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Zvelebujem ťa, Otče, za všetky diela, ktoré si učinil, za dar i každodenný 
chlieb buďti chvála na veky

Milí čitatelia !
Na úvod dovoľte,'aby sme Vám vy

slovili našu úprimnú vďaku za všetky 
Vaše pozdravné blahopriania k V ia
nociam, ale i do nového roka, ktoré 
sme od Vás obdržali. Sme radi, že ste 
nám zachovali svoju priazeň tým, že 
ste si náš časopis Slovo objednali. 
Počnúc týmto novoročným číslom ča
sopis Slovo už rozširuje naša redakcia 
a to aj za pomoci mnohých Vás, ktorí 
ste ochotne vyhoveli našej prosbe v 
spôsobe doručovania. Je však mož
né, že sa môžu spočiatku vyskytnúť 
nejaké problémy, nedorozumenia. 
Prosíme Vás, upozornite nás na prí
padne nedostatky, pomôžte nám. 
Zdôrazňujeme, že Slovo je doručo
vané iba na základe objednávky. Tie 
objednávky, ktoré nám došli po ter
míne, čo najskôr spracujeme a doda

točne Slovo na príslušnú adresu doru
číme.

V prípade, že ste niektorí opomenuli 
túto skutočnosť, ponúkame možnosť 
objednania časopisu po celý rok. No
voročné, prípadne i dálšie čísla, 
ochotne doručíme aj spätne.

Prikladáme šekovú poukážku na za
platenie predplatného na rok 1994. 
Kvôli neustále sa meniacej ekonomic
kej situácii, prosíme, uhradiť polročné 
predplatné podľa počtu objednaných 
výtlačkov, ktorú uhradte najneskôr do 
januára tohoto roku na účet Spolku 
sv.Vojtecha v Trnave. Predplatné 
tých, ktorí nám ho poslali do redakcie, 
odošleme na účet spolku.

Do nového roka Vám od nášho do
brotivého Boha vyprosujeme pokoj a 
lásku.
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S n á d e j o u  do r o k u  1994
budeme nad tým zamýšľať, tým via
cej nám  bude táto pozícia blízka a 
tým viac si ju osvojíme. Ľudský život 
už je raz taký, že v ňom musíme pri
jímať častejšie zlo ako dobro. Častej

šie konáme to, čo si želajú 
iní ako to, čo si želáme my. 
Práve tieto skutočnosti 
však boli pre nás často 
zdrojom ponaučenia a 
získavania dôležitých skú
seností. Vidíme, že všetko 
je v konečnom dôsledku 
výsledkom nášho životné
ho postoja. A v tomto zmy
sle slova môže byť pre nás 
aj súčasná doba otvorením 
nových možností a cibre
nia nášho charakteru, ale i 
overením pravdivosti na
šej kresťanskej nádeje. Aj v 
ťažkých časoch, ktoré nám 
ukazuje prítomnosť, zo
staňme m užní a odvážni. 
Zápasme s ťažkosťou kres
ťana a pamätajme na to, že 
sme deťmi nádeje.

Do nového roku nepôj
deme sami, ale s Bohom a 
to s Bohom v srdci. Tam ho 
budeme opäť nachádzať. 
Tak sa staneme ostrovom 
šťastia, tvorcami pokoja, 
nádeje i pre druhých.

Aj naše priania druhým, priania 
zdravia, úspechov, dobra a pokoja 
vložíme do rúk Božích a tak sa stane 
aj požehnaním  s ochranou Matky 
Božej. V tom duchu Vám všetkým zo 
srdca žehná

Váš Ján HIRKA, biskup

Azda niet človeka, ktorý by sa na 
prahu nového roka nezamýšľal nad 
svojou budúcnosťou.V súčasnosti je 
tento náš pohľad možno o niečo pesi- 
mistickejší ako v minulosti. Situácia v 
spoločnosti i ekonomike je 
vážna a dotýka sa veľmi 
citlivo všetkých nás. Ne
čudo, že sa často stretá
vame aj s ľudským zúfal
stvom.

Práve preto, že konštatu
jeme takúto situáciu, nene
chajme sa okolnosťami ži
vota zmanipulovať do takej 
miery, ktorá by nás mohla 
dostať do situácie absolút
nej beznádeje. Nádej totiž je 
očakávanie budúceho dob
ra a človek je v svojej pri
rodzenosti dúfajúca by
tosť. Naša kresťanská viera 
je v prvom rade nositeľkou 
nádeje, ktorej uskutočne
ním je večná spása.

Beznádej a zúfalstvo je 
potom protipólom nádeje a 
kresťanského očakávania.
Dajú sa maskovať a človek 
ich len veľmi nerád prezen
tuje na verejnosti. Aj z tohto 
dôvodu sú však veľmi 
nebezpečné.

História ľudstva je vlastne históriou 
ľudských nádejí a zúfalstviev. Preto 
ju aj nazývame učiteľkou života. Qna 
nás učí na prvom mieste odvahe, kto
rú aj kvalifikuje a dáva jej presné kri
tériá. A ona o tom hovorí, že jedineč
ným symbolom odvahy nie je ozbro
jený hrdina, ale mučeník, zakrvavený

svedok, ktorý sa kvôli pravde a spra
vodlivosti nechal dobiť. Ak sa poze
ráme na človeka z toho to uhla po
hľadu a jednoznačne ľudskými oča
mi, potom sa nám m usí zdať, že pre

nás už neexistuje žiadna šanca. Pre 
koho by bola príťažlivá predstava 
seba v pozícii ubitého, aj ke ď hrdin- 
ného človeka?

Spolu s tým sa však natíska otázka: 
A vari sme sa nikdy v živote neocitli 
v  situácii viac, alebo menej podobnej 
opísanému modelu? Čím viacej sa

Viera DONOVALOVA - KLENKOVA

C A s  DVÍHA r u k u
Odpadol z veže zvyšok roku 
a dlho svetom vyzváňal.
Bol ako výkrik umieračka, 
bol ako pieseň vyznania, 
čo znovu myslí na rozluku.

Hneď odratúva v novom roku 
dni, týždne, chvíle horlivé. 
Začína a hneď koria sloku, 
volá nás k božej oslave.
Má v tempe povel: Do útokul

Je každá jeho chvíľa vzácna. 
Nevyčkáva a nestojí.
Hodiny s chvatom uháňajú, 
miňajú sa aj v postoji.
Postrkujú nás do budúcna.

Tak čas odbíja všetky diania. 
Tak hojí rany po boji.
Dvíhajú veže mocnú ruku 
nad jeho postup v nádeji
- k večnosti speje. Bez vyzvania 
odbijú raz čas posledný.

Boh nádeje  
nech vás naplní  

všetkou radosťou 
a pokojom vo viere, 

aby ste v sile 
Ducha Svätého 

oplývali  nádejou

To Vám do roku 1994 
želá redakcia Slova
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Z t é m y  d

Boh vo svojej nepochopiteľnej láske k 
človeku si pre zachovanie ľudského po
kolenia vyvolil cestu partnerskej lásky 
a bezvýhradného odovzdania dvoch ľu
dí, ktorí tvoria jednu bytosť (porov. Mk
10,8). Mohol zvoliť aj inú cestu, ale on 
pre nás zvolil túto. Chce, aby v tejto 
atmosfére lásky vyrástali deti a v nej 
nachádzali bezpečie a istotu.

Rodina stojí v Biblii hneď na počiatku 
ľudskej histórie. Rodina zostáva stále 
ochrankyňou Božieho poriadku s ľuď
mi. Dobrá rodina je dobrým základom 
dobrej spoločnosti tak občianskej ako aj 
náboženskej. Je prvou školou občian
skych čností ako aj lásky k Bohu a ľu
dom.

Manželstvo a rodina sú dnes stredom 
pozornosti občianskeho i cirkevného 
spoločenstva na celom svete. OSN vy
hlásilo rok 1994 za Rok rodiny. Kato
lícka cirkev sa veľmi rada pripája k tejto 
výzve. Robí to z dôvodu, že problémy 
rodiny a manželstva sú dnes velké. Sú 
to problémy s bývaním, so zamestna
ním a v kresťanskej rodine tiež uvedo
melé prijatie sviatosti manželstva a ver
nosti. Nie menšie problémy sú s deťmi: 
prijatie Božieho daru nového života, 
krst a plná náboženská výchova v dob
rom rodinnom prostredí.

Svätá cirkev pozná neutešené pomery 
súčasných rodín, a preto sa snaží zachrá
niť aspoň rodiny veriacich. Už v roku 
1980 bola zvolaná do Ríma synoda bis
kupov, aby sa zamýšľala nad témou Ro
dina v dnešnom svete. V následnej 
audiencii u Svätého Otca a otcov syno
dy rodiny z celého sveta hovorili o svo
jich problémoch od chvíle zasnúbenia 
až do staroby manželov. Všetci konšta
tovali, že je len jedna cesta k ozdrave
niu: Ježiš Kristus. Toto napísal aj Svätý 
Otec Ján Pavol II. v inštrukciách pre

u c h o v n e j  o b n o v y  n
synodu: "Je nutné, aby rodiny našich 
dní kráčali za Kristom". Aj Eucharistic
ký kongres v Nairobi za účasti Svätého 
Otca v auguste 1985 mal 
ústredné motto: "Eucharis- 
tia a kresťanská rodina". Aj 
tu sa hovorilo len o jednej 
ceste k ozdraveniu rodín:
Ježiš Kristus. Je možné túto 
cestu uskutočňovať?

Najprv si treba uvedomiť, 
že v rodine to nikdy nie je 
ľahké. Všetci sa musia na
vzájom znášať, chápať. A beda tej rodi
ne, ktorá to nepochopí! Kde rodičia sa 
rozchádzajú a deti z domu utekajú.

Život Svätej Rodiny je absolútne do
konalým vzorom pre každú kresťanskú 
rodina. Lenže aj Svätá Rodina je podro
bená nečakaným a bolestným skúškam. 
Tak ako naše rodiny. Boh skúša vernosť

1ŠM ' """""

a j a n u a r
vyzerať, napomína sv. apoštol Pavol: 
"Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si" 
(Kol 3,13). V týchto slovách je poveda

né všetko. Boh nás k sebe 
postavil, aby sme jeden dru
hému pomáhali na sebe pra
covať. K tomu je potrebná 
znášanlivosť a stále odpúš
ťanie.

V mnohých rodinách sa 
starostlivo dbá o to, aby na 
Vianoce bola rodina spolu. 
Lenže aby to bolo v rodine 

na Vianoce pekne, musí to byť tiež pek
ne i mimo Vianoc. Záleží od toho, ako 
žijeme, ako si navzájom odpúšťame a 
pomáhame.

Je všeobecne známe, že súčasné rodi
ny prežívajú krízu. Ale nie všetky! V 
rodinách, v ktorých prebýva Kristus a 
jeho láska, tam je i jeho požehnanie.

SVATA RODINA -
VZOR PRE DNEŠNÉ RODINY

a poslušnosť u anjelov, u prarodičov, u 
apoštolov, u Jozefa i Panny Márie. Aj 
Pán Ježiš, "hoci bol Synom, z toho, čo 
vytrpel, naučil sa poslušnosti..." (Hebr
5,8). So skúškou však Boh spája aj dar 
sily a ovocie sviatosti. Tento zákon 
múdrej Božej výchovy platí i pre man
želov a rodičov v dnešnom svete.

V našich domácnostiach bolo kedysi 
vidieť obraz Svätej Rodiny. Z obrazu 
dýchal pokoj, sústredenie, rodinná po
hoda. Naozaj, Svätá Rodina je aj dneš
ným rodinám príkladom v mnohom. 
Predovšetkým nás učí držať svorne. Do 
Egypta odišli všetci (Mt 2,14). Spoloč
ne niesli ťažký údel. I keď boli bez do
mova, stále si jeden druhému dávali do
mov.

V našich dnešných rodinách je to dnes 
obrátené. Naše domovy, kde žijú rodi
ny, prestávajú byť domovom a stávajú 
sa nocľahárňou. Ráno sa rýchle odchá
dza, aby stihli prísť včas do práce a do 
školy. Večer sa vracajú unavení, aby sa 
pohádali, čo kto mal urobiť a neurobil 
to. Kto mal nakúpiť a nenakúpil, kto 
neumyl riad. A potom sedia pri televí
zore a idú spať.

Avšak ten najzákladnejší bod každej 
rodiny chýba: svornosť, ovzdušie lásky 
a porozumenie, súdržnosť. Ako to má

Kde majú svoj vzor v sv. Jozefovi a v 
Panne Márii, tam nehľadajú len seba, 
tam vidia druhého a navzájom si slúžia.

Jozef Seuffert o sv. Tomášovi Morovi 
vydáva toto krásne svedectvo: "Všetci, 
ktorí okúsili pohostinstvo jeho domu, 
chválili harmóniu jeho rodinného živo
ta". Kde čerpal túto silu? Hľa, čo o ňom 
píše ďalej: "Každý večer pred spaním 
Morus zhromaždil svoju rodinu k spo
ločnej modlitbe." Kiež by to mohlo po
vedať o každej kresťanskej rodine!

"Blažený každý, kto sa bojíš Pána, kto 
chodíš cestami jeho", hovorí žalmista 
(Ž 127,1). Obnova dnešnej kresťanskej 
rodiny môže byť vyriešená len návra
tom k pôvodnému Božiemu plánu a zá
meru, k Božiemu poriadku v oblasti 
spolužitia muža a ženy, ktorý vytvára 
rodinu. V hlbokej pokore prijať v duchu 
viery všetky Božie prikázania nich ko
nať, veriť, že sme v Božích rukách a vo 
všetkých situáciách sa spoliehať na Bo
žiu pomoc. Len takto sa naše rodiny 
stanú svätyniami života a lásky.

Bože, vo Svätej Rodine si nám dal 
príklad. Posilňuj nás, nech ju nasleduje
me v čnostiach všedných dní, aby sme 
svoj domov naplňovali spoločenstvom 
lásky.

o. František DANCÁK
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p ó z i a  o ú c t e  k ž i v o t u

SEXUÁLNA STRÁNKA ČLOVEKA 
V BOŽOM PLÁNE

Z o  s  y m
Aby sme prav

divo poznali a 
pochopili posla
nie sexuálnej 
stránky človeka, 
treba hľadať ú- 
mysel Stvorite
ľa. Nájdeme ho v 
dvoch textoch 
Prvej knihy Moj
žišovej, kde sa 
hovorí o stvore
ní človeka.

Prvý text: "A 
stvoril Boh člo
veka na svoj ob
raz, na obraz 
Boží stvoril ho: 

muža a ženu stvoril ich" (Gn 1,27).
Z toho vyplýva:
a) Sexuálna stránka človeka a rozdielnosť 

pohlaví je od Boha Stvoriteľa.
b) Aj sexuálna stránka človeka patrí k člo

veku ako Božiemu obrazu. Nie je to u neho 
čosi "živočišné", ale ľudské v plnom slova 
zmysle.

Ten istý text ďalej ukazuje, že sexuálne 
stretnutie muža a ženy chcel sám Boh na 
prenášanie ľudského života. "Plodte sa a 
množte a naplňte zem" (Gn 1,28).

Druhý text: je z druhej hlavy Gn. Aj tu je reč 
o stvorení človeka aj o jeho sexuálnej 
stránke, ale sa už nezdôrazňuje prenášanie 
života, lež osobný (personálny) význam roz
dielnosti pohlavia, tak pre muža ako aj pre 
ženu. "Urobte mu pomocníka jemu podob
ného" (2,18). "Preto človek opustí svojho 
otca i matku a privinie sa k žene a budú dvaja 
v jednom tele" (2,24).

Z toho zasa vyplýva:
a) Jednota muža a ženy v osobitnom spo

ločenstve je najhlbšia, pred ktorou padajú aj 
vzťahy k rodičom (opustí svojho otca i mat
ku), najimtímnejšia (budú dvaja v jednom 
tele) a to nielen v sexuálnom živote, ale v 
každej oblasti manželského spolunažívania.

b) Sexuálna stránka človeka nie je určená 
výlučne na prenášanie života, ale aj na vyt
vorenie spoločenstva muža a ženy. Sex teda 
znamená viac ako prenášať život.

Z týchto textov nám vychádzajú dva ciele, 
ktoré Boh určil sexuálnej stránke človeka:

a) prenášanie života
b) hlboká jednota muža a ženy v spo

ločenstve, kde sa vyjadruje ich medziosobná 
láska, ktorá zahrňuje celú osobu. To sa mô
že stáť len v trvalom a výlučnom spolo
čenstve, ktoré nazývame manželstvom.

Treba podčiarknuť, že obidva ciele sú tinis 
operis - sieľ samotného diela. To znamená, 
že nie človek dáva toto poslanie sexuálnej 
stránke, ale má to od Stvoriteľa: a človek 
nesmie tieto ciele vylučovať.

Vyjadrenie vzájomnej lásky manželov.
Aj to je finiš operis. To znamená, že se

xuálna akcia je vykonaná podľa prírody a 
teda mravne dobrá len vtedy, keď je schop
ná vyjadriť hlbokú manželskú lásku. Ovocím 
tejto lásky je dieťa. Ono je aj podstatným a 
trvalým znakom tejto lásky. Výchova dieťaťa 
je pokračovaním tejto lásky.

V našom poriadku spásy je to manželská 
láska nadprirodzená a záslužná. Dôležité je

poznamenať toto: Odovzdanie života a vy
jadrenie manželskej lásky sú dva prvky tej 
istej sexuálnej akcie. Sú to dva pohľady ina- 
dekvátne rozlíšené, to znamená, že jeden 
bez druhého nemôžu byť v tej istej sexuálnej 
akcii. Následkom toho je medzi nimi kore- 
latívny vzťah. Čiže:

- nie každé odovzdanie života je cieľom 
sexuálnej stránky človeka, ale len odovzdá
vanie spojené s vyjadrením manželskej lá
sky.

- že je to vyjadrenie nie hocijakéj lásky, ale 
lásky manželov, ktorí obaja konajú ako je
diný princíp odovzdávania života.

Ešte je tu otázka, ktorý cieľ dať na prvé 
miesto? Kedže obidva ciele sú finiš operis, 
jeden bez druhého nemôžu byť v počestnej 
sexuálnej akcii, nemožno jednoznačne po
ložiť niektorý z nich na prvé miesto. Záleží od 
toho z akého zorného uhla sa na to dívame, 
alebo čo chceme viacej zdôrazniť. Raz to 
bude odovzdanie života, inokedy vzájomná 
láska.

A tak z povahy a cieľov sexuálnej stránky 
človeka ako sú vyššie uvedené možno vy
vodiť hlavnú mravnú normu pre sexuálnu 
akciu, ktorá vyžaduje tri podmienky:

Osoby musia byť schopné takého úkonu, 
ktorý zodpovedá uvedeným cieľom, čiže mu
sia byť schopné toho, čo vyžaduje dielo člo- 
veka- Opus hominis.

Spôsob prevedenia musí byťtaký, aby ne
vylučoval uvedené ciele. Ináč by to bolo zne
užitie sexuálnej schopnosti človeka.

Manželstvo. Na vyjadrenie tak hlbokej lás
ky nestačí len príležitostné alebo akékolVek 
zjednotenie osôb. Osoby musia byť spojené 
objektívnym a trvalým zväzkom. Úkony mi
mo manželstva sú reálnou lžou.

Dieťa privedené na svet a dlhá roky ho 
vychovávať a žiť vo vernom manželstve až 
do smrti nie je ľahkou úlohou. Aby sa tieto 
ciele dosiahli, Stvoriteľ obdaril sexuálnu ak
ciu radosťou, ktorá spočíva v uspokojení po
hlavného pudu. Je to jedna z najprudších 
zmyslových emócií. Je volaním tela a celej 
psychiky človeka po druhom partnerovi: a 
tomuto volaniu môže len zdravý rozum, vý
chova a Božia milosť určiťsprávny smer. Sila 
sexuálnej túžby, pričom nemyslíme len na 
biologickú stránku, je v zdravom človeku tak 
silná, že uvádza muža a ženu do vzrušenia 
až do vnútra osobnosti.

Sexuálna radosť a pocit náklonnosti oboch 
pohlaví je prirodzeným Božím darom. Muž a 
žena sú nástrojovou príčinou ľudského po
kolenia. Sexuálna radosť je podľa sv. To
máša doplnkom sexuálnej akcie, ktorá je 
veľmi prirodzená. Vo svete spásy je však, 
ako každý dobrý skutok, aj záslužná. Je však 
aj prirodzenou pohnútkou k tomu, aby sa 
dosiahol cieľ sexuálnej stránky človeka a je 
aj odmenou za obety pri výchove dietok a 
manželskej vernosti. A tak platí zásada, že 
sexuálna radosťje kvôli akcii a nie akcia kvôli 
radosti. V Božom stvoriteľskom pláne je za
komponovaná aj sexuálna disciplína a čini
tele na jej dodržanie. Boh neponehal človeka 
napospas silám, ktoré by boli nezvládnu
teľné. Pre zachovanie sexuálnej disciplíny 
má človek vrodenú hanblivosť, čiže psychic
kú dispozíciu, ktorá ho ochraňuje pred nepo
volenými skutkami a dovolené, aby konal v 
patričnej intimite. Je to fenomén vrodený, 
ktorý sa nachádza aj u ľudí nízkej kultúry. 
Výchovou sa tento fenomén môže vypes
tovať na vyšší stupeň a vtedy hovoríme už o 
nadobudnutej hanblivosti, ktorá už patrí k 
cnosti čistoty.

Ľudskou zlobou môže byť tento citlivý sys
tém porušený, čoho sme svedkami v dneš
nej zerotizovanej dobe. Aj tu je treba povedať 
s Pánom Ježišom, že "od počiatku to nebolo 
tak" (Mt 19,8)

Na druhej strane Kristus prichádza svojou 
vykupiteľskou milosťou zachrániť človeka aj 
v jeho pozemských dimenziách. Teda aj v 
jeho sexuálnej rozmernosti. Po rozhovore s 
farizejmi P. Ježiš hovorí o čistote pre ne
beské kráľovstvo. A dodáva: "Kto to môže 
pochopiť, nech pochopí" (Mt 19,12). V tej 
istej kapitole po rozhovore s bohatým mlá
dencom, ktorému bolo ľúto zrieknuť sa ma
jetku a nasledovať Ježiša, povedal: "lludbm 
je to nemožné, ale Bohu je všetko možné" 
(Mt 19, 26). Je možné dať človeku aj chá
panie aj silu, aby dokázal usmerniť svoju 
sexuálnu stránku podľa Božieho zámeru.

Mons. ThDr. František TONDRA 
spišský sídelný biskup
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VIDCII SMC JCHO HVIEZDU ...
Hádam nikdy si tak spontánne všetci 

naraz nekladieme zvedavé a zároveň 
naliehavé otázky o tom, čo nás čaká, 
ako práve v prvé chvíle nového roku, 
keď si uvedomíme, aké veľké tajom
stvo neznámych udalostí stojí pred na
mi. Možno nám prebehne mysľou, čo 
sa asi všetko významné udeje vo sve
te, čo v našom národe, v našom mes
te, či dedine, čo v našej rodine alebo 
mojom osobnom živote. Mnohí starší 
sa azda opýtajú sami seba, dožijem 
sa ešte ďalšieho nového roku? Nič 
isté na tieto otázky nie sme schopní 
povedať. Niečo môžeme hádam tušiť, 
niečo predpokladať a predvídať, ak 
vieme správne hodnotiť vývoj spo
ločnosti v ekonomickej, sociálnej, či 
politickej sfére, ale toto všetko presne 
vie iba ten, ktorý je Pánom dejín. Ten,

"Boh tak miloval svet"... znamená, 
že Boh tak miluje tento svet, svet 
taký, aký je, lebo je ohrozený a je na 
konci so svojou múdrosťou. V túžbe 
budovať ho podľa svojich plánov. 
Boh miluje aj nás a tiež takých, akí 
sme. Posiela svojho Syna, aby nás 
učil, ako máme žiť "Učte sa odo 
mňa..." Boh nám v Ježišovi ponúka 
novú kvalitu, skutočné riešenie na
šich problémov. Ponúka nám ako 
základný kameň, ako prvú hodnotu 
učenia potvrdenú vlastným životom 
to, čo sa ľudstvo počas celých svo
jich dejín nenaučilo, nepochopilo, na 
čo stále zabúda a čomu neverí. Je to 
civilizácia lásky.

Boh posiela svojho Syna a Syn 
posiela i nás do stále chorého sveta, 
ktorý neporozumel sám sebe. Na
vzájom sa delí, ničí a nenávidí. Ak sa 
kdesi aj spája a zjednocuje, tak má 
na to len ekonomické, vojenské a 
bezpečnostné motívy. Iba Ježiš pri
náša radikálne nový prvok. Aby ste 
sa vzájomne milovali a v láske budo
vali lepši svet. Len tak bude dosť 
miesta a radosti pre všetkých. Iba 
Ježiš je stredobodom dejín, ktoré 
majú v ňom svoj počiatok i koniec^ 
majú v ňom i svoj zmysel. Preto prí
nosom pre jednotu sveta nebude len 
vedec, technik, ekonóm, alebo poli
tik, ale každý, kto bude podobný 
Kristovi. Veriaci a milujúci.

Z vianočného príhovoru 
o. Jána GAJDOŠA 

generálneho vikára

ktorý prišiel, aby nás zachránil, aby 
nám vlial do sŕdc nádej, že s ním prí
deme do toho správneho cieľa, aby 
nám dal istotu, že nás miluje a ne
nechá nás v "štychu".

"Boh tak miloval svet" znamená, že 
Boh tak miluje aj tento dnešný svet, že 
posiela svojho Syna, aby každý, kto v 
neho uverí, nezahynul, ale mal život 
večný (por. Jn 3, 16). Kristus je teda 
jediný, ktorý dáva odpovede na všetky 
otázky, ktoré si kladieme nielen na 
začiatku nového občianskeho roku, a- 
le v každej našej životnej situácii. On 
jediný dáva odpovede pravdivé, aj 
keď sú nám nie vždy príjemné. Teraz 
však ide o to, ako nájsť Krista, ako ho 
vlastniť, aby mohol byť pre nás trvalým 
a jasným svetlom, aby bol pre nás 
cestou a životom na našom životnom 
putovaní.

A tu nám na začiatku roku ponúka 
jedinečnú príležitosť v liturgii sviatku 
Zjavenia Pána - Bohojavlenia, kde pre 
každého z nás dáva návod, ako hľadať 
Boha, ktorý sa pred nami neskrýva, 
ale sa nám zjavuje. V troch mudrcoch 
od východu nám ukazuje tie vlastnos
ti, ktoré nám nesmú chýbať, aby sme 
ho skutočne našli, mohli sa mu klaňať 
a odovzdať mu svoje dary vrátane sa
mých seba. Nesmie nám predovšet
kým chýbať túžba po Bohu, nesmie 
nám chýbať vytrvalosť, odvaha a hú
ževnatosť v jeho hľadaní, nesmú nás 
odrádzať prekážky a nebezpečenstvá 
na ceste hľadania. Tak ako mudrci sa 
nechali viesť "jeho hviezdou" až kým 
nepadli pred ním na tvár, aby sa mu 
klaňali, tak my sa musíme nechať viesť 
tiež "jeho hviezdou" vnútorného hlasu, 
ktorý ak budeme počúvať, zaručene 
nás privedie k nemu. Oni kráčali k 
nemu nohami, mi srdcom. Boh sa zja
vuje každému, kto po ňom túži, kto sa 
vydá na ťažkú, namáhavú cestu z dia
ľav svojej vonkajškovosti a po
vrchnosti do hĺbok svojej duše, kde sa

k nám ticho hovorí a kde sa nám zja
vuje. Takto sa nám Boh odhaľuje, stá
va sa v našom živote stále zrejmejší, 
jasnejší v našom myslení i konaní a 
odhaľuje sa tak svojou dobrotou a lás
kou našimi skutkami vo vzájomných 
ľudských vzťahoch. Boh je teda zja
vujúcou sa bytosťou v hĺbke duše, v jej 
najvnútornejších horizontoch, kde aj 
naša pravá poklona, poklona pravých 
ctiteľov Boha je v Duchu a pravde 
(por. J n 4, 23). Keď je teda Boh 
zjavujúcou sa bytosťou, človek mu na 
to tiež musí dať príležitosť, musí sa mu 
započúvať do ticha, sústrediť sa na 
znaky, ktoré nám poskytuje, aby nás 
upozornil na svoju stálu prítomnosť, 
zotrvávať v stálej aktivite a bdelosti a 
byť ochotný ho vždy počúvať.

Takýto dôverný kontakt s Bohom je 
potom pre nás tou najväčšou istotou, 
že nech by prišlo čokolvek v tomto 
nastávajúcom roku, sme pevne v Bo
žích rukách, sme v jeho láskyplnom 
objatí, kde sa s nami nemá šancu za
hrať akýkoľvek "slepý osud". Preto v 
tejto istote stálej Božej prítomnosti, 
Božej dobroty a lásky prežívajme ra
dostne i týchto 365dní nového roku 
1994. o. RNDr. Jozef VOSKÁR

í

Ani už tichšie snežiť nemôže
- ako dnes sneží.
Ide k nám záprah Bože predrahý 
- v  slávnostnej spieži.
Za lepšie detstvo snehom zapadlé 
• blízučký vzdychu.
Sneží... a m y sa ako v zrkadle
-  vidíme v sviatočnom tichu...
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"A hla. hviezda, ktorú videli na východe, iála pred nimi. až sa zastavila nad

—  ■ ■■ :: : ■ ■ ■ ■■ ..víCs;-"

Tajomná hviezda sa spomína iba v jednom 
zo štyroch kanonických evanjelií. V Starom 
zákone nachádzame zmienku o hviezde v po
žehnaní samotného veštca Balaáma Izraelu: 
"Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha 
Z Izraela " (Num 24,17). Hviezda je symbolom 
slávy a žezlo symbolom moci.

V Biblii je  teda prvá informácia o tom, že 
narodenie Mesiáša bude sprevádzané zvlášt
nym astronomickým úkazom, i o tom, že sa tak 
skutočne stalo.

Z Písma sa však nedozvedáme podrobnos
ti o ňom, ani o mudrcoch, ktorí nasledovali 
hviezdu, ani odkiaľ konkrétne prišli. Jednodu
cho sa hovorí o mudrcoch z východu. V gréc
kom texte sa volajú mágoi - mágovia, čo by 
mohlo byť označenie perzských kňazov, ktorí 
pre svoju učenosť boli aj kráľovskými porad
cami. Zaoberali sa prírodovedou, najmä hvez
dárstvom.

Nevieme, či úkaz na oblohe pozorovali na 
východnej časti hviezdnej oblohy, alebo na
chádzajúc sa na východe, vo svojej krajine. O 
počte mudrcov Biblia tiež mlčí. Odkiaľ prišli 
maliari a spisovatelia k obrazu práve troch 
mudrcov z východu ? Azda jednoducho ku kaž
dému daru priradili jedného darcu, alebo sa 
nechali zviesť magickou trojkou.

Kresťanská symbolika je  veľmi úzko spätá 
s astronómiou. Napríklad súhvezdie Rýb - 
symbol kresťanstva, dvanásť zvieratníkových 
súhvezdí - dvanásť apoštolov, priesečník rov
níka a ekliptiky - symbol kríža. Evanjelista 
Lukáš píše, že Ježiš Kristus bol uložený v jas
liach (Lk2,7aLk2,12).Ajna oblohe nájdeme 
jasličky. Takto je totiž pomenovaná otvorená 
hviezdokopa M44 v súhvezdí Raka. Tri hviez
dy v páse súhviezdia Orión v dávnoveku volali 
Traja mágovia.

Celá hviezdna obloha bola tak pre vníma
vého človeka nielen dejiskom zvláštnych as
tronomických úkazov, ťažko pochopiteľných 
pohybov planét, ale aj veľkou duchovnou kni
hou. V dejinách kresťanstva už boli publikova
né mnohé hypotézy, ktoré sa snažilli objasniť 
astronomický podklad rozprávania o hviezde, 
ktorú mudrci nasledovali. Bola to konjunkcia 
planét (pozorovateľovi sa javí, že planéty sa 
na oblohe spoja, optické spojenie), kométa, 
meteorit, bolid, výbuch supernovy?

V roku 7pred Kristom
Vtedy sa udiala trojnásobná konjunkcia 

Jupitera a Saturna v súhvezdí Rýb: Konjun
kcia týchto planét je zriedkavá, priemerne sa 
uskutoční raz za dvadsať rokov. A v tom roku, 
ako ukazujú záznamy astronomických pozoro
vaní, konjunkcia bola trojnásobná 29. mája, 
30. septembra a 5. decembra. Takáto trojitá 
alebo veľká konjunkcia sa uskutoční priemer
ne raz za 120 rokov. Za "krstného otca " hypo

tézy, ktorá identifikuje betlehemskú hviezdu s 
trojitou konjunkciou Jupitera a Saturna, je 
považovaný Johanes Kepler. 17. decembra 
1603 Kepler pozoroval konjunkciu Jupitera a 
Saturna v súhvezdí Rýb. Bola to veľká trojitá 
konjunkcia. V priebehu 6 mesiacov sa Jupiter 
a Saturn stretli trikrát. Na jeseň 1604 bol 
blízko nich pozorovateľný ešte aj Mars.

V dávnoveku stretom Jupitera a Saturna, 
osobitne Veľkým, pripisovali obrovský mystic
ký význam. Boli predmetom proroctiev, pred
zvesťou vážnych udalostí.

Izraelská tradícia dávala veľkej konjun- 
kcii v súhvezdí Rýb veľký význam. Prečo ? 
Dávnovekí astrológovia každému národu pri
radili znak zvieratníka. Hebrejom pripadol 
znak Rýb. Jupiter bol kráľovskou, šťastnou 
planétou a Saturn ochrancom hebrejského ná
roda.

Veľká konjunkcia v r. 7 pr. Kr. bola pred
povedaná babylonskými učencami. V Babylo
ne bola v tom čase známa astronomická a 
astrologická škola. Konjunkcii v 7. roku pr. 
Kr. predchádzali konjunkcie Jupitera a Satur
na (nie veľké) v Rybách v r. 66 a 126 pr. Kr.,

ktoré už vtedy mohli oživiť nádej na príchod 
Mesiáša. Je možné, že veľkú konjunkciu v r. 7 
pr. Kr. už netrpezlivo očakávali a že taký 
zriedkavý astronomický úkaz v znamení Rýb 
mohol prilákať k Jeruzalemu východných mu
drcov, pre ktorých boli plenatáme konjunkcie 
plné hlbokého, tajného zmyslu, proroctva a 
znamenia.

Ďalšie konjunkcie
Medzi 12. rokom pred Kr. a 7. rokom po 

Kr. bolo na oblohe pozorovaných okolo 200 
konjunkcii rôznych planét. Pozornosť americ
kého astronóma P. Sinnotta upútala konjun
kcia zo 17. júna 2. roku pred Kr. Podľa jeho 
výpočtov bol na oblohe pozorovateľný takýto 
obraz: Pozorovateľ nachádzajúci sa v ten deň 
na vrchole ktoréhokoľvek chrámu - zikkuratu 
niektorého východného mesta mohol vidieť, 
ako nad východným obzorom vychádza Me
siac, a na západe, nad tým miestom kde pred 
chvíľou zašlo Slnko, jasne svieti Venuša. Hneď 
vedľa nej svieti Jupiter, hoci nie tak jasno. V 
tento deň boli planéty nezvyčajne blízko seba. 
Pri samom horizonte sa zliali do jedného ob
jektu žiariaceho neobyčajným jasom. Planéty 
sa nachádzali v súhvezdí Leva, ktoré židia tiež 
považovali za kráľovské súhvezdie. Stret tých

to planét sa uskutočnil v blízkosti najjasnejšej 
hviezdy súhvezdia leva - Regula. V tej dobe v 
blízkosti Regula okrem 17. júna r.2 pr. Kr. 
bola konjunkcia Jupitera a Venuše aj 12. au
gusta r.3 pr. Kr. V r.3 pr. Kr. boli planéty 
viditeľné nad západným horizontom niekoľko 
dní počas dvoch hodín po západe Slnka. Voľ
ným okom planéty nebolo možné rozlíšiť.

Nad slovami .... hviezda, ktorú videli na 
východe, išla pred nimi, až sa zastavila... "sa 
pozastavovali astronómovia prikláňajúci sa k 
hypotéze kométy, meteoritu alebo bolidu. 
Samozrejme predovšetkým sa pomýšľalo na 
kométu Halleyovu. Anglický vedec N. Kolder 
o tom nie bez humoru napísal: "Keď E. Haley 
rozoberal zvyky svojej kométy, vedci - scho
lastici sa opreteky hrnuli dokazovať, že ona 
bola tou betlehemskou hviezdou. "V  roku 1305 
florentský maliar Giotto namaľoval na freske 
Klaňanie sa troch kráľov hviezdu betlehemskú 
v podobe Halleyho kométy z r. 1301.

Začiatkom nášho storočia hamburský as
tronóm A. Stenzel dokazoval, že jadrom legen
dy je  jeden z návratov Halley z roku 12 pred 
Kr. Čínske kroniky hovoria, že kométa sa ob
javila okolo 25. augusta v súhvezdí Blížencov 
a stratila sa za 60 dní v súhvezdí Škorpióna. 
Pritom prešla blízko Regula a otvorenej hviez
dokopy jasličiek v Rakovi.

Nemožno opomenúť ani hypotézu, že bet
lehemskou hviezdou bol výbuch novy alebo 
supernovy. V čínskych letopisoch sú záznamy
o takýchto výbuchoch z roku 5 pr. Kr. a 4 pr. 
Kr. Teóriu, že práve tento výbuch bol betle
hemskou hviezdou, zastávajú D. Clakr, J. Par
kinson a F. Stephenson.

Američan Morchauz sa prikláňa k tomu, 
že hviezda nad Betlehemom bol výbuch z r. 4 
pre. Kr. Výpočty naznačujú, že v prvý deň roku 
(v tých časoch sa rok začínal na jeseň) ho bolo 
možné vidieť z Jeruzalema nad Betlehemom.

Pre vtedajších obyvateľov mesta, židov 
večne čakajúcich a hľadajúcich znamenia, ne
mohol byť výbuch hviezdy nezaujímavým ja
vom a celkom iste ho zaregistrovali.

Ktorá z hypotéz si zaslúži najväčšiu pozor
nosť? Ktorý z nebeských úkazov priviedol mu
drcov z východu k Mesiášovi ? Aká je pravda o 
betlehemskej hviezde?

Astronómovia napredujú míľovými krok
mi, no nech už sa vedci dopátrajú k čomukoľ
vek, v nijakom prípade sa nezmenší 
zázračnosť tohto úkazu. Jedine Boh je Pánom 
dejín, či už sa dejú na Zemi alebo na hviezdnej 
oblohe.

Michaela MORAVČÍKOVÁ
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K aždého z nás sa nepríjemne dotkne 
nešetrnosť, hrubosť, sebeckosť, ne
vychovanosť. Človek si často nevie vy

svetliť, kde sú korene necitlivosti, z čoho 
vyrastá neschopnosť vidieť vedľa seba aj

druhého 
človeka, 
prečo sa

stráca medzi ľudhni takt, vzá
jomné porozum enie a o h ľa 
duplnosť. Často počuť takú
to charakteristiku: "je veľm i 
bystrýa  in te ligentný, ale z lo 
myseľný", alebo "nemá rád ľu
dí..."

Ako dokazujú výskumy, pre 
vývin dieťaťa je nesmierne dô
ležité obdobie od narodenia do 
konca roku. Čo sa vtedy správ
ne vyvinie a nezanedbá, v do
spelosti dozrieva. Ale takisto je 
dôležitý aj predškolský vek.
Vzdelanie, zručnosť, šikovnosť 
možno získať aj neskôr, ale po
stoje sa tvoria v predškol
skom veku.

Čo potrebuje dieťa pre svoj 
citový vývin? Predovšetkým 
rozumnú lásku. To znamená, 
že si rodičia nevynucujú pred
stierané prejavy náklonnosti 
zo strany ratolesti, že nezís
kajú jeho priazeň odpúšťaním 
rôznych priestupkov, že ho aj 
vhodne a primerane potrescú.

Láskyplný vzťah prejavujú 
rodičia k dieťatu utváraním ži
votnej istoty, pocitom bezpe
čia. Dieťa potrebuje vedieť, že 
rodičom na ňom záleží. Pokiaľ 
je dieťa malé, stačí mu istota lásky 
prejavená pritúlením, keď je rozum
nejšie, v matke hľadá nehu a dobrotu, 
ktorá utlmí aj ten najväčší žiaľ, v otcovi 
človeka múdreho a šikovného, ktorý mno
hému rozumie, veľa vecí vie vysvetliť a 
urobiť.

Dôležitý v citovom vývine je súcit. Svoju 
lásku k najbližším musime prejaviť aj pred 
dieťaťom. Dieťa veľmi rýchlo vycíti, ak pre 
starenku alebo starkého "nie je v byte 
miesto". Výrazne ovplyvní city dieťaťa a 
znehodnotí ovzdušie domova.
Dieťa pre svoj vývin a duševnú rovno
váhu potrebuje predovšetkým pokoj. U- 
náhlenosť, zhon, často aj podráždenosť a 
nervozita vedú dieťa k povrchnosti. Úz
kosť, strach, treba nahradiť radosťou. Pre
to je v rodinnom živote taký dôležitý ús
mev. Úsmevom sa prejavuje duševná a 
telesná pohoda. Rodičia čakajú s napätím 
na prvý úsmev svojho dieťaťa, preto je 
prvým prejavom vzťahu dieťaťa k nim. 
Lenže k pocitu šťastia a radosti patrí aj 
úsmev a radosť rodičov. Pri dnešnom ži
votnom tempe pod tlakom denných sta

Na slovíčko,
I « v *rodičia

rostí sa dospelí často vyhovárajú,že "ne
majú na úsmev čas", že ho nemajú kde 
vziať. Ale dieťa má právo na náš úsmev, 
pretože úsmev a radosť sú základom ži
votného optimizmu. Netreba sa ustavične 
vyhovárať na nedostatok času, ťažký život 
plný starostí a práce, na preťaženosť v 
zamestnaní. Naopak, treba sa vedieťzba-

viť starosti, napätia a naučiť sa uvoľniť.
Citovú rovnováhu umožňuje aj príjemná 

rodinná atmosféra, matkin úsmev, otcovo 
pohladenie. Utíšenie a dôverná chvíľka 
pred spaním sú príležitosti, ktoré by nám 
nemali uniknúť ani pri akomkoľvek nedo
statku voľného času. Rozhovory pred 
spaním, keď dieťa rekapituluje celý deň, 

čo prežilo, prípadne čo sa už 
nemá opakovať, sú vlastne k 
celoživotnej duševnej hygiene 
človeka.

Deti z harmonických rodín sú 
citovo stabilné, nie sú bo
jazlivé, neisté a naopak, deti, 
ktoré sú svedkami rodičov
ských sporov, ostrých hádok, 
matkinho plaču a otcových 
drsností, sú zakríknuté, bojaz
livé, nervózne alebo agresív
ne, pomstychtivé s prudkými 
výbuchmi zlosti.

Nedostatok citových podne
tov spôsobuje psychickú de- 
priváciu. Vzniká vtedy, ak sa 
dieťa málo dostáva do styku s 
ľuďmi, alebo keď mu nikto ne
prejavuje svoju náklonnosť a 
lásku. V takomto prípade sa 
vyskytujú dva druhy porúch: 

-Deti vyrastajú citovo a spo
ločensky ľahostajné. Nie je to 
detská vlastnosť, na dieťa sa 
prenáša z ľahostajnosti dos
pelých. Ten, kto sa už od det
stva "cibril" v ľahostajnosti, o- 
chudobňuje predovšetkým sám 
seba o množstvo príjemných 
zážitkov, o pocity uspokojenia 
z konania dobra pre iných.

-Deti sa stávajú vtieravými, 
dožadujú sa lásky a pozornos
ti dospelých, niekedy sú si ag
resívne. Tieto poruchy sa mô
žu v dospelosti prejaviť aj v 

protispoločenskej činnosti.
Rozšíreným citovým prejavom je aj zá

visť. Čo iného ako výchova k závisti je 
nenávistné komentovanie rodičov: "Pozri, 
už má zasa nové šaty! Kde na to len berie 
peniaze? "Malé dieťa toto počúva a vníma 
a v srdci sa mu zahniezďuje neprajnosť. 
Na otázku, prečo toho majú iní viac, od
povedať nevie. Dokáže len závidieť. Ani 
netrpí krivdu, a srdce má plné závisti.

Nemali by sme pri výchove zabúdať, že 
závisť je vlastnosť škodlivá, zlá najmä pre 
samého závistlivca. V eď raduje sa iba 
vtedy, keď môže niekomu ublížiť. Svojou 
závisťou kalí radosť z úspechov, z dobre 
vykonanej práce a často ovplyvňuje aj 
medziľudské vzťahy - lásku k blížnym a 
podobne.

Ak chceme, aby z našich detí vyrástli 
ozajstní ľudia, učme ich tešiť sa z kaž
dodenných vecí, z radosti a úspechov i- 
ných - bude to predovšetkým k ich pro
spechu a pre ich šťastie. Bude to aj zr
kadlom našej rodičovskej výchovy, našou 
maturitnou skúškou správnej výchovy 
svojich ratolestí. Mgr. Jozef GAVLÁK

M o n i k a  T A N Č Á K O  VÁ

Chcem mamu
Keď som sa narodil 
moja mama vraj- 
sa na mňa ani nepozrela 
nikdy ma nevzala na ruky 
nikdy ma ani neudrela

Vraj nemám mamu

Prečo ma klamete 
hľadá ma kde nie som 
vy o tom neviete

Ukážte na ten dom 
kde je plno deti 
s plachými očami 
a s nádejou 
že mamy prídu 
len im ukážte 
ten dom
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K a ž d ý  deň s J e ž i š o m
V knihe Iba láska oslovuje taliansky 

mysliteľ Carlo Carretto čitateľov velVou 
pravdou "Láska sa nedá deliť. Je len jed
na. Práva láska slúži Bohu a zároveň blíž
nemu. Vidi Boha vo svojom blížnom a toto 
vidí v srdci Božom".

Milí mladí priatelia, na úvod tohto no
vého roka 1994 chceme Vám zapriať, ale i 
všetkým nám ostatným, aby sa nám túto 
myšlienku vyslovenú Carlom Carrettom, 
ktorá vyviera z príkazu Božieho, darilo us
kutočňovať v plnosti po celý nastávajúci 
rok. Každý východ slnka, ktorý so sebou 
prinesie nový deň, nech je prežiarený na
šou veľkou vďakou za dar života, v kto
rom sa každou chvíľou, minútkou pribli
žujeme k stretnutiu vo večnosti s naším 
nebeským Otcom. Nech naše srdcia sú 
naplnené jeho svetlom, cez ktoré bude 
Boh prenikať aj do tých najtajnejších a 
najtmavších kútov našich duší. Úplne sa 
otvorme pre pôsobenie milostí, ktoré prú
dia do života večného. "Každý deň s Je
žišom" - tak nech znie náš novoročný vinš
i prianie pre celý rok.

Aj naďalej chceme na tejto stránke pri
nášať aktuálne príspevky venované pre
dovšetkým mladej generácii. V minulom 
roku sme sa na Vás obrátili s prosbou,

aby ste nám písali vaše zážitky, príbehy, 
skúsenosti, ktoré by mohli byť pre mno
hých vašich rovesníkov poučením či po
vzbudením v duchovnom živote. Tešíme 
sa, že nám do redakcie prichádza stále 
väčšie množstvo listov, ktoré príležitost
ne budeme postupne uverejňovať.

Vieme, že každý človek, obzvlášť mladí 
ľudia, sú naplnení množstvom otáznikov, 
na ktoré nepoznajú, alebo nedostávajú 
dostatočnú odpoveď. Rozhodli sme sa 
samozrejme pri Vašom záujme zaviesť na 
tejto stránke v tomto roku rubriku s náz
vom Naše otázky. V nej budete môcť do
stať odpoveď alebo dobré rady na rôzne 
pálčivé problémy a nejasnosti našej doby. 
Otázky môžu byť rôzne. Z vierouky, mra- 
vouky, histórie a pod. OdpovedaťVám bu
dú naši kňazi, teológovia, psychológovia, 
historici. V korešpondencii na obálku vž
dy pripíšte symbol Naše otázky.

Na záver ďakujeme za priazeň a tiež za 
Vaše priania. Dnes na tejto stránke pri
nášame jeden z listov, ktorý sme do re
dakcie dostali koncom minulého roka. Je 
od Kvetky zo Svidníka. Je to úvaha o ži
vote a najväčšom dare, ktorým je náš Pán 
Ježiš Kristus a tiež o svojej vďačnosti zo 
stretnutia s ním. Vaša redakcia

n a i n no f  j iNajvačsi dar
Sú rôzne dary a rôzni darcovia. Sú 

dary v podobe lásky, priateľstva či na
dania. Sú aj dary, ktoré si človek neželá, 
ako napr. nenávisť, klamstvo, ľahostaj

nosť a chudoba. Sú aj rozliční darco
via.Takí, ktorí dávajú radi a takí, ktorí 
dávajú sebecky.

Najlepší a najkrajší dar, aký som kedy 
dostala mi dali moje dve najlepšie pria
teľky - dar poznania o Bohu.

Je to dar, ktorý pretrvá po celý život, nie 
ako iné dary, ktoré sa po opotrebovaní 
zahodia. Veci, ktoré som sa od nich, ale aj 
od duchovného otca, naučila, ma budú

podnecovať po celý život a ovplývaf 
všetko, čo robím.

Štúdiom Biblie som osobne spo
znala Boha ako priateľa a vzhliadam

I k nemu s úctou. Vždy, keď potre
bujem nejakú oporu či vedenie, 
viem, že sa môžem spoľahnúť na 
svojho nebeského Otca.

Veľmi si cením tento dar a ďaku
jem Bohu, že mi dal takých priateľov, 
pevného a spoľahlivého duchovné
ho otca. Ich príklad bude mať na mňa 
trvalý účinok. Dúfam, že časom, ako 
budem vyrastať, dokážem preuka
zovať svoje ocenenie a nasledovať 
príklad, ktorý mi dali moji priatelia. 
Teraz je  najvhodnejší čas poďako
vať sa tým, ktorí si to zaslúžia. Páno
va ruka zasiahla a ja, ktorá som bola 
neveriace dievča, som sa naučila vi
dieť Kristovu tvár v obyčajných ľud
ských bytostiach. Kto rozumie mojej 
reči, vie pochopiť, že väčší dar ako je 
tento, som dostať nemohla.

Poznanie Boha je  a vždy bude pre 
mňa najhodnotnejším darom a ďa
kujem zaň svojim najlepším kama
rátkam i duchovnému otcovi Ľubo
mírovi Petríkovi, ktorý ma pripravil na 

prvé sväté prijímanie.
Och, krásny príklad a prístup vernosti mi 

zostane navždy v pamäti. Viem, že len 
láskou sa môžem zavďačiť. Tou láskou, 
ktorej ma práve oni naučili. Nezabudnem 
nikdy na túto krásnu chvíľu, keď ma stretol 
môj Ježiš. Vtedy som bola ako slepá a bol 
to On, ktorý mi opäť vrátil zrak.

S pozdravom KvetkaViktor Hujík

Sonet 
o Božom slove

O, Božie slovo vznešené! 
Zabúdať Ťa už nesmieme!!
Je v Tebe sila, pravda, odvaha. 
Vernému vždycky pomáhaš!!!

Si stále živé ako les.
Ty nikde nikdy nezvädneš. 
Lebo sl s vieži prameň posily. 
Tebou sme vrúcne prosili:

-Ozdravie, šťastie, pohodu,
o spravodlivú dohodu, 
keď prišli spory protivné...

Ty dokážeš nás vypočuť, 
radosťou naplniť nám hruď  
otvoriť oči obdi vné...!
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Rabín a pápež si podali ruky
talo už len prerokovať spôsob, dátum a 
formu podpisu," vyhlásil hovorca Svätej 
Stolice Navarro Valls. O veľmi krátkom ča
se hovoril aj izraelský minister zahranič
ných vecí Šimon Peres a jeho 
spolupracovníci. Spoločnú dohodu by mali 
spečatiť svojimi podpismi delegácie vede
né za Vatikán monsignorom Claudiom 
Cennim, podsekretárom pre vzťahy so 
štátmi, a viceministrom izraelského minis
tra zahraničných vecí Joshim Beylinom.

Od roku 1948 Vatikán nikdy neprejavil 
otvorený záujem formálne legalizovať svo
je vzťahy s Izraelom. Neuznal ani samotný 
fakt jeho existencie aj napriek tomu, že 
pápež Pavol VI. uskutočnil v januári 1964 
krátku návštevu tejto krajiny. V otázke 
nadviazania diplomatických vzťahov zotr
vávala Svätá Stolica po celý čas, aj na
priek nástojeniu židovských vodcov z 
celého sveta, na sérii podmienok: na me
dzinárodnom mierovom uznaní definitív
nych hraníc izraelského štátu, na 
vytvorenie vlasti pre Palestínčanov a pri
znaní medzinárodného štatútu svätých 
miest v Jeruzaleme, ako aj zaručenia bez
pečnej existencie katolíkov a ich vlastníc
tvo v Svätej zemi.

K hlavným bodom vzájomných rozho
vorov, ktoré sa začali v júli 1992, patrilo 
legálne postavenie katolíkov v Izraeli a na 
jeho území, otázka daní a cestovného ru
chu motivovaného náboženským cítením, 
otázka antisemitizmu a v neposlednom ra
de diplomatické uznanie židovského štátu. 
Zo zdrojov izraelského ministerstva zahra
ničných vecí prenikli správy, že návšteva 
Jána Pavla II. v Izraeli by nemusela byť v 
nedohľadne, aj napriek tomu, že sa neho
vorí o žiadnom konkrétnom termíne. "Ces
ta v tejto chvíli nie je v programe," hovorí 
Navarro Valls. "Ale pápež ju môže usku
točniť, keď bude chcieť." Už pred rokom 
dostal Ján Pavol II. oficiálne pozvanie na 
návštevu od Šimona Peresa. Papa Wojty- 
la, píše v závere svojho článku taliansky 
denník II Tempo, urobil počas svojho po
ntifikátu rozhodujúci krok napred v proce
se zlepšovania vzťahov medzí katolíkmi a 
židmi. Potvrdili to svojou historickou náv
števou v rímskej synagóge ešte v roku 
1986, keď prehovoril "k milovaným stavím 
bratom." Richard HILL (Prevzaté)

PÔSTOM A MODLITBAMI ZA MIER
Pápež Ján Pavol II. vyzval v nedeľu, 

12. decembra veriacich, aby 23. januára 
pôstom a modlitbami vyjadrili svoju pod
poru ľudom z bývalej Juhoslávie a zvýšili 
tak nátlak na bojujúce strany v záujme 
dosiahnutia mieru.

V posolstve, ktoré z vatikánskeho ná
mestia Svätého Petra adresoval veriacim

a všetkým ľudom dobrej vôle, Svätý otec 
vyzval aj medzinárodné spoločenstvo, 
aby vynaložilo dostatočné úsilie na za
stavenie krviprelievania na Balkáne.

Pápež sa osobitne obrátil na vodcov 
troch znepriatelených národov v Bosne a 
Hercegovine, aby urobili všetko, čo je v 
ich moci, pre "utíchnutie zbraní".

V čase uzávierky tohto čísla 
Svätý Otec Ján Pavol II. ude
lil svetu požehnanie Urbi et 
orbi pri príležitosti vianoč

ných sviatkov. Text jeho po
solstva prinesieme v ďalšom 

čísle Slova.

Pred siedmimi 
rokmi navštívil Ján 
Pavol II. židovskú 
synagógu v Ríme a 
objal rabína Toaffa.
Táto cesta bola 
označená za "naj
dlhšiu cestu" pápe- 
ža-pútnika. Iba dva 
a pol kilometra delí 
Vatikán a rímsky 
židovský chrám, 
ale tiež dvetisíc ro
kov nepochopenia 
medzi židmi a kres
ťanmi. V utorok,
21 .septembra 
1993 dopoludnia 
sa v letnom pápež
skom sídle Castel 
Gandolfu stretli 
najväčší rabín Je
ruzalema, "židov
ský pápež" Israel 
Meir Lau a najväčší 
velkňaz rímskoka
tolíckej cirkvi pápež 
Ján Pavol II. Toto 
historické stretnu
tie bolo prvým
stretnutím najvyšších predstaviteľov 
oboch cirkví od vzniku židovského štátu 
Izrael v roku 1948.

"Boli jedni židovskí manželia, ktorí po
chádzali z Poľska" rozpráva Meir Lau. "Po
čas vojny museli opustiť svoje mesto a boli 
odvezení do koncentračného tábora. To 
bola ich posledná cesta. Avšak tí dvaja 
malí dieťa, ktoré našťastie stačili zachrániť 
a zveriť ho kresťanským manželom z Kra- 
kowa. Jakowic se menovala tá rodina." A 
rabín Lau pokračuje: "Pani Jakowicová si 
dieťa zamilovala a po vojne, akonáhle sa 
dozvedela o smrti jeho rodičov v Osvienči
me, rozhodla sa ho adoptovať. Požiadala 
jedného kňaza, či by osemročného Millera 
pokrstil a obrátil na kresťanskú vieru. Mla
dý kňaz, známy ako múdry a čestný člo
vek, si nechal podrobne objasniť chlap
covu históriu. Keď zistil, že pochádza zo 
židovskej rodiny, opýtal sa pani Jakowico- 
vej, či pozná vôľu jeho rodičov. "Áno," od
povedala pani "Jeho matka mi pred smrťou

povedala: V prípade, že by sme sa už 
nevrátili, pripomeňte dieťaťu, že je žid a že 
musí urobiť všetko preto, aby sa vrátil do 
zeme Izraela." - V tom prípade, odpovedal 
kňaz, dieťa nepokrstím. Rešpektujem 
prianie rodičov." Ten mladý židovský chla
pec som bol ja," uzatvára svoje rozpráva
nie rabín Lau. "A ten mladý poľský kňaz sa 
menoval Karol Wojtylla. "Terajší Svätý 
otec")

Izrael a Vatikán v najbližšom čase nad
viažu diplomatické styky. Je to len otázka 
týždňov, tento čin však bude znamenať 
historický obrat po dvoch tisícoch rokoch 
vzájomných treníc medzi katolíkmi a židmi 
a 45-ročnej existencie židovského štátu.

Odborníci Svätej Stolice a Izraela, ktorí 
boli od júla 1992 zainteresovaní do roko
vaní, v ktorých šlo o urovnanie celej série 
sporných otázok (aj normalizácia vzájom
ných vzťahov), už skončili svoje poslanie. 
Tak Vatikán, ako aj Izrael sa vyjadrili, že 
vzájomná dohoda je takmer hotová. "Zos-
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OHEN SVETLO
Otec Thierry de Roucy, s. j. m.

Bolo to v predvečer Vianoc v Argentíne. Bolo 
dobrých 35 stupňov v tieni. Práve som navštívil 
skvelého arcibiskupa z Parana, ktorý ma prijal 
tak srdečne a s takým porozumením, že ma 
dojal k slzám. Meditoval som o jeho zámeroch, 
keď pri potulkách predmestím v ktorom bývam, 
uvidel som celkom malé dieťa, ktoré sa držalo 
za rúčku svojej mamky. Keď ma uvidelo, necha
lo svoju mamku a dobehlo ma. Jeho tvárička sa 
rozjasnila, ožiaril ju ohromný úsmev. Tento ma
lý dobráčik sa triasol od radosti a plesal od 
veselosti. Tancoval na mieste. Nikdy som také 
niečo nevidel. Natolko je láska schopná v krát
kom okamihu zmeniť ľudskú podobu. Povedal 
som si: Radosť tohto dieťaťa stála za tých 
12.000 km, ktoré som práve prešiel.

Niekolko dní predtým v biednej štvrti Salvator 
da Bahia v Brazílii sme nemohli jesť, modliť sa, 
ani pracovať v našom dome, lebo húf detí vykri
koval naše mená, kým sme sa neukázali vo 
dverách. Ich krik začal byť taký dramatický, že 
sme sa báli, že sa niečo stalo niečo hrozného. 
Čo sa teda stalo? Jednoducho deti potrebovali 
našu prítomnosť! Už oddávna som rozumel tým
to tajomným volaniam. Strašili ma v noci a pri 
modlitbe. Pochádzali z Brazílie, Rumunska, z 
Libanonu, z Vietnamu, zo Sudanu a z Egypta... 
Hovorili: ” Príď a maj nás rád! Potrebujeme 
srdce, ku ktorému by sme sa mohli utiekať, 
ucho, ktoré by nás po celé hodiny vedelo počú
vať, ruku, ktorá by nám dala dôveru!..” Ale vedel 
som, že na tieto výzvy nebudem môcť nikdy 
odpovedať... Ale Boh ma predišiel, zahrnul ma 
predstavivosťou a zmietol moje námietky. Od
zvonilo. Zrodilo sa dielo "Points-coeur"-"Stre- 
diská Srdce".

Malé hviezdičky na nočnom nebi

Strediská "Srdce11
alebo sila obyčajnej lásky

Sú deti, ktoré sú sami na svete.
Sú deti, ktoré jedia zem a

odpadky, aby utíšili svoj hlad.
Sú deti, ktoré niekto predáva.
Sú deti, ktoré bohatí používajú

ako úžitkový majetok.
Sú desaťročné deti,

ktoré niekto mučí.

Teda vždy keď sa takto nakladá s dieťaťom, 
vždy keď dieťa pozná tieto drámy, vždy sa tvorí 
na našej planéte čierny bod, bod hanby pre celé 
ľudstvo. Naviac vždy, keď sa takto nakladá s 
dieťaťom, je zasiahnuté, ranené telo Kristovo.

Na potieranie tejto situácie robia štáty opatre
nia, OSN vyhlasuje Chartu práv detí. Sú tisíce 
civilných alebo náboženských diel, ktoré majú 
za poslanie pomôcť deťom celého sveta. Avšak 
potreba je ešte nesmierna a zvyšuje sa rýchlej
šie ako pomoc a riešenie.

Na vytvorenie civilizácie lásky, aby nevinný 
Boh bol viac milovaný a rešpektovaný "vzhľa
dom na dieťa" (Otec Peyriguere), každý prichá
dza so svojím materiálom. My chceme priniesť 
malé nádoby a niekolko ampuliek: to sú "Stredi
ská Srdce". O čo ide? O malé ohniská modlitby, 
pokoje, útočiská nežnosti a súcitu zasadené do 
chudobných štvrtí, kde postihnutí, alebo deti 
zanechané, opustené, ubolené môžu prísť v 
každej dennej i nočnej hodine, kde ich potešia,

vypočujú, ukľudnia, majú radi a pozerajú sa na 
ne očami Ježiša. Tieto domy uvádzajú do života 
štyria alebo piati "Priatelia deti1', mladí chlapci 
alebo dievčatá, rehoľníci, alebo rehoľníčky všet
kých kongregácií, kňazi, ktorí chcú aspoň jeden 
rok zo svojho života dať do služby deťom v 
duchu Charty Diela.

Avšak rozveďme to trochu
"Stredisko Srdce" je predovšetkým miesto ka

tolíckej kontemplácie. Primát v každodennom 
živote tých, ktorí tam idú, má modlitba, ktorá je 
základom všetkých akcií, ktoré podnikajú. Dob
rovoľne prijímajú každý deň podstatný čas lásku 
Božiu, adorujú ho v Eucharistii, aby vyžaroval 
na celú štvrť.

"Stredisko srdce" je miestom mariánskym. 
Priatelia detí majú ambíciu celkom sa odovzdať 
a nechať ňou viesť vo všetkom a formovať si 
srdce na jej obraz. Modlitba ruženca je výsadou 
Stredísk.

"Stredisko Srdce" je miestom cirkevného spo
ločenstva. Jednota cirkvi sa tvorí okolo dieťaťa v 
tiesni, ale okolo postihnutých, chorých alebo 
starých. V dnešných časoch má cirkev katolícka 
svedčiť všetkými prostriedkami o svojej túžbe 
po spoločenstve v ktorom sa ľudia majú poznať, 
milovať, modliť sa a pracovať spolu. Aj du
chovenstvo môže určitý čas 
tráviť v službe stre
dísk s ma
lými laik
mi.

"Stredis
ko Srdce" 
je prítom
nosť lásky, 
ktorá utešuje 
a spolucíti.
Pre priateľov 
detí nie je pod
statné praco
vať. Nato sú 
školy, nemocni
ce, sirotince...
Sú to domovy, 
ktoré nie sú na 
nič špecializova
né. Deti o nich 
vedia, že budú vy
počuté, milované, 
že im pomôžu, že 
im porozumejú. Prí
ležitostne im môžu 
dať aj jesť, starať sa
o nich, prebudiť v nich 
záujem o čítanie, pí
sanie, prijať ich na 
jednu noc, učiť ich ka
techizmus a modlitby.

Ináč povedané Pria
telia detí majú byť súčasne otcovským, mater
ským a bratským srdcom, srdcom pozorným, 
súcitným a láskavým, podstatná pre nich je prí
tomnosť, ktorá bude tým väčšia, čím väčšia 
bude ich prítomnosť v Bohu.

Stredisko Srdce sv. Jozefa z Para
na v Argentíne

Traja mladí laici a jedna rehoľníčka založili 
Stredisko Srdce na predmestí kúpeľného mies
ta na brehu Parana, 400 km severne od Buenos 
Aires, s asi 130.000 obyvateľmi. Ľudia prijali 
mladých s nadšením. Deti rýchlo objavili ich 
poslanie. Už dva dni po ich príchode vnikli do ich 
domu a žiadali o náklonnosť, zatiahli ich k sebe 
domov a žiadali rozličné služby. Deti v meste

zabudli na všetky bolesti a bomby sveta a ra
dosť a smiech sa rozšírili po celom predmestí.

Stredisko Srdce sv. Vincent z Pau
ly v Salvator da Bahia v Brazílii

Iná skupina piatich Priateľov detí sa usadila v 
štvrti, kde je nesmierna bieda. Boli prijatí veľmi 
rýchlo tisícami mladých a ich rodinami. Deti 
prichádzajú zo všetkých strán a trávia tam celé 
hodiny. Každý týždeň navštevujú Priatelia detí 
velký sirotinec, ktorý je trochu von z mesta a má 
asi 300 detí. Potreba náklonnosti, vypočutia a 
náboženského vyučovania je tu velká. Čaká na 
nich evanjelizácia v štvrti, kde je veľa siekt.

Sú v pláne Strediská Srdce v Thajsku, v Ko
lumbii, v Peru niektoré sú už otvorené.

Ľudia, čo sa spájajú s dieťaťom, ktoré chce 
zničiť Herodes.

Niekolko mladých pôjde prežívať toto dobro
družstvo lásky až na koniec sveta... mali by 
navštíviť niekolko vzácnych štvrtí... niekolko slz 
by mali zotrieť... niekolko sŕdc potešiť...

Verím, že dielo prinesie ovocie nad 
všetky očakávania a v náde
ji ho očakávame. Oča
kávame, že

velké hnutie 
súcitu príde potešiť 

srdce všetkých malých, ktoré 
trpia... očakávame, že veľmi velký počet mla
dých venuje svoj čas, aby prežili skúsenosť, 
ktorú im navrhujeme. Očakávame, že osoby, 
hnutia, farnosti alebo komunity si vezmú na 
seba duševné a hmotné poslanie Priateľov detí 
a spoja sa s nejakou druhou osobou, určitou 
rodinou, určitou štvťou, určitou dedinou... Oča
kávame, že srdcom kresťanov otrasie tento súr
ny stav, ktorý predstavuje podvyživené ľudstvo 
(každý deň umiera 46.000 detí od hladu alebo 
na benígne choroby). Očakávame, že cirkev 
bude čím ďalej tým viac žiť duchom útrpnosti 
Márie pod krížom... Ak je jediným problémom 
llidí nedostatok lásky, či nie je jediným liekom 
nadmiera lásky?

Azda zajtra sa stane zem obrovským ohni
skom lásky...

Z francúzskeho časopisu Feu et Lumiere 
spracovala: A. Ch.
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V dňoch 26.-27. novembra 1993 sa 
uskutočnilo v budove Gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulty UPJŠ v Prešove me
dzinárodná vedecká konferencia pod náz
vom Jozef Gaganec a jeho doba.

V jej úvode vystúpil so svojím referátom 
aj sídelný biskup prešovský, biskup Mons. 
Ján Hirka.

Konferencia bola zaujímavým a podnet
ným podujatím, ktoré priblížilo osobnosť v 
poradí druhého biskupa Prešovského bis
kupstva nielen ako cirkevného, ale aj ako 
verejného kultúrno-osvetového dejateľa. Z 
tohto zorného uhla odzneli vystúpenia Dr. 
Mariána Potaša, Dr. Jozefa Selepca, Prof. 
Dr. Michala Ričalku, Dr. Mikuláša Rusinku, 
Prof. Dr. Imricha Sedláka.

Mnohé referáty na konferencii však na
čreli do širších súvislostí vtedajšej doby 
(Prof. Dr. Andrej Čuma, o. Jaroslav Popo- 
vec a ďalší), či priblížili ďalšie osobnosti, 
najmä postavu^ A. Duchnoviča (Doc. Dr. 
Andrej Kováč, Štepan Vidňanskij).

Tým "domom", ktorý si Ježiš Kris
tus nadobudol za cenu svojej 
obety na kríži, je Cirkev a my v 

nej. Tým "domom" je i každá kres
ťanská rodina, ktorá má od dávnych 
čias krásny titul: "domáca cirkev”. 
Nie sme teda suverénni ani vo svo
jich rodinách, ale sme povolaní tak 
stvárňovať všetky oblasti nášho ži
vota, aby to obstálo pred vševedia- 
cim Sudcom.

Úroveň nášho života, ktorú od nás 
požaduje Ježiš Kristus, môže byť pre 
nás namáhavá a náročná - avšak je 
zhodná s naším vlastným dobrom. 
Pre lepšie porozumenie to môžeme 
prirovnať k tomu, keď lekár, ktorý lie
či zlomeninu, požaduje od pacienta 
rehabilitačné cvičenia, aby končati
na, doteraz paralyzovaná, opäť ob
novila svoju funkciu. Pacientovi je 
takáto rehabilitácia namáhavá, bo
lestivá. Ale ak by ju odmietol ako 
nejakú nepríjemnú požiadavku, mo
hol by zostať natrvalo ochromený...

V tomto roku bude iste aj veľa pod
netov na "rehabilitáciu", zameranú 
na znovuobnovenie našich manžel
stiev a rodín.

Dve komisie Konferencia biskupov 
Slovenska - Komisia pre duchovnú 
obnovu a Komisia pre rodinu - budú 
sa snažiť pomáhať Vám v snahe o 
ľudskú a kresťanskú obnovu rodiny. 
Východisko bude tvoriť už spomína
ná exhortácia Svätého Otca Familia- 
ris consortio. Prostriedkom k uve
rejňovaniu príspevkov slúžiacich 
pre obnovu kresťanských rodín bude 
v tomto roku časopis "Rodinné spo
ločenstvo". Veľmi Vám odporúčame 
čítať tento časopis v každej farnosti 
a šíriť ho ďalej. Zvlášť by bolo dobré 
čerpať z neho podnety a témy pri 
stretnutiach mládeže a rodín.

V rámci farností odporúčame zin
tenzívniť najmä duchovný život man
želstiev, rodín a mládeže • účasťou 
na bohoslužbách, pravidelným prijí
maním sviatostí, slávením prvých 
piatkov v mesiaci ako dni, v ktorých 
zvlášť čerpáme z pokladov lásky 
Božského Srdca. Dôležitá je aj pravi
delná spoločná modlitba v rodinách
- zvlášť večer. Rovnako aj vzdeláva
nie sa vo viere.

Dôležitou udalosťou Roku rodiny 
bude celonárodná púť rodín 5. júla 
do Nitry, pri ktorej si manželia v prí
tomnosti biskupov obnovia svoj 
manželský sľub.

Tiež chceme v tomto roku venovať 
väčšiu pozornosť príprave mladých 
na manželstvo. Je dôležité, aby na 
tejto dobrej príprave záležalo všet
kým zainteresovaným, predovšet
kým samotným snúbencom, kňa
zom, ale i laickým odborníkom a prí
buzným.

Rovnako je dôležitá aj "vzdialená 
príprava" na manželstvo. Aj tejto 
chceme venovať aj "vzdialená prí
prava" na manželstvo. Aj tejto chce
me venovať svoj záujem a starostli
vosť: uskutočňovaním všestrannej 
kresťanskej výchovy mládeže či už v 
rodinách, školách, pri katechizovaní, 
alebo na rozličných podujatiach vo 
farnosti...

Nech je činnosť nás všetkých v 
tomto Roku rodiny prejavom našej 
kresťanskej bedlivosti. Využime čas 
a možnosti tak, aby sa stali naše 
manželstvá a rodiny strediskami a 
prameňmi života v láske a mohli sme 
všetci radostne očakávať príchod 
nášho osláveného Pána.
(Z pastierskeho listu biskupov k piate

mu roku duchovnej obnovy Slovenska)

Pred 46 rokmi na diabolský príkaz 
prvého tajomníka ZSSR Nikity Chruš- 
čova bol zavraždený biskup Muka
čevskej eparchie Teodor Romža. Na 
pamiatku tohoto hrozného atentátu 
dňa 31. októbra 1993 v sa uskutočni
la vysviacka pamätníka na mieste ha- 
varie, ktoré sa nachádza neďaleko 
Mukačeva na ceste medzi dedinami 
Ivanivci i Lochovo. Pamätník bol po
stavený vďaka milodarom veriacich 
Mukačevskej eparchie.

Odhalenie a vysviacka pamätníka 
sa konala pred biskupskou liturgiou, 
ktorú celebroval sídelný biskup Mu
kačevskej eparchie Ivan Semedi spo
lu s pomocným biskupom Ivanom 
Margitičom, prítomnými kňazmi a veľ
kým zástupom veriacich.

Na posviacke pamätníka od nás sa 
zúčastnili niekolkí veriaci, ale aj Mi
chal Maslej, jediný žijúci svedok, kto
rý prežil haváriu, kedže ako vieme o. 
Michal Maslej bol členom sprievodu 
biskupa Teodora Romžu spolu s 
ostatnými kňazmi i bohoslovcom.
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Raduj sa, K r d ľovná ruženca
Milostivý obraz Klokočovskej Panny 

Márie putoval počas chladných novem
brových dní po ďalších farnostiach. Od 
3. novembra bol v Nacinej Vsi, odkiaľ 
po týždni zavítal do Lesného.

Je nedeľa, 14. novembra, chladné ne
deľné až mrazivé počasie. O 16,00 ho
dine poobede očakávajú gréckokatolíc
ki veriaci zo Suchého putovný obraz 
Klokočovskej Panny Márie a idú v ú- 
strety veriacim z Lesného, ktorí milos
tivý obraz prinášali. Potom spolu všetci 
došli do chrámu, aby tam krásnymi 
piesňami a modlitbami oslávili Kloko- 
čovskú Pannu Máriu. Zvony prekrásne 
vyzváňali, akoby volali všetkých poklo
niť sa Matičke ružencovej, ktorá nás tak 
nesmierne miluje. Po uložení obrazu sa 
začal moleben k Presvätej Bohorodič
ke. Po ňom otec Štefan Ištvánik slúžil 
svätú liturgiu a zároveň mal homíliu. 
Počas svätej liturgie spovedali veria
cich náš o. duchovný Slavomír Gerega 
o. Ján Čuchran, redemptorista. Radosť 
a nadšenie netrvalo iba v prvý deň - 
nedeľu, ale po celý čas, kým bol obraz 
Matky Klokočovskej u nás. V utorok

Naš i  j u b i l a n t i  
v j a n u á r i

o. Vasiľ DOVHÚN, správca farnosti
Zemplínska Široká, 60. narodeniny (5.
1.1934)
0. Andrej DUJČÁK, okresný dekan,
Šarišský Štiavnik, 60. narodeniny (24.
1. 1934)

Vyprosujeme im Na mnoho rokov, 
šťastných rokov.

Príjemným duchovným a umeleckým 
zážitkom pre milovníkov zborového cir
kevného spevu bolo vystúpenie Chlap
čenského speváckeho zboru mesta Mu- 
kačeva v Prešove, ktorý vystúpil v 
dňoch 27. a 28. novembra v gréckoka
tolíckej Katedrále sv.Jána Krstiteľa. 
Zbor sa pod vedením umeleckého ve
dúceho a dirigenta Volodymyra Volon- 
tyra predstavil v sobotu večer po sv. 
liturgii v samostatnom programe a na 
druhý deň v nedeľu spieval pri sv. liturgii 
celebrovanej riaditeľom biskupského ú- 
radu o.Františkom Čitbajom za veľkej 
účasti veriacich. V podaní zboru odzneli 
duchovné skladby a liturgické piesne od 
M.Leontovyča, K.Stecenka, D. Bortňan-

sme pozvali aj o. Jozefa Kvarteka, rím. 
kat. kaplana z Michaloviec, ktorý od
slúžil sv. omšu v západnom obrade.

Po celý čas od nedele do stredy, ok
rem utorka, slúžil sväté liturgie o. Jozef 
Ištvánik a zároveň kázal. Vyzval veria
cich k pokániu neobyčajným príkladom 
zo života ľudí, ktorí nám môžu byť vzo
rom.

Myslím, že mnohí z nás sa zamysleli 
nad slovami, ktoré počuli z jeho úst. Tieto 
kázne o. Ištvánka boli veľmi poučné a 
povzbudivé. Aj naša mládež okrášľo- 
vala svätú liturgiu, moleben i ruženec 
piesňami.

Posledným dňom pobytu milostivého

ského, M. Verbického, O.Košicja ale aj 
časti Omše G-dur F. Schuberta a Kantáta 
W. A. Mozarta. Zvláštnosťou zboru je, 
že interpretuje skladby pre miešaný 
zbor, pričom ženské hlasy spievajú 
mladší chlapci a partitúru mužských hla
sov starší chlapci. O kvalitách zboru 
svedčí skutočnosť, že za desať rokov 
svojej existencie absolvoval vystúpenia 
v Maďarsku, Juhoslávii, Poľsku, Litve, 
Lotyšsku, Estónsku, u nás v Prahe a v 
Košiciach.

Svojím vystúpením si chlapci z Muka- 
čeva získali srdcia veriacich prešovskej 
farnosti, ktorí sa tešia na ich skoré ďal
šie vystúpenia.

Dr. Peter KRAJŇÁK

obrazu Klokočovskej Panny Márie bol 
štvrtok, 18. novembra. O 16,00 hodine 
o.Slavomír Gereg odslúžil moleben k 
Prečistej Bohorodičke a ružencom Ra
duj sa ruženca Kráľovná... vyšli sme v 
slávnostnom sprievode na čele s krí
žikom a zástavami smerom do Topo- 
lian. Po pozdravení sa procesií upro
stred Topolian krížikmi, prišli spolu s mi
lostivým obrazom do topolianskej cirkvi 
za spevu mariánskych piesní.

Mária DUPALOVÁ

V MICHALOVSKOM DEKANÁTE
(Pre upresnenie uvádzame 

chronologický prehľad.)
25. júla 1993 Baškovce
28. júla 1993 Horňa

2. aug. 1993 Hlivišťa
8. aug. 1993 Jaseňov

15. aug. 1993 Vyšná Rybnica
22. aug. 1993 Sobrance

(a Bunkovce)
2. sep. 1993 Poruba pod

Vihorlatom
5. sep. 1993 Jovsa

12. sep. 1993 Hnojné
15. sep. 1993 Kusin
22. sep. 1993 Klokočov
29. sep. 1993 Kaluža

2. okt. 1993 Trnava pri Laborci
9. okt. 1993 Zbudza

13. okt. 1993 Oreské
16. okt. 1993 Strážske
23. okt. 1993 Pusté Cemerné
30. okt. 1993 Voľa

3. nov. 1993 Naciná Ves
10. nov. 1993 Lesné
13. nov. 1993 Suché
17. nov. 1993 Topoľany
24. nov. 1993 Michalovce -

redemptoristi
1. dec. 1993 Šamudovce
4. dec. 1993 Michalovce - farský

chrám
11. dec. 1993 Lastomír
15. dec. 1993 Zalužice
18. dec. 1993 Hažin
22. dec. 1993 Iňačovce
29. dec. 1993 Zemplínska Široká

5. jan. 1994 Stretavka
8. jan. 1994 Dúbravka

15. jan. 1994 Slavkovce
22. jan. 1994 Petríkovce
29. jan. 1994 Markovce

5. feb. 1994 Falkušovce
12. feb. 1994 Laškovce
16. feb. 1994 Pozdišovce
19. feb. 1994 T rhovište
26. feb. 1994 Rakovec nad 

Ondavou

CHLAPČENSKÝ SP EV ÁCKY ZBOR Z M U K A Č E V A

S P I E V A L  V K A T E D R Á L E
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Spolok 
sv, Cyrila a Metoda

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv.Cyrila a Metoda prispeli:
Helena Bajusová, Hriadky 50 Sk, Juraj Beľan, Baškovce 50 Sk, 

Mária Bitterová, Nitra 50 Sk, Bohuznámy z Bratislavy 100 Sk, Traja 
bohuznámi členovia Spolku sv.Cyrila a Metoda z Priekopy 250 
Sk, Petr Helísek, Valtice 150 Sk, Anna Iľašová, Levoča 50 Sk, Mária 
Jakabová, Hriadky 50 Sk, Michal Kaňuk, Vyšný Hrabovec 100 Sk, 
Ján Kosť, Baškovce 50 Sk, Ján Koščo, Lastomír 50 Sk, Juraj 
Marcin, Dvorianky 100 Sk, Helena Mikitová, Košice 100 Sk, Irena 
Miklošová, Jastrabie 50 Sk, Mária Prepiorová, Michalovce 100 Sk, 
Zuzana Stašová, Lastomír 50 Sk, Štefan Šafko, Dúbravka 50 Sk, 
Mária Šelepcová, Prešov 100 Sk, Michal Zambori, Zemplínska 
Teplica 250 Sk, Mária Zlatnická, Hriadky 50 Sk.

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

Naši jubilanti
V januári t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo 

naši členovia:
50 rokov - Helena Drabová z Chmeľová a Eva Godová z 

Radvane nad Laborcom.
60 rokov - o.Vasiľ Dovhún zo Zemplínskej Širokej, Ing. 

Štefan Fedorčo z Prešova a Mária Tothová zo Stretavy 
70 rokov - Ján Kmec zo Sečoviec a Štefan Pinkovský z 

Lekároviec.
80 rokov - Júlia Drobňáková zo Sečoviec, Anna Polovčí- 

ková zo Svidníka a Mária Zužová zo Zbudze.
85 rokov - Mária Joneková z Nižného Hrabovca.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí, Na 
mnoho rokov, šťastných rokov.

NA POČESŤ NAŠICH VIEROZVESTOV
Na našich slovanských vierozvestov a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a 

Metoda sme si doteraz v priebehu cirkevného roka liturgicky spomínali štyrikrát 
- 14. februára, 6. apríla, 11. mája a 5. júla, kedy je  aj štátny sviatok Slovenskej 
republiky.

V našom kalendári na tento rok je  po prvýkrát na 27. júla uvedená aj 
spomienka na sv. sedmopočetníkov - Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, 
Sávu a Angelára.

Najbližšie - 14. februára t.r. - si pripomenieme 1125. výročie smrti sv.Cyrila 
Filozofa. Zaiste pri tejto príležitosti budú tradične na niektorých miestach našej 
eparchie sv. liturgie za členov nášho spolku i rozličné nábožensko-kultúme 
podujatia. Prosíme vás, aby ste o všetkých týchto akvivitách včas informovali aj 
naše spolkové ústredie v Michalovciach, Hollého 2, tel. 0946/240 92.

Spolok sv.Cyrila a Metoda

KALENDARE ESTE MAME
Ako sme vás už informovali, Gréckokatolícke kalendáre 1994 sme expedovali 

pre jednotlivé farnosti začiatkom novembra t.r. Môžete si ich kúpiť aj v predajniach 
Byzant v Michalovciach, Prešove a Poprade a v predajniach Spolku sv. Vojtecha v 
Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici, v predajniach Dobrá kniha v 
Bratislave a Košiciach. Ďalej v predajni Lúč v Bratislave.

Súčasne oznamujeme, že môžeme realizovať aj prípadné 
doobjednávky ďalších kalendárov i objednávky.týchto kníh: Mi
chal Fedor: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 
1945 - máj 1950 a Michal Fitz: Trpké roky - spomienky grécko
katolíckeho kňaza.

Spolok sv. Cyrila a Metoda

h PhDr. Jozefom HAVRANOM
Dňa 4. novembra 1993 v skorých ranných 

hodinách nečakane zomrel vo veku 52 rokov 
PhDr. Jozef Havran, CSc. Strácame v ňom 
znamenitého človeka, vynikajúceho pedagóga
i citlivého básnika, s poéziou ktorého sme sa 
stretávali i v našom Slove.

Narodil sa 13. septembra 1941 v Sečovskej 
Polianke. Mladé roky svojho života prežil v rod
nej dedine v skromných sociálnych pomeroch. 
Strednú školu navštevoval v Sečovciach, kde 
vo vyšších ročníkoch ho učil známy slovenský 
básnik Mikuláš Kasarda. Bol to on, ktorý v ňom 
pestoval úctu k materinskej reči, písanému slo
vu, k poézii a ktorý ho usmernil pri rozhodovaní 
sa pre štúdium na Vysokej škole pedagogickej 
v Bratislave. Zvolil si odbor slovenčina - peda
gogika. Nedá sa povedať, čí viac inklinoval k 
slovenčine alebo k pedagogike. Oboje mal rád, 
nadovšetko ale miloval poéziu a literatúru vô
bec. Z vysokoškolských učiteľov si obľúbil 
Dr.Pavla Bunčáka, ktorý mu bol blízky svojím 
naturelom i svojou tvorbou. Vysokoškolské štú
diá ukončil v roku 1962. Na jeseň toho istého 
roku sa vracia späť na východné Slovensko a 
berie na seba poslanie vysokoškolského učite
ľa. Pôsobí najprv ako asistent a neskôr ako 
odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Pre
šove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši
ciach.

Svojmu učiteľskému povolaniu a postave

niu učiteľa pedagogiky Jozef Havran bol verný 
celých tridsať rokov. Ako pedagóg sa vyznačo
val príkladným vzťahom k študentom i k svojim 
kolegom. Prednášal v dennom štúdiu i v rôz
nych formách večerného štúdia všeobecnú pe
dagogiku a dejiny pedagogiky. Zapájal sa aj do 
vedeckovýskumnej práce. V spoluautorstve s 
doc. Dr. S. Holčekom, CSc, napísal metodickú 

prácu Didaktické 
hry v celoden
nom výchovnom 
systéme na 1. 
stupni základnej 
školy (Prešov 
1977).

V nových 
spoločenských 
podmienkach po 
roku 1989 sa jeho 
publikačná čin
nosť zintenzívnila 
a rozšírila aj na 
oblasť literatúry.
V súlade s ten

denciou humanizovať a demokratizovať školu a 
na základe vlastnej vnútornej potreby navodiť 
zmeny v príprave budúcich učiteľov pohotovo 
vydáva učebný text Pedagogika - Úvod do štú
dia (Košice, Rektorát UPJŠ 1992), ktorý sa 
stretol s veľmi priaznivým ohlasom aj na iných

vysokých školách učiteľského smeru. Pripojil sa 
tiež k úvahám o výchove k všellidským hodno
tám publikovaným na stránkach Učiteľských 
novín.

V posledných troch rokoch častejšie píše i 
básne a posiela ich na uverejnenie do regionál
nych novín, Diecézneho hlasu i Slova. "Má kul
tivovaný jazykový prejav s vysokým citom pre 
harmóniu, súlad farieb" - píše o ňom literárny 
kritik.

V básni V žiare chryzantém, ktorú publiko
val v 21. čísle nášho Slova, s láskou medituje 
nad osudmi tých, ktorí pred nami i mnohých 
tých, ktorí po nás vkročia do večná. Píše:

Blažený pokoj, pamiatka buď im večná! 
Veď žili tak práve ako my, 
hoc iné kríže, iné niesli drámy, 
goigotám svojim došli k vrcholom.

Netušil, že v čase, keď táto báseň vyjde, aj 
jeho Pán povolá a vkročí do večná.

Učiteľské i Itidské poslanie Jozef Havran 
krásne vyjadril v básni Úroda:

Je láska,
ktorá nám kľučky podáva, 
od srdca k srdcu pulzuje, 
lebo Ty, Večný, takto chceš, 
aby sme lámali ako chlieb, 
skláňali plní ako klas.
A rozdávali, čo si zasial v nás.

S Dr. Jozefom Havranom, CSc, sme sa 
rozlúčili dňa 6. novembra 1993 v Dome smútku 
v Sečovskej Polianke.

Viečnaja pamjať!
(iv)



LITURGICKÝ KALENDÁR
______  V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A _________

1. januára, sobota: 
Pomenovanie Pána, 

Bažil Veľký, 
občiansky Nový rok
Rúcho biele. Liturgia sv.

Bažila Velkého, tropar z Po
menovania a sv. Bažila, Sláva: 
kondák sv. Bažila, I teraz: kon- 
dák z Pomenovania, prokimen 
pieseň na prijímanie z Pome
novania a sv. Bažila. Namies
to "Dôstojné je" spieva sa 
"Milostiplná Matka".

Č: I Jn 3, 21-24; "A toto je 
jeho prikázanie: aby sme verili 
v meno Ježiša Krista".

Ev: Lk 2, 20-21. 40; "Dali 
mu meno Ježiš".

2. januára, 
Nedeľa pred Zjavením 

Pána
Silvester, pápež, príprava 

na slávnosť Zjavenia Pána, rú
cho biele, radový hlas je piaty, 
evanjelium na utierni 8.

Antifóny nedeľné, tropar z hlasu a prí
pravy, Sláva: kondák hlasu, I teraz: kon
dák prípravy, prokimen a pričasten z 
nedele pred Zjavením.

Č: Ef 1,3-6: "Nech je zvelebený Boh a 
Otec Pána nášho Ježiša Krista." Ev: Mk: 
P "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu 
chodníky!"
3. januára, pondeicrk: Malachiáš, 

prorok; Gordiáš, mučeník
Rúcho biele, tropar a kondák z prípra

vy, prok. a prič. z pondelka
Č: II. Tim 2,1 -10; "Upevňuj sa v milos

ti, ktorá je v Kristu Ježišovi:"
Ev: Mt 16-23; "Nie vy budete hovoriť, 

ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo 
vás."
4. januára, utorok: Zbor sedemde

siatich učeníkov (72)
Rúcho biele, tropar, kondák z prípra

vy, prok. a prič. z utorka
Č: Rim 8, 2-14; "Čo žijú podľa Ducha, 

zmýšľajú duchovne."
Ev: Lk 10, 1-15; "Priblížilo sa k vám 

Božie kráľovstvo."
5. januára, streda: Predvečer sláv
nosti Zjavenia Pána, prísny pôst

Hodinky pred Zjavením Pána (cárske 
časy) farba rúcha pôstna. Liturgia sv. Ba
žila Velkého s večierňou, svätenie vody.

Č: I. Kor 9,19-23; "Pre slabých som sa 
stal slabým, aby som získal slabých."

Ev: Lk 3, 15-18; "On vás bude krstiť 
Duchom Svätým a ohňom."

Namiesto "Dôstojné je" spieva sa "Mi
lostiplná Matka."

Velké povečerie s lítiou, utiereň.

6. januára, štvrtok: Zjavenie Pána, 
slávnosť s povinnou účasťou 

na sv. liturgii
Rúcho biele, antifóny, pieseň vchodu,

tropar, kondák, prokimen, pričasten, Ktorí 
ste v Kristu pokrstení, Zvelebuj - vlastné.

Č: Tit 3,4-7; "Zjavila sa dobrota Boha, 
nášho Spasiteľa a jeho láska k l\jďom."

Ev Mt 3,13-17; "Ježiš prišiel z Galiley 
k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrs
tiť."

Po zaambónnej modlitbe slávnostné 
svätenie vody (Tropar: Nad vodami za
znieva hlas Pánov).

Myrovanie (pomazanie čela veriacich 
požehnaným olivovým olejom).

7. januára, piatok: Zbor sv. Jána 
Krstiteľa

Antifóny zo slávnosti Zjavenia, Poďme 
... Ján ťa pokrstil v Jordáne, tropar zo sláv
nosti a Krstiteľa, Sláva: kondák Krstiteľa, I 
teraz: kondák zo slávnosti, Svätý Bože, 
prokimen z dňa, Zvelebuj zo slávnosti.

Č: I. Jn 3,1-3; "Voláme sa Božími deť
mi a nimi aj sme."

Ev: Jn 1, 29-34; "Ja som to videl a 
vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn."

Menlivé časti sv. liturgie do 14. janu
ára vrátane, okrem spevu "Ktorí ste v Kris
tu pokrstení" a čítaní sa spievajú zo 
slávnosti Zjavenia Pána; rúcho biele.

8. januára, sobota: 
Juraj Chozevita 

a Emilián, mučeníci
Č: II. Tim 3, 14.17; "Celé Písmo je 

Bohom vnuknuté."
Ev: Jn 1, 6-8. 24-28; "Bol človek, kto

rého poslal Boh, volal sa Ján."

9. januára, Nedeľa po Zjavení Pá
na, Polyeukt, mučeník rúcho biele.

Rúcho biele.Radový hlas je šiesty, 
evanjelium na utierni je 9.

Antifóny zo Zjavenia, Poďme pokloň
me sa... Ján ťa pokrstil, tropar z hlasu,

tropar Zjavenia, kondák z hla
su, I teraz kondák Zjavenia, 
prok. a prič. z nedele po Zjave
ní.

Č: Ef 4, 17. 20-24; "Už ne
žite ako pohania."

Ev: Mt 4,12-17; "Svetlo za
žiarilo tým, čo sedeli v temnom 
kraji smrti."

10. januára, pondelok: 
Gregor Nissejský, biskup

Č: Rim 8, 35-37; "Kto nás 
odlúči od Kristovej lásky?"

Ev: Jn 12, 48-50; "Co teda 
hovorím, hovorím tak, ako mi 
povedal Otec."

11. januára, utorok: Teo- 
dózius Veľký, vyznávač

Č: -II.Kor 4, 6-7; "Nech z 
temnôt zažiari svetlo."

Ev. Jn 6, 45-48; "Kto verí, 
má večný život."

12. januára, streda: Tatia
na, mučenícka

Č: Sk 13, 16-17. 22-25; "Pred jeho 
príchodom Ján hlásal všetkému izrael
skému llidu krst pokánia."

Ev: Jn 7 ,37b-39a; "Ak je niekto smäd
ný, príde ku mne a pije."

13. januára, štrtok: Hermil a Stra- 
tonik, mučeníci

Č: Rim 10, 8-11- "Nik, kto verí v neho, 
nebude zahanbený."

Ev: Mk 1, 12-15; "Kajajte sa a verte 
evanjeliu."

14. januára, piatok: Zakončenie 
Zjavenia Pána, Sinajskí mučeníci

Všetky menlivé časti, okrem svevu 
Ktorí ste v Kristu pokrstení, ako 6. januára.

15. januára, sobota: Pavol Thébsky 
a Ján, úctyhodní

Tropar, kondák, prok. a prič. zo sobo
ty, alebo úctyhodným

Č: I. Kor 10,1-4; "Tou skalou bol Kris
tus."

Ev: Mt 16, 13-20; "Ty si Peter a na 
tejto skale postavím svoju Cirkev."

16. januára, Zachejova nedeľa, 
apoštol Peter v okovách

Rúcho biele. Radový hlas siedmy, 
evanjelium na utierni je 10.

Antifóny nedeľné, tropar z hlasu, Slá
va, kondák z hlasu, I teraz: zvyčajne, pro
kimen, prič. z hlasu.

Č: I. Tim 4,12-16; "Nezanedbávaj dar, 
ktorý je v tebe."

Ev: Lk 19, 1-10: "Zachej, poď rýchlo 
dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom 
dome."



KRESŤANSKÝ ČffSOPIS
D<m* bwcVtovtiéVto bohatstva

Ja  som  svetlo  sveta , 
kto m ň a  nasledu je , 
n eb u d e  chodiť vo  tm e, 
a le  bude mať svetlo  života.

Ján  8 ,1 2
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Pokorí pýchu a tak sa svetu zaľúbi.
V meste Dávidovom prijme každého 
do príbytku, kde vládne sláva jeho
- prijíma všetkých ten darca dobroľúby.

Šľachetnosť a vieru každý mu prisľúbi, 
ak mu je  daná m ilosť slova božieho 
pred bránami do života večného 
lebo prekoná seba a neporuší dané sľuby.

"Betlehemská noc b uď  rukou Spasiteľa žehnaná, 
Betlehemská noc buď  pokojná do božieho rána, 
ochraňuj tých, nad ktorými hrôza vládne,

ktorí tiež k Betlehemu cestu hľadajú, 
nech im nad Sionom Slnko nezapadne, 
kým nad sebou plačú, aj tých, čo strádajú."

□  □  □

Kým nad sebou plačú, aj tých, čo strádajú. 
Všetci sa chystajú navští viť Spasiteľa.
Dary podľa možnosti svoje i od priateľa 

^  sú nádherné a v striebre sa prelínajú.

Im ^  S úctou sa pred matkou jeho skláňajú,
r»/*» —7 /V ŕ*ni /i m i n r* f i i n /-/n K /% n i /i /rtl-í/M //■pozdravujú pestúna dobrého a vychovávateľa. 
Pred jaskyňou, kde zelene a brečtanu je  veľa 

U ) i drobné kvietočky farebné odtiene majú.

l i lT* m Ti, co novorodeniatku veľkú lásku cítia
Q E j  u spievajú piesne a hudobníci dučele sa chytia,

aby hlasmi a hudbou všetkých prekonali.

Najvyšší panovník, čo nad svetom vládne 
požehná ich za cnosť, že sú vytrvalí,

J lebo znali piesne, v ktorých duch prevládne.

V mestách býv. Juhoslávie zúri hrozná a nebezpečná vojna. Trpia v 
nej všetci, no najviac bolesti a strachu prežívajú nevinné deti. Deti, 
ktoré svojich rodičov už nikdy neuvidia, deti, ktoré navždy stratili 
lásku, cit, pokoj a hlavne svoje krásne detstvo. Týmto detom už 
nikdy nevrátime mamku, ocka, babku, brata alebo sestru... No 
môžeme pre ne niečo urobiť a urobme to s veľkou láskou. Prosme 
Pána Ježiša, aby sa zmiloval nad všetkými hriešnikmi celého sveta 
a vrúcnou modlitbou prosme za MIER. Jana PAVÚKOVÁ

Redakcia SLOVO
Gréckokatolícky dvojtýždenník
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080 01 Prešov
SLOVAKIA
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