božieho kráľovstva v duši ženy -matky.
Nechceme a nemôžeme zabudnúť na to,
že aj dnes sú duše túžiace po novom živote.
Máme rodiny päť i viacdetné a keď sa dívame
na ich vieru, ona im v tom pomáha - najmä
matkám. Vďaka ti, Bože, za také matky. Je to
aj cesta, ktorou sa musí zodpovednosť za
nový život uberať.
Arcibiskup Martino, zástupca Svätej Sto
lice pri OSN, 18.5. 1993 takto hovoril: "Vždy
sa musí venovať pozornosť rodine. Cirkev
musí trvať na práve každého človeka na život.
Človek je živou bytosťou už od chvíle počatia.
Cirkev nechce plodenie a demografický rast
za každú cenu, ale je viazaná za dar
dávania života zodpovednosťou a staroslivosťou oň."
Z dôležitosti rodiny sa nesmie stra
tiť hodnota, ktorá dáva predpoklad no
vému životu. Právo na život musí stáť
už tam, kde je počatie nového života a
nie až po jeho narodení. Zákony štátov
by mali rešpektovať právo na život v
každej ľudskej spoločnosti. A aj preto
musí spoločnosť rodinu podporovať a
Cirkev ju musí chrániť. Len v uchovaní
znamenia Božieho je záchrana pre
svet. Lebo počatie má byť príčinou k
radosti, aj keď prináša problémy. Kres
ťanské matky, buďte si vedomé toho,
čo sa vám dostalo, keď Ježiš prišiel na
svet ako ľudský syn, k čomu vás po
zdvihol.
Pýtame sa, čo do budúcna? Dieťa
sa musí vidieť ako Boží dar a tak sa má
aj prijímať. Musí dostať lásku od rodi
čov a záruku života. Najkrajšie hviez
dy, ktoré sú na oblohe ľudskej
budúcnosti, sú deti, lebo sú božím od
kazom pre našu zem.
Matky, uvedomte si, že kresťan
stvo vás postavilo na výšku, urobilo svätým
manželstvo a čo čaká Boh i Cirkev? Aby sme
boli šťastní z úsmevu detí už z tých, čo sa
počali vo vašom živote. Nech vám Stvoriteľ v
tom pomáha tak konať. Hľa, budete služob
níčkami Boha a anjelskými madonami sveta.
o. Jozef ŠECHNÝ
dekan, Kračúnovce
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"... muža a ženu stvoril ich ..."

/1 Mojž 1,27/

Pred časom som pripravo
val mladý pár na prijatie sviatosti
manželstva. Bolo pre mňa veľ
kým potešením pozerať sa na
nich, ako radi počúvajú o Bohu
a jeho láske k nám lliďom, ktorá
sa zvlášť prejavila príchodom
Pána Ježiša na tento svet. Ešte
ma potešila aj tá skutočnosť, že
sa rozhodli v manželstve vedo
me odpovedať Bohu na jeho
lásku svojou láskou k nemu i k
sebe navzájom.
Žialbohu, že to nie je vždy
tak. Stáva sa, že mlády chla
pec či dievča, keď vstupuje do
manželstva, veľa hovorí o lás
ke k tomu druhému, ale viac
myslí iba na svoje osobné vý
hody. To je začiatok rodinnej
krízy, ktorá veľa raz vedie k
rozpadu manželstva.
Chvála Bohu sú na svete
rodiny, ktoré majú na zreteli
slová Svätého písma, ktoré ho
voria o tom, odkiaľ pochádza
rodina, kto je jej pôvodcom.
Pôvodca totiž, keď niečo vy
tvorí, dáva svojmu dielu zm y
sel a cieľ jestvovania.
Kto je teda pôvodcom rodiny
a manželstva? Pozrime sa do
Božieho zjavenia, Svätého pís
ma, a tam nájdeme odpoveď. V
prvej knihe Mojžišovej (Genezis)
čítame: "Nato riekol Boh: Učiň
me človeka na náš obraz, nám
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podobný! Nech vládne nad ry
bami mora i nad vtáctvom ne
ba i nad dobytkom a divou
zverou a nad všetkými plazmi,
čo sa po zemi plazia! A stvoril
Boh človeka na svoj obraz, na
obraz Boží stvoril ho, muža a
ženu stvoril ich". (1,26-27).
Všimnime si, že Boh stvoril
človeka na svoj obraz ako mu
ža a ženu. Mnohí teologóviabiblisti správne hovoria, že člo
vek bol stvorený na Boží obraz
aj tým, že ho Boh stvoril ako
muža a ženu.Muž a žena sa
dopĺňajú. Ich vzájomná láska
je opravdivá vtedy, keď sa po
dobá láske, ktorou žije Boh v
Trojici. Lebo Boh je síce jeden,
ale žije v troch osobách, ktoré
sú tak úzko spo
jené láskou, že
sú jeden Boh,
sú jedno.
Aj o manže
loch hovorí Je
žiš
Kristus
niečo podobné:
"Boh ich stvo
ril...ako muža a
ženu.
Preto
muž
opustí
svojho otca i
matku a pripúta
sa k svojej m an
želke a budú
dvaja v jednom
tele. A tak už
nie sú dvaja, ale
jedno telo". (Mk
10, 6-8). Svia
tosťou manžel
stva sa spájajú v jedno. Tá jed
nota sa vyjadruje tým, že man
želia dávajú život svojim
deťom a tiež tým, že sa usilujú
o spoločné dobro duchovné i
hmotné.
Otcovia Druhého vatikán
skeho koncilu v Pastorálnej
konštitúcii Radosť a nádej ob-

Ježiš ma volá
do cieľa,
chce mi dať veľa
nových síl,
aby som nezblúdil
na križovatkách života.
Ak hriech očkujem
a množím,
neobstojím pred súdom
Božím.
Chcem byť lepší i ja.
ochraňuj ma,prosím,
Mária.

rácajú "pozornosť všetkých na
niektoré naliehavejšie ťažkosti
súčasnej doby, čo najväčšmi
doliehajú na ľudstvo. Spomedzi
mnohých...zasluhujú si osobitnú
zmienku tieto: manželstvo a ro
dina...”. (článok 46).
Spomenuli sme vyššie, že
pôvodcom človeka a rodiny je
Boh. On určil rodine zmysel a
cieľ jestvovania. Pokiaľ sa
manželia držia tohto cieľa, pre
konajú každú ťažkosť. Boh im
pomôže.
Prečo Koncil spomína me
dzi naliehavými ťažkosťami sú
časnej doby manželstvo a
rodinu? Lebo mnohí, ktorí v
manželstve a rodine žijú, ne
poznajú alebo nechcú poznať

zmysel a cieľ jestvovania man
želstva a rodiny. Možno práve
preto bol rok 1994 určenv ako
rok rodiny. Komisia pri Konfe
rencii biskupov Slovenska pre
duchovnú obnovu bude sa
zvlášť zamýšľať nad týmito
otázkami na stránkach časopi
su Rodinné spoločenstvo a
samozrejme aj v našom Slove.
Usilujme sa zamýšľať nad
zmyslom a cieľom manželstva a
rodiny, ktoré im určil Boh, zvlášť
v tomto novom roku duchovnej
obnovy. Lebo len kladná odpo
veď na Božiu výzvu pomôže od
strániť alebo aspoň zmierniť
ťažkosti, ktoré doliehajú na
manželov a rodinu.
o.Milan MOJŽIŠ

Mikuláš
Aký to velmi jctievaný svätec
Jeho obraz v chráme nechýba
On je všetkým detom ako otec
Príde v noci v znaku štedrých sklonov
keď niekedy trcho zasneží
dosiat skryty v nebi za oponou
darčeky do okien zas položí
Neverným srdciam k istej záhube
-V> ■
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$m dnes nestráca nič na sľube
Ked Žil bol Štedrý a dnes kázne o ňokí
odznejú v prívetivom slove.
jf
Už nie su strašiace pekelným ohňom
Sú dr.es ceikom iné, nove.
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Na r á z c es t í ži vot a
Drahí chlapci a dievčatá!
Azda ste si ani neuvedomili, že vy ste
vlastne stredobodom záujmu ľudskej
spoločnosti, že hrajete významnú úlohu
pri vytváraní nového sveta a že ste dôle
žitým činiteľom vo svetovom dianí... Svet
si je vedomý toho, že čia je mládež, toho
je aj budúcnosť. Preto sa každý snaží
získať vašu priazeň. Stojíte na križovatke
sťa Herkules z gréckeho bájoslovia, ktorý
sa ocitol na rázcestí. Tu pristúpili k nemu
dve panny. Jedna ho vábila na jednu
stranu, pričom mu sľúbila ľahký život a
rozkoše. Tá druhá ho lákala inou cestou
a slúbila mu síce kríže a trápenia, ale
napokon dobrý a šťastný koniec.
Vy tiež stojíte na takejto križovatke.
Volá Vás svet. Ponúka Vám ľahký, bez
starostný život a rozkoše. A koniec?
Sklamanie, rôzne nemoce a napokon zú
falstvo či tragický koniec. Ale pred Vami
stojí aj Ježiš. Aj On sa uchádza o Vašu
priazeň. On Vám síce nesľubuje ľahký
život, naopak, vyžaduje od Vás tvrdý a cnostný život, sebazaprenie,
zdržanlivosť, ale pritom nám poskytuje záruku vnútorného pokoja a
večného života.
Chlapci a dievčatá! Sám Ježiš stále nad vami sleduje: ako žijete,
aké máte problémy a ťažkosti, ako sa prechádzate na ulici pod rúškom
tmy, ako chodíte na výlety a ako sa zabávate?! Či ste sa azda
nedostali na scestie, či neholdujete nejakej vášni... Váš život sa
podobá jari. Aká nádherná je krása jari, aká milá je pamiatka mladosti.
Vy ani neviete, akým pokladom vládnete od Boha na zemi. Svieža
mladosť Vášho tela, útla, neopotrebovaná sila a odvaha vašej duše sú
takými pokladmi, ktoré dáva Pán Boh do kolísky človeka ako svadobný
dar iba raz. Železný zub času, starosti a živobytie odoberajú od nás po
kúsku tieto poklady. Len si všimnite zblízka zbrázdené tváre Vašich
otcov a mám a uvidíte, že je pravda, čo hovorím. Nuž vážte si poklady
svojej mladosti, lebo Vy ste výkvet a budúcnosť národa. Starého vojaka
neodvedú, lebo mu vypadne zbraň z ruky, starého sluhu nenajímajú,
lebo už nevládze pracovať. Pán Boh rozkázal Mojžišovi prijímať do
kňazského stavu len mladých. Mojžiš predpísal prinášať obety len z
mladých zvierat a z najútlejšieho ovocia. Teda P. Boh žiada od Vás, aby
ste nedávali svoje krásne mladé roky do služieb diabla. Keď staroba
zlomí svetlo našich očí, keď opustí sila našich ramien, rýchlosť našich
nôh, keď naše uši začnú nedoslýchať, naša hlava sa triasť, rozum a
pamäť nás začnú opúšťať - nuž až potom sa dať na lepšiu cestu? To už
nie je velkou zásluhou. Však tieto zjavy nás beztak upozorňujú nezadr
žateľnou silou, že sme dozreli na odchod...
Na celom svete vykazujú štatistiky veľký vzostup kriminality, ne
mravnosti, alkoholizmus, používania omamných drog, prostitúcie, tak
že sa hovorí o "kriminálnej explózii". - V Amerike mnohí chlapci a
dievčatá sa pre neviazaný život - vyžitie sa, ocitli na pokraji záhuby.
Chlapci a dievčatá! Vy ste budúcnosť a srdce národa. Nikto si
nežiada od Vás, aby ste žili zastaralým spôsobom. Budte moderní.
Žite svojským spôsobom. To znamená, budte ešte lepší ako stará
generácia. Nedajte sa zlákať rôznymi modernými heslami. Zostaňte
verní Bohu a svojmu národu. Zostaňte verní národným tradíciám tisícročnej cyrilometodskej tradícii. Máte ju preniesť do tretieho tisícro
čia. Nechcite napodobňovať rôzne výstrelky pomýlenej mládeže. Nezáleží na tom, či si dievčatá budú farbiť ústa,vlasy a nechty, kým je
to estetické. Nezáleží na tom, či chlapci fajčia, pokiaľ to neškodí
zdraviu. Hlavné je, aby sme všetci boli rytiermi ducha v cnostiach a
šlachticmi v charaktere. Hlavné je, aby sme mali čistú dušu a zdravé
telo. Vtedy uvidíme na kúpaliskách opálených a krásnych ľudí, na
plesoch budú elegantní tanečníci rozosmievať pôvabné partnerky a ráno
pristúpia nepoškvrnení spolu k sv. prijímaniu. Potrebujeme pokrokových
svätcov, ktorí sa nebudú bičovať, ani sa vzdialovať na púšť, ale čo
zaplnia továrne, poľnohospodárske družstvá a úrady. Platón chcel mať

na čele štátu filozofov a my tak chceme mať na čele našej spoločnosti
charakterných mužov a svätcov. Chceme vykresať z mladých priateľov
modernú a svätú mládež. Chceme mať svätcov v továrni, v polhohospodárstve, v úrade, na výletoch, v kine a v škole. Svätosť znamená angažovať
kresťanstvo. Svätosťou života možno účinne prispieť k záchrane sveta
pred nebezpeä'm vojny,lúpeže, násilnosti, vraždy, samovraždy. Tomu
všetkému možno predísť "revolúciou lásky".
Na tomto svete sú velké meradlá: priestor a čas. Priestor je
meradlom nehybným, čas pohyblivým. Samy o sebe sú prázdnymi
meradlami. Závisí od toho, čo vložíme do nich. V priestore môže byť
korec zlata a korec smeti. V čase môže byť hodinová modlitba a
hodinové holdovanie alkoholu. Závisí od Vás, čím si naplníte tieto dve
Bohom dané meradlá. Verím, že ich naplníte dobrými skutkami.
Stojíte pred volbou povolania. Volie správne! Postavte sa do služieb
národa, do služieb blížneho a predovšetkým do služieb Božích. - "Dajte
mi pevný bod, povedal Archimedes, a pohnem vesmírom".
o. A. LEUKÁNIČ

Viera Donovalová
v

m

-

KSenková

mmm

m

Bože, ku Tebe...
Kú Tebe, Bože, voláme aj v piesni.
K Tebe sa denne spína množstvo rúk.
Vzýva ťa ľudstvo . . Z labyrintov tesných
dolieha k Tebe nepokojný hluk.
Z bohatstva lásky v minulostí daj načrieť
íú hojnosť svetla, čo prinášaš tmou!
Cez púšte, cez vysočín ostrie
chodníky bežia za Tebou.
Ku Tebe, Bože, prichádzame prosiť:
" Nebesia, roste prameň živých vôd! "
K Tebe sa vznáša ako pieseň z prózy:
" Príď, Pane, z hriechu vyslobodí"
Len z Tvojho srdca večná láska Žiari.
V ňom chceme seba pred sebou si skryť.
Utíš v nás búrky, nenávisť a Sváry;
zvelaďvnás, Bože, lásky cit!
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Na rozdiel od antikoncepčných umelých
prostriedkov (sterilizácia, DANA, antikoncepč
né tabletky a iné), nebráni splynutiu pohlavných
buniek, ale umožňuje využívať prirodzené plod
né a neplodné obdobia ženy. (Kým DANA a
antikoncepčné tabletky majú potratový účinok,
zabraňujú uhniezdiť sa počatému dieťatku v
maternici).
Billingsova metóda je ponukou pre manže
lov spoznať svoju plodnosť, slobodne sa roz
hodnúť, kolko deti príjmu do svojej rodiny podľa
svojich možností a takto spolupracovať na Bo
žom pláne.
Dňa 4. 11. 1993 nás prijal Svätý Otec na
súkromnej audiencii. V tento deň mal meniny a
predsa si našiel čas pre nás. Týmto preukázal
svoj záujem a súhlas s touto metódou, ktorá
rešpektuje Boží zákon.

V
dňoch 25. 10. - 6. 11. 93 konal sa na pomoci manželom dosiahnuť vytúžené tehoten
stvo.
Katolíckej univerzite Božského Srdca v Ríme III.
intenzívny kurz Billingsovej metódy. 140 účast
níkov z rozvojových krajín a krajín východnej
Európy (7 zo Slovenska) si prišlo rozšíriť svoje
vedomosti v metóde prirodzeného plánovania
rodičovstva (PPR). Kurz viedli prof. Dr. Billings
s manželkou a Dr. Anna Capella, riaditeľka cen
tra PPR na Katolíckej univerzite v Ríme. Medzi
prednášajúcimi bol aj prof. Dr. Odeblad zo
Švédska. Okrem odborných prednášok nechý
bal ani duchovný program.
Prof. Dr. Billings objavil spolu s ostatnými
vedeckými pracovníkmi v Melbourne v Austrálii
jednoduchú metódu prirodzeného plánovania
rodičovstva, založenú na prítomnosti plodného
hlienu v období ovulácie (dozrievania ženského
vajíčka). Táto metóda je veľmi užitočná aj v

2 kresťanského
sveta

ZJAZD PREDSTAVENÝCH
RÁDU SESTIER BAZILIÁNOK
V
dňoch od 4. do 15. októbra 1993 predsta
Sestry mali denne teologické reflexie na
vené sestier Rádu sv. Bažila Velkého zišli sa v
témy vzaté z konštitúcií, o. archimandrita studiGorliciach (Poľsko) na zjazd rozšírenej rady pod
tov, o.Lubomír Huzar i o.lgor Harasim, OSBM,
vedením generálnej kúrie. Predstavené provin
mali konferencie, ktoré boli súčasťou teologic
cií, viceprovincií i delegatúr prišli z Ameriky (Fi
kých reflexií.
ladelfia i Unionton), Austrálie, Maďarska,
Jeho Excelencia o.biskup Ivan Martiniak,
Poľska, Rumunska, Chorvátska (Križevci i
odslúžil slávnostnú službu Božiu na úmysel
Osiek) a Slovenska.
sestier a za pomoc sv. Ducha pri poradách.
Zjazd rozšírenej rady sa schádza každé dva
Najdôstojnejší otec biskup mal tiež príhovor k
roky medzi generálnymi kapitulami, aby sa pre
prítomným sestrám.
brali potreby týkajúce sa života a apoštolátu ses
Po skončení zjazdu sa predstavené provin
tier. Tohto roku sestry upriamili svoju pozornosť
cií zúčastnili posviacky dobudovaného nového
na duchovný a liturgický život a tiež na apoštolát.
kláštora sestier baziliánok v Prešove, ktorú
Taktiež začali s prípravou na generálnu kapitulu,
uskutočnil dňa 16. októbra t.r. o.Mons.Ján Hirktorá sa uskutoční roku 1995. Prediskutovali nové
ka, sídelný prešovský biskup.
Kánonické právo pre Východné Cirkvi, najmä
časti týkajúce sa rehoľného života.

Sestra Alžbeta

Zázračné uzdravenie v Lurdoch
Vo francúzskom pútnickom meste Lurdy,
podľa informácie lekárov, došlo k novému zá
zračnému uzdraveniu. Pacient, trpiaci na dia
gnózu "sderosa multiplex", úplne ochromený,
bol po svojej púti v Lurdoch zázračne uzdravený
a zbavený všetkých ťažkostí.
Lekárska kancelária v Lurdoch registruje
všetky uzdravenia, ktoré sa prirodzeným spôso
bom nedajú vysvetliť. Vo svojom komuniké
oznámila, že 58 ročný Jean Salaun, bývalý od
borný robotník z blízkosti mesta Chartres, bol 1.
septembra t.r. uzdravený z choroby, ktorá sa od

roku 1977 ustavične zhoršovala. Salaun, otec
rodiny s troma deťmi, urobil v auguste t.r. púť do
Lurdov a tam sa okúpal vo vode svetoznámeho
prameňa. Jeden deň po svojom návrate pocítil vo
svojom tele velkú horúčavu a po nej mohol sa
spokojne pohybovať, vstať a sem-tam chodiť. Je
potrebné poznamenať, že v posledných rokoch
bol Salaun ochrnutý, pripútaný k lôžku a odkáza
ný na cudziu pomoc. V nemocnici v Chartres
nechal sa Salaun vyšetriť a lekári pre jeho uzdra
venie z ťažkej choroby nemali nijaké vysvetlenie.
(MH)

Na Slovensku je 40 lektorov Bilingsovej me
tódy, ktorí pôsobia v Centrách pre rodiny v mno
hých mestách (Bratislava, Žilina, Ružomberok,
Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Humenné,
Poprad...) Ich adresy boli viackrát uverejnené v
Katolíckych novinách a v knihe Dr.Anna Capel
la: Prirodzená cesta, ktorú dostať v katolíckych
predajňach.
MUDr.M. SCHUBERTOVÁ

Dňa 7. októbra 1993 navštívil Slo
venský ústav sv.Cyrila a Metoda v
Ríme prezident Talianskej republiky
Oscar Luigi Scalfaro. Jeho návšteva
sa uskutočnila v rámci spomienky
na tridsaťročné jubileum tejto našej
náboženskokultúrnej ustanovizne.
Medzi významnými osobnosťami,
ktoré sa zúčastnili na tomto stretnu
tí, boli aj dvaja naši kardináli Ján
Chryzostom Korec a Jozef Tomko,
biskup Pavol Hnilica, ktorých prezi
dentovi predstavil riaditeľ ústavu
Mons.Štefan Vrablec. Prítomní boli
aj diplomatickí zástupcovia Sloven
skej republiky veľvyslanec v Talian
sku Martin Kontra a Egon M. Arnold,
chargé d affaires pri Svätej Stolici.

‘'i f c
Európske
stretnutie
mladých
28.december199:
-tjanuôr1994

ÍH+GROU
Informácie a príjem prihlášok:
kontaktná osoba vo vašej oblasti
alebo
C. K. BAKALÁRI, Anna Jacková,
Štefánikova 4, P. O. BOX 62, 850 07
Bratislava.
Tel. 07/498 410, 07/491 494.
Fax 07/762 220
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Stretnutie s otcom Tomom
V
septembri t.r.bol na Slovensku rých kedysi priniesli vieru z Európy. Akoby
sa viera k nám vracala späť... Svätý Otec
na pracovnej návšteve o. Tom FORtu Evanjeli2ácia 2000. Z rozhovoru,
ktorý poskytol Katolíckym novinám,
sme vybrali:
Aký pracovný zámer má vaša návšte
va na Slovensku?
- Cieľ každej mojej cesty je ten istý. Je
to akýsi prídavok ku katolíckemu vedomiu.
Katolíci vedia, že v nedeľu sa majú zúčast
niť na sv. liturgii, že nesmú páchať hriechy,
že majú pomáhať chorým. Málo katolíkov
si však uvedomuje, že majú evanjelizovať.
Nestačí len poznať Krista, ale treba sa o
neho aj deliť.
Máte osobitný
evanjelizačný pro
jekt pre postkomunistické krajiny?
- Tri roky pred
pádom berlínskeho
múra som mal prí
ležitosť večerať so
Svätým
Otcom.
Položil nám veľmi
ťažkú otázku:
Ako možno reevanjelizovať Euró
pu?
Nikto
mu
neodpovedal. Po
tom som mu pove
dal, že do Európy
sa dostáva nová
viera z krajín tretie
ho sveta, do kto-

Komm -

dodal, že vidí novú vieru prichádzať "z
Ruska". Mal na mysli všetky krajiny býva
lého komunistického bloku. Vycítil, že no
vá Božia sila prichádza z východu na
západ. Keď premýšľam o Slovensku, vždy
si spomeniem priniesť západu rozmery
viery, ktoré stratil. Preto treba chodiť na
západ nielen nakupovať, ale aj ponúkať
tam JEŽIŠA KRISTA.
- Ako urobiť tieto evanjelizačné kroky?
- Na západe najväčšou prekážkou
evanjelizácie je strach z výsmechu. Keď
prví kresťania hovorili o Kristovi, vysm ieva
li sa im a mučili ich. Slovenskí veriaci sa v
určitom zmysle stretli "s levmi", zakúsili

Jestvuje mnoho náboženských spo
ločností, ktoré sľubujú llidbm novú spásu i
záchranu. Svedkovia Jehovovi, adventisti,

S veriacimi ste sa po sv. liturgii rozlúčili
dotykom, akoby ste ich modlitbou a požeh
naním uzdravovali. Totalita nám priniesla i
choroby. Ako urýchliť uzdravovanie?
Nájsť cestu uzdravenia znamená
modliť sa s väčšou intenzitou, modliť sa s
väčšou vierou a aj spoločne. Čím väčšmi
budeme závislí od Boha, tým viac Boh
vykoná. A k poznáme Božie prísľuby, vie
me, že na naše modlitby odpovedá. To je
prejav dôvery v Boha. Aj to je prostriedok
urýchľujúceho uzdravovania.

Pamiatke
biskupa - mučeníka

__________ Michal DUTKA, HUMENNÉ

SIEKT?

mormódni sa vyznačujú fanatizmom a ne
obyčajnou agresivitou, požadujú bezpod
mienečnú poslušnosť. Moc, vplyv a peniaze
hrajú u nich rozhodujúcu úlohu. Privedú llidí
Prečo sa nechajú zvábiť sektami bez
do finančnej závislosti a takto im spôsobia
toho, aby skúmali, čo sa vlastne za nimi
vážne psychické otrasy. Zvlášť náchylné sú
skrýva?
ženy, ktoré sa ľahko zdôveria novému "du
V
Latinskej Amerike, konkrétne v Co- chovnému majstrovi", upadnú do závislosti,
lumbii, kde františkánske sestričky žijú a
nedôstojnosti a nechajú sa využívať.
pracujú spoločne s domorodým obyvateľ
To všetko je nezlučiteľné s kresťan
stvom, panuje silná povera. U obyčajných
skou
toleranciou a láskou k blížnemu a je
ľudí je veľmi rozšírený špiritizmus. Extrém
mimoriadne škodlivé pre spoločnosť, rodi
na chudoba, nezamestnanosť, v akej žijú
nu a školu. Nielen Cirkev, ale i štátne kru
mnohé rodiny, ďalej konzumácia drog a
hy majú mnoho starosti a roboty s novou
prostitúcia sú pre sekty živnou pôdou. Naj
útočnosťou siekt.
častejšie sú ľudia v náboženstve nedosta

Nové učenia

prenasledovanie a trpeli pre vieru. Máte
bohatstvo, ktoré z toho vyrástlo. Západ
môžete prebudiť odvahou vydávať sve
dectvo viery.

V
roku 1947 začala komunistická
ideológia s likvidáciou gréckotolíckej cirkvi na Ukrajine. Svedčí o tom
aj tragická udalosť, ktorá sa odohra
la 1. novembra, keď najatí likvidátori
spáchali atentát na otca biskupa Dr.
Teodora Romžu a jeho sprievod (o
čom sme priniesli v Slove seriál člán
kov).
Na túto udalosť si spomenuli ve
riaci Ukrajiny v tohtoročnú poslednú
októbrovú nedeľu. Na mieste tragé
die bola odhalená busta otca bisku
pa
Romžu
a
slúžila
sa
staroslovienska liturgia. Tejto sláv
nosti sa zúčastnili aj veriaci z humenského a michalovského okresu
a položením venca k pomníku uctili
si pamiatku biskupa - mučeníka.

Prečo mnohí ľudia nenachádzajú dnes
duševnú potravu, silu a odvahu v "oficiál
nom kresťanstve"?

točne vychovaní. Ľahko sa dajú presvedčiť
prisľúbmi lepšieho života.

SLOVO

Kresťanstvo má a musí mladým ľuďom
ponúkať nové formy, ktoré sú im vhodné a
ich priťahujú a takto čeliť manipuláciám
siekt. Žiaľ, konštruktívna diskusia so sek
tami je nemožná. Sekty sú presvedčené,
že viastnia absolútnu pravdu a perfektnú

etiku. Diskutovať so sektami znamená toľ
ko, ako hľadať ihlu v kope sena.
Preventívna výchova a vysvetľovanie sa
zdajú byť najlepšou metódou ako brzdiť šíre
nie sa siekt. Proti niektorým extrémnym
praktikám siekt by mal byť použitý aj zákon.
Následky, ktoré spôsobuje fanatizmus
siekt, sú hrozné. Len jeden príklad z kliniky
"La Asunción" v Baranquilla v Kolumbii.
Žena s diagnózou rakoviny a v piatom
mesiaci tehotenstva je dovezená do ne
mocnice. Lekári majú rozhovor s manže
lom a navrhujú operatívny zásah, pretože
už sú príznaky silného krvácania. Príprava
transfúzie krvi. Tu však naskočí problém:
Rodina patrí k "svedkom Jehovovým", kto
rá transfúziu krvi zakazuje. Lekári pouka
zujú na vážnu situáciu: transfúzia značí
život. Trvať na učení "svedkov" znamená
smrť. Rodina sa rozhodne a trvá na zásadach svojej viery. Mladá žena musí zo
mrieť. Lekárom a sestrám bolo veľmi ťažko
sa dívať na zomierajúcu ženu. Bolo možné
ju zachrániť. Manžel povedal, že je lepšie
vrátiť sa do lona Abrahámovho ako nechať
vo svojich žilách cudziu krv.

(MH)
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Dnešný život prinaša chvíle radosti, ale taktiež veľa starostí a problémov. Mnohí si
dokážeme v ťažkých chvíľach poradiť sami. Koľko však žije medzi nami ľudí, ktorí
trpia v samote a opustenosti. Sami svojimi silami nestačia na to, aby prekonali svoje
ťažkosti. Nevedia ako ich zvládnuť a sú často bezradní.
Ostaneme nevšímaví? Narastá počet ľudí bez prístrešia, veľa rodín žije na pokraji
sociálneho minima.
Toto sú otázky a výzvy, ktoré prešovská Charita s plnou zodpovednosťou vyslovuje
a z celej sily sa dennodenne snaží urobiť niečo preto, aby tejto skupine ľudí,
odkázaných na pomoc iných, nejakým spôsobom pomohla. Je to práca, ktorá
potrebuje ľudí celých, zapálených, vnímavých pre potreby blížnych. Ľudí ochotných
pomáhať, často zabudnúc na čas a byť plne k dispozícii Ježišovi Kristovi.
Konkrétnym krokom na tejto ceste je aj ot
vorenie Azylového domu na Jarkovej ulici v
Prešove. Bude plniťfunkciu pomoci tým, ktorí sa
ocitli na dlažbe mesta. Skúšobná prevádzka
začala už v auguste tohoto roku.
S rekonštrukciou stavby sa započalo v sep
tembri 1992. Popri náročnej práci diecéznej
Charity (rôznych zbierok, pomoci blížnym, or
ganizovaním charitatívnych akcií, atď.) sa dom
podarilo opraviť v pomerne krátkom čase. 3.
novembra sa mohla uskutočniť posviacka tohto
domu.
V úvode slávnosti riaditeľ diecéznej charity

Ing.Maroš Šatný privítal všetkých prítomných
vzácnych hostí, Mons.Jána Hirku, sídelného
biskupa, Mons.Milana Chautura, CSsR. po
mocného biskupa prešovskej diecézy, pána
Schíllera, prezidenta rakúskej charity a zástup
kyňu viedenského centra p.Felicitas Filipovú,
pána Juraja Rybanského, prezidenta Sloven
skej katolíckej charity, zástupcu primátora mes
ta Prešova, Ing.Vladímíra Bellša, predstavenú
rehole sestier služobníc a ďalších pozvaných
hostí. Po úvodnom privítaní sa riaditeľ diecéznej
charity prítomným prihovoril týmito slovami:
"Dlho som uvažoval, čo povedať na úvod v tejto

Misijná nedeľa vo Varhaňovciach
Tohoročnú misijnú nedelU oslávili veriaci
gréckokatolíckej farnosti vo Varhaňovciach ne
obvyklým spôsobom. Do našej farnosti zavítal
o.Rudolf Krajčík, SVD, misionár v Ghane, Af
rike. Pri dopoludňajšej sv. liturgii, ktorú slúžil s
miestnym duchovným o. Františkom Fedorom, v
homílii poukázal na Ježišov príkaz: "Idte do
celého sveta..." Všetci máme spolupracovať na
misijnom poslaní Cirkví.
Odpoludnia o 14.30 hod bola v miestnom
kultúrnom dome misijná akadémia - pásmo
básni, recitácií a malých scéniek. Na tejto sláv
nosti sa zúčastnili veriaci obidvoch katolíckych
obradov a evanjelickej cirkvi a.v. z okolitých far
ností - Varhaňovce, Brestov, Šarišské Bohda
novce, Drieňov, Bunetice a Mirkovce. Prítomní
boli aj o. Krajčík, o.Juraj Vaľuš, správca rím
skokatolíckej farnosti Brestov, p.Ján Velebír, fa
rár evanjelickej a.v. farností v Žehni a o. Fran
tišek Fedor, správca gréckokatolíckej farnosti
vo Varhaňovciach.

Podstatnú časť programu pripravila rímsko
katolícka mládežnícka skupina zo Šarišských
Bohdanoviec pod vedením pani Čontofalskej.
Program doplnili ochotníci z Varhaňovíec a
Drieňová. V závere akadémie hovoril o. Krajčík
o svojej 45-ročnej misijnej práci v Ghane. Pú
tavou a žartovnou formou vedel zaujať prítom
ných. Ohradil sa proti označovaniu Afričanov-čemochov za pohanov ako neveriacich.
Oni sú hlboko veriaci. Nepoznajú však pravého
Boha. Toho Im je potrebné ukázať, toho im treba
zvestovať. Práca misionára je tažká, ale ra
dostná. Prehlásil, že nelbtuje ani jednej minúty
zo svojej 45-ročnej práce v misiách. Odpovedal
na mnohé otázky prítomných. Len autobusové
spojenia ukončili toto milé a srdečné posedenie.
Mnohí odchádzali povzbudení a odhodlaní
prispieť aspoň malým podielom duchovným i
hmotným k dielu evanjelizácie na svete.
Mária SMOLKOVÁ st.
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chvíli, nakoniec som sa rozhodol odpovedať na
jednu otázku, ktorá vo mne nedávno zarezo
novala. Čo je najdôležitejšie v mojej práci? Opý
tal som sa sám seba. Je to snaha pomáhať
lUďom, je to snaha budovať charitu v každom
jednom z nás, aby sme sa stali vnímavými a
citlivými pre biedu ľudí okolo nás. To všetko sú
veľmi dôležité veci, ale najdôležitejšie je ve
domie, prečo to všetko robíme, prečo sa den
nodenne boríme s lúdskou biedou. Odpoveďna
túto otázku som našiel v nekonečnej božej lás
ke, ktorá nás počas týchto dvoch rokov bu
dovania Charity priešovskej diecézy posilňova
la, keď sme už nevládali, cVíhala keď sme pa
dali, zjednocovala, keď sme boli nejednotní. V
závere svojho príhovoru sa podäkoval Ing. Ma
roš Šatný za dôveru otcom biskupom, ktorú im
prejavili a požehnávali prácu diecéznej charity.
Ďalej vyjadril vďačnosť predstaviteľom rakúskej
charity za Ich finančnú a taktiež dôležitú mo
rálnu pomoc. Nakoniec vyjadril poďakovanie
pracovníkom všetkých charít Slovenska a všet
kým dobrodincom za akúkolVek formu pomoci.
Potom sa k prítomným veľmi dojímavými slo
vami prihovoril prezident Slovenskej katolíckej
charity o. Juraj Rybanský.
Po krátkej bohoslužbe slova otec sídelný bis
kup posvätil Dom Charltas a pri tejto príležitosti
vyjadril, že Cirkev by nebola Cirkvou, keby vy
nechala zo svojho programu charitatívnu čin
nosť, keby nerealizovala to hlavné Božie pri
kázanie miluj Boha a svojho blížneho. Dovoľte
mi, aby som čo najsrdečnejšie podäkoval tým,
ktorí majú zásluhu na zriadení tohto domu. Boli
rôzne obdobia akejsi hmly, temna, niekedy pre
jav lásky bol podozrivý, až nebezpečný, a je
dobre, že dnes môžeme identifikovať Katolícku
cirkev práve v tomto charitatívnom poslaní v
láske k blížnemu. Základ je sám Spasiteľ Ježiš
Kristus. On je uhoľným kameňom, ktorým sta
vitelia opovrhli ako hovorí Sväté písmo. V mi
nulých režimoch sa hovorilo, že každý má právo
a nepotrebuje žiadne milosrdenstvo. Dokonca
ešte aj dnes doznievajú tieto názory, že máme
právo na všetko. Ale my chceme vychádzať z
požiadavky Božského Spasiteľa, ktorý sa obe
toval za biedne Itidské pokolenie tým, že položil
svoj život, aby sa stal uhoľným kameňom novej
stavby, nového Božieho kráľovstva. Tak ako
tento dom má pevné základy, tak potrebujeme
stavať pevné základy v Ibdských srdciach. Nech
táto stavba, tento dom Charitas, je symbolom
jednoty s tými, ktorí našu lásku potrebujú...
(AM)

Naši j ubi l anti
v decembri
o. Juraj GUĽA, sp rá v c a farnosti
Jovsa, 35. v ý ro č ie o rd in á cie (14.
12. 1958)
o. Andrej FEDOROŇKO, OSBM,
75. n a ro d e n in y (18, 12. 1918)
o. Juraj KOCÁK, správca farnos
ti V e ľk á Tŕňa, 40. narodeniny (29.
12.1953)
Vyprosujem e im - Na mnoho
rokov, šťastných rokov.

ČÍSLO 23/1993

STRANA 13

SLOVO

NEVŠEDNÝ Z A Z I T O K Z O STAREJ ĽUBOVNE
Je nedeľné ráno, 7.novembra 1993. Ešte je tma, ale chrámové
zvony už dávajú najavo, že o chvíľu začne Boží ľud sláviť deň
Pánov.Slabý dážd, ulice .kroky prvých ľudí smerujúcich do chrámu
objíma biela hmla. Priznám sa, trochu som aj zapochyboval, aké bude
počasie na posviacke interiéru novopostaveného chrámu Matky Us
tavičnej Pomoci v Starej Ľubovni. Keď som však v to ráno prichádzal
do mesta Stará Ľubovňa, bol som uchvátený. Bola vyzdobená v
krásnom slnečnom šate. Videl som v tom akúsi súvislosť, symboliku,
najprv hustá hmla, z ktorej sa úžasnou silou predieralo slnko viery,
aby v tento radostný deň všetkých veriacich mesta Stará Ľubovňa roz
radostilo svojimi teplými lúčmi. Tento obraz plne vyjadruje skutočnosť
života tejto gréckokatolíckej farnosti. Nebolo kňaza, nebolo chrámu,
nebolo veriacich. A hľa, dobrotivý Boh dal skrze mnohé ruky dob
rodincov tomuto mestu nový moderný gréckokatolícky chrám. Aby z
neho vychádzali všetci, ktorí doň vstúpia prežiarení božou láskou, aby
tu načerpali nové sily do ďalších životných zápasov.
Tu sa mnohí narodia pre večnosť z vody i z Ducha Svätého vo
sviatosti krstu i birmovania. Tu spoja mnohé kresťanské mladé páry
svoje životy, aby z nich vyšli noví členovia Božej rodiny. Tu, na tomto
mieste, v Chráme Matky Ustavičnej Pomoci, bude od tejto chvíle
prebývaťsviatostný Spasiťeľ, tu budú ruky kňazavždy pri svätej liturgii
lámať chlieb, hovoriac - Toto je moje telo a Toto je moja krv. Táto

chvíľa posviacky vylúdila v nejednom kútiku ľudského oka slzu. O
10.30 hod. za hlaholu zvonov sprievodom k novopostavenému chrá
mu v centre Ľubovne začala sa pekná a radostná slávnosť. V sprie
vode mnohých kňazov privítal pom. biskupa Mons. Milana Chautura,
CSsR, najprv pán primátor mesta Ing. M.Šipoš a potom aj správca
tejto farnosti redemptorista o. Jozef Jurčenko. Z jeho privítacích slov

vyberáme: Vaša excelencia, otec biskup Milan, v tento krásny deň
vítame vás v Starej Ľubovni. Stojíme na prahu nášho nového chrámu.
Sme vdhční i Matke Ustavičnej Pomoci, sme vdäční spoločenstvu
veriacich našej gréckokatolíckej farnosti, celého dekanátu, veriacim
rímskokatolíkom, všetkých dobrodincom tohoto chrámu, desiatkam
sponzorov zo Starej Ľubovne i zo zahraniča. K dnešnému dňu vďaka
tomu, že väčšina prác bola vykonaná svojpomocne sme preinves
tovali 7 miliónov, prácou sme tak ušetrili 3 milión korún. Bolo by
potrebné spomenúť nesmierne veľa mien, ktoré pomohli pri výstavbe
a dovolím si aspoň za všetkých spomenúť zopár: p. Kovaľ, p. Mudrík.
Od prvej chvíle zasvätili všetok svoj čas výstavbe nášho chrámu.
Vďaka obetavej práci mnohých, ktorí tu dennodenne pracovali, mô
žeme tu stáť pred bránou tejto svätyne. Vďaka Bohu, že Vás môžeme,
otec biskup, požiadať, aby ste vysvätili interiér tohoto chrámu. Dnes
sa začína písať nová história tohto ľudu. T ak ako sa začala písať nová
história vyvoleného národa, ktorý prišiel do zasľúbenej zeme a keď si
vystavil svätyňu, kde bol prítomný Boh. Máme svoj chrám, ktorý je
znakom prítomnosti živého Boha. Chceme, aby cez Pannu Máriu
každý, kto vkročí do tohto chrámu, zažil prítomnosť Boha, aby tu našiel
vieru, zmysel, plnosť života. Tento náš chrám nie je len grécko
katolícky, chceme, aby slúžil všetkým, aby každý v ňom našiel plnosť
života, aby tu našiel útechu a pomoc do svojho života.
Boli to slová podäkovania po obrade vysviacky interiéru vo svätej
liturgii otec biskup opäť oslovil veriacich (z jeho slov vyberáme):
Milí bratia a sestry, chlapci a dievčatá,
chrám je miesto dvojakého stretnutia, stretnutia človeka s Bohom a
stretnutia človeka s človekom. Každý chrám má svoj vývin. Keď si
spomínam na starozákonný chrám Šalamúna, vieme, po akých dl
hých stáročiach bol vo vyvolenom božom národe postavený. Vieme
tiež o osudoch, že ten chrám, ktorý bol vystavený k Božej cti a sláve,
bol zbúraný a Jeremiáš prorok nad troskami oplakáva zašlú slávu
tohoto chrámu.Ale človek potrebuje špeciálne miesto, na ktorom by
cítil, že Boh je zvlášť prítomný. A tak vracajúc sa zo zajatia, vyvolený
národ stavia nový chrám. I tento ďalší chrám stihne podobný osud.
Tak ako aj chrám nad ktorým plakal Ježiš, k e ď vstupoval do Jeru
zalema a hovoril Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a
zabíjaš tých, ktorí sú k tebe posielaní, tvoj dom spustne a nezostane
kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
Chrám je to miesto, na ktorom sa má človek stretnúť so svojím
Bohom. Miesto, ktoré je posvätené a neznesie žiadne znesvätenie. A
to, že človek sa v histórii často dopúšťal týchto znesvätení posvätných
miest, sa človeku vypomstilo. Spomeniem obdobie novodobej histó
rie. Obdobie francúzskej revolúcie, nedávnyjotalitný systém, kedy sa
chrámy hanobili, kedy sa chrámy ničili. Čo prinieslo toto ničenie
chrámov? Len biedu a degradáciu ľudskej osobnosti. Boh chce mať
miesto, kde sa človek stretne s ním. Miesto, kde človek spozná, že
Boh je jeho Otcom.

Cirkevná radosť v Kurove
Nedeľa, 24. októbra 1993 zostane pre gréckokatolíkov v Ku
rove, v okrese Bardejov, dlho v spomienkach. V e ď veriaci sa už
dlho pripravovali na ich chrám ový sviatok evanjelistu svätého
Lukáša v cerkvi, ktorá im bola prinavrátená takm er po 42 rokov.
Kedže pri odovzdaní im chýbali liturgické predmety, zakúpili si
nové a celkom zariadili. V slávnostný deň už na samotnom prie
čelí pred cerkvou je umiestnený nápis Vitajte, Vladyka.Je 9.30
hodín, keď za hlaholu miestnych zvonov dievčatá a chlapci v
krojoch privítali so soľou a chlebom otca biskupa Mons. Milana
Chautura a ďalších kňazov, gréckokatolíckych ale aj rímskoka
tolícke!» zG aboltova.Do Kurova prišiel aj plný autobus veriacich
z Bardejova so svojím duchovným otcom. Svätú liturgiu slúžil otec
biskup spolu so všetkými kňazmi. Pred niesol tiež homíliu, v ktorej
sa zameral na život evanjelistu Lukáša. Zaujímavé bolo počúvať
aj slová bývalého kurovského duchovného otca Halušku, ktorého
zobrali pred 40 rokmi. Po svätej liturgii bolo myrovanie, po ktorom
otec biskup udelil svoje apoštolské požehnanie.
Štefan BRULJA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ spojená s oslavou 100. výročie
posvätenia chrámu Ochrany Panny Márie sa konala 3. ok
tóbra t.r. v Andrejovej.Slávnostnú sv. liturgiu slúžil a homíliou
povzbudil prítomných veriacich generálny vikár prešovskej
eparchie o. Ján Gajdoš.

SLOVO

STRANA 14

ČÍSLO 23/1993

Nech bude sláva a chvála Najvyššiemu...
V predchádzajúcom cisle Slova sm e priniesli správu, ze 16.
október 1993 sa význam ne zapísal do histórie sestier baziliánok,
lebo v tento deň po 44- ročnom putovaní po táboroch, charitných
domoch,
sociálnych
ústavoch
uskutočnili
posviacku
provinciálneho domu v Prešove.
Do roku 1949 sestry mali kláštor na Francisciho ulici (terajšia
Plzenská), kde mali noviciát a internát pre dievčatá. Momentálne
v tejto budove je ľudová škola umenia - odbor výtvarný.
Božia prozreteľnosť pre sestry pripravila iný poschodový dom
na Narcisovej ulici, ktorý ponúkol m estský úrad ako náhradu za
bývalý kláštor. K domu sa zakúpila ešte jedna parcela, na ktorej
sa pribudovala kaplnka a druhá časť domu.
Dom posvätil a slávnostnú liturgiu odslúžil najdôstojnejší otec
biskup Mons. Ján Hirka za asistencie o. provinciála Mariána
Potaša a ďalších kňazov.
Privítali sm e medzi nami našu najvyššiu predstavenú z Ríma s
jej poradkyňami, ďalej provinciálne predstavené z Ameriky,
Argentíny, Chorvátska,
Rumunska, Poľska, predstavenú
delegatúry z Austrálie, sestry z Ukrajiny. S našou radosťou sa
prišli podeliť aj sestry služobnice.
Poctou bola pre nás prítomnosť primátora mesta Ing.Viliama
Sopku, ktorý v svojom príhovore pozitívne ocenil spoluprácu m.
Nikolaje Mydlíkovej a mestským úradom.
Podľa našej tradície prešovský kláštor bude provinciálnym
domom s noviciátom a ju n io rá to m . Tu budú bývať sestry, ktoré
pracujú v Strednej zdravotníckej škole sv. Bažila Veľkého a v
internáte.
V kaplnke, zasvätenej sv. Makríne, bude každý deň sv. liturgia,
na ktorej sa môžu zúčastniť aj naši veriaci. V spoločenských

miestnostiach sa môžu uskutočňoval zasadania, katechizácia,
duchovné obnovy a rekolekcie nielen pre sestry, ale aj pre
dievčatá a všetkých, ktorí úprimne hľadajú Boha a chcú ho lepšie
poznať. S láskou chcem e prijať aj rómske dievčatá.
V mene všetkých sestier sa chceme poďakovať všetkým našim
dobrodincom. Veľm i nám pomohli naše sestry z amerických
provincií a rôzne fondy pomoci. Necelú polovicu výdavkov nám
hradilo Ministerstvo kultúry SR.
Sr.Stefánia, baziliánka

Ľúbim, ľúbim Boha Otca ...

v miestnom rozhlase. Dňa 31. júla v našej cerkvi vo Vláči náš zbor
pozdravil pútnikov Vranov-Čenstochova, ktorých viedol otec Gregor.
Vtedy s nami spievali aj dievčatá z Prahy - Lenka, Marketka a Helenka,
ktoré boli u svojich starých matiek na prázdninách. Na krátky čas sme sa
stali medzinárodným súborom, čo nás veľmi potešilo a tešíme sa na ne i
na ďalšie prázdniny. Koniec prázdnin sme oslávili v cerkvi s bohoslovcom
Jozefom modlením sv.ruženca a potom posedením pri táboráku. Dňa 3.
októbra sme vystupovali na odpustovej slávnosti na sviatok Panny Márie
Ochrany vo Vláči. Pred sv. liturgiou sme sa modlili sv.ruženec, spievali
sme nábožné piesne a čítali fatimské zjavenia. Tento ruženec trval celú
hodinu. Touto cestou sa chceme poďakovať bohoslovcovi Jozefovi, ktorý
nás to cez prázdniny naučil. Zároveň sa chceme poďakovať našim
rodičom, ostatným veriacim a hosťom, ktorí prišli a modlili sa spolu s nami
tento ruženec a vyprosujeme pre nich u pokrovnej Panny Márie veľa
zdravia.
V našom súbore je práca náročná, ale radostná, že takto sa môžeme
prihovárať k Presvätej Bohorodičke. Ďalší náš program pripravujeme na
Vianoce s bohoslovcom Jozefom.
Emil VLACA

Touto strofou piesne sa prihovárajú deti z Vlače pravidelne d’u rd’ošskej
farnosti. Touto piesňou sme sa po prvýkrát predstavili veriacim vo
farskom kostole v Ďurd'oši. Ako to všetko začalo? Otec dekan v našej
farnosti poveril chlapcov miništrovaním a my, dievčatá, sme začali
chlapcom závidieť. Zišli sme sa a začali hútať, čo by sme mali urobiť.
Rozhodli sme sa a založili sme si malý spevácky súbor Minor. Anička
hraje na varhanoch, ktoré nám zapožičal otec dekan. Spievajú Magda,
Katka, Zuzka, Anička, Marienka, Zuzka, Anička a Zuzka. Vypomáhajú aj
chlapci- Radko, Maťo, Lukáš a Radko. A tak začala tvrdá práca. Začali
sme nacvičovaťpiesne, ktoré nám zaslal bohoslovec Jozef. V tomto roku
sme vystupovali na odpustovej slávnosti v Ďurd'oši. Potom sme spievali
pri gratulácii otcovi dekanovi pri príležitosti 30 ročného pôsobenia v
kňazskej službe. Pripravili sme program s bohoslovcom Jozefom na
oslavy sv.Cyrila a Metoda. Teda 5. júla sme vystúpili na obecnom úrade

Od gréckokatolíkov zo Švajčiarska došiel do redakcie list, v ktorom
nám približujú život duchovného otca Martina Mazáka.
- Keďže my gréckokatolíci tu
nemáme svojho kňaza, chodíme
na bohoslužby k rímskokatolíc
kemu misionárovi o. Martinovi
Mazákovi, ktorý dňa 12. decem
bra oslávi 80 rokov.
Otec misionár pochádza z Ra
jeckej Lesnej. V septembri 1929
ako 16-ročný odchádza do Tu
rína v Taliansku a neskôr do Tu
nisu. Tu v roku 1936 dosahuje v
štúdiu hodnosť bakalára a vracia sa na Slovensko do noviciátu k saleziánom do Hron

ského Beňadika. Po ňom sa vracia opäť do Afriky a od roku
1941
študuje teológiu vo
Francúzsku. Dňa 24. 2. 1945 je
vysvätený za kňaza a vracia sa
to Tunisu. V roku 1952 prichá
dza do Švajčiarska, kde ostáva
pôsobiť dlhé roky. Ujíma sa Ce
chov i Slovákov, ktorí tu pri
chádzajú ako emigranti v roku
1968.
Gréckokatolícki veriaci si vá
žia jeho otcovský a veľmi srdeč
ný vzťah k ním.
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda

NASI JUBILANTI
V decembri t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo
naši členovia:
50 ROKOV - Anna Čepová z Giraltoviec
60 ROKOV - Pavel Birčák z Košíc a Anna Paľova z H ata
lova.
80 ROKOV - Anna Č alovková z Bunkoviec a Mária Ivanova
zo Slivníka.
Všetkým jubilantom vyprosujem e hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv.Cyrila a Metoda prispeli:
Dve bohuznáme zo Sečoviec 200 Sk, Anna Harajdová,
Pavlovce nad Uhom - Ťahynská 100 Sk, Rodina Kosťová, Rokytov
pri Humennom 200 Sk, Mária Mititová, Laškovce 100 Sk, Juraj
Najmik, Drienovská Nová Ves 100 Sk a Jozefína Václavská,
Trebišov 50 Sk.
Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dary na Spolok sv.Cyrila
a Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" na účet SŠTSP
Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na poštovej poukážke v
správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedte, že ide o dar. Mená
darcov postupne uverejňujeme v Slove. Ďakujeme.

SLOVO

STAŇTE SA ČLENMI
SPOLKU SV. CYRILA A METODA
A by Spolok sv. Cyrila a Me
toda mohol úspešne plniťsvoje
nábožensko-kultúrne
posla
nie, potrebuje mať silnú člen
skú základňu. Aj jeho vydava
teľská činnosť v Byzante závisí
od záujmu našich veriacich o
dobrú knihu. Čím vyšší náklad
publikácie, tým bude i v bu
dúcnosti pre čitateľov cenove
prístupnejšia.
A ký je stav nášho členstva?
Z našich m iest majú najviac
členov Sečovce - 89. V tom to
meste je chrám sv.Cyrila a Me
toda, dlhé roky v tejto farnosti
pôsobil člen nášho výboru o.
Pavol Tirpák (1915-1993) a
majú aj obetavú dôverníčku pani Máriu Krúpovú. V Koši
ciach je 77 členov, v M icha
lovciach 70, v Trebišove 48 a
vo Svidníku 40 členov.
Z obcí zatiaľ v počte členov
vedie Vysoká nad Uhom. Má
49 členov. V tejto obci dlhé ro
ky pôsobí ako správca farnosti

MATE UZ GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDAR 1994?
G réckokatolícky kalendár 1994 vydal Spolok
sv. Cyrila a Metoda v svojom nakladateľstve
Byzant s. r. o. Kalendár si môžete kúpiť v naj
bližších gréckokatolíckych farských úradoch,
predajniach Spolku sv.C yrila a Metoda Byzant
v Michalovciach, Prešove a Poprade a niekto
rých ďalších vybraných predajniach katolíckej
literatúry.
Členovia Spolku sv. C yrila a Metoda kalendár
dostávajú spolu s publikáciou Michala Lacku
Gréckokatolíkom ako svoj členský podiel a mô
žu si ich vybrať vo svojich farských úradoch.

PcfiO sO sid O s
Po roku 1989 viaceré naše farské
spoločenstvá začali vydávať farské
periodiká. V Prešove je to Inform átor,
v Bratislave Cesta, v M ichalovciach
Rozsievač. Gréckokatolícki bohoslov
ci v Prešove si založili Spolok biskupa
Pavla Petra Gojdiča, ktorý vydáva ča
sopis Prameň.
Jedným z farských periodík sú aj Od
kazy sv.Cyrila a Metoda, ktoré už dru
hý rok vydáva Gréckokatolícky farský
úrad vo Vranove nad Topľou. O tom to
periodiku nám napísal náš dopisova
teľ Ján Poprík zo Strážskeho:
Ako už vyplýva zo samotného názvu, cie
ľom tohto periodika je priblížiť veriacim cyrilometodskú tradíciu na našom území. Okrem

Súčasne majú možnosť - ak doteraz tak ne
u ro b ili - vyrovnať aj členské za rok 1993.
Nezabúdajte, že náš kalendár a aj ďalšie pub
likácie Spolku sv.C yrila a Metoda - Michal Fedor Z
dejín
gréckokatolíckej
cirkvi v
Č eskoslovensku 1945 - máj 1950 a Michal Fitz
Trpké roky - spom ienky gréckokatolíckeho kňa
za - sú vhodným vianočným darčekom pre va
šich blízkych, priateľov a znám ych nielen tu
doma, ale aj v šírom svete.
G réckokatolícky kalendár patrí do každej
gréckokatolíckej rodiny.
Spolok sv. Cyrila a Metoda

predseda nášho spolku arcidekan o.Jozef Knežo. Novosad
m á 43 členov, Kuzmice 35,
R akovec nad Ondavou 32,
Brezina 30, Dúbravka 30. Niž
ný Hrabovec 29, Moravany 28
a Nový Ruskov 22 členov.
K doterajším zakladajúcim
členom pribudli ďalší dvaja Mária Kačmárová zo Zemplín
skej Teplice a Ing. Blažej Krasnovský z Košíc. Očakávame
väčší záujem o zakladajúce
členstvo nielen z radov jednot
livcov, ale aj farských spolo
čenstiev. Doteraz k zakladajú
cim členom patria tieto farností
- Iňačovce, Michalovce, Poša,
Prešov, Ruská Nová Ves, Tre
bišov a Trhovište. Odporúča
me aj skupinové členstvo.
S polok sv. Cyrila a Metoda a
jeho hospodárske zariadenie
Byzant chce s Božou pomocou
a v zm ysle svojich stanov i na
ďalej rozvíjať nábožensko-kultúrnu a organizačnú činnosť
medzi gréckokatolíkmi v našej
vlasti i v šírom svete. Člen
stvom v tejto našej ustanovizni
dokum entujete svoju lásku k
tom u dedičstvu, ktoré nám za
nechali vo viere a obrade svätí
solúnski bratia Cyril a Metod a
ktoré v nedávnych trpkých ro
koch tak obetavo chránili spo
lu s kňazmi naši otcovia a star
ší bratia.
S polok sv. Cyrila a Metoda
Michalovce

W t ľ ® ] m © w ® m s a J iľ© !p iľ® u y
toho sa veriaci-čitatelia oboznamujú aj s
náboženskou symbolikou v našom obrade,
či s aktuálnym dianím vo farnosti, resp. v
okrese.
V jednom z tohtoročných vydaní autor pri
bližuje čitateľovi cesty sv.apoštola Pavla
(medzi r.49 a 57), na ktorých okrem apoš
tolátu zakladal aj miestne cirkvi. Vysvetľuje
náväznosťnašej cirkvi na Petrovu cirkev.
Časopis zároveň štatistickým prehľadom
predstavuje súčasné spoločenstvo grécko
katolíckych veriacich v okrese Vranov nad
Topľou, kde podľa posledného sčítania v ro
ku 1991 žilo takmer 15 tisíc gréckokatolíkov.
Z ponúkaného prehľadu sa taktiež dozve
dáme, že v okrese je 20 farností, z ktorých
sedem ešte nie je definitívne obsadených, a
22 filiálok s chrámami.
Najstarším chrámom v okrese je farský
Chrám sv.Petra a Pavla v Banskom z roku

1688. Chrámy sú najčastejšie zasvätené Pokrovu - Ochrane presvätej Bohorodičky, Na
rodeniu Panny Márie, Uspeniu presvätej Bo
horodičky a Nanebovstúpeniu Pána. Svätým
slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi je
zasvätený filiálny chrám v Juskovej Voli z
roku 1830.
Čo k to m u dodať na záver?
Vydávanie farských periodík je náročná
a záslužná práca po každej stránke. Má
pre život farských spoločenstiev i celej
našej eparchie veľký význam. Farské no
v in y svojich čitateľov oslovujú, prihová
rajú sa im, inform ujú ich a upevňujú
farské spoločenstvo. Bolo by v záujme
dobrej veci, keby redakčné rady si farskú
tla č navzájom vymieňali, čím by sa na
vzájom obohacovali o dobré nápady a
skúsenosti.
/ pk/
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PRIPRAVTE CESTU
NA P Ú Š T I
- Potešte môj ľud - s k o n č ilo o tro c tv o ! To sú radostné
výzvy proroka Izaiáša.
Človek si tak navykol ísť životom , ako by ho na konci cesty
nečakalo nič zaujímavého, ako by ho tam čakala len
prázdnota a tm a sm rti. Kráča cestou, o ktorej nevie kam
vedie, a ani ho to p ríliš neznepokojuje. Z m ieril sa so svojím
údelom prázdna a tm y. Ostáva uzavretý v krátkom časovom
rozmedzí ľudského života. Nie je zvedavý na zvesti,
prichádzajúce spoza tohoto časového úseku.
S končilo otroctvo!
Hrádze času a priestoru sa o tv o rili pre Pána, kto rý pri
chádza zvestovať nový život.
- Pripravte cestu na púšti! - Áno, cesta. Cesta do Pánovej
slávy. Uvidí ju každé stvorenie.
Všetko, čo je na zemi, a všetko, čo je vo vesmíre, b olo stvo 
rené, aby sa to u to cestou uberalo k cieľu, kde sa všetko
spojí do jednej krásy, jedného života v tajom stve jednej
lásky.
Nech z tejto cesty ustúpi každá prekážka. Všetko, čo od
vádza od jej smeru, všetko, čo by m ohlo brániť výhľadu na
cieľ.
Je toho toľko. Bude potrebné rozlišovať a oddeľovať. Bude
potrebné zbavovať sa všetkého, čo je odsúdené k odu
mieraniu a zaradené do odpadu.
Bezpodmienečne sa bude treba orientovať podľa večne
platných slov nášho Pána. Započúvať sa do jeho radostnej
zvesti.
Hľa, náš Boh!
Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou m ocou a jeho ruka
bude vládnuť. To znamená koniec väzenia v krátkom roz
medzí času a priestoru.
To znamená koniec tm y, sm rti, ktorá zahaľovala život.
Naša cesta vedie k reálnemu žiarivém u cieľu, kde sa život
nazýva dobro, krása a láska.
Z m yšlienok o.J.PORUBČANA, SJ
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Milí čitatelia,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie objednávky časopisu
Slovo. Robíme tak z dôvodu zmapovania presného počtu odberateľov
časopisu. Počnúc 1. januárom 1994 bude časopis Slovo distribuovať naša
redakcia priamo k Vám. Deje sa tak z ekonomických dôvodov Doterajšie
rozširovanie časopisu Slovo cez PNS bolo finančne nákladné a neefektív
ne a Slovo bolo veľmi stratové, čo znášal Spolok sv .Vojtecha.
Tým, že prejdeme od distribúcie PNS k vlastnej, ušetri naša redakcia
isté množstvo finančných prostriedkov, ktoré bude môcť použiť pri skva
litnení tak obsahovej, ako aj technickej stránky časopisu. Aby sa zachoval
poriadok v doručovaní tak, aby časopis Slovo bol čo najlacnejší, t.j. 4 Sk
a najrýchlejšie doručovaný odberateľom, ponúkli sme správcom grécko
katolíckych farností niekolko spôsobov doručovania, ktorí Vás mali in
formovať. Najlacnejší je hromadný odber, a preto aj terajší predplatitelia
by mali časopis odoberať cez farský úrad. V tých farnostiach, kde nebude
možný hromadný odber, budeme časopis zasielať na jednotlivé adresy.
Chceme však upozorniť na skutočnosť, že PNS nám adresy individuál
nych, ale ani hromadných rímskokatolíckych odberateľov nevydala. Preto
je nutné, aby každý odberateľ časopisu Slovo (hromadný aj individuálny)
poslal nám do redakcie čím skôr vyplnenú objednávku. Chceme Vás
týmto požiadať, aby ste nám i pri tak zložitej ekonomickej situácii za
chovali priazeň aj v budúcom roku a vyplnenú návratkovú objednávku
poslali nám na adresu redakcie.
Gréckokatolícky dvojtýždenník Slovo je naším spoločným diecéznym a
zároveň jediným časopisom tohto informačného druhu na Slovensku. Na
záver ešte jedna prosba: V súčasnosti vznikajú rôzne nové časopisy,
ktorých obsah je často pochybný a nekresťanský. Často ich cieľom je
rozvracať krestanov a postupná likvidácia katolíckych časopisov. Je to
práca zlého ducha, ktorý masmédia využíva na mätenie Božieho lúdu.
Situácia z totality sa začína opakovať, aj keď inými ešte rafinovanejšími
spôsobmi. Budríie prezieraví a naučme sa nazerať Ježišovými očami aj
na tieto veci. Situácia vo všetkých redakciách katolíckych časopisov nie
je dobrá. Náklady klesajú a finančné náklady na výrobu stúpajú. Preto
apelujeme, milí čitatelia, na Vašu kresťanskosť a prosíme: neodhlasujte a
to nielen náš časopis Slovo, ale žiadny iný katolícky časopis. Nie sme
zasa tak bohatí, aby sme si to mohli dovoliť. Pamätajme, že s každým
kresťanským katolíckym časopisom prichádza do našich domovov Ježiš
Kristus.
tu o d s trih n ú ť (aleb o o x e ro x o v a ť)

OBJEDNÁVKA ČASOPISU SLOVO

Vydavateľstvo MIROS ponúka
□ o. Augustín J. Záň,ThM :KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH
Autor v tejto knihe zhrnul večné pravdy a Božie príkazy,podáva ich rečou
dospelých, aby sme sa ľahšie chránili pred zmätkom a duševnými nedoro
zumeniami tejto doby a s istotou kráčali k večnému cieľu.
80,- Sk
□ o. František Dancák: SLOVÁ NAŠEJ MATKY
Rozjímanie na slová Panny Márie, ako nám ich zapísali sv. evanjelisti.
15,- Sk
□ o. František Dancák: PrE NÁS A PRE NAŠU SPÁSU
Myšlienky o utrpení nášho Pána podľa Matúša.
12,- Sk
□ o. František Dancák: NAD MODLITBOU SV. RUŽENCA
Krátke rozjímanie na jednotlivé tajomstvá radostného, bolestného a
slávnostného ruženca.
15,-Sk
□ o. František Dancák: S JEŽIŠOVOU MATKOU MÁRIOU
Myšlienky na pobožnosť Panny Márie v súvislosti s putujúcou kópiou
milostivého obrazu klokočovskej Panny Márie.
15,- Sk
Pri objednávke nad 50 exemplárov poskytujeme 20% zľavu. Objed
návky zasielajte na adresu:

Žiadam predplatné
polročné
ročné

48 Sk
96 Sk

Dodanie
od
čísla

Dátum

Číslo
odberateľa
(vyplní
distributér)

Predplatené výtlačky dodajte na adresu:
(Názov) Meno a priezvisko:....................................
Ulica:....................................................

Č. domu:

Bydlisko:..................................................................
P o š ta :................................................... PSČ:. .
Dátum:........................
Podpis predplatiteľa: . . .

Vydavateľstvo MIROS

(pečiatka)

076 17 Nižný Žipov 97
Pri príprave tlače (m ontáži) 22. čísla Slova došlo k výmene
ôsmej a deviatej strany. Čitateľom sa ospravedlňujem e.
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