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Jozef 
HAVRAN

Hľa, úsvit najkrajší, 
keď Kristus z  hrobu vstáva  
Zem nie j e  sama, 
človek nie j e  sám.

ÚSVIT

Smrť ruky vystiera, 
životu sa dobrovoľne vzdáva.
Za múrom p laču  navždy dokonáva.

N a jkra jš í  úsvit.
Pre mňa, p re  teba.
O, človek raduj sa a p lesa j.

V i e r a  D O N O V A L O V A  - K L E N K O V A

Pri vzkr ie sen í
Oj, vzkries nás, Pane, ku životu, 
tak, ako zase kriesiš strom i kvet, 
ja k  rozlam uješ bo lesť krutú, 
tak, ako obnovuješ s v e t !

A zas pôjdem e z  Veľkých p ia tkov  
do veľkonočných rán, 
víchricou Turíc s vierou detskou, 
svedčiť, že s i náš Boh a Pán. 
Vzkries naše duše, láskou posväť, 
tak ako práve rozožíhaš chrám  
a rozväzuješ míkve; 
tak, ako vravíš: "Pokoj Vám !"

© C
p a trí k najväčším  náboženským  

sviatkom. Sviatok je  venovaný pa
m iatke vzkriesenia Ježiša K rista. S 
príchodom  Paschy sa končí dlhodobý 
pôst. V p redvečer sviatku vypekajú 
gazdinky obradový koláč - paschu, v 
dom ácnostiach sa fa rb ia  vajíčka a pre 
sibačov sa chy stajú kraslice.

Na veľkonočnom stole nesmie chý
bať šunka a  klobasa. S  košíkom , do 
ktorého gazdiná nachystala  z každého 
d ruhu  jed la , išla rod ina  do c e r  k vi, kde 
kňaz jed lá  posvätil. Počas dlhých stá
ročí sa s tým to sviatkom  spájalo  veľa 
povier a kg iend , k to ré  boli dávané do 
súvisu s  prebudením  prírody  po dl

hom zim nom  spánku. Preto sa ra ň a j
ky začínali vajíčkom  a paxchoii. Va
jíčko  tu  bolo symbolom života. Na čer
veno sfarbené vajce ponorili do vody, 
v k lorej sa umývali nielen deti, ale i 
dospelí, aby boli pekní a zdraví. Ve
rili, že om rvinky z pase In pom áhajú 
p ri chorobách nielen deťom, ale a j do
bytku. Y K arpatoch rozosievali o m r
vinky v záhrade, lebo v ra j vyrastie po 
nich harm anček) ktorý m á h o jn é  
účinky. A aby hojne zarodila pšenica, 
d ržali celý týždeň po VeFkcj noci na 
stole jed n u  paschu.

Podľa ukrajinského kalendára 
preloží] A. KRÚPA

Vydanie tohto čísla sponzoruje

Slovenská poisťovňa a.s.

$
Z OBSAHU
Naša beznádejnosť
vo svetle vzkriesenia 3

Rodina 4

Dôležité je pochopiť,
čo je dobro 5

Veľkonočné obdobie
vo východnej liturgii 6

Spomienka
na tragické udalosti 7

Ten, ktorý mal šťastie 8

Ako sme sa našli 9

Z kresťanského sveta 10

Tridsať rokov
neokatechumenátu 11

Pannu Máriu
si uctievame 12

Kto miluje druhého,
hľadá si cestu k nemu 13

Gréckokatolícke 
bohoslužby v Banskej 
Bystrici a Martine 14

Rodinné balíčky 15

Prázdny hrob 16

časopis gréckokatolíkov 
vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci 
Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave 
Vedúci redaktor:

Blažej Krasnovský
Redaktor:

Anton Mesároš 
Grafická úprava:

Karol Neupauer 
Sadzba a tlač:
PVT a.s.,divízia Košice a Čisopress 
Príspevky zasielajte na adresu:

Redakcia Slova 
Hlavná 8 

080 01 Prešov 
Cena 1 výtlačku 4 Sk 
Polročné predplatné 48 Sk 
Indexné číslo 49618 
Distribúcia:
Priamo z redakcie
Podávanie novinových zásielok povolené 
Východoslovenským riaditá'stvom pôšt 
Košice,
c.j. 2542 - PTTM - 93, zo dňa 8.9.1993



STRANA 3 SLOVO 7/94

M u  m ú m w s í  w m n e  m m e m
Hovoriť o úspechu, keď nás stíha 

neúspech, hovoriť o radosti, keď má
me srdce preplnené bôľom, hovoriť o 
šťastí, keď vo všetkom nachádzame 
nešťastie, je ťažké, až nemožné pre 
človeka,

A predsa sa to dá. Ježiš skôr ako 
vstal zmŕtvych, ba skôr ako zomrel, 
hovoril: "SYNA ČLOVEKA VYDAJÚ 
DO RÚK HRIEŠNIKOM, TÍ HO ZABI
JÚ, ALE ON VSTANE ZMŔTVYCH." 
On to vedel vo svojej božskej vševe- 
dúcnosti, ale my to tiež vieme vo 
svojej viere v jeho slová. Preto aj 
keď dnes prežívame obdobie ľud
ských neistôt, môžeme veriť v roz
kvet. Aj keď dnes 
nevidíme výcho
diská z mno
hých problémov, 
môžeme dúfať, 
že z pomocou 
Božou ich nájde
me. Lebo len per
spektíva v Bohu 
môže byť nádej
ná aj v beznádej
nosti.

Sviatok VZKRIE
SENIA je toho 
potvrdením. Vte
dy, keď už nik 
nedúfal, keď Je
žiš bol akoby na
vždy pochovaný,
On dokazuje svo
ju moc. Keby ju 
dokazoval ináč, 
keby hľadal len 
ľudské perspek
tívy, nebolo by 
to tak presvedči
vé, ako keď sa 
nechal totálne 
ľudsky zničiť a 
potom s mocou presahujúcou všetko, 
vystúpil pred ľudí.

Možno nám tu napadne otázka, či 
azda nenechá človekom zničiť všet
ko i dnes preto, aby dokázal svoju 
moc ?

Z mnohých náznakov v dnešnej 
spoločnosti, vo svete i v živote Cirkvi 
to tak akosi vyplýva. Nechal padnúť 
svetovládny systém, necháva padnúť 
i ďalšie štruktúry, na úpadku je i 
hospodárstvo, kultúra i morálka. On 
necháva človekovi voľnosť, v roz

hodovaní o tom, čo musí prejsť 
očistou. A človek - i ten, ktorý vidí len 
seba - neuvedomuje si, že v tomto 
nivočení všetkého dôjde zas raz na 
koniec, dospeje k vlastnej bezvýcho- 
diskovosti. Mnohí ju prežívajú už 
dnes. V tejto beznádejnosti vidieť vý
chodisko len s vierou v moc Toho, 
ktorý tretieho dňa vstal zmŕtvych.

Preto sviatok Vzkriesenia, ktorý 
nám vlieva nádej do tejto najbezná- 
dejnej skutočnosti, ktorou je smrť, 
môže vliať nádej i do iných ľudsky 
neriešiteľných problémov doby, ktorú 
prežívame ako ťažkú, nepriehľadnú, 
beznádejnú.

Kresťan, žijúci s Kristom, nemôže 
hovoriť o beznádejností, aj keď musí 
hovoriť a pomenovať neduhy doby a 
ťažkosti, ktoré reálne vidí.

Kristus tiež videi neduhy svojej 
doby, ba videl i do budúcnosti a 
upozorňoval, nie demagogicky, lež s 
láskou a vážnosťou. To, že mnohí 
nepočuli a dodnes nechcú počuť jeho 
hlas, nie je jeho problémom, ani prob
lémom tých, ktorí ho nasledujú - to 
zostane navždy iba problémom tých, 
ktorí ho nechcú počuť. Aj keď kona- j

nie ľudí, ktorí nepočuli Jeho hlas, lebo 
nie sú z Jeho oviec (Jn 10,27), spôso
buje ťažkosti všetkým, predsa však 
najťažším problémom sú oni pre seba 
samých.

Farizeji a zákonníci svojím počína
ním spôsobovali problémy Ježišovi, a 
zdalo sa im, že triumfujú vtedy, keď 
videli Ježiša pribitého na kríži, avšak 
boli vyvedení z vlastného omylu fak
tom Ježišovho vzkriesenia. Táto moc 
vzkrieseného Krista dala navždy dô
kaz neporaziteľnosti tých, čo s Kris
tom trpia a zomierajú.

Preto aj v dnešnej dobe je dôležité 
žiť zo vzkriesenia Pána Ježiša Krista, 
nachádzať v ňom posilu pre dni zava
lené smútkom a neistotou. Je veľmi 
dôležité pre každého z nás vedieť 
hľadať i vo vlastnom neúspechu a v 
ľudských neistotách nádej v Kristovu 
moc, ktorá víťazí i v beznádejnosti.

Lebo veľmi sme sa dnes ľudsky 
spoľahli na svoje možnosti, na svoje 
ľudské sily a um. Tak veľmi, že mno
hých to priviedlo k omylu v pohľade na 
život a smrť. Mnohí zanechali Krista, 
lebo sa spoľahli na svoje možnosti a 
na to, čo im núka svet. A zrazu 
vidia, že svet je nám schopný ponuk- 
núť len ošiaľ, a potom neúprimnosť 
a sklamanie. Tieto momenty sa stáva
jú nebezpečím pre človeka, ktorý zra
zu čomusi uverí, do čohosi vloží 
svoje nádeje a v momente zistí, že 
bol oklamaný. Takéto zlomy v živote 
ľudí sú vždy nebezpečím pre pravý 
vzťah k Bohu a pre ich dušu. Boh 
nenúka to, čo nesplní, ale to, čo 
sľubuje, dáva s istotou. Dnes je tu 
doba, ktorá nám v mnohých pohľa
doch núka fakty k zamysleniu vo 
svetle vzkriesenia.

Boh a toto zamyslenie nás má 
utvrdiť vo viere, že vo svete sa človek 
nemôže spoľahnúť na nič s takou 
istotou ako na moc Vzkrieseného 
Krista, ktorý triumfuje aj v ľudskej 
beznádejnosti.

Obráťme svoj pohľad k Ježišovmu 
prázdnemu hrobu i k Márii, ktorá stojí 
pred Ježišovým hrobom ako pred 
záhadou Božej moci a vyprosujme 
dar viery v Božiu silu pre seba, ale i 
pre toľkých sklamaných životom, ktorí 
ešte doposiaľ nenašli istotu vo vzkrie
senom Kristovi.

Mons. Milan CHAUTUR, CSsR 
pomocný biskup
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Normálne sme si navykli z hodín ob
čianskej výchovy na túto definíciu rodi
ny: "Rodina je základnou bunkou 
spoločnosti..."

Základnou čnosťou, ktorá riadi nor
málnu spoločnosť,je spravodlivosť, ide o 
spoločnosť práv a povinností. Každý ob
čan daného štátu má svoje práva a po
vinnosti. Poznáme tu práva ako: právo 
na odmenu za prácu, práca 8 hodín, 
právo hlasovať a pod. Povinnosti ako: 
zveľaďovať spoločnosť, 
chrániť spoločný majetok...

Rodina však nie je spoloč
nosťou práv a povinností.
Rodina je spoločenstvom 
lásky. Je spoločenstvom po
trieb a odpovedí na tieto pot
reby. Jeden druhému v 
rodine vyhovuje nie preto, že 
ten druhý má na to právo a 
ten prvý povinnosť, ale z lás
ky a tu je základný rozdiel 
medzi rodinou a spoločnos
ťou, ktorá nás obklopuje. Ro
dinou vládne proces 
večného dávania sa...

V rodine rozoznávame dva 
typy lásky:

1. Láska medzi manželmi 
(medzi mužom a ženou).

2. Láska rodinná - láska 
medzi manželmi, ktorá sa 
predlžuje na deti, ktoré splo
dila ich láska.

Rodina nadobúda svoju pl
nosť, keď má deti.

Jedni hovoria: Najdôleži
tejšie v našom živote je tvoriť umenie, iní 
im protirečia: "Nie umenie, ale spoloč
nosť", ďalší: "Nie spoločnosť ale sociál
nu činnosť... !" My, kresťania však 
hovoríme: "Najdôležitejšie v našom po
zemskom živote je vytvoriť ľudskú oso
bu, vyformovať ju". Osoba sa formuje 
výchovou v rodine. Dieťa sa nevychová
va za jeden deň, ale za pekných pár 
rokov - výchovou v rodine. Rodina a 
spoločnosť majú jediný cieľ: "urobiť-vy- 
formovať osobu". Preto by mali pri vý
chove spolupracovať.

Niekedy muži, manželia majú v rodi
nách špeciálne postavenie... Toto po
stavenie sa niekedy dá prirovnať k 
postaveniu kocúra... Kocúry sú doma, 
ale i nie sú. Objavia sa, ale i zmiznú 
nečakane. Držia si určitý odstup - vzne
šenosť, majú presne stanovené práva a

nedajú si skákať 
po hlave. Niekedy 
sa ako kocúry ob- 
tierajú, mrnčia, 
inokedy sú nevrh

li, a nevie sa prečo.
Otec by však takým nemal byť. Otec v 

rodine učí deti disciplíne a poslušnosti 
vo vzťahu k sebe i k matke. Otec stále 
ochraňuje autoritu matky. Deti sú povin
né vyrastať v takom presvedčení, že nad 
nimi stále bdie oko ich otca. Otec stále 
dáva pozor na ich slová, rozprávanie, 
správanie sa, učenie sa v škole, na ich 
zábavu... Otec je príkladom pre svoje 
deti.

V jednej rodine malý synček nikdy ne
videl, žeby sa jeho otec niekedy modlil. 
Raz sa opýtal svojej mamy:

"Mamy? Kedy budem taký velký ako 
môj otec?"

"A prečo chceš byť takým velkým?" - 
opýtala sa ho zvedavá matka.

A synček jej na to odpovedá:

"Lebo vtedy sa nebudem musieť mod
liť". Treba k tomu ešte niečo dodať?...

Výchovná činnosť otca začína vtedy, 
keď dieťa prichádza k rozumu. Výchov
ná činnosť matky sa začína od momentu 
narodenia sa dieťaťa. Lekári tvrdia, že 
malé dieťa potrebuje materinskú lásku 
ako mlieko. Rozhodujúcim časom je ob
dobie od 6. do 15. mesiaca života.Špe- 
cialisti tvrdia, že charakter každého 
človeka sa najviac formuje do tretieho

roka života. Rodina by preto nemala ni
kdy zanedbávať ani prvé roky života 
svojho dieťaťa. Výchova - formovanie 
ľudskej osoby sa začína hneď po naro
dení! Niektorí podčiarkujú, že hneď po 
počatí - ešte v lone matky... Ako príklad 
uvádzajú, že deti, ktoré v čase svojho 
pobytu v lone svojej matky žili v nejakej 
inej krajine, sa učia reč danej krajiny 
omnoho ľahšie - ako keby vnímali svoje 
okolie už v lone svojej matky...

Svätý Pavol píše v liste Timotejovi: "A 
nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala 
zviesť a padla do hriechu. Ale spasí sa 
rodením detí, ak vytrvajú vo viere a lás
ke, v posväcovaní a v triezvosti" (1 Tim. 
2,14-15).

Sv. Ján Zlatoústy (+407) nás poučuje, 
že "nie plodenie robí otca otcom, ale 
dobrá výchova; a nie nosenie robí matku 
matkou, ale dobrá výchova" (Päť slov o 
Anne, Slovo 1., 3; 636). Na inom mieste 
sv. Ján Zlatoústy poučuje matky: "A aby 
si vedela, že nie rodenie robí matku mat
kou a nie za rodenie je určená odmena. 
(...) Pavol, hovoriac o vdovách, povedal: 
"ak vychovala deti" (1Tim. 5,10), nepo
vedal "ak porodila deti", ale "ak vycho
vala". Prvé je dielom prírody, druhé 
dielom slobodnej vôle. Preto i na inom 
mieste, kde hovorí "spasí sa rodením 
detí", nezastavuje sa na tom, ale chce- 
júc poukázať, že nie rodenie ale dobrá 
výchova detí nám prináša odmenu, Pa
vol dodáva: "ak vytrvajú vo viere a láske, 
v posväcovaní a v triezvosti" (1Tim, 
2,15)" (Päť slov o Anne, slovo 1., 4;637).

Rodičia majú pred Pánom Bohom 
zodpovednosť za dobrú výchovu svojich 
detí. "Skutočne, ak tebou porodené deti 
dostanú náležitú výchovu a tvojou sta
rostlivosťou budú inklinovať k dobrému; 
potom i to bude začiatkom a základom 
tvojej spásy, a okrem náhrady za vlast
né dobré skutky, dostaneš velkú náhra
du i za ich výchovu" (sv. Ján Zlatoústy, 
Päť slov o Anne, Slovo 1., 3;637).

Pápež Ján Pavol II. vo svojej APOŠ
TOLSKEJ EXHORTÁCII Rodinné spo
ločenstvo (z roku 1981) o výchovnej 
činnosti v rodine hovorí:

"Výchovná služba kresťanských rodičov 
je taká vznešená a velkolepá, že sv. To
máš ju bez váhania prirovnal ku kňazskej 
službe, keď hovorí: "Sú takí, čo šíria a 
zachovávajú duchovný život len duchov
nou službou, a to sa deje sviatosťou po
svätenia kňazstva. Iní zasa telesnou i 
duchovnou službou, čo sa deje sviatosťou 
manželstva, v ktorom sa muž a žena spá
jajú na plodenie a výchovu potomstva na 
službu Bohu" (č. 38).

Vladimír MARIÁNSKY, OSBM
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Internátna škola pne deti s ťažkými re-

niku IVA2 NikuUjum Atianintičom KR
TOM. Nsi konci minulého roka žiaci tejto 
školy na\<Uúili Slovensko. Prinášanie

•  Pán riaditeľ, m ohli by ste povedať čitate
ľom časopisu Slovo niečo o deťoch, ktoré na
vštevujú vašu školu?

- S ú to siroty a polosiroty a deti z mnohodet
ných rodín,ktoré nie sú dobre zabezpečené, 
napr. chýba im jeden z rodičov a pod. V škole 
sa vyučuje dvoma spôsobmi:

Prvým druhom je vyučovanie pre deti s nor
málnym intelektom a druhým pre deti s psy
chicky spomaleným vývinom. Ide teda o dve 
oddelenia, prvé oddelenie - to je  normálny 
intelekt, kde deti končia ako obyčajne v iných

školách a potom postupujú na vyššiu školu, 
druhé oddelenie - deti sa učia deväť rokov s 
platnosťou za osem rokov.

Aby sa dieťa mohlo dostať na túto školu, musí 
prejsť zvláštou komisiou, ktorá vyberá deti z 
celého Kyjeva a posiela ich k nám.
•  Z  koho sa táto komisia skladá?
- Psychoneurológ, určite neuropatológ a lo
gopédi, ktorí sa zaujímajú o problémy reči. 
Komisia odporučí dieťa do prvého alebo do 
druhého oddelenia.
•  Deti sú vo vašej škole tie l ubytované na
stálo alebo iba dočasne, povedzme na týíden- 
ných pobytoch ?
- Deti u nás bývajú počas týždňa. Na víkendy 
odchádzajú domov, nie však všetky. Niektoré 
majú mamu, iné starú mamu; ostatné zostávajú 
u nás.

Počas prázdnin deti rozdeľujeme do zota- 
vovní. Niekedy odchádzajú do pionierskych tá
borov - dnes sa tieto tábory volajú tábormi 
práce a oddychu. Tam deti pracujú, oddychu
jú, trávia prázdniny.
•  A ko ste sa dozvedeli o možnosti priviesť 
deti k  nám na pobyty v rodinách?
- Vladimír Ivanovič Pisarčuk (riaditeľ Caritas 
Kyjev pozn. red.) mi zavolal, potom za mnou 
prišiel osobne a požiadal ma, aby som deti 
pripravil na cestu. Takto som sa dozvedel, že 
táto možnosť existuje.
•  Ako ste vyberali deti pre tento pobyt?
- Vyberali sme iba tých najbiednejších z mno
hodetných rodín, siroty a polosiroty. Museli 
sme robiť výber, pretože záujem prísť k vám bol 
veľmi veľký. Vyberali sme len takých, ktorí sa 
dobre učia, ktorí sa dobre správajú a ktorí sú 
najchudobnejší.
•  A ké  boli prvé reakcie detí? Boli už nie
ktoré z nich niekedy na Slovensku alebo tu sú 
po  prvýkrát?

- Tohto roku už predtým na Slovensku bolo päť 
detí. Z týchto detí, ktoré prišli teraz, už bolo na 
Slovensku jedno dievčatko, takže je tu po dru
hýkrát. Deti sa tu veľmi chceli dostať. Učili sa 
dobre, aby mohli prísť na Slovensko.

A čo sa týka reakcií - deti si všímajú všetko 
pekné. Keď sme ešte len prešli cez hranicu, 
začali hovoriť o tom, ako tu ľudia žijú - aké sú 
u vás domy. Ich prvou reakciou boli domy a 
cesty, aké máte domy, cesty, autá,...
•  Čo podľa vás najviac chýba týmto deťom, 
čo postrádajú?
- Prvé, čo potrebujú - sú rodičia. Upozorňoval 
som ich na to, aby rešpektovali kultúru a nábo
ženstvo, s ktorým sa stretnú. A o ľuďoch, ktorí 
ich prijali, som im povedal, že sú to ich druhí 
rodičia, aby sa k nim podľa toho aj správali. A 
aby každý pomáhal. Reakcie detí však budeme 
môcť hodnotiť až po skončení pobytu a vyvodiť 
z toho určité závery.
•  V  otázke vierovyznania ide o deti rímsko
katolícke alebo gréckokatolícke?
- U nás bolo náboženstvo dlho zakázané, ale 
deti sú veriace. Už druhý rok sa v škole vyučuje 
náboženstvo. V súčasnej dobe sú teda deti po
učené a majú základné poznatky o viere. Roz
lišovanie na gréckokatolíkov alebo rímskoka- 
tolíkov im nie je  zatiaľ dosť jasné. Vedia, že 
sme kresťanmi, poznajú postavu Ježiša Krista, 
ale toto rozdelenie je pre nich zatiaľ ťažko 
pochopiteľné. No v otázke viery im môže v 
mnohom pomôcť práve tento pobyt a to v tom, 
aby si lepšie ujasnili a pochopili, že sme na túto 
Zem prišli, ale jedného dňa budeme musieť 
odísť a dôležité bude pre nich tiež pochopiť, čo 
je to dobro. Keď u vás rodiny prijímajú dieťa, 
robia dobro, robia pre dieťa všetko.

Deti, ktoré k nám prišli, sú priamo z Kyjeva 
alebo z rôznych oblastí postihnutých Černo- 
bytskou katastrofou ?

Všetky deti sú z Cernobytskej zóny, ktorá je 
od Cernobyľa vzdialená 82 km.
•  Deti sú, ako ste už povedali, z tzv. prvého 
oddelenia vašej školy. Sú tieto deti nejakým  
spôsobom postihnuté?
- Ano, sú to deti s rečovými vodami, napr. 
zajakávame, narušenie písania a čítania. Majú 
narušený sluch a ťažko rozlišujú samohlásky a 
spoluhlásky. Pretože ich nedokážu dobre rozlí
šiť, ťažko ich potom píšu a ich pravopis je 
narušený.
•  Chceli by ste na záver nášho rozhovoru 
odkázať niečo rodičom, ktorí prijali deti?
- Nech ich Pán ochraňuje za to, že prijali tieto 
deti a nech ich stále sprevádza. To je najhlav
nejšie.

Keď som videl, s akou láskou prijímali rodi
čia deti, ako ich bozkávajú a poniektorí aj 
plačú, ťažko mi je vyjadriť moje pocity. Ďaku
jem vám za rozhovor a dúfam, že tento turnus 
dopadne dobre a že budeme môcť v budúcnosti 
vytvoriť určitú tradíciu pobytov ukrajinských 
detí v našich rodinách.

Zhováral sa Mgr. Daniel HURTUK 
pracovník SKCH Prešovskej diecézy

Krestanstvo je spoločenstvo všet
kých iudí, ktorí hlásajú Ježišove stová

Asi tak by sme mohli definovať kres
tanstvo, rieka, ktorá tečie do iných

Spoločenstvo kresťanov - to je cen
ný poklad od Boha, ktorý nás drží už 
veľa storočí a Boh je v popredí.

Sme jedna velka rodina, ktorá žije v 
tažkých dňoch, ale prečo sa obávať? 
Ved nas vedie Boh a s Bohom nikdy 
nezablúdime. Sme rodina, ktorá si na
vzájom má pomahat, mllovat svojich 
t.inych a vydržat v tých najhorších 
situáciách. Nie sme sami, ak sa modlí
me, nie sme sami, ak sme v ťažkos
tiach, nie sme sami, ak potrebujeme 
pomôcť. Vtedy je vždy pomoc na ces

tách, prichádza Boh, no musíme mať 
nadej a vieru, ktorá nezhasne nikdy v 
našich srdciach. Tá prava viera je pot
rebná, dodava slabému človeku uspo
kojenie, skutočný duševný pokoj a ra
dosť. Viera, ktorá prináša potešenie v 
smutných dňoch. Je ťažké byt člove
kom. byť človekom značí trpieť. No ešte 
ťažšie je byt krestanom, ktorý chce pat- 
rit do velkej rodiny, kde niet hnevu, ne
návisti ani zla. Tam prebýva len sam 
Boh a skrze neho je všetko. Nech nám 
všetkým bude príkladom táto velká Bo
žia rodina, lebo Inač budeme ako svet 
bez slnka, noc bez hviezd, telo bez živo
ta,pútnik bez ciela, človek bez prístre
šia, diéta bez rodičov, srdce bez 
blaženosti takáto je "duša bez Boha."

Jana PAVÚKOVA
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TECKONOČNÉ OBDOBIE VO VÝCHODNEJ LITURGII
Nedeľou zmŕtvychvstania Ježiša Krista 

vstupujeme v liturgickom kalendári do veľ
konočného obdobia, ktoré trvá až do sviatku 
Nanebovstúpenia Pána. Posväcovanie času 
je zmyslom liturgickej náplne dní roka a 
Pánovo vzkriesenie ako jeho ústredný bod 
doznieva v náplni opäť štyridsiatich dní, teda 
tak dlho, ako dlho sme sa naň pripravovali 
cez obdobie velkého pôstu. Nie je to náhoda, 
ale ide o časovo vyvážený zámer, že veľký 
pôst i velká radosť zo vzkriesenia nášho Pá
na má trvať rovnaký počet kalendárnych dni. 
A jedno i druhé obdobie vyplýva čo do dĺžky 
a trvania jednak zo Spasiteľovho pobytu na 
púšti a rovnako z jeho života na Zemi po 
zmŕtvychvstaní.

Radosť z Kristovho víťazstva nad smrťou a 
nádej i na naše vzkriesenie pre plný a šťastný 
život s ním a v ňom sa v duši veriaceho 
človeka znova rodí, kedy
koľvek sa pozastavujeme 
nad obsahom a zmyslom 
liturgických textov a číta
ní Svätého písma cez celé 
toto obdobie. Dejinný fakt 
Kristovho zmŕtvychvsta
nia sa aktualizuje aj v po
zdrave, ktorý zaznieva pri 
vzájomných stretnutiach 
členov nášho spoločen
stva veriacich a znie ako 
skutočne obšťastňujúce 
ubezpečenie:

-  C hristos voskrese! - 
Voistinu voskrese!

- K ristus vsta l zm ŕt- 
vych! - Sku točne  vstal!

A rovnako po celé toto 
obdobie v našich chrá
moch znie tropar vzkriese
nia:

- Kristus slávne vstal 
zmŕtvych. - Smrťou smrť 
premohol - a zosnulým v 
hroboch - život daroval.

Tento radostný spev zaznieva každým ro
kom po prve a na začiatku slávnosti vzkrie
senia a nespočetnekrát sa opakuje na utiemi, 
pri svätení veľkonočných jedál, vplieta sa 
vždy znova medzi texty kánona Paschy, do 
liturgie slova i eucharistickej obety a zme 
tak presvedčivo, radostne a mohutne, že má
me dojem, akoby sa spolu s nami rozospie
vali aj brány a múry i zvony na vežiach 
slávnostne vyzdobených chrámov...

Témou liturgických čítaní po celý týždeň 
je pravda o Kristovom zmŕtvychvstaní a 
zvelebovanie dňa, ktorý učinil Pán nám na 
radosť bez konca a spásu:

Toto je deň, ktorý učinil Pán. - Plesajme a

radujme sa z neho.
Veď skutočne sa stalo to, čo bolo predpo

vedané a my to v nedeľu oktávy vzkriesenia 
vyjadrujeme kondákom ôsmeho hlasu z Os- 
mohlasníka:

- Až do hrobu si zostúpil, Nesmrtelhý, - a 
zničil si vládu pekla. - Vstal si ako víťaz, 
Kriste, Bože. - Pozdravil si ženy: Pokoj 
vám! - Apoštolom si mier daroval - a mŕt
vym vzkriesenie.

Každá z nedieľ velkonočného obdobia má 
svoje osobitné pomenovanie podľa osôb a 
udalosti, ktoré nám sprítomňujú texty litur
gie Božieho slova.

Tomášova nedeľa
Prvú z týchto nedieľ nazývame Tomášo

vou. Z menlivých častí liturgie má vlastné 
antifóny, tropar, kondák i prokimen. Tropar,

ktorý spievame na nápev siedmeho hlasu, je 
oslavou Vzkrieseného a istým spôsobom 
úvodom do čítania zo svätého evanjelia pod
ľa Jána (20, 19-20 a 24-29). Verne a triezvo 
líči túto udalosť z konca týždňa po Vzkriese
ní sv. Ján evanjelista, ako si to máme mož
nosť vypočuť, alebo aj sami ako prípravu na 
nedeľu prečítať ...

Večer v ten istý deň v týždni, keď boli 
učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení 
za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si 
doprostred a povedal im: "Pokoj vám!" Ako 
to povedal, ukázal im ruky a b o k ...

Apoštoli skonštatovali, že to boli jeho pre
bodnuté ruky i jeho kopijou prerazený bok.

Tento identifikačný znak Kristovej skutoč
nej prítomnosti v tele ich uspokojil a zarado
vali sa, že videli Pána. Tomáš nebol s nimi a 
keď mu referovali o stretnutí sa s ním, neu
veril a dožadoval sa rukolapného argumentu: 
Kým neuvidím a nevložím svoj prst... neve
rím! O týždeň mu Pán dal príležitosť, aby ho 
uzrel, dotkol sa ho a vložil svoj prst do jeho rán. 
Kondák tejto nedele to vyjadruje nasledovne:

- Zvedavou pravicou, Kriste, Bože, - skú
mal Tomáš tvoj životodarný bok. - Keď si 
však vošiel cez zatvorené dvere, - s ostatný
mi apoštolmi volal: - Pán môj a Boh môj!

Treba už len dodať aj Spasiteľove slová na 
záver: Uveril si, pretože si ma videl. Blaho
slavení tí, čo nevideli, a uverili (Jn 20, 29). 
Tieto slová sú pre Tomáša jemnou výčitkou 
a pre nás láskavým pozvaním k živej viere 
na základe vierohodnosti svedkov. Zakon- 
čme toto pozastavenie sa druhou časťou tro- 
para tejto nedele:

- A hoci dvere boli zatvorené - prišiel si k 
učeníkom. - Ty si vzkriesenie všetkých. - 
Skrze apoštolov si v nás obnovil ducha pra
vého - vo svojom velkom milosrdenstve.

Nedeľa myronosičiek
Menlivé časti liturgie tejto nedele nás svojím 

obsahom akoby vracajú späť do velkonočného 
nedelného rána spred dvoch týždňov. Udalosť 
Kristovho zmŕtvychvstania a všetko to, čo sa v 
súvislosti s ním odohralo, sa takto ešte raz 
stáva stredobodom záujmu. Jedinečnosť faktu, 
ktorý vzbudil úžas, a rovnako okolnosti, čo 
tvorili rámec overovania si jeho pravdivosti zo 
strany jeho učeníkov a všetkých ostatných za
angažovaných na tomto prípade, majú pevne a 
natrvalo zakoreniť v našom vedomí, zostať v 
srdci a pamäti. Iba tak sa stanú základom nášho 
presvedčenia a viery ako v Ježišovo zmŕtvych
vstanie, tak i vo vzkriesenie v našom osobnom 
prípade vo všeobecnosti na konci časov. Veď 
takto veríme a vyznávame, či už vo svojich 
súkromných modlitbách alebo na verejných 
liturgických zhromaždeniach a pri udeľovaní 
či prijímaní sviatostí. Predovšetkým pri svia
tosti krstu, ktorý nás začleňuje do spoločenstva 
Božieho ľudu ako živé údy tajomného tela 
Kristovho: Verím v tela zmŕtvych vzkriesenie 
a v život večný! Táto svätá pravda o zmyslupl
nosti ľudského života, ktorá je akoby korunou 
všetkých právd viery, je prameňom optimizmu 
každého veriaceho človeka a má prenikať všet
ky naše myšlienky, slova i skutky po celý 
život. Preto sa i v túto nedelú radi vraciame v 
živej rozpomienke i na miesto, kam ctihodný 
Jozef z Arimatie, keď sňal z kríža Kristovo 
mŕtve telo a natrel ho voňavými masťami, ulo
žil do nového hrobu...

Mgr.MonsJán KRAJŇÁK 
(Pokračovanie)



STRANA 7 SLOVO 7/94

6. APRÍL - SV. METOD ARCIBISKUP
Záhada hrobu svätého Metoda skutočne vyriešená?

Podľa pôvodných veľkomoravských prame
ňov arcibiskupa Metoda pochovali "vo veľkom 
chráme moravskom, na ľavej strane v stene, za 
oltárom svätej Bohorodičky". Najväčším do
posiaľ známym chrámom z doby Veľkej Mora
vy sú základy trojloďovej baziliky v 
Mikulčiciach. Ešte v r. 1957 boli tu objavené 
stovky bohatých hrobov a v lodi chrámu muro
vané hrobky staromoravskej nobility. Upros
tred hlavnej lode odpočívala zjavne 
najvýznamnejšia osoba zo všetkých pochova
ných. O Metodovi sa vtedy neuvažovalo, pred
pokladalo sa, že oltár stál v apside chrámu, ale 
tam sa nenašlo nič. V nedávnej dobe sa však v 
českej dači objavili úvahy renomovaných sú

časných historikov o tom, že v mikulčickej 
bazilike bol pochovaný (pravdepodobne) sv. 
Metod. Najviac upútal publikovaný názor doc. 
PhDr. Z. Klanicu, DrSc., člena Archeologické
ho ústavu A V ČR v Brne. Argumentuje ziste
ním, že v starobylých kresťanských chrámoch 
nemusel stáť oltár v apside chrámu, ale aj 
uprostred lodi, najmä práve v trojloďových ba
zilikách, aké sa zachovali v byzantskej sever
nej Afrike, v starodávnej Thebesse, Kartágu a 
inde. Najviac je možné, že oltár Matky Božej 
bol v rušnej dobe obrazoborectva a krátko po
tom vymenený za ikonostas s obrazom Boho
rodičky. V každom prípade bola osobnosť v 
hrobke uprostred mikulčického chrámu v mno

hých smeroch výnimočná - tvrdí doc. Klanica. 
Dokazujú to odkryté nálezy. Predovšetkým 
(zvláštny meč, odznak veľkomožného stavu, 
dýka s pozlátenou rukoväťou, zlatý gombík 
byzantského tvaru a zrejme aj pôvodu. Najza
ujímavejší je však nález vyrytého pozláteného 
kríža v byzantskom tvare, ktorý je jedinou tak
to zdobenou garnitúrou, ktorú poznáme z Veľ
kej Moravy. Našli teda moravskí 
archeológovia hrob sv. Metoda? "Úplnú istotu 
nemáme, - polemizuje doc. Klanica, ale pokla
dám to za vefimi pravdepodobné aj keď sú ne
vyhnutné ešte ďalšie analýzy. Súčasné 
výsledky naznačujú, že v krátkom čase by 
mohla byť záhada hrobu prvého moravského 
arcibiskupa vysvetlená" - uzatvára s optimiz
mom doc. PhDr. Z. Klanica, DrSc.

Podľa českej tlače spracoval:
Dr. Peter KRAJŇÁK

Počúvaj zvony ako zvonia
. v ' . ■' ■' : ' ;

Zrástol si s ním 
Už sa neodpútaš
Ani smrť nespáli zvony 
Ťaiko sa počúva 
víchor zúri
údery nákov hiušia cit 
Každý zvuk je pre teba cudzí

ktorý ti bije pod košeľou.

Spomienka na tragické udalosti
Udalosti Prešovského soboru každoročne v nás bolestne rezonujú
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Hneď po jeho skončení násilím bola zlik
vidovaná Grécko-katolícka cirkev a pripo
jená k pravoslávnej. Nastali zlé a trpké 
chvíle najmä pre kňazov grécko-katolíckej 
cirkvi, ale aj veriacich.

Aj v obci Kružlov účinkoval kňaz verný 
grécko-katolíckej cirkvi, verný prísahe 
biskupovi Gojdičovi a Svätému Otcovi.

V roku 1950 sa tento kňaz, Albert Mol- 
čan zúčastnil ešte na odpuste v Gabolto- 
ve. V tom čase, kedže v obci nebolo ešte 
elektrického prúdu, prvý rádioprijímač 
som mal na batérie ja. A otec Albert chodil 
dennodenne k nám počúvať správy.Po 
okolitých dedinách bolo počuť, ako cho
dia za kňazmi a presviedčajú ich a nútia 
na pravoslávnu cirkev.Aj na spomínanom
o. Molčanovi bolo vidieť a v hláse cítiť, ako 
sa duševne trápi a je nespokojný. Osobne 
som počul, ako vravel. "Mám len jednu 
dušu a nech ma postavia aj k múru, aj tak 
nezradím svoju cirkev". O niekoľko dní už

ne, keď tu zrazu v jednu nedelil neočaká
vanie prišiel do Kružľova náš duchovný 
otec Molčan. Navštívil svojich známych a 
po náboženskej stránke verných a rozprá
val nám, ako to bolo tam s ním, aké tele
sné a duševné útrapy prežil.Tiež nám 
rozprával, ako navštívil otca biskupa Vasi- 
la Hopku, ktorý už bol v kláštore v Oseku, 
ako sa otec biskup vypytoval na svojich 
kňazov. Pamätam sa ešte na slová nášho 
bývalého pána farára Molčana, ako chceli 
v chráme v Kružľove odslúžiť ešte jednu 
sv. li- turgiu a rozlúčiť sa so svojimi veria
cimi. Zo strany vtedajšieho duchovného 
im to však nebolo umožnené. Po niekoľ
kých týždňoch sme sa dozvedeli, že náš 
bývalý duchovný na Solivare vydýchol 
naposledy. Pri poslednej rozlúčke boli prí
tomní aj niektorí veriaci z Kružľova a na 
jeho hrob položili aj veniec znak vďaky.

Štefan BRULIA

sa rozchýrilo obcou-už nemáme kňa- 
za.Prišlo osobné auto a zobrali nám ho do 
Podolínca. Dozvedeli sme sa, že na uve
denom mieste sústredili do dvesto kňa
zov a postupne ich deportovali do Čiech na 
štátne majetky. Manželka kňaza zostala sa
ma, ale po niekolkých dňoch sa musela 
vysťahovať ku svojej sestre do Solivaru pri 
Prešove. Asi po dvoch rokoch som dostal 
peknú pohľadnicu s pozdravom, na ktorej 
bolo napísané, akú prácu vykonáva náš 
duchovný - kŕmenie 30 ks ošípaných, život 
v nepriaznivých podmienkach, spánok na 
tvrdom lôžku z niekolkých drevených do
sák. Slabé stravovanie mu podlomilo zdra
vie. Po niekolkoročnej spomínanej tvrdej 
práci sa zdravotný stáv veľmi zhoršil a na 
odporúčanie lekárov bol o. Molčán poslaný 
domov na invalidný dôchodok s niekolký- 
mi pár stovkami korún.

Po roku 1968 bola naša grécko-katolíc
ka cirkev opäť obnovená i keď len čiastoč
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TEN, KTORÝ MAL ŠŤASTIE ...
Sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov roz

práva príbeh o dramatickom stretnutí sv. 
Pavla s istým mladíkom. Stalo sa to počas 
slávenia Pánovej večere v Troade. Pre
tože to bola Pavlova posledná príležitosť 
navštíviť toto spoločenstvo, hovoril dlho 
do noci. Mladík, ktorý sedel v okne na 
treťom poschodí a počúval ho, zaspal. 
Spadol a bol na mieste mŕtvy.

Príhoda obsahuje niektoré zaujímavé 
kontrasty: okolo tma a dnu svetlo a teplo, 
vonku chlad a prázdne ticho a vnútri 
strhujúce hlásanie Božieho slova.

Eutychus, hlavný predstaviteľ tejto drá
my, bol síce mladý a trúťalý ale aj trochu 
nerozumný. Vybral si kraj otvoreného 
okna na treťom poschodí namiesto toho, 
aby sa posadil bezpečne ako ostatní. 
Nachádzal sa vonku i vnútri,takmer v tme 
a hlásané Slovo počúval 11a pol ucha. 
Patrí do spoločenstva, ale iba symbolic
ky! Časť jeho osoby zostala vonku!

Kým Pavol rozprával o Božích divoch, 
plynuli hodiny. Eutychus,ktorého to há
dam veľmi nezaujalo,sa začal od ospalos
ti klátiť.Vratká poloha sa mu stala osud
nou. Stratil rovnováhu a vypadol.

"Sedieť na kraji okna" je  veľkou 
prekážkou pre skutočný kresťanský život, 
najmä v dnešnom svete preplnenom zá
bavou, kde mnohí počúvajú Božie slovo 
len napoly. Nie je  ťažké nájsť tých,ktorí 
upadajú do hlbokej alebo osudovej du
chovnej letargie. Nevenujú úplnú pozor
nosť Kristovi a neprijímajú slová, ktoré sú 
zdrojom večného života

Mnohých mladých uspokojuje opojenie 
alkoholom, drogami alebo vysnívaný 
fantastický svet filozofií a egocentrickej 
zmyselnosti New Age. Hmlistý závoj 
individualizmu a nenásytnosti zatvára 
viečka, ktoré môžu klesnúť tak pevne, že 
človek už nedokáže vzhliadnuť a uzrieť 
potreby iných.

Ako evanjelizátori musíme venovať 
osobitnú pozornosť práve tým, ktorí sedia 
na okraji. Túžia síce nasledovať Ježiša, ale 
ešte nie sú schopní vzdať sa láskavosti 
hriechu. Zatiaľ čo na jednej strane sa snažia 
obmedzeným spôsobom slúžiť Pánovi, na 
druhej hľadajú svoj prospech a uznanie. 
Túžba za dobrými časmi a mladícke 
flirtovanie s hodnotami tohto sveta ich pri
vádza na pokraj vernosti Kristovi a ne
dokážu sa mu naplno odovzdať. Pokúšajú 
sa slúžiť dvom pánom súčasne.

Svätý Peter sa vyjadruje o spáse ako o 
rozhodnom kroku z temnoty do svetla (1 
Pt 2,9). Ježiš hovorí: "Ak bude celé tvoje 
telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude 
vo tme, celé bude jasné" (Ik 11,36). Písmo 
teda tvrdí, že len radikálne a pevné 
rozhodnutie je  skutočným obrátením. 
Vlážní - ani chladní, ani horúci - sú v 
nebezpečenstve, že ich Kristus odmietne. 
Naša jediná voľba je naplno vkročiť do 
svetla alebo zostať v tme. Poklad, ktorý 
Ježiš ponúka, dosiahnu len tí, ktorí s ra
dosťou predajú všetok majetok, aby si kú
pili perlu veľkej hodnoty. Nie je  dôležité, 
či za ňu dáme málo alebo veľa, hlavne, že 
dáme všetko.

Aby naša evanjelizácia mládeže bola 
účinná, nestačí len rozprávať. Musíme si 
byť v prvom rade istí, že sami nesedíme 
na okraji okna, napoly dnu, napoly von. 
Vyjsť za Ježišom len 11a polovicu cesty 
znamená, že tá druhá nám ešte ostáva! 
Musíme j u prejsť celú a neobzerať sa späť, 
keď sme už raz položili ruku na pluh. Tak 
ako nás Božie slovo vyzýva, musíme sa 
Kristovi odovzdať bezpodmienečne, 
úplne a navždy! Posolstvo, ktoré nesie
me,osvetľuje Ježišovým svetlom naše 
rozhodné vloženie sa do Božích nik. Je to 
jediná cesta, ako sa vyhnúť prísnemu súdu 
za každé slovo, ktoré povieme.

Eutychus nemusel byť jediný, kto tej 
noci driemal. Dostal sa do problému 
preto, lebo si vybral nesprávne miesto na 
sedenie: napoly vnútri a napoly vonku. S 
rozdeleným srdcom sa možno nevedel 
rozhodnúť, či zostať alebo odísť a jeho

myšlienky ho priviedli na rázcestie. V 
každom prípade sa po jeho páde všetci 
prítomní dokonale prebrali. Pavol musel 
prerušiť kázeň a zaoberať sa tragédiou.

Príbeh pokračuje popisom, ako Pavol 
použil znamenie veľkých prorokov (1 kr
17,17-24, 2 kr 4, 30-37):mladého Eu- 
tycha vzkriesil k živom. Potom sa v jeho 
sprievode vrátil do miesnosti, aby do
končil svoju reč. Autor síce neuvádza, 
kam si Eutychus sadol, ale môžeme si byť 
istí, že poriadne ďaleko od okenného rá
mu. Je veľmi pravdepodobné, že si vybral 
druhú stranu miesnosti, aby ho nič ne
rozptyľovalo a sústredil sa na Pavlove 
slová. Prednáška trvala až do svitania. 
Možno niektorí pozerali von z okna alebo 
bojovali s driemotami. Určite to však 
nebol mládenec, ktorý už zakúsil, čo stojí 
taká nepozornosť!

Meno Eutychus v preklade znamená 
"ten, ktorý má šťastie" a práve to ho vy
stihuje. Keby totiž nepočúval evanjelizá- 
tora plného Božej moci, jeho meno by 
pribudlo na dlhom zozname tých, čo tra
gicky zahynuli.

Každý evanjelizovaný a tým viac každý 
evanjelizátor musí prijať Božie slovo tak, 
aby vyžaroval aspoň časťjasu toho, ktoiý 
je  "Svetlom sveta"(Jn 8,12). Ak opustíme 
nebezpečné okraje okien a prehlásime Je
žiša za Pána svojho života, zažiari v nás 
tak silno, že aj my sa staneme svetlom pre 
svet (Mt 5,14) a budeme skutočne pri
pravení evanjelizovať!

Jose H. P rado  FLORES 
Prevzaté: Nová evanjelizácia 2000

Michal KOSCELANSKY

Aleluja.
Ä  prišiel tretí deň,
Pán Ježiš z mŕtvych vstal. , 
A nám nádej spásy 
do srdca nášho vlial.

Aleluja...

Lúč spásy zasvietil, 
ako ranná zora.
Do nášho srdca vryl,

lásku nebies - zhora.

Aleluja..,

Ženy ho nenašli, 
pri hrobe Anjel stál. 
Radostnú túto zvesí, 
slovami povedal: 
Ježíš už tu nie je, 
šiel do Galileje. 
Chodte a plesajte, 
túto zvesť - hlásajte.

Aleluja...
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Vzkr iesenie
Zrodil sa sviatok sviatkov, 
nadišla noc noci, 
v nebi za hlaholu zvonov 
na zemi v tichu, so znakom moci

Vstal Kristus z  hrobu slávnej 
premohol temné sily sveta, 
ľuďom dal novú nádej, 
ľuďom dal z  lásky - seba.

V to ráno užasol vesmír celý, 
že Ten, čo predtým zomrel, 
žije a budú žiť aj írtý 
u ktorých raz nájde 
vieru, lásku a nádej,

A, MESÁfíOŠ

Na jar roku 1949 sa už rozbiehal celý systém 
protináboženského prenasledovania. Na Smrtnú 
nedeľu večer však predsa ešte začal vo vyso
koškolskom internáte Svoradov týždeň duchovnej 
prípravy na Veľkú noc. Zaznela meditácia otca 
Panáka a po nej, po vyjdení zo spovednice,som si 
uvedomil, že kostol je už prázdny a takmer tmavý. 
Len na kľakátku za poslednou lavicou som zazrel 
kľačiace dievča.

Upútalo ma vrúcnosťou, s akou sa so sopätými 
rukami modlila. Po niekoľkých dňoch som zistil, že 
chodievame jednou cestou do školy. Prvý raz sme 
sa však rozprávali až na mikulášskej zábave ich 
gymnázia. Spýtal som sa jej, či chce chodiťs nami 
do krúžku kresťanskej mládeže. Na všetkých ško
lách, n aj m ä vysokých, ale I mimo nich saschádzali 
mladí v hlbokej ilegalite. A tak sme s Elenou a 
ďalšími študentmi chodili do krúžkov, ktoré viedli 
pokračovatelia obdivuhodného profesora Kolako- 
viča, dobre známeho aj v Čechách.

Naše zblíženie a začiatok našej lásky sa však 
datuje zásluhou otca Jána Baptistu Bártu, OFM, 
neskôr tak uštvaného a zmučeného, že zomrel v 
sedemdesiatych rokoch vo väzení. Žiaľbohu, jeho 
životopisci ( Ing. Dachovský a ďalší) úplne vy
nechávajú jeho obdivuhodné a odvážne pôsobe
nie na Slovensku v 50. rokoch! V lete r.1950 mi 
hovorí pani Šošková v dome, kde sme bývali: 
Chceš poznať skvelého človeka? Býva u nás! 
Otec Baptista Bárta si ma hneď získal a už sme sa 
"viezli "v jeho úžasnej" podzemnej ” ( podľa Zvé- 
íinu ) aktivite, takže sme s Elenou bývali spolu v 
rôznych krúžkoch a skupinkách. Až otec Baptista 
zorganizoval týždenné duchovné cvičenia v Krko- 
nošiach. Na sv. Štefana, s lyžami na pleciach , 
sme sa od večerného rýchlika doslova plazili hore 
do Faistavrú, obdivuhodnej rodiny, ktorá potom tak 
strašne doplatila na to, že priebežne poskytovala 
svoj dom na samote n a " stretka" i exercície. Nech 
sa zachová aj meno ich horlivého organizátora, 
ktorý si potom odkrútil mnoho rokov v Jáchymove 
a Pnbrame: Karel Komárek z Čisté u Horek. A tu, 
pri 'večerných rozhovoroch a vychádzkach s otcom 
Bártom, sme sa s Elenou veľmi zblížili, názorové i 
citové. A potom náš medický krúžok v Bratislave 
dostal vďaka Bártovým exercíciám nové impulzy a 
značnú aktivitu. Stretávali sme sa aj u Kettnerov a 
tu som mal možnosť poznať skvelých a nebojác- 
ných rodičov Eleny.

Mračriá sa však začínali nad nami sťahovať. Pri

šli prvé zatýkania " kolakovičovcov ", " brnenskej 
skupiny ", "pražskej skupiny " (Razík, Télupil, Jukl 
Mádr, Vaško a i.). V lete zatkli môjho staršieho 
brata Silvestra, lekára, hneď na to " Žilinčanov 
Košičanov". V Bartolomejskej noci, 18. júna 1952, 
zatkli mhaamôjhošvagraZáhoranskéhoacelú 27 
člennú skupinu "Stariček a spol."

Už na meniny som dostal do väzenia prvú kartu
- povolených 30 slov - od Eleny, snúbenice. Od 
prírody plachá a uzavretá, nebála sa v tom čase, 
keď zatýkania a "akcia B " boli v plnom prúde, ísť 
za krajským prokurátorom a žiadať o návštevu 
snúbenca. Pravdaže jej to odmietali, a sám velký 
Dr. Winter jej poradil, aby na mňa nečakala, aby si 
neskazila život a budúcnosť. Svoj pokus o náv
števu zopakovala tesne pred súdom a - podaril sa, 
dokonca doviedla ku mne aj moju matku ( a sv. 
hostie zabalené do cigaretového papiera, za go
lier košele pri objatí... Kto ju to naučil? Celá sa

SLOVO« SÚŤAŽ 
P̂Ríäew

MYŠLIENKY VEĽKÝCH
Nevera je  vlastníctvom ľudí slabých; 

malo mysliacich, odkázaných na seba 
samých.

LEGENDA
1. Severná časť Palestíny, kde Ježíš s 

učeníkmi strávil takmer celý svoj život
2. Modlitba, ktorú nás naučil P. Ježíš
3. Hebrejský preklad pojmu; "Boh s 

nami ‘
4. Pavlov verný spolupracovník, Pa

vol mu adresoval dva iisty
5. Sekt»-, bludár iným názvom
6. Mládenec 20 Skutkov apoštol* 

ských, ktorého Pavol vzkriesil (po páde 
z okna)

Tajnička je v prvom stĺpci,

Upozornenie: Vylúštené tajničky mô
žete nám do redakcie posielať buď jed* 
notlivo alebo naraz po vydaní posled* 
neho kupónu č. 7, Redakcia

pritom triasla!). Heslo " z prinesených obetí roste 
Mariina moc 11 uskutočňovala, až kým som sa ne
vrátil.

Počas tejto " vysokej školy väzenskej " som si 
však uvedomoval, že aj po návrate na slobodu 
budem páriom," nečistým" v totalitnej spoločnosti, 
kádrovým invalidom, malomocným. Dôsledky to 
bude mať pre nás oboch, a tak som sa rozhodol, 
že jej vrátim slovo. Nech sa nanovo rozhodne, či 
spojí svoj život s kriminálnikom a politickým väz
ňom. Po prvom rozhovore na slobode na túto tému 
bola Elena veľmi zarazená. Vysvetľovala si to tak, 
že ju nemám rád, alebo tak, že hoci ju mám rád, 
urobil som vo väzení iné rozhodnutie - bez nej. 
" Veďsom ťa čakala dva roky..." Dlhšie trvalo, než 
pochopila moje pragmatické uvažovanie. A tak 
sne  sa zosobášili 31. júla 1954 - tajne. V sakristii 
chrámu v Hronci bol len kňaz a dvaja svedkovia. 
Rodičia z oboch strán nič netušili. Ale čakal nás 
ešte odvolací súd v Prahe a možnosť návratu do 
basy. Nestalo sa tak, obdivuhodný predseda se
nátu Dr.Stýblo sa dokonca ešte odvážil niektoré 
tresty znížiť... Už nám nič nebránilo mať oficiálnu 
svadbu a postupne nám Boh požehnal tri deti...

Ing. Vladimír KRČMÉRY, DrSc
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Pápež apeluje:

nosti. Samotný obranný postoj proti tenden
ciám, cirkvi, viere a morálke nestačí - povedal 
pred 250 pútnikmi z južného Durínska.

Morálne normy a hodnoty musia tvoriť zá
klad humánnej spoločnosti, podčiarkol Ján 
Pavol II.

zlá stratégia
"Nariekanie nad súčasným svetom a jeho 

uvoľňovaním by bolo zlou stratégiou" - pokra
čoval. Sloboda je darom, ktorý môže byť vo 
všeobecnosti zneužitý.

Cirkev a spoločnosť je konfrontovaná s 
mnohorakými praktickými problémami. Ako 
príklad uviedol obnovovanie inštitúcií, reno
váciu budov a organizáciu dušpastierstva 
vzhľadom na nedostatky kňazov. Napriek to
mu majú katolíci riešiť základné otázky bu
dúcnosti spoločne so svojimi biskupmi a 
kňazmi, vyzýval Ján Pavol II. Kresťania mu
sia byť "svetlom sveta a soľou zeme", a keď 
už o to ide, bojovať proti "nebezpečiu nerefle- 
xívnosti a ľahkého prakticizmu ako postoju k 
nášmu životu."

moc tretiemu svetu z darov, cirkevných 
domácich prostriedkov a štátnych prf* 

• davkov spolu 6,6 miliárd mariek pre asi 
69 500 pomocných opatrení. 

Skoro 70 percent všetkých chorých 
na AIDS žije v Afrike, tak bolo v skratke 
óznámené pri otvorení 8. medzinárod
nej AIDS-konferencie v marockom štáte i 

’ Marrakesch. Do roku 200Q sa počíta na 
celom svete so 40 miliónmi ľudí, ktorí 

«»wk? » mg8u»u»iäu m i  budú infikovaní smrteľným vírusom. V 
znakom, aby sa počas pôstneho obdo- úzkej spolupráci s domácou cirkvou Af* 

—   **—   l-*‘l ' riky podporuje biskupské pomocné dle- 
lo Misereor iniciatívy, ktoré pomáhajú 
chorým na AIDS dôstojným spôsobom 

.,... .  . žiť a zomrieť. Starostlivosť cirkvi upred- 
a migrácie. Pre Misereor je otázka ute- nostňuje predovšetkým ženy a deti, Na 
čenectva "skúšobným kameňom sveto- deň 20. marca prosil Misereor všetky 
vej solidarity". Od roku 1959 vyzbierala katolícke cirkvi 0 pôstnu obetu. 
Misereor a Katolícka centrála pre po- Mária RAJŇÁKOVÁ

MISEREOR je oficiálne dielo pomoci 
'tretiemu svetu" katolíckej cirkvi v Ne
mecku. Pre 13 000 farností je otvorenie

v

Duchovné cvičenia za 
prítomnosti Svätého Otca

V nedeľu, 20. februára, teda v prvú 
nedelil Štyridsiatnice vo Vatikáne sa 
začali duchovné cvičenia, na ktorých 
bol prítomný i Svätý Otec Ján Pavol il. 
Tieto rekolekcie dával kardinál Gio
vanni Saldarini, arcibiskup z Turína. 
Hlavnou témou duchovných cvičení 
bola: "Môj život je Kristus". Počas 
rekolekcií boli zrušené všetky au
diencie u Svätého Otca, vrátane s ge
nerálnou audienciou v stredu, 23. feb
ruára. Rekolekcie trvali až do soboty, 
26. februára.

Nariekanie je
Pápež Ján Pavol II. vyzval východonemec

kých katolíkov k objektívnej výmene názorov 
so šancami a rizikami novej slobodomyseľ-

ZO ŽIVOTA GRÉCKOKATOLÍKOV MUKAČEVSKEJ EPARCHIE

Na autotrase Užhorod - Čop - Maďarsko leží 
neveľká prímestská obec Minaj. Každý, kto 
tadeto prechádza, si zaiste všimne neveľký, ale 
takmer už obnovený gréckokatolícky chrám. 
Svojho času to bol jeden z najkrajších v okolí 
Užhorodu. Obyvatelia Minaja už v roku 1908 
zbudovali namiesto malej drevenej cerkvi ten
to nový kamenný chrám. Dlhé roky tu bol 
farárom o. Alexej Duliškovič a v 40. rokoch o. 
Nikolaj Sabov. Okrasou chrámu boli nádherné 
fresky Vojtecha Mihala z roku 1913. Do chrá
mu chodili Rusini i Ukrajinci, Maďari i Slová
ci. Všetci sa spolu modlili, zúčastňovali na 
bohoslužbách, svätili sviatky, kým nenastal 
zlovestný rok 1949.

Totalitný štát vtedy zatvoril chrám a bojovní 
ateisti, ktorí sa dostali k moci, ho zničili. Pre
tvorili ho jednoducho na skladovacie priestory. 
A strhli vežu. Nádherné zvony, ktoré ulial zná
my zakarpatský majster-zvonár František Egri, 
odviezli do neznáma. Zničili aj fresky a z obi
dvoch strán pristavili ďalšie skladovacie prie
story. Svetlo božie sa do chrámu viac nedo
stalo, lebo okná zamurovali. Pohľad na zničený

chrám vzbudzoval vo veriacich len smútok a 
bolesť. Počas dlhých desaťročí však veriaci ži
vili v sebe nádej na víťazstvo božej pravdy, na 
víťazstvo božej sily nad silami zla.

A nádej sa stala skutočnosťou. Totalitný sys
tém aj so svojou bezbožnou ideológiou stros
kotal. Návrat demokracie priniesol i obnovenie 
a legalizáciu gréckokatolíckej cirkví, našej 
mukačevskej eparchie a tým i minajského 
chrámu. Už v roku 1989 obyvatelia obce sa 
obrátili na vládne miesta so žiadosťou o regis
tráciu gréckokatolíckeho spoločenstva a na
vrátenie cirkevných objektov. Ich žiadosti o 
krátky čas vyhoveli. A potom sa všetci starou- 
sadlíci i noví obyvatelia obce dali spolu s du
chovným otcom Alexandrom Legezom do 
opravy chrámu. Tento starší - šesťdesiatosem
ročný - kňaz pochádza zo zaslúžilej kňazskej 
rodiny. Jeho otca ako gréckokatolíckeho kňaza 
od roku 1949 prenasledovali a zahynul v jed
nom zo stalinských táborov. V Minaji už vztý
čili vežu, pribudovali sakristiu, zaviedli ústred
né kúrenie, dali zhotoviť štyri nové oltáre, lavi
ce, zadovážili a usadili zvon a urobili aj dalšie

potrebné práce. Načim spomenúť aj učiteľa Už- 
horodského učilišťa výtvarného umenia F. Laš- 
čáka a jeho syna Dmitrija, ktorí obnovili staré 
fresky chrámu.

Nezabudnuteľným pre všetkých sa stala nie
len prvá sv. liturgia ešte v ruinách chrámu v 
jeseni roku 1990, ale aj prvé vianočné sviatky. 
Chrám je zasvätený sv. apoštolom Petrovi a 
Pavlovi a prvý odpust po obnovení v roku 1992 
vyznel naozaj dôstojne. Prišli naň pútnici nie
len z okolia, ale i zo Slovenska. Radostným bol 
aj vlaňajší sviatok Uspenia presvätej Bohoro
dičky, keď 51 chlapcov a dievčat pristúpilo k 
prvému sv. prijímaniu.

A čas letí ďalej. V Minaji v súčasnosti finišu
jú záverečné práce na obnove božieho domu. 
Teraz na jar hodlajú upraviť aj okolie chrámu, 
dať do poriadku obecný cintorín, otvoriť nedeľ
nú školu atď. Všetkých obyvateľov v týchto 
náročných prácach posilňuje uspokujujúce ve
domie, že ich chrám sa opäť stal dominantou 
obce.

Zo zahraničnej tlače 
spracoval pk
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TRIDSAŤ ROKOV NEOKATECHUMENÁTU
Vo Vatikáne sa konala 17. januára 1994 

slávnostná audiencia, počas ktorej prijal 
Svätý Otec Ján Pavol II. 350 katechistov - 
itinerantov spolu s iniciátormi tejto cesty - 
Kikom Arguellom a Carmen Hernandezo- 
vou. Ján Pavol II. sa súhlasne vyjadril o 
tejto mnohosľubnej novej forme evanjeli- 
zácie - opierajúcej sa o biskupov - priná
šajúcej hojné ovocie.

Pápež vo svojom príhovore povedal, že 
táto Cesta čerpá z ducha II. vatikánskeho 
koncilu a ponúka " príklad novej evanjeli- 
zácie, ktorá dáva nádej Cirkvi na prahu 
tretieto tisícročia".

Neokatechumenátne spoločenstvá prá
ve pripravujú velké ľudové misie, ktoré 
budú ohlasované na uliciach štvrtí a za
merajú sa predovšetkým na tých, čo sa 
vzdialili od Cirkvi, "alebo ju ešte nepozna
jú ".

Táto nová forma misií, opierajúca sa o 
svedkov, sa teraz začína najprv vo viace
rých farnostiach Ríma a potom v ďalších 
farnostiach na celom svete. Ona sa rodí z 
naliehavosti obsiahnuť "milióny ľudí, čo 
opustili Cirkev, krútia sa bez toho, aby 
vedeli, kto sú a čo je ž ivo t", povedal Kilo 
Arguello.

Pri tejto príležitosti Svätý Otec povedal:
Dnes všetci uznávajú vážnu krízu, ktorá 

zachvacuje rodinu, ktorá je príčinou kaž
dého hlbokého zla dnešnej spoločnisti. 
Práve kvôli tomu Cirkev prijala za vlastnú
- iniciatívu Spojených národov a označila 
rok 1994 ako Rok rodiny. Vaša dlhoročná 
skúsenosť" na ceste " vás určite naučila, 
že malé spoločenstvo podporované Slo
vom Božím a nedeľnou Eucharistiou, sa

stáva miestom komúnie, kde rodina zno
vu nachádza zmysel a radosť zo svojho 
základného poslania, aby odovzdávala 
prirodzený život ako aj ten nadprirodzený. 
Rodina nemôže poveriť touto prvoradou 
úlohou ostatných. Už od starodávnych 
čias vidíme v ľude Božom, že je tu rodina 
ustanovená ako prvé evanjelizačné pros
tredie podľa toho, ako čítame v Deutero- 
nómiu: " A tieto príkazy... poúčaj o nich 
svojich synov, či budeš sedieť vo svojom 
dome, či budeš na ceste, či budeš ležať 
alebo s tá ť" ( Dt 6,7 ). Vaše rodiny teda 
znovu objavia každodennú modlitbu s 
deťmi a predovšetkým tú, ktorá je zavŕše
ná v nedeľnom slávení - v deň Pánov, pri 
ktorej otec a matka otvárajú Sväté písmo, 
čítajú ho a komentujú a deti sa tak môžu 
otvárať v dialógu osvetlenom od Ducha 
Svätého. Odozva takéhoto zvyku sa na
chádza v liste, v ktorom sv. Pavol pripomí
na Timotejovi, ako ho matka a babka už 
od detstva uvádzali do Svätých píšem ( 
2Tim 1,5: 3 ,1 4 -1 5 ).

Preto teda nie je ťažké v tomto svetle 
konštatovať ovocie neokatechumenátnej 
cesty: zmierené rodiny otvorené pre život 
a vďačné Cirkvi sa ponúkajú, aby priniesli 
ohlasovanie evanjelia až po hranice Ze
me. Ja sám som mal možnosť pri iných 
príležitostiach odovzdať kríž rodinám, kto
ré odchádzali do najchudobnejších a od- 
kresťančených oblastí. Z týchto teraz 
povstávajú mnohé povolania. Dievčatá, 
ktoré sa venujú reholhému životu a kon
templácii, chlapci, ktorí sa vydávajú sme
rom ku kňazstvu v miestnych seminároch 
a aj v tých diecézno - misijných " Redem-

ptoris m ater", ktoré vznikli, aby prišli na 
pomoc cirkvám, ktoré sa z nedostatku 
kléru nachádzajú vo vážnych ťažkostiach. 
A tak dochádza k uskutočňovaniu želania
II. vatikánskeho koncilu:" Presbyteri nech 
si pamätajú, že im náleží starostlivosť o 
všetky cirkvi... za týmto účelom môže byť 
užitočné vytváranie medzinárodných se
minárov. " ( Presbyterorum Ordinis, 10).

Drahí evanjelizátori itineranti! S velkou 
láskou sa obraciam na vás, ktorí ste zane
chali všetko, aby ste ohlasovali Krista a to 
Krista ukrižovaného, v 94 krajinách pia
tich kontinentov v učenlivej a stálej po
slušnosti biskupom. Povzbudzujem vás, 
aby ste zostali vždy verní charizme ktorú 
vám Boh zveril pre dobro celého cirkev
ného spoločenstva, prispievajúc tak va
šou činnosťou k hlbšiemu znovuobjave- 
niu kresťanskej iniciácie dospelých. Uis
ťujem vás o mojej stálej spomienke v 
modlitbách, som rád, že môžem dnes o- 
dovzdať v ovzduší slávnostného spolo
čenstva kríž tým , ktorí spomedzi vás sú 
povolaní býť evanjelizátori-itineranti.

Presvätá Mária,pokorná Panna z Naza- 
reta.nech vás doprevádza na vašom pu
tovaní svetom pre ohlasovanie Kráľov
stva Božieho.Zostaňte všetci pod jej me- 
terskou ochranoulZo srdca vám udeľu
jem,vašim rodinám,neokatechumenátnej 
ceste apoštolské požehnanie.

My už len dodávame,že z neokatechu- 
menatných spoločenstiev na Slovensku 
sú v našej gréckokatolíckej diecéze spo
ločenstvá v Prešove, Vranove, Michalov
ciach, Sobranciach, Sečovciach, Ruskej 
N.Vsi, Revúcej, Košiciach, Sabinove.

e m in á r
P R O G R A M
13. mája 1994
11. 45 h Otvorenie, privítanie 

hostí a účastníkov
12. 00 h Sv. omša - diecéz, 

otec biskup A. TKÁČ
14. 30 h Prednáška
16. 30 h Modlitby
17.15 h Prednáška
19.00 h Adorácia, modlitba za 

uzdravenie
14. mája 1994
8. 30 h Spoločná modlitba
9. 00 h Prednáška
11. 30 h Sv. omša
13. 00 h Obed. prestávka
15. 00 h Prednáška
18. 00 h Evanjelizačná panto- 

níma "ELŠADAJ"
18. 30 h Modlitba za uzdrave

nie
15. mája 1994
8. 30 h Spoločná modlitba
9. 00 h Prednáška
12. 00 h Sv. omša = záver 

seminára

Svätý Otec Ján Pavol II. hovo
rí:

"ABY CIRKEV MOHLA E- 
VANJELIZOVAŤ DRUHÝCH, 
MUSÍ NAJPRV EVANJELI
ZOVAŤ SAMU SEBA."

Preto je tu čas, aby sme vyšli, 
aby sme sa naplnili silou Ducha 
Svätého. Máme ísť k tým, čo žijú 
v strachu a neistote a máme im 
priniesť radostnú zvesť. Silu Du
cha Svätého musíme najprv sa
mi zažiť. Len ten, kto prijme 
Ducha Svätého, je schopný 
ohlasovať a bojovať proti moci 
zla.

Tento seminár nahradí aj to
horočnú katolícku charizmatickú 
konferenciu. Najbližšia konfe
rencia bude v r. 1995.

Záväzný termín prihlášok je 
do 10. apríla 94 na adresu: 

Evanjelizačný seminár 
P. O. BOX 210

080 01 P R E Š O V
Účastnícky poplatok je 150 

Sk, študenti 100 Sk. Každému 
prihlásenému bude zaslaná po
zvánka s upresnením služieb.

Evanje l
Katolícke spoločenstvo OB

NOVY V DUCHU SVÄTOM v 
PREŠOVE Vás pozýva na 
evanjelizačný seminár, ktorý sa 
uskutoční 13.-15. mája 1994 v 
Mestskej hale v Prešove.

Hlavným prednášateľom bude 
otec RICARDO ARGANARAZ z 
komunity Jána Krstiteľa z Ta-

i za čn ý  s
lianska. Program tohto seminá
ra je súčasťou Novej evanjelizá- 
cie 2000, ku ktorej nás vyzýva 
Svätý Otec Ján Pavol II. Pozva
ný je aj otec biskup DEMBOW- 
SKI z Poľska, poverený Svätým 
Otcom zodpovednosťou za ob
novu v postkomunistických štá
toch.

Pán nás pozýva, aby sme boli 
prostredníctvom Ducha Sväté
ho účastní na Jeho spoločen
stve s Otcom. Potrebujeme silu 
Turíc, aby sme mohli priniesť ra
dostnú zvesť všetkým národom 
(Sk 2. 16 -21). Duch Svätý je 
základným uskutočňovateľom 
evanjelizácie. Seminár sa usku
toční v znamení motta:

"HĽA, SLUŽOBNICA PÁ
NA, NECH SA Ml STANE 
PODĽA TVOJHO SLOVA!"

(Lk 1,38) 
TÉMA SEMINÁRA:
Rast jednotlivca a spoločen

stva v službe a vo vernosti k 
Božiemu Slovu podľa Evanjelia.
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V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa na Veľký štvrtok zišli 
kňazi našej eparchie aj so svojím sídelným biskupom Mons. 
Jánom Hirkom a jeho pomocným biskupom Mons. Milanom 
Chauturom, CSsR, aby slávili si/, liturgiu na pamiatku ustanove
nia Najsvätejšej Eucharistie.

PANNU MÁDIU SI UCTIEVAME
dičke v rámci duchovnej obnovy v obci odslúžil o. 
G. Németh, ktorý o.i. vo svojej homílii vysvetlil náš 
vzťah k Bohu a Panne Márie, keď povedal, Pánu 
Bohu sa klaniame a Pannu Máriu si ako Božiu 
rodičku uctievame. Nielen v ten večer, ale aj na
sledujúce tri dni prichádzali veriaci k ikone so svo
jimi modlitbami, prosbami, či kvetinovými darmi. 
Vo štvrtok sv. liturgiu odslúžil a príležitostnú ho- 
míliu povedal o. Ján Sabol z Dúbravky a v piatok 
o. Štefan Ištvánik, CSsR, z Michaloviec , ktorý na 
poli duchovnej obnovy urobil kus záslužnej roboty 
a aj v Pozdišovciach jeho kázeň mimoriadne za
ujala.

V sobotu,19. februára v popoludňajších hodi
nách sa pozdišovskí veriaci s ikonou rozlúčili. 
Slávnosť začala sv. liturgiou, ktorú odslúžil o. 6. 
Németh. Homíliu predniesol michalovský kaplán o. 
Jozef Hermanovský, ktorý v Pozdišovciach vy
sluhuje rímskokatolíckych veriacich. Po molebene 
k Presv. Bohorodičke preniesli Pozdišovčania ob
raz do Trhovišťa.

Vdäka Pánu Bohu i všetkým, ktorí sa akým
koľvek spôsobom zaslúžili o to , že sa táto milá 
mariánska slávnosť v kruhu veriacich tohto dlho 
skúšaného spoločenstva mohla uskutočniť.

Ján POPRÍK

Putovanie ikony v dekanáte 
Vranov n/T.

začalo v Nižnom Hrušove 5, 3. - 9. 3., Poši 9. 
3. - 16. 3., Nižnom Hrabovci 16. 3. - 20. 3., Se
čovskej Polianke 20. 3. - 27. 3., Cabove 27. 3. -
3. 4., Sačurove 3. 4 .-10 . 4., Dlhom Klčovom 10.
4. -14. 4., Lomnici 14. 4. -18. 4., Davidove 18.4.
- 24. 4., Kamennej Porube 24. 4. - 28. 4., Če- 
mernom 28. 4. - 5. 5, Vechci 5. 5. - 9. 5., Juskovej 
Voli 9. 5. - 13. 5., Banskom 13. 5. - 20. 5., 
Vranove n/T 20. 5. - 27. 5., Komáranoch 27. 5. 
-31.5., Merníku 31. 5 .-4 . 6., Čičave 4. 6.-11.6., 
Zamutove 11. 6. - 15. 6., Soli 15. 6. - 19. 6., 
Rudľove 19. 6. - 26. 6., Jastrabí 26. 6. - 30. 6.

Ak dnešný svet je tými tromimíorami muky, ktoré žena vozme a 
zapravy, tak pravé predovšetkým roy kňazi musíme byť tým kúskom 
kvalitného kvasu, ktorý toto cesto prekvasi, aby *  neho bol dobrý 
chutný chlieb. Dvanásť Gahlejčanov boto na celý vtedajší svet a 
dokázali ho vefmi rýchlo prokvasiť z  pohanského nakresťanský. 
Tertuttán už v druhom storočí mohol pohanským Rimanom pove
dať:’’ ten  od včerajš-ka sme a m áte nás - všade”. Ale už o  dve storočia 
neskoršie Jan Zlatoústy badá slabnutíe kvasu, keď konštatuje:“' Ak 
dvanásť ľudí prekvasilo zem, akí musíme byť nanič, keď nás je toľko 
a nevládzeme obrátiť ani tých, s ktorým! žijeme, hoci laky pofcct, 
koľko nas je, by roal ako kvas postačiť na tisícky svetov ”

Aký výrok by tento vefký muž cirkvi mohol povedať, keby videl 
dnešnú situáciu? Odpoved na to sí dajme sami a podľa toho ko
najme v spoľahnúť jedine na Božiu pomoc, v úplnej dôvere, že ak sa 
my necháme prekvastť Božou milosťou, budeme aj my kvalitným 
kvasom pre dnešný svet Božia vec zvíťazí. O tom nech nikto z nás 
napochybuje. Ale k tomu Boh žiada našu spoluprác«, naše apoš
tolské nadšenie a naáespofahnutie na jeho pom oc. Prosme si všetci 
veľký Boží dar -  byť kvalitným kvasom pre cesto nášho sveta.

K tomu Vám všetkým vyprosujem hojnosť potrebných Božích da
rov a posielam svoje apostofske požehnanie.

V Kristu a Márii
Ján HfRKA, sídelný

NAŠI JUBILANTI  V APRÍLI
o. Ján HRIC, ťt. arcidekan, výpomocný duchovný Prešov, 75. naro

deniny/1.4.1919/
o.Július PUKÁN, na odpočinku v Prešove, 85. narodeniny/4.4.1909/ 
o. František KORY, vicerektor seminára, 65, narodeniny /14.4.1929/ 
o. Michal Č1NTALA, na odpočinku v Michalovciach, 80. narodeniny 

/21.4.1914/
o. Michal MASLEJ, správca farnosti Cestice, 70. narodeniny /21.4.1924/ 
o. Jozef VOLOŠIN, správca farnosti Belža, 80. narodeniny/21.4.1914/ 
o. Juraj POTIČNÝ, na odpočinku, Š.Čierne, 40. výročie ord. /28.4.1954/ 
o. Ján ŠIMON, správca farnosti Cigelka, 75. narodeniny/26.4.1919/ 

Vyprosujem im Na mnoho rokov, šťastných rokov.

Poklona Panne Márii 
v Slávkovciach

Zazračný obraz Panny Márie z Klokočová v 
sobotu, dňa 15,januára 1994 doniesli z grécko
katolíckeho chrámu v Dúbravke do Slávkoviec. 
Obraz okrášlený kvetmi a čečinou bol stele
snením túžob, prianí, radosti a lásky všetkých 
veriacich. Veľmi veľa llidí sa utiekalo k Panne 
Márii a Božiemu Synovi. Veľmi veľa ľudí v ten 
milostivý čas prijalo sviatosť pokánia.

Veľmi veľa ľudí rozmýšľalo nad svojím ži
votom. A prosili. Za pokoj, za lásku, za zdravie. 
Celý týždeň trvalo naše zastavenie sa pred 
obrazom v maličkom chráme, ktorý ani ne
vládal pojať tolké množstvo ľudí aj z okolitých 
dedín. Celý týždeň pomáhali tunajšiemu 
duchovnému otcovi Sabolovi 
otcovia redemptoristi. Celý 
týždeň od piatej hodiny po
poludní zneli chvály, prosby, 
obetovania v chráme zasvä
tenom Zoslaniu Ducha Svä
tého. A poznávala sa viera.
Bol to sviatok. Obnova du
ševného života. Zišla by sa aj 
častejšie. Tak sme si uvedo
mili význam výzvy Panny Má
rie: POKÁNIE! ! ! A bozkom a 
modlitbami sľbovali čistotu 
duše. A tak veľmi sme chceli 
zotrieťslzu z čistého oka. Pre
svätej Bohorodičky, vdäka za 
uvedomenie si Božej prítom
nosti, vdäka za všetko, pre
svätá Panna Mária, pros za 
nás! Otília SOPKOVÁ

Zázračný obraz 
v pozdišovskom chráme

Začiatkom marca skončilo putovanie zázrač
ného obrazu klokočovskej Panny Márie po far
ských a filiálnych chrámoch Michalovského de
kanátu. Jednou z posledných zastávok v tomto 
dekanáte bola známa hrnčiarska obec Poz- 
dišovce.

Ikonu do Pozdišoviec priniesli v stredu, 
16.febrára t. r. veriaci z neďalekých Laškoviec, 
ktorých sprevádzal o. Ján Čuchrač, CSsR. Obraz 
prišla privítať procesia pozdišovských veriacich s 
o. Gabrielom Némethom, biskupským radcom. Za 
radostného hlaholu zvonov a spevu mariánskych 
piesní veriaci preniesli obraz do mietneho chrámu 
Božského Srdca, kde bol vystavený uctievaniu 
mariánskych ctiteľov z Pozdišoviec i blízkeho oko
lia. Prvú sv.liturgiu a moleben k Presv. Bohoro-



■ Pravidelné gréckokatolícke bohosluž
by v Banskej Bystrici a v Martine sú vždy 
v druhú nedehj v mesiaci. V Banskej Bys
trici v Chráme sv. Alžbety o 10.00 h a v  
Martine vo farskom Chráme sv. Martina o
16.00 h. Najbližšie to bude v nedeľu, 10. 
apríla t. r. Sv. liturgie príde sláviť o. bis
kup Mons. Milan Chautur, CSsR.

Potrebujeme niekoho,komu by sme mohli dô
verovať, kto by nám rozumel, na koho by sme sa 
mohli spoľahnúť.Keď nám takáto spoločnosť chý
ba, sme opustení i uprostred množstva ľudí. V 
takomto stave vonkajší blahobyt nám prospeje len 
vefini málo.

V dnešných časoch často počujeme pojmy: "Ro
dina v kríze", "nefunkčná rodina", "neúplná rodi- 
na"a mnoho iných charakteristík, ktoré nabádajú k 
zamysleniu, čo je  vlastne rodina, aká je  jej hlavná 
úloha, kto zveril túto úlohu mužovi a žene atď. 
Hľadáme príčiny tohoto stavu a potom liečbu na 
tieto choré vzťahy. Kto sa chce však uzdraviť musí 
sprísniť poriadok dňa, sebadisciplínu, podstúpiť nie
kedy aj bolestivé úkony, ktoré však pomôžu uzdra
viť sa. Takéto slová zaznievali v Starej Ľubovni a na 
stretnutí s rodinami, ktoré sa konalo v  nedeľu, 
13íebruára 1994 v Chráme Matky ustavičnej po
moci. Okolo o.biskupa Milana Chautura, CSsR, sa 
zhromaždili správcovia našich farností a odborníci 
z Centra pre rodinu, rodičov, mládež. A veru po

1

vyše dvojhodinovom úprimnom dialógu mnohí 
odišli domov s receptom ako svoju rodinu a jej 
vzťahy medzi manželmi, deťmi, starými rodičmi 
uzdraviť. Rady kňaza, lekára, rodinného poradcu sú 
vzácne, aleje na nás, či prijmeme liečbu, či dodržíme 
nový poriadok, aby sme sa vyliečili z neduchov, ktoré 
ochromujú a kazia naše rodiny. S pomocou Božou sa 
nám to určite podarí. Veď o kom inom ako o rodine 
by malo platiť to charakteristické o kresťanoch: "Pozri
te, ako sa milujú" a "Po láske ich poznáte"! Nechajme 
teda pôsobiť Ducha Svätého v našich rodinách a bude
me možno sami prekvapení zlepšením vzťahov v nich 

Aj gréckokatolícke spoločenstvo v Snine pri
pravilo k Svätým Otcom vyhlásenému Roku rodi
ny dve akcie. V prvej mládež nášho spoločenstva 
ešte koncom roka 1993 pútavým spôsobom pred
viedla udalosť pred narodením nášho Spasiteľa Ježi
ša Krista, keď Panna Mária so svätým Jozefom 
chodili v Betleheme od domu k domu,ale nik ich 
neprijal. Farské spoločenstvo svojou účasťou poctil 
aj otec biskup Milan Chautur, ktorý bol velmi pote

šený vystúpením mla
dých, ktoré tak pekne 
zapadlo do Roku rodi
ny, o význame ktorého 
práve otec biskup ho
voril. Po jeho príhovo
re k  prítomným roz
prúdila sa bohatá dis
kusia a otec biskup od
povedal na mnohé 
otázky. Ďalšou akciou 
v Snine bolo premiet
nutie filmu "Zázrak ži
vota", ktorú pripravila 
MUDr. Struková. Ňou 
chcela ukázať tak mla
dým,ako skôr narode
ným, kedy začína po
čatie malého človiečika 
ako už v prvých týž
dňoch od počatia jasne

rozoznať rúčky, nôžky a tváričku. Teda už je to 
žijúci človek, možno budúci vedec, profesor, uči
teľ, kňaz alebo biskup. Je to už život pod srdcom 
matky, a zabraniť mu ŽIŤ je  to vražda. MUDr. 
Struková pripomenula, že práve v tomto štádiu 
vývinu prichádza k  najväčšiemu počtu potratov. 
Film jasne ukázal, kedy Pán Boh vdychuje nesmr- 
telhú dušu a či je  to už Božie stvorenie.

Štefan LAHOYIČ

Dňa 9.februára t  r.oslávil dlhoročný Šéfredaktor 
Slova o.František Dattcák 55. narodeniny. Pri milej 
liturgickej slávnosti jubilantovi zablahoíelali milí ve
riaci z  Krutlova ako aj členovia speváckeho zboru

Na návšteve v Regetovke
strávili prvý tohtoročný týždeň 16 

redemptoristi, vedení o. Mirosla
vom Čajkom, CSsR, načerpali síl 
do ďalšieho štúdia a duchovného 
života

V malej dedinke v blízkosti hra
níc s Poľskou republikou v Rege
tovke, (dekanát Bardejov) na 
sviatok Troch svätiteľov zišli sa ve
riaci na bohoslužobnej slávnosti, 
pri ktorej pomocný biskup Mons. 
Milan Chautur, CSsR, uviedol za 
duchovného správcu tejto obce o. 
Daniela Šariského, ktorého privítal 
týmito slovami: Chceme vám po
vedať,že tu, v Regetovke, budete 
mať veľmi veľa práce, pretože v 
Regetovke je tolko práce ako v 17- 
tich diecézach. Svätý František 
Saltzský totiž raz povedal, že i jed
na duša je pre neho dosť velká 
diecéza a v Regetovke je 17-násť 
duší. My vás teda srdečne vítame 
a vyprosujeme vám veľa milosti a 
svetla Ducha Svätého pre vašu 
prácu na spáse našich duší. O.Mi-

lan Chautur, CSsR, pri slávnostnej 
homílii povedal: Ježišov vstup do 
dejín ľudstva bol niečím čistým, 
jasným, čo vnáša svetlo do pozna

nia človeka. Ale Ježiš nechcel to
to svetlo nechať len pre seba, 
tým, že odišiel do neba, nechcel 
aby na zemi zostala tma nezna

losti a pohanstva, preto svojim 
učeníkom a apoštolom hovorí: Vy 
ste svetlo sveta. A tak pri Ježišo
vom vstupe do neba apoštoli prijí
majú na seba úlohu byť svetlo pre 
tých, ktoríohlasujú evanjelium. No 
i apoštoli tu nemali trvalé miesto 
na zemi, tiež prešli mučeníckou 
smrťou a po sebe zanechávajú ľu
dí, ktorí toto svetlo odovzdávajú 
ďalšímgeneráciám. Troch svätých 
ľudí si dnes východná cirkev pripo
mína- Bažila Velkého, JánaZlato- 
ústehoaGregora Bohoslovca. Oni 
v prvých storočiach posúvajú po
znanie Božieho slova do popredia 
a vnášajú svetlo do lUdského po
znania. Už v prvých storočiach sa 
šíri medzi kresťanmi blud arianiz- 
mu.donatimu, proti ktorémuje pot
rebné účinne hovoriť a objasňovať 
ľuďom čistú pravdu Kristovho 
evanjelia. Týchto troch svätcov 
nám svätá cirkev dáva pred zraky, 
dá sa povedať,že sú to tri pevné 
stĺpy Kristovej viery v prvých storo
čiach a sú svetlom, ktoré osvecuje 

| človeka na tejto zemi Božím slo- 
j  vom. Ich učenie uchvátilo srdcia 
: mnohých ľudí.
I
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Naši jubilanti
V apríli t.r. sa okrúhleho 

výročia narodenia dožívajú 
títo naši členovia:

60 ROKOV - Michal 
Bodnár z Kysty, Alfonz 
Demeter z Prešova, Ján 
Dzurjanin z Poše, MUDr. 
Ján Mydlo z Michaloviec, 
Juraj Pirč z Hažína, Anna 
Rapčová z Nižného Hra- 
bovca, Alžbeta Sabolová 
z Prešova a Ing.Juraj 
Secko z Marianky.

70 ROKOV - Mária 
Dubjaková zo Strážskeho, 
Juraj Sotákz Blatných Re- 
miet a Helena Tureková 
zo Sp. Novej Vsi.

75 ROKOV-Michal Fecka- 
nió z Radvane nad Labor
com, o. Ján Hric z Prešova, 
Michal Lukáč z Oborina a 
Juraj Maheľ z Trhovišťa.

Všetkým jubilantom vypro
sujeme hojnosť Božích mi
lostí Na mnoho rokov, 
šťastných rokov.

SRDCIA
tinčeková, Košice 50 Sk, o. Mi
chal Maslej, Cestice 50 Sk, Jozef 
Matta, Humenné 50 Sk, Mária Mei- 
ničáková, Čertižné 50 Sk, 
Helena Mikitová, Košice 50 Sk, 
Mária Mižiková, Pozdišovce 50 
Sk, Mária Mojzešová, Červená 
Voda 100 Sk, Margita Olejárová, 
Drienica 50 Sk, Ján Onuško, Hu
menné 100 Sk, Milan Palčík, Be- 
žovce 50 Sk, Helena Palen- 
číková, Nižný Hrabovec 50 Sk, 
Jana a Pavol Pištejovci, Hromoš 
150 Sk, Helena Pohárová, 
Zemplínska Široká 50 Sk, Andrej 
Prejsa, Čertižné 100 Sk, Rád 
sestier sv. Bažila Veľkého, 
Trebišov 100 Sk, Mária Ri- 
došová, Dvorianky 50 Sk, Júlia 
Semancová, Čertižné 50 Sk, Ja
na Sem ančíková, Tichý Potok

Spolok
s v. Cyrila a Metoda

ŠTEDRÉ
Na podporu Spolku sv. Cyrila a 

Metoda prispeli:

Anna Birčáková,Drienica 50 Sk, 
Alžbeta Bodnárová, Košice 150 
Sk,členovia Spolku sv.C. a M. 
Bunkovce 300 Sk.lng. Jozef Ču- 
ri, Košice 50 Sk, Verona Dža- 
rovská, Červená Voda 50 Sk, 
Helena Fechová, Drienica 50 Sk, 
Oľga Fechová, Drienica 50 Sk, 
Gréckokatolíci v Oreskom z ru
ženca 100 Sk, Gréckokatolícky  
farský úrad Drienica 50 Sk, 
Gréckokatolícky farský úrad 
Poprad 50 Sk, Gréckokatolícky  
spolok sv. ruženca Nižný Žipov 
300 Sk, Gréckokatolícky farský 
úrad Trebišov 50 Sk, Peter 
Hnát, Radvaň nad Laborcom 50 
Sk, Anna Hrustičová, Ruska 
Poruba 100 Sk, Mária Karafová 
Červená Voda 50 Sk, Margita 
Karafová, Červená Voda ̂  57 ) 50 
Sk, Margita Karafová, Červená 
Voda ( 58 ) 50 Sk, Alžbeta  
Kašajová st. Choňkovce 100 Sk, 
Július Kováč, Lekárovce 100 Sk, 
Anna Koščová, Sečovce 50 Sk, 
Magdaléna Krausová, Micha
lovce 100 Sk, Mária Krúpová, Se
čovce 50 Sk, Anna Kuliková, 
Čertižné 50 Sk, Mária Kuliková, 
Čertižné 50 Sk, o. Ladislav La- 
banič, Košice 50 Sk, Mária Lej- 
ková, Nižný Žipov 100 Sk, He
lena Lukacková, Ruská Poruba 
100 Sk, Gabriela Leščáková, 
Fulianka 50 Sk, Mária Lysiková 
Košice 200 Sk, Mária Macaško- 
vá, Michalovce 50 Sk, Eva Mar-

200 Sk, Michal Smoliga, Sečov
ce 70 Sk, Mária Sotáková, Se
čovce 50 Sk, Spolok sv. ruženca 
llubovec 300 Sk, Spolok sv. 
ruženca Michalovce-Topoľany 
400 Sk, Mária Suváková, Svichík 
50 Sk, Zlatica Szabová, Čierna 
nad Tisou 50 Sk, Mária Škovra- 
nová, Drienica 50 Sk, Emília 
Šrámková, Handlová 150 Sk, 
František Varga, Vrbnica 50 Sk, 
Juraj Vasiľ, Baškovce 50 Sk, Ju
raj Vazur, Nižný Žipov 200 Sk, 
Magda Vinclérová, Bratislava 50 
Sk, Júlia Vravcová, Čertižné 50 
Sk, Marta Zbojanová, Micha
lovce 50 Sk, o. Juraj Zimovčák  
Drienica 50 Sk, Anna Zozuľáko- 
vá, Čertižné 50 Sk, Júlia Zozuľá- 
ková, Čertižné 50 Sk, Mária Že- 
cová, Vranov nad Topľou 150 Sk.

Za vaše dary ďakujeme. Pán 
Boh zaplať.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Me
toda posielajte poštovou poukáž
kou vzor " A " na účet SŠTSP 
Michalovce, číslo účtu 124240- 
559-0900, Na poštovej poukážke 
v správe pre prijímateľa - na 
druhej strane - uvedie, že ide o 
dar. Mená darcov postupne 
uverejňujeme v Slove. Ďakujeme.

Na snímke O. Béreša sú mladí z nove] košickej farnosti sv.Petra a Pavla, ktorí vystúpili s hudobno-literárnym  
pásmom v znám ej Pyramíde, v  ktore j sa p ri príležitosti 1125. výročia smrti sv. Cyrila Filozofa stretli členovia 
košickej odbočky Spolku  sv. Cyrila a Metoda.

Gréckokatolícke bohoslužby v B. Bystrici a Martine
Dejiny gréckokatolíkov na Slovensku zaz

namenávajú nielen silné emigračné vlny do 
USA, Kanady, Austrálie, na Dolnú zem i inde, 
ale - a to najmä po druhej svetovej vojne - aj 
migráciu do Čiech, na Moravu a po Sloven
sku.

Životaschopnosť gréckokatolíkov v cu
dzom svete sa prejavila v tom, že i napriek 
nepriaznivým pomerom si zachovali vieru a 
svoj obrad. V období po 28. apríli 1950, keď u 
nás boli gréckokatolíci mimo zákon, najži- 
votaschopnejšími sa ukázali slovenskí gréc
kokatolíci v Kanade, ktorým sa podarilo vy
tvoriť vlastnú Eparchiu sv. Cyrila a Metoda v 
Toronte, na čele ktorej je prvý slovenský 
gréckokatolícky biskup Mons. Michal Rus- 
nák, CSsR. Zdá sa, že dodnes sme nedocenil i 
to, že gréckokatolíci v Kanade v časoch pre 
nás najťažších upozorňovali svet na situáciu 
gréckokatolíkov pod Tatrami.

Po vzniku Slovenskej republiky 1. januára

1993 bolo potrebné riešiť otázku grécko
katolíkov v Čechách a na Morave. Operatív
ne bol vytvorený biskupský vikariát so síd
lom v Prahe.

Pre nás na Slovensku zostáva úloha zabez
pečiť duchovnú službu aj pre gréckoka
tolíkov, ktorí žijú v diaspóre na západnom a 
strednom Slovensku. Je to náročná úloha, 
lebo žijú tam značne rozptýlene a je nedosta
tok kftazov. Okrem Bratislavy boli doteraz 
pravidelné bohoslužby len v Nitre.

Od štvrtej pôstnej nedele - t. j . od 13. marca t. 
r. - sú pravidelné gréckokatolícke bohoslužby aj 
v Banskej Bystrici a Martine. Pri tejto príle
žitosti na obidve miesta zavítal o. biskup Mons. 
Milan Chautur, CSsR,a s ním  aj 40 členný Zbor 
sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením 
Šimona Marinčáka. S o.biskupom spoluslúžil o. 
RNDr. Jozef Voskár a v Katedrále sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici aj o. Ing. Ján 
Jendželovský.

O. biskup v kázni vysvetlil evanjeliovú výzvu o 
láske aj k  nepriateľom.

Zvlášť srdečne privítali o. biskupa vo farskom 
Chráme sv. Martina v Martine. Najprv správca 
farnosti o. Miloš Jakubík a po ňom dve krojované 
dievčatá - Iveta Kľocová so svojou priateľkou 
Máriou Kováčikovou. O. biskup po sv. liturgii 
zotival aj na besede s veriacimi a zvlášť sa ve
noval mládeži. Mnohí rímskokatolíci mali mož
nosť po prvýkrát sa zúčastniť na východnej litur
gii. Členovia Zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc 
boli preto veľmi radi, že svojím spevom pomohli 
zvýrazniť krásu našej liturgie. Východné du
chovné spevy zazneli aj v kaplnke Kňazského 
seminára sv. Františka Xaverského v  Banskej 
Bystrici-Badíne, kde zbor zavítal počas cesty do 
Martina.

A čo sa ž iada vysloviť na záver? Kiežby sv. 
Cyril a M etod vyprosili u Najvyššieho, aby 
aj naďalej chránil ich dedičov vo viere a obra
de nech  žijú  kdekoľvek vo svete. /pk/



LITURGICKÝ KALENDÁR
_VxQku 1994_sa čítajú čítania.podľa cyklu A

9. apríl, veľkonočná sobota
Sk 13,44-48; Uverili všetci (pohania), čo boli 

určení pre večný život Mt 28,1-20; Keď ho uvi
deli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Po 
ukončení sv. liturgie sa zatvárajú sväté dvere na 
ikonostase.
10. apríl, Nedeľa o Tomášovi, radový 

hlas je prvý, ev. na utierni je 1.
Farba: biela, antifóny velkonočné, tropar Hod 

bol hrob zapečatený, Sláva i teraz kondák: Zve
davou pravicou, Kriste Bože. Prokimen: Velký je 
náš Pán Sk 5,12-16; Čím ďalej viac pribúdalo 
veriacich Pánovi. Jn 20,19-20,24-29; O osem dní 
boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.

Liturgické zásady od Nedele o Tomášovi do 
ukončenia velkonočného obdobia (streda pred 
Nanebovstúpením Pána): 1. Po úvodnom po
žehnaní 1 krát kňaz, dvakrát veriaci spievajú 
velkonočný tropar Kristus slávne vstal zmŕt- 
vych, 2. Po vchode: Poďme, pokloňme sa ...kto
rý si zmŕtvychvstalá. 3. Tropare z predchádza
júcej nedele. 4. Ak je nedeľa, tropare podľa 
poriadku nedele. 5. Namiesto dôstojné je: Anjel 
zvestoval, svieť sa, osvieť sa. 6. Namiesto: Po
žehnaný, ktorý prichádza, videli sme, Nech sa 
naplnia, Nech je meno Pánovo, Sláva i teraz sa 
spieva velkonočný tropar. Týždeň po Nedeli o 
Tomášovi Farba celý týždeň biela, menlivé časti 
ako v nedeľu, okrem čítania.

11.apríl, pondelok, Antipas, biskup
a mučeník

Sk 1,3-5; Po svojom umučení (Ježiš) im pos
kytol mnoho dôkazov, že žije. Jn 20,1-10; Mária 
Magdaléna (prišla) k hrobu a videla, že kameň 
je od hrobu odvalený.

12.apríl, utorok, Bažil, biskup
Sk 1,15-18.21-26; A modlil sa: Pane, ty po

znáš srdcia všetkých ľudí. Jn 3,16-18; Kto v 
neho verí, nie je súdený.

13. apríl, streda, Artemon, biskup
a mučeník

Sk 2,29-31.37-41; Čo máme robiť, bratia? Jn
5,17-21; Môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.

14.apríl, piatok, Aristarch, Prudus 
aTrifim, apoštoli

Sk 5,1-5; Neluhal si ľuďom, ale Bohu. Jn 5,39- 
47; Ja som prišiel v mene môjho Otca a neprijí
mate ma.

16.apríl, sobota, Agapa, Irena a Chio- 
nia, mučenice

Sk 6,8-11; 7,55-58; Vidím otvorené nebo a 
Syna človeka stáť po pravici Boha. Jn 6,26-34; 
Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.

17.apríl, Nedeľa o myronosičkách, 
Šimon, biskup a mučeník 

Radový hlas je druhý, ev. na utierni je 3. 
Farba je biela, antifóny nedeľné, tropare: Keď si 
zostúpil. Ctihodný Jozef. Anjel pri hrobe. Sláva, 
kondák: Kriste, Bože, prikázal si ženám. I teraz, 
kondák velkonočný: Až do hrobu si zostúpil, 
Nesmrteľný. Prokimen: Spas ľud svoj, Pane. 
Pričasten: Telo Kristovo.

Týždeň po Nedeli o myronosičkách. Liturgic
ká farba je počas celého týždňa biela, menlivé 
časti, okrem čítaní, ako v Nedeľu o myronosič
kách.
18. apríl, pondelok, Ján Dekapolita, vy

znávač
Sk 7,59-60; 8.1-46, Šavol schvaľoval, že Šte

fana zabili. Jn 15,18-27; Kto nanávidi mňa, ne
návidí aj môjho Otca.
19. apríl, utorok, Ján Pustovník, úcty

hodný
Sk 8,1 b.5-7.9-13; Filip prišiel do mesta Samá- 

rie a zvestoval im Krista Jn 6,35-40; Všetko, čo 
mi dáva Otec, príde ku mne.

20. apríl, streda, Teodor Trichin, úcty
hodný

Sk 8,14-25; Oni tá zašli a modlili sa za nich, 
aby dostali Ducha Svätého. Jn 6,41 -47; A kaž
dý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku 
mne.

21. apríl, štvrtok, Január, biskup
Sk 8,26-39; A aj rozumieš, čo čítaš? Jn 6,56- 

64; Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo 
mne a ja v ňom.
22. apríl, piatok, Teodor Sykeota, úcty

hodný
Sk 9,1-8; Šavol, Šavol, prečo ma prenasledu

ješ? Jn 6,66-71; Ty máš slová večného života.
23. apríl, sobota, Juraj, veľkomučeník,

sviatok
Antifóny nedeľné, tropare: Ctihpdný Jozef, 

Dobrý boj si bojoval, kondák: Anjel pri hrobe, 
Sláva: Boh ťa obdaril, I teraz: Až do hrobu si 
zostúpil. Prokimen: z nedele a o mučeníkovi. Sk
12,1 -11; Petra teda strážili vo väzení. Mt 10,26- 
33; Nebojte sa ich teda. Prič. z nedele a o 
mučeníkovi. Ostatné menlivé časti podľa po
riadku velkonočnéh9 obdobia.
24. apríl, Nedeľa o uzdravení chorého,

Sáva Stratilát, mučeník 
Farba biela, radový hlas je tretí, ev. nä utierni 

je 4. Antifóny nedeľné, tropar: Veselie sa, nebe
sá. Sláva. Kondák: Pane, svojim božským zá
sahom. I teraz: Až do hrobu si zostúpil. 
Prokimen: Nech je milosrdenstvo. Sk 9,31-35; 
Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Jn 5, 1-8; 
Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Prič. Telo Kristo
vo. Ostatné časti podľa poriadku velkonočného 
obdobia. Modlitba za dobrú úrodu - požehnanie 
zasiatych polí. Týždeň po Nedeli o uzdravení 
chorého Liturgická farba je celý týždeň biela.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

SLOVENSKÁ katolícka charita (SKCH) 
v spolupráci s národnými charitami Fran
cúzska a Španielska odosiela kamióny s po
travinovou pomocou pre Caritas Zagreb a 
Sarajevo.

Diecézne charity (DCH) Banská Bystrica, 
Trnava, Prešov, Košice odosielajú po jed
nom kamióne, DCH Nitra dva kamióny.

Celková hodnota odoslaných potravín v 
týchto šiestich kamiónoch je  3,894.000 Sk. 
Potraviny sú balené do rodinných balíčkov, 
pričom jeden balíček obsahuje základné 
druhy potravín v hodnote 407.-Sk.

V jednom kamióne je približne 1.600 ro
dinných balíčkov. SKCH Prešovskej diecé
zy odoslala kamión 3.3.1994.

Pri balení balíčkov brigádnicky vypo
mohli študenti Grécko-katolíckej teologic
kej fakulty v Prešove., študentky strednej 
cirkevnej zdravotníckej školy a obyvatelia 
Domu Charitas na Jarkovej ulici v Prešove.

Prajem pokoj vám aj vašim blízkym.
S pozdravom

Ing.Maroš ŠATNÝ 
riaditeľ SKCH PD



PRÁZDNY HROB
Veľkonočné ráno je bod na osi 

času, v ktorom zaznamenávame vy
vrcholenie vývoja vesmíru a člove
ka. Od okamihu stvorenia až po 
udalosť Vzkriesenia sa rozvíjal svet 
a uskutočňovali sa dejiny spásy. 
Zvesť o prázdnom hrobe je radost
nou zvesťou, ktorá hovorí o novom 
živote a o novom šťastí. Od prvého 
velkonočného rána nám každoroč
ne zaznieva táto zvesť ako výkrik 
slobody. Ježiš - náš brat - prichádza 
zo záhrobia ako skutočný, živý, re
álny človek, s hrejivým dychom po
koja a lásky.

Aj súčasnú civilizáciu by malo 
vzrušovať tajomstvo velkonočného 
hrobu. Toto tajomstvo obsahuje 
riešenie najväčšieho problému ľud
ského života, presahuje do večnos
ti, do tajomného druhého sveta, o 
ktorom by sme nemali žiadneho po
jmu, keby nám o ňom nebol hovoril 
Ježiš.

Sme povolaní k velkej nádeji. Túž
ba po večnom živote sa premieta

do postojov ku všetkému už tu na 
zemi. Všetko sa môže stať jasnej
ším, čistejším a krajším.

Súčasná civilizácia je charakteris
tická aj tým, že klesá náboženská 
vnímavosťčloveka, stráca sa cit pre 
nevyčerpateľné tajomstvo života, 
zaniká úsilie konečného zmyslu 
ľudskej axistencie, ignoruje sa na- 
premožiteľná sila bezpodmieneč
nej oddanosti. Nielen že sa tratí 
viera v kresťanské zjavenie, ale 
ochabuje aj prirodzená religiozita a 
prevláda pohľad na seba a na svet 
ako na čisto profánne reality.

Dôsledkom týchto skutočností je 
deformácia života. Tento sa stáva 
menej a menej opravdu ľudským, 
vnútorne sa mrzačí a vyprázdňuje.

Dimenzie a priestory ľudskej duše 
sú tak stvorené, že ak sa z nich 
odstránia božské obrazy, tak ich 
miesta zaújmu obrazy démonické.

Posledná história našej civilizácie 
nám umožnila nahliadnuťdo najroz
ličnejších prejavov týchto démonic

kých obrazov. Nahliadli sme do ta
jomstva zla hlbšie než väčšina ge
nerácií pred nami. Videli sme bez
podmienečnú oddanosť miliónov 
obrazu satanskému. Pociťujeme 
chorobu našej doby, ktorá vedie k 
potlačovaniu života, k degradácii lás
ky, k odmietaniu Boha.

Existuje liek pre choré ľudstvo? 
Áno, veď sú zavŕšené dejiny spásy! 
Prázdny veľkonočný hrob svedčí o 
tom, že je tu zmŕtvychvstalý Spasi
teľ so svojou vykupiteľnosťou mo
cou, ktorou pretvoril svet a pri
pravil našu budúcnosť. On je Prav
da, Cesta a Život. Svoje posolstvo 
zveril Cirkvi, toto Posolstvo obsa
huje pohľad na priepastné prehĺbe
nie ľudskej duše, preto uschopňuje 
aj človeka našej doby k boju proti 
úpadku.

Keďže veríme vo vzkriesenie na
šich tiel, vieme si predstaviť, že 
raz budú všetky hroby prázdne. 
Bude iba miesto nového života, 
nové nebo a nová zem. Posilňuj
me si túžbu po tomto živote, aby 
ona už sama prehodnotila náš sú
časný život.

M. STANISLAV

Termíny duchovných cvičení
v Exercičnom dome SJ,

Apríl:
7.-11.- chlapci, dievčatá - 3 dni 
7.-11.- muži,ženy - 3 dni
11.-18.- rehoľné sestry - 6 dní
12.-18.- muži, ženy - 5 dní
14.-18.- muži, ženy - 3 dni 
21.-25.- rehoľníci, muži - 3 dni
21.-25.- chlapci, dievčatá - 3 dni
25.-28.- chlapci, dievčatá - 3 dni 
28.-2.máj - chlapci, dievčatá - 3 dni 
28.-2.máj - muži, ženy - 3 dni

Máj:
2.-9.- vyššie rehoľné predstavené - 
6 dní
12.-21.- rehoľné sestry - 8 dní
22.-26.- rehoľníci, muži - 3 dni
26.-30.- chlapci, dievčatá - 3 dni 
26.-1 .jún - muži, ženy - 5 dní

Jún:
1.-6.- kandidáti diakonátu - 5 dní

7.-15.- rehoľné sestry -8 dní
15.-24.- rehoľné ses

try - 8 dní 
24.-28.-muži,že- 

ny - 3 dni
Gréckokatolícky
dvojtýždenník

08001 PR EŠO V 
tel.: 0 91 /23 7 83

Pod kalváriou v Prešove
24.-28.- chlapci,dievčatá - 3 dni 
24.-28.- muži, ženy - 5 dní 
24.-1 .júl - rehoľné sestry - 6 dní 

Nástup na duchovné cvičenie je v 
prvý deň termínu do 16,30 hod., 
nástup na duchovnú obnovu je o 
7,00 hod. v uvedený deň a ukonče

nie o 18,00 hod. Poplatok za jednu 
noc a deň so stravou 150 Sk, štu
denti 75 Sk, duchovná obnova 85 
Sk. Prihlásiť sa možno telefonicky 
na číslo 091/41056 alebo písomne 
na adresu: Exercičný dom SJ, Pod 
kalváriou 81, 080 01 Prešov. Prí
chod autobusom č.1,4,8 zo stanice 
SAD na námestie k Trojici, odkiaľ 
Pod kalváriu autobusom č. 15,22.

Krátky slovník jazyka 
cirkevno-slovanského

so slovenským prekladom

Vyše 11 storočí uplynulo od doby, keď 
solúnski bratia sv. Cyril a Metod položili 
základy staroslovančiny. Aby sme mohli aj 
my pokračovať v šlapajôch Cyrila a Meto
da, aby sme mohli nadviazať na ich tradíciu 
a zdokonaľovať sa v slovanskom jazyku, je 
tu pre všetkých veltni vhodná pomôcka Cir- 
kevno-slovanský slovník v slovenskom pre
klade. Formát slovníka je A5, obsahuje 
5000 slov a cena je 80 Sk.

Kedže cirkevno-slovanský jazyk sa do
dnes používa pri liturgií, spevoch a pobož
nostiach a čítaniach v byzantskom obrade, 
určite slovník pomôže mnohým veriacim pri 
vysvetlení a preklade jednotlivých slov. Aj 
chlapci, ktorí cítia kňazské povolanie, určite 
uvítajú tento slovník, aby sa mohli s tradí
ciou a rečou sv. Cyrila a Metoda hlbšie 
zaoberať ešte pred vstupom do kňazského 
seminára.

Určite si všetci uvedomujeme, aké dôle
žité je odovzdávať dedičstvo našich otcov 
budúcim pokoleniam. S novým cirkevno
slovanským slovníkom to pôjde ľahšie.

Bližšie informácie a predaj: Redakcia Slo
va, Hlavná 8, 080 01 Prešov. Z ceny kaž
dého slovníka je 10 Sk určených na zakú
penie hračiek pre ťažko postihnuté deti.

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice, č.j. 2542 - PTTM - 93. zo dňa 8.9.1993


