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Hľa, tak si prišlo potichu, 
ty, krásne leto zradné, 
predo mnou iba rovina, 
vysoké nebo 
a žiadne múry hradné!
Rozmieľa mlyn času 
balvany rokov 
a je z nich čudná múka, 
na tejto rovine, 
pod modrým nebom 
len pokoj sa mi núka 
a žiadne náhlenie 
a žiadne hody, 
iba sa obzrieť dookola 
a napiť sa čistej vody, 
prečítať vlastný život, 
i to, čo na margách stojí, 
počúvať chvenie srdca 
jak chvenie vtáka v chvoji, 
a pozrieť cez škáru, 
škáru života 
na druhú stranu rieky.
Aký rozdiel je, keď poviem:
Chvílka a poviem veky?
Veď darmo cúval som, 
znehybnel a spával, 
kruh tajomnného času 
nezastával.
Kolesá vrtošivé, 
no nevrátia sa spiatky.
Len počítaj, počítaj krôčky: 
jeden, dva - od matky.
I najviac je vždy málo, 
stále si na jednom mieste, 
v sebe,
nenabažíš sa nikdy života, 
oveľa silnejšie je nebo...

Hľa, tak si prišlo potichu, 
ty, krásne leto zradné, 
predo mnou iba rovina, 
vysoké nebo 
a žiadne múry hradné.

A tak tu stojím v pokore, 
ako som stál pri zrode, 
čosi som získal, 
čosi stratil
v tej velkej živej vode, 
ktorá ma nesie za more, 
do kraja sťahovavých vtákov, 
ktorým je málo jedno leto, 
ich život - to sú letá.
I môj tým letom bol, 
dobre sa s nimi lieta 
uprostred zím a biedy 
a sťa u Jóba najkrajšie perly 
boli vredy.

Nuž, Pane, tu som, 
uprostred leta, 
stále mladý
a duša mi na spev ladí:
Nech je zvelebený Boh, 
čo život, vzduch i vodu dáva, 
čo slnko, hviezdy zažíhava, 
a seba jak chlieb dáva, 
jemu buď na veky vekov: 
Sláva, stával 

(Mons. Mgr. Jánovi Krajňákovi)

Desatoro na dovolenku
1. Rozlúč sa s rodičmi, ale nie s Bohom
2. Nezabudni si vziať batoh a do neho sv. ruženec
3. Vezmi si dobré topánky, aby ti vydržali aj do kostola
4. Keď budeš chodiť po cestách, nezabudni na cesty Božie
5. Obdivuj krásy prírody, ale nazabudni ani krásu svojej 

duše
6. Pozeraj a všímaj si všetko, ale nezaspiň si dušu
7. Maj sýty žalúdok, ale aj srdce nech nie |e prázdne
8. Nehádž do blížnych kamene, ale úsmev
9. Smetie hádž do odpadkového koša, ale nie do svojej 

duše
10. Vráť sa zdravý, ale aj lepší po prázdninách

M. ŠPANOVÄ
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Nanebovzatá
Na celej zemi nenájdeme 
hrob, v ktorom ty spíš, Mária! 
Neodpočívaé v lone zeme 
a tvoje skutky hovoria 
o požehnaniach, o prímluve, 
láske, čo prešla chladom zim 
planúca, vrelá, obetave...
Aj smrť zmenila život s Ním*

Ach, Matka, plná súcitnosti,
Ty ustavičná horlivostí 
Ty vyprosuješ ľudstvu čností 
• svoj život staviaš ako most 
pred všetky časy, všetky diania; 
v nich zachraňuješ svet In á  s. 
Nanebovzatá Matka Pána, 
o milosť vypočutý hlasí

Novoruskovský 
vzor

V obci Nový Ruskov (neďaleko Trebi- 
šova) postavili ešte v roku 1909 grécko
katolícky chrám v secesnom slohu s 
prvkami ukrajinského baroka. Podľa 
tohto chrámu dal postaviť kanadský 
"uránový kráľ' Štefan B. Roman - novo
ruskovský rodák v Toronte, Katedrálu 
Premenenia Pána pre kanadských Slo
vákov. Tento torontský kolos je oproti 
svojmu vzoru - ruskovskému chrámu - 
štyrikrát väčší. Posvätil ho sám pápež 
Ján Pavol II. Veriacich na bohoslužby 
zvoláva najväčší zvon na svete, odliaty 
vo Francúzsku.

Na snímke - gréckokatolícký chrám v 
Novom Ruskove

Ing. Jozef BUMBERA

Z  O B S A H U

O smrti
O Kto ti povie hodinu tvojej smrti? Kto ti povie, 
kedy, ako a kde zomrieš? Koľko ľudí zahynulo 
a hynie veľmi bolestnou smrťou, koľkí pre sla
bosť nemohli povedať ani jediné slovo!? Koľkí 
strácajú pamäť v horúčke a smrteľnom pote?! 
Prečo teda čakáš na chvíľu, keď už nebudeš 
pánom svojho rozumu? Potom pre teba nadí
de čierna noc. Príde ťažká choroba a nenájde 
sa nik, kto by ti mohol pomôcť. Vtedy všetkými 
opustený spoznáš svoju nerozumnosť.
O Mnohé duše kolíšu pri rozhodovaní a roz
hodnú sa pre nesprávne zásady. Ak sa duša 
zamyslí nad večnými hodnotami, vyberie si 
cnosť. Ak sa však zamerá na pominuteľné 
dobrá, rozhodne sa pre príjemné veci a pô
žitkárstvo. V prvom prípade sa človek roz
hodne podriadiť svoje telo disciplíne, v 
druhom sa telo oddáva svojim rozkošiam. 
Šťastný je ten, kto odoláva pokušeniam, le
bo tie vedú do záhuby. Šťastný je ten, kto 
očakáva nádej spásy.

Sv. Bažil Veľký
O Pôžitkárstvo trvá krátko, ale muky sú večné. 
Čo povieš, čo je trvalé na tomto svete? Azda 
bohatstvo, ktoré často nevydrží ani do večera? 
Azda sláva? Tá pominie ako poľná tráva.

O Ako nie je možné zmiešať oheň s vodou, tak 
nie je možné zmiešať lásku k svetským rado
vánkam so skrúšenosťou srdca.

O Terajší život je ako divadlo, terajšie veci - to 
je klamný zovňajšok masky. Keď sa skončí deň 
a nastane tá strašná noc, tá bude pre spravod
livých dňom, ale pre hriešnikov temnou nocou. 
Vtedy klamné masky budú odhalené a ukáže 
sa, kto je skutočne bohatý a kto bedár.

O Ak krása tváre pokúša tvoju dušu, nuž choď 
na hroby svojich predkov, ktorí tam ležia. Pre
menili sa na prach. A keď sa budeš na to poze
rať, pocítiš velkú túžbu po pokore a pokání.

O Prečo sa nafukuješ, prečo sa vychvalUješ?! 
Do akej pozemskej slávy či bohatstva vkladáš 
nádej? Poď so mnou na hroby a tam uvidíme, čo 
sa tam robí. Uvidíme tam rozložené telá, obnaže
né kosti. Ak si múdry a rozumný, uvažuj a povedz, 
kto je kráľ a kto obyčajný človek, kto vznešený a 
kto služobník, kto múdry a kto hlúpy. Kde sa 
podela krása mladosti, kde úsmevný pohľad, kde 
sú žiariace oči, kde obdivuhodný nos, kde široké 
ústa, kde nádhera tváre, kde krásne čelo? Či to 
všetko nie je už len prach, ä  to všetko nie je už len 
popol, či to všetko nie je už len zem a hrob?

SV. Ján Zlatoústy
(Pripravili baziliáni)
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Toto je  môj milovaný $yn, počúvajte ho! Mt 17,5
Mnohé udalosti dejín spásy, ktoré mali 

mimoriadny význam tak v Starom ako aj 
v Novom zákone, sa odohrali na vyvýše
ných miestach, na miestach, kde sa akoby 
nebo dotýkalo zeme. Boli to "sväté" vrchy 
teofánie, Božieho zjavenia, kde sa Boh 
dáva spoznávať človeku, kde sa mu zvlášt
nym spôsobom prihovára z oblaku a kde 
mu zjavuje svoju vôľu. Takým vrchom v 
Starom zákone bol napr. vrch Sinai, na 
ktorom sa Boh rozprával s Mojžišom a 
odkiaľ potom Mojžiš priniesol Židom na 
dvoch kamenných tabuliach Desatoro, 
pričom Mojžišovi od rozhovoru s Bohom 
tak žiarila tvár, že šiju musel zakrývať. Na 
vrchu Karmel Boh svojím 
ohňom zapálil Eliášovu 
obetu a na vrchu Horec sa 
mu v tichom vánku zjavil 
v čase, keď bola viera ži
dov vážne ohrozená sa v 
tichu Eliášovi zjavil Boh v 
čase, keď bola viera židov 
vážne ohrozená, aby po
tom zasa na vrchu Karmel 
Boh svojím ohňom zapálil 
Eliášovu obetu, zachránil 
pravú vieru Židov a zničil 
Bálových kňazov.

Aj v Novom zákone je 
známa hora, kde nám Ježiš 
dal svojich osem blahosla- 
venstiev a reč, ktorej aj 
hovoríme "reč na hore". A 
tak sa dostávame k udalos
ti, ktorá sa odohrala na ho
re Tábor, na vrchu 
premenenia. Keď Ježiš ve
del, že sa blížia udalosti, 
ktoré sa odohrajú na Oli
vovej hore a potom na vr
chu Golgoty, zobral si na 
modlitbu so sebou Petra,
Jakuba a Jána, aby s tými, ktorí budú sved
kami jeho smrteľnej úzkosti v Getseman- 
skej záhrade a jeho agónie na Golgote, 
boli svedkami aj jeho premenenia, ktorým 
ich chcel posilniť a upevniť vo viere pre 
ťažké chvíle svojho utrpenia.

Udalosti premenenia Ježišovej tváre i 
rúcha, Ježišovho rozhovoru s Mojžišom a 
Eliášom, hlas Otca z jasného oblaku, kto
rý ich zahalil, nám popisujú traja evanje
listi a potvrdzuje nám ich aj sám svätý 
Peter vo svojom druhom liste ako očitý 
svedok. Tieto udalosti majú nesmierny 
význam aj pre nás v našich dnešných situ
áciách, a preto si ich bližšie rozoberme a

hľadajme v nich to, čo aj nám pomôže k 
takej premene, že to všetci na nás zbadajú.

Ježiš sa rád uťahoval na modlitbu do 
samoty na opustené a vyvýšené miesta. 
Vieme, že sa tak celú noc modlil pred 
volbou svojich apoštolov, alebo po prvom 
rozmnožení chlebov, keď večer rozpustil 
zástupy a apoštolom prikázal preplávať na 
druhý breh. Čo sa na týchto tichých mies
tach modlil, aký bol pri rozhovore so svo
jím Otcom, to sa môžeme len domnievať, 
ale vieme, ako napr. velebil Otca, že veci 
Božieho kráľovstva ukryl pred múdrymi a 
obozretnými a zjavil ich maličkým ..., ako 
mu ďakoval za vyslyšanie pri vzkriesení

Lazara, alebo ako sa modlil v Getsemanskej 
záhrade, to nám zachytili tí, čo to počuli. 
Jeho modlitby, jeho rozhovory s Otcom boli 
demonštráciou ich jednoty a prinášali svoje 
ovocie v Ježišovom konaní.

Táto jednota Ježiša s Otcom bola vyjad
rená viditeľne žiarením jeho tváre i jeho 
rúcha a Otcova prítomnosť bola vyjadrená 
v oblaku, ktorý ich zahaľoval a Otcove 
slová: "Toto je môj milovaný Syn, v kto
rom mám zaľúbenie, počúvajte ho!" Túto 
udalosť dal Ježiš zažiť trom svojim apošto
lom. Dal im zažiť vlastné oslávenie, spo- 

j  ločenstvo svätých v nebi, ale dal im zažiť 
to, čo čaká aj ich, ak budú počúvať Krista.

Ak ho budú počúvať nielen vtedy, keď 
bude hovoriť o veciach príjemných, ale aj 
vtedy, keď bude hovoriť o veciach bolest
ných, ťažkých. Všetky udalosti pre tých, 
ktorí milujú Boha, slúžia totiž na dobré. A 
v tomto zážitku šťastia, radosti a blízkosti 
Božej slávy Peter vo vytržení vyriekol: 
"Pane, dobré je nám tu". A hneď bol 
ochotný stavať na hore premenenia stán
ky. A takí sme aj my. Radšej by sme 
zostávali v príjemných zážitkoch hory Tá
bor a z Golgoty by sme najradšej ušli. 
Hora Tábor nebola totiž posledná, na kto
rú Ježiš vystúpil. Táto hora hovorí aj o 
našej premene, ktorá je potrebná, aby sme 
vedeli prijať a obstáť aj v ťažkých skúš
kach našej životnej Golgoty. V modlitbe, 
v ktorej sa zjednotíme s Bohom, získavá- 
me silu, Božie ožiarenie a energiu na 
zvládnutie ťažkých životných skúšok.

Aj dnešná doba nie je o nič ľahšou skúš
kou ako tá, ktorú sme prednedávnom v 
posledných desaťročiach prežili. Ježiš nás 
tiež berie so sebou na horu modliť sa, 
nechať sa premeniť a uspôsobiť na zvlád
nutie nových skúšok, ktoré na nás dopúš
ťa. Musíme predsa obstáť v nápore 
vulgárneho hmotárstva, pôžitkárstva, 
zmietaní sociálnymi problémami neza
mestnanosti, kriminality, ďalšej duchov
nej a mravnej devastácie, zúfalému úniku 
k alkoholu, drogám a sexu do zúfalstva 
neistôt a z beznádeje až k samovraždám.

1 Na zvládnutie takýchto krížov dnešného 
sveta nám nikdy nebudú stačiť naše ľudské 
sily, naša ľudská chytrosť, či chytráctvo a 
nikdy nemôžeme uniknúť ich tragickým 
koncom. Iba v Kristovi je záchrana! V ni
kom inom niet spásy! Ani tí, čo si myslia, že 
im k tomu stačí prax tradičného kresťanstva 
v príjemných zážitkoch pútí a odpustov bez 
ozajstnej hlbokej premeny na ľudí, z ktorých 
tvári a ich skutkov bude žiariť Božia dobro
ta, láska, trpezlivosť, veľkorysé odpúšťanie a 
otvorené náručie pre každého. Nás Ježiš po
zýva na horu Premenenia, aby sme naozaj 
premenení zostúpili opäť dolu medzi ľudí, 
aby aj naša tvár žiarila, aby aj naše srdce 
horelo, aby sme vedeli tomuto svetu vlievať 
nádej, že z každej situácie má Boh pre nás 
východisko. A tým východiskom je Božia 
výzva - nestavať stánky na hore Tábor, ne
klaňať sa Bohu ani v Jeruzaleme, ani na hore 
Garazim, ale sa mu klaňať v Duchu a v 
pravde a počúvať vždy jeho Syna Ježiša 
Krista tak, ako to znelo z Otcových úst pri 
jeho premenení.

o.RNDr. Jozef VOSKÁR
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Iste neuniklo vašej pozornosti, že na 
sviatok sv. Cyrila a Metoda - 5.júla t.r. - 
bolo v Nitre zasvätenie slovenských rodín 
nazaretskej rodine. Je to historický akt v 
živote cirkvi i národa, vrchol slávnosti v rámci 
prebiehajúceho Roka rodiny.

V liturgickom i kultúrnom programe tejto 
slávnosti mala naša eparchia dôstojné za
stúpenie. V predvečer sviatku slávil Mons. 
Milan Chautur, CSsR, sv. liturgiu v staro
bylej nitrianskej katedrále. Pre domácich 
veriacich ale aj migráciou roztrúsených 
gréckokatolíkov to bola jedinečná duchov
ná udalosť, umocnená spevom gréckoka
tolíckeho Zboru Pavla P. Gojdiča z 
Vranova nad Topľou. Tam, kde pred 1100 
rokmi zásluhou sv. bratov zaznela po prvý
krát sv. liturgia v staroslovienčine, opäť 
zaznelo naše krásne Hospodi, pomiluj.

Večer patril slávnostnej akadémii, ktorú 
na počesť slovanských apoštolov v aule 
pedagogickej fakulty usporiadali domáci 
hostitelia. Našu eparchiu opäť zastupoval 
spomínaný zbor z Vranova nad Topľou. 
Pod vedením dirigentky Márie Višňovskej 
zaspieval montáž chrámových piesní, kto
ré pospájal umeleckým slovom i recitá
ciou. Že svojím vystúpením zapôsobil, 
svedčil dlhotrvajúci potlesk prítomných.

V utorok - 5.júla t.r. - už od ranných hodín 
prichádzali pútnici na nitriansku Kalváriu, 
kde bola slávnostná bohoslužba spojená s 
obnovením manželských sľubov a zasvä
tenie rodín. Celú slávnosť prenášala 
priamym prenosom Slovenská televízia. 
Pod vedením J.E. Jána Chryzostoma kar
dinála Korca eucharistickú obetu slávili prí
tomní biskupi slovenských diecéz spolu so 
svojimi kňazmi. Homíliu predniesol o. bis
kup Mons. Milan Chautur, CSsR. Pouká
zal, že na duchovnú devastáciu spoloč
nosti je liekom návrat k zachovávaniu 
kresťanských morálnych princípov na 
všetkých úrovniach spoločenského života. 
Niekolkými vstupmi sa zapojil do sv. litur
gie opäť náš vranovský spevokol.

Spoločným požehnaním otcov biskupov 
sa tohtoročná púť rodín ukončila a ostáva 
len veriť, že vykonané zasvätenie našich 
rodín sa odrazí na praktickom živote kaž
dého z nás.

o. Michal HOSPODÁR

Z homilie o. biskupa 
Mons. Milana Chautura, CSsR

Keď sme sa dnes zišli na tomto posvätnom 
mieste, je to preto, lebo si chceme pripome
núť svätého Cyrila a svätého Metoda. Týchto 
dvoch solúnskych bratov, ktorých Svätý Otec 
vyhlásil za spolupatrónov Európy, pretože 
vzniesli mravnosť a silu viery do velkej slo
vanskej rodiny. Zišli sme sa tu biskupi a rodi
ny zo všetkých diecéz. Veľmi dobre si 
uvedomujeme, že rodina sa dnes zmieta v 
búrkach rozličných vetrov. Zišli sme sa, aby 
sme pre svoje rodiny hľadali riešenia a predo-

ISKA pú ť
streli vzor svätej rodiny našim slovenským 
rodinám preto, aby v búrkach terajšieho živo
ta nezostali osamelé. Musíme si uvedomiť, že 
sv. Cyril a sv. Metod prišli na Velkú Mora
vu, aby nás silou viery a mravnosťou posilnili, 
prihovorili by sa k nám dnes tou istou rečou. 
Politici, ktorí dnes determinujúco pôsobia na 
národ a utvárajú verejnú mienku, musia si 
uvedomiť tak ako Rastislav, panovník Velkej 
Moravy, že tento ľud, ktorý sa odvrátil od 
modiel a obrátil sa k Bohu živému a pravému, 
potrebuje učiteľov zbehlých vo viere. Všetci si 
musíme uvedomiť, že zdravé spoločenstvo, 
zdravé rodinné spoločenstvo národa dá sa bu
dovať len na morálnych princípoch národa, ktoré 
obrodzujú národ, ako to napísal Svätý Otec Ján 
Pavol II. vo svojej apoštolskej exhortácii Familia-

ris consortio. Všetkým nám musí byť jasné, že je 
potrebné zdôrazňovať morálne hodnoty, ktoré sú 
naozajstnými hodnotami ľudskej osobnosti a na 
základe týchto morálnych hodnôt obnovovať i 
národy. Rastislav si túto skutočnosť uvedomoval, 
a preto poslal k byzantskému cisárovi Michalovi 
III. poslov s prosbou o vyslanie učiteľov zbehlých 
vo viere.

Treba si položiť otázku, či si toto uvedomujú 
politici, štátnici, teda tí, ktorí vytvárajú a for
mujú verejnú mienku. Tu sa musíme vyjadriť, 
ak chceme, aby rodina národa šla k lepšie
mu. Zdravá spoločnosť sa dá budovať len na 
zdravých princípoch. Ale ako ju môžu budo
vať tí, ktorí sami v sebe nemajú morálne prin
cípy. Či azda neodvedú tento ľud od živého 
Boha k modlám? Verejnú mienku, ktorá deter
minujúco vstupuje do života rodín, usmerňujú 
tí, ktorí držia v rukách masovokomu- nikačné 
prostriedky.

V rozhovoroch s rodičmi v tomto Medziná
rodnom roku rodiny neraz som počul tieto 
sťažnosti: Otec biskup, ako môžeme pôsobiť 
na svoje deti, keď sú pod vplyvom televízie,

RODÍN
rozhlasu a časopisov, ktoré zle vplývajú na 
ich vedomie? Pýtam sa s vami, kto si vezme 
na zodpovednosť manipulovanie vedomia 
mladých ľudí? Či naozaj možno osobne ťažiť 
z toho, že národ a rodina sa uvaľuje do mo
rálnej biedy, či je  to prínosom aj pre tých, ktorí 
dnes z osobných dôvodov posúvajú verejnú 
mienku až k amorálnostiam? Donedávna 
sme si ťažkali na sito jednej strany, cez ktoré 
šlo všetko, čo sa dostávalo do verejnosti. 
Dnes sa treba pýtať, aké je to riešeto, keď 
prepúšťa všetko, i to, čo morálne môže kaziť 
naše rodiny? Otázka je jasná, odpovedať mu
sia tí, čo produkujú literárne či filmové diela, 
ktorých pôsobenie neprináša morálny úžitok.

Dnes, keď sme sa tu takto zišli ako jedna 
vetká kresťanská rodina,plne si uvedomuje
me, že súčasná rodina sa dnes nie svojou 
vinou zmieta v rozličných búrkach. Dnes, keď 
sme sa tu takto zišli, aby sme na sviatok sv. 
Cyrila a Metoda zasvätili svoje rodiny svätej 
rodine z Nazaretu, uvedomujeme si aj ten 
fakt, že tí, ktorí majú chrániť život ľudských 
rodín a dietok v nich, často sa stavajú proti 
zákonu života. 48 000 potratov za minulý rok 
svedčí o dobre odvedenej agitácii nášho 
zdravotníctva, ktoré priam odporúčajúcim im
peratívom dáva najavo, že toto dieťa je treba 
dať si včas zobrať. Či môže prichádzať po
žehnanie za porušovanie Božieho zákona do 
našich rodín, alebo je treba čakať iba kliatbu, 
čo nedá na seba dlho čakať. Preto, keď sme 
sa tu zišli ako jedna velká rodina, nechceme 
obviňovať len tých druhých, ktorí sú za hrani
cami našej viery, ale musíme si uvedomiť, že 
kresťanstvo samo osebe má silu, ktorá pre
mohla nielen pohanstvo Velkej Moravy, ale 
môže premôcť aj novodobé pohanstvo dneš
ného sveta. Kresťanstvo má v sebe silu, ktorú 
môžeme na sebe pociťovať len vtedy, keď 
morálne princípy budú hlboko zakorenené do 
sŕdc politikov, do sŕdc verejne činných ľudí, 
do srdca každého jednotlivca našej spoloč
nosti. Často sa chválime tým, že vychádza
me z dedičstva našich otcov, často sa 
chválime cyrilometodskou tradíciou, ale čo je 
to cyritometodská tradícia? Sú to len slová, je 
to len literatúra, sú to len obrady? Rastislav 
veľmi dobre vedel, prečo volá učiteľov zbeh
lých vo viere a mravoch. Vedel, že títo učitelia 
môžu vniesť vieru a mravy i do národa, ktorý 
sa síce od modiel odvrátil, ale k živému a 
pravému Bohu ešte nedospel.

Chválime sa kresťanskými princípmi a cyri
lometodskou tradíciou, ktorú nám priniesli 
svätí Cyril a Metod. Ale ako ďaleko sme od 
tejto tradície, od týchto princípov, o ktorých 
Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojej exhortácii 
hovorí, že musíme sa v nich obnoviť. V rodi
nách najprv a potom cez rodiny musíme ob
noviť mravné princípy aj v ľudskej spoloč
nosti. Sme tu ako jedna velká rodina.

A uvedomujeme si, že druhým velkým zá
kladným pilierom, ktorý Boh stavia do rodiny, 

(Pokračovanie na 5. str.)



á púť v Levoči
Andrej Imrich spolu s ďalšími 
kňazmi. Tejto slávnostnej sv. 
liturgie sa účastnili predstavite
lia politického a verejného ži
vota, podpredseda vlády 
Roman Kováč, minister kultúry 
Ľubo Roman, minister dopravy 
a spojov Mikuláš Dzurinda a 
ďalší významní hostia. Otec 
biskup Tondra vo svojej homílii 
dal vynikajúci podnet na du
chovnú obnovu manželstiev a 
rodín. V nej priblížil prednášku 
teológa a prírodovedca Teil- 
harda de Chardina, ktorú pred
niesol v decembri v r. 1943 v 
Pekinku na tému Myšlienky o 
šťastí. Unavení, konzumenti a 
nadšenci, to sú podľa Chardina 
tri základné typy ľudí, čo hľada
jú šťastie. Tieto typy platia aj o 
vzťahoch v rodinách. Ďalej ho
voril o tom, či je človek schop
ný zadovážiť si šťastie na zemi. 
Schopní sme šťastie dosiah
nuť, ak ho budeme hľadať s 
Božou pomocou. Tiež podo
tkol, že človek je slobodná 
bytosť a azda nikto viac ne
zdôrazňuje a neponúka väč
šiu slobodu ako práve kres
ťanské náboženstvo. Pred 
slávnostným požehnaním ve
riaci modlitbou zasvätili svoje 
rodiny svätej nazaretskej ro
dine. Túžba slovenského ľu
du a národa privítať na Levoč
skej hore pápeža Jána Pavla 
II. bola vyjadrená v telegra
me, ktorý otcovia biskupi v 
mene pútnikov Svätému Ot
covi zaslali.

Z príhovoru pomocného bis
kupa Mons. Milana Chautura,

adresovaného pútnikom, vybe
ráme niekolko myšlienok:

Len premena ľudskej spoloč
nosti dokáže zachrániť tento 
svet. Vo svete vidíme pochod 
týmto premenám. Premena, 
ktorú človek uskutočňuje, nie 
je premenou Máriinou. Človek 
chce túto premenu robiť revo
lúciou, chce ju robiť ľudskými 
prostriedkami. Často aj za ce
nu krvi. Mária ako Matka chce, 
aby premena ľudského srdca 
prebiehala cez vnútorné obrá
tenie. Mária hovorí: "Robte po
kánie." Každé stretnutie s Mat
kou je príležitosťou k duchov
nej premene. Mária prichádza 
medzi nás, tak ako to bolo vo 
Fatime, v Lurdoch ...Odkaz, 
ktorý nám Mária dáva a výzvy 
ľudia však neberú vážne. Člo
vek cíti, že ľudská spoločnosť 
potrebuje premenu, avšak 
vlastné prostriedky na ňu ne
stačia. Pokáním, metanoiou
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nevyriešime možno ekonomic
ké záležitosti v spoločnosti, ale 
určite-vyriešime naše medzi
ľudské vzťahy, ktoré sú choré. 
Zdá sa, že nie je možné učiniť 
celospoločenské zmierenie. 
Dokázať to ale može rodina, 
ako základná bunka, ktorá by 
mala do seba zakomponovať 
prostriedky ako je modlitba. 
Mária prichádza k nám s po
žiadavkou "urobte zmenu 
svojich sŕdc".

STRANA 5

Národn
Presne pred osemdesiatimi 

rokmi, 2. júla 1914 sa konala v 
Levoči prvá púť. Tohto roku pri
šlo do Levoče takmer pol milió
na pútnikov, aby boli prítomní 
na Levočskej hore odpustovej 
slávnosti Navštívenia Panny 
Márie. Levočská púť začala v 
sobotu, 2. júla predpoludním 
pontifikálnou sv. omšou, ktorú 
celebroval spišský biskup 
Mons. František Tondra. Po
čas oboch dní prebiehal na 
mariánskej hore duchovný 
program zameraný k Roku ro
diny. Sväté omše podľa prog
ramu slúžili otcovia biskupi a 
kňazi diecéz východného Slo
venska. Pobožnosť krížovej 
cesty v sobotu, 2. júla viedol 
pomocný biskup prešovskej 
diecézy Mons. Milan Chautur, 
ktorý nasledujúci deň 3. júla 
slúžil slávnostnú svätú liturgiu 
o 7.00 hod. Túto sv. liturgiu 
zborovým liturgickým spevom 
doprevádzal chrámový zbor zo 
Starej Ľubovne. Sväté liturgie 
a duchovný program prebiehal 
počas oboch dní tiež v Minorit- 
skom chráme v Levoči a vyvr
cholil slávnostnou sv. liturgiou 
o 10.00 hod. Výročná púť na 
Levočskej hore vyvrcholila sv. 
liturgiou, hlavným celebrantom 
bol Mons. František Tondra, 
spišský biskup. Spolu s ním 
eucharistickú obetu prinášali 
sídelný biskup Košickej diecé
zy Mons.Alojz Tkáč, Rožňav
skej diecézy Eduard Kojnok, 
biskup z poľského Tarnowa 
Mons. Piotr Bednarczyk, po
mocný biskup spišský Mons.

NITRIANSKA
(Pokračovanie z 4. str.)
je "Plodte sa, množte sa, naplňte zem a pod
maňte si ju !" Je načase, aby každý otec, 
matka, aby každý rodič pochopil, že niet váž
nejšieho a užitočnejšieho povolania, ako je  
povolanie byť rodičom. Lebo od tohto povola
nia sú závislé všetky ostatné povolania. Načo 
by nám boli vedci, keby nebolo schopných 
rodičov, ktorí zmysluplne vychovávajú svoje 
dietky k životu?

Sme svedkami toho, čoho sa chcel zriecť 
Rastislav na Velkej Morave. Hovoril o tom,že 
tento ľud sa od modiel odvracia a obracia k 
Bohu a pravému. My dnes neobetujeme deti 
pohanskému molochovi, ale životy nenaro
dených obetujeme akejsi sile zla, ktorá potom 
rozvratné pôsobí v našich rodinách.

PÚŤ RODÍN
Boh ale povedal: "Plodte sa, množte sa, 

naplňte zem a podmaňte si ju." Povedal to 
prvej ľudskej rodine a je to platné pre všetky 
rodiny až do konca sveta. Svätý Cyril a svätý 
Metod prišli na toto územie, aby zrozumiteľ
nou rečou tento Boží zákon predniesli nášmu 
ľudu, ale my nechceme rozumieť tomu, čo oni 
tak zrozumiteľne preložili do reči ľudu. Ne
chceme rozumieť, pretože toto by od nás 
vyžadovalo zmenu nášho zmýšľania, zmenu 
života i zmenu našich postojov. Ale pýtam sa, 
chcete týmto smerom, ktorý sa uberá dnešná 
spoločnosť, keď nám pribúda pornografia, 
nemravnosi, narkománia pokračovať ďalej 
ako ľudská rodina našej spoločnosti?

Ak nechcete, je treba odvážne sa postaviť 
voči každému zlu v morálnej oblasti. A ja vám

zaručujem, že takéto radikálne postavenie sa 
voči každému zlu v morálnej oblasti obrodí 
našu spoločnosť a našim rodinám vráti pokoj, 
lebo silnejší ako pohanstvo i toto neopohanstvo 
je Boží zákon a mravnosť, ktorú nám priniesli 
svätí Cyril a Metod preto, aby rodinu Velkej 
Moravy stmelili okolo nebeského Otca a aby ju 
vložili pod ochranu nebeskej Matky.

Zišli sme sa tu teda z rozličných diecéz 
Slovenska. Zišli sme sa, aby sme oslávili 
svätého Cyrila, svätého Metoda, aby sme si 
sprítomnili cyrilometodskú tradíciu v národe. 
Hovoriť povrchne, hovoriť len všeobecne, bo
lo by málo. Je treba konkrétne zasiahnuť do 
svedomia. Do svedomia politikov, ktorí len 
vtedy budú môcť správnym spôsobom viesť 
rodinu národa, keď vo svojom srdci budú mať 
hlboko zakorenené morálne princípy, lebo na 
zlých základoch sa nedá stavať nijaké dobré 
dielo, na zlých princípoch sa nedá obrodiť 
nijaká ľudská spoločnosť.
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Sviatok Uspenia je najväčším marián
skym sviatkom v Cirkvi. Byzantská cir
kev slávi tento sviatok 15. augusta, ale 
tento sviatok sa prežíva počas celého toh
to mesiaca, ktorý sa preto volá i mesiacom 
mariánskym.

Sviatok má jeden deň predsviatku i pôst, 
ktorý trvá od začiatku mesiaca až do samot
ného posviatku teda až do 23. augusta.

Prvé zmienky o slávení sviatku Uspenia 
máme zo 6. storočia. Nejaké náznaky (na 
slávenie sviatku) máme o ňom v hymnuse 
zloženom Jakubom zo Sarug (+523) a v 
životopise sv. Teodora z Jeruzalema 
(+529), tiež v kázni Theoteknosa z Lívie 
spred roku 600. Cisár Ma
uricios (582 - 602) svojím 
dekrétom prikázal sláviť 
Uspenie vo všetkých chrá
moch byzantského cisár
stva. V rovnakom čase v 
Palestíne tento sviatok sa 
nevolal Uspenie (Zosnu- 
tie), ale Nanebovzatie.
Týmto pomenovaním 
sviatku v Palestíne sa zdô
razňoval fakt, že Bohoro
dička bola vzatá do neba 
so vzkrieseným telom. V 
7. storočí je sviatok zave
dený i v samotnom meste 
v Ríme (pápežom Serge- 
jom), odkiaľ sa rozšíril do 
celého sveta. I na západe 
tento sviatok prevzal me
no "Nanebovzatie", zatiaľ 
čo všade na východe zos
talo pomenovanie: "Uspe
nie" (Zosnutie).

Najväčšími hymnograf- 
mi, ktorí napísali boho
služby na daný sviatok,*sú 
sv. Germán z Konštantínopola (+ ok.733), 
sv. Andrej z Kréty (+740) a najmä sv. Ján 
Damascénsky (+749).

Od 10. storočia kazatelia majú v obľube 
poukazovať na to, že tento mariánsky 
sviatok uzatvára liturgický rok, zatiaľ čo 
iný mariánsky sviatok - Narodenie Pre
svätej Bohorodičky (8. september) ho za
čína. Takto celý liturgický rok sa nesie v 
znamení Bohorodičky.

Sväté písmo nám nič nehovorí o tom, 
ako sa ukončil pozemský život Bohoro
dičky. Bohoslužby sa opierajú o apokryfy,

ktoré sú svedkami starodávnej viery a 
spôsobu myslenia prvých kresťanov. Pod
ľa týchto apokryfov Mária posledné dni 
života prežila v Jeruzaleme. Archanjel 
Gabriel jej oznámil, že sa priblížil deň, 
keď musí opustiť túto zem. Pri jej smrteľ
nom lôžku sa zhromaždili všetci apoštoli.

Pochovali ju v Getsemanskej záhrade. 
Predtým však, ako opustili Jeruzalem, 
apoštoli zistili, že jej hrob je prázdny. Z 
toho pochopili, že Mária bola vzkriesená 
svojím Synom a bola prenesená do neba 
(nanebovzatá), aby tam žila večne s ním.

Bohoslužby sústreďujú sa na fakt, že 
Kristus tým, že berie so sebou aj svoju

Matku na nebesia, opäť potvrdzuje svoje 
víťazstvo nad nepriateľom (diablom). Bo
horodička, vďaka Ježišovi Kristovi usku
točňuje už to, na čo sme povolaní i my - na 
konci vekov. Bohorodička sa stáva naším 
mimoriadnym orodovníkom v nebi.

Po sv. liturgii v deň Uspenia existuje 
starodávny obyčaj posväcovania kvetov a 
liečivých bylín. Tradícia sa zakladá prav
depodobne na tom, že keď Prečistá Boho
rodička bola vzatá na nebo, jej hrob bol 
naplnený nebeskou vôňou a kvetmi ( sv. 
Germán, I. Homília na Uspenie). Liečivé 
byliny sú však posväcované i na pamiatku

mnohopočetných uzdravení a iných mi
lostí, ktoré obdržali pútnici k Máriinmu 
hrobu prostredníctvom jej orodovania 
(sv. Ján Damascénsky, I. Homília na 
Uspenie, 13).

Na Východe sa tento sviatok slávil vždy 
s velkou úctou a radosťou. Išlo vždy o 
sviatok veľkého rozmeru. V histórii našich 
eparchii (Prešovskej i Mukačevskej) sme 
našli zbierku, že v určitom čase - aspoň v 
štyridsiatych rokoch 18. storočia, bolo 
slávenie Uspenia na našich územiach za
kázané. Vieme s určitosťou, že hoci sviat
kovanie Uspenia bolo zakazované, naši 
veriaci naďalej sviatok slávili.

Ide o údaj, ktorý sme našli v denníku 
protoigumena baziliánov v bývalom 
Uhorsku, jeromnícha Gedeona Pazina, ro
dáka zo Stropkova, ktorý bol igumenom 
monastiera na Čemečej hore pri Mukače- 
ve: 27. augusta (podľa juliánskeho štýlu) 
roku 1749 v mukačevskom monastieri pr
výkrát otvorene slávili sviatok Uspenia 
Presvätej Bohorodičky, zatiaľ "čo to otvo
rene robia v Krásnobrodskom monastieri 
už od roku 1741 a v Malom Bereznom od 
roku 1734". Teda pred týmito rokmi niek
to v Mukačevskej eparchii (vtedy územie 
Prešovskej eparchie bolo súčasťou Muka
čevskej, osamostatnilo sa až v roku 1818) 
zakazoval slávenie sviatku Uspenia. O ko
ho išlo? Šľachtica? Nevieme to s určitos
ťou. Možno išlo o to, aby zemepán 
nestrácal pracovnú silu poddaných na 
svojich majetkoch, preto zakazoval tento 
sviatok. Preto slávenie uspenia bolo dovo
lené v rôznych baziliánskych monastie- 
roch v tak odlišných rokoch: 1734,1741 a 
1749. Ľud našich eparchii však mal prav
du - ukázala to budúcnosť:

Roku 1946 pápež Pius XII. sa poradil so 
všetkými sídelnými biskupmi sveta. Išlo o 
1191 biskupov. Iba šiesti z nich prejavili 
neistotu nad faktom, či bude správne vy
hlásiť dogmu o Nanebovzatí Bohorodičky. 
A iba šestnásť z nich bolo jasne proti. Všetci 
ostatní podporili pápeža v jeho úmysle vy
hlásiť dogmu o Nanebovzatí.

A skutočne 1. novembra roku 1950 pá
pež Pius XII. vyhlásil dogmu viery o Na
nebovzatí v tomto znení: "Nepoškvrnená 
Matka Božia, vždy Panna Mária, ukon
čiac beh svojho pozemského života, bola 
vzatá do nebeskej slávy s dušou i telom" 
(Konštitúcia "Munificentissimus").

o. Jozafát, OSBM
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III.ročník festivalu gréckokatolíckych mládežníckych speváckych zborov Bardejov'94
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Prvý prázdninový deň mládež gréckokatolíckej cirkvi oslávila 
Nebeského Otca sv. liturgiou a festivalovou prehliadkou spevác
kych zborov v prešovskej diecéze pôsobiacich pri jednotlivých 
farnostiach. 1. júla uskutočnil sa už III. ročník tohto festivalu. 
Bardejovské stretnutie začalo svätou liturgiou, ktorú slúžil J. E. 
pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR. Koncelebroval o. 
Vladimír Skyba. Na úvod približne 200 mladých ľudí privítal okr. 
dekan Pavol Chanát. Otec biskup svoj príhovor zameral na prázd
niny, hovoril o tom, čo všetko môže mladý človek vo chvíľach 
voľna prežiť. Radosť, sklamanie ale i nudu. Zdôraznil, že tento 
voľný čas je dobrou príležitosťou k častej návšteve chrámu. Je 
potrebné, aby do tohto prázdninového času bol pozvaný Boh so 
svojou milosťou. Boh nech je sprievodcom na každom kroku, aby 
celé prázdniny i všetky podujatia boli naplnené radosťou. Ďalej o. 
biskup pripomenul chlapcom a dievčatám, aby nezabudli na kaž

dodennú modlitbu a na časté stretnutia so živým Kristom v Eucha- 
ristii. Upozornil, aby pri kontaktoch s novými ľuďmi dávali dobrý 
pozor, či sú to ľudia charakterní a mravne bezúhonní. Záver 
svojho príhovoru odporúčal všetkých mladých pod ochranu Matky 
Božej. Aby tak prežili čisto a veselo tohtoročné prázdniny. Po sv. 
liturgii sa všetci účastníci festivalu stretli v kultúrnom dome, kde 
začala festivalová prehliadka zborov. Táto pozostávala z krátke
ho predstavovania a vystúpení 3 - 4 piesní každého zboru. Úlohy 
moderátora sa dobre zhostil Marek Legnavský. Heslo: "Tu sme, 
Pane, počuj náš hlas, k oslave tvojej srdce spieva v nás" je 
vyjadrenie obsahu a témy piesní, ktoré z hĺbky viery a zo srdca 
všetkých mladých ľudí úprimne vyvierali. Piesne o Bohu a utrpení, 
o ľudských trápeniach, ale i radostiach, keď sme v náručí Matky a 
Nebeského Otca, potvrdili zmysel tohtoročného stretnutia.

Na III. ročníku v Bardejove sa zúčastnilo 9 zborov. Pri hodno
tení môžem konštatovať, že festival sa vydaril a svojou úrov
ňou udržal kontinuitu s predchádzajúcimi festivalmi v 
Košiciach a v Prešove.

Stretnutia tohto druhu sú užitočné, prinášajú nové skúsenosti, 
poznatky ako to bolo aj na tohtoročnom festivale.

Na záver otec biskup dal doporučenie organizátorom, aby si 
festival ponechal aj naďalej pekný nesúťažný charakter. Zúčast
nené zbory na festivale preukázali svoju velkú túžbu oslavovať 
nášho Pána Ježiša Krista spevom srdca tak, ako to bolo nádher
ne vyjadrené javiskovou dekoráciou. Zvláštne vyzdvihnutie si 
naozaj zaslúži detský zbor z Rakovca nad Ondavou so svojimi 
malými sólistkami Veronikou Kušnírovou, Ivankou, Zuzkou a Ve
ronikou Bakajsovými. Nežný a úprimný prejav celého zboríka bol 
naozajstným zážitkom. Ďalej na festivale upútal zbor z Veľat s tak 
trochu folkovým prejavom sólistky Petry Porúbkovej. Minulý rok 
sa na festivale pre autonehodu nezúčastnil zbor z Dvorianok, 
tohto roku na festivale nechýbali a spievali tiež veľmi pekne. Tiež 
si zaslúžia uznanie zbory z Bardejova, Humenného, Novosadu, 
Starej Ľubovne a ďalšie.

Predpokladá sa, že budúci ročník sa uskutoční v Humennom.

Fakty
Na festivale vystúpili zbory - 

Spevácky zbor Krédo z Dvoria
nok v počte 9 čie- nov pod ve
dením Márie Chromišinovej, 
Zbor sv. Dominika Z Rakovca 
N/Ondavou (16) vedie Martina 
Telekiová, Mládežnícky zbor 
Stará Ľubovňa (15) vedie Mar
cela Lichvariková, Zbor sv. Ge- 
rarda z Humenného (14) vedie 
Jana Valaliková, Zbor sv. Te- 
rezky z Humenného (15) vedie 
Pr ‘ra Fedorčáková, Zbor sv. 
Juraja z Novosadu (19) vedie 
Marek Majcher, Zbor pri Chrá
me Narodenia Panny Márie z 
Veľat (13) vedie p. Porubcová, 
Mládežnícky spevácky zbor z 
Košíc (10) vedie Ajka Friedri- 
chová a Vierka Molčányo- 
vá,Zbor Panny Márie 
Ochrankyne z Prešova (16) ve
die Marek Legnavský a Spe
vácky zbor z Bardejova (12) 
vedie Alena Mlynárová.
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Naučme sa správne spievať svätú liturgiu (3)
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Dovolenka a prázdniny - slová, ktoré sa od 

začiatku nového roku často vyslovujú v na
šich rodinách. Začína sa kolotoč starostí a 
zháňania, aby to všetko dobre dopadlo. Nie
ktorí z vás boli, iní sa len chystáte na dovo
lenku. Aká bude tohtoročná dovolenka vo 
vašej rodine? Nájdete si na ňu čas?

Žijeme v dobe, keď sme priam provokovaní 
k nadmernej činnosti vo všetkých oblastiach 
života. Vzniká paradoxná situácia, že nemá
me čas na seba, nemáme čas na svoju rodi
nu, na svojich blížnych, nemáme čas na 
modlitbu, a nemáme čas ani na Boha. Sme 
pohltení a zavalení starosťami všedného 
dňa. Sme ako napnutý luk alebo struna...

Priznajme si, že stály kolobeh povinností, 
pracovné tempo, vedú k vyčerpanosti, úna
ve, povrchnosti. Niekedy až k podráždenosti 
a neznášanlivosti v našich rodinách. Veď to 
nakoniec všetci dobré poznáme. Čas dovole
niek má mať priestor na regeneráciu a načer
panie nových síl. Je čas, keď sa nám treba 
zastaviť a položiť si otázku: "Prečo ovláda 
našu rodinu stále zhon a večné napätie?" 
Kam sa to my ženieme, že nemáme čas na 
seba ani na svojich blížnych. Len pri tomto 
zastavení sme schopní načúvať srdcom a 
vnímať toho druhého citlivo a s rozvahou.

HffJ BB__  w,r
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Dovolenka a prázdniny majú nanovo obnoviť 
náš vzťah k rodine medzi manželmi, rodičmi 
a deťmi, ale najmä náš vzťah k Bohu. Je to 
vzácny čas prehĺbenia lásky a obety v našich 
rodinách. Preto kresťanská rodina má ísť na 
dovolenku tak ako apoštoli. Oni išli s Ježi
šom. Ježiš nás pozýva na dovolenku: "Podte 
ku mne všetci, ktorí sa namáhate..." Kamkoľ
vek pôjdeme, všade je prítomný Boh. Môže
me ho nájsť v rannom brieždení, pri 
výstupoch na vysoké končiare, v tichu letnej 
noci, v rytme morských vín. Ale osobitne je 
prítomný v našej duši.

Správnu orientáciu a správny smer k Bohu 
nám ukazuje každá chrámová veža, kríž pri 
ceste, či večerný hlas zvona. Je pre nás vý
zvou, aby sme nezabudli, že dovolenka je 
odpočinok od pracovných povinností, ale nie 
od Božej blízkosti. Preto dovolenka má zblížiť 
všetkých členov rodiny v láske a odpúšťaní. 
Veď sme na dovolenke jeden pre druhého. 
Máme sa snažiť prikladať polienka dôvery, ver
nosti, úsmevu a pochopenia na oheň lásky v 
našom rodinnom krbe. Každý, s kým sa stret
neme, má na nás vidieť ovocie Ducha Božie
ho. Keď to vyžadujú okolnosti pomôcť Iným, 
sme prví, ktorí majú čas a ochotu. Takto vydá
vať svedectvo, že sme Kristovi priatelia. Aby

naša dovolenka sa vydarila, máme žiť v Bo
žej prítomnosti. Len vtedy máme správny 
pohľad na veci a udalosti v našom živote a 
začíname milovať a správať sa tak, akoby 
miloval a správal sa na našom mieste Ježiš. 
Vtedy už nemusíme nič hovoriť o Bohu, lebo 
náš život je tým najlepším svedectvom, ktoré 
vydávame.

Ráno začíname v mene Božom - modlit
bou. Večernú modlitbu začíname otázkou: 
"Pane, ako si bol s nami dnes spokojný? Čo 
sa ti dnes páčilo na nás? Čo malo cenu pred 
tebou?"

Urobme si dovolenku od napätia, zhonu, 
nekľudu, nespokojností, sklamaní, hnevu a 
nežičlivosti. Ako dieťa, ktoré usína v náručí 
matky, cíti sa v bezpečí, tak aj my máme 
usínať v náručí Božej. Keď nám svedomie 
pripomenie chyby, uznajme si ich, oľutujme a 
odovzdajme ich Božiemu milosrdenstvu. 
Majme počas dovolenky dobrý spánok, opti
mistickú náladu, radostné srdce a zmysel pre 
humor, tak ako nám to radí pápež Ján XXIII. 
vo svojej rannej modlitbe.

Ak počas dovolenky sa budeme usilovať o 
spoločnú modlitbu, zrazu zistíme, že v nás 

(Pokračovanie na 9.str.)
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Pochádzam z kresťanskej rodiny, od malič

ka ma rodičia viedli k láske k Nebeskému 
Otcovi. Nikdy to však nebola taká výchova, 
akú mala napr. s v. Terezka Ježišova. Moji 
rodičia nedokázali dať najavo to, čo duchov
ne prežívali. Ale z terajších rozhovorov zisťu
jem, že žili bohatý duchovný život.

Kedy som sa po prvýkrát stretla s Ježišom? 
Pri prvom sv. prijímaní. Ako 8 ročná som 
chodila k duchovnému otcovi na náuku. Prá
ve tu som sa dozvedela o Ježišovi aj z iného 
pohľadu. Bol mi priblížený ako Priateľ. Detské 
srdce vždy potrebuje priateľa. Aj ja  som ho

M í S í f M
našla. Keď som prvýkrát prijala Ježiša do 
svojho srdca, bola som veľmi šťastná. Bola to 
pre mňa velká udalosť. Veď každé dieťa sa 
teší na stretnutie s Ním.

Roky sa míňali a dá sa povedať, že ja som 
bola stále takmer na tom istom mieste. Moja 
viera sa neprehlbovala. Chodila som stále na 
liturgie, pristupovala k sviatostiam, ale nehľa
dala som v nich hlbší zmysel. Stačilo mi to, čo 
som poznala. Na kázňach sa mi často zapáčila 
nejaká myšlienka. Vtedy som si pomyslela, že 
túto myšlienku vnesiem do svojho života. Zos
talo to však len pri tomto predsavzatí.

Cítila som akúsi prázdnotu, ale nevedela 
som, čo s tým urobiť.

Asi ako 15 ročná som sa spriatelila s rehoľ
nými sestrami. Vlastne ani neviem, ako sa to 
stalo. Chodila som do mládežníckeho zboru 
a tam som spoznala jednu kandidátku. Je to 
zvláštne, ako nám Boh posiela do cesty ľudí. 
S rehoľnými sestrami som sa často stretáva
la. Brala som ich ako kamarátky, ktoré vedia 
poradiť, rozveseliť. Cítila som sa dobre v ich 
spoločnosti. Nikdy som sa však nezamýšľala 
nad ich rehoľným životom. Ale predsa som 
cítila, že z nich vyžaruje niečo, čo ma priťahu
je. A práve nad tým som začala hĺbšie roz
mýšľať. Oni mi dali svojou prítomnosťou akýsi

podnet uvažovať nad svojím životom, nad 
tým, čo je príčinou mojej prázdnoty. Vlastne 
nájsť seba a Toho, kto vo mne žije - Ježiša.

Prišla som na to, že potrebujem niečo viac, 
ako len "z rýchlika" poznať Boha a stretávať 
sa s ním na zastávke - keď v každodennom 
zhone si nájdem miesto na rozhovor s Ním. 
Až vtedy som sa bližšie začala zaujímať o 
život rehoľných sestier, začala som čítať živo
topisy svätých, zamýšľať sa nad Svätým pís
mom. Hlavou mi blyskla myšlienka: "Žiť len 
pre Boha". Táto myšlienka mi dlho vŕtala v 
hlave. Nedala som to však na sebe poznať, 
lebo ma tak ako ostatných mladých ľudí lákali 
pozemské radosti. Niekedy sa mi táto myš
lienka vytratila z mysle, ale akosi vždy sa 
vrátila. Dlho som bola na vážkach. Pri mojom 
rozhodovaní mi pomohol aj vstup mojej ses
try do Kongregácie SSNPM. Najväčší zlom 
však nastal pri jednej kázni, v ktorej náš du
chovný otec rozprával o tom, že Boh má s 
každým z nás svoj plán. Pre každého má 
povolanie. Jedného volá do manželstva, iné
ho do rehole. Len sa treba otvoriť Božiemu 
hlasu, Božiemu volaniu. Spoznať vôľu Božiu 
a povedať Bohu svoje "Áno".

Tak som sa začala modliť k Svätému Du
chu, aby mi dal spoznať Božiu vôľu. Je to 
zvláštne, ale dovtedy som dokonca zabúdala 
na tretiu Božskú osobu - na Ducha Svätého. 
Po dlhšom čase som zacítila v sebe pevné 
rozhodnutie - zasvätiť svoj život Bohu.

A tak som sa rozhodla vstúpiť do rehole k 
Sestrám Služobniciam Nepoškvrnenej Pan
ny Márie. Prečo práve do tejto rehole? Veľmi 
ma oslovila ich charizma: výchova detí a mlá
deže, starostlivosť o chorých a starých ľudí, 
starostlivosť o výzdobu a údržbu chrámu.

Aký je Boh trpezlivý, ako dlho čakal, kým 
som sa rozhodla povedať mu svoje "Áno".

Boh volá, ale len na nás záleží, či na jeho 
volanie odpovieme. Pane, prosím ťa, daj mi 
silu vytrvať vo svojom povolaní, aby som svo
je Áno nikdy nezrušila.

Terézia

w  m■itileiia i  zM s radní
(Pokračovanie zo 8. str.)
rastie schopnosť porozumieť jeden druhého, 
prijať ho takého, akého ho prijíma Boh. Preto 
sa rozhodujeme pre Božiu dobrotu, kde man
žel je viac milujúcim manželom, kde manžel
ka je viac milujúcou manželkou, kde 
zisťujeme, že máme čas jeden pre druhého, 
máme čas vziať do náručia svoje deti, máme 
čas na modlitbu.

Po príchode domov z dovolenky pozrime sa 
do svojho srdca, čo sme doniesli. Aké suve
níry, vzácne veci, ktoré ponúkneme svojim 
blížnym. Ak nás dovolenka obohatila o nové 
poznatky, poslúžila nám na upevnenie zdra
via, ale aj duchovne nás obohatila tak, že viac 
milujeme Boha v našich blížnych, viac dôve

rujeme Bohu a nechávame sa ním viesť. V te
dy môžeme zvolať s malým africkým kresťa
nom: "Buď požehnaný, Bože, za toto telo a 
krv, za dušu a myšlienky, ktoré sú v ňom. Ty 
si nestvoril telo iba pre prácu, aby nosilo 
drevo, miešalo cement, riadilo stroje alebo 
sedelo v úrade. Stvoril si ho predovšetkým 
preto, aby bolo tvojím chrámom."

Kiež by sme si túto myšlienku na tohtoroč
nej dovolenke uvedomili a prežívali. Bola by 
to jedna z najkrajších dovoleniek v našom 
živote. Vtedy by sme zažili šťastie, ktoré dáva 
Ježišova prítomnosť a to sa nedá porovnať so 
žiadnym zážitkom, ktoré ponúkajú bohaté re
klamy cestovných kancelárií.

o. Ján KARAS

KUPÓN

Meno .. 

Adresa.

Milí naši tajničkári
Dnes začíname novú nábožensko - vedo

mostnú Slovo súťaž 2., čaká na Vás osem tajni
čiek, ktoré v sebe ukrývajú mená autorov 
myšlienok, ktoré sú vyznania o Bohu. Aby sme 
Vám to oproti 1. tohtoročnej súťaži trošku skom
plikovali, výslednátajnička, ktorá ukrýva meno, 
nebude v prvom stĺpci, ale v okienku, ktoré bude 
s podtlačou. Prosíme Vás, aby vylúštené tajnič
ky ste neposielali jednotlivo, ale až po zverejne
ní 8. tajničky, ktorej uverejnenie predpokladáme 
v čísle 22/94. Zlosovanie o ceny bude takmer na 
Mikuláša v predvečer sviatku Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie, t.j. 7. decembra 1994. 
Dovtedy nám pošlite odpovede. Ako prvú cenu 
sme opäť zaradili zájazd s náboženskou terna- 
tikou, samozrejme s predplatným na rok 1995.
2. cena náboženská videokazeta a predplatné,
3. cena audiokazeta, dobrá kresťanská kniha a 
predplatné, 4 .-1 0  cena kalendár na rok 1995. 
Mená výhercov a správne znenie tajničiek ná
jdete v prvom čísle budúceho roka 1 / 95.

Do súťaže Vám prajeme dobré vedomosti, 
pobavenie a pri zlosovaní veľa šťastia.

Vaša redakcia

M YŠLIENKY
Nebojím sa vyhlásiť, že o jestvovaní Boha 

som lepšie presvedčený, ako o našom jest
vovaní v tomto vesmíre...

Ja nemôžem žiť bez Boha. Môžete mi vy- 
klať oči a predsa budem žiť, ale keby ste mi 
zničili moju vieru v Boha, iste zomriem v 
najbližšom okamžiku.

1

2
3
4
5
6

Legenda:
1. hebrejské pomenovanie miesta, na ktorom 

bol Pán Ježiš ukrižovaný
2. miesto v Aténach, kde sv. Pavol predniesol 

reč, ktorá vzbudila veľký záujem ( Sk 17, 22)
3. dobrovoľný spontánny prejav viery a lásky, 

prejav milosrdenstva (Sk 9, 36 b)
4. jeden z troch darov, ktorý odovzdali múdrci 

z východu Ježiškovi v Betleheme
5. radostný pokrik ľudu Izraelského pri vstupe 

Ježiša Krista do Jeruzalema
6. dedinka vzdialená asi 3 km od Jeruzalema 

(Šimon malomocný tu mal dom Mk 14)
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Nerozlučiteľnosť manželstva
Na stretnutí Svätého Otca s pútnikmi v 

Castelgandolfe, na nádvorí pápežského 
letného sídla, venoval Ján Pavol II. vo svo
jom príhovore pozornosť jednému z naj
pálčivejších problémov súčasnej rodiny - 
rozvodu.

Zaražajúca a smutná je skutočnosť, že 
mnohí ľudia pokladajú rozvod za jeden z

p ŕ c m s K y
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výdobytkov pokroku našej civilizácie.Cir- 
kev vie, že ide proti prúdu, keď vyhlasuje 
princíp nerozlučiteľnosti manželského 
zväzku.

Služba, ktorú poskytuje Cirkev ľudstvu, 
ju zaväzuje k tomu, že musí neprestajne 
zdôrazňovať túto pravdu podľa hlasu sve
domia, ktoré napriek mnohým vplyvom v 
srdci človeka nikdy celkom nevyhasne.

Veľmi dobre viem, povedal Ján Pavol M., 
že tento etický aspekt manželstva je jed
ným z najťažších, a neraz sa manželské 
situácie zdajú veľmi ťažké, až dramatické. 
Vysvetľuje to skutočnosť, že v Starom zá
kone bola hodnota nerozlučiteľnosti zatla
čená do úzadia, takže sa trpel i rozvod. 
Pán Ježiš odôvodnil tento ústupok Mojži
šovho zákona tvrdosťou ľudského srdca a 
neváhal znova predložiť v celej sile pôvod
ný Boží plán, naznačený v knihe Gene- 
zis:"Muž opustí otca i matku a pripúta sa k 
svojej manželke a budú dvaja v jednom 
tele." A dodal:"A tak už nie sú dvaja, ale

jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek 
nerozlučuje."

Niekto by mohol namietať, že takáto 
reč je zrozumiteľná a platná len vo svete 
viery. Nie je to však tak. Žiaľ, je to tvrdosť 
srdca, ktorá prekáža pochopeniu tejto 
pravdy. Pri pokojnom uvažovaní, vzhľa
dom na ideál, nie je ťažké zistiť, že trva
losť manželského zväzku vyviera z 
podstaty lásky a rodiny. Skutočne a do 
hĺbky sa miluje iba vtedy, keď sa miluje 
navždy, v_radosti i v bolesti, v šťastí i v 
nešťastí. Či pre deti nie je tak veľmi pot
rebné nerozlučiteľné spojenie vlastných 
rodičov a či nie sú práve ony prvými 
obeťami drámy rozvodu?

Nech Nazaretská rodina, v ktorej Ježiš, 
Mária a Jozef zakúsili nadprirodzenú a 
ľudskú lásku, je pre každú rodinu vzorom. 
Nech Najsvätejšia Panna Mária pomáha 
tým manželským párom, ktoré sú v kríze. 
Nech im pomôže znovu nájsť sviežosť pr
vej lásky. Nech tento rok, venovaný rodi
nám, umožní všetkým znova objaviť 
podivuhodnú krásu Božieho plánu.

□  □  □
Svätý Otec Ján Pavol II. obnoví v po

lovici septembra opäť svoju cestovateľ
skú aktivitu.

Arcibiskup juhotalianskej diecézy 
Lecce, Cosmo Francesco Ruppi ozná
mil, že bude v apulínskom meste očaká
vať pápeža 17. a 18. septembra. Pred 
touto návštevou strávi pápež od 17. do 
28. augusta letnú dovolenku v Les Com- 
ves pri Intorde v talianskych Alpách.

STRANA 10

Vážne obavy
pápeža Jána Pavla II.
Apel Schillerovho inštitútu znie: 

Nezúčastniť sa konferencie v Káhire!
Cieľom Medzinárodnej konferencie o po

pulácii a rozvoji, ktorá sa ma uskutočniť v 
septembri 1994 v Káhire, je vytvoriť fórum 
pre zintenzívnenie kampane za drastické 
zredukovanie populácie, najmä v kraji
nách tzv. tretieho sveta.

Pripravovaná konferencia vychádza z té
zy, že svet má obmedzenú schopnosť "nos
nosti" a že ho môže zachrániť len presne 
vymedzená hranica života populácie.

Treba povedať, že táto teória nemá nija
ký vedecký základ a v praxi by znamenala, 
že miliardy ľudí prídu o život len preto, aby 
sa splnil plán OSN ohľadom redukovania 
populácie na Zemi. Cieľom konferencie je 
aj zničiť Inštitút rodiny - základnej bunky 
spoločnosti - a to pomocou hesiel, ktoré 
propagujú voľný sex, potrat, sterilizáciu a 
eutanáziu. Toto všetko sa robí pod rúškom 
hesiel propagujúcich rýchly hospodársky 
rozvoj v rozvojových krajinách, hoci v sku
točnosti ide o zastavenie rozvoja priemys
lu, poľnohospodárstva a života vôbec.

Pápež Ján Pavol II. už písomne potvrdil, 
že pripravovaná konferencia v Káhire 
vzbudzuje v ňom vážne obavy a že sa tu 
bude rozhodovať o "budúcnosti ľudského 
rodu". Rovnako vyjadril obavu, že "hlavné 
etické princípy" ako i práva nenarodených 
a inštitút rodiny sa tu narúšajú a sú zakom
ponované v návrhoch programu, ktorý pri
pravuje administratíva OSN. "Máme vážne 
obavy", - povedal pápež - "že konferencia 
môže spôsobiť morálny úpadok, čo v koneč
nom dôsledku prinesie úpadok ľudskosti, 
ktorého prvou obeťou sa stane sám človek".

Helga Zepp - La Rouche, zakladatelka 
Schillerovho inštitútu, potvrdila, že "ak 
idea výnimočnosti každého jedinca nezo
stane nedotknutá a nebude sa chrániť ako 
najcennejší dar, bude to znamenať vážne 
ohrozenie ľudského rodu".

KN

Ešte stále máme v živé] pamäti, ako 
nás v rokoch totality navštevoval z 
Juhoslávie vladyka Slavomír Miklovš. 
Vtedy, keď štát nám nedovolil mať bis
kupa, prichádzal Kyr Slavomír a v pre
šovskej katedrále vysviacal našich 
kňazov. V našej eparchii dnes pôsobí 
okolo 30 kňazov, ktorí prijali sviatosť 
kňazstva práve z rúk tohto vladyku.

Tohto roku si vladyka Slavomír pripo
mína dve okrúhle výročia; 60 rokov od 
narodenia a 30 rokov kňazstva. Priblíž
me si jeho životopis, ktorý vyberáme v  
skrátenej forme z časopisu Dzvony č.5, 
ktorý vychádza v  Juhoslávii:

Slavomír Mikfovš sa narodil 16. mája 
1934 v Ďurďove, v rodine Simeona a 
Verony. Základnú školu ukončil v rod« 
nej dedine, gymnázium v Rieke ä Pazi- 
ne a teologické štúdiá v Záhrebe, ľa  
subdiakona bol vysvätený 29. júna 
1961 v Sošicoch, za diakona 7. janu
ára 1964 v Záhrebe a za kňaza 7, júla 
1964 v rodnom Ďurďove. Vysvätil ho 
arcibiskup Gabriel Bukatko a  pri vy-

¡ ||l ||||l ||l
sviacke asistoval vladyka Joakim Se- 
gedy.

Od 23. júla 1965 bol druhým kaplá
nom v Ruskom Keresture a od 1. ok
tóbra 1968 správcom farnosti vo 
Vukovare. Od 15. novembra 1969 du
chovným v Záhrebe. 6. decembra 
1971 bol menovaný za člena kňazskej 
rady. Od 10. septembra 1978 bol kan
celárom biskupskej kancelárie. Dňa 1. 
februára 1983 bol menovaným bisku
pom Kľosevskej eparchie. 25. marca 
1983 ho biskup Miroslav Marusyn a 
biskupi Joakim Segedy a Joakim Her- 
but vysvätili za biskupa v Ruskom Ke- 
resturi a 23.mája toho istého roku bol 
inštalovaný v Križevciach.

Takto vladyka Slavomír je už 11 rok 
biskupom Križevackej eparchie, ktorá 
sa rozprestiera ešte dnes na území 
celej bývalej Juhoslávie a patria do 
nej gréckokatolíci piatich národností; 
Rusínl, Ukrajinci, Chorváti, Macedón
ci a Rumuni.

o. Jozafát, OSBM
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DELEGATÚRA SV. CYRILA A METODA
BAZILIÁNOK NA SLOVENSKU

Záujem o zasvätenie sa Bohu evanjeliovým 
s to m  čistoty, chudoby a poslušnosti je jed
ným z meradiel duchovnej zrelosti každej miest
nej cirkvi.

V našej prešovskej eparchii muži majú mož
nosť stať sa rehoľníkmi - baziliánmi, ktorí orga
nizačne tvoria Provinciu sv. Cyrila a Metoda, 
alebo vstúpiť do Kongregácie Najsvätejšieho 
Vykupiteľa - redemptoristom, ktorí majú na Slo
vensku viceprovinciu so sídlom v Michalov
ciach. Okrem toho rehoľa slovenských jezuitov 
má v súčasnosti siedmich rehoľníkov východné
ho obradu.

Pre dievčatá je možnosť výberu venovať sa 
duchovnému povolaniu v Kongregácii sestier 
služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Má
rie alebo v Ráde sv. Bažila Velkého. Obidve 
tieto rehole majú svoje sídlo v Prešove.

Rozhodnutím generálnej predstavenej bazi- 
liánok v Ríme a schválením Východnej kongre
gácie začala od 1. mája t.r. svoju činnosť 
samostatná slovenská vetva sestier baziliánok 
na Slovensku vytvorením Delegatúry sv. Cyrila 
a Metoda na Slovensku. Vytvorená slovenská 
delegatúra má centrálny kláštor v Sečovciach, 
kláštor v Trebišove a misiu v Levoči. Spolu 17 
sestier, 2 postulantky a 3 novicky. Ak záujem o 
rehoľný život porastie, z delegatúry sa časom 
vytvorí samostatná slovenská viceprovincia.

Slovenským sestrám baziliánkam želáme ve
ľa Božej milosti, aby v duchu svojich zakladate
ľov sv. Bažila Velkého a sv. Makríny žili verne

svoje zasvätenie Bohu. Nech zveľaďujú našu 
gréckokatolícku cirkev a nech sú jej ozdobou. 
Nech ich slovenská delegatúra má dostatok po
volaní, nech Prečistá ochraňuje semeno Božie
ho povolania v dušiach týchto sestier a nech sv. 
Cyril a Metod vyprosujú im horlivého ducha 
apoštolátu, aby boli živým svedectvom Božej 
lásky dnešnému svetu.

A dievčatá, ktoré cítia v duši povolanie k 
zasväteniu sa rehoľnému životu, majú sa ob
rátiť na túto adresu:

Delegatúra sv. Cyrila a Metoda 
sestier baziliánok na Slovensku, 

Albinovská 1010, 078 01 Sečovce, 
číslo tel. 0948/952748.

o. Ján BABJAK,SJ

Kláštor sestier baziliánok v Sečovciach

Odišiel nebadane...
Doc. PhDr. M ichal Fedor, CSc., S J  (1929  - 1994)

Prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka 
pred pohrebnými obradmi za o. Michalom  
Fedorom v Chráme Narodenia Panny Márie 
v Košiciach dňa 18. jú la  t. r. vyjadril myšlien

ku, že zosnulý padol ako zoťatý strom. Zoťatý 
strom zanecháva po  sebe prázdne miesto. O. 
Michal Fedor bol mohutným stromom, ktorý 
nám bude chýbať. Bol gréckokatolíckym  
kňazom - jezuitom, vedcom - bibliografom a 
informatikom. Cieľavedomý, nanajvýš pra 
covitý a obetavý. Na prvom mieste v jeho  
snaženiach bola prenasledovaná gréckoka
tolícka cirkev. Venoval sa je j  duchovnosti, 
dejinám, liturgii - bol je j  zanieteným apolo- 
gétom. Nesmieme úsilie vynaloíil p ri obno
vení činnosti našej eparchie. Stál p ri zrode 
časopisu Slovo. Jeho celoíivotné pracovné 
témy - Sv. Cyril a Metod a gréckokatolíci, 
košickí mučeníci, biskup Pavol P. Gojdič.

O. Michal Fedor sa narodil 25. apríla 1929 
v Slanskom Novom Meste, o. Košice-vidiek. 
Po skončení mešäanky v Trebišove hneď po  
prechode frontu išiel na Obchodnú akadé
miu do Košíc. Počúvol volanie Pána a rozho
dol sa pre štúdium teológie. 1. marca 1950 
vstúpil do rádu jezuitov v Ružomberku ako 

jeden z posledných pred  ich rozohnaním. Po 
koncentrácii na viacerých miestach ho pre
pustili a našiel si zamestnanie. Po čase sa mu 
podarilo dostať na štúdium ruského a slo
venského jazyka na Filozofickú fakultu UK 
v Bratislave. Okrem toho katakombálne

ukončil teologické štúdium a 28. augusta 
1961 bol neverejne vysvätený na kňaza biri- 
tualistu.

Počas svojho plodného iivota a í do pred
časného odchodu do dôchodku vystriedal 
pracoviská Matice slovenskej v Martine, Slo
venskej akadémie vied v Bratislave a Štátnej 
vedeckej kniínice v Košiciach. Získal akade
mickú hodnosť doktora filozofie a kandidáta 
vied. Bol sedemkrát súdený a bezpečnosťou 
sledovaný. Hoci v íivote bol hnaný, napísal 
mnoho publikácií, štúdií a článkov. V čase 
osobne najťaíšom p ísa l dielo Z dejín grécko
katolíckej cirkvi v Československu 1945 - 
máj 1950.

Po roku 1989 bol členom košickej jezuit
skej komunity, kde plný nadšenia vybudoval 
stredisko pre styky medzi kresťanským Vý
chodom a Západom. V pastorácii sa zvlášť 
venoval vysokoškolákom, bohoslovcom a in
teligencii. Prednášal aj na Rímskokatolíckej 
bohosloveckej fakulte v Spišskej Kapitule. Tes
ne pred smrťou stačil ešte obhájiť docentúru. 
Pre gréckokatolíkov slúžieval sv. liturgiu vždy 
v nedeľu o 16 h v kaplnke jezuitov.

Zomrel po  ťažkej chorobe 14. jú la  1994 v 
košickej nemocnici. Odišiel nebadane a ani 
sme mu my - jeh o  priatelia - nestačili pove
dať, že sme ho mali radu

Jeho hrob je  zapečatený do druhého prí
chodu Pána na košickom cintoríne Rozália.

Večná mu pamiatka.
Pavol KUŠNIR



-SLOVO 15/94- STRANA 12

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
V SABINOVE

12. júna 1994 sa v Sabinove konala odpustová slávnosť k Božskému 
Srdcu. Slávnostnú sv. liturgiu pri tejto príležitosti slúžil J. E. Mons. Ján 
Hirka spolu so správcom farnosti Mgr. Vojtechom Boháčom a kňazmi 
prešovskej diecézy. Početnému zástupu veriacich o. sídelný biskup vo 
svojej homílii okrem iného povedal:

Slávime sviatok Božského Srdca Spasiteľa, asi 170 krát sa spomína 
výraz srdce už v Starom zákone. V Ezechielovi sa hovorí: "Dám vám nové 
srdce." V Novom zákone "blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha..."

Pobožnosti k Božskému Srdcu smerujú k srdcu Bohočloveka, ktorý tvorí 
jednotu s Bohom a s lUd'mi. Táto pobožnosť má základ vo Sv. písme. Táto 
úcta k Božskému Srdcu vrcholí v príslbboch sv. Márii Margite. Dnes je kríza 
v tejto pobožnosti a vďačnosti, ale predsa mnohí ľudia aj dnes cez túto 
pobožnosť našli Boha. Mnohí ďakujú za správne chápanie Božského Srdca, 
je tu potrebný návrat k dobrému pokániu. Sme celkom zdevastovaní a naše 
srdcia sú zničené. Ešte nikdy sme neboli tak ohrození ako v týchto dňoch. 
Keď sa zháňame za bohatstvom, je strašný život, do ktorého sme vstúpili. 
Čo máme zo všetkého, keď odvrhneme lásku Božského Srdca. Guardini sa 
pýtal: "Má Boh srdce?" Iste má, ale nie také, aké máme my, z mäsa, ale 
srdce lásky. Musíme cítiť túto hodnotu Božiu.

Naši jubilanti v auguste
O. Štefan HALUŠKA, výpo

mocný duchovný v Prešove, 
85. narodeniny (20.8.1909) 

O. Fedor BUGIR, na odpo
činku v Košiciach, 75. naro
deniny (22.8.1919)

O. Alfonz BOCKO, správ
ca farnosti Beloveža, 30. vý
ročie ord. (24.8.1964)

O. Michal PETRUS, na od
počinku v Košiciach, 80. na
rodeniny (26.8.1914)

O. Mikuláš ROJKOVIČ,
správca farnosti Rešov, 60. 
výročie ord. (26.8.1934) 

Vyprosujem e im Na 
mnoho rokov, šťastných 
rokov.

Na záver školského roka 
1993 -1994 v prešovskej Ka
tedrále sv. Jána Krstiteľa o 
9.30 slúžil Mons. Ján Hirka 
sídelný biskup, sv. liturgiu za 
študentov. Biskup vo svojom 
príhovore k mladým okrem 
iného odovzdal niekolko 
myšlienok na prázdniny, aby
o nich rozjímali a riadili sa ni
mi... Blahoslavení, ktorí vedia 
mlčať a počúvať, naučia sa 
veľa nového. Blahoslavení, 
ktorí sú dosť múdri, aby sa
mých seba nebrali príliž váž
ne. Blížni si ich budú vážiť.

Blahoslavení, 
ktorí počúvajú 

volanie 
blížneho

Blahoslavení, ktorí rýchlo po
čujú volanie blížneho...Blaho
slavení ste, keď dokážete cez 
prázdniny rozpoznať Boha v 
ľuďoch. Evanjeliom nech pre
nikne vaše srdce. Na záver 
sv. liturgie poprial otec biskup 
požehnané prázdniny.

Nesmeli vstúpiť do svojho chrámu
Je nedeľa, 15. mája 1994. Filiálna obec 

Suchá, ktorá patrí do farnosti Havaj vo 
Svidníckom dekanáte, prežíva nevšednú 
udalosť. Schádzajú sa veriaci nielen z far
nosti, ale aj zo širokého okolia. Táto malič
ká dedinka prežíva svoj velký deň. Zišli sa 
tu rodáci, ktorí svojim starým rodičom po
mohli pekne vyzdobiť chrám.

Do ich obnoveného chrámu zavítal po 
prvýkrát J. E. Mons. Milan Chautur, CSsR. 
Tunajší starí pamätníci nepamätajú na 
návštevu biskupa v ich chráme. Dedinka 
Suchá, ktorej chotár hraničí s Poľskom,

ožije len cez víkendy a prázdniny, keď 
prídu deti a vnúčatá ku starým rodičom.

Pred slávnostne vyzdobeným chrámom, 
ktorý je zasvätený Nanebovstúpeniu Pá
na, privítal J. E. Mons. Milana Chautura 
správca havajskej farnosti o. Miroslav Ja- 
nočko s okresným dekanom, tit. kanoni
kom Andrejom Dujčákom a kňazmi 
susedných farností. Za veriacich privítal o. 
biskupa kurátor havajskej farnosti pán Šte
fan Prusák a deti, kvetmi a peknými verša
mi. Pred svätou liturgiou o. biskup posvätil 
obnovený interiér chrámu a ikonostas.

Pred záverečným požehnaním o. Miro
slav Janočko hovoril o bolestnom období 
42 rokov, keď tento chrám bol v rukách 
pravoslávnej cirkvi. Naši veriaci až do roku 
1992 nesmeli vstúpiť do svojho chrámu. 
Len Pán Boh vie, čo si museli vytrpieť títo 
zbožní veriaci. Ak sa chceli stretnúť so 
sviatostným Spasiteľom, museli ísť do su
sednej Vyšnej Vladiče. Odpustové sláv
nosti za pekného počasia mali na 
cintoríne. Krsty a sobáše boli vysluhované 
v susedných chrámoch. Na pohreby všet
ky potrebné veci požičiavali z Vyšnej Vla
diče, lebo ich chrám, ktorí postavili ich 
predkovia, bol pred nimi uzamknutý - za
tvorený. Len Pán Boh vie, prečo museli tak 
dlho kráčať po tejto krížovej ceste...

Miestny správca farnosti poďakoval ok
resnému dekanovi, tit. kanonikovi Andre
jovi Dujčákovi za jeho velkú angažovanosť 
za navrátenie chrámu a pri jeho obnove.

Slávnosť posviacky chrámu a chrámové
ho sviatku ukončili pápežskou hymnou a 
mnoholetstvijem pre všetkých, ktorí sa po
dieľali na obnove chrámu.

Odchádzajúc z chrámu, videl som na tvá
rach týchto staručkých lUdí slzy dojatia a 
radosti. Veď konečne máme otvorené dvere 
do svojho chrámu, kde môžeme prosiť, ďa
kovať a chváliť Boha tak ako naši predkovia.

o. Ján KARAS



S I B A N A — . -------------------------- ----------------------------------------------- — ------ --------------------------------SLOVO___ 45/04

Putovanie m ilostivého obrazu
Vo Vechci

Dňa 5. mája 1994 privítali veriaci našej obce putovný obraz Panny 
Márie. Procesia s o. Petrom Rusnákom z gréckokatolíckeho chrámu sa 
spojila s procesiou z rímskokatolíckeho chrámu s o. Andrejom Fogášom, 
a tak sme išli privítať Pannu Máriu, obraz ktorej niesli veriaci z Čemerného 
s o. Františkom Takáčom.

S obrazom Panny Márie sme sa najprv zastavili v rímskokatolíckom 
kostole, kde sme sa spoločne pomodlili litánie loretánske. Odtiaľ sme všetci 
šli do gréckokatolíckeho chrámu. Chrám I okolie chrámu bolo velVnl pekne 
upravené. Kvetinová výzdoba vhodne dopĺňala duchovnú atmosféru.

Hneď v prvý deň bola svätá liturgia, ktorú slúžil o. Peter Rusnák s o. 
F. Takáčom a s o. A. Fogášom. Ďalší deň bol zároveň aj prvým piatkom 
v mesiaci. V gréckokatolíckom chráme sa slúžila svätá omša západné
ho obradu. Slúžil ju o. A. Fogáš s o. F. Takáčom. Ešte pred svätou 
omšou o. F. Takáč zdôraznil, že všetci sme katolíci, iba naše obrady sa 
líšia. Tento deň bol veľkým prekvapením a všetci v chráme boli dojatí. 
Otec A. Fogáš v kázni povedal nietoré fakty z histórie klokočovského 
obrazu a zdôraznil, že Panna Mária zachraňuje tento svet cez posol
stvá a zjavenia. Preto je potrebné utiekať sa k našej nebeskej Matke 
Panne Márii. Po svätej omši sme sa spolu pomodlili svätý ruženec. 
Chrám bol otvorený po celú noc, veriaci sa modlili a spievali pútnické 
piesne k Panne Márii.

V sobotu svätú liturgiu celebroval o. Michal Vasiľ z Poše spolu s otcom 
F. Takáčom.

A v nedeľu k nám zavítal o. Peter Sabol zo Sečoviec, ktorý sa pomodlil 
akatist spojený s homíliou. V pondelok po svätej liturgii sme sa s obrazom 
Panny Márie rozlúčili. Odovzdali sme ho veriacim Juskovej Vole, ale 
Panna Mária stále s nami zostáva.

Boli to nádherné dni radosti a pokoja.
Monika BARANOVÁ

Vo Vranove
Je neskoré popoludnie 20. mája 1994. Vranovčania sa zhromažďujú. 

Blíži sa čas príchodu zvláštnej návštevy - nebeskej Matky v podobe 
putujúcej ikony Klokočovskej Panny Márie.

Vranov bol vždy mariánskym pútnickým mestom. Aj v súčasnom období 
mesto má až tri chrámy zasvätené Panne Márii: Chrám narodenia Panny 
Márie, Chrám Uspenia Presv. Bohorodičky a Chrám Pokrova. Je teda 
naozaj mariánskym mestom.

Pri príchode na návršie sv. Cyrila a Metoda pred chrámom Najsv. 
Eucharistie sa konala úvodná pobožnosť.

Veriaci medzi sebou privítali Mons. Milana Chautura, pomocného pre
šovského biskupa. Otec biskup potom spolu s duchovnými o. Leanderom,
o. Mgr.Petrom Rusnákom, o. Františkom Takáčom a s o. Vasilijom Ďula- 
jom koncelebroval slávnostnú liturgiu.

Po jej ukončení a po molebene k Bohorodičke o. biskup Milan zasvätil 
zasväcujúcou modlitbou boží ľud, farnosť, mesto,národ a obzvlášť rodiny, 
mládež i všetkých pod ochranu Panny Márie. Po skončení sa vrelými 
slovami otcovi biskupovi poďakoval okresný dekan a správca vranovskej 
farnosti o. Mgr. Peter Rusnák.

Prítomnosť milostivého obrazu vo Vranove zapadla do liturgických 
slávností Turíc a Najsv. Trojice.

V deň sviatku Najsvätejšej Trojice sv. liturgiu v Chráme Najsv. Trojice 
celebroval otec Leander, paulín, správca farnosti Sever za spoluúčasti 
dekana o. Petra Rusnáka.

Vo sviatok Najsvätejšej Trojice po večerných pobožnostiach prebiehalo 
ešte nočné bdenie. Zúčastnili sa na ňom popri domácich veriacich naši 
veriaci z Dávidova, Dlhého Klčova, Sačurova a Rudľova.

Liturgie, molebeny, modlitby sv. ruženca a spev náboženských piesní 
prebiehali aj v ďalších dňoch. 26. mája v predvečer sv. liturgiu v Chráme 
Najsv. Eucharistie slúžil otec Valér Čonka, správca farnosti v Sačurove.

Za účasti značného počtu veriacich v procesii ikona bola na krátku 
návštevu prenesená do Chrámu Narodenia Panny Márie, kde ju uvítal o. 
Leander s o. Gregorom. V chráme jej vzdal úctu ďakovnou modlitbou o. 
Leander. Potom Ikona s krátkou zastávkou v Kručove bola odovzdaná k 
úcte čičavskej farnosti a prevezená do filiálnej obce Komárany.

Kiežby využil slovenský národ púť Klokočovskej Panny Márie k svojej 
skutočnej obrode a k obnove.

Róbert JEVIN

V Banskom
Ktože by si pred rokom pomyslel, že našu dedinku Banské, ktoré leží v 

jedinečnom údolí Slanského pohoria, navštívi ikona putujúcej Klokočovskej 
Panny Márie. Bolo to v piatok, 13. mája. Pre niekoho celkom obyčajný, ba 
priam nenápadný deň.

Ale pre nás - veriacich v Banskom - bol dňom výnimočným. Klokočovská 
Panna Mária, ktorú oslavujú a zvelebujú veriaci celého Zemplína, prišla aj do 
našich sŕdc, do našej duše a do našich očí, zaslzených od radosti. Prišla nás 
pozdraviť a potešiť v našom každodennom živote.

Ikonu k nám s úctou doniesli veriaci z Juskovej Vole, ktorých viedol okresný 
dekan Peter Rusnák, ktorý slúžil svätú liturgiu a moleben k Panne Márii spolu 
s miestnym duchovným o.dekanom Ďulajom. Pri privítaní obrazu nechýbal ani 
Zbor Pavla Gojdiča z Vranova. S velkým nadšením trávili veriaci celé hodiný v 
chráme a neopustili Matku ani v noci. Nebolo ani pol hodiny, aby sme nevzdá
vali vďaky a prosby k Presvätej Bohorodičke. A takto prebiehal každý deň v 
týždni, v ktorom každý večer slúžil sv. liturgiu s kázňou a pobožnosťou iný kňaz. 
Veriaci vo velkom počte prichádzali k obrazu Matky Božej. Boli to prekrásne 
chvíle a dni, na ktoré sa tak skoro nezabudne.

V posledný deň bola odslúžená sv. liturgia a moleben s rozlúčkovou kázňou 
miestneho otca dekana, ktorý sa z celej duše poďakoval svojim veriacim za ich 
modlitby, prosby a za ich účasť po všetky dni a noci, ktoré prebdeli pri obraze 
Matky Božej. Okrem iného povedal:

"Aj keď obraz Matky Božej odnášame veriacim do Vranova, jej dobrotivé a 
milé srdce ostane medzi nami ako oporný štít, ku ktorému sa môžeme obracať 
v každej potrebe".

sestra Mária
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Všetky nedele v roku sú pre život farnosti 
významné. Sú oslavou Kristovho zmŕtvychvsta
nia. Niektoré sa však zapíšu do farskej kroniky 
ako zvlášť významné. Takou bola aj posledná 
májová nedeľa vo Varhaňovciach. Prvoprijíma- 
júce deti prijali do svojho srdca živého Pána 
Ježiša pod spôsobom chleba a vína.

Na tejto slávnosti boli prítomné dve rodáčky z 
Varhaňoviec, vlastné sestry, ale aj rehoľné ses
try, členky Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta 
de Paul - sr, Edita a sr. Františka Lukáčove. 
Obidve pracujú v nedäiekej cudzine. Sr. Edita v

Iršavskom rajóne v Zakarpatí a sr. Františka v 
severných Čechách.

Po odpoludňajšej pobožnosti porozprávali v 
zasadacej miestnosti farského úradu svojim ro
dákom o živote a práci v mieste svojho pôsobi
ska. Sr. Edita hovorila o hmotných potrebách 
miestnej gréckokatolíckej cirkvi, ktorú vedie o. 
Juraj Zvonár.

Je toho veľa čo potrebujú pre plné a dôstojné 
vykonávanie liturgických obradov, ale najviac 
im chýba chrám, ktorý im pravoslávna cirkev 
nechce vrátiť. Sv. liturgiu zatiaľ slúžia v rímsko-

kat. chráme. Hovorila aj o viere staršej časti 
veriacich a o smäde po poznaní u detí a mláde
že.

Sr. Františka poukázala práve na absenciu 
živej viery v jej pôsobišti a na potrebu duchov
nej obnovy. Ich poslanie môžeme označiť za 
misijné.

Prítomní s velkým záujmom počúvali ich roz
právanie. Pre potreby miestnej cirkvi v Zakarpa
tí farnosť Varhaňovce darovala dve rizy, oltárne 
plachty a peňažný dar vo výške 2.000,- korún.

Filiálka Nereše 1 sadu oltárnych plachiet. Sr. 
Františka, ktorá sprevádzala svoju sestru na 
Zakarpatie, pri návrate hovorila o dojatí tamoj
ších veriacich nad darom. Od radosti a vďaky 
plakaii.
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Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

NASI JUBILANTI
V auguste t. r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši 

členovia:
50 ROKOV - Anna Keruľová-Kmecová zo Zdoby a František 

Tomáš z Jastrabia.
60 ROKOV - zakladajúci člen RNDr. Michal Čverčko, CSc., z 

Košíc a Michal Miňo z Jasenova.
70 ROKOV - Alžbeta Kováčova z Kojšova, Imrich Maťaščík z 

Kráľoviec, Mária Mihoková z Hnojnóho a Anna Olšavská z Bun- 
koviec.

75 ROKOV - Michal Hirák z Komároviec, Mária Hirková z 
Ruskej Novej Vsi a Anna Kopiková z Bunkoviec.

80 ROKOV - Michal Dimun z Kysty a Katarína Ďorková zo 
Svinie.

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

□  STATNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH pri príležitosti 
sviatku sv. Cyrila a Metoda usporiadala výstavu kníh a dokumen
tov pod názvom Sv. Cyril a Metod v dejinách nášho národa. S 
vďakou kvitujeme, že pracovníci knižnice do výstavky zahrnuli aj 
činnosť nášho Spolku sv. Cyrila a Metoda.
□  ZBOR SV. CYRILA A METODA pri Chráme Narodenia Panny 
Márie v Košiciach hneď v nasledujúci deň po príchode zo zájazdu 
do Španielska úspešne vystúpil na koncerte v rámci Cyrilometod- 
ských osláv v Košiciach-Krásnej. Medzi vzácnymi hosťami kon
certu bol aj pomocný košický biskup Mons. Bernard Bober.

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznáma rodina z Kojšova 300 Sk, Ján Fejerčák, 

Janov 100 Sk, Zuzana Kaputová 100 Sk, Mária Kosterna- 
ková, Osturňa 100 Sk, Michal Merva, Kojšov 50 Sk, Helena 
Mikitová, Košice 150 Sk, o. Ladislav Labanič, Košice 50 Sk.

Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dary na Spolok 
sv. Cyrila a Met9da posielajte poštovou poukážkou vzor 
"A" na účet SŠTSP M ichalovce, číslo účtu 124240- 
559/0900. Na poštovej poukážke v správe pre prijímateľa - 
na druhej strane - uveďte, že ide o dar. Mena darcov 
postupne uverejňujeme v Slove.
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Pondelok, 4. jú la t. r. sa zo zájazdu v španielskom Katalánsku 

vrátil náš Zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Bola to už jeho 
druhá zahraničná cesta s cieľom oboznamovať ľudí s našou 
východnou, byzantskou liturgiou a chorálmi východnej kultúry.

Popri liturgiách a koncertoch sme prítomných oboznamovali aj 
s cyrilometodskou tradíciou, ktorej nositeľom je  práve náš obrad. 
Je treba poznamenať, že sa všetky tieto činnosti zboru stretli s 
pozoruhodným záujmom všetkých poslucháčov. Celý zájazd do 
Katalánska možno hodnotiť kladne. Zbor spieval oduševnene a s 
pocitom zodpovednosti za reprezentáciu východného obradu a 
Slovenska. Tak isto v nás zanechali hlboký dojem mestá - Benát
ky, Monaco, Cannes, Barcelona, Blanes, Figueras a Bern, ale 
najmä benediktínsky kláštor Montserrat.

Tento zájazd bol poučný aj pre nás. Bol to ďalší kus sveta, kde 
sme mohli ukázať, čo sa v nás skrýva, akých tradícií sme to 
nositeľmi, a - myslím si - že sme urobili, čo bolo v našich silách. 
Fantastickými zážitkami pre nás boli aj sv. liturgie, ktoré slúžil o. 
Kamil Dráb, CSsR, a homílie, v ktorých veľmi citlivo reagoval na 
podnety zvonku. Tak bol tento zájazd p lný nielen vonkajších, ale 
aj vnútorných zážitkov.

Zároveň chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí na nás 
počas našej cesty mysleli a sprevádzali nás svojimi modlitbami. 
Ďakujeme aj našim sponzorom, ku ktorým patrí pán Rudolf Bauer, 
primátor mesta Košíc, Slovenská poisťovňa a. s. o. z. Košice, 
Hutný projekt a. s. Košice, Cestné stavby a. s. Košice, Istroinvest 
a. s. Bratislava a Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce.

Šimon MARINČÁK

NEZABÚDAJTE 
NA ČLENSKÉ

Prosíme všetkých tých našich členov, ktorí doteraz ne
zaplatili členské na tento rok {prípadne aj predchádzajúce 
roky), aby tak urobili čím skôr Môžete to urobiť poštovou 
poukážkou vzor "A" na účet SŠTSP Michalovce, číslo účtu 
124240 - 559/0900. Na poštovej poukážke v správe pre 
prijímateľa - na druhej strane - uvedie, že ide o členské. 
Jednou poukážkou môžu členské zaplatiť aj viacerí členo
via. Kalendáre i podielové knihy môžu dostať dostať iba ti 
členovia, ktorí majú členské vyrovnané.

Vyjadrujeme presvedčenie, že sl svoju základnú členskú 
povinnosť splníte. Ďakujeme.

Spolok sv. Cyrila a Metoda 
Hollého 2 

07101 Michalovce

V podvečer sviatku sv. Cyrila a Me
toda dňa 4. júla t. r. uverejnil Košický 
večer príspevok Jozefa Červlnku Na
pájať staročný prameň, z ktorého vy
beráme:

Cyrilometodská tradícia sa tiahne celými 
našimi dejinami, svedčia o nej najstaršie 
literárne pamiatky. Stala sa súčasťou his
torického povedomia, súčasťou nášho 
myšlienkového vesmíru. Dôvodov prečo, 
je viac. Hlavným ťažiskom účinkovania sv. 
Cyrila a Metoda bolo územie terajšej našej 
vlasti. Tu solúnski bratia ohlasovali blaho- 
zvesť našim slovenským predkom.

□  □  □

Národ je ako ľudská bytosť alebo strom: 
nežije bez koreňov a nežije bez múdrosti, 
ktorá ho udržiava v ťažkých časoch. Sloven
sko, najmä jeho východná časť, svojou geo
grafickou polohou a historickým vývinom sa 
nachádza uprostred dvoch kresťanských 
tradícií - západnej rímskej a východnej by
zantskej. Aj naša povaha je kdesi uprostred 
medzi racionalistickým západom a citovou 
intuíciou východu. Sme v srdci Európy, na 
križovatke jej hlavných dejinno-kultúmych 
síl. Korene národa tkvejú v cyrilometodskom 
odkaze, sme priamymi dedičmi duchovného 
bohatstva, ktoré sem priniesli velkí misionári 
sv. Cyril a Metod.

□  □  □

Sv. Cyril a Metod patria celému národu a 
celej katolíckej cirkvi, gréckokatolíkom sú 
však obzvlášť blízki: priniesli vieru i cirkev
ný obrad, používajú tú istú liturgiu, ktorú k 
nám priniesli vierozvestovia v roku 863. 
Toto povedomie pretrvávalo v ľude najmä 
na východnom Slovensku celé stáročia, i v 
časoch útlaku. Predstavitelia mladej gene
rácie sa v roku 1941 rozhodli vytvoriť ná- 
boženskú-kultúrnu inštitúciu s názvom 
Jednota sv. Cyrila a Metoda so sídlom v 
Michalovciach. Po roku 1948 bola jej čin
nosť násilne prerušená. Obnovila sa až v 
marci 1991 pod názvom Spolok sv. Cyrila 
a Metoda. Jeho cieľom je zveľaďovať de
dičstvo slovenských apoštolov, podpora 
evanjelizácie, budovanie civilizácie lásky, 
porozumenia a pokoja medzi ľuďmi. Svoju 
činnosť rozvíja na Slovensku i v zahraničí.



LITURGICKÝ KALENDÁR
__________ V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A

15. august, pondelok, 
Zosnutie presv.

Bohorodičky
liturg. farba: biela alebo modrá. Antifó- 

ny: Dobroreč, moja duša. Chváľ, moja 
duša. Tropar: Pri pôrode. Kondák: Sláva:
I teraz: Ani hrob, ani smrť.
Prokimen: Velebí moja du
ša. Apoštol: 1 Pet.2,2-5.9.
Evanjelium: Lk 1, 46-49. 
Namiestodôstojnéje:Zve- 
lebuj. Anjeli užasli. Spev 
naprijímanie: Vezmem ka
lich spásy. Myrovanie. Do 
23. augusta vrátane, ok
rem čítaní, menlivé časti 
na sv. lit. sú ako 15. au
gusta.

16. august, utorok,
Prenesenie

obrazu nášho
Pána Ježiša Krista
Apoštol: 1 Kor 15, 54-57:

Smrť, kde je tvoje víťaz
stvo? Evanjelium: Lk 1, 49
- 55: Velké veci mi urobil 
ten, ktorý je mocný.

17. august, streda,
Mirón, mučeník

Apoštol: 1 Sol 2, 2 k-4:
Hovoríme, nie aby sme sa 
ľuďom páčili, ale Bohu ...
Evanjelium: Lk 11, 27 - 28:
Skôr sú blahoslavení tí, čo 
počúvajú Božie slovo.

18. august, štvrtok,
Flór a Laur, mučeníci

Apoštol: Rim 10, 8 - 11: Blízko teba je 
slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. 
Evanjelium: Mk 3, 31 - 35: Kto plní Božiu 
vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.

Na mnohých miestach našej eparchie ozývali sa aj 
tohto roku radostné zvony ohlasujúce prlmičné sv. 
liturgie našich novokňazov. Jedenásť nových pastie
rov vítal medzi sebou so slzami v očiach veriaci ľud. 
Vďaka ti, Nebeský Otče, za nových služobníkov tvojej 
vinice.

19. august, piatok,
Andrej Stratilat, mučeník

Apoštol: 1 Kor 15, 1 - 4: Odovzdal som 
vám predovšetkým to, čo som prijal. Evanje
lium: Mt 7, 12 - 14: Vchádzajte tesnou brá
nou, lebo široká a priestranná cesta...

20. august, sobota, Samuel, prorok
Apoštol: Rim 8, 26 - 27: Sám Duch sa 

prihovára za nás nevysloviteľnými vzdych
mi. Evanjelium: Jn 12 ,24  - 26: Ak mi niekto 
slúži, nech ma nasleduje.

21. august, nedeľa, Trinásta nede
ľa po ZSD, Tadej, apoštol

Liturg. farba: modrá. Antifóny: Dobroreč, 
moja duša. Chváľ, moja duša. Tropar: Keď 
sa učenice. Pri pôrode. Kondák: Sláva: Môj 
Spasiteľ I teraz: Ani hrob, ani smrť Prokimen: 
Aké velké sú diela. Velebí moja duša. Apoš
tol: 1 Pet 3, 15 - 18: Kristus bol usmrtený v 
tele, ale Duchom oživený. Evanjelium: Mt 
21 , 33 - 42: Chytili ho, vyvliekli z vinice a 
zabili. Namiesto dôstojné je: Zvelebuj, Anjeli 
užasli. Spev na prijímanie: Chválte Pána, 
Vezmem kalich spásy

22. august, pondelok, Agatonik  
a spoločníci, mučeníci

Apoštol: 2 Kor 4 ,1 6  - 18: Neochabujeme 
Evanjelium: Jn 19, 25 - 27. Žena, hľa tvoj 
Syn!

23. august, utorok, 
Zakončenie  

obdobia po sviatku Zosnutia  
presvätej Bohorodičky

Všetky menlivé časti ako 15. augusta
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Kňazské povolanie ako osobitný dar 

nebies, čo sa viaže vždy na konkrétnu 
osobu, je organicky späté s kňazským 
poslaním. Najprv sa musí vyskytnúť to 
prvé - povolanie, musí byť objavené, 
citlivo pestované a formované všetký
mi tými, ktorým bolo zverené, samými 
dotyčnými mladými mužmi, ale aj vy
chovávateľmi a formovateľmi vôbec. 
Až potom sa ten zárodok povolania 
rozvinie do plnosti a na neho sa napojí 
poslanie, oficiálne poverenie darova
né povolanie poslaním, kňazským po
slaním povolaného voči bratom a 
sestrám v živom spoločenstve ta jom 
ného tela Kristovho, ktorým je Cirkev.

Aký má byť kňaz v súčasnosti i v 
zameraní na budúcnosť?

Akým má byť, ak chce verne piniť 
svoje kňazské poslanie? Nad touto 
otázkou sa zamýšľal intenzívne zná
my teológ Karí Rahner, a tak si pripo
menieme niektoré jeho konštatovania 
v tomto smere: Kňaz dneška aj zaj
trajška, ak chce verne plniť svoje po
slanie, nebude funkcionárom velkej 
náboženskej spoločnosti, ktorý sa 
presadzuje mocou svojho spoločen

ského postavenia a prestíže, ale bude 
sa presadzovať výlučne svojou osob
nou živou vierou v Boha, svojím dob
rým príkladom v každom ohľade aj 
silou Ducha. Bude musieť byť kňazom 
skutočne živej viery, neochvejnej ná
deje a úprimnej lásky. Veď kňazské
mu povolaniu nie je možné sa vyučiť 
ako nejakému remeslu. Kňazské po
volanie je charizma - niečo ako dar, 
ako sme to už povedali, niečo ako 
napríklad básnický talent, ktorý človek 
dostáva od Boha, aby sa uplatnil v 
Cirkvi a v celej ľudskéj spoločnosti. Do 
svojho povolania musí kňaz investo
vať - vložiť - celý svoj život, so vše tký
mi slasťami aj starosťam i, s 
úspechm i aj s nezdarm i. Bude teda 
človekom , ktorý bude mať účasť na 
tvrdom  údele života svojich bratov a 
sestier. Bude poslúchať a vážiť si 
každého i keď sám bude možno spo
ločensky i politicky bezvýznam ným , 
aíe bude človekom , ktorému bude 
dôverovať a na ktorého sa bude dať 
spoľahnúť. Ponesie bremeno svojho 
života i bremená tých druhých, nebu
de sa neurotický zháňať po pen ia

zoch, pôžitkárstve  a narkotikách, a tak 
si uľavovať z nudy života, ale vlastným 
životom bude dokazovať, že sebazap
renie z lásky k Ukrižovaném u je mož
né a plodné,^ a že jed ine ono nás 
oslobodzuje! Ž ivot sa rodí zo smrti a 
nesebecká láska, Kristov kríž a milosť 
majú dostatok síl presvedčiť každého 
o tom, aby prijal svoj nepochopiteľný 
údel života v nádeji, že tak jedine a nie 
inak dosiahne Božie milosrdenstvo a 
lásku. Úspešnosť takého kňaza bude 
zahalená božím tajomstvom, dopomô
že k víťazstvu Boha aj keby sám mal 
padnúť ako obeť, bude teda mužom s 
prebodnutým srdcom ako Ježiš Kris
tus. Prebodne jeho srdce svet bez Bo
ha, vlastná nedostatočnosť a 
bláznovstvo lásky a kríža! Bude však 
stále presvedčený, že iba z takého srd
ca môže vytrysknúť sila jeho jedinečné
ho poslania. Takto nájde zmysel svojho 
povolania a uplatnenia, svoju identitu 
a vložiť ju do otvoreného Srdca nášho 
Pána, ktorého nehľadalo nič iné, iba 
moc odpúšťať a milovať.

(Mons. Ján KRAJŇÁK 
na primíciách v Michalovciach, 1994)



KAZETY 
S LITURGICKÝMI 

SKLADBAMI
Slovenská umelecká agentúra CAS- 

SOVIA v Košiciach vydala dve kazety s 
našimi liturgickými spevmi:

1. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
GRÉCKOKATOLÍCKYCH ZBOROV 
KOŠICE '93.

Kazeta obsahuje 22 liturgických skla
dieb M. Berezovského, M. Verbického, 
D. Bortňanského a ďalších v prevedení 
účastníkov známeho medzinárodného 
festivalu v Košiciach. Na kazete je i záve
rečné spoločné vystúpenie všetkých 
zborov festivalu. Zvukovú nahrávku rea
lizoval Slovenský rozhlas Košice.

2. ZBOR SV. CYRILA A METODA V 
KOŠICIACH.

Nahrávka tohto chrámového zboru 
vznikla pri príležitosti 10. výročia obnove
nia jeho činnosti a pred zájazdom do 
španielskeho Katalánska. Medzi 12 
skladbami tejto kazety sú i skladby, ktoré 
reprezentujú domácich - košických skla
dateľov - Petra Škvareninu a dirigenta 
zboru Šimona Marinčáka.

Hudobným režisérom obidvoch kaziet 
je Rudolf Henštel, zvukovým Ing. Gejza 
Topercer.

Cena jednej kazety 65 Sk + poštovné. 
Kazety si môžete kúpiť aj osobne v agen
túre.

Adresa: SUA CASSOVIA 
Kováčska 39, 043 76 Košice 

čís. tel. a faxu 622 71 83

Slovena cestovná kancelária
A. Krehliková -1. Komarová, 

Námestie slobody 80,
083 01 Sabinov 

telefón: 0934 - 2635 
Vás pozýva 

na pútnické zájazdy:
Stretnutie Sv. Otca s rodinami v Roku 

rodiny
Rím - Benátky

Cena 3250,-Sk
Doprava, 2x ubytovanie s raňajkami, 

sprievodca CK, kňaz
Termín: 5.10.-11.10.1994

Lurdy - Turín
Cena: 3800,-Sk
Doprava, 2x hotel, ubytovanie, 2x polo

penzia, kňaz, sprievodca CK.
Termín: 17.8. - 23.8,1994 a 21.9. - 

27.9.1994
Možnosť nástupu po celej trase do Bra

tislavy. Bližšie informácie na tel. čísle: 
0934/2635

M A N A ŽM EN T D U S E
Slovo manažment sa v súčasnosti vy

skytuje veľmi často. Manažment v pod
state znamená riadenie podnikateľskej 
organizácie.

Kedle pri manažmente ide o sústavu 
aktivít na dosiahnutie cieľa, alebo o 
usporiadaný súbor poznatkov o riadení 
týchto aktivít, nachádzame tu výz
namné paralely s riadením duševnej ak
tivity - s manažmentom duše.

Napr. učebnice manažmentu poklada
jú za kritickú chybu v riadiacom myslení, 
ak sa ono orientuje len na krátkodobé 
ciete, v zmysle postoja " žiť zo dňa na 
deň" a sústreďuje sa na "hasenie" den
ných operatívnych problémov a na po
vrchné nesústavné rozhodovanie. 
Zdôrazňuje sa potreba strategického 
myslenia, t.j. usporiadanej sústavy dlho
dobých významných cieľov a určenia 
ciest na ich dosiahnutie.

Aj v duchovnom živote nemáme roz
hodovať len podľa momentálnych vply
vov, potrebujeme mať neustále na 
zreteli strategické informácie : čo sme, 
odkiaľ sme a kam ideme. Ak nebudeme
- prostredníctvom pamäti a predvídania
- evidovať a aplikovať náuku Evanjelia, 
potom sme vydaní napospas bezpros
trednému vplyvu hmoty a pohanských

prístupov okolia. Pri duchovných obno
vách a pri duchovných cvičeniach má
me príležitosť zvoliť si cesty postupu k 
cieľom našej životnej pravdy.

Za ďalšiu kritickú chybu manažmentu 
sa pokladá snaha o rýchly zisk a okam
žitý výsledok.

Aj naše duše zrejú v čase, dlhodobo 
sa vytvárajú ich potrebné kvality, preto 
sa pri čiastkových neúspechoch ne
smieme dať znechutiť. Vernosťou v opa
kovanej trpezlivosti môžeme najlepšie 
dokázať našu lásku k Bohu.

Niektoré úspešné svetové firmy ve
nujú veľkú pozornosť kvalitatívnym 
systémom hodnôt. Finančné ciele sa 
neuvažujú ako samostatné, ale iba v 
kontexte s inými hodnotami. Hlásajú 
názor: zisk je vedľajší produkt niečoho, 
čo sa dobre urobilo.

Keď vo vrcholovej ekonomike vývoj 
dospel k tomu, že sa uprednostňujú 
hodnoty pred ziskom, tým skôr tomu 
tak má byť vo svete duší. Ani my sa 
nemôžeme dívať na svoj život z hľadis
ka čistého výnosu. Očakáva sa od nás, 
že dokážeme smerovať aj von zo seba a 
že budeme pripravení obetovať sa pre 
hodnoty, ktoré nás presahujú.

M. STANISLAV

Hudobný festival Verím, Pane '94
Pozývame všetkých na piaty ročník naj

väčšieho kresťanského hudobného festivalu 
Verím, Pane' 94 do Považskej Bystrice. Fes
tival je nesúťažným ''rodinným" stretnutím 
všetkých, ktorých spája priateľstvo, úcta k 
človeku a túžba po pravde.

ČAS KONANIA: 12. až 14. augusta 1994 
MIESTO KONANIA: Amfiteáter (koncerty) 

a kostol (sväté omše, obnova)

PROGRAM 
PIATOK:

16.00 - svätá omša, 18.00 - večerné kon
certy, 23.00 - modlitba TAIZÉ;

SOBOTA:
9.00 - svätá omša, 11.00 - prednáška du

chovnej obnovy, 14.00 - prednáška obnovy, 
15.00 - večerné koncerty, 22.00 - piesne 
chvál;

G réckokatolícky
dvojtýždenník

08001 P R E Š O V  
t e l . : 0 9 1 / 2 3 7 8 3

Sobota s Fatimskou Pannou Máriou
Dňa 4. júna naša humenská farnosť 

a s ňou aj celý dekanát prežil chvíle s 
putovnou sochou Panny Márie Fatim- 
skej. Bola to skutočná fatimská sobo
ta. Keď sa pred obedom pustil lejak, 
mali sme zmiešané pocity, ako to 
všetko dopadne, veď náš chrám nie 
je tak priestranný, aby mohol pojať 
všetkých ctiteľov Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie. Počasie nám 
skutočne prialo a už poobede sa vy
časilo.

Do chrámu už od obeda začali pri
chádzať ctitelia Panny Márie. O 18.00 
hodine v sprievode kňazov a veria
cich sme uvítali sochu Panny Márie 
Fatimskej a hneď bola aj sv. liturgia, 
ktorú s viacerými duchovnými celeb
roval náš okresný dekan o. Vasiľ Kor- 
manik. Pred liturgiou v homílii a aj na 
konci liturgie nám pripomenul starost
livosť nebeskej Matky o dietky jej zve
rené. Ďalší program vypĺňali farníci z 
Medzilaboriec a okolia a tiež zo Sniny a

okolia. O 22.30 hod. sa uskutočnil 
sviečkový sprievod so sochou Panny 
Márie.

Vďaka peknému počasiu a uctieva
niu si Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie na tomto sprievode mali účasť 
aj rímskokatolícki veriaci.

Program pokračoval mariánskymi 
piesňami humenských mládežničiek. 
Celá noc bola obetovaná sv. liturgia
mi, modlitbou sv. ruženca, marián
skym molebenom a mariánskymi 
piesňami. O siedmej hodine ráno na 
ukončenie našej milej slávnosti k nám 
prišiel aj Mons. Milan Chautur, aby aj 
on s nami prežil náš skutočný duchov
ný zážitok. Po skončení sv. liturgie a 
zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srd
cu Panna Mária náš chrám opustila, 
keď za hojnej účasti našich veriacich 
duchovných otcov na konci Lipovej 
ulici prevzali sochu veriaci z Vranova 
n/Topľou.

Mária ANDRÁŠOVÁ

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice,č.j.2542-PTTM-93,zodňa8.9.1993


