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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
'H /ÍW Z /4 7 ^
(K 45. výročiu kňazskej chirotónie
otca biskupa M ojis. Jána Hirku)
Ešte aj pri odchode z tohoto sveta sa vraciame k detstvu a k
mladosti. Pupočnou šnúrou sme pripútaní k rodu i k tomuto svetu, k
domu, kde sme sa narodili, k ľuďom, k dedine, potoku, stromom,
slnku. I starí ľudia pri odchode majú často na jazyku slovo: mama.
Čas je iba veľkým kúzelníkom. Vyťahuje z klobúka to, čo ani
nebolo!
Je čas návratu.
Pre nášho otca diecézneho biskupa Mons. Jána Hirku je to návrat
k 31. júlu 1949.
Víchor zvonov na Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove zvestuje
radostnú správu: chirotóniu novokňazov. M edzi nimi je aj on. Dnes
sa stane kňazom. Všetko vznešené, sväté, ale i tajomné sa naň spúšťa
ako májový dážď, ako ranná rosa, ale aj ako váha n eb ies! Dnes sa
musí stať iným, novým človekom. Vchádza do nového sveta, ako sa
vchádza do nekonečných hôr. Je to pocit radosti i šťastia, ale aj pocit
strachu a úzkosti. Les je zamínovaný. Okolo salaša sa potulujú vlci.
Symbolika sa presúva do reality. A k by mu dnes - 31. júla 1949 - Pán
bol ukázal, čo ho čaká, asi by nebol mal sily ľahnúť si na zem pod
ruku svätiaceho otca biskupa Vasila Hopku.
Ešte nikto nevidí, čo sa tu o 9 mesiacov stane. Nikto netuší, že je to
posledná vysviacka gréckokatolíckych kňazov až po rok 1969. Zvony
vyzváňajú radosťou, ale v uliciach Prešova je už vyznačený dom, kde
týchto novosvätencov odpíšu, kde spochybnia ich kňazstvo, kde ich
zapíšu do falošných matrík.
Padajú lešenia. Kandidát kňazstva Ján Hirka opúšťa Vysokú školu
bohosloveckú v Prešove, je j seminár, ktorý o p á r rokov zmizne zo
stredu mesta, opúšťa Bohosloveckú fakultu KU v Prahe, svoje Abramovce, svojich rodičov, domy i polia a vstupuje do katedrály ako do
pasce, ktorú ešte nevidí, ale v tele ju u ž cíti. Vstupuje pred oltár, padá
pred Majstrom, ktorý je skrytý v Eucharistii, a hádam v najhlbšom
záchveve svojej duše zacíti aj tragédiu, ktorá čaká jeho cirkev, ale aj
jeho osobne. Bože, aká to ťarcha, ale aká milosť! Veď Majster
vystupo val na kríž p o rebríku Kvetnej nedele.
Už leží na zemi. Jeho duša sa vracia do detstva, domov, tam, kde
má korene, ale súčasne cíti, ako sa dvíha, ako ho preniká akési
Žiarenie, a keď sa naň vložia biskupove ruky, cíti, akoby sa čosi v ňom
otvorilo a on padal do neviditeľných láskavých rúk. Cíti, že sa stal
novým stvorením, novým človekom. V túto chvíľu mu Boh napísal do
duše scenár, ktorý sa mal stať skutočnosťou. Touto vysviackou sa
začínalajeho ľudská kalvária: väzenie, post robotníka, vyšetrovania,
sledovania štátnou políciou, šikanovania a neskôr ako ordinára
permanentná blokáda a paralyzovanie jeho činnosti štátnymi orgán
mi. No Pán ako jediném u z katolíckej hierarchie mu dožičil zažiť
cyklus Majstra Ježiša: kalváriu i vzkriesenie.
Jeho ekiskopát tvorí kontinuitu s jeho 31. júlom 1949. Ako jediný z
tých, ktorých poznačila zničujúca ruka nepriateľov božích, tu stojí a

počuje hlas Pánov. "Musíš reprezentovať tých, ktorí ťa predchádzali
a ktorých umlčali k smrti. M usíš byť lepší, veľkodušnejší, láskavejší
ako oni. Oni ti dali príklad, ale ty m usíš ísť ďalej. M usíš otvárať nové
cesty novým generáciám, m usíš sa naučiť ich reč, lebo mnohí mate
rinskú reč zabudli, musíš vidieť do ich dobrých i nakazených duší. Ty
si ich sukcesor, ty si prežil ľudské peklo, ústrky i poníženia. Nikoho
neponižuj, nikoho neodvracaj, lebo ty si navracač boží, nech niet previ
nilca, ktorému by si neodpustil, lebo aj tvoj Majster odpustil aj najväč
ším hriešnikom, nech ťa nikto nepredstihne v láskavosti a úsmeve, v
miernosti a pokore, lebo aj teba pokorili. Ty si prešiel všetky úseky týchto
ciest. Ty si posledný z tých, ktorí sa v otvorenom ringu pasovali s
nepriateľom, a zvíťazil si. Odreniny nie sú mínusom, ale plusom.
N áš apostolicus sa vracia o 45 rokov späť - k 31. jú lu 1949. Jeho
scenár sa naplnil. V jeh o duši klokotá minulosť, prítomnosť, aj
budúcnosť a vo všetkých týchto časových prúdeniach je ten istý Pán
neba i zeme, jeh o Pán a jeh o i náš Boh.
Práca, ktorú vykonáva, nie je v jeh o vinici. Je vo vinici Pánovej.
Prosíme všetci, ktorí sme sa z rozhodnutia božieho dostali do
vinice, ktorú on spravuje, aby nás všetkých predstihol vo všetkom,
ale najmä a predovšetkým v láske, lebo láska pochádza z Boha a bez
lásky sme my všetci i celý svet stratení.
M ons. J o z e f TÓTH
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Pane, zachráň ma
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Liturgické spevy o primá
te sv. Petra apoštola
4
Tvoja vôl a nech je vôľou Otca,
tvoje srdce roztvorené ako obloha,
tvo je oči ožiarené slávou ä velebou,
dielam i nášho Stvoriteľa.
J v é je kŕúky ri&ch sú p evn š
a Ttečh s m e n fjd k Bohu.
c "ľV .
Ygéfko tvoje nech je Jeho.

Sútaž Radost pre radost
Všetkým vám oznamujeme, že súťaž Radosť pre radosť č .
12/94 na získanie ďalších odberateľov Slova predlžujeme. Ter
mín zaslania poštovej poukážky je až do 30. augusta 1994.
Dovtedy môžete získať ďalších vašich známych za predplatite
ľov a čitateľov Slova. Výhercov súťaže uverejníme v čísle 18/94.
Redakcia

Verný Bohu a Cirkvi
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Rok rodiny - signál
k pokániu
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Prichádzam, Pane
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Slovo súťaž
a výhercovia
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Situácia katolíckej
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a Hercegovine
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Vyhlásenie k Roku
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Vysviacka nového kláš
tora baziliánov
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Duchovný život grécko
katolíkov v Poprade
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O pýche
© Ako poznať a liečiť pyšného? - Poznať
ho podľa toho, že snaží sa o povýšenie.
Pýcha sa lieči vierou v túto pravdu: Boh
pyšným odporuje, ale pokorným dáva mi
losť (Jak 4, 6). K tomu treba poznamenať,
že nikto sa nemôže vyliečiť z tejto náruži
vosti i keby sa ako bái, že bude odsúdený
s pyšnými, kým sa celkom nezriekne túž
by po sláve, podobne ako sa niekto nemô
že odnaučiť od nejakého dialektu alebo
spôsobu rozprávania alebo i od nejakého
iného prejavu, kým neprestane nielen
podľa toho robiť, ale aj zaujímať sa o to.

© Lepšie je byť hlúpym ako pyšným,
lebo hlúpy prejavuje iba svoju nerozum
nosť ako nedostatok rozumu, pyšný
však - čo je horšie - prejavuje nerozum
nosť spolu so šialenstvom. Hlúpy je zlo
pre seba samého, ale pyšný je aj pre
iných utrpením. Pýcha sa rodí z neroz
umnosti.

Sv. Bažil Veľký

Sv. Ján Listvičník

Chvíľa s neznámym
profesorom
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Sv. Ján Zlatoústy

Sv. Ján Zlatoústy

Sv. Bažil Velký

© Pýcha je zapretie Boha, zoznámenie sa
s diablom, pohŕdanie lúd’mi, matka skazy,
znamenie neplodnosti duše, útek od Božej
pomoci, prameň hnevu, bašta démonov,
úschovňa hriechov, príčina nelásky.
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© Matkou všetkého zla je prázdna slá
va a pýcha,

© Nič nie je kresťanskej duši tak nepri
rodzené ako pýcha.

Sv. Bažil VelVý

Liturgický kalendár

Sv. Ján Zlatoústy

© Opakom pýchy je pokora. Čo je to
pokora a ako ju získať? - Pokora je v
tom, keď každého pokladáme za lepšie
ho od seba podľa príkazu apoštola (Fil 2,
3). Získať ju môžeme tým, že máme v
pamäti slová Pána: Učte sa odo mňa,
lebo som tichý a pokorný srdcom (Mt 11,
29). Pán to často a rôznymi spôsobmi
ukázal a učii. Poníženosť sa získava sil
nou nádejou v jeho prisľúbenie: Kto sa
ponižuje, bude povýšený (L k1 4 ,11). Po
tom, keď sa horlivo opakujú úkony poko
ry rozjímaním a cvičením pri každej
príležitosti. Ako to býva v každom ume
ní, aj zvyk poníženosti získame iba s
námahou a stálym cvičením.

© Je potrebné vedieť, že najťažšia vec je
sám seba poznať a ovládať sa. Sebaláska
je ľuďom vrodená a mnohí kvôli nej ustu
pujú od pravdivého úsudku o sebe.

Nová básnická zbierka
Jána Besterciho
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"Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a išiel k Ježišovi. Ale keď
videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: Pane,
zachráň mal"
Mt 14, 29-30
Tejto obdivuhodnej udalosti, ktorá sa
odohrala na hladine Genezaretského ja 
zera, predchádzali nie menej obdivu
hodné udalosti prvého zázračného
rozmnoženia chleba, keď apoštoli vlast
nými rukami Kristom požehnaných a
rozmnožených päť chlebov a dvoch rýb
rozdávali hladnému zástupu, ktorých
tvorilo asi päťtisíc mužov ok
rem žien a detí. Ježiš svojich
apoštolov nenechal ani na
chvíľu v sladkom opojení a
nadšení zo svojho zázračné
ho činu, ale im hneď prikázal
preplaviť sa na druhý breh,
kým on rozpustí zástupy.
A kedže sa už zvečerilo a
fúkal silný protivietor, posád
ka lode na čele s rybárskym
majstrom - Petrom dostala
príležitosť poriadnej driny s
veslami v rukách proti hrozi
vým vlnám a vetru v tmavej
noci. A Ježiš v tom istom ča
se takmer po celú noc sa
utiahol sám na vrch modliť
sa. Čo sa modlil, ako a za
koho sa modlil, to sa m ôže
me len domnievať a predpo
kladať, že sa modlil i za
svojich blízkych spolupra
covníkov - apoštolov, ktorí sa
práve namáhali na rozbúre
nom mori.
A keď skončil modlitbu
nadránom, ešte za šera krá
čajúc po hladine mora, blížil
sa k nim. Údiv a hrôza, ktorá
ich zachvátila pri pohľade na postavu
človeka kráčajúceho po hladine mora
ako po pevnine, vytlačila z ich hrdiel
výkrik: "mátoha", na čo sa im Ježiš hneď
ozval: To som ja, nebojte sa! Evanjelista
Matúš, okrem evanjelistov Marka a Já
na, popisuje ako jediný ešte aj udalosť s
apoštolom Petrom, ktorá nám poslúži k
hlbšej úvahe.
Peter so svojím typicky cholerickým
temperamentom podliehal často strie
daniu nadšenia a depresií. Viacero
miest vo Svätom písme nás o tom pre
svedčuje. A hovorí o tom aj tá dnešná.
Peter ešte pred pár hodinami plný
nadšenia, úžasu, radosti roznáša chlieb

a ryby pomedzi prázdne zástupy, ale po
chvíli je sklamaný z núteného odchodu
a beznádejného veslovania proti vetru.
V strachu vykríkne spolu s ostatnými,
keď zbadá v šere rána postavu na hladi
ne, ale keď počuje Kristov hlas, zachváti
ho opäť náhla radosť a ozýva sa k Ježi
šovi: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som

prišiel k tebe po vode, na čo mu Ježiš
povedal: Poď!" Peter neváha vykročiť z
loďky, keď počuje Kristov hlas, díva sa
na neho a jeho nohy stoja pevne na
vode. Nedíva sa na vodu, na peniace sa
rozvírené vlny, ktoré ešte pred chvíľou
boli pre neho hrozbou a chceli ho pohltiť.
Nemyslí na hĺbky pod nohami, nebojí sa
ani búrky, ani príboja hrozivých vín.
Oni totiž nezmizli, všetko to nebezpeč
né existuje nadálej okolo neho, ale stra
tilo to charakter hrozby. On nad tým
všetkým stále stojí.
Drží ho totiž dôvera, že ten, ktorý ho
zavolal k sebe po vode, je Pánom a
vládcom nad všetkým - dokáže rozmno
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žiť chleby a ryby, dokáže stáť na vode,
dokáže utíšiť búrku, a preto aj on môže
k nemu kráčať po hladine mora ako po
pevnej ceste. No len čo Peter prenesie
svoj zrak z postavy Ježiša na seba, na
práve sa valiacu morskú vlnu, veternú
víchricu okolo seba a začne pochybo
vať, či sa udrží, vtedy sa práve začína
ponárať pod hladinu, začína sa topiť,
hoci je už takm er na dosah ruky pri Kris
tovi. A vtedy ostala Petrovi jediná šanca
- výkrik: "Pane, zachráň ma!" Ježiš hneď
vystrel ruku a povedal mu: "Maloverný,
prečo si zapochyboval?" Potom obidva
ja vstúpili do loďky a vietor utíchol. Vše
tci sa mu klaňali a vraveli: "Naozaj si
Boží Syn."
A teraz sa pozrime sami na seba. Ne
podobáme sa v našich životných situá
ciách cholerickém u Petrovi? Kto z nás
by nezapochyboval v takej situácii ako
on. Ježiš žiada od Petra neobyčajnú vie
ru a dôveru, ktorá za žiadnych okolností
nepochybuje o Božej moci a vopred sa
postará o jej pevný základ v tom, čoho
bol aj Peter očitým svedkom - zázrakom
rozmnoženia chleba a chôdzi po vode.
Aj my sme boli a sme svedkami veľkých
Božích skutkov, Božích zázrakov i v na
šom osobnom živote, v našich rodinách,
v spoločnosti, v národe, ktoré mohli
upevniť našu vieru i dôveru v Boha a
predsa pochybujeme, obzeráme sa po
všeličom možnom, hľadáme svoje istoty
a záchrany inde než v Bohu a tak sa
topíme v mori svojich problémov. Aj
dnešná situácia u nás doma i vo svete
sa podobá na hrozivo rozbúrené more,
kde silný protivietor síl zla marí naše
námahy napredovať a zorientovať sa do
správneho kurzu na šťastné pristátie. V
takejto situácii raného šera, hmly, vlno
bitia a víchrice všetkých našich problé
mov je aj pre mnohých nás postava
približujúceho sa Krista iba "mátohou",
ako ju nazvali aj samotní apoštoli.
Povzbuďme sa preto príkladom Petro
vej odvahy vykročiť v dôvere na hladinu
našich problémov s pevne upretým zra
kom na Krista a nespúšťajme ho ani na
chvílku z očí. Ak nestratíme túto dôveru
v akýchkoľvek nepriaznivých okolnos
tiach, Ježiš vstúpi aj do lodičky nášho
života, utíši more, pokloníme sa mu a
všetci vyznám e: Naozaj si Boží Syn. A
ak by predsa ešte niekto z nás pochybo
val a začal sa topiť, nech nezabudne
vykriknúť ako Peter: Pane, zachráň ma!
o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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nej cirkvi sú to sv. M artin, sv. Klement a
sv. Silvester, ktorého pamiatku naša grécI kokatolícka cirkev si pripomína 2. janu
ára. Sv. Silvester bol pápežom v roku 311.
Na počesť tohto svätca a pápeža na utiemi
spievam e chválospev: Otec biskup Silves
ter, veriacich si usmernil svojím učením a
tolm i upevnil si zákony blúdiacich a pre
odohnal tmu bludov. Týmto počínamím si
stupujúcich zákon, naučil sa čnostném u
sa ukázal ako ohnivý stĺp a predseda! si
životu, ty si základ viery". V inej piesni
provinciálnej synode (str.507, minea).
spievam e: H lavného a prvého apoštola,
učeníka Ježiša, ktorý o sebe povedal "ja
V m inei je 18. februára pam ätný deň sv.
som pravda", veľkého Petra oslavujem e a
L eva Veľkého, pápeža, ktorého oslavuje
bozkávam e jeh o okovy. H lava apoštolov,
m e touto bohoslužobnou piesňou: Čím ťa
blažený Peter, Rím si neopustil, k nám si
m ám e volať? Bohom osvietený? Hlavou
prišiel svojim i úctyhodným i okovam i,
katolíckej cirkvi K ristovej? Kazateľa
ktoré si nosil, apoštol, ktorý si sadol na
pravdy, pevný základ a staršinu hlavy cti
prvý biskupský stolec (M inea, 518s).
hodnej synody. Ty si bol nástupcom na
katedre ctihodného Petra a jeho prven
Viackrát sa apoštol Peter v týchto modlit
stvom obohatený zatvoril si ústa bludá
bách nazýva predstaveným apoštolského
rom (M inea, 533s). Sv. m učeníka pápeža
zboru. Na večiemi pred sviatkom Petra Pav
K lim enta oslavujem e v pam ätný deň 25.
la spievame: "Akými vencami chvál mali by
novem bra spevom : Peter, hlava apošto
sm e ozdobiť Petra ako predstaveného a hla
lov, ustanovil ťa za svojho dôstojného ná
vu cirkvi (Modl. a spevy, 512s). V ďalšom
stupcu a po ňom si vynikajúco riadil
speve apoštola Petra oslavujeme: Trojná
cirkev. A na utiem i ho oslavujem e: Otče,
sobnou otázkou "Peter, miluješ ma?" napra
bol si učeníkom Petra, hlavy, a na jeho
vil Kristus trojnásobné Petrovo zaprenie.
skale si vybudoval seba ako ctihodný ka
Preto aj Peter odvetil znalcovi sdc: "Pane, ty
m eň, ty, ktorý si vždy zaslúžiš pochvalu.
všetko vieš, ty všetko prenikáš. Ty vieš, že
V ystúpil si na kam eň viery, m učeníku a
ťa milujem." Preto mu Spasiteľ prikázal:
ukázal si sa nepodajným tvojím protivní
"Pas m oje ovce, pas m ojich baránkov i celé
kom , ktorí ťa pokúšali. B ol si novým Pet
stádo, ktoré som vykúpil svojou krvou
rom a predstavil sa ako nástupca na
(Modl. a spevy, 5 1 3 - 5 14s).
Petrovom stolci a všetkým svojím učením
U vedené slová z m iney, z bohoslužob
si usm erňoval (M inea, 472s).
nej knihy, vynikajúco svedčia o tom, že
V šetky tieto uvedené bohoslužobné spe
gréckokatolíci svojim i bohoslužobným i
vy dokazujú a každého m usia presvedčiť,
spevm i oslavujú apoštola Petra ako hlavu
že gréckokatolícka cirkev bola vždy veľ
apoštolského zboru a že on je nielen nosi
kou ctiteľkou sv. apoštola Petra ako Hlavy
teľom prvenstva cti, ale aj právom oci.
K ristovej Cirkvi a že aj jeh o zákonitých
V ýchodní sv. O tcovia s absolútnou isto
nástupcov uznávala za hlavu viditeľnej
tou a bez najm enšej pochybnosti uznávali
cirk v i. A utori uvedených bohoslužobných
prvenstvo apoštola Petra a jeh o zákoni
spevov žili vtedy, keď východná či gréc
tých nástupcov a to slovam i vo svojich
kokatolícka cirkev s hlbokou vierou vy
písm ach a kázňach ako aj životom . N aše
znávala prvenstvo apoštola Petra nad
bohoslužobné knihy s najväčším i chvála
celou
cirkvou a nad všetkým i pastiermi. A
m i oslavujú sv. O tcov ako sú sv. Bažil
toto vyznáva až doteraz vo svojich krás
Veľký, sv. G regor N aziánsky, sv. Ján Z la
nych bohoslužobných spevoch, ktoré zne
toústy, sv. Sofron Jeruzalem ský, sv. Ján
jú
v našich chrám och.
D am ascénsky a konečne sv. solúnski bra

Liturgické spevy
o primáte sv. Petra apoštola
Sviatok svätého apoštola Petra a Pavla
sa oslavuje 29. jú n a, čo je príležitosťou,
aby sm e sa oboznám ili, ako gréckokatolí
ci vo svojich bohoslužobných spevoch
oslavujú tento sviatok. N ajlepšie svedectvo
o oslave apoštola Petra ako hlave zboru
apoštolov a K ristovej cirkvi nachádzanie v
bohoslužobnej knihe, ktorá sa volá "minea".
Táto kniha m á 12 zväzkov a obsahuje boho
služby: utiereň, sv. službu a večiereň na
každý deň v roku na oslavu svätých, s vý
nimkou veľkonočného obdobia.
K ristus zveril sv. apoštolovi Petrovi prá
vom oci nad celou svojou cirkvou a nad jej
všetkým i pastierm i, t. j. biskupm i a kňaz
mi. Sv. Peter m al riadiť, súdiť a trestať
pokrstených ľudí vo veciach týkajúcich sa
ich posvätenia a spásy. G réckokatolíci eš
te v nedávnej m inulosti sa k sviatku sv.
Petra pripravovali pôstom , ktorý sa volal
Petrov pôst a začínal prvú nedeľu po turíč
nych sviatkoch. Aj tým to pôstom dávali
najavo, ako si veľmi uctievajú sv. Petra.
Dnes sa u ž tento pôst nezachováva v dô
sledku zm iernenia pôstnej povinnosti pá
pežom . O krem sv. Petra sa žiadnem u
svätcovi nevzdáva ú cta pôstom . Iba k n aj
svätejšiem u sviatku B ohorodičky - k
sviatku Zosnutia - sa naši predkovia p ri
pravovali donedávna 14 dňovým pôstom .
V bohoslužobných spevoch na sviatok
apoštola Petra a P avla sa sv. P eter o slavu
je ako neom ylný učiteľ a predstavený
apoštolského zboru slovam i: "Ty sa po
zásluhe voláš skala, na ktorej Pán upevnil
neotrasiteľnú v iem cirkvi a ktorý teba
ustanovil hlavným pastierom nad rozum 
ným i ovcam i, aby si všetkým blížiacim sa
k tebe s vierou, otvoril bránu do neba
kľúčami, ktoré si dostal. Svätý P eter sa
okrem skaly volá v ďalších bohoslužob
ných spevoch aj "kľučiar večného kráľov
stva (modl, a spevy, 515 - 516s)", "pevný
základ viery" (514s.), "hlavný hospodár
kráľovstva a hlava cirkvi" (518s), "hlava
apoštolov" (514s), "pevnou skalou cirkvi"
(518s) a "svätý základ cirkvi" (519s).
V gréckokatolíckej cirkvi je 16. januára
liturgický sviatok okov sv. Petra. O týchto
okovách nás Sväté písm o oboznam uje:
H erodes dal uväzniť apoštola Petra, ktorý
bol poviazaný dvom a reťazmi (Sk 12,6).
Tieto reťaze sa nachádzajú v Rím e. N aša
cirkev oslavuje tento deň v tropari slova
m i:" D nes nám základ cirkvi Peter, kam eň
viery, ukazuje okovy. V rchný nad apoš

tia - sv. Cyril a Metod. Zo sv. Otcov západ-

o. V. P E T R A Š K O

RODNÉ ZVONY

P o v e trie sa vď a kyvzda ním chveje,
k ň a z c á rs k e d v e re o tv á ra .

Z a vše s ú m ú ry m e s tá te s n é .
A c h , B ože, p o s ta ť v tie n i ja b lo n e
a p o č u ť a k o v ie to r š e p c e
o ro d n o m z v o n e
v s ú z v u k u C h e ru b fn s k e j p ie s n e .

V te d y $ a , Pane, k T v o jim
n o h á m s k lá ň a m ,

B y ť c h v íľu a k o veža
b d e jú c a n a d n e d e ľn ý m tic h o m
c h o tá ra -

n e k o n e č n o s ť T v o je j lá s k y
velebím .
A j ro d n é z v o n y tú n a jk ra jš iu
b áseň
s v ia to č n ý m p e ro m p íš u p o n eb i.

Jozef Havran
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Verný Ďohu a Cirkvi
Východné Slovensko oddávna tvorilo z et
nického a konfesionálneho hľadiska veľmi pes
trú mozaiku. Osobnosťou, ktorá zanechala
hlboké stopy v historickom vedomí slovenské
ho, ale najmä rusínskeho ľudu, bol nesporne
Peter Pavol Gojdič.
Narodil sa 17. júla 1888 v dedinke Ruské
Pekľany neďaleko Prešova. Detstvo a svoje
mladé roky prežil v severošarišskej Cigeľke,
kde bol jeho otec gréckokatolíckym kňazom.
Po absolvovaní gymnázia sa rozhodol pokra
čovať v štúdiu teológie v Prešove, a neskôr v
Budapešti, aj keď rodičia chceli mať zo syna
lekára. Kňazské svätenie prijal 2. novembra
1911 ako neženatý v Katedrálnom chráme
sv.Jána Krstiteľa v Prešove z rúk biskupa Jána
Valyiho. Ten ho určil najprv za katechétu na
meštianskej škole v Prešove.
Po vzniku ČSR vtedajší prešovský biskup
Štefan Novák sa pre svoju hungarofilskú orien
táciu vzdal diecézy a odišiel do Maďarska.
Apoštolská Stolica poverila správou diecézy
preláta Mikuláša Rusnáka. Ten vymenoval
mladého Petra Gojdiča za riaditeľa biskupskej
kancelárie. Pri výbere kandidátov na nového
biskupa sa uvažovalo aj o mladom Petrovi Gojdičovi. Táto myšlienka sa však protivila jeho
prirodzenej povahe a životnému cieľu. Chcel
žiť v tichosti a utiahnutosti, preto sa rozhodol
pre vstup do rehole baziliánov na Čemičnej
hore pri Užhorode. Za bránami tohto kláštora
prežil najpokojnejšie a podľa vlastných slov i
najšťastnejšie obdobie svojho života. Spojený
s Bohom našiel zmysel života v prísnej askéze.
V januári 1923 prijal rehoľné meno Pavol. Ve
noval sa predovšetkým mládeži a príprave no
vicov v reholi baziliánov. Rozhodnutím Svätej
Stolice z 27.septembra 1926 ho vymenovali za
administrátora prešovského biskupstva a
23.marca 1927 prijal v Bazilike sv. Klimenta v

Sarkofág o. biskupa P. Gojdiča

Ríme biskupské svätenie. Hlavný svätiteľ pá
pež Pius XI. pri jeho konsekrácii povedal: "Dá
vam ti kríž, symbol všetkých ľudských krížov,
ktoré na teba zošle náš dobrotivý Pán." Budúc
nosť ukázala, že to boli naozaj prorocké slová.
S veľkou vervou sa pustil do pastoračnej práce
s dôrazom na zvýšenie odbornej teologickej
úrovne kňazstva a na liturgickú obnovu, najmä
so zameraním na čistotu byzantského obradu a
udržbu chrámov.Roku 1929 vydal nariadenie,
aby sa na cirkevných školách vyučovalo podľa
rusínskej gramatiky E.Sabóa, čo pri vtedajšej
jazykovej nejednotnosti Rusínov bol pozitívny
krok. Narazilo to však na odpor stúpencov
"ruského smeru", ale aj Slovákov, ktorí v tom
videli úsilie ukrajinizovať gréckokatolíkov.
Na prípravu kvalifikovaných učiteľov vzni
kol v Prešove Gréckokatolícky učiteľský ústav,
ku ktorému roku 1936 pribudlo Gréckokatolíc
ke gymnázium, založené biskupstvom. V ro
koch 1930 - 1936 Ministerstvo školstva a
osvety sa viac pokúsilo zaviesť slovenčinu ako
vyučovací jazyk do gréckokatolíckych cirkev
ných škôl a na kratší čas časť týchto škôl po
štátnilo. Tento spor nadobúdol výraznejšie
kontúry po vzniku Slovenského štátu. Biskup
Gojdič 22. novembra 1939 požiadal Svätú Sto
licu o uvoľnenie z vedenia diecézy, pričom ako
dôvod uviedol nepriateľské nálady úradných
miest voči svojej osobe. Z Ríma však prišla
prekvapujúca odpoveď. Pápež ho 19. júla 1940
vymenoval za titulámeho prešovského bisku
pa. Bol to prejav jeho uznania. Vzťahy Cirkvi
a štátu sa radikálne zhoršili po biskupskej kon
ferencii, ktorá sa konala 22.-23. marca 1948 v
Dolnom Smokovci, kde sa zistilo, že v rokova
cej miestnosti nainštalovali odpočúvacie zaria
denie. Gréckokatolícku cirkev čakali krušné
časy. Rok 1950 bol rokom zlomu pre celú
gréckokatolícku cirkev v Československu.
Podľa réžie tzv. Sobom vo
Ľvove z roku 1946 sa mal
uskutočniť prechod gréckoka
tolíckej cirkvi pod krídla pra
voslávia. Biskup Gojdič sa mal
stať človekom, ktorý by už ako
nový pravoslávny biskup mal
legalizovať prechod katolíckej
cirkvi východného obradu pod
sféru vplyvu štátnej moci. Bis
kup Gojdič odmietol tieto ná
vrhy a vzápätí ho internovali a
uväznili v Leopoldove na dl
hých desať rokov. Likvidácia
gréckokatolíckej cirkvi vyvr
cholila 28.aprila 1950. V ten deň
bola na tzv."sobore" / akcia "P" /
pravoslavizácia jednoducho zru
šená. Zakázali činnosť gréckoka
tolíckej cirkvi.
Koncom roka 1950 vrcholila
príprava na súdny proces s tro
mi slovenskými biskupm i: Já

nom Vojtaššákom, rímskokatolíckym bisku
pom v Spišskom Podhradí, ThDr. Michalom
Buzalkom, svätiacim biskupom trnavskej administratúry, a Pavlom Petrom Gojdičom, die
céznym gréckokatolíckym prešovským bisku
pom. Súdne pojednávanie prebiehalo v dňoch
10.-13. januára 1951. Senát Štátneho súdu v
Bratislave vyniesol nespravodlivý a krutý
rozsudok. Pavla P. Gojdiča uznali vinným zo
zločinu vojenskej zrady, zo zločinu velezra
dy a zo zločinu vyzvedačstva a odsúdili ho
na trest odňatia slobody na doživotie,na pe
ňažný trest 200 000 Kčs, na konfiškáciu ce
lého majetku a na stratu čestných občian
skych práv.
Po prísnej izolácii biskupov 29. mája 1959
biskupa Gojdiča presunuli z Valdíc do Leopol
dova. Po čase aj dozorcovia väznice prišli na
to, že všetky zločiny, ktoré mal tento väzeň biskup zapísané v osobných spisoch, neboli
ničím iným lež výmyslom a že sa sta! obeťou
politických intríg. Keď bol biskup Gojdič istý
čas vo väzenskej nemocnici v Ilave, k jeho
sedemdesiatinám mu posla! telegram i Svätý
Otec Pius XII. Ubezpečil verného biskupa, že
ani Apoštolská Stolica nezabúda na hrdinské
ho syna katolíckej cirkvi východného obradu.
Okrem toho predložil žiadosť československej
vláde, aby umožnila biskupovi Gojdíčovi liečiť
sa v Ríme. Vláda žiadosti nevyhovela.
Rok 1960 sa niesol v znamení očakávania
skorej amnestie. Biskup Pavol P. Gojdič však
už neveril, že sa vráti na slobodu. Tesne pred
smrťou odmietol prepustenie z väzenia. Umrel
v noci zo 16. na 17. júla 1960, v deň svojich
72.narodenín. V roku 1968 jeho telesné pozos
tatky v Leopoldove exhumovali a uložili v
krypte prešovskej katedrály, kde odpočívajú
mnohí prešovskí biskupi. Neskôr ich preniesli
do Katedrálneho chrámu sv.Jána Krstiteľa. Sú
uložené na dôstojnom katafalku, ktorý je die
lom majstra Mikuláša Klimčáka.
(KN)
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Rodina je najzákladnejšou zložkou v štá
te, koreňom národa a štátu v malom. Ona
je pevným základom každej spoločnosti.
Čo je teda štát alebo iná spoločnosť? Je to
vlastne združenie mnohých rodín pod jed
nou hlavou na udržanie a zveľaďovanie
dočasného blahobytu. Z rodín dostáva Cir
kev svojich veriacich a štát svojich obča
nov.
Práve v domácej kolíske, na matkiných
prsiach a na otcových kolenách sme spo
znali, prečo sme na svete, aké máme
vznešené poslanie a vážne povinnosti.
Preto každému, a najmä kresťanom, musí
na tom záležať, aby sa naše rodiny stali
školou Kristovej lásky a mravnosti. Kres
ťanská rodina má byť vysokou školou lás
ky... Taká láska, ktorá spája srdce so
srdcom a prináša najpokojnejšie ovocie.
Ak lásku nanájdeme v rodine, kde ju po
tom chceme hľadať? Lebo iba rodina udr
žiava najvyšší stupeň lásky k blížnemu,
lebo detinská, materinská, otcovská, brat
ská a sesterská láska najúprimnejšie spá
ja všetkých členov rodiny v radostiach a
starostiach života.
To je jediné, čo nám zostalo zo strateného
raja - anjel rodinnej lásky a pokoja. Keď je
vonku búrka, hrmí a blýska sa a čierňava ide
proti tebe v podobe nenávisti, ohovárania a
chaosu, utekaj k rodinnému kozubu a tam
nájdeš "elixír" pokoja. Preto sa každé dieťa
rado vracia domov, hoci vo svete má všetké
ho dostatok. Však tie najkrajšie a najpokoj
nejšie dni nášho života boli strávené v
matkinom náručí a pri otcovom boku.
Pri spomienke na to sa rozžiaria naše oči
a vyjasní sa naše čelo. Tu sa radostne pre
žívajú chvílky Velkej nod, Štedrého večera i
rodinných osláv. Kto by vedel opísať rodinu
založenú na kresťanskom základe vo všet
kých jej ideáloch? Asi niet slov, ktorými by sa
to dalo vyjadriť. Veď nie je postavená na
piesku, ani na svetských základoch, ale na
skale Kristovej lásky, ktorá dáva taký pokoj,
aký svet nikdy dať nemôže.
Len taká rodina môže byť šťastná pri
svojom kozube, kde je Ježiš Kristus ako
Cesta, Pravda a Život!
Kresťanská rodina má byť vysokou ško
lou mravnosti...
V istom americkom meste, ktoré je zná
me aj svojimi nemravnými podnikmi, sa
dostalo raz jedno dievča medzi ľahkomy
seľných mladíkov. Keď vytušila ich úmysly,
hrôzou sa až zatriasla. Vtedy jej prišli na
um matkine slová: "Dieťa moje, radšej ťa
chcem vidieť mŕtvu, než by si sa mala
prehrešiť proti šiestemu Božiemu prikáza
niu." V momente si spomenula na mučeni
cu sv. Máriu Goretti, ktorá ako 12-ročná
tragicky zahynula pod nožom surového
18-ročného násilníka, keď si bránila čisto
tu. Z celej duše vykríkla: "Nie, nie! Pán Boh
to zakazuje! Prídete do pekla!" Zlomyseľné

duše boli smelosťou a silou ducha tejto
dievčiny prekvapení a zarazení odišli.
Toto dievča nebolo ani Američanka, ani
šarmantná Francúzka, taktiež nie elegant
ná Nemka, ale jednoduché kresťanské
dievča zo slovenskej katolíckej rodiny. A
dnes, za akými ponukami chodí mnoho
slovenských dievčat do zahraničia?!
Známemu moralistovi píše isté dievča:
"Išla som k priatelke. Cestou sa ku mne

ské rodiny a čoskoro sa vyprázdnia nočné
podniky, väznice, sirotince, starobince a
rôzne iné ústavy, ktoré má niekedy na
svedomí len kresťanská rozháraná rodina.
Z dejín vieme, že veľa národov zahynulo
nie tak mečom, lež vlastným pričinením a
hriechom. Príčina zániku národa bola a je
vždy v ňom samom. Aj najsilnejší národ
zmizne z pódia dejín, pokiaľ nemá zdravé
korene Božieho zákona. Prelistujme si len

pripojil mladý muž. Keď som došla k
priatelke, rozišli sme sa. Asi po troch hodi
nách som sa vracala domov. On ma znovu
čakal a začal byť čoraz dotieravejší. Napo
kon toho bolo už primnoho. Povedala som
mu, že ak mi nedá pokoj, urobím velký
škandál.
Nechcel mi veriť... Bol horúci letný deň a
mnoho ľudí bolo práve na prechádzke
mestom. Neprestal dobiedzať a tak som
mu dala na strede ulice také zaucho, že
mu slamený klobúk zletel na zem. V tej
chvíli som nevedela, čo mám robiť. Spa
mätala som sa až na slová okoloidúcich:
"Správne, dievča, s takými treba takto za
obchádzať." Ja som dodala: "Pochádzam
z kresťanskej rodiny a nedovolím pošliapať
svoju česť!:
Áno, také charaktery a ratolesti by mala
vychovávať kresťanská rodina: poslušné
deti, čistých mládencov, panenské dievča
tá, poctivých snúbencov, svätých kňazov
a rehoľníkov.
Ak by niekto prišiel s myšlienkou uzdra
viť svet, nech najprv uzdraví rodinu, lebo
tie sú choré od koreňa; chýba im svätosť a
vzájomná láska. Preto je tolko hriechu,
nenávisti a neporozumenia doma i v spo
ločnosti. Vychovajme teda dobré kresťan

knihu dejín národov! Sám Riman Salvianus vyhlásil o rímskom národe: "Nás zničili
len neprávosti našich mravov." Asýrska
ríša zahynula, keď Sardanapal ctil nedô
stojným spôsobom pohanské modly; Ba
bylonská ríša sa rozpadla, keď Baltazár
neudržal na uzde svoje telesné chúťky,
Perzská, keď Dárius upadol do nemrav
nosti a telesnej rozkoše. Egypt zahynul
pre poklesky nemravnej Kleopatry. Mäkkí
Gréci boli poddaní pohanskému Rímu a
Rím padol pod hromovými krokmi barba
rov, keď Bacchus a Eros (pijani a nemravníci) ich zovreli do železných obručí.
Je teda skutočne najvyšší čas zamyslieť
sa nad poslaním kresťanskej rodiny v
dnešnej dobe. Jej misia nie je ľahká a
získava na dôležitosti, lebo rodina by mala
slúžiť ako vychovávatelka a zachovávateľka všetkých morálnych, mravných a kultúr
nych ideálov i tradícií.

llustračná snímka

Hovorí sa, že nie všetko staré je aj zlé.
Práve tie rodiny, ktoré nám vydali svedectvo
kresťanského života počas minulého ťažké
ho režimu a prešli akoby skúškou ohňom, by
mali slúžiť ako príklad pre dnešné začínajúce
mladé rodiny, ktoré by mali rozdúchať iskier
ku nádeje pre ďalšie generácie.
Miroslav PINDROCH

STRANA

7

S odhodlaním, jednoduchosťou a láskou
k Božskému Spasiteľovi pristúpili k oltáru
dňa 18. a 19. júna v Trebišove a Prešove
11 absolventi Grécko- katolíckej bohoslo
veckej fakulty v Prešove, aby z rúk J. E.
sídelného biskupa prešovskej diecézy Já
na Hirku prijali kňazskú vysviacku.

S LOVO

m e sve t poučovať, a ni organizovať,
ale cirkev chce p o m á h a ť ro b iť ľu d í
šťastnými, dobrým i, vyrovnaným i ľuď 
mi, k to rí sú o c h o tn í žiť, trp ie ť a j z o 

Predtým, vo štvrtok, 16. júna prebehlo
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstite
ľa nižšie svätenie- subdiakonát a 17.
júna diakonské svätenie. Na kňazskú
cestu ku kandidátom na presbyterov a k
prítomným veriacim sa prihovoril o. sí
delný biskup Mons. Ján Hirka. Z jeho
myšlienok citujeme:
Táto vysviacka na kňazov nie je naša
zásluha. Je to zásluha, ktorá pretrváva
od večeradla cez stáročia až do dneš
ných dní. Dnes sm e tu prítom ní vo večeradle, v ktorom ustanovuje Kristus
kňazstvo. On predĺžil svoju prítom nosť a
ustanovil i sviatosťkňazstva. N aši novokňazi už vstúpia do 3. tisícročia trvania
sv. cirkvi a kňazstva. Boh sa o cirkev
stará. Tak ako kedysi m udrcom z vý
chodu ukázala hviezda sm er do Betle
hema, kde našli v dojím avej podobe
Spasiteľa, tak sa Boh v rôznych obra
zoch a formách zjavuje ľudstvu a j v
dnešnej dobe. Tak ako p re d tisícročia
mi, aj dnes hľadá človek stratený raj,
vykúpenie z viny. Jeho vnútorná skúse
nosť s týmto vonkajším svetom nie je
najlepšia. Obracia svoj zra k stále vyššie
a hlbšie, hľadá základ svojej existencie.
Nedokáže ho uspokojiť a obšťastniť von
kajší viditeľný svet. D nešný človek začal
cítiť, že len vykúpenie z hriechu, očista
svedomia, vnútorná vyrovnanosť, ná
vrat k láske rob í človeka šťastným. Ľud
skú osobnosť zdvihne z ničoty len
svetlo, pravda, vykúpenie, len Boh Kristus - Spasiteľ, cirkev prostredníc
tvom svojich kňazov. Áno, a j oni m ajú
čo povedať dnešném u svetu. N echce

mrieť. Jedným z týchto znam ení, k to 
rým sa Boh ukazuje svetu, je a j vy
sviacka na kňazov.
D rahí svätenci, i vy m áte ž iť ako m y
všetci, uznávať, že sami nie sme tvorco
via. Je velké pokušenie, ktoré chce pre
nikať a trochu a j preniká do cirkvi, ako
keby sme m y sami boli producentami
toho, čo sa tu dnes deje. Je tu pokušenie
cez pokrok, zabúdame že sm e stvorenia.
Čokoľvek velké človek vytvorí a vytvo
ril už naozaj veľa, ale nový život dať
nemôže. T. j. život, ktorý b y m a l p o k ra 
čovanie vo večnosti.

M ic h a lK O S C E L A N S K Ý

Cez okno času
Cez okno času hľadím na tento svet
hýriaci rozkošou,
v ktorom cnosti niet.
Pýcha a mamona do srdca sadá
a zrak rozumu závojom halí.
No moje srdce zmier si, Pane, žiada
aby sme všetci pri Tebe stáli,
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Žiadna moc, ž ia d n y vynález nem ôže
p o ve d a ť - dávam ti nový, večný život.
Kňazská služba pre to m u s í b y ť služ
bou tom uto novém u večném u životu,
kto rý sa ta k za skvel p ri vzkriesení ná
šho Spasiteľa. Pre nás všetkých p la tí
príkaz: "do tohto stvorenia, do tejto
ľud skej práce treba nám vnášať ra
dostn ú zvesť. H lásať slovo života, kto
ré nie je naším slovom.
S lovo o láske Otca, ktoré sa
zjavilo v našom Spasiteľovi
Kristovi. Slovo o dôstojnosti
človeka, ktorého Boh prijí
ma, m ilu je ako vlastné dieťa
a prijím a nás všetkých ako
n o v ý ľu d n o v e j zmluvy. On
u ro b il z m lu v u s ľuským po
kolením , "hlásajte slovo od
pustenia".
B ol
to
dar
vzkrieseného
Spasiteľa
"Prijm ite d a r Ducha Sväté
ho, ko m u odpustíte hriechy,
b ud ú m u o dp u ste n é ." Ozna
m ujte slová odpustenia ako
výraz víťazstva vzkriesené
ho Krista. Toto slovo je nám
zverené, ž ia d n e j moci, ani
n ajvyššiem u súdu sveta ne
bola táto m oc daná. Ohlasuj
te smrť, ale i zm ŕtvychvsta
nie, cez Eucharistiu, kde da
ry tvorstva a p rá ce ľudských
rú k vkladané do Kristovho
tajom stva, kde ž iv ý Boh je
skrytý a p ríto m n ý v chlebe a vo víne
života, kde b udete lá m a ť chlieb ako
p okrm do života večného. N apriam te
sa a p ríka zm i K risto vým i vydávajte aj
svedectvá o n ich svojím kňazským ži
votom. Vydávajte životné svedectvo
vzájom nej lá s k y a je d n o ty cirkvi, ktorá
je ta k nebezp ečn e narušená, lebo on
n ás m ilo v a l s vo jo u láskou a prosil,
zo staň te v m o je j láske.
M iera tohto kň azské ho účinkovania
je veľm i veľká - d a ť ž iv o t za bratov a
sestry. Tak ako dali ž iv o t n aši dvaja v
b la h e j p a m ä ti biskupi.

za stolom lásky, v kruhu rodiny.
Čas rýchlo beží, ticho, nenápadne.
Letí jak lístia šum do diali.
Ó, Bože, daj nech Tvoje Slovo padne
do sŕdc všetkých ľudí,
aby sme len Teba poznali...
Osvieťnaše mysle
i dumy pochabé,
v každom čase, v každej hodine.
Daj, aby sme sa podobali
svätej Nazaretskej rodine.

SLOVO

14/94

STRANA

8

NAUČME SA SPRÁVNE SPIEVAŤ SVÄTÚ LITURGIU m
3 H Í
Sra-tjj

Bo-

£la »a

Pane,

SčL -

Lt,

T«.- l)4;

?.nwiuj

sa.

P a • t\c ,

lJt.xn\rUC*ý,

dá -

P a n e . 2 iní. loj

Tí -

ta

.sa,.

Pa -

uuíluj ta, na*l ivunL.

od-

!ox»\e.

ttro a .

v ít- H u j

» ítlly

!> tW í

ita ro tii-

ha..

i\& iini, hý sa -

D t ta -

A —

C

5 u íux

Sva^ fc<r. K.0

Í)U. tk ť U i

TrojC Cu/

ja-cJm b - p o c t í l a i . i u ó

äÉ sbsE É =
M y,

M o ri

e U r tu t J

t k e . r u , -fcií . n ov

i o, J on.

kc

e ta . i*u, l ô iu

,

a- n-e- >*0 - ídCo-i-

i*ar |>okx>jcu

Tróji eC l«ojí»a. tw pCt UKj

j

r^t-e. v a - - hfc.

.

^
O d .-

- l — t—

lo i» « .

T ró ji - t i

tv-b»—
te-roa.

fay -

¿»¿{u/ pie. - ido.

j — f — | -b

fJtfciy (

H—

•¿cliuj

|— j -----j—

Svt-bltc.

p tt -

s tĹ

J

<X, -

idticX oev t ŕ o -

jem *.

o bak

cW a- —

Halmz.

ic l

!y.

u

"Pa. -

tvCL.'.

— J----- j—

sta.n> - j t c j

SLOVO-SÚfA1 & vý h e r t o v ľa
Cez sviatky a počas prázdnin chodí
me k babke do Hum enného. N iekoľko
krát sme sa zúčastnili na sv. liturgii,
ktorú slúžil otec biskup Milan Chautur.
Vždy nás, okrem iného, upútali jeho
krásne a poučné kázne. Teraz, keď
môžeme raz za m esiac otca biskupa
privítať v našom farskom chrám e v
Martine a m iništrovať pri jeh o sv. litur
gii, sme veľmi radi. C hrám je vždy pl
ný, no nie sú v ňom iba gréckokatolíci,
ale aj rím skokatolíci, ktorí si zo záuj
mom vypočujú slová otca biskupa. Sv.
liturgiu slúži v slovenčine a niektoré jej
časti v s ta ro slo ve n čin e , je to pekná
kom binácia starého s novým.
Sme povďační Pánu Bohu a prosíme
ho, aby dal otcovi biskupovi veľa síl,
zdravia a požehnania, aby nás m ohol
aj naďalej povzbudzovať vo viere, kto
rá je v tejto dobe taká potrebná.
Martin a Marián LECHANOVCI

2. m iesto * MC prehrávač, predplat
né časopisu Slovo na rok 1995
A nnaR EG E N D Q VÁ2 Home
3. m iesto - náboženské knihy v
hodnote 500,- Sk, predplatné časopi
su Siôva na rok 1985
Peter HARHAJ z Choíče
4.~ 10. m ie sto - predplatné časopi
su Slovo na rok 1995 s peknou kni
hou ód nás dostanú;
Anna IVANKOVÁ z Humenného
Katarína BANICKÁ z Bardejova
Anna 8EREZŇANÍNOVÁ zo Šmigovca
Marti n HARČÁRÍK z Lipian
Michal MASO' z K rivo& n
Marta NASTIŠINOVÁ zo Svidníka
Anna BELÚCHOVA z Prešov*.
O prevzatí cien Vas budeme pí
VÝHERCO VIA TOHTORQROČNEJ
somne inform o val na Vašu adresu.
SLOVO SÚŤAŽE $ Ú :
Všetkým výhercom úprim ne bla
1.
m iesto - ?á]azd s cestovnou hoželáme a Vám ostatným prajeme
kanceláriou Euro - Pulz, predplatné
veľa chuti a šťastia pri najbližšej Slo
časopisu Slovo na rok 1995 získava
vo - súťaži 2, ktorú otvorím e v nasle
dujúcom čísle 15; j 94.: ;
Helena K1RCHNERÔVÁ zo Ž iliny

V rámci Slovo - súťaže sme v našef
redakcii o b d rla ti 128 odpovedí. Z to 
ho 108 z Vás odpovedalo správni? a
20 odpovedi bolo nesprávnych »le
bo neúplných. Správne znenie vyiúštenýeh tajničiek;
č. 1 - Eiasteln, 6, 2 - M atsrt, é. 3 Goeme, č. 4 -Pasca/, č. 5 - Micheísnge!ot č, 6 - Beethoven, é. 7 - Papíni,
Zlosovanie o ceny prebehlo dňa
23. júla 1994 v priestoroch biskup
skej rezidencie.
10 výhercov vylosoval riaditeľ b is
kupského úradu o. František Čŕtbaj.
Pevne veríme, že táto form a overo
vania si svojich náboženských ve
dom ostí bola k prospechu a že Vás
lúštenie ta jničiek af pobavilo«
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oznáme cenu slobody? Skúse•
nosti s ňou je dosť. Skúsenosti,
ktoré môžu vypovedať pravdivé skutoč
nosti.
Mal som vtedy niečo po dvadsiatke.
Často som chodieval na faru. Spolu so
mnou tam chodievalo niekolko chlap
cov a dievčat, m nohí z nich pracovali v
kresťanskom hnutí Svetio-Život. Boli
sme dobrá partia, a vlastne sme do
dnes, len m nohí z nich sú dnes už na
svojich miestach, kde ich potiahlo ich
životné povolanie - do reholí, m anžel
stiev a pod. Boli to roky, na ktoré človek
veľmi rád spomína. Prevzácne chvíle,
ktoré mne, ale určite i ostatným, ukázali
cestu k Bohu, cestu ku pram eňu nové
ho pohľadu na život, cirkev a svet. Popri
mnohých iných udalostiach spojených s
aktívnym náboženským životom, spo
mínam na jeden deň, ktorý m i utkvel v
pamäti.
Dnes sú chválabohu obchody zapla
vené náboženskou literatúrou, ale vte
dy v časoch totality zohnať duchovnú
knihu s nejakým novým titulom bola
udalosť. Takto sa m i dostali do rúk vy
dania kníh znám eho talianskeho m ysli
teľa Carla Caretta - Púšť uprostred
mesta. Neskôr som získal aj tú najcen
nejšiu knihu - Bibliu a dodnes z nej
čítavam a modlievam sa. K e ď spomí
nam náboženskú literatúru, je to preto,
lebo ten deň, o ktorom chcem povedať,
s tým súvisel. Stalo sa to takto.
Spoločne s duchovným otcom vybrali
sme sa na túru. Boli sme Štyria. Tento
raz bolo naším zám erom zdolať jeden
zo známych tatranských štítov - Rysy.
Okrem toho m ali sme aj iný cieľ. Ale o
tom sme sa veľmi nerozprávali. Auto
sme odstavili na Štrbskom plese. Vydali
sme sa horským chodníkom. Cestou
sme sa modlili a spievali. Cesta bola
čoraz namáhavejšia. Boli sme blízko
cieľa. Pohľad na okolitú zem bol prenádherný. Človek v tej chvíli by chcel
vzlietnuť ako vták, spustiť sa dole do
dolín a roklín a spievať chválu Pánovi.
Kúsok chleba a vody posilnil organiz
mus. Čakali sme na bratov z poľskej
strany. Onedlho prišli. Sadli si obďaleč.
Čakala nás ešte jedna úloha - vym eniť
si obsah batožín. Na vrchu bolo zopár
ľudí. Nejakí chlapci a zo 2-3 rodiny. Ako
sa vraví, vyzeralo, že vzduch je čistý.
Ale práve vtedy to prasklo. Boli sme
sledovaní. V okamihu vým eny kníh a
rôznych náboženských predm etov nad
nami stáli traja sotva 20-roční mladíci
ozbrojení až po uši. Ich tón bol vskutku
ostrý. Povedali, aby sme išli všetci s
nimi. Slová obrany nem ali velkú cenu.
Pod tlakom a výstrahou pištole, ktorou
na nás mierili, boli sm e nútení pom aly
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zostupovať na poľskú stranu. Nesmeli j ľudstvom od nepam äti. N esloboda du
sme sa zhovárať. Zostup na poľskú
še. Na tento neduh má vplyv spoloč
stranu bol obtiažny. Dole na Morskom
nosť, režim, okolie, v ktorom žijeme,
oku na nás už čakala eskorta vojakov. j ale predovšetkým túto o blasť regulu
Prevzali nás. Zoradili nás tak, že m edzi
jem e m y sami. M y - každý z nás - je
každým z nás šiel vojak so samopalom.
autorom režim u vo svojom srdci. Boh
Neskôr nás naložili do vojenského dží- j m i dal veľký dar - slobodu - slobodu
pu a viezli a nevedeli sme kam. Potom
ducha, slobodnú vôľu. Ňou rozhodu
nás zatvorili najprv po dvoch do miest- \ je m o svojej ceste tým to životom. Ja
nosti s hliadkou. M nohí z tých, ktorí
som ten, čo tvorím program svojej bu
vchádzali dnu, rozprávali oplzlé slová.
dúcnosti. Iste Boh m i pomáha na tejto
Duchovný otec navrhol, aby sme sa p o 
ceste, ale iba s mojím zvolením zasa
modlili modlitbu sv. ruženca. Boli sme
huje a len v krajných prípadoch v zá
párkrát okríknutí. Potom nás zatvorili
ujm e m ôjho šťastia rieši situáciu On a

samostatne, aby sme sa nem ohli roz
právať, pravdepodobne kvôli výpove
diam p ri výsluchu. Pamätám sa, ako
som sa prihovoril k vojakovi, čo ma strá
žil. Rozumeli sme si. Na moje prekva
penie som zistil, že je hlboko veriaci.
Napriek zákazu rozhovoru odpovedal
na moje otázky. Obdaroval ma obráz
kom M atky Božej Čenstochovskej. Viac
sme sa nevideli. Po tomto zážitku
strach, ktorý ma našiel, sa zoslabil. Po
tom nasledoval výsluch. Pýtali sa nás
na účel cesty. Nikto z nás ju nepriznal.
Ani ke ď nás strašili trojdňovým zadrža
ním. Bolo už po polnoci, k e ď prišlo auto,
opäť nás naložili a previezli na sloven
skú stranu. Tam sa celý proces opako
val. Hovorili nám, že sa nám nič
nestane atď. Noc strávená na dlážke
bola preniknutá obavami. Boli sme pre
kvapení, ke ď sme ráno nevyspatí, kaž
dý so 100-korunovým bločkom stáli na
zastávke v Javorine, čakajúc na auto
bus... Mária bola s nami... Neskoršie
predvolania na úrad polície sa skončili,
chválabohu, šťastne a tak len ostala istá
skúsenosť na časy, kedy sloboda preja
vu nemala cenu.
Prípadov, aký som opísal, bolo na Slo
vensku v tých časoch veľa. Ale nie všet
ky sa skončili tak šťastne, ako ten náš.
Ale teraz by som sa chcel zam erať na
iný druh neslobody, čo šarapatí m edzi

to niekedy a j radikálne. Ale vždy len a
len v záujm e m ôjho dobra. Boh m i dal
síce slobodnú vôľu, ale nie preto, aby
človek došiel k svojej záhube, ale aby
On sám si vybral cestu, ktorou chce
prísť do neba. Nesloboda duše, ktorej
koreňom je každý ľudský hriech, je om
noho strašnejšia, ako tá nesloboda, v
ktorej trpí telo. Síce aj p ri neslobode tela
trpí duša, ale toto utrpenie je utrpením
vykúpenia. Kríž je prostriedkom nášho
spasenia.
O kovy a zá m ky padli, hranice sa ot
vorili do celého sveta a m y sme s
nádejou hľadeli, že to bude iné - lep
šie. S h rôzou však zisťujeme, že to nie
je pravda. M ysleli sm e viac na slobo
du tela, ako na slobodu duše. Z tejto
povrchn osti vytriezvenie je veľm i b o 
lestné, ale Bohu vďaka je tu. Sme n a 
p a d n u tí odpornou špinou, ktorou je
neláska. A všade, kde je neláska,
vládne nesloboda. Ešte sm e sa ne
stih li zb a v iť zlých návykov, šomrania,
nadávania, upodozrievania a už sú tu
ďalšie, ktoré veľm i silne za sahujú aj
nás-kresťanov. Voľné zm ýšľanie v
otázkach m orálky. Egoizm us, stále
väčší nezáujem o blížneho, uzatvára
nie sa do seba, stále väčšia naviazan o s ť na hmotu, m atériu. Toto všetko
sú p re ja vy neslob od y ducha. Skúsme
sa im vyvarovať.
-rs-
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CESTA POSVÄCOVANIA

Výzvakzodpovednosti
Vatikán- Pápež Ján Pavol II. pri
návšteve amerického prezidenta Billa Clintona apeloval na etickú zodpo
vednosť Spojených štátov. Podľa
Vatikánskeho vyhlásenia pápež a
Clinton hovorili o medzinárodnej si
tuácii a o konferencii spojených ná
rodov, ktorá sa bude konať v sep
tembri v Kairo.
Obzvlášť hovorili o ťažkých etic
kých problémoch v súvislosti s kon
ferenciou.
Súkromný rozhovor prebehol me
dzi štyrmi očami a trval 40 minút. Ján
Pavol II. prijal Clintona v svojej súk
romnej knižnici, stojac tesne vedľa
svojho kresla, bez toho, aby sa nie
čím podopieral. Pri svojom veľkom
vystúpení na verejnosti po vložení
umelého kĺbu 29.4.94 pôsobil pápež
Ján Pavol II. silne a v dobrej forme.
Clinton vysvetlil, že pápežská au
diencia bola pre neho veľkou poctou
a prebiehala v "rodinnej atmosfére".
Poďakoval pápežovi za podporu dip
lomatických vzťahov medzi Svätou
Stolicou a Izraelom a za ich nasade
nie za mier na Blízkom východe.
z "Tag des Herrn" prel. M.R.

Pápeži dvoch tisícročí
Vydavateľstvo ROAL ponúka svoj
nový titul slovensky preklad diela PÁ
PEŽI DVOCH TISÍCROČÍ, ktorý je
chronologickým prierezom skutkov
všetkých pokračovateľov na stolci sv.
Petra až po súčasného Svätého Otca Já
na Pavla II. Za posledných 50 rokov
nevyšla na Slovensku kniha, ktorá by
formou i obsahom komplexne spraco
vala túto tematiku. Prístupnou slovní
kovou formou, ktorej doplnkom je i

V
stredu, 15. júna predpoludním na Preto sú telesné uzdravenia súčasťou
Svätopeterskom námestí sa zhromaždi
tohto diela spásy, pre ktorý bol poslaný
lo niekolko tisíc veriacich a pútnikov z
na svet, aby ho uskutočnil. Preto sú
rozličných krajín, ku ktorým sa z okna
telesné uzdravenia sučasťou tohto die
svojej pracovne prihovoril Ján Pavol II.
la spásy a zároveň znakmi velkého du
vo forme katechézy na tému Chorí a
chovného uzdravenia, ktoré priniesol
trpiaci v srdci Cirkvi.
celému ľudstvu.
Pán Ježiš - pokračoval Ján Pavol II.
- chce zdôrazniť, že viera v neho, vzbu
dená túžbou po uzdravení, je pre do
ÉlM >t K ^ e £ f c m s k ý
siahnutie spásy,
ktorá je oveľa
J v e f
: :
dôležitejšia, lebo ide o duchovnú spásu.
Z viacerých evanjeliových udalostí vy
plýva, že choroba sa v Božom pláne
môže prejaviť ako podnet k viere, jludia
Pán Ježiš - uviedol - prejavoval svoj
v chorobe majú príležitosť prehĺbiť si
súcit s chorými, slabými a trpiacimi a
vieru, teda utrpením posväcovať sa a
zahŕrňal ich velkou dobrotou a láska
plnšie si uvedomiť spásu, ktorá pochá
vosťou svojho srdca. Uzdravoval ich na
dza od Krista.
duši i na tele. Ako hovorí evanjelista
V ďalšom Ján Pavol II. pripomenul,
Lukáš, mnohé zástupy prichádzali k ne
že služba chorým a trpiacim je cesta
mu nielen počúvať ho, ale aby sa dali
posväcovania tak ako choroba sama.
uzdraviť zo svojich chorôb. V láske,
Takáto služba však vyžaduje ochotu,
akou uzdravoval tých, čo k nemu pri
odovzdanosť, trpezlivosť a nežnosť.
chádzali, Pán ježis nám chcel naznačiť
V yžaduje súcit a porozum enie. Okrem
osobitný úmysel Božieho milosrdenstva
sam otnej zdravotníckej starostlivosti
voči nim.
treba chorým priniesť aj m orálne po
Pán Boh nie je indiferentný voči utr
vzbudenie, ako hovorí Pán Ježiš: "Bol
peniam v chorobe a pomáha chorým, a
som chorý a navštívili ste ma."
to v pláne spásy, ktorý vtelené Slovo
Podstatné m yšlienky príhovoru zo
zjavuje a uskutočňuje vo svete.
pakoval nakoniec Ján Pavol II. v hlav
V tejto súvislosti zdôraznil, že Ježi
ných svetových rečiach. Stretnutie sa
šov vzťah k chorým a trpiacim vychá
zakončilo spoločným spevom Otče
dzal z perspektívy diela spásy, pre ktoiý
náš a apoštolským požehnaním.
bol poslaný na svet, aby ho uskutočnil.

Situácia kato líckej cirkvi
v Bosne a H e rc eg o vln e
V Bosne a Hercegovine žilo v troch
diecézach - Banja Luka, Mostar a Sarajevo 830 000 katolíkov. Z tohto počtu ich
utieklo zo svojich domovov 440 000. 272
farností je obsadených Srbmi, 50 percent
kostolov je úplne zničených a 470 poško
dených.
Sarajevo bolo so svojimi 530 000 ka
tolíkmi najväčšou a najkvitnúcejšou diecé
zou. Okrem 204 svetských kňazov tu
pracovalo 240 františkánov, niekolko je
zuitov a dominikánov. Boli tu dva teologic
ké semináre, jeden pre svetských kňazov
a druhý pre františkánov. Pracovalo tu aj
485 rehoľných sestier.
historický register mien a udalosti, sa dá
v knihe ľahko orientovať, a preto tvorí
vhodnýdoplnokkštúdiucirkevnýchipre
profesionálnych historikov. Autorom
knihy je známy cirkevný historik J.N.D.
Kelly.
Kniha vyšla vo vydavateľstve ROAL
začiatkom apríla 1994 a jej cena je 154,Sk. Ak si ju chcete rezervovať a máte
záujem o jej zaslanie poštou, kontaktujte
sa na adrese:
Vydavateľstvo ROAL
Letecká S, 831 03 BRATISLAVA
(tel 07/626 67, fax 07/236 549)

V apríli 1993 sa začal útok Srbov na
mesto. Srbi obsadili 70 percent územia a
uskutočnili etnickú čistku. Postupne vstú
pili do vzájomného konfliktu i Chorváti a
moslimovia, čo si najviac odniesli predo
všetkým katolíci, keďže aj moslimovia sa
usilovali o získanie etnicky čistého úze
mia.
Koncom augusta 1993 vyzerala situá
cia v Sarajevskom arcibiskupstve tak
to: (Údaje sú od Dr. Pera Pranjica, diecéz
neho vikára pre utečencov).
1 ľ počet katolíkov pred vojnou:
528 492
2. Srbi z tohto počtu "vyčistili":
155 000
3. Moslimovia doteraz z nich vyhnali:
128 434
4. do "voľných zón" utieklo pred útokmi a
v snahe zachrániť si život:
104 000
5. teraz tam žije v ťažkých podmien
kach:
141 018 katolíkov.
Z katolíkov prišlo o život okolo 50 000
a asi taký istý počet sa zdržuje na nezná
mych miestach. Nikto o nich nič nevie.
Obdivuhodná je práca dobročinných
organizácií, najmä Charity, ktorá pomáha
všetkým bez rozdielu vyznania, národ
nosti alebo politickej príslušnosti. Biskupi,
kňazi a rehoľníci i rehoľné sestry stále
volajú po solidarite, po modlitbe za pokoj,
za mier.
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V Y H L Á SE N IE R ROKU RODINY
Izraetsko-vatikánska
komisia
pre vzájomné zblíženie vyzdvihla
pri príležitosti Roku rodiny po
svätnú hodnotu stabilného man
želstva a rodiny. Vo vyhlásení sa
poukazuje na početné krízy, kto
rým je rodina ako najvzácnejší
prameň ľudstva vystavená. Spo
ločnosť sa má zasadzovať za prá
va rodiny a jéj členov, predovšet
kým žien a detí, chudobných, cho
rých, mladých a starých ľudí. Ro
dina je pre židov a kresťanov
oveľa viac ako právna, sociálna a

Albert

hospodárska jednotka, Je totiž Bo
hom chcené trváce spoločenstvo
lásky a solidarity, hovorí sa v záve
rečnom komuniké izraelsko-vatíkánskej komisie, ktorá sa stretla na
svojom 15. zasadnutí od 23. dó 26.
mája v Jeruzaleme.
V súčasne uverejnenom tlačovom
vyhlásení sa hovorí, že kardinál
Edward Idris Cassidy, prezident
pápežskej rady pre jednotu kres
ťanov, na stretnutí citoval pápeža
Jána Pavla II., podľa ktorého sa
židia a kresťania môžu vzájomným

Einstein

vyznáva

vieru

PIUS XIK A c \ MS T EIM
Keďbol pápež Pius XII., občianskym m e
nom Eugenio Pacelli, ešte nunciom v Berlí
ne, často hovoril s Albertom Einsteinom,
veľkým fyzikom a filozofom. Neskôr sa
Einstein vyjadril, že na tomto vynikajúcom
mužovi Cirkvi sa mu najviac páčilo to, že
nikdy nebránil vieru s fanatizmom, ale vždy
s dobrotou presvedčeného kresťana.
"Mám úctu k náboženstvu, ale verím m a
tematike"- povedal raz Einstein, "a u Vás to
bude asi naopak."
"Mýlite s a ," povedal Pacelli "matematika
a náboženstvo sú pre mňa prejavy tej samej
Božskej presnosti."

Einstein sa začudoval :"Ale čo, keby m a
tematické výskumy raz zistili niektoré ve
decké poznatky, ktoré odporujú nábožen
stvu ?"
" Ja si vysoko vážim matematiku," odpo
vedala Pacelli s úsmevom, a som si istý, že
v takomto prípade Vy, pán profesor, nepre
stanete skúmať, dokiaľ nenájdete chybu vo
výpočte."

Cirkvi v Čechách
si navzájom uznali krst

svojho pontifikátu, pápež Ján Pavol II. meno
val viac ako 1600 biskupov.
(VM)

v Katolícka, evanjelická a husitská cirkev v
Českej republike sa dohodli na vzájomnom
uznaní krstu. Zmluva medzi tromi najväčšími
kresťanskými cirkvami krajiny bola podpísa
ná počas ekumenických bohoslužieb slova v
kostole sv. Vojtecha, v pražskom kňazskom
seminári. Predstavitelia týchto troch cirkvi predseda katolíckej Biskupskej konferencie,
arcibiskup Miloslav Vlk, hlava evanjelickej
cirkvi Pavel Smetana a patriarcha, českoslo
venskej husitskej cirkvi Vratislav Štepánek označili túto dohodu vo svojich vyhláseniach
za významný krok smerom k prehĺbeniu eku
menickej spolupráce v Česku.

Eparchie Ukrajinskej

Roku 1993
114 nových biskupov
V priebehu roku 1993 pápež Ján Pavol II.
menoval 114 nových biskupov. Osobitne z
nich vysvätil trinásť v prvom týždni roku
1994. Podľa štatistického úradu vo Vatikáne
6. januára 1994 bolo na svete spolu 4260
biskupov. V tomto čísle sú zahrnutí všetci
biskupi, či už sú aktívní alebo na odpočinku,
hlavy diecéz, či pomocní biskupi, kardináli a
biskupi pracujúci vo Vatikáne.
Podlá Mons. Pietro Silvi, ktorý pracuje v
štatistickom úrade Vatikánu, za 15 rokov

■ ■ ■
Verím v jedného osobného Boha a s kíudným svedomím môžem povedať, že som nikdy
v živote neholdoval žiadnemu bezbožnému

gréckokatolíckej cirkvi
na Ukrajine
Na čele Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi,
t.j. Lvovskej metropolie - stojí najvyšší archiepiskop kardinál Miroslav Ivan Lubačivskij. Synoda biskupov tejto cirkvi v dňoch
medzi 16.- 31. májom 92 rozhodla o tvorení
štyroch nových eparchií na území Ukrajiny.
Jedná sa o tieto eparchie: Ternopiľská, Zborivská, Kolomijsko - černivecká a Sambirsko
- drohobická. Svätá Stolica toto rozhodnutie
synody potvrdila.
Mukačevská eparchia sa nenachádza v
organizacii tejto cirkevnej provincie. Je
samostatná, priamo závislá od Ríma.
o. Jozafát, OSBM

Dôvera stúpa
Varšava - Katolícka cirkev v Poľsku získala
opäť dôveru obyvateľstva. Pri jednej ankete
štát. rozhlasovej komisie OBOP priznáva 70
% obyvateľstva, že má dôveru k Cirkvi. Pri
podobnej ankete pred 4 rokmi vyjadrilo Iba
41 % opýtaných v tomto zmysle.
M.R.

dialógom "stať pre seba vzájom
ným požehnaním a môžu sa usilo
vať o vzájomnú spoluprácu bez
toho, že by zabud li na vlastn ú minu
losť*.
Boio tiež oznámené, že komisia sa
v roku 1995, vyhlásenom OSN za
Rok tolerancie, bude venovať téme
tolerancie, ľudských práv a rozšíre
niu dialógu medzi náboženstvami
do nových oblastí, ako sú Afrika,
Latinská Amerika a niektoré krajiny
východnej Európy a Blízkeho vý
chodu.

v

Boha

životnému štýlu. Už ako mladý študent som
odmietal vedecký postoj 80-tých rokov a
považujem vývojové teórie Darwina, Haeckela za beznádejné a zastaralé.
Som presvedčený, že bez náboženstva by
bolo ľudstvo ešte dnes na úrovni barbarov.
Sotva by existovala bezpečnosť života a
súkromného majetku.
Práve náboženstvo pomohlo ľudstvu k
pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine ka
tolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovým
útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby
cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale
dnes dávam n ajav o svoj veľký obdiv a svo
ju oddanosť k nej, jedine ona mala nezlom
nú odvahu bojovať za duchovnú a mravnú
slobodu.

Cirkevné stretnutie
po 1500 rokoch
Koncom júna sa vo Viedni uskutočnila
neoficiálna konzultácia takzvanej "nestoriánskej cirkvi" so zástupcami katolíckej
cirkvi. Po 1500 rokoch rozdelenia sa tu
črtá možnosť zblíženia.
Po Efezskom koncile v roku 431 sa od
katolíckej cirkvi oddelila "katolícka apoš
tolská cirkev východu" - čo je jej oficiálny
názov - ktorá sa dnes často označuje ako
"asýrska cirkev". Ide o cirkev starej Perz
skej ríše, opierajúcu sa o svoje ranokresťanské tradície. Historici sa domnievajú,
že k rozdeleniu došlo najmä z politických
dôvodov. Preto mohla táto cirkev v roku
481 prijať na synode v Sekeukii-Ctesiphone učenie konštantínopoiského patriarchu
Nestoria, ktoré bolo v Rímskej ríši odsúde
né.
Po dobytí Blízkeho a Stredného výcho
du moslimami sa nestoriánska cirkev roz
šírila ďaleko do Ázie, ba až do Indie a
Číny. Začala upadať až v 14. storočí, keď
Timur Lenk (Tamerlan) prikázal vyhubiť
všetkých kresťanov na Strednom výcho
de.
Na "konzultácii", ktorú iniciuje združenie
Pro Oriente, sa zúčastnili poprední pred
stavitelia kresťanských cirkví východu.
Svojho zástupcu vyslal aj Vatikán.
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SVÄTÁ LITURGIA NA ZÁVER AKADEMICKÉHO ROKA
Pri príležitosti ukončenia akademického
roka 1993 /94 na Gréckokatolíckej bohoslo
veckej fakulte v Prešove dňa 1 0 .6 .1 9 9 4 sa
konala svätá liturgia v Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa, ktorú slúžil J. E. Mons. Ján
Hirka. Z príhovoru sídelného biskupa štu

dentom a bohoslovcom prinášame niekolko
myšlienok:
Doneste nového ducha do farností me
d zi veriacich, kto rí sa za vás modlia. Na
konci školského roka vás prosím spoloč
ne s učiteľským zborom fakulty, ukážte,

že toto úsilie, ktoré oni vynaložili, nebolo
zbytočné. Pred oltárom nášho Spasiteľa
na sviatok Najsvätejšieho Srdca nášho
Pána vás prosím, reprezentujte našu bo
hosloveckú fakultu, našu ťažko skúšanú
diecézu, cirkev. Buďte útechou svojim ro
dičom, duchovným otcom, kňazom vo
farnosti. Z vlášť vám zdôrazňujem, aby ste
sa stali služobníkmi. Nezabúdajte na
m odlitbu a návštevu eucharistického
Spasiteľa. Nech je na vás vidno vaše
kňazské povolanie. Nie je možné, aby ho
veriaci na vás nezbadali. Prosím vás, po
máhajte vo svojich farnostiach kňazom,
kantorom p ri rôznych cirkevných príleži
tostiach. Chráňte sa hriechu, pretože
hriech môže toto vaše kňazské povolanie
zničiť a môže ohroziť aj vašu večnú spá
su. Prajem vám, ab y ste sa počas prázd
nin telesne i duševne zotavili.

M enovanie
Sídelný biskup Mons., Ján Hirka vymenoval za
titulárneho kanonika o. Štefana Halušku, kňaza na
odpočinku v Prešove, pri príležitosti 60. výročia
kňazskej ordinácie, ktorú oslávil ďakovnou sv. litur
giou 28. mája 1994.
Vďaka ti, Bože, za požehnaných 80 ro
kov, ktorých sa dožíva náš duchovný otec
Mikuláš Sobota. Pri tejto príležitosti želá
me mu veľa Božích milosti, požehnanie od
Trojjediného Boha. Boh mu dožičil dožiť sa
tohto krásneho životného jubilea. Nech ho
milostivý Boh odmieňa za všetko, čo urobil
pre blaho a spásu jemu zverených duší.
Veriaci

Vysviacka nového kláštora baziliänov
"Chceme naďalej zachovávať a rozvíjať naj
svätejšie cyrilometodské tradície, náš východ
ný obrad a byť užitoční našej gréckokatolíckej
cirkvi. Sme tu, aby sme pomáhali" - to boli slová
o. Dr. Mariána J. Potáša, OSBM, provinciála
Rádu sv. Bažila Veľkého, ktoré povedal na
otvorení novopostaveného kláštora v Prešove,
na ul. Vajanského 31 v sobotu, dňa 11. júna.
Zároveň pripomenul, že bolo vždy želaním v bl.
pamäti biskupa Pavla P. Gojdiča, člena Rádu
sv. Bažila Velkého, aby tento rád pôsobil v sídle

ČERSTVÉ HROBY
O, Jozef Šoltýs, správca farnosti Oriov, dekan, nar. 6. 9.1925 v Sabinove,
ordinovaný 19. 2. 1950. Od svojho vy
svätenia na kňaza pôsobil vo farnosti
Orlov až do svojej smrti. Zomrel 3. mája
1994, pohreb bol v Orlove 5. mája 1994.
Pohrebné obrady vykonal o. biskup
Mons. Ján Hirka. Pochovaný je v rodin
nej hrobke v Sabinove.

□ □ □
O. Ján Krlička, tit. kanonik, nar.
9.8.1911
v
Kapuvári,
ordinovaný
28.11.1937. Pôsobil v Šemetkovciach,
1939 v Helcmanovciach, 1950 -1968 mi
mo pastorácie, 1968 Michalovce, 1973
Varhaňovce, 1976 Sačurov, posledné tri
roky na odpočinku v Košiciach. Zomrel
21. mája 1994, pohreb bo! v Prešove.
Pohrebné obrady vykonal o. biskup
Mons. Ján Hirka.

Pom oc deťom
Slovenská katolícka charita Prešovskej diecézy
opäť pokračuje v práci na projekte "Pomoc deťom
z oblasti postihnutých Černobyľom". 8. júna 1S94
privítali 51 ukrajinských detí kresťanské rodiny v
Trebišovskom dekanáte vo farnostiach: Vojčice,
VelkáTrna, Brezina.
Počas troch týždňov budú mať deti zabezpeče
nú kompletnú zdravotnícku starostlivosť, zatiaľ čo
duchovné obohatenie dostanú v rodinách, ktoré
tieto deti s láskou prijaii.
MS.R,

nášho biskupstva, bol jeho duchovnou oporou
a vždy nápomocný jeho potrebám.
Na vysviacke nového objektu sa zúčastnil
otec biskup Mons. Ján Hirka, sídelný prešovský
biskup, ktorý vysviacku kláštora vykonal, gene
rálny vikár Mons. Ján Gajdoš, otcovia a bratia
baziliáni, hostia z Ukrajiny, Poľska a zástupca
generálnej kúrie z Ríma, sestry baziliánky, ďal
ší kňazi a početní veriaci, ktorí zaplnili priestran
nú kaplnku kláštora zasvätenú sv. Cyrilovi a
Metodovi. Na slávnosti účinkoval staroslovien
Pred rokom, dňa 15. 5. 1993 si Pán več
sky zbor pri Katedrálnom chráme sv. Jána Krs
nosti ppvolal svojho kňaza arcidekana Mi
titeľa. Baziliáni sa tak opäť vrátili do Prešova,
chala Sutaja v 77. roku života a 47. roku
kde pôsobili v kláštore na Duchnovičovej ulici
kňazstva.
Pôsobil v Humennom, Sopkovciach, Hado nástupu totalitnej moci, ktorej príslušníci ŠtB
žíne, Porúbke. Pochovaný je v Košiciach.
kláštor ako prvý vo vtedajšej republike 22. feb
V modlitbách si naňho spomínajú veriaci
ruára 1949 zlikvidovali a jeho rehoľníkov uväz
zo Sopkoviec pri príležitosti 1. výročia smrti.
nili.
Na vybudovanie kláštora prispeli značnou fi
nančnou čiastkou generálni predstavení Rádu
sv. Bažila Velkého v Ríme, Ministerstvo kultúry
Klub Slovenského Orla v spolupráci s Gréckoka
SR, KIERCHEN IN NOT z Nemecka, otcovia a
tolíckym farským úradom v Prešove usporiada.1v
bratia Rádu svojimi úsporami a mnoho ďalších
mesiaci júl v známom stredisku školy prírody v
dobrodincov.
Juskovej Voli letný tábor pre detí od 8 -1 4 rokov.
V areáli sa nachádza jedáleň pre 30 osôb a
Detí počas takmer týždenného pobytu od 4. - 9.
pre rehoľné potreby poslúži 11 ubytovacích
júla 1994 okrem výletov do prírody, hrách a zábamiestností. Rád nadaným chlapcom poskytne
vach spoločne sa modlili, čítali zo Sv. písma a mali
možnosť študovať v zahraničí. Ako sa vyjadril o.
možnosť účasti dennej svätej liturgie. Vďaka patrí
provinciál, Rád plánuje v budúcnosti s novým
o. Františkovi Citbajovi, ktorý denne pre deti slúžil
kláštorom a chlapčenským gymnáziom v Krás- ; sv. liturgiu a skupinovým animátorom, ktorí sa o
nom Brode. Stredobodom pôsobenia baziliá- ; deti vzorne starali. Treba podotknúť, že bez spon
nov bude aj naďalej jeho činnosť v oblasti j zorstva Slovenskej poisťovne by tábor nebolo
možné zorganizovať. Deti v tábore strávili jeden
charitatívnej, výchovnej a vydavateľskej. Kiež
pekný týždeň, našli si nových kamarátov a možno
by strom činorodej duchovnej práce baziliánov
aj viac spoznali a obľúbili si nášho najlepšieho
v novom kláštore priniesol bohaté ovocie v
kamaráta nás všetkých, Pána Ježiša. Veríme, že
prospech a rozvoja našej gréckokatolíckej cir
podobný tábor sa nám podarí zorganizovať aj v
MKSO,amDr. Peter KRAJNÁK | budúcnosti.
kvi.

Spomienka

Letný tábor
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710. výročie obce Torysky
Torysky patria k rázovitým spišským obciam , ktorých chotár sa rozprestiera v
nadmorskej výške vyše 800 m a je bohatý na lesy, pasienky a lúky. V nedeľu, na
sviatok Zoslania D ucha Svätého oslávili svoje 710 narodeniny. Ich názov je
odvodený od rieky Torysy, ktorá sa od 13. storočia vyskytuje v listinách pod
názvom Ťarcha. V bohatom kultúrnom program e, ktorý pripravil obecný úrad so
správcom farnosti o. Petrom Šturákom, nem ohla chýbať ani slávnostná svätá
liturgia, ktorou celé slávnosti začínali.

Hlavným celebrátom bol J.E. Mons. o. Ján Gajdoš - generálny
vikár našej diecézy. Po slávnostnom privítaní vyzdvihol históriu
obce, po ktorej nasledovala svätá liturgia, na ktorej sa zúčastnili aj
všetky prítomné folklórne súbory. Vo svojej kázni vyzdvihol sviatok
Zoslania Ducha Svätého, ktorý odpratáva špinu hriechu, očisťuje
mravné ovzdušie a zúrodňuje duchovnú pôdu ľudských sŕdc. "I zjavili
sa im akoby ohnivé jazyky" (Sk 2,3 - 4). Oheň je teda viditeľný znak
prítomnosti Božej lásky, Božieho Ducha. Duch Svätý nám predo
všetkým dáva novú silu. On nám dáva silu odporovať pokušeniam,
neustále začínať znova, dáva nám schopnosť milovať tak, ako miluje
Ježiš.
Potom sa obrátil k rodičom, aby nezabúdali na svoje deti, aby sa
dedičstvo otcov nielen zachovalo, ale aj zveľaďovalo. Boh vás obda
ril deťmi, preto ste povinní starať sa o ich duše, lebo koľko chlapcov
a dievčat oplakáva hriechy, keď je už neskoro. Nezabúdajte, že čo
hriechom začína, plačom sa končí.
A nezabudol vyzdvihnúť ani našu nebeskú Matku, ktorá je patrón
kou chrámu. Tak ako na oltári vyžarujú z jej rúk biele plamene,
ktorými sa snaží zobrať nás pod svoj ochranný plášť, tak isto m á zlaté
žiariace oči, ktoré sa na vás dívajú, či stojíte na pravej, či na ľavej
strane alebo priamo pod ňou. A pri zrode cirkvi je opäť prítomná
Mária, ktorej viera nebola otrasená ani tragédiou svojho Syna, a
preto ju právom uznávame nielen za Božiu Matku, ale aj za Matku
cirkvi. Preto sa ku nej utiekajme v každej chvíli v radostiach, ale aj
bolestiach a hlavne v pokušení. Najväčšími priateľmi a dobrodincami
ľudstva sú tí, ktorí o svojej viere nehovoria ústami, ale dokazujú to
skutkami svojho života. Tak, ako to robila Mária.

Po slávnostnej svätej liturgii bolo myrovanie.
Na záver o. Peter Šturák poďakoval generálnemu vikárovi o. Gaj
došovi za účasť.Pekná slávnosť sa skončila pápežskou hymnou a
piesňou Na mnoho rokov.
Popoludní sa J. E. Mons. o. Ján Gajdoš aj s ostatnými kňazmi
zúčastnil na kultúrnom programe v podaní domáceho súboru Javori
na a vo svojom príhovore vyzval prítomných, aby nezabúdali zacho
vávať si svoje tradície, či už na poli kultúrneho života, v zachovaní
starých dobrých zvykov, krojov ale hlavne v zachovaní duchovného
života. Lebo Torysky patria do kraja, kde duchovný život bol od
nepamäti na vysokej úrovni, o čom svedčí aj skutočnosť, že z toho
kraja boli aj dvaja biskupi, na čo m usím e byť hrdí a zachovávať
dedičstvo našich otcov nielen slovami, ale aj skutkami, lebo všetci
sme boli stvorení pre radosť.
Ján KOCUREK

D U C H O V N Ý Ž IV O T
G R É C K O K A T O L ÍK O V V P O P R A D E
Gréckokatolícka farnosť v Po
prade bola zriadená iba v roku
1990 a teda patrí medzi najmlad
šie v našej eparchii. Počet veria
cich podľa posledného sčítania v
roku 1991 je 1232. Hoci v tomto
podtatranskom meste máme far
skú budovu, ktorú veriaci pod ve
dením
predchádzajúcich
duchovných otcov opravili, postrádame to, čo je pre život far
nosti veľmi dôležité - dom boží.

Á\

aj do Popradu.
Po jej privítaní do svätyne pri
chádzali zástupy veriacich, aby
sa poklonili svojej nebeskej Mat
ke, poďakovali za preukázanú
starostlivosť a pomoc a vyprosili
si ďalšie potrebné milosti.
V rámci duchovného programu
boli aj gréckokatolícke bohosluž
by. Miestny duchovný otec naj
prv odslúžil moleben k presvätej
Bohorodičke a predniesol m odlit
bu zasvätenia Panny Márii. K
Vďaka pochopeniu našich bra
tov rímskokatolíkov naše boho
spevu našich veriacich sa pripá
služby mávame v ich farskom
jali aj mnohí rímskokatoiíci. Po
Chrám e Sedembolestnej Panny
tom bola naša sv. liturgia s
Márie (konkatedrále).
homíliou, v ktorej duchovný otec
vyzdvihol dejinnú udalosť zjave
Socha Fatimskej
nia sa Panny Márie vo Fatime a
Panny Márie v Poprade význam posolstiev adresova
V dňoch 20 -21. mája t.r. preží ných ľudstvu s jej požiadavkami,
formulovanými v troch základ
vali naši veriaci spolu s poprad
ných bodoch - v obrátení sa ľudí
skými bratmi rímskokatolíkmi
k Bohu, v živote podľa Desatora
radostnú udalosť. V rámci puto
a v pokání a modlitbe.
vania sochy Fatimskej Panny
Márie po Slovensku zavítala aj
Po sv. liturgii popradskí ve ria 
do spišskej diecézy a v rámci nej
ci privítali medzi sebou sídelné

ho biskupa spišskej diecézy
Mons. ThD r. Františka Tondru,
ktorý spolu s kňazmi za účasti
asi šesťtisíc veriacich konceleb
roval sv. omšu. V homílii vyzdvi
hol účasť Panny Márie pri
očakávaní Svätého Ducha na ro
diace sa spoločenstvo cirkvi a
potrebu jeho pôsobenia aj na
nás - veriacich dneška. Duchov
ný program trval bez prerušenia
po celú noc.
Na druhý deň ráno - 21. mája
t. r. - bola opäť naša sv. liturgia
aj s homíliou a po nej moleben
k presvätej Bohorodičke. Po
tom nasledovala sv. om ša a po
nei sa veriaci rozlúčili so so
chou našej nebeskej Matky,
aby putovala k ďalším veriacim.

Popradskí
gréckokatolíci
pred velkou úlohou
Už sme uviedli, že popradskí
(Pokračovanie na str. 14.)
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Chvála Pánu Bohu za to, že aj u nás
nastal čas, že sa slávi Deň matiek a nie
MDŽ. Čo je krajšie? Vo Sv. písme nečíta
me: cti svoho otca i svoju ženu, ale: "Cti
svojho otca i svoju matku". Nie každý člo
vek má ženu, ale všetci máme matku. Ma
jú ju aj ženy. Preto všetci spoločne, mladí
i starí, muži aj ženy s vďakou oslavujeme
v máji svoje milé matky.
Deň matiek vymyslela láska k matke.
Žiaľ, nezaviedla ho Cirkev. Vybojovala ho
Američanka Anna Jarvls z Philadelphie.
Pri oslave prvého výročia smrti svojej mat
ky v r. 1907 navrhla, aby sa každoročne
jeden deň v roku venoval matkám. Začína
písať tisícky listov významným osobám ve
rejného života. Presvedčovaním a doka
zovaním presadzuje tento krásny sviatok.

8. mája 1914 je Deň matiek schválený.
Deň matiek v USA uvádza krásnym a vý
stižným zvykom. Synovia a dcéry nosia
rozkvitnuté klinčeky. Červený, ak matka
žije, biely, ak zomrela.
Do Európy si Deň matiek prerazil cestu v
roku 1923. Udomácňuje sa najprv v Ra
kúsku a Švédsku. Do kalendárov na druhú
nedeľu v mesiaci máji je položený až od
roku 1933.
Tohto roku aj na našom milom Sloven
sku sa slávil tento krásny sviatok matiek.
Iste sme pri tom nezabudli na tú, ktorú
právom nazývame Matka naša, na Pannu
Máriu, Matku Božieho Syna.
Mládež našej farnosti v Slovinkách spolu
s mladými rodinami pripravili na tento deň
pre obyvateľov obce krásne popoludnie s
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náboženským programom. Počuli sme
tam pekné piesne, krásne recitácie, ba
prehĺbili sme si aj náboženské vedomosti
prostredníctvom dobre pripraveného kví
zu. Zúčastnili sa ho tri družstvá, dve domá
ce a tretie družstvo hostí z Kojšova.
Víťazmi boli všetci. Po skončení sme všetci
zaspievali moleben k Panne Márii, Matke
nás všetkých.
Mládež si ešte zašla do neďalekého lesí
ka posedieť pri ohníku a poďakovať Pánu
Bohu za krásny deň. Chceli byť spolu,
chceli sa utúžiť, že sú na dobrej ceste, keď
svojím spevom a životom napomáhajú
prehlbovanie náboženského života vo far
nosti.
Uvedomili si to hlavne vtedy, keď stretli
inú mládež: hulakajúcu a podnapitú...
Matka naša, pomáhaj našej mládeži, na
šim matkám, našim rodinám tu na Sloven
sku vytrvať pri Ježišovi aj v ťažkostiach.
ATD

DUCHOVNÝ ŽIVOT
GRÉCKOKATOLÍKOV V POPRADE
(Dokončenie zo str. 13.)

gréckokatolíci zatiaľ nemajú svoj
vlastný chrám. Sú však už pripra
vené všetky projekty a schvále
nia výstavby gréckokatolíckeho
chrámu, ktorý má stáť pri hlavnej
ceste, spájajúcej Košice so Žili
nou.
Najväčšou prekážkou uskutoč
nenia tohto zámeru je nedostatok
finančných prostriedkov. Realizá

cia projektu chrámu vyžaduje
okolo 20 miliónov Sk. Preto vý
stavba chrámu je nad finančné
možnosti popradských grécko
katolíkov.
O. biskup Mons. Ján Hirka dal
súhlas na celoslovenskú zbierku
pre výstavbu gréckokatolíckeho
chrámu v Poprade.
Veriaci budú vďační za každý
dar, ktorý priblíži očakávanie to

ho dňa, keď v tomto meste budú
môcť ísť do svojho chrámu. Mená
všetkých darcov, ktorí obetujú na
tento cieľ desaťtisíc a viac korún,
budú natrvalo vyryté do mramo
rovej tabule pri vchode chrámu a
na vyročitý deň posvätenia chrá
mu sa každoročne za nich budú
obetovať sväté liturgie.
Prosíme aj súkromných podni
kateľov a sponzorov, aby nám

pomáhali realizovať výstavbu
gréckokatolíckeho chrámu.
Svoje finančné dary posielajte
cestou poštových poukážok typu
"A" na Grécko- katolícky farský
úrad, Námestie sv. Egídia 30,
058 01 POPRAD. Číslo účtu:
VÚB Poprad 26730 - 562/0200,
číslo devízového účtu: VÚB Po
prad 34833-1484151 -562.
o. Gabriel SZÉKELY

Nová básnická zbierka Jána Besterciho
V týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve
Poéma v Košiciach nová básnická zbierka
Jána Besterciho Dúha nad Slovenskom.
Básnik vo svojej publikačnej činnosti sa
prézentoval slovenskej verejnosti r. 1991
básnickým debutom Hlbiny duše, 1992
básnickou zbierkou Pergamon s antickými motívmi a
1992 Tiene nad oázou.
V Dúhe nad Slovenskom
(1994) spoznávame básni
ka ako národovca, horliace
ho za nové samostatné
Slovensko, ktorému zo srd
ca vo svojich veršoch želá
radostný a lepší život. Teší
sa, že sa vyplnila tisícročná
túžba našich významných
dejateľov a slovenského ľu
du. Vyzdvihuje význam a slávu historic
kých miest Slovenska - Nitry, Trnavy a i.
Nezabudne vyzdvihnúť dejiny trpkých dní
Trnavy, ktorá sa zapísala hlboko do dejín
slovenského národa svojím pevným kres
ťanským postojom:
Učenie kresťanské v kláštoroch zakladá

a duch pravej viery v čase pretrváva...
V tejto básnickej zbierke stáva sa Ján
Besterci apoštolom lásky v slovenskom
národe, hlavne kresťanskej lásky, ktorou
zapaľuje srdcia všetkých, ktorí čakajú na
spasenie toho,
"čo zachráni národy od
bludov a záhuby,
prejaví lásku tam, kde
lásky niet."
S presvedčivosťou veria
ceho človeka načiera do
kresťanských dejín a opi
suje príchod dvoch solúnskych bratov na Velkú
Moravu.
Prenikli prúdy kresťanov
cez vieru pravú
do krajov slovanských, na
Velkú Moravu,
na hradby Devína, kde knieža Rastislav
vlieva Božie pravdy do kresťanských
osláv...
Kresťanské učenie a úcta k nemu v
Besterciho poézii má svoje miesto nielen
v minulosti, ale i v prítomnosti je pevným

základom veriaceho človeka a rozkvetu
kresťanstvanazemi.
Básnikov filozofický postoj k súčasným
problémom života a dňa je kresťanský,
hlboko zakotvený v jeho duši, ktorý mu
nedovolí nenávidieť, zlorečiť,a nadávať ani
na nepriateľa. Básnik je kresťan so všetký
mi atribútmi kresťanstva; dobra, krásy a
lásky.
Ospevuje všetko pekné,dobré a všetko
slovenské, čo mu je drahé. Slovenskú
prírodu, slovenské kraje, významné
osobnosti slovenského národa. S po
svätnou úctou vstupuje do Božích chrá
mov, katedrál i do katedrály prírody a
pohnutým srdcom citlivého básnika sa
modlí: Za seba, za priateľov a nepriate
ľov, za svoj národ, lebo je presvedčený,
že náš slovenský národ iba s Božou po
mocou môže vyviaznuť z nebezpečen
stva hektických časov a môže sa dožiť
krajšieho a požehnaného života v našej
vlasti. Kto kráča s Pánom Bohom nikdy
nie je opustený a sám.
Oľga KURUCOVÁ - VLADÁROVÁ

LITURGICKÝ KALENDÁR
V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A
23. júl, sobota, Trofim a Teofil,
mučeníci, ľubovoľná spom ienka
Menlivé časti zo soboty o všetkých svätých
(biela). Alebo o mučeníkoch (červená) Kol 3,
12-17; Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si.
Mt 12, 38-42; Zlé a cudzoložné pokolenie
žiada si znamenie.

24.júi, Deviata nedeľa po ZSD,
Boris a Gleb, mučeníci (biela)
Radový hlas je ô s m y, evanjelium na
utierni je deviate. Antitóny: Zaplesaj. Bože,
obdaruj nás. Alebo: Dobroreč. C hváľ duša.
Tropar: Z výšin nebies. Sláva. Kondák: Keď
si vstal zmŕtvych. I teraz: podľa predpisu. Proklmen: Pomodlite sa. 1 Kor 3, 9-11.16-17; Vy
ste Božia stavba. Mt 14, 22-33; Ježiš, keď
rozpustil zástupy, vstúpil sám na vrch a mod
lil sa. pričasten: Chválte Pána. Týždeň po
deviatej nedeli po Z S D

25. júl, pondelok, Zosnutie svätej
Anny, záväzná spom ienka (biela)
Antifóny: Dobroreč. Chváľ duša moja. Ale
bo každodenné. Tropar: Bohom omilostená
Anna. Sláva i teraz. Kondák: O slavujm e pa
miatku. Prokimen: Velebí duša moja Gal 4,
22-24.26, tie dve ženy, sú dve Zmluvy. Jn 14,
1-6; Ja som cesta, pravda a život. Prij. Plesaj
te, spravodliví.

26. júl, utorok,Hermolaj, mučeník,
Paraska, sv. žena, ľubovoľná spomienka
Menlivé časti z utorka o sv. Jánovi Krstite
ľovi (biela) Alebo o mučeníkovi (červená),
alebo o sv. žene (biela). Kol 4, 2-8 18; V
modlitbe budte vytrvalí. Mt 12, 46-50; Kto je
moja a kto sú moji bratia?

27. júl, streda, Pantelejmon,
velkomučeník, sv. Sedem početníkov,
záväzné spom ienky
Červená. Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje.
Tropar: Na púšti. Bože našich otcov. Vzneše
nými piesňami. Sláva i Ctihodní a Bohu odda
ní. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: Nech
svätí jasajú. Pán vykúpil. 1 Sol 1, 1-5; Milosť
vám a pokoj Mt 13, 1-9; Hovoril im veľa v
podobenstvách. Prij. Vo večnej pamäti.

28. júl, štvrtok, Prochor, Nikánor
a Parmen, apoštoli (biela)
Menlivé časti zo štvrtku o apoštoloch. 1 Sol
1,6-10; Vy ste napodobňovali Pána i nás. Mt
13, 10-17; Prečo im hovoríš v podoben
stvách?

29. júl, piatok, mučeník, ľubovoľná
spomienka
Menlivé časti z piatku o sv. kríži (červená)
Alebo o mučeníkovi (červená) 1 Sol 2, 1-8;
Sami viete, že sme k vám neprišli nadarmo.
Mt 13,18-23; vy teda počujte podobenstvo o
rozsievačovi.

30.júi, sobota Silas, apoštol,
ľubovoľná spomienka
Menlivé časti zo soboty o všetkých svätých
(biela). Alebo o apoštolovi (biela) 1 sol 2,
9-13; Vo dne v noci sm e pracovali, aby sme
nikomu z vás neboli na ťarchu. Mt 14, 1-13a
Ján hovoril: Nesmieš s ňou žiť.

31. júl, Desiata nedeľa po ZSD,
prípravný deň na spomienku
nájdenia sv. kríža
(biela). Radový hlas je prvý, ev. na utierni je
desiate. Antifóny: Dobroreč, Chváľ, duša m o
ja, alebo Zaplesaj. Bože, obdaruj nás. Tro
par: Hoc aj Židia. Sláva. Kondák: Slávne ako
Boh. I teraz: podľa predpisu. 1 Kor 4, 9-14;
Stali sme sa divadlom pre svet, pre anjelov i
ľudí. Mt 17,14-20; Prečo sme ho nemohli my
vyhnať. Prij. Chválte Pána.

TÝŽDEŇ PO 10. NEDELI PO ZSD
1. august, pondelok, Nájdenie
sv. Kríža. Makabejských mučeníkov
(červená)
Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropare:
Spas ľud svoj. Prosíme ťa, láskyplný Bože.
Sláva. Kondák: Dobrovoľne si pnel. I teraz.
Kondák: Mučeníci boží. Prokimen: Spas ľud
svoj. 2 Mach 7 ,1 -2 .9 -1 4 ; Zatkli sedem bratov
aj ich matku. Ján 19, 6. 12-20; Hľa, váš kráľ.
Dnes sa začína obdobie pokánia pred Zosnutím Bohorodičky.

2. august, utorok, Prenesenie
ostatkov sv. Štefana prvomučeníka,
záväzná spomienka (červená)
Antifóny: Dobre je . Pán kraľuje. Tropar: Pa
ne, tvoj mučeník Štefan. Sláva. Kondák: Pri
šiel si. I teraz: podľa predpisu. Prokimen:
Spravodlivý sa teší. 1 Sol 3, 1-8; Lebo teraz
akoby sme ožili, keď vy stojíte pevne v Páno
vi. Mt 13, 36b-43; Nepriateľ, ktorý ho zasial,
je diabol. Prij: Vo večnej pamäti.

3. august, streda, Izák, Dalmat,
úctyhodní a Faust, úctyhodní,
ľubovoľná spomienka
Menlivé časti zo stredy o sv. kríži (červená)
alebo o úctyhodných (biela) 1 Sol 3, 9-13;
Nech sám Boh Otec a náš Pán Ježiš Kristus
upravia našu cestu k vám. Mt 13,53-58; Ježiš
prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge.

4. august, štvrtok, Efezskí mučeníci,
ľubovoľná spomienka
Menlivé časti zo štvrtku o apoštoloch a Mi
kulášovi (biela), alebo o mučeníkoch (červe
ná). 1 Sol 4, 1-8; Veď viete, aké príkazy sme
vám dali z moci Pána Ježiša. Mt 15, 10-20;
Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca
a poškvrnuje človeka.

5. august, piatok, Príprava na sviatok
premenenia Pána, Eusignus, mučeník
Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropar: S
posvätnou úctou. Šláva i teraz. Kondák: Kris
tovo premenenie. Prokimen: Pane, náš Vlád
ca. Flp 2, 1-4; V pokore pokladajte jeden
druhého za vyššieho. Jn 15, 9-11; Ostaňte v
mojej láske. Prij. Na chválu Božiu.

6. august, sobota, Premenenie Pána,
slávnosť (biela)
Antifóny: Nech sa ti klania. Hora Sion. Na
vchod: Pane, zošli svoje svetlo. Tropar: Pre
menil si sa na hore. Sláva i teraz. Kondák:
Premenil si sa na hore. Prokimen: Aké velké
sú tvoje diela. 2 Pet 1,16-19; Sami sme boli
svedkami jeho veleby. Mt 17, 1-5; Tvár mu
žiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

l
Namiesto Dôstojne je: Zvelebuj, moja duša,
na Tábore. Prij. Pane, vo svetle.
Myrovanie. Do 13. augusta lit rúcho je biele
a na sv. lit. okrem piesne na vchod a čítaní
menlivé časti sa spievajú ako 6. augusta. Na
vchod sa spieva: Poďme, pokloňme sa...pre
menil si na na hore.

7. august, Jedenásta nedeľa po ZSD,
Dometius, mučeník (biela)
Radový hlas je druhý, ev. na utierni je 11.
Antifóny: Nech sa ti klania. Hora Sion. Na
vchod: Poďme pokloňme sa... premenil si sa
na hore. Tropare: Keď si zostúpil. Premenil si
sa na hore. Sláva, kondák: Vstal si z hrobu. I
teraz, kondák: Premenil si sa na hore.
Prokimen: Mojou silou. Aké velké. 1 Kor 12,
12-14.27; Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste
údy. Mt 18, 23-35; Pozhovej mi a všetko ti
vrátim. Nam iesto Dôstojne je: Zvelebuj. Prij.
Chválte Pána. Pane, v svetle.

8. august, pondelok, Emilián,
biskup a vyznávač
Flp 3, 12-14; Zabúdam na to, čo je za
mnou. Jn 17, 24-26; Spravodlivý Otče, svet
ťa nepozná, ale ťa poznám.

9. august, utorok, Matej apoštol,
záväzná spom ienka
Antifóny: Nech sa ti. Hora Sion. Na vchod:
Poďme, pokloňme sa...prem enil si sa na ho
re. Tropare: Premenil si sa na hore. Svätý
apoštol Matej. Sláva. Kondák: Premenil si sa
na hore. I teraz. Kondák: Svätý apoštol Matej.
1 Pet 1, 8-9; Vy ho milujete, hoci ste ho
nevideli. Lk 10, 21-24; Môj Otec mi odovzdal
všetko.

10. august, streda, Vavrinec, mučeník
1 Pet 1, 10-11, 14-16; Budte svätí, lebo ja
som svätý. Jn 8, 12-14; Ja som svetlo sveta.

11. august, štvrtok, Heuplas, mučeník
Lv Budte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý.
Jn 8, 51 -52a. 53-55; Kto zachová moje slovo,
neuvidí smrť naveky.

12.august, piatok, Focius a Anicet,
mučeníci
Dt 6, 2-6; Počúvaj, Izrael! Mt 5, 1-12; Keď
Ježiš videl velké zástupy, vystúpil na vrch.

13. august, sobota,
Zakončenie obdobia po sviatku
premenenia Pána, Maxim vyznávač.
Všetky menlivé časti aj s čítaniami ako 6.
augusta. Končí obdobie pokánia pred Zosnutím presvätej Bohorodičky.

14. august, Dvanásta nedeľa po ZSD.
Príprava na slávnosť
Zosnutia presvätej Bohorodičky
Micheáš, prorok (biela)
Radový hlas je tretí, sv. na utierni je 1.
Antifóny: nedeľné tropare: V eselte sa. Plesaj
te, ľudia. Sláva. Kondák: Vstal si slávne. Do
teraz. Kondák: K tvojej oslave. Prokimen:
Spievajte Bohu. 1 Kor 15, 3-8. 11; Kristus
zomrel za naše hriechy podľa Píšem. Mt 19,
16-22; Ak chceš vojsť do života, zachovávaj
prikázania.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

Plán termínov duchovných
cvičení na rok 1994
v Exercičnom dome SJ,
Pod kalváriou v Prešove:
Júl:

18.- 22. študenti: chlapci a dievčatá - 3
dni; 18.- 22. učitelia a profesori - 3 dni;
18.- 22. muži, ženy - 3 dni; 22.- 31. rehoľ
né sestry - 8 dní; 24.- 30. kňazi - 5 dní
August:

1 .- 5 . učitelia a profesori - 3 dni; 1 .-5 .
študenti: chlapci, dievčatá - 3 dni; 1 .-5 .
muži, ženy - 3 dni; 5, -14. rehofrié sestry
- 8 dní; 14.-21. členovia sekulárneho inšti
tútu - 6 dní; 22.-26. učitelia a profesori - 3
dni; 22.-26. študenti: chlapci, dievčatá - 3
dni; 26.-30. učitelia a profesori - 3 dni;
26.-30. študenti: chlapci a dievčatá - 3
dni; 26.-30. muži, ženy - 3 dni; 30.- 5.
september - študenti teológie - 5 dní
Nástup na duchovné cvičenia je v
prvý deň termínu do 16.30 hod., ukonče
nie v posledný deň ráno, poprípade v
predposledný deň o 18.00 hod. Nástup
na duchovnú obnovu je o 7.00 hod. v
uvedený deň a ukončenie o 18.00 hod.
Poplatok za jednu noc a deň so stravou
150,-Sk, študenti 75,-Sk, duchovná ob
nova 85,-Sk. Prihlásiť sa možno telefonic
ky na číslo 091/410 56 alebo písomne na
adresu: Exercičný dom SJ, Pod kalváriou
81, 080 01 Prešov. Príchod autobusom
č. 1, 4, 8 zo stanice SAD na námestie k
Trojici, odtiaľ Pod kalváriu autobusom č.
15,22.
Tešíme sa na stretnutie s Vami,
za otcov jezuitov p; A. OSVALD

Novinka J. Daňovej
Milí priatelia, ak dovolíte, radi by sme
Vás oboznámili s najnovšou novinkou z
vydaných titulov z vydavateľstva Cantate.
Začínala ako detská speváčka, mož
no si pamätáte Ostrov detí, Aj jedenástky
majú svoje lásky... mnohí ju prirovnávali k
Darinke Rolincovej. Vybrala si však vlast
nú cestu. Naspievala samizdatovú kaze
tu Duet pre Teba s vtedajším
bohoslovcom a dnes kňazom Jankom
Flajšíkom. Táto kazeta sa rýchlo rozšírila
po celom Slovensku.
Dnes sme radi, že Vám môžeme po
núknuť prvú profilovú kazetu ilavskej ro
dáčky Janky Daňovej, ktorá má názov
Nedopovedané...., je súborom vybraných
10 piesní tejto mladučkej , veriacej a ta
lentovanej speváčky. Je krásnym sve
dectvom a povzbudením pre nás,
veriacich, je príkladom, ako možno ume
ním dvíhať ľudí vyššie k Bohu.
Cena kazety je 79,- Sk. V prípade
záujmu si kazetu môžete objednať na adrese:
CANTATE
Ing. Pavol Bulla
Švabinského 4, 851 01 Bratislava
t. č.: 0 7 /822 396

G ré cko ka to lícky
dvojtýždenník

08001 P R E Š O V
tel.:091/23783
Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice,č.j.2542-PTTM-93,zo dňa8.9.1993

ĽÚTOSTIVÁ TVÁR
Naše staré matere by vedeli roz
právať, ako im je, keď sa ich dieťa
beznádejne rúti do záhuby a nechce
si dať povedať, nechce si dať po
môcť. Hovorili by, aké je to utrpenie
dívať sa bezmocne, v očakávaní istej
skazy tých, ktorých milujú viac ako
seba, len preto, že títo trvajú tvrdo
hlavo na svojej hlúposti a zlobe.
Ježiš to vedel ešte lepšie. Niet
divu, že po veľmi varovnom výkriku
"Beda vám, farizeji, ste ako zmije a
hady!" (Mt 23, 37-39) pripomína im s
citlivou výčitkou, aká smutná bu
dúcnosť ich čaká. On jediný vedel,
ako bude na tejto zemi pusto a
prázdno, keď tu nebude on a ako
pusto by bolo bez neho všade - v
čase i vo večnosti.
" Váš dom spustne!"
Bez lásky pustnú srdcia, na púšť
sa obracia životný elán. Bez lásky
pustne, čo je v ľuďoch najčistejšie a
najkrajšie - a bujnie, čo je falošné,
farizejské a zlé. Zlo však nemôže
existovať samo osebe. Môže sa len
priživovať na niečom, čo je dobré.
Pozývame chlapcov od 14 rokov a vyššie
na letný tábor do Borová (3 km od Medzilabo
riec, okres Humenné).
V
čase od 21.8 - 27. 8. 1994. Poplatok je
300,- Sk.Na tomto tábore si môžeš prehĺbiť
náboženské vedomosti, spoznať nových pria;
Redakcia časopisu Slovo ďakuje za láskavý
pozdrav,- priania i štedrý dar rodine Valitovej. Zá
roveň všetkým našim čitateľom ďakujeme za všet
ky listy, kladný ohlas na výzvu "Radosť pre
radosť' uverejnenú v čísle 12/94. Pamätáme na
vás každý deň v modlitbe nášho Pána.
V a ša redakcia

Nakoniec však - ako rakovina - zničí
vlastného živiteľa a usmrtí tak samo
seba.
Keď zvážime všetky okolnosti
uvedené v uvažovaných evanjelio
vých vetách, tak počuje biť Spasite
ľovo srdce i pre tých, nad ktorými
vyriekol svoje prísne "beda".
"Ako kvočka kuriatka, tak som
vás chcel zhromaždiť, ale vy ste ne
chceli."
Ani sa nechce veriť, že sa niekto
môže tak pekne prihovárať tým, kto
rým pred chvíľou prísne vyčítal tvr
dosť ich srdca. Je to podivné, aké
rozličné tváre má láska. Kým na jed
nej strane nešetrí tvrdým odsúdením
falšovateľov pravdy, na druhej stra
ne ľútostivo hovorí o tom, že nebolo
možné zachrániť, čo v nich bolo
pravdivé, čisté a krásne. Taktiež
smúti nad tým, že sa dobré v nich
obrátilo na púšť.
Za nič na svete nefalšujme našu
životnú pravdu !
Z Myšlienok
o. J. PORUBČANA, SJ
teľov. Nebudú chýbať športové podujatia - tur
naj vo futbale, volejbal, turistika, prechod po
lane cez vodu, živanská.
Zobrať so sebou: osobné veci, športové
oblečenie, športovú obuv, spacák, gamatku,
ak máš, tak aj stan, modlitebnú knižku, zošit,
pero.
Prihlásiť sa môžeš telefonicky alebo pí
somne na adresu:
Otcovia baziliáni
Vladimír Juraj Sedláček
Vajanského 31, 080 01 Prešov
t i . : 091 /3 4 183

Chvíľa s «t snámym pr®le*er@*
Keď som pred časom odchádzal vo
večerných hodinách z budovy prešov
ského farského úradu zo skúšky kated
rálneho zboru, oslovil ma na chodníku
pred naším Katedrálnym chrámom sv.
Jána Krstiteľa neznámy starší muž, cu
dzinec, hovoriaci po nemecky. Pýtal sa
ma, aký je to chrám a tiež ho upútala
budova našej biskupskej rezidencie. Ako
som sa neskôr z rozhovoru s ním dozve
del, bol to Francúz, profesor z Paríža,
ktorý sa zúčastnil v Prešove vedeckej
konferencie na jednej z univerzitných fa
kúlt. Bolo už neskoro večer a chrám bol
zamknutý. Bol rozhodnutý prezrieť si ho
na druhý deň. Pretože neznámy prejavo
val veľký záujem o históriu chrámu, sna
žil som sa mu primerane svojim
znalostiam nemčiny porozprávať o histó
rii našej katedrály, ale aj o našom biskup
stve, o gréckokatolíkoch, našom obrade
a krásnom liturgickom speve. So záuj
mom počúval a očividne zareagoval pri
mene biskupa Gojdiča. Jeho meno po

znal, vedel o jeho uväznení a smrti, ale aj
o likvidácii našej cirkvi. Upozornil som ho,
že aj v Paríži sú gréckokatolíci, je tam
sídlo apoštolského exarchátu na čele s
biskupom Michalom Hryncyšinom. Sľú
bil, že sa bude doma o tom informovať.
Vyslovil poznatok, že vo Francúzsku sú v
prevažnej väčšine rímskokatolíci, ku kto
rým patrí aj on, avšak je aj veľa ateistov,
ktorých počet narastá. Daň vyspelej zá
padnej spoločnosti a konzumného spô
sobu života. Kiežby sme sa tomu v
budúcnosti u nás na Slovensku vyvaro
vali. Podľa slov môjho spoločníka, národ,
ktorý má takú bohatú históriu a plné chrá
my, nemal by morálne klesnúť. V stisku
podanej ruky bolo cítiť úprimnosť jeho
slov. Po dlhom príjemnom rozhovore lúčil
som sa s neznámym profesorom ako s
niekým, kto m i nie je až taký cudzí. Jeho
záujem o Slovensko, o históriu našej cir
kvi, ale aj jeho vedomosti a názory nás
zblížili. Áno, kresťania majú k sebe všade
na svete blízko.
Dr. Peter KRAJŇÁK

