
19.6.94
ROČ. XXVI
Cena 4 Sk

Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
MILOSŤ BOŽIA - 
ovocie 
Svätého Ducha

V liturgii prežívame teraz dlhé obdobie po 
Zoslaní Svätého Ducha. Bez neho a bez jeho 
milosti náš život je nemysliteľný. Svätý Pa
vol hovorí: - A neviete, že vaše telo je chrá
mom vo vás prebývajúceho Svätého Ducha 
(1 Kor)

V našej cirkevnej piesni spievame o Svä
tom Duchu: Svojou podstatou si zosobnená 
dobrota, milosrdný štedrý prameň všetkého 
dobra (Modlit. a spevy s. 222). A ako sa 
prejavuje táto jeho dobrota a štedrosť? Tak, 
že nám vždy udeľuje milosť Božiu. A milosť 
Božia je ten najdrahocennejší Boží dar. Po
kiaľ človek žije, nemôže ani pochopiť a vypo
vedať, aká drahocenná je milosť 
posväcujúca. To až vo večnom živote mô
žeme pochopiť, kde nás táto milosť uviedla. 
Aj sám Kristus hovoril o milosti posväcujú
cej len v podobenstvách.

Prirovnával ju k pokladu skrytému v dra
hocennej perle. Do neba sa dostane len ten, 
kto je svätý a človek sa nemôže stať svätým 
vlastnou silou, ale iba pomocou milosti Bo
žej. Pretože človeka robí svätým, označuje sa 
ako svätosť, a preto je aj tou drahocennou 
perlou. Prítomnosťou milosti Božej sa odo
hráva v ľudskej duši podivuhodná udalosť, 
nadprirodzená premena bez našej činnosti 
alebo spoluúčinkovania. Pri tejto nadpriro
dzenej premene Boh prijíma človeka za svoje 
dieťa. Tento neocenitelViý dar sme prijali pri 
sv. krste. Obliekol Duch Svätý našu dušu, ako 
hovorí sv. evanjelium, do svadobného rúcha 
(Mt 22,12), bez ktorého by človek nemohol byť 
prítomný na svadobnej hostine, ktorú Boh 
pripravil v nebi pre vyvolených (Mt 22,16).

Boh nás prijíma za svoje dietky tým, že 
Duch Svätý posväcuje našu dušu. Sv. písmo 
nám pripomína: Pozrite, akú veľkú lásku 
nám daroval Otec - voláme sa Božími deťmi 
a nimi aj sme (1 Jn 3,1). Tak nekonečný Boh 
prijíma konečného človeka, Všemohúci sla
bého a krehkého trpaslíka a dokonalý Boh 
prijíma nedokonalého človeka, ktorý v sebe 
nosí v dôsledku dedičného hriechu náklon
nosť k hriechu. Božou milosťou sa človek 
stáva príbuzným Bohu a bratom Ježiša Kris
ta a dedičom kráľovstva Božieho. Nekoneč

ný Boh prijíma človeka za svojho priateľa, ako 
to dosvedčuje sv. evanjelium: Už vás nenazý- 
vam sluhami ale priateľmi (Jn 15,15). My llidia 
sa tak stávame nevýslovne bohatými a po
vznášame sa do výšky. Nebo sa objíma so 
zemou a žiarivá nadprirodzená nebeská krása 
sa spája s hriešnym človekom.

Ľudia sú od svojej prirodzenosti slabí a 
skrývajú sa v nich hriešne myšlienky a nut
kania. Aj z tlače sa dozvedáme o ohromujú
cich udalostiach, ktoré dosvedčujú, aký 
hanebný môže byť človek, aké zvrhlosti do
káže vykonať. Ale duša, ktorú Duch Svätý

svojou milosťou vezme pod svoju ochranu, 
potom žije iným životom. Má sklon konať 
dobré skutky a zavrhuje hriech. Týmito dob
rými skutkami sa "zapisujeme do knihy živo
ta" (Fil. 4,3) a zväčšujeme si "náš poklad v 
nebi" (Mt 6,30). Takými dobrými skutkami sú 
sviatosti, najmä sv. prijímanie, modlitba, lás
ka k blížnemu, premáhanie pokušenia k hrie
chu. Po každom dobrom skutku je ľudská 
duša krajšia, Bohu milšia a na základe toho 
má právo na väčšiu odmenu v nebeskej bla-

(Pokračovanie na 3. str.)
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V poslednom čase 
sa o dobrých skutkoch 
akosi málo hovorí. 
Akoby sa o dobrých 
skutkoch malo hovoriť 
iba deťom na hodinách 
katechizmu,nie však 
dospelým ...

My, kresťania, má
me povinnosť konať 
dobré skutky, ináč nie 
sme kresťanmi. Sv.Pa- 
vol skutočne hovorí : 
"Nedaj sa premôcť zlu, 
ale dobrom premáhaj 
zlo" (Rim 12,21). Čo 
je to zlo ? "Zlo je  iba 
nedostatkom dobra" -

O dobrom skutku
takto definoval zlo sv.
Bažil Veľký (Boh nie 
je pôvodcom zla, 5).
O pár storočí neskor
šie zlo ešte jasnejšie 
definuje sv. Ján Da
mascénsky (+ 749), hovorí : "Zlo v skutočnos
ti,nie je  ničím iným ako nedostatkom dobra, 
ako temnoty sú nedostatkom svetla" (O pravo
vernej viere; 2,4). To znamená: ak chceme 
premôcť zlo vôkol nás, konajme dobro - konaj
me čo najviac dobrých skutkov.

My - kresťania, sme soľou zeme. "Ak soľ 
stratí chuť, čím ju  osolia?" (Mt 5,13). Sme 
"svetlom sveta". Spasiteľ nám hovorí:"Nech 
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli 
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je  na nebesiach" (M t.5,14-16). My kres
ťania, sme pre ostatných živým svedectvom, že 
Boh skutočne existuje. O Bohu svedčíme nie
len slovami, ale aj konaním dobrých skutkov. 
Sme soľou sveta. A soľ je preto soľou, lebo je 
slaná - na rozdiel od všetkého ostatného. Práve 
v nezištnom konaní dobra sa odlišujeme od 
nekresťanov a ateistov.

Keď niekto má možnosť urobiť dobrý skutok 
- cíti vnútorný hlas, že ho má vykonať.Ak ho 
nevykoná, stáva sa čímsi menším. Neurobil 
hriech, ale stal sa menej svätým. Boh mu dal 
možnosť zlepšiť, zdokonaliť sa. A on to nevyu
žil. Je to odmietnutie Božej milosti, čo je vždy 
nebezpečné.

Máme žiť ako skutoční kresťania, aby sa na 
nás nevzťahovali slová sv.apoštola Pavla 
:"Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami 
ho popierajú; sú odporní, neposlušní a ne
schopní nejakého dobrého skutku" (T t,l, 
16). "Neúnavne konajme dobro, lebo ak ne
ochabneme, budeme v pravom čase žať. 
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, 
ale najmä členom rodiny veriacich"(Gal.6, 
9,10). Žať budeme vo večnosti, ale nielen 
tam, Pán Boh nám mnohokrát za naše dobro 
požehná i tu na zemi.
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Mohli by sme dlho uvažovať, ktorý z nich je 
cennejší. Ale už na prvý pohľad môžeme povedať, 
že Božie slovo má mimoriadnu silu. Áno, ono má 
pre nás nesmierny význam pre náš duchovný ži
vot, pre naše formovanie sa. Vnútornú silu mu 
dáva ten, ktorý je medzi nami neustále prítomný - 
Ježiš Kristus. Božím slovom sa k nám každý deň 
prihovára, povzbudzuje nás, potešuje, rieši naše 
problémy a poukazuje na cestu života. Je stále s 
nami ako učiteľ, láskavý lekár našich duší a naj
lepší priateľ. Jeho aktuálny hlas počúvame najmä 
pri rozjímaní a pri sv. liturgii.

Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Dei ver- 
bum ( O Božom zjavení ) potvrdzuje jeho váž
nosť: "Cirkev vždy mala v úcte Sväté písmo priam 
ako samo Telo Pánovo, pretože najmä v posvätnej 
liturgii neprestáva prijímať chlieb života zo stola 
tak slova Božieho ako aj tela Kristovho a podáva 
ho veriacim. Cirkev vždy mala a má Sväté písmo 
spolu s posvätným podaním za najvyššie pravidlo 
viery... V Božom slove je toíká sila a účinnosť, že 
ono je oporou a životnou silou pre Cirkev a pre jej 
dietky posilou vo viere, pokrmom pre dušu a 
čistým, nikdy nevysýchajúcim prameňom du
chovného života. Preto obzvlášť o Svätom písme 
platia slová: živé a účinné je  slovo Božie (Žid 
4,12)"(21).

V dvadsiatom piatom bode odporúča: "Svätý 
cirkevný snem vyzýva naliehavým a dôrazným 
spôsobom aj všetkých veriacich, najmä rehoľní
kov, aby si častým čítanim Sv. písma nadobudli 
nesmieme vzácne poznanie o Ježišovi Kristo
vi".

Ranné rozjímanie je svetlom nášho nového dňa. 
Pán nám daruje nielen nový deň, ale hneď ráno je 
nám k dispozícii, dáva nám radosť, silu a optimiz
mus pre celý deň. Áno, tak ako nový deň začína
me umývaním, obliekaním a raňajkami, tak ako

ho máme, ba musíme začať aj Božím slovom. 
Ním si osvetlíme pohľad na Božiu dobrotu, na 
svoju prácu i na ľudí, s ktorými sa budeme stretá
vať cez deň. Ním osvetlíme svoje zmýšľanie, slo
vá i skutky. V rannom rozjímaní poznávame, ako 
máme prežiť konkrétny deň. Je pre nás návodom,

ako zvládnuť ťarchu dňa i konkrétne situácie, či 
pokušenia. Je tiež veľmi dôležité z ranného rozjí
mania vyvodiť si konkrétne, malé, jasné predsa
vzatie, ktoré v ten deň ľahko splníme. Tak 
nadobudneme s Božím slovom vlastné skúsenosti 
aj zážitky, naplní nás radosť, že to funguje a že sa 
môžeme na Pána ozaj spoľahnúť.

Istý kňaz sa mi dobromyseľne posťažoval: "Vi
díš, koľko mám práce vo veľkej farností, množ

stvo sv. liturgií a k tomu ešte manželka, deti ... 
vieš, niekedy sa takmer nestačím ani len pomod
liť. Ale jedno si prísne strážim, aby mi neuniklo, 
aby mi ho nikto neukradol, je  to rozjímanie. To je 
môj každodenný chlebíček, z ktorého sám duchov
ne žijem." Čo na to poviete, nie je to nádherné 
svedectvo? Keby nemal spomínaný kňaz vlastné 
skúseností s Božím slovom, zďaleka by oň tak ne
stal a nevážil si ho.

A čo s Božím slovom pri sv. liturgii? Ako ho 
počúvame, ako mu rozumieme, ako dlho si ho 
pamätáme? To, že si na neho doma nevieme ani 
len spomenúť, je  často skutočná pravda. A kde 
nám uniklo? Kto nám ho ukradol? Poznáme podo
benstvo o rozsievačovi Božieho slova? (Mt 13,3- 
9,18-23). Počúvame ho nie preto, aby nám ho hneď 
diabol ukradol, ale aby nám ono padlo do úrodnej 
pôdy nášho srdca a prinieslo veľkú úrodu. To však 
záleží od nášho záujmu, od našej námahy, ktorú 
máme vynaložiť, aby sme ďalej sústredene počúvali 
a potom si ho uchovávali vo svojom srdci ako 
skutočný poklad podľa vzoru Panny Márie.

Svojím slovom sa chce Pán vteľovať do nášho 
života, podobne ako to robí cez Najsv.Eucharis- 
tiu. Koľkokrát sa už o to vo svojej nekonečnej láske 
pokúsil a výsledok? Sme spokojní v tomto smere 
sami so sebou? Ja nie a vy? Asi tiež nie celkom. 
Hoci Božie dary dostávame zadarmo, predsa nie 
nadarmo. Sme za ne zodpovední, čo s ním urobíme, 
akú úrodu v našom živote prinesú. Alebo si pripo
meňme ešte Božie slovo o tom, že komu sa viac 
dostalo, od toho sa bude aj viac očakávať.

Božie slovo, aký to dar z neba pre nás ľudí, pre 
nás, ktorí mu rozumieme. Či nemáme denne ďa
kovať za tento dar, za túto Božiu prítomnosť me
dzi nami? Či mu nemáme venovať dôkladnú 
prípravu už večer pred spaním a potom ráno pri 
rozjímaní? Či sa nemáme na neho tešiť pri sv. 
liturgii, kedy nám ho kňaz ešte viac sprístupní. 
Božie slovo si zaslúži väčší záujem z našej strany, 
než aký mu dávame. Keď ho chápeme, nič nám 
tomu nebráni, aby, mu väčší záujem skutočne 
prejavili. Bude to pre naše duchovné obohatenie a 
k väčšej radosti.

o. Ján BABJAK, SJ

MILOSŤ BOŽIA - ovocie Svätého Ducha
(Dokončenie z 1 .str.)

ženosti. Preto hovorí Sv.písmo.: Kto je svätý, 
nech sa ďalej posväcuje (Zjav 21,11). Človek 
stráca milosť Božiu jedine smrteľným hrie
chom. Malým hriechom sa milosť posväcujúca 
z duši nestráca, len sa poškvrňuje.

Príkladom, čo dokáže urobiť z človeka mi
losť Božia, môže byť Mária Magdaléna. Táto 
žena klesla hlboko do priepasti hriechu. A čo 
sa s ňou stalo pôsobením milosti Božej? Stala 
sa takou svätou, že Ježiš po svojom zmŕtvych
vstaní sa jej zjavil ako prvej spomedzi všetkých 
llidí.

Všetci ľudia majú telo, dušu, rozum a slo
bodnú vôľu. Napriek tomu jeden človek je 
nositeľom samej hriešnosti a iný je svätý. A 
čo je príčinou toho? Či azda to, že Duch 
Svätý jednému milosť dá a inému nedá? To 
iste nie. Veď Duch Svätý každému dáva mi
losť pomáhajúcu. Prítomnosť Ducha Sväté
ho v duši človeka cez milosť Božiu je nielen 
stav, ale aj činnosť. Táto jeho činnosť sa volá 
milosť pomáhajúca, ktorá je pre človeka veľ
mi potrebná. Dedičným hriechom sa ľudský 
mozog zatemnil, a preto ťažko poznáva vôľu 
Božiu a čo je dobré a zlé. Okrem toho vôľa 
človeka je viac naklonená k zlému ako ku

dobrému. A Duch Svätý nás povzbudzuje 
hlasom svedomia, cez napomenutia rodi
čov, cirkev, príkladom dobrých skutkov ap. 
Duch Svätý dáva človeku silu a povzbudzuje 
ho, aby uskutočnil dobré myšlienky. Táto 
činnosť Ducha Svätého sa nazýva milosť po
máhajúca. Túto milosť Sv. písmo potvrdzuje 
slovami: Veď som pracoval vlastne ani nie 
ja, ale milosť Božia vo mne (1Kor 15,10). 
Všetko môžem v Tom (Duch Svätý), ktorý ma 
posilňuje (Fil 4,13).

Napriek tomu, že každý dostáva milosť po
máhajúcu, nie každý rovnako ju vníma. Nie
ktorí túžia po dobrom, prijímajú náboženské 
záležitosti, trpezlivo sa odovzdávajú do vôle 
Božej a pokorne znášajú svoje kríže a utrpe
nia. Iní nevidia, čo je dobré, nechcú rozoznať 
pravdu od nepravdy, Božie slovo od moder
ných svetáckych falošných slov a hesiel. Aj 
keď uvidia, čo je dobré, nerobia to. Príčinou 
toho je, že nepočúvajú povzbudenia Ducha 
Svätého a nespolupracujú s ním. V dôsledku 
toho ten, kto prijíma povzbudenia Duchu Svä
tého a spolupracuje s ním, ten dostáva viac 
milostí a povzbudení. A ten, kto neprijíma 
tieto povzbudenia, toho Duch Svätý opustí.

Kolko je dnes takých ľudí, ktorí už nepoču

jú výčitky svedomia po spáchanom hriechu. 
Kolko je dnes takých, ktorí považujú účasť 
na sv. službe za stratu času, ktorí sa vôbec 
nespovedajú, ktorí žijú ako manželia bez cir
kevného sobáša, ktorí bez výčitky svedomia 
dávajú zabíjať nenarodené deti a ktorí páchajú 
hriechy, akoby hriech nič neznamenal. A je to 
preto tak, lebo títo ľudia odmietli pomáhajúcu 
milosť Ducha Svätého. Niektorí sa spamätajú 
len po ťažkom životnom otrase.

Spoznali sme, prečo sú Turíce zavŕšením 
Vianoc a Velkej noci a aký veľký význam má 
tento sviatok pre nás. Preto s precítenou 
zbožnosťou spievajme na tento sviatok 
hymnu na oslavu Ducha Svätého "Kráľu ne
beský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si 
všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a 
darca života, príď a prebývaj v nás (cez svo
ju milost). Očisť nás od každej poškvrny a 
spas dobrotivý naše duše." A nielen na ten
to sviatok volajme k sebe Svätého Ducha, 
ale stále a to na začiatku svojich denných 
modlitieb. On na vašu prosbu príde a ubytu
je sa vo vás, ak nie ste hriešny, lebo podľa 
slov apoštola Pavla naše telo je chrámom 
Ducha Svätého (1Kor 6,19).

o. V. PETRAŠKO
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K medzinárodnému Roku rodiny
Keď prorok Eliáš utekal pred kráíovnou Je- 

zabel, ktorá mu siahala na život, unavený 
dlhou cestou cez púšť, sadol si pod jalovec a 
žiadal si zomrieť. Tu prichádza k  nemu anjel, 
ktorý mu priniesol pokrm  a povedal: "Vstaň, 
jedz, lebo cesta je  pre teba privelká." Eliáš 
poslúchol, vstal a jedol. Takto posilnený týmto 
pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až 
k  Božej hore Horeb (porov. 3 K r 19, 1 - 8).

V tom to pokrm e, ktorý bol prorokovi E liá
šovi posilou na jeho  ďalekej ceste, vidí svätá 
cirkev predobraz
Najsvätejšej Eu- 
charistie, ktorú ak 
budem e prijímať, 
nikdy nebudem e 
hladovať a žízniť 
(porov. Jn 6, 35).
Je to Boží chlieb, 
ktorý dáva život 
(Jn6, 34).

V N ajsvätejšej Eucharistii tkvie naša posi
la pre každodenné dni, ktoré sú neraz plné 
životných skúšok, trápení a znášania ťaž
kých okolností. Pán Ježiš sa z lásky stáva 
občerstvujúcim a posilňujúcim  pokrm om  na 
ceste duchovného preporodenia a rastu. On 
nás pozýva k sebe s láskou, aby sm e ho 
nielen navštevovali v B ožom  chrám e, a le aj 
prijímali do svojho srdca: "Poďte ku m ne 
všetci, ktorí sa nam áhate a ste preťažení, a ja  
vás posilním " ( M t 11, 28 ).

Ak toto platí o každom  veriacom  človeko
vi, potom o každom  m anželstve a rodine 
zvlášť. Veď aj tu  m ôžem e použiť výzvu a 
nielen z Písm a, že treba vstať a jesť, lebo 
cesta je  priveľká ( porov. 3 Kr. 19, 7 ). Čo 
všetko stretne každé m anželstvo a rodinu na 
ich životnej ceste?

Toto si osobitne uvedom ujem e v tom to 
Roku rodiny. Žiť dobrý rodinný život nie je  
nikdy ľahké v  žiadnej spoločnosti. Každá 
doba má svoje vlastné úskalie a problém y. 
Preto Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojej

apoštolskej exhortácii o úlohách kresťanskej 
rodiny v dnešnom  svete ( Familiaris consor- 
tio ) hneď v úvode píše: "Rodinné spoločen
stvo v súčasnosti zasiahli azda viac ako iné 
inštitúcie - rozsiahle hlboké a rýchle zmeny 
v spoločnosti a kultúre... V  iných rodinách 
zavládla neistota a rozpaky, pokiaľ ide o 
vlastné úlohy alebo dokonca pochybnosti a 
takm er nevedomosť o hlavnom  cieli a pod
state m anželského a rodinného života"( 1). A 
o význam e Eucharistie v živote rodiny hovo
rí: "V eucharistickom dare lásky nachádza 
kresťanská rodina základ a akoby dušu svoj
ho "poslania"... Účasť na Kristovom  tele, 
ktoré "sa obetuje", a na krvi, ktorá "sa vylie
va", stáva sa nevyčerpateľným pram eňom  
m isijnej a apoštolskej činnosti pre kresťan
skú rodinu" (57).

V  Najsvätejšej Eucharistii m ám e teda naj
väčší dar, dar Boha nám  ľuďom. Eucharistia 
je  pokrm silných. Eucharistia je  Boh, ktorý 
v Ježišovi Kristovi 
vstupuje živý do náš
ho tela. Eucharistia 
je  znam enie jedno
ty, sila, ktorá nás dr
ží pohrom ade, aby 
nedošlo k rozdele
niu. Osobitne v 
manželskom  a ro
dinnom  živote. Pre
to Ježiš Kristus, 
tajom ne ukrytý v 
Najsvätejšej Eucha
ristii, je  výzvou pre 
všetkých tých, ktorí 
ho ešte nepochopili, 
že chce nám  byť tak 
blízko, že si ani sa
mi sebe tak blízko 
byť nedokážem e.

Anglický polárny 
bádateľ Róbert Scott 
( 1868- 1912) v ro -

ku 1910 podnikol cestu na južný pól. Výpra
va bola dobré zabezpečená. Na dobre pozna
čených m iestach si ukryli časť zásob do 
snehu, aby m ali čo jesť na spiatočnej ceste. 
Ale pre veľké snehové záveje stratili orientáciu 
a hladní nakoniec všetci zahynuli. Keď ich po 
čase našli ich priatelia, ležali mŕtvi neďaleko 
skrytých zásob. Boli tak blízko potravín, a 
predsa zahynuli.

N iečo podobného sa stáva aj dnes. "Medzi 
vami stojí ten, ktorého nepoznáte", povedal 
sv. Ján Krstiteľ H ebrejom  o Kristovi (Jn 1, 
26). Táto bolestná výčitka Predchodcu je 
sm utne pravdivá v každej dobe. Božia Eu
charistia - to je  najvzácnejší dar, ktorý nám 
zanechal Pán Ježiš. Je stále medzi nami a 
volá ako vtedy pri Poslednej večeri: "Vez
m ite a jedzte... Pite z neho všetci..." (M t 26, 
26-27). Toto je  pokrm , ktorý "dáva svetu 
život" (Jn 6, 33). Pre rodinu a manželov 
zvlášť. Preto vezm ite a jedzte! Cesta živo
tom  je  naozaj privel’ká!

o. František DANCÁK

M iro s la v  P in d ro ch

Anjelský chór 
pozemský

Rodina, ktorá svorne žije, 
je  anjelský chór pozemský. 
Znie v nej hlas Božej melódie 
a požehnanie modliacich.

Hľa, celý lán žltkastý je, 
zrejúce klásky na chlieb nebeský, 
Rodina, ktorá svorne žije, 
je anjelský chór pozemský..
/  tu však prídu krušné chvíle 
a vidieť vriace záblesky,- 
predsa ich život radostný je. 
Rodina, ktorá svorne žije, 
je  anjelský chór pozemský.
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Úcta k životu 
KDEŽE SÚ TIE 

BETLEHEMSKÉ MATKY
Kdeže sú tie betlehemské matky, 
tie, ktoré zúri vo tubami - nechtami 
bránili svoje ratolesti 
pred Herodesovými katanmi?
Ktoré nastavovali vlastné
srdce proti ostriu kópie, smerujúcemu na Ich dieťa?
A dali sa zabiť spolu so svojou láskou.
Tie, ktoré prežili - akoby nežili.
A bolo počuť nárek po celom meste.
A nikto nemohol utíšiť žiaľ matiek 
nad tolkou stratou.
KDEŽE SA PODELI BETLEHEMSKÉ MATKY?
Tie, ktoré milovali svoje deti od počatia 
a ďakovali Bohu za to, že nie sú neplodné.
A klaňali sa Božiemu daru pod svojím srdcom,
A odriekali si veľa voľných chvíľ, veľa radostí, 
len aby vytvorili pre svoje dieťatko 
elegantnú, pohodlnú kolisočku vo svojom lone.
KDEŽE SÚ TIE SLOVENSKÉ MAMIČKY, 
ktoré rodili zdatných junákov, 
ktorí porážali Tatárov i Turkov, 
ktorí mozoľnatou rukou bránili svoje rodiny 
pred hladomorom a Inými ukrutnosťami doby?
KDE SA PODELO SRDCE A DUŠA

SLOVENSKÝCH MAMIČIEK, 
keď vlastnými rukami nesú žiadosť Herodesovi, 
aby prebodol srdce ich nenarodeného dieťatka, 
aby 2 ich dieťatka spravil krvavú ka lu  ?
V BETLEHEME BOLO POČUŤ NÁREK, 
tiekli potoky sĺz.
A nám sa krivia tváre nenávisťou 
voči rodiacemu sa žiVOtu, 
ktorý sa ani na svet nepýtal.
KIEŽBY PLAČ A NÁREK,
My už ani slzné kanáliky nemáme!
Všetko nám spolu so srdcom skamenelo.
MILIÓN DETÍ ODSÚDENÝCH NA SMRŤ POTRATOM! 
Nájde sa na Slovensku rodina, 
ktorá by pre potrat nekrvácala?
Ktorá by pre potrat nebola invalidizovaná?
Ktorá sa pre potrat neodvrátila od Boha ?
AK KTOSI SÚHLASÍ S POTRATOM
a pokladá sa za kresťana,
musi predsa vedieť, že toto spojenie je nezmysel!
Lebo zabiťdieťa • je to isté, 
čo sa stalo s Kristom na Golgote !
Ó, BOŽE, AKÉ JE TO STRAŠNÉ PRE BÁSNIKA: 
prosiť na kolenách matku, aby nezabila svoje dieťa.
Ó, Matka Božia, čo môžeme čakať od Boha, 
keď vo velkom zabíjame jeho dar života!
A hádžeme skrvavenú rukavicu do jeho tvare!
Pomôž nám. Matka presvätá,
aby náš národ opäť našiel tú svoju pravú tvar!

Imrich BENICKÝ

Životopis každého z nás
Údery srdca začínajú medzi 18. a 25. dňom.
Základy nervového systému sú položené okolo 20. dňa.
Okolo 42. dňa je sformovaná kostra, sú prítomné reflexy.
Mozgovú činnosť môžeme zaznamenať prístrojom na 43. deň.
V 8. týždni je vytvorený mozog a všetky orgány tela.
Ak pošteklíme plod na nose, stočí hlavočku na opačnú stranu.
V 9. -10. týždni dieťa žmurká, prehltáva, pohybuje jazykom a keď sa 

dotkne dlane, zovrie ju v päsť.
V 11. týždni plod zreteľne cmúľa prst, vdychuje amniovú tekutinu do 

vyvinutých dýchacích orgánov.
Nechty na prstoch sú prítomné v 12. týždni, mihalnice v 16. týždni. 
Okolo 12. týždňa pracujú všetky telové orgány.

"Boh stvoril člo
veka, aby bol jeho 
obrazom, stvoril 
ho, aby bol obra
zom Božím, muža 
a ženu ich stvoril. 
A Boh ich požeh
nal a povedal im : 
plodte a množte 
sa a naplňte Zem 
(1 Moj 1,27)

V nedeľu, dňa 27.2.t.r. v spolu
práci s miestnym duchovným ot
com Sarakom sa uskutočnila v 
Snine druhá akcia v rámci Roku 
rodiny. Farnici sa zišli poobede, 
aby po krížovej ceste uvideli zaují
mavý film o vzniku ľudského života 
Zázrak života.

Mali sme možnosť sledovať na 
dokonalých dokumentárnych zábe
roch vnútromaternicovými kamera
mi celý tento velký zázrak vzniku 
života - Božieho daru. S úžasom 
sme si uvedomovali tú nekonečnú 
dokonalosť a účelnosť vzniku živo
ta, ktorý nie je výtvorom ľudského 
rozumu. Videli sme unikátny záber 
oplodneného vajíčka za niekolko 
hodín po spojení oboch zárodoč
ných buniek. Ďalej sme sledovali 
vývoj nenarodeného dieťaťa v jed
notlivých mesiacoch. Vznik konča
tín, očí, činnosť malého srdiečka, 
ktorého ozveny možno zachytiť ul
trazvukom už od šiesteho týždňa, 
rozvoj nervovej sústavy, keď čin
nosť mozgu možno registrovať na 
EEG už od desiateho týždňa, prvé 
jemné pohyby, neskôr výraznejšie 
pohyby od polovice tehotenstva,...

Veľmi dojemný bol obrázok ma
lého nenarodeného človiečika, 
ktorý si cmúľa palec a tak sa pri
pravuje na neskoršie kojenie. Je to 
síce obdobie skrytého tajomného 
života, ale naozaj existujúceho, 
ako teraz dokazuje moderná lekár
ska veda. Je to obdobie, keď z 
jednej bunky za 280 dní v lone 
matky vznikne celý jedinečný člo
vek. Toto skryté obdobie končí na
rodením dieťaťa a prechádza do 
novej viditeľnej formy života, ktorá 
končí až smrťou. Ale je to stále iba 
ten jeden rovnaký život, ktorý za
čal spojením spermie s vajíčkom.

Škoda, že veľa veriacich nepo
chopilo zmysel tohoto filmu a veľ
kosť Božieho poriadku v prenosu 
života a pod vplyvom pretrvávajú
ceho tabu k týmto otázkam pohor
šene odchádzali.

Po skončení filmu o. Saraka vy
svetlil, že premietnutím tohoto fil
mu sme neznesvätili Boží chrám, 
že všetko, čo sme videli, pochádza 
od Boha, že nielen môžeme, ale 
že musíme o otázkach týkajúcich 
sa vzniku života hovoriť s úctou a 
celkom prirodzene tak, ako je o 
tom písané v Starom a Novom zá
kone. Zvlášť zdôraznil, že v okam
žiku oplodnenia dáva Boh novej 
ľudskej bytosti dušu. Je to ľudský 
tvor, nie beztvará hmota, ako si 
mnohí ľudia myslia a niektorí lekári 
ich v tom utvrdzujú. Je to ľudský 
život, ku ktorému musíme mať rov
nakú úctu i pred narodením a nikto 
nemá právo tento život zničiť. Všetci 
musíme v modlitbe pamätať i na 
nenarodené deti a prosiť Pána Bo
ha, aby ženám v požehnanom sta
ve vždy dal silu dieťa prijať.

Prítomní si tiež prezreli model 8 
až 10 týždňového plodu v skutoč
nej veľkosti, na ktorom názorne vi
deli, že už je to miniatúrny člo
viečik so všetkým, čo k životu pot
rebuje. V závere sme sa sklonili v 
hlbokej úcte a pokore pred sväto
stánkom a v modlitbe poďakovali 
Pánu Bohu za dar života.

MUDr. Marta STRUKOVÁ
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y C H C D N É  C I E K
východnom práve ako tzv. "Iné svojprávne cir
kvi", sa zaraduje cirkev bieloruská, bulharská, 
grécka, italo-albanska, rumunská, ruténska, slo
venská, maďarská, albánska, ruská a cirkev v 
Chorvátsku a bývalej Juhoslávii. Na okraj tohoto, 
dnes katolíckou cirkvou priznávaného rozdelenia 
svojprávnych východných cirkví, treba dodať, že 
len najvyššej autorite Cirkvi, teda pápežovi alebo 
ekumenickému snemu, prislúcha právo meniť 
úroveň štatútu jednotlivej svojprávnej cirkvi a to 
nielen vo vzostupnej ale aj zostupnej línii. Nebu
de hádam na škodu dodať, že v  tomto oficiálnom 
cirkevno-právnom ponímaní cirkev rímskokato
lícka, teda latinského obradu, je  tiež lenjednou zo 
svojprávnych cirkví, hoci jej vnútorná štruktúra 
sa riadi niektorými normami odlišnými od štruk
turálnych noriem východných cirkví. To, čo sme 
doteraz povedali, by sa teda dalo zhrnúť v nasle
dujúcej definícii, ako podáva prof. Žužek, SJ, 
podtajomník pápežskej komisie pre výklad cir
kevných zákonov a jeden z hlavných protagonis
tov prípravy cirkevného práva pre východné 
cirkvi:

"Východná katolícka cirkev je takou časťou 
všeobecnej Cirkvi, ktorá prežíva svoju vieru (v 
liturgii, v cirkevnej disciplíne a v celkovom 
duchovnom dedičstve) osobitným spôsobom 
odvodeným z jednej z piatich veľkých východ
ných tradícií a ktorá v sebe zaŕhňa ako svoje 
podriadené zložky menšie diecézne komunity 
hierarchicky spojené pod vedením spoločného 
vedúceho predstaviteľa, ktorý je zákonite zvo
lený a v spojení s Rímom. Tento, spolu so 
svojou synodou, predstavuje najvyššiu inštan
ciu pre všetky záležitosti administratívneho, 
zákonodámeho a súdneho charakteru týchto 
komunít, v rozsahu kánonov cirkevného práva 
stanovených a schválených ekumenickými 
koncilmi alebo pápežom, zachovávajúc právo 
pápeža zasiahnuť v jednotlivých prípadoch."

2. Cirkvi arcibiskupstva väčšieho - "archié
piscopales maiores",

3. Svojprávne cirkvi metropolitné,
4. Iné svojprávne cirkvi, pričom niektoré z 

nich, ako je napríklad aj Gréckokatolícka cir
kev na Slovensku, "de facto" pozostávajú z 
jednej eparchie, ale pritom majú možnosť roz
vinúť sa do niektorej z prvých troch vyššie 
menovaných foriem. Vo svetle tejto novej ter-

Tieto na prvý pohľad zdanlivo suché a neuži
točné právne dištinkcie a definície majú v skutoč
nosti nesmierny význam pre chovanie súčasnej 
akleziológie východných katolíckých cirkví. 
Správna orientácia v týchto otázkach prináša via
cero výsledkov. Umožňuje nám vyhnúť sa po
myslenému chápaniu zdanlivej priority jednej 
cirkvi nad druhou, teda komplexu, ktoiý aj na 
Slovensku, žiaľ, ešte stále navymizol. Na druhej 
strane nám toto poznanie pomôže správne usmer
ňovať a riadiť aj náš vzťah k iným svojprávnym 
cirkvám byzantského obradu, s ktorým nás spá
jajú viaceré zväzky v živote liturgickom, v prí
buznej spiritualite i v čiastočnej spoločnej 
histórii. Závisí vlastne od každého z členov našej 
cirkvi, od radových veriacich, od kňazov, aj od 
čelných predstaviteľov, ako v budúcnosti dokáže
me jednotlivé prvky tejto ekleziológie a cirkev- 
no-právnych vzťahov s ňou spojených premieňať 
"na drobné" v realite každodenného pastoračné
ho života.

o. Cyril VASIĽ, SJ

V súlade s Kódexom kánonov východných 
cirkví sa medzi Východnými cirkvami rozlišu
jú  štyri skupiny - podľa stupňa ich organizácie:

1. Patriarchátne cirkvi,

K byzantskému "obradu" patrí až 12 cirkví 
"sui iuris", z nich cirkev melchitská je  patriar- 
chátneho štatútu a cirkev ukrajinská má hod
nosť arcibiskupstva väčšieho - archiepiscopa- 
tus maior. Do štvrtej skupiny, predvídanej vo

minológie je teda zrejmé, že zaužívané slovo 
"obrad" nie je natoľko špecifickým vyjadrením 
cirkevno-právnej príslušnosti, ale skôr ho mô
žeme považovať za strechový termín vymedzu
júci charakteristiku liturgickú, disciplinárnu a 
teologickú.

Dokazuje to, až na jednu výnimku, aj pohľad 
na súčasné administratívno-právne rozdelenie 
východných cirkví podľa obradov. Spomína
nou výnimkou je arménska cirkev s patriar- 
chátným štatútom, ktorá je jedinou 
reprezentantkou armenského "obradu". K ale
xandrijskému "obradu" prináležia dve cirkvi - 
koptská - so štatútom patriarchátnym a etióp
ska - so štatútom metropolitným. K antiochej- 
skému "obradu" sa hlásia tri cirkvi - cirkev 
maronitská a sýrska, ktoré majú štatút patriar- 
chátny a cirkev malankarská, ktorá podľa vyš
šie stanoveného rozdelenia patrí pod 
metropolitný štatút. K chaldejskému " obradu" 
patrí chaldejská cirkev s patriarchátnym štatú
tom a cirkev malabarská, ktorá má hodnosť 
"arcibiskupstva väčšieho".

Skôr než začneme hovoriť o gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku, uveďme si aspoň najpo
trebnejšie základné údaje o východných cir- 
kvách, o ich zaradení do uznávaných a plat
ných cirkevných štruktúr. V tejto oblasti panu
je, žiaľ, dosť veľká nejasnosť a to ako medzi 
nami samotnými, tak aj vo vzájomnom vzťahu 
medzi príslušníkmi rozličných obradov. Po
kúsme sa teda teraz načrtnúť aspoň základné 
vysvetlenia v duchu 
súčasnej eklezioló
gie, ktorá sa odráža 
nielen v koncilových 
dokumentoch, ale aj 
v pokoncilových 
právnych normách.

Prvým závažným 
bodom, v ktorom je 
potrebné rozlišovať, 
je  fakt, že od II. vati
kánskeho koncilu sa 
už nehovorí o vý
chodnej cirkvi ako 
takej, chápajúc ju  v 
logickom protiklade 
k cirkvi západnej, te
da latinskej, ale ho
vorí sa o východných 
cirkvách, ktoré sú 
spolu s latinskou cir
kvou rovnocennými 
a rovnoprávnymi 
zložkami katolíckej 
cirkvi. Toto dôležité 
rozlišovanie sa prejavilo napríklad aj v tom, že 
dnes už nehovoríme o Kongregácii pre východnú 
cirkev, ale od roku 1969 bol jej názov zmenený 
na Kongregáciu pre východné cirkvi.

Ďalším dôležitým bodom je  poznatok, že v 
terminológii predchádzajúcich desaťročí, ktorá 
sa dosť silne vryla do povedomia širšej verej
nosti, sa často zamieňal, resp. používal v  rov
nakom význame pojem obradu - rítu a 
príslušnosti k  niektorej východnej cirkvi. V 
duchu textov koncilových dokumentov sa pod 
slovom obrad ale rozumie v prvom rade litur
gické, disciplinárne a teologické dedičstvo, za
ložené na niektorej z veľkých východných 
tradícií a zákonite rozvíjanie v konkrétnej dife
rencovaných podmienkach jednotlivých náro
dov. V pokoncilovom vývoji ekleziologického 
a právneho vedomia sa na označenie nezávis
lých cirkevno-právnych jednotiek, ktoré spolu 
vytvárajú katolícku cirkev, dospelo k stabilizo
vanému termínu "ecclesia sui iuris" - čo by sme 
mohli hádam najvýstižnejšie predložiť termí
nom " svojprávna cirkev".
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Nemocničná izba. Všade sa rozlieha nočné ticho, ktoré občas 
vyrušia tikajúce prístroje. On, vyše sedem desiatročný muž, začí
na rozprávať svoj príbeh: "Bývam  u syna v dome. Majú štyri deti, 
to viete, nevesta má starosti. Jedno má tri roky, druhé dva, 
dvojičky majú po osem či deväť mesiacov. Ale ja  som sám. 
Najradšej by som išiel do starobinca, pretože som starý a nikto 
ma už nechce. Keď som bol m ladý, prežil som vojnu. Bol som 
poranený, dotrápený a teraz, teraz by som konečne chcel nájsť 
pokoj, ale v svojej rodine nachádzam  pravý opak.

Mám ešte dcéru a druhého syna. Dcéra by ma aj chcela k sebe, 
ale býva v bytovke na 7. poschodí. Nikde nikoho, žiadni susedia, 
takí ku mne. Človeku neostáva nič iné, len skočiť z okna ...

Ten syn, čo pri ňom bývam, má 28 rokov. A  viete, rád si vypije. Deti 
odomňa stále pýtajú peniaze. Zasa som im dal celý dôchodok. Ale 
čo z toho, keď to nie je dosť! V eď treba platit nájomné, uhlie, elektrinu 
a to synom dvom! Aj na pohreb si treba niečo odložiť...

Keby sa so mnou aspoň poriadne rozprávali! Nevesta mi za 
sedem rokov povedala m ožno osem slov! Minule nechala doma 
dve staršie deti, s m ladším šla k lekárovi. Bol dom a aj ich otec, 
môj syn. Ten však z domu odišie l a m ňa nechal samého. A to 
menšie dvojročné vybehlo s kolobežkou takm er na stred cesty! 
Viete, ako som sa zľakol a bál zároveň? Ale ja  som za ním ísť 
nemohol, pretože som nevládal...! Keď som to povedal synovi, 
povedal mi, že mi neverí. Čo z takého života! Najradšej by som 
šiel do starobinca, aby som nikom u nebol na obtiaž..."

Toto je len časť m onológu, ktorý som si vypočula počas nočnej 
služby. V hlave sa mi vynára veľa nezodpovedaných otáznikov.

"Je to vôbec možné? Prečo?" To je  otázka, ktorú si neraz 
kladieme aj my, m ladí."Kam sme to došli? Na okraj priepasti?"

Túto otázku si kladú aj starí ľudia s velkou výčitkou. Čo sa stalo? 
Kde sa stala chyba? Je v  mojich bratoch, sestrách, deťoch? Koho 
mám obviniť? Vari každého, len nie seba. Skúsm e sa nad súčas
nou rodinou zamyslieť aspoň trošku.

Čo znamená pre nás pojem "perfektná rodina"? Pár ľudí, ktorí 
večery trávia každý vo svojej izbe pri hluku rádia, televízie, možno 
v hostinci, rodina, kde sa každý stará sám o seba a vidí len svoje 
záujmy, uponáhľaní rodičia, ktorí nemajú čas na hranie či počúva
nie problémov svojich dospievajúcich detí, pretože im m usia za
bezpečiť nejakú - tú bu dú cno sť...?

Ilustračná snímka A. MESÁROŠ

■  ■ B B C !

No deti nie sú ani hluché, ani slepé. M nohokrát vid ia  a počujú 
oveľa viac, než to ich rodičia tušia. A potom to po nich krásne 
opakujú, až pok ia ľz  nich nevyrastú dospelí ľudia, m ožno m ateriál
ne zabezpečení, no chudobní na lásku. No a keďže sú naučení 
len prijímať, dávať by bolo pre nich niečo absurdné. A tak starých, 
chorých, nepotrebných rodičov odložia do dom ova dôchodcov, 
kde sa o nich postarajú iní.

Presne tak, ako to urobili ich rodičia, keď ich už takm er od 
polroka odložili do jaslí. Museli sa predsa ponáhľať za prácou, za 
peniazmi...

A le kde je  duchovno, kde sú m orálne hodnoty? Kde sa stratil 
Boh v rodine? Kde sa stratila m odlitba? Či aj tá sa stáva niečím 
absurdným v našom živote?

Bojíme sa vpustiť Boha do nášho života. Prečo? Nemáme 
dôvod. A le mám e plno dôvodov na to, aby sm e mu to  dovolili. Ak 
máme problém y so sebou, s iným, v práci, alebo kdekolVek, 
povedzm e Bohu s dôverou: "Pom ôž nám !" Dokážem e to povedať, 
veď  on nás m iluje a chce nám pomôcť, rozum ie nám lepšie, než 
si to dokážem e predstaviť. V eď  aj On bol človekom . Každý vzťah 
vyžaduje záujem  z oboch strán. Boží záujem  tu je, tak prečo my 
váham e? Ak chcem e niečo dosiahnuť, m usíme spolupracovať na 
jeho diele, Božom pláne lásky. Skúsm e s tým začať teraz, v tomto 
Roku rodiny. Zapojiť do hlbokej a vrúcnej m odlitby celú rodinu a 
začať trebárs jedným  otčenášom  v nedeľu poobede...

Výsledky prídu nečakane. Deti si budú viac vážiť svojich rodičov, 
rodičia budú viac chápať svoje deti, celá rodina bude šťastnejšia, 
bude nielen existovať, ale aj žiť. A všetok optimizmus sa bude 
prenášať ako výborná nákazlivá "choroba" aj na okolie. Na to nám 
sám Pán Boh dáva istotu, keď nám hovorí: "Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdeta! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, 
dostane, kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria" / Lk 11, 9-11/.

A Bohu by sm e neverili?
Liliana MAŠŠOVÁ

Zo Starej Ľubovne do Usť-Čornej
Je skoré sobotné ráno 30. apríla 1994. Náš autobus sa postupne zapĺňa 

do posledného miesta. Ešte raz posledná kontrola osobných dokladov a 
môžeme ísť. Čaká nás 400 km dlhá cesta a na jej konci ukrajinská dedina 
Usť-Čorna. Cestou sa modlíme ruženec, spievame cirkevné a ľudové 
piesne a ani sa nenazdáme a sme v cieli. Autobus zastavuje. Cez okno 
vidíme, ako sa k nám ponáhľa náš o. Peter Krenický, CSsR. Široký úsmev 
a gestá rúk prezrádzajú jeho radosť. Skôr ako vystúpime z autobusu, 
prebehne mysľou spomienka, že tento obetavý a vždy optimisticky nala
dený kňaz ešte nedávno pôsobil u nás v Starej Ľubovni. Tu založil 
gréckokatolícku farnosť, oslovil a zjednotil všetkých veriacich. Bol prvým 
naším kňazom, učiteľom i staviteľom. Položil pevné duchovné základy, 
ale i základy nového chrámu, z ktorého sa už dnes tešíme.

Čas však nezastavíš... Vystupujeme z autobusu. Pozdravy, stisky rúk, 
tuhé objatia, ale i slzy radosti. Vítajú nás aj dvaja naši kňazi o. Feckanič - 
okresný dekan a o. V. Jurčenko, CSsR - správca farnosti Stará Ľubovňa, 
ktorí prišli o deň skôr, aby vypomohli v náročnej pastoračnej práci. Všade 
je sviatočná nálada. Sú predsa velkonočné sviatky a každý sa snaží ich 
čo najdôstojnejšie prežiť, naplniť svoje srdcia radosťou a vďačnosťou za 
spásu, ktorú nám Kristus priniesol svojou obetou. Počas sv. liturgií v 
Usť-Čornej, Dubovom a Haniči, kde spevom vypomáhal náš cirkevný 
zbor, často zaznievali z úst kňazov slová o láske, pokore, odpúšťaní. 
Zdôrazňovali, že aj Kristus sa necháva odsúdiť na hroznú smrť a hoci 
nevinný, všetko dobrovoľne prijíma, aby všetkým daroval vzkriesenie.

Dva dni rýchlo ubehli a je čas návratu. Spoznali sme láskavých ľudí a 
postrehli sme aj to, ako dedina duchovne povyrástla príchodom o. Krenic- 
kého. Spomenúť by sme mohli napr. vyše 20 cirkevných sobášov, veľa 
krstov, ale i ním založený detský a dospelý cirkevný zbor. Mladík z dediny 
Boris Špir je už študentom Bohosloveckej fakulty v Prešove a ďalší štyria 
sú už dnes rozhodnutí pokračovať v jeho šľapajách.

Nech teda všetky snaženia, smerujúce k pravde, láske a oslave 
zmŕtvychvstalého Krista, padnú do úrodnej pôdy a prinesú bohatú úrodu.

Mgr.Jozef KORMANÍK, Stará Ľubovňa
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Po svojich ročných skúsenostiach v  sociál
nej práci ako JEV v Grazi v Rakúsku, chcem 
mladým ľuďom, ktorí sa nachádzajú práve v 
stave hľadania svojej životnej orientácie, pri
niesť niekolko postrehov.

Čo sa skrýva za značkou JEV?
JEV - Jesuit European Volunteers (Jezuit

skí európski dobrovoľníci) je  na európskej

v dĺžke asi jedného týždňa. Každý tu môže 
prísť, využiť čas a šance k tomu, aby si spolu 
s animátormi hľadal prácu a byt. Bezdomovci 
si varia sami, animátori rozdeľujú prácu, kon
trolujú čistiacu službu, ale ponúkajú aj čas na 
rozhovor. Clarita získala veľa skúseností o 
spôsobe myslenia i života týchto ľudí. "Nekla
dieme si požiadavku zmeniť ľudí, dôležité je

pôde nový kresťanský projekt, vytvorený na 
základe modelu amerického "Jesuit Volunte- 
er Coorps" JVC, pomocnej organizácie, ktorá 
existuje v USA už 30 rokov a teraz je v  nej 
činných asi 500 dobrovoľníkov. JEV ponúka 
mladým ľuďom - mužom a ženám - určitý čas 
(v európskych krajinách, aj vo Francúzsku a 
Velkej Británii 1 rok) pracovať v sociálnej 
sfére s deťmi, starými ľuďmi, bezdomovcami, 
azylantmi, utečencami, telesne a duševne 
postihnutými a inými okrajovými skupinami 
spoločnosti, a to v rôznych mestách nemecky 
hovoriacej oblasti: Berlín, Lipsko, Augsburg, 
Norimberg, Stutgart, Viedeň a Graz. Tento 
spoločný život a práca prebieha pod vedením 
členov jezuitského rádu podľa štyroch zá
kladných línií:

1. nasadenie za spravodlivosť
2. ignaciánska spiritualita
3. spoločenstvo
4. jednoduchý životný štýl.
A teraz niekolko konkrétnych skúseností.
19-ročný Mathias mal na začiatku vážne 

strach, ako to sám priznáva. O JEV počul vo 
farnosti a bola to ideálna príležitosť prežiť pri 
sociálnej práci ROK. O sociálnej práci, ktorú 
si želal, nemal žiadne presné predstavy, ale 
práca v zariadení pre duševne a telesne pos
tihnutých u Milosrdných bratov v Kainbachu 
ho bavila. Bol nasadený k ťažko postihnutým, 
ale vzťah k nim opisoval ako plný lásky.

26-ročná poľnohospodárska inžinierka Su- 
sanne zo Švajčiarska prišla k JEV, aby popri 
svojej technickej stránke objavila aj sociálnu. 
Predtým nemala dočinenia so sociálnou prá
cou, teraz sa po prvýkrát konfrontovala so 
sociálnymi problémami v oddelení pre ute
čencov v charitnej centrále. Na začiatku, ako 
sama rozprávala, mala problémy porozumieť 
ľuďom, ktorí hľadajú pomoc. Prichádzali z 
Afriky, Iraku, Iránu, Tuniska i Rumunska. Naj
prv si "brala všetky problémy ľudí so sebou 
domov", no musela sa učiť udržať si odstup, 
aby s tým mohla žiť.

Graz - južné staničné pásmo, domový po
riadok je preložený aj do arabčiny, v obidvoch 
kuchyniach panuje nejednota. Veľa domá
cich trpí "zahraničnou nenávisťou" - hovorí 
Clarita zo západného Nemecka, ktorá pracu
je v núdzovej nocľahárni ARCHE 38 pre bez- 
domovcov - mužov. Utečenci z Ghany, 
Nigérie, Tuniska a Kosova pôsobia deprimu
júco a zdržanlivo. 50 postelí je k dispozícii na 
6 mesiacov, 10 pre krátkodobé nasťahovanie

byť tu pre nich pri rozhovore a usmerňovať 
ich."

Podobne to platí pre "Domov Elizabeth", 
obytné spoločenstvo pre ženy a núdzovú 
nocľaháreň pre ženy s deťmi. Je to jediné 
zariadenie, ktoré prijme ženy bez ohlásenia 
vopred. Pol až celý rok môžu zostať v tomto 
spoločenstve a v tomto čase sa hľadajú mož
nosti ich integrácie do normálneho života. 
Dva mesiace tu dokonca žili a rozumeli si 
ženy siedmich vierovyznaní. Nedávno sa 
presťahovala do svojho bytu Nigerijčanka 
Rosemary s manželom a bábätkom. Jej 
osobnou sprostredkovatelkou bola Mary Pat, 
ktorá vykonávala domovú a kancelársku prá
cu, varila, preberala peňažné príspevky, na
priek očakávaniam udržiavala kontakt s 
predošlými obyvatelkami domu. Ženy sa 
však predovšetkým chceli porozprávať s chá
pajúcou osobou pri šálke kávy v kuchyni, 
dostať von zo seba svoje problémy. Velký 
význam mala pre Mary Pat spiritualita. Spiri
tualita znamená z velkej časti pozornosť, čo 
je v zahraničí veľmi cenné. Spiritualita (du
chovný život) v spojení so spravodlivosťou je 
možnosťou obohatenia života vo vzťahu k 
Bohu a jeho zdieľanie s ostatnými, čo sa 
môže práve tak stať opäť darom. Vedenie vo 
viere ponúka intenzívny program. Po prvom 
úvodnom týždni nasledujú komunitné víken
dy, reflexívne stretnutia s inými komunitami, 
komunitné večery a na záver - týždeň zame
raný na novú orientáciu. Okrem toho existuje 
ponuka jednotlivého duchovného vedenia, 
no meditácie a spoločná modlitba sú súčas
ťou života spoločenstva.

"Senzibilita pre potreby a životný spôsob 
chudobných a utláčaných sa má prebudiť zo 
zodpovedného životného štýlu. Duchovné 
hodnoty vyhrávajú oproti materiálnemu vlast
níctvu na váhe, preto sa dobrovoľník vyzýva 
žiť svoju vieru v práci pre chudobných.

O JEV som sa dopočula pri svojom ekono
mickom štúdiu v Bratislave. Chcela som spo
znať iných ľudí, nové kultúry, ale hlavne svoju 
vlastnú osobnosť, svoje možnosti a hranice. 
Otvorenosť a diskutovanie boli pre mňa no
vou velkou školou. Doobeda som sa zaobe
rala utečeneckou prácou vo farskej charite 
Sv. Vinzent a poobede som pracovala v det
skej družine. 27 detí vo veku 7 až 15 rokov, 
sčasti z utečeneckých, no hlavne sociálne 
slabých rodín, čakalo denne na pomoc pri 
úlohách a nové nápady pri hraní. Počas veľ

konočných a letných 
prázdnin som sa obo
hatila o ďalšiu skúse
nosť pri organizovaní 
detských táborov v 
spolupráci so študent
mi Katolíckej vysoko
školskej spoločnosti

(KHG). Práca sa mi veľ
mi páčila aj kvôli rozde
leniu do dvoch rôznych 
oblastí, vyžadovala 
však veľa trpezlivosti. 
"Deň je ťažký, ale po
tom sa príde domov. 
Domov - to je, kde sa 
každý večer môže prísť 
a vyrozprávať svoje 
problémy, kde sa spo
ločne varí, jeden druhé
ho oboznamuje so 
špecialitami svojej vlas
ti, kde každovečerné 
meditácie pomôžu inak 
vidieť problémy všed
ného dňa."

Veľmi by som priala 
tento cenný zážitok 
všetkým mladým ľu
ďom. Prihlásiť sa na tú
to prácu v zahraničí 
môžu všetci, ktorí spĺ
ňajú tieto podmienky:

- vek 19 - 30 rokov
- dobré jazykové 

znalosti
- rešpektovanie 4 zá

kladných línií
- dobrý zdravotný 

stav
-zrieknutie sa finanč

nej odmeny za ubyto
vanie, stravu, poistenie 
a vreckové.

Od 1. septembra 
1994 sa uvažuje s pr
vým rokom obdobného 
projektu aj u nás, takže 
ak máte záujem o so
ciálnu prácu a nedispo
nujete dobrými 
znalosťami cudzích ja
zykov, môžete sa pri
hlásiť na adrese:

JEV  
Panská 11 

811 01 Bratislava
telefón: 07/333 262 

333 237 
330 619

Ing. Mária 
RAJŇAKOVÁ
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A K O s m e
sa n a ® ' '

JEŽI Š KRI STUS N A O Z A J  V S T A L  ZMÍmCH
Narodila som sa v  čase, kedy Cirkev bola 

zatlačená do úzadia, obmedzená jej čmrtosí - 
krátko - bola akoby v inkubátore. Pojem Boh 
mnohí vyčiarkli zo svojho života, Ja som od 
malička chodila s mamkou ďo chrámu, keďže 
som gréckokatolíčka, ale bolo to len formálne 
vykonanie «  náboženskej povinnosti. Čim 
som bola staršia, tym sa môj vzťah k Cirkvi a 
Bohu zhoršoval. Nosila som vo svojom srdci 
alergiu a nenávisť voči Bohu a "jeho" služob
níkom. Vydržať hodmu v chráme a počúvať 
kňaza bolo pre mňa nanajvýš zbytočné a ne
potrebné. Tak to trvalo až do konca 2. ročnika 
na gymnáziu - zhruba do 16 rokov.

A čo sa stalo vtedy? Ozvalo sa Božie 
milosrdenstvo, ktoré som, žiaľ, dovtedy od
mietala. Pán ma vyviedol zo smrti hriechu, 
ktorý ma dlhé roky ťažil. Keď som dostala 
milosť vyspovedať sa z neho. vtedy vo mne 
prvýkrát začal kličit Bož) život. Radost, aká 
ma vtedy zaliala, sa nedá ani opísať. Ja. čo 
sommkdy predtým nespievala, som išla do
mov, spievajúc. Vtedy som začala chodiť aj do 
nášho novovzniknutého mládežníckeho zbo
ru, začala som chodiť medzi mladých - to bol 
naozaj zázrak, pretože dovtedy som žila ako 
jeden velký sebec a samotár. Ježiš mi vtom  
čase poslal duchovného otca, pretože naša 
farnosť nemala stáleho kňaza. Jemu vďačím 
za svoj prvý krok k obráteniu a k povolaniu, 
ktoré prostredníctvom neho Pán vo mne 

: vzbudil.
Roku 1993 pozval b. Jozef katechistov, 

ludi, ktorí bez akejkoľvek prípravy, naplnení 
Duchom Svätým, vydali nám svedectvo o 
Kristovi, ktorý nám ponúka kresťanstvo ako 
štyt života, čosi, čo je oveľa viac než ako 
forma prirodzeného života, ktorú žijeme. Prr- 
šli nám ohlásiť radostnú zvesť - kerygmu o 
tom. že Knstus prišiel na svet, aby vstúpil do 
nášho života, zmenil nás, urobil z nás nové 
stvorenie, ktoré bude pokrstené nanovo Du
chom Svätým. Cesta, na ktorú nás pozývali

i VAŠICH 
LISTOV

Vážená redakcia,
som stálou čitatelkou nášho čascipisu 

Slovo, ktorý sa z roka na rok zlepšuje. Ďaku
jem za články, za príbehy zo života aj state a 
citáty zo Sv. písma. Veľmi rada lúštim krížov
ky, tak si viete predstaviť, ako som sa im 
potešila. Aj keď pravidelne čítam Sv. písmo, 
prvá krížovka dala dosť zabrať, ale pri troche 
trpezlivosti sa to dá vyriešiť. Prosím, dávajte 
aj naďalej do Slova také príbehy, ktoré chytia 
za srdce nielen tých, ktorí časopis odoberajú 
už roky, ale najmä tých, ktorí sú smädní a 
hladní po Božej pravde. Prajem Vám všetkým 
veľa zdravia a požehnania.

Vaša čitatelka Sabína Rapavá

P O Z V A N K A
na f e s t i v a l

Dňa l.jú la  t.r. uskutoční sa  v  B ar
dejove 3. ročník Festivalu gréckoka
tolíckych mládežníckych zborov. P ro 
gram je  celodenný. P ozývam e Vás na 
toto podujatie. (Informujte sa  u 
správcov farností).

počas celých 16 tetfechéz, sa nazýva neokate- 
chumenát. Jej podstatou je spoznať svoju 
ubohost na jednej strane a Božiu lásku na 
strane druhej. Dovolím si povedať, že odkedy 
žijem, väčšiu radosť a Božiu lásku som nikde 
tak nepocítila ako práve na tejto Ceste. Hneď 
na začiatku, keď som vstúpila do vzniknutého 
spoločenstva utvoreneho po katechezach, 
Pán ma; postavil pred vážnu vec: odovzdať

svoj život do jeho rúk, nechať sa viesť jeho 
Duchom. Báfa som sa to spraviť. Ale keď prišli 
Turíce 93. na Eucharlstii, ktorú sme slávili 
neokatechumenatnvm spôsobom ako prví 
kresťania, vtedy to prišlo. Pri sjsdočnych 
modlitbách zo mňa vyhŕklo toto: Pane, Ty si 
mi život dal, ak chceš, vezmi si hó a nalož s 
nim podľa svojej vôte. Energia, ktorá zo mňa 
vyšla, bola znakom, že to bolo naozaj z Ducha 
Božieho. Neprešiel ani celý rok, čo som na 
ceste, a Pán mi pripomenul tuto moju modlit
bu. Bol Silvester 93. Ešte pár mesiacov pred
tým, asi v septembri, Boh vnukol otcovi

H l
Jozefovi pozvať do farnosti sestričky. My sme 
dovtedy bola naozaj duchovne mŕtva farnosť. 
A v decembri - práve na Silvestra - som ich 
navštívila a po rozhovore mi Pán prostredníc
tvom nich povedal, že teraz si Žiada môj život. 
Zabudla som ešte spomenúť, kedy ma prvý
krát napadla myšlienka isť do rehole. Bolo to 
na stretnutí so Svatym Otcom v Censtocho« 
vej. Potom som na Božie volBnie zabudla. V 

priebehu dalších dvoch ro
kov som viackrát počula to 
volanie, ale zmierila som sa 
s tým, že pôjdem až po vy
sokej škole, Ale ako sa vra
ví: Človek mieni. Pán Boh 
mení. Neskončil sa ešte ani 
jeden rok na vysokej škole 
GKBF a ja som urobila to 
"bláznovstvo" pre dnešný 
svet. 7. februára som odišla 
do kláštora. Prijali ma a po
vedali, že môžem hneď na
stúpiť. Lenže naši doma nič 
nevedeli a bála som sa im to 
povedať. Ale Pán je verný a 
vždy pomôže. Na druhý deň 
som im to oznámila. Aká 
bola reakcia? Myslím, že u 
väčšiny rodičov taká istá. 
Plač, prosenie, prehovára 
nie. Po týždni sa stal zázrak. 
Oni prijali Božiu vôtu. Bolo 
to ťažké pre nich ako aj pre 
mňa, ale ako hovorí Sv. pís
mo: Kto opusti otca, matku, 
bratov, sestry, polia, majet
ky pre Božie kráľovstvo, do
stane 100-násobne viac už 
tu na zemi a život večný v 
nebi. Môžem potvrdiť, že 
Boh je naozaj verný. Ja, ho
ci som ešte len kandidátka, 

našla som medzí Bohom vyvolenými novú 
rodinu, úžasný Boží pokoj, radosť a lásku. Ani 
sama nechápem, čo sa to vlastne stalo, ale 
keď človek sa nechá viesť Bohom, odovzdá 
sa do jeho vôle, uvidí, čo Boh dokáže urobiť. 
Možno sa pýtate, prečo som dala svojmu 
článku názov Kristus naozaj vstal zmŕtvych, 
Prečo? Ja som to vedela, že Kristus vstal 
zmftvych, ale nevedela som, že môže vstať aj 
vo mne. Teraz to môžem dosvedčiť aj týmto 
svedectvom, že Kristus naozaj žije a prajem 
každému zažiť Krista ukrižovaného a zrnití 
vychvstalého vo svojom srdci.

Otázky mladých
•  Prečo v katolíckej cirkvi východného a 

západného obradu sú odlišnosti v pomenova
niach a vo význame niektorých sviatkov. 
Napr. Zjavenie Pána - Traja Králi, Stretnutie 
Pána - Hromnice?

- Rozdielnosť pomenovania vyplýva z toho, 
že týmito sviatkami sa niečo naznačuje, napr. 
po sviatkoch Vianoc východná cirkev už svätí 
sviatok Zjavenie Najsvätejšej Trojice, t.j. Zjave
nie Boha na rieke Jordán, keď Ježiš je už dos
pelý a kedy sa dáva krstiť Jánom v Jordáne. 
Teda Boh sa jedinečne zjavuje ľudstvu ako 
trojnásobná bytosť, preto sa tomu hovorí Epifá- 
nia, alebo zjavenie Pána. Zjavuje sa Otec, kto
rý hlasom upozorňuje na Syna: "Toto je môj 
Syn", zároveň sa zjavuje Duch Svätý v podobe 
holubice. Jedinýkrat v celej histórii ľudstva Boh 
takýmto zreteľným spôsobom potvrdil trojná
sobné jestvovanie jediného Boha. To slávi vý
chodná cirkev. Zapadná cirkev slávi Troch 
Kráľov, troch kráľovských mudrcov, ktorí pri
chádzajú z východných krajov, aby pozdravili 
novonarodeného Spasiteľa. Čiže, nie je tu len 
rozdiel v pomenovaní, ale aj idea sviatku aj keď 
sa hľadá spoločný bod v tom, že tak ako sa Boh

trojosobný zjavuje na Jordáne, tak sa zjavil trom 
mudrcom Kristus vo svojej ľudskej osobnosti. Čo 
sa týka sviatku Stretnutia Pána - Hromníc je po
menovanie rozličné, aleobsah ten istý. Podstatou 
tohto sviatku je príchod Jozefa s Máriou a malým 
Ježišom do jeruzalemského chrámu, kde Slmeon 
berie na ruky dieťa a hovorí: "Toto je svetlo na 
osvietenie pohanov...", preto sa svätí svetlo ako 
symbol svetla sviece, tie sú zvané hromničky a 
takto je pomenovaný v západnom obrade -Hrom
nice.

• Prečo je podávanie popolca na popo
lcovú stredu zaužívané len u rímskokatollkov, 
aký to má význam?

- Vo východnej cirkvi pôst začína pondelkom, 
hneď po syropôstnej nedeli. Západná cirkev začí
na pôst stredou, lebo má iné počítanie pôstneho 
obdobia. Východná cirkev nepovažuje soboty a 
nedele za pôstne dni v priebehu celého roka, z 
tohoto dôvodu je pôst dlhší. Západná cirkev do 
tohto pôstu pojima ai soboty, nedele, takže tam 
začína pôst stredou. V ten deň sú veriaci poma
zaní popolcom, ktorého význam je v zdôraznení 
pominuteľnosti všetkého pozemského, hovoriac: 
prach si a na prach sa obrátiš".
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V piatok, 27. mája bol pápež Ján Pavol II. 
prepustený z polikliniky Gemelli a vrátil sa do 
Vatikánu. V nedeľu napoludnie pred marián
skou modlitbou Anjel Pána vyjadril svoju radosť 
z toho, že sa opäť môže modliť s veriacimi z 
okna Apoštolského paláca. Za to úprimne po
ďakoval Pánovi a všetkým tým, ktorí mu v týž
dňoch hospitalizácie prejavili velkú sta
rostlivosť. Vyjadril svoju hlbokú vďačnosť velké- 
mu počtu osôb, ktorí mu najrozličnajšími spô
sobmi prajavili svoju solidaritu, a to nielen z 
Ríma a Talianska, lež z každého kontinentu.

V ďalšom pripomenul sviatok Najsvätejšej 
Trojice a hovoril o základnom tajomstve našej 
viery, ktorá týmto tajomstvom učí, že Boh, hoci 
je len jeden jediný, nie je jediná osoba, lež tri 
božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá 
z nich je opravdivý Boh, lebo každá je totožná s 
božskou prirodzenosťou, ale sú len jeden Boh. 
Najsvätejšia Trojica je tajomstvom Božieho ži
vota: jeho poznania a lásky.

Potom Ján Pavol II. uviedol, že na budúcu 
nedeľu, na sviatok Božieho tela, bude Cirkev v 
Taliansku duchovne zhromaždená v Siene, na 
zakončení Národného eucharistického kongre
su. V tejto súvislosti zaželal talianskym katolí
kom, aby túto udalosť prežili s veľkým 
duchovným úžitkom, aby z neho načerpali pod
nety a silu pre život viery a svedectva.

Pápež a OSN
Pápež Ján Pavol II. má "velké starosti" 

ohľadom plánovaného záverečného dokumen
tu pre obyvateľstvo a rozvoj, ktorý má byť 
schválený na jesennej konferencii OSN v Káhi
re. Na audiencii pre generálnu tajomníčku kon
ferencie Nafis Sadikovú rozhodne odmietol 
sterilizáciu a potrat ako prostriedky populačnej 
politiky. Tendencia, obsiahnutá v návrhu záve
rečného dokumentu, právne uznať potrat bez 
akéhokoľvek ohľadu na nenarodený život, nará
ža na silnú kritiku zo strany pápeža. Rovnako 
zamietavo sa vyjadril i o individualistickom ná
zore na sexualitu a o odmietaní manželstva 
"akoby patrilo do minulosti".

GRÉCKOKATOLÍCKE 
REDEMPTORISTKY

V Kláštore redemptoristiek v poľskom Bial- 
sko-Biale sú aj dve slovenské gréckokatolícke 
postulantky, ktoré sú prvou nádejou pre založe
nie redemptoristiek východného obradu na Slo
vensku. Splnenie tejto túžby závisí najmä od 
toho, či sestričky redemptoristky budú mať aj 
ďalšie kandidátky nášho gréckokatolíckeho ob
radu. (m č)

N O V Ý  P R E L Á T
Pápež Ján Pavol II. vymenoval 61-ročného 

Španiela, doterajšieho generálneho vikára 
Opus Dei Mons. Javiera Echevarriu, za nového 
preláta tejto personálnej prelatúry.

Echevarria nastupuje do čela "Božieho die
la" po španielskom biskupovi Alvarovi del Portil- 
lovi, ktorý zomrei 23. marca vo veku 80 rokov. 
Menovaním Echevarriu potvrdil pápež rozhod-

Pápež do Belehradu,
Belehrad - Šance príchodu pápeža Jána 

Pavla II. do Belehradu, Záhrebu a Sarajeva 
podl’a údajov cirkevných kruhov v Belehrade 
velmi vzrástli. Cesta sa môže uskutočniť prav
depodobne už v septembri. Možno povedať, že 
srbský prezident Slobodan Miloševič dal zele
nú takejto návšteve. Má jedinú podmienku, 
aby sa pápež oficiálne zasadil za zrušenie me
dzinárodných sankcií proti Srbsku a Monte
negro. Srbská ortodoxná cirkev oznámi v apríli 
alebo v máji, či tiež pozve pápeža, čo by bolo 
jedným z predpokladov pre návštevu v bývalej 
Juhoslávii. Katolícka cirkev v Srbsku a Monte- 
negre nemôže v tomto čase vysloviť žiadne 
pozvanie k  pápežskej návšteve, pretože ešte si 
nevytvorila vlastnú biskupskú konferenciu. 
Návšteva by mohla byť skutočným príspev
kom k mieru na Balkáne. Popri radosti, ktorú 
by pripravila návšteva katolíkom, by sa mohla

Počet pútnikov: máj
január 144 jún
február 150 júl
marec 516 august
apríl 1184 september
Naši pútnici sa zúčastnili na audiencii u Svä

tého Otca a popoludní navštívili Ústav. V Ústave 
sa celebrovalo pre pútnikov 102 svätých omší, 
niektoré na dvore Ústavu, lebo pútnici sa nevmes
tili do kaplnky.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda pomáhal 
zaobstarať pútnikom lacnejšie ubytovanie. Pre 
tento cieľ odoslal alebo prijal od rozličných ces
tovných kancelárii i súkromníkov 439 telexov. 
Keďže mal zoznam pútnikov, mohol zariadiť spo
ločný lístok na audienciu, ako i to, aby Svätý Otec 
menovite pozdravil.

nutie volebného kongresu Opus Dei z 20. apríla 
a volebné odporúčanie mimoriadneho centrál
neho poradného zboru z predchádzajúceho 
dňa.

Echevarria bol od päťdesiatych rokov jed
ným z najbližších spolupracovníkov zakladateľa 
Opus Dei Josemaria Escrívu de Balaguer, kto
rého pápež Ján Pavol II. dňa 17. mája 1992 
vyhlásil za blahoslaveného.

IDU, prel.A.B.
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Záhrebu a Sarajeva?
návšteva pápeža spájať aj s nádejou na zlepše
nie vzťahov medzi Vatikánom a srbskou orto- 
doxiou.

Tag des Herrn 
Preložila M. RAJŇAKOVÁ

■  ■  ■

V Križevackej gréckokatolíckej diecé
ze bývalej Juhoslávii, gréckokatolícka 
farnosť sv. Petra a Pavla v Novom Sade 
začala vydávať kresťanský časopis, ktorý 
vychádza raz mesačne "Dzvony". Časopis 
je  formátu ako naše Slovo, ale má 24 
strán. Nachádzajú sa v ňom príspevky po 
rusínsky i ukrajinsky. V prvom januáro
vom čísle tohto roku vianočnú: "kračun- 
sku vinčovačku a rozdvjane pobažaňňa" 
mal Kyr Slavomír Miklovš.

2364 október 1903
2176 november 150
2368 december 151
1847 ------------------------------
2151 spolu: 15104
Niektorí pútnici možno čakali viac od Ústa

vu. Nevedeli, že Ústav nemá od talianských úra
dov potrebné povolenia prijímať zájazdy na 
ubytovanie a nemá k torcu ani personálne mož
nosti. Za prípadné nedorozumenie prosíme o pre
páčenie; za všetky radostné a povzbudzujúce 
chvíle, ktoré sme spolu s pútnikmi v Ústave strá
vili, vyslovujeme vďaku našim hosťom a Pánu 
Bohu, ktorý si nás zhromaždil.

Kardinál Tomko 
do Melanézie

Pápež Ján Pavol II. vymenoval Joze
fa kardinála Tomku, prefekta Kongregá
cie pre evanjelizáciu národov, za svojho 
osobitného zástupcu na oslavu 150. vý
ročia prvej evanjelizácie na ostrovoch Fi- 
dži v Melanézii, nachádzajúcich sa medzi 
Austráliou a Novým Zélandom. Oslavy 
budú 15. augusta tohto roku.

s n m
Tisíce veriacich 2 Česka sa zúčast

nili v Prahe na slávnostnom reinštalo- 
vaní českého a moravského symbolu 
slobody. Kópia sochy Panny Márie na
šla nové miesto v areáli premonštrát- 
skeho kláštora na Strahove. Pražský 
arcibiskup Vladimír Vlk označil posvä
tenie sochy počas slávnostnej boho
služby za "historickú chvíľu v 
náboženskom živote Čiech".

Originál sochy stál pôvodne na 
pražskom Staromestskom námestí. V 
novemri r. 1918 bola socha násilne roz
bitá z nenávisti voči katolíckej Cirkvi a

M m Q )  s i {  o I

í nahradená pomníkom Jana Husa. Po 
druhej svetovej vojne vznikla medzi an- 
tikomumstickými českými exulantmi na 
Západe myšlienka vyhotoviť kópiu strh
nutej mariánskej sochy, a tým vytvoriť 
Obraz nepokorenej túžby po slobode 
Čiech a Moravy. Vyše dvojmetrovú mra
morovú kópiu sochy vytvoril pápežský 
sochár p rol. Monteieone, a posvätená 
bola roku 1954. Sochu uchovali bene
diktíni z opátstva sv. Prokopa v Lisle 
(USA) až do minulého roku, keď sa roz
hodlo, že sa Panna Mária vráti do svojej 
vlasti . Kethpress

PÚTNICI ZO SLOVENSKA V ÚSTAVE 
SV. CYRILA A METODA V RÍME V ROKU 1993



STRANA 11 SLOVO 12/94

UW m m ä ^ ¿ r ň ^ J  ¿1

V dvadsiatich opevnených kláš
toroch a v priľahlých pustovniach 
na vrchy Áthos žije dnes asi tiveti- 
síc pravoslávnych mníchov. Tu, na 
tejto svätej hore gréckeho polo
strova Caicidica, sa nachádza istý 
druh ’’religióznej republiky", ktorá

má svoje prísne pravidlá a je dosť 
neprístupná iným náboženstvám. 
Časopis Messaggero di Sant Anto* 
nio priniesol rozhovor s mníchom 
Joannikiosom, z ktorého sa dozve> 
dáme o spôsobe života i pohľadoch 
či postojoch týchto mníchov.

hnúť sa pokušeniam. Ľudská slabosť by 
tiež mohla prekročiť prah našich klášto
rov."

•  Pán Ježiš nariadil svojim apoš
tolom hlásať evanjelium všetkým ná
rodom. Ako ho vy hlásate, keď ste 
zavretí v kláštoroch?

"Keď prijímame pútnikov, ktorí pri
chádzajú zo všetkých končín sveta na 
toto posvätné miesto. Vľúdne prijatie je 
našou charizmou, ktorá je pre nás po
svätná a je nástrojom apoštolátu. Pros
tredníctvom vľúdneho prijatia dostávajú 
pútnici naše posolstvo evanjelia."

•  Ale aký je váš mystický život 
prežívaný počas celej existencie me
dzi kláštornými múrmi?

"Ak to bola výzva zo strany Boha, 
potom je veľmi krásny. Kto mal šťastie a 
skúsil to, nemenil by to za žiaden iný 
spôsob života."

•  Kolko sa modlievate?
"Veľa. Každé ráno tri hodiny: dve 

hodiny počas slávenia liturgie a jednu 
počas "hodiniek". Jedna hodina pri veš- 
perách a pol hodinu pred spánkom. V 
našej cele sa v tichosti modlíme dve 
hodiny počas dňa."

•  Kde ste si prehĺbili teologické 
vzdelanie?

"Nemáme pravidelné štúdiá. Každý 
mních robí maximum pre svoje vzdela
nostné obohatenie sa. Sme za to, že 
modlitba je najlepším teologickým štú
diom."

•  Neurobili ste žiaden krok, aby 
ste sa stretli s katolíkmi a protestan
tmi?

"Ak sú ochotní vypočuť nás, sme 
pripravení s nimi hovoriť."

•  Aký je váš postoj k ekumeniz- 
mu?

"Celý vrch Athos je proti tomuto 
hnutiu, pretože je to skutočný ústupok 
a viera vyžaduje pravdu. My sme v 
pravde. Aj dnes máme prorokov a 
svätých."

•  Myslíte si, že sa uskutoční zjed
notenie medzi kresťanskými cirkva
mi?

"Áno, ale je potrebné začať so situá
ciou pred schizmou a znovu nájsť vieru, 
ktorá tu bola v tých časoch. Myslím si, 
že je to tá viera, ktorú vyznávame my, 
pravoslávni."

•  Čo si myslíte o historickom do
sahu II. vatikánskeho koncilu?

"Koncil? Nepoznám dobre materiá
ly, ktoré boli predmetom rokovania a 
schválenia. Ale viem, že nepreklenuli 
tradičnú vieru. Mal iba za úlohu ukázať 
nové smery. My máme určitú tradíciu, 
ktorej sa nemienime zrieknuť, a preto sa 
nás rozhodnutia II. vatikánskeho konci
lu netýkajú."

•  Prečo ste si vybrali život v kláš
tore?

"Vybral som si to, čo Mária z Betá- 
nie. Ona si podľa Ježiša zvolila ten "lep
ší podiel", a tak si myslím, že i ja som si 
vybral cestu k Bohu."

•  Ale prečo ste dali prednosť 
kláštoru sv. Dionýza?

"Každý kláštor má svoju vlastnú spi
ritualitu. A na vrchu Athos je skutočne z 
čoho vyberať. Zaujímal som sa o život, 
aký žijú mnísi v kláštore sv. Dionýza. 
Zapáčil sa mi a 
neuvažoval som 
o tom dvakrát.
Požiadal som o 
vstup do komuni
ty a bol som šťast
ný, že ma prijali."

•  A aký je ži
vot v kláštore na 
vrchu Athos?

"Môže sa vy
jadriť iba tromi 
slovami: modlit
ba, rozjímanie a 
práca."

•  Jednotlivé 
kláštory sú ne
závislé?

"Áno. Každý 
kláštor je akoby 
malý svet so svo
jím opátom, svo
jimi zvykmi, s 
vlastnými pravid
lami a ekonomic
kou nezávislos
ťou."

•  Kolko mní
chov je na vrchu 
Athos?

"V týchto po
sledných rokoch 
je nás menej. Te
raz je nás vyše ti- 
sícpäťsto. Máme 
dvadsať klášto
rov, nepočítajúc 
do toho nespočetné pustovne s prísluš
nými pustovníkmi - eremitmi. Spolu s 
nimi je nás asi dvetisíc rehoľníkov."

•  Z čoho žijete?
"Predovšetkým z vlastnej práce a 

námahy. Ďalej je potrebné pripomenúť, 
že kláštory majú závety štedrých dobro

dincov, vždy ochotných prísť v ústrety 
potrebám rehoľníkov. Napokon každý 
kláštor má rozsiahle plochy pozemkov. 
Celý vrch Athos patrí týmto dvadsiatim 
kláštorom."

•  Kto je vám nábožensky a ob
čiansky nadriadený?

"Tohto času je to svätý Mitrophanis, 
ktorého funkcia trvá jeden rok. Žije v 
Karies. Zároveň je aj najvyššou občian
skou autoritou na vrchu Athos. Kláštor
ná konfederácia každý rok volí opáta,

Ilustračná snímka

ktorý sa slávnostne uvádza do úradu v 
Karies."

•  Prečo je vstup na územie Atho- 
su ženám zakázaný?

"Netreba zabúdať, že diabol používa 
ľudské zmysly, aby napádal človeka a 
privádzal ho k pádu. Preto je lepšie vy
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Velkonočné sviatky, podľa starého 
juliánskeho kalendára i . mája 19S4, sa ,, 
hlboko zapíšu do histórie gr. kat. far- 
nosti Topoľa. CUl

Do farnosti v tento deň zavítal po- f j j5251 
mocný prešovský biskup o. Milan Cha- 'žQj 
utur, CSsR, aby posvätil základný ¡Q | 
kameň nového chrámu sv. Petra a Pav- 
la. Už od 14.00 h velké množstvo veria- B“ ä2í-  
cich, mládež a deti čakali na o. biskupa 
a o 14.30 ho privítali deti básničkami a 
peknou kyticou kvetov, kurátori chle- 
bom a soľou a starosta obce p. Miroslav 
Magura. gS Í

Sprievod sa pohol k starému dre- =¡¡¿25 
venému chrámu postavenému ešte r.
1700 bez klincov, no za tie roky chro- f j j j  
bač urobila svoje. Pri dverách chrámu 
o. biskupa privítal správca farnosti o. 
dekan Pavol Stanko. Bola odslúžená 
velká večierňa. O. biskup kázal slovo 
Božie o vzkriesení Spasiteľa a tej veľkej 
radosti, ktorú sme všetci prežívali. Po 
myrovan! sme sa vybrali s procesiou k 
základom nového chrámu, kde o. bis- 
kup posvätil základný kameň budúceho 
chrámu sv. Petra a Pavla a misijný kríž. |r>š® 

Veriaci sa tešia, že budú mať nový s ä g f 
chrám. Pomáhajú finančne aj prácou. Jjg,, 

Na záver správca farností poďako- 
val o. biskupovi a prečíta! zakladajúcu <;:••••••
listinu chrámu. o.Pavol Stanko

správca farnosti Topoľa

Posv iacka  nového chrámu
Dňa 22. mája t.r. na sviatok Zoslania Svätého 

Ducha, cirkevné spoločenstvo gréckokatolíkov v Mer
níku zapísalo do kroniky Gr. kat. farského úradu v 
Čičave a Obecného úradu v Merníku velkú historickú 
udalosť - návštevu sídelného prešovského biskupa 
Mons. Jána Hirku pri príležitosti posviacky novovybu
dovaného chrámu zasväteného Nanebovstúpeniu náš
ho Pána. Sv. liturgiu spolu s o. biskupom koncelebro
vali Peter Rusnák, okr. dekan, správca farnosti v Čiča
ve, Štefan Danko spolu s ďalšími kňazmi. Slávnostnej 
sv. liturgie sa zúčastnili tiež správca rímskokatolíckej 
farnosti v Michálku Andrej Pietras z rehole paulínov a 
evanjelický farár av. v Merníku dp. Slavomír Galo. Ai 
pri tejto sv. liturgii sa prejavila svornosť veriacich gr. 
katolíkov, rím. katolíkov a evanjelikov av., ktorí spoloč
ne v tejto obci dobre nažívajú.

Spoločne vzdávali Bohu vďaku, že veriacim 12 gr. 
katolíckym rodinám tu žijúcim dal dobrotivý Boh tolko 
síl a tvorivého ducha, že dnes majú vlastný chrám. V 
útulnom a pekne vyzdobenom chráme celú slávnosť 
skrášlil _ svojimi bohoslužobnými spevmi chrámový 
zbor z Čemerného.

Dňa 13. - 15. mája t.r.sa v Prešove konal 
celoslovenský evanjelizačný seminár obnovy v 
Duchu Svätom.

V programe seminára odznelo množstvo 
prednášok, spevy, modlitby za uzdravenie a 
slávenie sv. liturgii v obidvoch katolíckych obra
doch.

Pre mnohých zúčastnených bol tento semi
nár niečím, čo im nielen prehĺbilo vieru v Boha, 
ale zároveň naučilo správnemu prežívaniu 
vzťahu ja a Boh. Na seminári zaznelo: "Uzdra
vovanie a oslobodzovanie sa deje skrze mod
litbu. Ide o dôležitú vec v cirkvi. Lebo 
uzdravovať ľudí znamená evanjelizovať. Pod
statou je však uzdravovanie ducha. Uzdravo
vať ducha dokáže iba cirkev.Ak sme boli v 
zaplnenej mestskej hale v Prešove svedkami aj 
telesných uzdravení, zaiste to bola milosť Bo
žia, ktorá účinkovala cez osobné a vnútorné 
vyznanie hriechov, odpustenie, vzdanie sa 
všetkého mimo Boha a prijatie vlastného kríža.

Celá evanjelizácia sa niesla v duchu citátu 
z Písma: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho slova." Na príklade Márie

poukazoval vo svojich prednáškach taliansky 
hosť obnovy Joseppe na úžasnú vnútornú slo
bodu, do ktorej ona, Matka Ježiša Krista, bola 
ponorená. Hovoril o oslobodení sa z moci hrie
chu a zlého, o úplnom otvorení sa Bohu, skrze 
ktorého nastáva vliatie Svätého Ducha. Kto sa 
zúčastnil tohto roku evanjelizácie v Prešove, 
neodišiel naprázdno. Atmosféra pokoja, lásky, 
vzdávania vďaky a oslavy Boha prenikla všet
kých prítomných.

Za účasti kňazov a bohoslovcov prešov
skej diecézy slúžil v sobotu,
14. mája sv. liturgiu sídelný 
biskup prešovskej diecézy 
Mons. Ján Hirka. Z jeho prí
hovoru vyberáme:

Čo nám treba robiť, aby 
kresťanské deti, my všetci, 
sme prežívali kresťanskú 
vieru nielen tak povrchne.
Často sa tvárime, akoby 
sme všetko počuli aj v 
chráme, že už nič nepotre
bujeme vedieť. Akýsi zna
lec duchovného života 
hovorí: "Ľudia, ak ich berie
me ako celok, alebo ako 
skupinu, najneláskavejší 
sú kresťania..." Azda to ne
bude celkom pravda, ale 
prijmime túto výčitku na 
nás všetkých. Náš citový ži
vot je niekedy zmrzačený.
Urobme všetko preto, aby 
sa mienka o nás zmenila.
Akýkoľvek dar, ak zabudnem, že je od Boha, 
stáva sa jedom. Istý kardinál hovorí: "Duša, 
ktorá dvíha seba, dvíha svet. Kto polepšuje 
seba, polepšuje svet."

Dnes vyrástla generácia, ktorá naozaj 
nepozná Boha. Bude sa nás pýtať zvedavo, 
úprimne a celkom otvorene na Krista. Aj 
táto evanjelizácia nás otvára k stretnutiu sa 
s Kristom, možno netradične môže pomôcť 
všetkým hĺbšie prežívať svoju vieru. Nie 
sme kandidátmi zármutku, sme staviteľmi 
novéhoživota. Stojí za to premáhať sa a 
trpieť: Ďakujme za všetky malé i väčšie utr

penia, ktorými smieme odčiniť svoje viny. 
Ďakujme za slzy, ktorými si pripravujeme 
svoje budúce šťastie. Kristov prázdny hrob, 
jeho Nanebovstúpenie je našou nádejou. 
Naše budúce hroby urobí bránou do več
nosti, aby sme si zabezpečili občianstvo v 
Božom Káľovstve. Ale len pre seba? Len 
pre nás samých?! Naše nebo by nebolo 
úplné, keby sme tam nepriťahovali aj tých 
druhých, každého človeka. Nikto nedosiah
ne nebo, kto nezačal stavať svoje nebo už tu

na tejto zemi. K tomu budeme potrebovať 
silu Ducha Svätého a jeho dary. Len Boh 
sám môže naplniť naše duše. Len potom bu
deme celkom dokončení. Staneme sa sami 
sebou, budeme oslobodení od seba samých. 
Otče náš, až tam budeme smieť v nebi naplno 
hovoriť s tebou z tváre do tváre. Toto sú per
spektívy evanjelizácie... - am -
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PRVÁ DIECÉZNA PÚŤ V RAFAJOVCIACH

ktoré sa v poslednom čase šíria a to dokonca v 
mene cirkvi schvaľuje vykonávanie potratov. 
Povedal dôrazne, aby im Itidia neverili.

V závere svojej homflie zdôraznil, že svia
tok Zoslania Svätého Ducha je príležitosťou, 
aby sme odprosili Pána Boha za hriechy proti 
životu a obsiahli nové milosti k naplňovaniu 
Božieho zámeru s nami.

Akadémi a  
ku Dňu matiek

Krásne nedeľné popoludnie 8. mája 1994 
sa rozhodli grécko a rímskokatolíci vo Svidní
ku stráviť tento deň na akadémii, ktorú pripra
vili deti a mládež ku Dňu matiek. Svojím 
recitátorskym, hudobným a speváckym ume
ním vzdávali úctu nielen našim mamičkám, 
ale zároveň aj našej najláskavejšej Matke 
Panne Márii.

Na úvod tejto akadémie sa veriacim pri
hovoril o. Ľubomír Petrík, ktorý vyjadril úctu a 
uznanie našim ženám a matkám. Poďakoval 
za ich lásku a obetavosť, ktorú prinášajú pri 
výchove svojich detí. Práve naše dobré matky 
majú premožiteľnú zbraň proti zlu na tejto 
zemi - láskavé srdcia.

Rozsiahly programový vstup si pripravili 
mladí gréckokatolíci. Mládežnícky spevácky 
zbor zaspieval pieseň Mária, milovatťa chce
me. Hádam ešte ani raz nespieval tento zbor 
pod vedením Janky Petríkovej tak precítene, 
ako v toto nedeľné popoludnie. Po piesni na
sledovala scénka Vzkriesenie naimského 
mládenca.

Pqkný program pripravili aj žiaci z cirkev
nej ZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Je to radosť, 
keď sa človek raduje s radujúcimi.

Každý z prítomných cítil, že je medzi 
nami prítomná i Matka Božia, Panna Mária.
\/ je j velkej láske chceme žiť a obnovovať 
svoje srdcia vo vzťahu k Bohu. Preto prosme 
Pannu Máriu o je j pomoc:

Mária!
Hľadíš na nás a čakáš.
Bojíš sa o nás, lebo sme tvoje vlastné

deti.
Bojíš sa o nás, lebo vieš, ako môže uško

diť človek človeku.
Čakáš na chvíľu, kedy musíš vystrieť svo

ju materinskú ruku, lebo vieš, čo s nami za
mýšľa dnešný svet.

Stojíš pred Synom a prosíš ho o zľutova
nie, lebo vieš, akí sme veľmi slabí...

Kvetka VOJTEKOVÁ

21. a 22. mája t.r. sa konala odpustová sláv
nosť Svätého Ducha v redemtoristickom chráme v 
Michalovciach. Svojimi duchovnými piesňami a 
slovom v programe tejto odpustovej slávnosti 
svedčili o Bohu deti, mládež a rehoľné sestry slu
žobnice z Prešova. Boli sme radi, že v snahe 
zúčastniť sa mnohých sobotňajších podujatí sme 
sa vo večerných hodinách zúčastnili sv. liturgie, 
ktorú slúžil pomocný biskup prešovskej diecézy 
Mons. Milan Chautur.CSsR. Vo svojom pastier
skom príhovore hovoril o znamení dnešnej doby, o 
východisku z kríz a volal k zjednoteniu skrze Svä
tého Ducha. Ďalej z príhovoru vyberáme: Zname
ním dnešnej doby je rozdelenie. Človek neprijal 
lásku, _ktorú nám dal Nebeský Otec skrze svojho 
Syna. Človek rozdelil svet za Krista a proti Kristovi. 
Otec nám posiela Svätého Ducha, aby nás zjedno
til. Boh dal človeku velký dar. V osobe Ježiša 
Krista hovorí: "Keď neodídem, nepošlem vám ho,

ale keď odídem, pošlem vám Svätého Ducha". 
Sviatkom zoslania Svätého Ducha začína jestvo
vať Cirkev. Duch Svätý, tretia Božská osoba, je 
nádherne vyjadrená láskou Otca a Syna. Otec 
miluje Syna a Syn miluje Otca. Táto láska medzi 
Otcom a Synom vytvára 3 Božskú osobu - Svätého 
Ducha. Duch Svätý je jednotiacim princípom lásky. 
Vo svete je veľmi veľa rozdelenia. Skusujeme to na 
rozdelení národov, rodín... Potrebujeme nejaký 
unifikačný, zjednocujúci princíp. Potrebujeme sa 
obnoviť vo viere, potrebuje dôjsť k novému zjedno
teniu, ako hovorí Ježiš: "A bude jeden pastier a 
jeden ovčinec.” Duchu Svätý, spôsob v našom 
srdci zázrak Turíc, aby sme všetci boli jedno s 
Bohom. Prosme P. Máriu, aby Ona cez svoje prí
hovory a milosti sprostredkovala nám Ducha Svä
tého a aby v Duchu Svätom sme dokázali 
skutočne prežívať myšlienku, že Boh je vždy s 
nami.

ÔéfLuíiavá ilauno-it v Ji/tlcltaUuclack

Prvú sobotu v mesiaci zvlášť zasväcujeme 
Panne Márii. Nebolo tomu inak ani 7. mája 
1994, keď sa veriaci zo širokého okolia zišli v 
Chráme nanebovzatia Panny Márie v Klokočo

vé, kde spolu s pomocným biskupom prešov
ským Mons. Milanom Chauturom, CSsR, a za 
účasti kňazov slávili vo sv. liturgii najsvätejšiu 
obetu Ježiša Krista. Sv. liturgiu umocnila pek
nými spevmi mládežnícka skupina zo Sobra
niec. Otec biskup vo svojom príhovore 
zdôraznil velkosť ženy - matky, jej úlohu a po
slanie. Povedal, že niet väčšej, vznešenejšej 
úlohy, ako je úloha matky, ktorá privedie na 
svet dieťa a vie sa o to dieťa postarať. Hebrej
ská tradícia hovorí: "Či ja, ktorá dávam život, 
môžem byť prázdnou?" Srdce ženy - matky 
musí vyplňovať úžasne krásne materinské city. 
Dávanie života je vždy spojené s obetou, pre
tože matka je človekom obety. Ďalej poukázal
o. biskup na Máriu, ako na tú, ktorú Boh si 
vyvolil ako jednu v histórii ľudstva, aby sa stala 
Matkou jeho Syna a matkou nás všetkých. Túto 
úlohu citlivého, obetavého srdca až po odo
vzdanie života, úlohu matky si Mária veľmi 
krásne splnila.

Po mariánskom molebene a odpovediach 
na položené otázky sa pomocný otec biskup 
stretol s mládežou v popoludňajších hodinách 
vo voľnej prírode pri Vinnom jazere. - am -

Na sviatok Svätého Ducha, ktorý pripadol 
tohto roku na deň 22. mája, tradične začínajú v 
prešovskej diecéze odpustové slávnosti.

Ako prvý diecézny odpust v roku 1994 sa 
konal v obci Rafajovce, kde sa veriaci tešili z 
prítomnosti pomocného biskupa Mons. Milana 
Chautura.CSsR. Program púte začal už v so
botu, 21. mája sv. liturgiou o 17.00 hod., ktorú 
slúžil otec biskup spolu so správcom farnosti o. 
Petrom Fedorom.

Program potom pokračoval posviackou 
prameňa, molebenom, krížovou cestou a prog
ramom mládeže. Púť sa niesla v znamení citá
tu: "Duch Svätý zostúpi na Teba a moc 
Najvyššieho Ťa zatieni. Počneš a porodíš Syna 
a dáš mu meno Ježiš."

V príhovore pomocného biskupa zaznelo 
niekolko podstatných myšlienok: Život patrí 
darcovi. Človek nemá právo rozhodovať o ňom. 
Počiatok života je vždy niečím svätým. Boh 
postihuje ľudské pokolenie za hriechy zabíjania 
nenarodených detí. Táto skaza sa prejavuje v 
rôznych rodinných tragédiách, v chorobách. V

minulom roku bolo na 
Siovensku zabitých 
45 000 nenarode
ných detí. Uvedom
me si včas, že 
záležitosť vzniku ži
vota je posvätným už 
od jeho počiatku až 
do konca. Človek ne
má pravo siahať na 
život. Život je najväč
ší dar. Anjel vysvetlil 
Márii, ako sa stane 
Matkou Božou. Duch 
Svätý zostúpi na Te
ba... Počatie nového 
života je záležitosťou 
Ducha Svätého.

V príhovore o. 
biskup upozornil ve
riacich v súvislosti s problémom počatia, aby 
neverili na rôzne falošné rady ľudí, či nespráv
ne rady lekárov a tiež rôzne letáky, plagáty,
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Z a svä ten ie  
rodín SCovensfcjz 

v  0\[itre
Dňa 4.-5. júla 1994 v Nitre sa uskutoční 

zasvätenie rodín celého Slovenska Svätej Ro
dine.

Predbežný program: 4. 7. o 18.00 hod.
Slávnostné otvorenie sv. omšou o 19.00 hod.
Vystúpenie mládeže jednotlivých diecéz 

5.7. - o 9.00 hod. Duchovno - kultúrne 
pásmo prof. súborov s tematikou rodina 

9.45 Sprievod biskupov a kňazov 
Slávnostný vstup spieva starosloviensky 

zbor gr. kat.
10.00 hod. Sv. liturgia, počas ktorej bude 

obnova manželských sľubov.
Pred požehnaním sa vykoná zasväte

nie rodín celého Slovenska Svätej Rodine. Ilustračná snímka

Utorok, 3. mája tohto roku sa deň pre 
už nebohého titulárneho arcidekana Jo
zefa Soltysa začínal ako každý druhý - 
rannou sv. liturgiou. Začal nový deň netu
šiac, že ten dnešný už bude posledný, 
ktorý mu Pán Boh udelil v tomto pozem
skom živote Iste netušiac blízkosť konca 
sa po raňajkách pripravoval na nábožen
stvo. Holil sa holiacim strojčekom, ale 
už sa nedoholll. Oťažlevaf v  náruči svo
jej manželky, ktorá ho chránila pred pá- 
dom. Odišiel tiško, bez slova rozlúčky, 
bezbolestne. Bolesť ostala v srdciach 
najbližších, príbuzných a veriacich. Or- 
lovčanov, kde neúnavne pôsobil 44 ro
kov.

Vo štvrtok, 5. mája sa konala o 10. 
hodine roztúčka s nebohým v gr. kat. cer- 
kvi v Orlove.

O peknú a dôstojnú rozlúčku sa za
slúžili J. E. otcovia biskupi Ján Mirka a 
Milan Chautur, generálny vikár Ján Gaj
doš, vyše 40 duchovných I velké množ
stvo veriacich z Orlova, Andrejovky, S. 
Jastrabia, Kyjova, blízkeho i širokého 
okolia. Po ukončení kňazského pohrebu 
v sprievodé mládež® nesúcej zástavy, ob
razy, vence a kvety sa veriaci uberali za

c o q;
telom zosnulého až na koniec dediny. Tu

sv.prijimaniu,odslúžil velké množstvo sv, 
liturgii.

Jeho pozostatky sa uberali smerom k 
rodisku do Sabinova, aby tu boli uložené 
blízko rodného domu na cintoríne a vyč
kali na slávne vzkriesenie.

Aj tu ho čakalo veľa rodákov, ktorí

oháča sa prišli s nim rozlúčiť. Otec bis
kup Milan Chautur za účasti kňazov ukon
čil pohrebné obrady panychídou a 
zapečatením hrobu.

Týmto chceme vysloviť všetkým - ot
com biskupom, duchovným, I všetkým 
príbuzným, známym a hlavne veriacim, 
ktorí sa zaslúžili o peknú a naozaj dôstoj
nú rozlúčku s našim drahým oteckom, 
naše úprimné poďakovanie, zároveň pro
síme o modlitby pre nebohého, aby jeho 
duša čím skôr spočinula v lone nebeské
ho Otca, odkiaľ aj nám vyprosí nebeské 
Kráľovstvo.

Pán Boh vám zaplač 
za ......

y  D U C H O Y flO m  ž i v o t e  í i ie  j ú  mmrn
28. mája 1994 po prvýkrát prijali Eucharis

tického Krista dietky prešovskej farnosti. Iste 
tomu bolo podobne aj v ostatných farnostiach 
našej diecézy. Deti sa na toto prvé stretnutie s 
Ježišom veľmi tešili. Mnohé z nich napísali Je
žiškovi list, modlitbu o svojej velkej túžbe. Tieto 
deti, čisté ako ľalie s pomocou vlastných rodi
čov, kňazov, katechétov si obľúbili Pána Ježi
ša. Avšak vplyv sveta má velký dopad aj na ne. 
Kamarátky, kamaráti, spolužiaci z iných rodín 
majú často na nich nesprávny vplyv. Dôležité je 
v tomto období prvého sv. prijímania venovať 
pozornosť deťom nielen v príprave na túto uda
losť, ale predovšetkým po nej.

Istý mladík spomína na svoje prvé sv. prijí
manie.

Mamka, teta, alebo sestry chodievali spolu 
so mnou do chrámu každý večer. Iste aj toto 
neskôr spôsobilo, že som si Ježiša Krista natoľ
ko obľúbil, že chodievanie do chrámu pre mňa

nebolo povinnosťou, ale velkou radosťou zo 
stretnutia s mojím Pánom a priateľom.

Blížia sa prázdniny, čas dovoleniek, kedy 
sa všetci niekam rozutekáme. Nedovoľme, aby 
sa tento čas prázdnin stal prázdninami aj v tom 
duchovnom smere.

Milí rodičia, chodievajte s deťmi aj v tomto 
čase do chrámu. Tieto stretnutia so živým Kris
tom uskutočňujte aj v nádhernej Božej prírode. 
Rozprávajte sa so svojím Bohom a dávajte živý 
príklad svojim deťom. Zvlášť teraz v Roku rodi
ny. Udalosť sv. prijímania v rodine je velkou 
príležitosťou k intenzívnejšiemu dôvernému vzťa
hu nás i našich detí s Ježišom v modlitbe. Toto 
odporúčanie robíme na základe našej velkej túž
by, aby vaše rodiny prekvitali radosťou, velkou a 
hlbokou vierou, odovzdanosťou sa Bohu v trápe
ní i v žiali, vo chvíľach pokoja a lásky. To vám 
vyprosuje od nášho dobrotivého Otca redakcia 
Slovo.

O d i š i e l
u p r o s t r e d

p o v i n n o s t i
26. apríl bol dňom, ktorý sa začínal vo 

farnosti Kyjov v smutnej atmosfére. O 10. 
hodine bol pohreb chlapčeka, ktorý ako 4 
a pol ročný zomrel pri autonehode. Hoci 
bolo krásne slnečné počasie, pohľad na 
smútočný sprievod bol naozaj smutný i 
napriek kvetom a dievčatám oblečeným v 
bielom, čo svedčilo o mladom živote od
chádzajúceho.

Ale to nemala byť jediná zlá udalosť. V 
sprievode pred truhličkou kráčal už po 
mnohý-mnohýkrát aj kyjovský pán kantor 
Michal Farkaš. Keď mu prišlo nevoľno,nik
to z prítomných, čl neprítomných netušil, 
že táto jeho cesta do chrámu Božieho 
bude posledná. Srdcová nevoľnosť ukon
čila jeho plodný život. Ešte len pred týž
dňom sme mu v cerkvi spievali Mnohaja 
llta, keď 17. 4. sa dožil svojich 73. narode
nín. Blahoželali sme mu a priali ešte mno
hé roky, aby ešte veľa mohol spievať na 
slávu Božiu. A iba náš Spasiteľ v tom čase 
vedel, že o pár dní práve v blízkosti chrá
mu - do ktorého tak rád chodil a v ktorom 
túžil zomrieť - si ho povolá na večnosť.

Bola to neradostná správa a zasiahla 
iste každého Kyjovčana. V nebohom sme 
stratili človeka, ktorý dlhé roky venoval 
cerkovnému spevu. Napriek problémom, 
ktoré mal s hlasivkami (podstúpil aj operá
ciu), neúnavne 38 rokov viedol spev po
čas bohoslužieb i počas odpustov u nás i 
v okolí.

O dôstojnú rozlúčku dňa 28. apríla sa 
zaslúžili otcovia duchovní ThDr. Podha- 
jecký, o. Šoltys, o. Lucák, o. Halko a 
miestny duchovný o. Lizák.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku v modlitbách. Teba Bože, pro
síme, buďmílostivý jeho duši. Vičnaja jemu 
pamjať! o. Leontín LIZÁK

Na pamiatku prvého svätého prijímania



LITURGICKY KALENDAR
23.jún, štvrtok, Agripina, mučenica

Menlivé časti z dňa o apoštoloch a o sv. 
Mikulášovi. Tropar: Svätí apoštoli. Boh večná 
pravda. Kondák: Neohrozených kazateľov. 
Sláva. Svätý bol si v Myrách. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen: Po celej zemi. Spravod
livý sa teší. Prijímanie: Po celej zemi. Vo 
večnej pamäti. Alebo menlivé časti o mučeni
ci. Tropar: Ježiš, tvoja ovečka Agripina. Slá
va. Kondak: Zhromaždili sme sa. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: Obdivuhodný je 
Boh. Prijímanie: Plesajte, spravodliví. Ef 5,
6-15; Nech vás nik nezvedie prázdnými reča
mi. Jn 12, 1-11; šesť dní pred Veľkou nocou 
prišiel Ježiš do Betánie.

24.jún, Narodenie sv. Jána 
Krstiteľa, patrón katedrálneho 

chrámu, slávnosť
Rúcho biele. Antifóny: Dobroreč, moja du

ša. Chváľ, moja duša. Alebo: Dobre je. Pán 
kraľuje. Tropar: Prorok a predchodca Pánov. 
Sláva: kondák: Neplodná matka. I teraz: pod
ľa predpisu. Prokimen: Spravodlivý sa teší. 1. 
Jn 2, 12-17; A svet sa pominie, aj jeho žia
dostivosť. Lk 1,18-14: 57-58. 66-80; Čím len 
bude tento chlapec? Namiesto Dôstojné je sa 
spieva: Zvelebuj, moja duša, vzácne narode
nie. Prijímanie: Vo večnej pamäti. Slávnosť 
ruší pôstnu povinnosť.

25.jún, sobota, Febrónia, mučenica
Menlivé časti z dňa o všetkých svätých. 

Tropar: Apoštoli, proroci a mučeníci. Sláva i 
teraz. Kondák: Ako svoje prvotiny. Prokimen: 
Radujte sa, spravodliví. Prijímanie: Plesajte, 
spravodliví. Alebo menlivé časti o mučenici, 
ako 23,júna. Ef 5, 25-33; Muži, milujte man
želky, ako aj Kristus miluje Cirkev. Jn 12, 
44-50; Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi 
povedal Otec.

26.jún, Piata nedeľa po ZSD, 
Dávid Solúnsky, úctyhodný

Rúcho biele, radový hlas je štvrtý, ev. na 
utierni je piate. Antifóny nedeľné.Tropar: Keď 
sa učenice. Sláva. Kondák: Môj Spasiteľ. I 
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Aké velké 
sú tvoje diela Pane. Rim 6, 3-4. 8-11. Keď 
zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď 
žije, žije Bohu. Jn 10, 22-30; v Jeruzaleme 
boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Prijí
manie: Chválte Pána.

27.jún, pondelok, Samson, 
úctyhodný

Menlivé časti z dňa o anjeloch. Tropar: Voj
vodcovia nebeských vôjsk. Sláva. Kondák: 
Vojvodcovia nebies. 1 teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Vetry sú tvojimi poslami. Prijíma
nie: Vetry sú tvojimi poslami.,Alebo menlivé 
časti o úctyhodnom. Tropar: Úctyhodný otec 
Samson. Sláva, kondák: Odel si svoju dušu.

I teraz: podľa predpisu. Prokimen: V Páno
vých očiach. Prijímanie vo večnej pamäti. Ef 
6, 1 -9; A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k 
hnevu. Jn 13, 31-35; Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa milovali navzájom.

28.jún, utorok, Cyrus a Ján, 
nezištní pomocníci

Menlivé časti z dňa o sv. Jánovi Krstiteľovi. 
Tropar: Pamiatku spravodlivých. Sláva. Kon
dák: Dnes neplodná. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Spravod
liví sa teší v Pánovi.
Ef 6, 10-17; Upev
ňujte sa v Pánovi a v 
sile jeho moci. Jn 14,
12-17; Ak ma miluje
te, budete zachová
vať moje prikázania.

29.jún, streda, 
Peter a Pavol, 
apoštoli, sláv

nosť, 
prikázaný svia

tok
Antifóny: Dobro

reč, moja duša.
Chváľ, moja duša.
Alebo: Dobre je. Pán 
kraľuje. Tropar: prví 
medzi apoštolmi.
Sláva. Kondák: Do 
svojich blažených 
príbytkov. I teraz: 
podľa predpisu. Pro
kimen: Po celej ze
mi. Gal 1.11-13.
15-30; pripomíname 
vám, že evanjelium, 
ktoré som vám hlá
sal, nemá ľudský pô
vod. Mk 8, 27-30; Ty 
si Mesiáš. Namiesto 
Dôstojné je sa spie
va: Zvelebuj, moja 
duša, pevnú skalu 
Petra. Prijímanie: Po celej zemi. Myrovanie.

30.jún, štvrtok, Zbor dvanástich 
apoštolov, záväzná spomienka

Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropar: Svätí 
apoštoli. Sláva. Kondák: Neohrozených kaza
teľov. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: Po 
celej zemi. Ef 3,8-12; Prosím, aby ste neocha
bovali. M k 3 ,13-19; Ustanovil Dvanástich, aby 
boli s ním. Prijímanie: Po celej zemi.

I.jú l, piatok, Kozma a Damián, 
lekári a divotvorcovia, prvý piatok
V prípade, že sú patrónmi chrámu. Antifó

ny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropar: Svätí divo- 
tvorci. Sláva. Kondák: Preslávni lekári. I

teraz: zvyčajne. Prokimen: Svätým a sláv
nym mužom. Prijímanie: Plesajte, spravodli
ví. Ináč menlivé časti zo slávnosti Najsv. 
Srdca Spasiteľa. Antifóny: Aké milé sú. Osla
vovať ťa budem. Vchod: Poďme, pokloňme 
sa...ty nás miluješ celým srdcom. Tropar: Vo 
svojom Najsvätejšom Srdci. Sláva i teraz. 
Kondák: Svoje najsladšie Srdce Spasiteľa. 
Prokimen: Tvoje meno budem zvestovať. Flp
1, 8-14; Modlím sa za to, aby vaša láska

čoraz viac rástla v pravom poznaní. Jn 16, 
1-7; Toto som vám povedal, aby ste sa nepo- 
horšovali. Namiesto Dôstojne je sa spieva: 
Zvelebuj, moja duša, Srdce Spasiteľa. Prijí
manie: všetky končiny zeme.

2.júl, sobota, Uloženie rúcha 
presvätej Bohorodičky 

v blachernskom chráme
záväzná spomienka, rúcho biele alebo 

modré. Antifóny: Dobroreč, duša moja. 
Chváľ, duša moja. Tropar: Panenská Boho
rodička. Sláva i teraz. Kondák: Darovala si 
nám. Prokimen: Velebí moja duša. Fim 1,
7-14; Mal som totiž velkú radosť a útechu z 
tvojej lásky. Lk 10, 38-42; Mária si vybrala 
lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Prijíma
nie: Vezmem kalich spásy.

3.júl, Šiesta nedeľa po ZSD, 
Hyacint, mučeník

Rúcho biele, radový hlas je platy, ev. na 
utierni je šieste. Antifóny: nedeľné. Tropar: 
Veriaci, oslavujme. Sláva. Kondák. Do pod
svetia si zostúpil. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Pane, ty nás zachováš. Rim, 12, 
5-16; Nenávidťe zlo, lipnite k dobru. Mt 9,1 -8; 
Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Prijíma
nie: Chválte Pána.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

PROGRAM GRÉCKOKATOLÍCKYCH 
BOHOSLUŽIEB NA ODPUSTE V LEVOČ11994

Sobota, 2.júla
9.00 - spoveď

10.00 - svätá liturgia
13.00 - mariánsky moleben, mládežnícky 

program
15.00 - svätá liturgia
16.30 - svätá liturgia mládežnícka
18.00 - svätá liturgia s účasťou o. biskupa
19.30 - večiereň

22.00 - Križová cesta na Mariánskej hore 
(o.biskup Mons.Milan Chautur)

24.00 - svätá liturgia v Minoritskom chráme
Nedeľa 3.júla

4.00 - svätá liturgia (Minoritský chrám)
7.00 - slávnostná gréckokatolícka svätá li

turgia (na Mariánskej hore)
10.00 - slávnostná svätá liturgia v Minorits

kom chráme v Levoči

Ilustračná snímka S. Písecký



Príbeh
spod

Litmanovskej
hory

Bocian, bocian, dones mi m a
mu - je  podtitul kn ižky Príbeh spod 
Litm anovskej hory, ktorá práve v y 
chádza vo vydavateľstve Janeva v 
Liptovskom  M ikuláši.

Autorka M onika Tančáková, 
ktorá d lhodobo prepožič iava svoje 
pero na propagáciu Sm utného 
Kráľovstva - Detského dom ova v 
Štóse, napísala na pozadí tretieho 
výročia  Litm anovských udalostí 
skutočný príbeh o opustenom  die
ťati a rodine, ktorá ho neskôr prijí
ma do výchovy.

Nepredbiehajm e však, lebo 
tým už signa lizu jem e m ožný druhý 
diel, ktorý im spolu píše život sám.

Príbeh spod L itm anovskej hory 
si ako štvrtý titu l spom ínanej autor
ky m ôžete objednať priam o u nej, 
na  adrese:

M onika Tančáková, Letná 12, 
064 01 S tará Ľubovňa v orien tač
nej cene 35,-Sk + poštovné. Ponu
ka znie aj na básnickú zbierku pod 
názvom  Dobre mi je  v tichu. Cena 
3 7 ,-Sk.

Časť výťažku z predaja týchto 
kníh sa autorka zaviaza la pouká
zať Detském u dom ovu v Štóse.

N o v á  p r e da jňa  
Spo lku  sv. Vo j techa

V  Snine, na hlavnom  nám estí 
Centrum , bola v nedeľu, dňa 1. m á
ja  o tvorená a posvätená nová pre
dajňa Spolku sv. Vojtecha. Možno 
v nej zakúpiť kosto lné potreby, or
náty, košele pre kňazov i m in ištran
tov, um elecké predm ety ako 
darčeky, drevorezby, ozdobné krí
že a krížiky, ružence, m odlitebné 
knižky, potreby pre ž iakov na vyu
čovanie náboženstva, tlač ivá pre 
fary... sr. Kovaľová

vedúca predajne

Gréckokatolícky
dvojtýždenník

08001 PREŠOV 
tel.: 091/237 83

Podávanie novinových zásielok
Dovolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice, č.j. 2542 - PTTM - 93, zo dňa 8.9 .1993

Ohnivko, ktoré nás spája s Bohom
Hádam nikdy sme to nepotre

bovali vedieť tak naliehavo, ako 
dnes, že púť tejto planéty časom 
nie je odkázaná ien na človeka.

Dnes, keď sa tak ako máloke
dy predtým bojíme o budúcnosť 
svojho rodu, keď sme vynašli a 
vyrobili zbrane, ktorými sme 
schopní spáchať samovraždu 
planéty - dnes potrebujeme na
liehavo vedieť, že náš osud nie je 
len ľudskou záležitosťou, že sme 
mocným Kristovým slovom za
pojení do programu milujúceho, 
všemohúceho Boha, ktorý má 
moc Kristovo Posolstvo do de
tailu naplniť.

Akýkoľvek slabý by bol Kris
tov zástupca na zemi, vždy zos
táva zárukou, že ľudstvo nemusí 
mať strach, že vo svojich deji
nách nezablúdi, lebo ich smer a 
vyvrcholenie neurčuje nik men
ší, ako všemohúci Boh, ktorého 
slovom sú na seba napájané 
všetky tajomstvá lásky.

Takéto je i tajomstvo, ktoré 
hovorí o epochálnej, či vesmírnej 
veľkosti svätého Petra a svätého

Pavla. Smer, ktorí dali - verní Kris
tovmu Posolstvu - našim dejinám, 
je jediný, ktorýdáva istotu a nádej. 
Ohnivko reťaze, ktorým mocou 
Kristovho slova napájajú ľudstvo 
na tento smer, zaručuje, žeani ten
to, na prvý pohľad havarijný stav 
dejín, ktorý prežívame, nám neu
berá pôvodné šance vybudovať 
Novú zem, ktorá nám bude nielen 
jedinýmspoločnýmdomovom,ale 
vktorej sa nájdeme v úplnej jedno
te a láske.

Nie sme tu teda sami. Keď raz 
prišiel na tento svet Kristus, ni
kdy už nezanechá svojich bratov 
v nijakej beznádeji, ani havarijnej 
náhode. Proti svojej vlastnej hlú
posti a vlastnej zlobe máme tu je
ho Slovo ako bezpečnú záruku. 
Čím bude človek vzdelanejší a kul
túrnejší, tým viac sa bude musieť 
vracať k tejto velkej a jedinej istote.

Len aby sme mali odvahu pri
jať celé Zjavenie pravdy i vtedy, 
keď hovorí o nepochopiteľných 
oblastiach, prevyšujúcich naše 
poznanie.

Z myšlienok o. J. PORUBČANA

RA D O S Ť  PRE RADOSŤ
Vážení a milí naši čitatelia!
Zlý stav slovenskej ekonomiky sa 

negatívne prejavuje aj na odbere kato
líckej tlače, novín a časopisov. Takmer 
bez výnimky pocítili túto skutočnosť 
všetky vydavateľstvá. Pokles odberu 
niektorých periodík bol tak velký, že ich 
vydávanie bolo priam ohrozené. Netají
me sa tým, že donedávna aj naša re
dakcia sa borila s nemalými finančnými 
ťažkosťami, ktoré ale na prelome rokov 
1993/94 sa z väčšej časti podarilo elimi
novať. Oproti minulému roku sme zare
gistrovali zastavenie poklesu a mierny 
vzostup čitateľov. Odber by bol podstat
ne vyšší, nebyť toho, že pri prevzatí 
distribúcie od PNS nám neboli vydané 
zoznamy adries odberateľov. A tak ok
rem ostatných redakčných povinností, 
ktorými žijeme, stále nosíme vo svo
jom srdci túžbu, ako dostať časopis 
Slovo čo do najviac rodín. V podstate 
náklad 12 500 ks výtlačkov v dnešnej 
dobe nie je na zahodenie, ale aj tak si 
myslíme vzhľadom na tradíciu a počet 
gréckokatolíkov na Slovensku, že by 
mohol byť o čosi vyšší. Kvôli tomu sme 
sa rozholi pre: "Urobte radosť nám, 
sebe aj iným".

Dajte pekný darček svojim blížnym, 
pomôžete tým zvýšiť náklad časopisu 
Slovo. Získate takto šancu zdarma ab

solvovať zájazd s náboženskou temati
kou, ďalší desiati dostanú ceny, a každý 
z Vás získa od nás malú pozornosť. 
Predplaťte časopis Slovo na II. polrok 
1994 ( 48,- S k ) tomu, o kom si myslite, 
že by ho mohol zaujať a možno i formo
vať. Na poštovej poukážke na mieste 
odosielateľa uveďte plnú adresu toho, 
komu chcete časopis Slovo predplatiť. 
Týmto činom urobíte trojnásobnú ra
dosť. Sebe, nám i nášmu novému čita
teľovi. Za predpokladu, že príslušnú 
sumu uhradíte poštovou poukážkou ty
pu C na adresu: Gréckokatolícky dvoj
týždenník Slovo, Hlavná 8, 080 01 
Prešov. Do správy pre prijímateľa na
píšte vašu plnú adresu a symbol "Ra
dosť pre radosť". Zlosovanie sa usku
toční začiatkom mesiaca júla. Aby ste 
boli zaradení do zlosovania, včas 
uhradte predplatné. Najneskôr do kon
ca júna 1994. Výhercov zlosovania zve
rejníme v prvom júlovom čísle časopisu 
Slovo 13/94. Pri takto objednaných vý
tlačkoch pri prvej expedícii novým od
berateľom priloženým listom oznámi
me, ako sa stali našimi čitateľmi. Máme 
nádej, že aspoň polovica z vás urobí 
"Radosť pre radosť". V takom prípade 
piati zo všetkých vylosovaných poces
tujú zadarmo do sveta.

Vaša redakcia


