
Liturgický rok je rok slnečný, ustanove
ný Cirkvou, v priebehu ktorého spomína 
na Kristove tajomstvá a sprítomňuje ich, 
aby veriaci ľud z nich čerpal spásonosnú 
milosť.

Liturgický rok nazývame aj cirkevným ro
kom. Dôvod rozdielneho názvu je v tom, že v 
niečom sa kalendár občiansky (svetský) zhodu
je s cirkevným kalendárom, v niečom sa zas od 
neho odlišuje. Cirkevný rok v byzantskom ob
rade je zvláštny tým, že sa nezačína občian
skym novým rokom v januári, ale jeho začiatok 
je 1. septembra. Začiatok cirkevného roku na
zývame ináč aj začiatkom indiktu. Znamená to 
úplný cirkevný rok v trvaní od 1. septembra do 
31. augusta.

Indikt - je z latinského slova "indictio" a 
doslovne znamená: ohlásenie, určiť cenu, 
odhadnúť. Tak sa nazýval výnos rímskych 
cisárov, ktorý nariaďoval každých päť rokov 
uskutočniť súpis a ohodnotenie pozemkov 
vo vlastníctve občanov. Prvé indikty sa ob
javili za cisára Diokleciána (284-305) od 
roku 297. ktoré nariaďovali súpis a ohodno
tenie pozemkov za každých pätnásť rokov. 
Postupne slovo "indikt" nadobudlo význam 
pre celý pätnásťročný cyklus, ale bol aj ozna
čením pre jeho prvý deň. V počiatkoch sa 
výraz "indikt" užíval len pre finančný rok. 
Postupne sa však stal východiskovým bo
dom aj na označenie rôznych dátumov spo
ločenského života. Finančný rok sa nekryl s 
astronomickým rokom, ktorý od reformy Jú
liusa Cézara sa začínal (od roku 46 pred 
narodením Ježiša Krista) 1. januára. Prvým 
dňom indiktu bol najprv 23. september - deň 
narodenín cisára Augusta. Od čias cisára 
Konštantína Velkého (306-337) začiatok in
diktu bol preložený na 1. september každého 
bežného roku. •

Otcovia Nicejského snemu v roku 325 
prijali deň 1. september za začiatok cir
kevného roku a tak ostal vo východnej 
cirkvi až dodnes. Indikt, o ktorom hovorí
me - lebo boli aj iné indikty - má ináč aj 
názov "byzantský" alebo "konštantínopol- 
ský", alebo je premenovaný podľa mena 
cisára, ktorý začiatok určil na prvý sep
tember - "Indikt Konštantínov". Bol zá
väzný s výnimkou Egypta v celej rímskej 
ríši. Cisár Justínián I. (527-565) nariadil,

aby sa všetky úradné dokumenty uvádzali 
dátumompodľaindiktu.

Za pápeža Pelagija II. (579-590) aj v Ríme 
prijali tento indikt na označenie všetkých 
úradných dokumentov a až v roku 1097 od 
neho odstúpili.

Odkedy sa deň 1. septembra stal začiat
kom cirkevného roku, dostal náboženskú 
náplň so svojou vlastnou bohoslužbou. V 
byzantskom obrade v prvý deň liturgického 
roku čítame zo sv. evanjelia tú časť, v ktorej 
sa spomína, že Ježiš Kristus prišiel do syna
gógy v Nazarete a prečítal slová proroka

Snímka Dionýz DUGAS
Izaiáša: "Duch Pánov je nado mnou, preto 
ma pomazal... hlásať milostivý rok Pánov" 
(Lk 4, 18-19). Kedy sa stal začiatok indiktu 
cirkevným sviatkom, presne nevieme, Jeho 
pôvod však kladieme do 8. storočia.

Na začiatku nového liturgického roka 
modlíme sa slovami tropara z 1. septembra: 
Pán všetkého stvorenia, zo svojej moci si 
ustanovil obdobia i roky. Vo svojej dobrote 
žehnaj i tento rok. Udeľ pokoj našej vlasti i 
nášmu mestu (našej obci). Ochraňuj nás na 
príhovor Matky Božej.

o. Vojtech BOHÁČ

4.9.94
ROČ. XXVI
Cena 4 Sk

Za rána chcem spievať chválu Pánovi, 
za jasného bieleho rána ho velebiť. 
Oslavovať ho za vychádzajúce slnko 
spoza obzoru. Velebiť chcem Boha 
za vrchy a doliny, potok a všetky plodiny. 
Za úrodu -  chlieb.
Za slobodnú vôľu, ktorú mi dal, by som 
usilovnou prácou zveľadil diela, ktoré On 
svojou múdrosťou učinil.
Na začiatku nového cirkevného roku, 
prosím Ťa, môj Pane Ježišu, o lásku 
a dary Svätého ducha, aby som bol Tebou 
stále naplnený -  amen.

Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
Liturgický rok



Michal KOSCELANSKY

Tam v diaľke 
pod krížom
Na perutiach ticha 
v dialku odchádza čas.
Tam v diaľke pod krížom  
ruky spína - ktosi.
Žaloby hovorí:
Teba Kriste prosí!
Dva nemé pohľady 
sa navzajom stretli.
V Kristovom pohľade tkvie láska, 
A v tom druhom sa zračí 
núda, úzkosť, bôľ, ba aj strach. 
Ten okamih mu stačí, 
nato, aby pochopil, 
že cesta do neba je  ťažká. 
Odchádza v tichosti, 
s Kristovým menom na perách.

Sv. Ján Zlatoústy: Vysvetlenie modlitby Otče náš
OTCE NAS, KTORÝ SI NA NEBESIACH

- Ty - človek - nazývaš Boha Otcom? A 
vskutku: On je Otcom všetkých nás. A 
preto sa snaž, aby tvoje konanie bolo tvoj
mu Otcovi milé. Ale ak sú tvoje skutky zlé, 
tak je tvojím otcom diabol. Ten je zdrojom 
všetkého zla. Preto sa snaž od neho 
vzdialiť a konaj skutky, ktoré sú milé tvoj
mu Otcovi a Stvoriteľovi.

POSVÄŤ SA MENO TVOJE - Čo to zna
mená? Vari nie je Boh svätý? Nie, On je 
svätý, ale tieto slová znamenajú: Vo mne 
nech sa posvätí jeho meno, aby ľudia videli 
moje dobré skutky a oslávili môjho Otca a 
Stvoriteľa.

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE - Čo to 
znamená? Boh vari nekraľuje už teraz? A 
jeho kráľovstvo má prísť až neskôr? Ale 
predsa On je Kráľ, avšak tak ako mesto, 
ktoré je obsadené nepriateľom, prosí, aby 
prišlo kráľovské vojsko a oslobodilo ho, tak 
aj my, ktorí sme obkľúčení nepriateľskými 
silami - svojimi vlastnými hriechmi a zlými 
myšlienkami - prosíme, aby prišlo kráľov
stvo Božie, ktoré by nám prinieslo oslobo
denie od hriechov. Môžeme to vysvetliť aj 
iným spôsobom. Prorok hovorí: Boh sa 
stal Kráľom nad národmi (Ž 47, 9), kde 
užíva minulý čas namiesto budúceho, a 
preto aj my voláme: Nech príde tvoje krá
ľovstvo, Pane - čo znamená: Nech na nás 
zostúpi tvoja milosť.

BUĎ VOLA TVOJA AKO V NEBI TAK I 
NA ZEMI - To znamená: Pane, tak ako sa 
uskutočnila tvoja vôľa na nebi, kde žijú 
všetci anjeli v pokoji a nie je medzi nimi 
utlačovaných ani utlačovateľov, uraze
ných ani uražujúcich, ale kraľuje medzi 
nimi úplný pokoj. Tak nech bude i medzi 
nami - obyvateľmi tejto zeme.

BUD VOLA TVOJA - aby všetky národy, 
my všetci, jednými ústami a jedným srd
com oslávili Stvoriteľa a Spasiteľa nášho.

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM 
DNES - Prosíme o každodenný chlieb. Pre 
dušu je však chlebom Božie slovo, ako 
povedal istý svätý: Synu, otvor svoje ústa 
Slovu Božiemu. Preto je dobre spomínať 
na Boha častejšie ako dýchať.

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, AKO I MY 
ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNÍKOM - Zmy
sel týchto slov je tento: Odpusť nám naše 
viny, to sú naše hriechy a priestupky ako i 
my odpúšťame našim vinníkom. Všetkým, 
ktorí sa prehrešili voči nám. A to tak slo
bodným ako aj otrokom (našim podriade
ným), aj všetkým, ktorí sú na nás závislí. 
Keď to hovoríš, človeče, hľaď, aby tvoje 
skutky zodpovedali týmto slovám. Ale ak 
týmto slovám nezodpovedajú, uvedom si, 
ako je strašné padnúť do rúk Boha živého. 
Naprav sa a obráť sa k Spasiteľovi a Pánovi.

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO - Ak by 
satan žiadal, aby sme boli triedení ako 
pšenica, ako žiadal apoštolov, vtedy by 
spravodlivo dostal odpoveď na svoju pros
bu. Keby sa s nami stalo tak ako kedysi s 
Jóbom a bola by mu daná moc nad nami, 
aj keby zlý človek nás chcel uraziť, nedá
vaj mu moc nad nami, ale ochráň nás 
ochranou svojich krídiel.

LEBO TVOJE JE KRÁĽOVSTVO I MOC - 
Pane, tak ako je tvoje kráľovstvo, nedopusť, 
aby nás znepokojovalo iné kráľovstvo alebo 
mocnosť a to i vtedy, keby sme si zaslúžili 
trest za naše hriechy. Ty sám nás trestaj, 
ako uznáš za vhodné, ale nedávaj nás do 
rúk llidí, ale do tvojich rúk, lebo ako velká je 
tvoja velebnosť, taká je i tvoja milosť, Otče 
vševládny, na veky. Amen.

( Pripravili baziliáni)
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A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe Jn 12,32

Napriek tomu, že dnešný moderný člo
vek v stále rastúcom tempe života strhá
vaný prúdom udalostí a problémov 
stráca zmysel pre vnímanie a chápanie 
symbolov, predsa mu život neúprosne 
predkladá pred oči najaktuálnejší a pri
tom najtajomnejší symbol jeho vlastnej 
skutočnej záchrany, symbol našej spá
sy - Kristov kríž. Zvykli sme si na tú 
biblickú podobu kríža dvoch skrížených 
driev s korpusom visiaceho Spasiteľa. 
Vyzdvihli sme si ho na vyvýšené, viditeľ
né miesta v našich chrámoch, v cintorí
noch, na rázcestiach, na poliach i na 
horách, aby sa jedni pri ňom v tichosti 
zastavili, zamysleli sa nad Kristom i sa
mi nad sebou a druhí popri ňom prejdú 
azda s opovrhnutím alebo celkom nevší
mavo. Pohľad na ukrižovaného Krista je 
aj dnes pre niektorých bláznovstvom a 
pre niektorých pohoršením (por. 1 Kor 1, 
23). Ale pre tých, čo sú na ceste spásy - 
teda pre nás - je Božou mocou (1 Kor, 1, 
18) a nechceme sa ničím iným chváliť, 
iba krížom Pána Ježiša Krista, cez ktorý 
je svet ukrižovaný pre nás a my pre svet 
(por. Gal 6,14).

Ak nám liturgický kalendár ponúka 
sviatok Povýšenia svätého kríža, ponú
ka nám zároveň aj príležitosť hľadať vnú
tornú reflexiu na kľúčový okamžik našej 
spásy, keď Ježiš vo vrchole svojej bo

lesti vyvýšený od zeme v opustenosti 
priťahuje k sebe všetkých. Jeho výkrik 
na kríži: "Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil" (Ž 22, Mt 27,46) je vyjadre
ním najväčšej bolesti, akú mohol prijať z 
lásky k nám a obetovať ju Otcovi za 
našu spásu. Nielen bolesť stýraného te
la visiaceho na klincoch svojich rúk a 
nôh, ale hrozná bolesť jeho duše v odlú
čenosti od Otca mala nesmiernu cenu, 
ktorou Ježiš zachytil do vykupiteľského 
úkonu svojej obety všetkých. Prijatou 
bolesťou opustenosti zachytáva a vyku
puje aj tých, ktorí sa úmyselne vzdialili 
od Boha do pustatín sveta. Boh nie je 
nikde inde väčší ako v tomto ponížení a 
opustenosti, nikde inde slávnejší ako v 
tomto svojom dávaní sa, nikde inde 
mocnejší ako v tejto svojej nemohúc
nosti, nikde inde božskejší ako v tomto 
svojom človečenstve.

Na Ježišovom kríži je Boh celým svo
jím bytím, je láskou. Boh ako láska je 
natolko darom, že je schopný zrieknuť 
sa seba samého a zostúpiť dolu až po 
vtelenie, ba ešte viac, až po smrť a to po 
smrť na kríži (por. Flp 2,6-8), až po peklo 
nášho hriechu, kde Otec zanecháva 
svojho Syna v opustenosti od Boha, 
kým Syn sa v hĺbke tejto opustenosti 
úplne odovzdáva Otcovi, keď do jeho 
rúk porúča svojho ducha (por. Lk 23,46).

H lmam
Kľačím pod krížom.
Pohľad mi núka obraz 
dokonalej obety.
Aká velká bola Tvoja bolesť...
...ale ja, Pane...nevládzem...

Kľačím,
v zopätých rukách držím svoj kríž,
... odním hol
Rozkúskovaný moderným rytmom 
som zbavený jednoty 
v srdci. Ach, ostne a túžby!

Hľadím na kríž... 
viem, že si sa, Pane, 
v okamihu smrti ujal vlády 
nad životom, 
že kríž sa stal trónom 
pre kráľovstvo Tvojej lásky.
Viem...

ale, Pane, daj, aby som 
precítil v srdci znamenie kríža 
vlastným krížom.

Blažej KRASNOVSKÝ

Mocný hlas Ježiš použil aj vo svojom 
zvolaní v opustenosti, ale aj vo svojom 
zvolaní odovzdanosti. Božia moc je moc 
lásky, a preto je táto moc schopná znížiť 
sa až po najhlbšie dno utrpenia. Taká je 
teda ekonomika Božej lásky - lásky až 
do krajnosti. Nenechal si nič v "rezerve" 
svojej moci podľa našich predstáv, ale 
sa totálne prejavil v moci svojej lásky k 
nám, že prijal bolesť najväčšiu - bolesť 
opustenosti od svojho Otca.

Ježišov výkrik na kríži nebol teda výkri
kom zúfalstva, ale bola to modlitba ľud
skej bolesti a zároveň i dôvery v Boha 
tak, ako sa to už celé stáročia modlili 
státisíce veriacich Starého zákona v 22. 
žalme. A táto modlitba je mimoriadne 
aktuálna aj dnes pre nás všetkých, pre
tože aj my máme svoje kríže, svoje bo
lesti, svoju opustenosť, ktoré musíme 
riešiť ich prijatím v dôvere, že tak ako 
Kristus musel trpieť, aby vošiel do svojej 
slávy (por. Lk 24, 26), že ani nám nevy
chádza iná schodná cesta. Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
každý deň svoj kríž a nasleduje ma (Lk
9, 23). Aké sú však naše kríže? My vše
tci dobre vieme, že to nie sú dve skríže
né skrvavené drevá, ale že pre jedného 
je to muž alkoholik, pre iného mozgová 
porážka, infarkt alebo rakovina, pre ďal
šieho telesne postihnuté dieťa, pre jed
ného život bezdomovca, život bez práce 
na okraji spoločnosti, pre druhého staro
ba v opustenosti, v smútku bez lásky 
najbližších. Aký majú zmysel tieto naše 
kríže? Sú hodnotou v Božom pláne spá
sy alebo sú nezmyslom a absurdnos
ťou? Odpoveď na to nám dáva jedine 
Kristus, ktorý sa stal jedným z nás, aby 
ako človek naplno mohol pretrpieť tie naj
väčšie bolesti človeka, bolesti tela aj duše 
a postaviť ich do služby lásky na záchranu 
sveta. A preto aj hodnotami prijatých krí
žov v našich životoch disponuje Boh a tak, 
ako nás robí spoluúčastníkmi na jeho bo
lestiach, robí nás spoluúčastníkmi aj na 
svojom oslávení. A toto je ten pravý zmy
sel prijatého kríža - naše šťastie, naša 
radosť, naše oslávenie, naše zavŕšenie v 
Božej láske. To je tá nepredstaviteľná 
hodnota blaženého života v Bohu, pre kto
rú sa vyplatí s ochotou vziať a niesť svoje 
každodenné kríže.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Svätý Otec Ján Pavol II. pred štyrmi rokmi vyhlásil

KÓDEX KÁNONOV 
VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH CIDKVÍ

Jednou z najvýznamnejších udalostí po
sledného obdobia v živote východných ka
tolíckych cirkví bolo vyhlásenie ich nového 
cirkevného práva Svätým Otcom Jánom 
Pavlom II. pred štyrmi rokmi - 18. októbra 
1990. Táto nová - historicky prvá - jednot
ná zbierka nesie názov Kódex kánonov 
východných cirkví.

Cirkevné právo vo všeobecnosti by sa dalo 
charakterizovať ako súhrn pravidiel - tzv. ká
nonov - ktorými sa v jasných právnických 
formuláciách konkretizujú teologické pravdy, 
morálne zásady a organizačno-administra- 
tívne princípy, všeobecne platné a záväzné 
pre cirkev ako spoločenstvo veriacich. V tej
to súvislosti je zrejmé, že cirkevné právo sa 
vyvíjalo spoločne s rozvojom Cirkvi už od jej 
prvých storočí, ako to dosvedčujú napr. aj 
tzv. Apoštolské kánony z prvých dôb kres
ťanstva. Dôležitú úlohu v tomto vývoji zohra
lo prvých sedem ekumenických koncilov, 
ktoré sa mimochodom všetky konali na Vý
chode, kde sa okrem závažných teologic
kých otázok samozrejme tríbili a spresňovali 
aj právne zásady cirkevného života. Jednot
livé miestne cirkvi ďalej rozvíjali túto spoloč
nú bázu formou vlastných partlkulámych 
zákonov, ktoré prijímali na miestnych syno
dách.

V cirkvi latinského obradu boli po stároč- 
nom vývoji prvýkrát všetky tieto zákony 
zrevidované a zjednotené do jedného zá
konníka v roku 1917. Neskôr - po II. vati
kánskom koncile - v roku 1983 bol Svätým 
Otcom Jánom Pavlom II. promulgovaný 
nový jednotný Kódex cirkevného práva pre 
cirkev latinského obradu, teda pre rímsko- 
katolíkov.

Kedže štruktúra katolíckych cirkví vý
chodného obradu je podstatne zložitejšia - 
vidíme tu vlastne vedľa seba 21 svojpráv
nych cirkví na rozličnom stupni hierarchic
kého vývoja - zložitejší a dlhší bol aj proces 
vypracovania jednotnej zbierky cirkevných 
predpisov, ktorá by prezentovala všetky 
spoločné právne normy a pritom by pone
chala aj dostatok miesta na udržanie a 
plynulý rozvoj vlastného, partikulárneho 
práva. Solídnu spoločnú bázu tu predsta
vovali už spomínané kánony a nariadenia 
všeobecných cirkevných koncilov a miest
nych synod, ako aj zvykové právo a prax 
jednotlivých cirkví.

Prvé kroky na poli unifikácie
Tie sa viažu už k pontifikátu pápeža Pia 

IX. v polovici minulého storočia. Na Prvom

vatikánskom sneme roku 1870 opäť vy
stúpila do popredia otázka potreby spra
covania a zrevidovania práva 
východných cirkví, ako prvý krok k vypra
covaniu jednotného zákonníka. Aj nasle
dovní pápeži prejavovali živý záujem o 
túto tému a prerokovávali ju s čelnými 
predstaviteľmi jednotlivých katolíckych 
východných cirkví. Dôležitú prípravnú 
prácu vykonali synody miestnych cirkví, 
ktoré sa konali na sklonku minulého sto
ročia. V našej oblasti to bola napr. syno
da ruténskych, teda ukrajinských bisku
pov v roku 1891 v Lvove.

Roku 1929 na podnet Svätého Otca Pia 
XI. sa začali prípravné práce k zozbieraniu

jednotlivých partikulárnych prác. Od roku 
1935 na tomto základe pracovali komisie 
odborníkov, ktoré pripravovali tzv. schémy
- návrhy zjednoteného práva v jednotli
vých odvetviach života Cirkvi. Roku 1945 
bol pripravený k publikovaniu už celý Kó
dex. Svätý Otec Pius XII., ktorému bola 
jeho schéma odovzdaná, ho však nepubli
koval spolu, ale po jednotlivých častiach v 
svojich Apoštolských listoch. Roku 1949 
tak vyšlo manželské právo listom Crebrae 
Allatae Sunt, roku 1950 Solicitudinem nos- 
tram - procesné právo, roku 1952 listom 
Postquam Apostolice Litteris boli promul- 
gované kánony o rehoľníkoch, o časných 
dobrách Cirkvi a všeobecné normy. Roku 
1957 listom Cleri Sanctitatis vyhlásil káno
ny týkajúce sa hierarchickej štruktúry vý
chodných cirkví.

Zmeny po II. vatikánskom  
koncile

II. vatikánsky koncil priniesol mnohé 
zmeny a nové podnety do cirkevného živo
ta a bolo potrebné, aby sa tieto odrazili aj 
v cirkevnom zákonodarstve. S týmto 
úmyslom pracovali od roku 1972 viaceré 
komisie špecialistov v otázke východného 
cirkevného práva, aby zrevidovali a doplni
li právne predpisy a definitívne pripravili 
vydanie jednotného a spoločného cirkev
ného práva pre tieto cirkvi. V októbri 1986 
bol vypracovaný posledný návrh, ktorý bol 
rozposlaný jednotlivým cirkvám k eventu
álnym pripomienkam. Po poslednom ple
nárnom zasadaní členov prípravnej 
komisie v novembri 1988 bola 28. januára 
1989 Svätému Otcovi predložená definitív
na verzia schémy Kódexu východného cir
kevného práva. Svätý Otec sa osobne s 
velkou pozornosťou zaoberal predloženou 
schémou - jej definitívne schválenie ozná
mil počas zasadania biskupskej synody 
pred štyrmi rokmi -18. októbra 1990. Práv
nu účinnosť tento kódex nadobudol dňa 1. 
októbra 1991. Už pri viacerých predchá
dzajúcich príležitostiach sa Svätý Otec vy
jadril, že si túžobne praje, aby Cirkev 
skutočne dýchala oboma pľúcami, aby plno
hodnotne a rovnoprávne do jej života a roz
voja bola zapojená cirkev latinská a aj všetky 
východné cirkvi. Nový kódex kánonov vý
chodných katolíckych cirkví stal sa dälším 
významným krokom k tomuto túženému cie- 
ľu. Táto nová skutočnosť stala sa v istom 
zmysle pre našu Gréckokatolícku cirkev na 
Slovensku aj výzvou. Dostali sme Kódex v 
dôležitej chvíli. Prežili sme obdobie plné búr
livých zmien, diskusií, práce, roztrpčení, ale i 
mnohých zadosťučinení. Po 40 rokoch bol 
prešovský biskupský stolec obsadený, má
me opäť teologickú fakultu a seminár s dos
tatočným počtom povolaní, otvorili sa 
možnosti plodnej pastoračnej práce so za
pojením všetkých zložiek Božieho ľudu. Jed
noznačné a jasné normy nového kódexu 
nám poskytujú ozaj možnosť správneho a 
užitočného doplnenia a postupného zreor- 
ganizovania cirkevného života vo všetkých 
jeho oblastiach. Jednotlivé témy a smernice 
nového práva treba nám poznať. To by však 
bolo rozhodne málo, pokiaľ by sme sa - 
každý na svojom mieste - nesnažili jeho 
normy a podnety aj plne uviesť do života.

(Pokračovanie v budúcom čísle) 
o. Cyril VASIĽ., SJ
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Poznáme ju ako veľkú hriešnicu, ale i 
veľkú sväticu. Môže byť vzorom nie jed
nému z nás kresťanov. Svoju hriešnu mi
nulosť definitívne zložila k nohám 
Spasiteľa, k nohám svojej najväčšej lásky. 
Jej život sa od toho okamihu úplne zme
nil. Doteraz hľadala len náhradky lásky, 
teraz má pre ňu cenu len tá pravá Láska - 
Spasiteľ. Spoznala, že On a jedine On je

Ilustračná snímka a.m.

pre ňu zmyslom života. Jej láska k Spasi
teľovi musí prekonať nie jednu skúšku. 
Odsúdenie Spasiteľa, krížová cesta, jeho 
hrozné potupenie a smrť na kríži, to sú 
velké skúšky i pre apoštolov. Potvrdzuje 
to i fakt, že okrem Jána nik z nich v týchto 
skúškach neobstal.

Ale Mária Magdaléna obstála. Chcel by 
ju  ešte niekto posudzovať za jej hriešnu 
minulosť? Vyporiadala sa s ňou veľmi jed
noznačne. Dala definitívnu bodku za ňou. 
A odvtedy krok za krokom išla za Maj
strom, hoci bol posmievaný, zmučený, 
opľúvaný. Išla aj vtedy, keď to súviselo s 
velkým rizikom. Áno, aj na krížovej ceste 
kráčala v jeho šlapajach až na Golgotu. 
Tam si stála pod kríž a vyznala vernosť, 
vďaku a lásku dlhé tri hodiny. Jej láska k 
Spasiteľovi neskončila jeho smrťou na krí
ži. Naopak, tam zmohutnela a stála sa sil
nejšou ako smrť.

V nedeľu skoro ráno uteká k hrobu... Vidí 
tam dvoch anjelov, ktorí sa jej pýtajú:

- Žena, prečo plačeš?
Ona odpovedá s uboleným srdcom:
- Odniesli mi Pána a neviem, kde ho 

položili.
Mária Magdaléna hľadá svojho Pána a to 

aj po takom hroznom zážitku na Golgote. A 
to čosi znamená. Znamená to, že jej láska 
nevychladla, že ďalej žije pre Spasiteľa.

Koľki z nás - kresťanov - môžu toto pod
čiarknuť vo svojom živote, že ich viera 
nevychladla, že žijú stále pre Spasiteľa? 
Kolkí sú unavení nielen životom, ale aj 
láskou k Spasiteľovi?

Spasiteľ, vidiac jej veľkú a pevnú lásku, 
prichádza jej v ústrety a pýta sa:

- Žena, prečo plačeš, koho hľadáš?
Ona v domnení, že je  to záhradník, po

vedala:
- Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, 

kde si ho položila ja  si ho vezmem.
Spasiteľ ju  oslovil:
- Mária!
To stačilo, aby ho poznala.
Spasiteľ oslovuje aj mňa, oslovuje každé

ho človeka, ale problém je  v tom, že málo 
ludí ho chce počuť. Mária túžila po ňom, a 
preto ho počula a spoznala ho. Keď budem 
túžiť po ňom, iste ho ľahko spoznám, keďma 
osloví či v modlitbe, či prostredníctvom 
blížneho alebo príjemnej či nepríjemnej uda
losti. Ale túžiť po Spasiteľovi predpokladá 
najprv zložiť mu k  nohám všetky svoje hrie
chy, dať sa mu oslobodiť od svojich vín, nájsť 
v ňom svoju najväčšiu Lásku. Tu sa potom 
dajú citovať slová žalmistu:

Ochutnajte a viďte, aký dobrý je  Pán. /Ž 
33,9/.

o. Ján BABJAK, SJ

Život po živote
Pred dávnymi rokmi žili v Španielsku 

dvaja starší bratia - dvojčatá, Lújz a 
Sebastián. Rodičia im už dávno zo
mreli a obaja bratia bývali spolu v 
domčeku po rodičoch. Boli si ako dvo
jičky tak podobní, že ich nikto v meste 
od seba nerozoznal. Ako sa roky mí
ňali, ich charaktery sa vyvíjali rozdiel
ne. Sebastián mal dobré zamestna
nie, bol príjemný, spoľahlivý a pracovi
tý. Ako vegetarián žil skromne a každý 
o ňom dobre hovoril.

Lújz bol lenivý, nechcelo sa mu pra
covať. Nezaujímalo ho nič, len pohodl
ný život a zábava. Oddal sa alkoholu 
a hazardným hrám. Večery trávieval 
mimo domova a vracal sa až nad rá
nom. Márne ho Sebastián napomínal 
a presviedčal, aby zanechal hriešny 
život, zlých kamarátov a začal žiť ako

sa na kresťana patrí. Lújz sa mu vy
smieval.

Raz neskoro v noci Sebastián nemo
hol spať, sedel pri okne, pozeral vonku 
do mesiacom osvetlenej noci a zmoc
ňoval sa ho nepríjemný pocit. Zrazu 
vonku zazrel bežiacu postavu, to utekal 
jeho brat Lujz. Vbehol do domčeka, jeho 
tvár bola smrteľne bledá a celý sa chvel. 
Od strachu nemohol ani rozprávať, len 
prerušovane prosil: Sebastián, schovaj 
ma, idú za mnou a to bude moja smrť. 
Čo sa stalo? spýtal sa trasúceho brata. 
Veľa sme pili a pobili sme sa. O chvíľu 
začul krik behajúcich rozhorčených mu
žov. Čo mám robiť? - prosil - Lujz. Vezmi 
si moje šaty a daj mi svoje, povedal 
Sebastián. Rýchle! Prestaň sa triasť! 
Vybehni zadným vchodom do lesa a 
dlho sa nevracaj, rýchlo uteč!

O chvíľu vtrhli do domu rozzúrení 
chlapi aj s policajtmi a zastali pred 
Sebastiánom. Ten ticho stál, len rých
lejšie dýchal. Vlasy mal rozstrapatené 
a na sebe mal zakrvavené šaty. Nasa
dili mu putá, nebránil sa, odviedli ho 
na políciu. O niekolko dní bol odsúde
ný na smrť za vraždu kamaráta. Vtedy 
neboli súdy pri vyšetrovaní tak dôleži
té ako dnes.

Pri vynesení rozsudku a verejnej po
prave mnohí hovorili: Ako ticho stál, 
nič nepovedal na svoju obhajobu, ne
bránil sa! Len opakoval" Vidíte sami, 
že na mojich šatách je krv a nemám, 
čo by som dodal". A Sebastiána takto 
popravili ako vraha.

Lujz sa niekolko týždňov schovával 
v horách a pracoval u jedného gazdu 
počas žatvy. Veľmi ľutoval, že v hos
tinci pri bitke zabil kamaráta a zatúžil 
sa dozvedieť, ako všetko dopadlo a 
hlavne uvidieť svojho brata Sebastiá-

(Pokračovanie na str. 6)
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Panna Mária je matkou všetkých
Letné mesiace na našich dedinách sú 

charakteristické intenzívnou prácou.
Júlové udalosti vo Falkušovciach a Ka- 

čanove však dokazujú, že ľudia potrebujú 
čosi viac - hľadajú Slovo Božie.

Ak chce človek dať svojmu životu smer 
a obsah, potrebuje vieru v Boha. Obyčaj
né, všedné dni, pretkané skutkami lásky, 
sú potom tým najlepším dôkazom našej 
viery.

Aktuálnym príkladom vzájomnej úcty a 
pochopenia je  spolupráca otca Ľuboša 
Nováka z markovskej farnosti a rímsko- 
katolíckého kňaza Pavla Rebjaka z Maľčíc 
v okrese Michalovce.

Dedina Falkušovce je  gréckokatolíckou 
farnosťou, je  filiálkou Markoviec. Kača- 
nov je  prevažne rímskokatolícky a patrí 
pod duchovnú správu Maľčíc. Obce sú na 
jednej trase, ich teritoriálna blízkosť sa 
obohacuje i o blízkosť duchovnú. Veriaci 
prežívajú spoločne významné cirkevné 
sviatky a udalosti.

Keď putoval obraz Klokočovskej Panny 
Márie po chrámoch markovskej farnosti, 
bola jeho prítomnosť vo falkušovskom 
chráme slávnosťou i pre veriacich z Kača- 
nova. V júli bola iná príležitosť. Po košic
kom biskupstve putovala kópia sochy 
Šaštínskej sedembolestnej Panny Márie. 
Jej prítomnosť v kostole v Kačanove bola 
výzvou i pre veriacich z Falkušoviec. 
Všetci sa spoločne zapojili do týždňa du
chovnej obnovy. Program bol bohatý: 
Krížové cesty, ruženec, súkromná poklo
na, akadémia detí i mládeže, moleben i 
litánie, sv. omše i služby Božie.

V Kačanovskom kostole slúži službu 
otec Novák - je  to úplne samozrejmé. Pán 
farár Rebjak prichádza do cerkvi v Mar- 
kovciach a káže tam Slovo Božie. Ale to 
je  iba časť ich spolupráce.

Ľudia si to všímajú a hodnotia. Často 
velmi rozdielne. Ale v tejto veci sa zhodu
jú všetci, ktorých som sa náhodne opýtala. 
Oceňujú a vysoko si vážia, ba čo viac, 
radujú sa z toho, že ich kňazi si rozumejú. 
Ich vzťah sa premieta do života farností.

Keď sa ich obidvoch pýtam na začiatky 
ich spoločného diela, pán farár Rebjak 
konštatuje:

"Keď sa zídu dvaja katolíci, tam nemôže 
vzniknúť problém!" Vysveduje mi i to, ako je

W f ,  vu. a. 

Narodenie Presvätej Bohorodičky

pre rímskokatolíkov snadnejšie pochopiť 
náš obrad, keď znie v slovenskom jazyku.

Aj otec Novák považuje za dôležité, aby 
kňazi spolupracovali, ale si aj pomáhali. 
Tak sa medzi veriacimi utvára povedomie 
jednoty, ktoré, žiaľ, často chýba.

"Je ešte stále dosť nevedomosti medzi 
ľuďmi. Mnohí nechápu, že gréckokatolíci 
a rímskokatolíci tvoria spoločnú cirkev 
Kristovu. Nám sa podarilo tieto nevedo
mosti odstrániť. V tom vidím najväčší prí
nos našej spolupráce", vysvetľuje otec 
Novák. " Z nevedomosti pramení veľa 
zbytočných nedorozumení a medzi ľuďmi 
sa šíri nepokoj. Neprináša to úžitok niko
mu ", dodáva pán farár Rebjak.

Aké je  tajomstvo ich spolupráce? Us
mievajú sa. Veď je  to tak jednoduché! 
Treba len chcieť ozaj slúžiť Pánovi celým 
svojím srdcom a potom môže vyrásť dielo 
na úžitok nám i celej svätej Cirkvi.

K veriacim vo Falkušovciach prišlo po
solstvo Panny Márie vo februári v podobe 
Klokočovskej ikony. Do Kačanova zavítala 
socha Sedembolestnej Panny Márie. Spojili 
svoje sily a spoločne sa modlili. Obidva 
tieto mariánske týždne boli radostnou uda
losťou pre všetkých. Ľudia sa viac priblížili 
k Hospodinovi, našli pokoj i nádej.

Možno, že toto všetko bol zázrak, ktorý 
Panna Mária uskutočnila, aby povzbudila 
svojich verných.

Kiež by sa tento zázrak stal pevnou sú
časťou života týchto farností. Ich duchov
ní otcovia im pre to vytvorili tie najlepšie 
podmienky.

Mária PEŠEKOVÁ

Život po živote
(Pokračovanie zo str. 5)

na. Nechal si narásť bradu, aby ho nik 
nepoznal. Asi po dvoch mesiacoch sa 
vybral na trh do svojho mesta preoble
čený za sedliaka. Osmelil sa a dal sa 
do rozhovoru. Spýtal sa, že počul o 
nejakej vražde a nevie, či vraha chytili. 
Dostal odpoveď. Chytili ho ešte v tú 
noc, odsúdili a neskôr popravili. 
Zvláštne je iba to, že mal brata, ktorý 
od tej doby zmizol a ešte sa nevrátil.

Lujza sa zmocnila ľútosť a so slzami 
v očiach išiel na políciu a povedal: 
Popravili ste nevinného človeka. To ja

som zabil toho pri bitke v krčme a nie 
môj brat, ktorého ste popravili. My 
sme ho odsúdili podľa zákona, pove
dal vrchný policajt. A keď tvrdíš, že tvoj 
brat bol nevinný, nemohli sme to ve
dieť.

Jeho šaty boli zakrvavené, prítomní 
ho poznali a on sa nebránil. Prípad je 
uzavretý. Lújz bol ako obarený a keď 
už chcel odísť, prehovoril policajt. Po
čkaj, ty si jediný brat onoho poprave
ného muža? Áno, áno. Nie je žiadny 
iný. Tak mám pre teba list. Väzeň na
písal list pred svojou smrťou a zveril mi

ho do opatery. Lújz si ho zobral a 
odišiel do svojho starého domu, kde s 
bratom prežili detstvo i roky dospieva
nia a plakal, než otvoril list. Bol krátky 
a Lújz ho čítal znova a znova, až sa ho 
naučil naspamäť: "Môj drahý brat, 
dnes ráno mám zomrieť. Idem dobro
voľne. Zomriem v tvojich zakrvave
ných šatách. Úprimne ťa prosím, aby 
si si obliekol moje čisté šaty a žil v nich 
ako poriadny kresťan. Veľmi ťa po
zdravujem. Boh ťa žehnaj. Sebastián."

Lújz porozumel, vyzliekol sa zo svo
jich špinavých šiat, umyl sa a obliekol 
si nové šaty čisté, akoby to urobil Se
bastián a vyšiel vonku do nového za
čínajúceho dňa.

Ján Žatkovič
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Pôvod obrazu fflolky U/tavičnej Pomoci
Obraz Matky Ustavičnej Pomoci pochádza 

z ostrova Kréta, najväčšieho v Egejskom mo
ri. Tento ostrov vďaka svojmu položeniu odo
hrával v dejinách dôležitú úlohu. Jeho poloha 
sa pričinila o to, že bol počas storočí pod 
nadvládou Grékov, Peržanov a Rimanov.

Kresťanstvo sa na ostrove rozvíjalo už v 
prvom storočí. Podľa tradície bol na ňom sv. 
Pavol spolu so svojím milovaným žiakom Tí- 
tom, ktorého tam zanechal ako biskupa. 
Kresťanstvo sa na ostrove tak rozšírilo, že v 
VIII. storočí malo už osem biskupstiev.

Nanešťastie si však ostrov podmanili Arabi. 
Nové náboženstvo, ktoré priniesli, tak ovládlo 
miestne obyvateľstvo, že v priebehu 140 ro
kov nezostala po kresťanstve ani stopa. 
Arabská nadvláda trvala od roku 823 do 966.

Víťazstvo byzantského cisára nad Arabmi 
malo za následok, že nájazdcovia museli 
Krétu opustiť. Po ich odchode sa na ostrove 
začalo obnovovať kresťanstvo. Jednou z dô
ležitých postáv pri obnove kresťanstva bol 
mních Nikon. Práca však šla veľmi pomaly, 
lebo ľudia si úplne osvojili moslimské zvyky.

V roku 1204 prešiel ostrov pod vládu Bená
tok a od toho času na ňom zavládol pokoj. Z 
Talianska sem prichádzali kupci, rytieri a re
meselníci. Velkú slávu získali maliari - hisťo-

r ô T H  '

Východisko
Vyrástli sme, 
A ešte rastieme. 
Zem :hy. 
Priestor je malý. 
Už nám nezachráni reč, 
ani meč. 
len horčičné zrnko 

Pokora.

rici umenia ich nazývali "benátsko-krétskou 
skupinou" - ktorí maľovali obrazy stretávané 
aj dnes na balkánskom poloostrove. Otcom 
týchto maliarov a znamenitým umelcom bol 
Teofanus Grece, maliar talianskeho pôvodu, 
ktorého Bettinie nazval "patriarchom ruského 
maliarstva". Základnou tematikou tejto školy 
bolo predstavenie Matky Božej Bolestnej. V 
tomto období vzniklo tak veľa obrazov, že ich 
počet ešte i v dnešnej dobe histórie umenia 
dosahuje ponad sto.

Existuje sedem obrazov Matky Božej Bo
lestnej podobných obrazu Matky Ustavičnej 
Pomoci, pripisovaných najznámejšiemu 
umelcovi tejto školy - Andrejovi Ricovi, žijúce
mu v Gandii v rokoch 1421 - 1495.

Nasúva sa otázka, či obraz Matky Ustavič
nej Pomoci vznikol v benátsko - krétskej ma
liarskej škole, a či azda nie je azda iného 
pôvodu?

Určité dôvody sa prikláňajú k tomu, že ob
raz je starší. Poukazujú na to, že obraz Matky 
Ustavičnej Pomoci bol namaľovaný v Kon- 
štantinopole alebo v jeho blízkom okolí ešte 
pred X. storočím. V polovici X. storočia, čiže 
na začiatku riadenej obnovy kresťanstva 
prostredníctvom mníchov - misionárov sa na 
ostrove stal inšpiráciou pre benátsko - krét
sku školu.

Od veľmi dávnych čias bol na Kréte v ho
rách Lassithi uctievaný obraz Matky Božej 
nazývanej "Cardiotissa", ako o tom hovorí

Výstavy kolektívne i samostatné. U nás i v 
zahraničí. Prvá v roku 1987 v Prešove, potom 
v Košiciach, Trnave, Bratislave, Poprade. Pu
tovná výstava Košice - Bratislava - Viedeň. 
Výstavy na Kréte a v Holandsku. Všade tam sa 
bolo možné stretnúť s výtvarnými prácami aka
demického maliara Viktora Šefčíka z Košíc.

Poslednou zdvojenou výstavou, kde sa snúbi 
história so súčasnosťou, bola otvorená 14. júla 
v Provinčnom dome v Starej Ľubovni. Pro
vinčný dom a neprovinčná výstava, povedal 
pri jej otvorení historik umenia, docent Vladis
lav Grešlík z Prešova.

V jej prvej časti je voľna tvorba autora, v 
druhej jeho reštaurátorské práce. Ikony z Ma- 
tysovej, ktoré za púhych 7 mesiacov priam 
ožili. Nevidieť zub času, ktorý ustúpil hádam 
až do roku 1640, odkedy sa počíta ich vek. 
Ikony z Matysovej, ktoré boli umiestnené v 
drevenom kostolíku sv. Michala Archanjela, 
dnes umiestnenom v skanzene pod hradom Ľu
bovňa, sú v správe Vlastivedného múzea v 
Starej Ľubovni, ktoré výstavu "Ikony z Maty
sovej" nielen otvorilo, ale aj zabezpečilo i reš
taurovanie ikon cez font PRO SLOVAKIA. 
Riaditeľ Vlastivedného múzea Mgr. Rudolf 
Žiak je právom hrdý na dielo, ktoré sa podarilo. 

Dovoľte záverom priblížiť Viktora Ševčíka: 
Narodil sa 17.8. 1960 v Košiciach. Ako žiak 

základnej školy navštevoval Ľudovú školu

Flaminio Corner vo svojej knihe pod názvom 
Svätá Kréta. Tento názov nepodlieha disku
sii. Autor výrazne nazýva obraz ako "zázrač
ný obraz Svätej Márie Cardiotissa". Opisuje 
pri tom kláštor baziliánov, ktorý je známy 
púťou k Matke Božej.

V archíve, v Benátkach, bol nájdený doku
ment, týkajúci sa pútnického miesta Matky Bo
žej Cardiotissa. Je to notársky akt (záznam), 
vydaný Maffeom Donatim a jeho radou a týka 
sa spomínaného kláštora a chrámu. Dokument 
bol vyhotovený 11. septembra 1438, ale daná 
udalosť pochádzala z roku 1424.

Výskumy prevedené nad obrazom - iko
nou, ktorá sa nachádza teraz v tomto chrá
me, dokazujú, že terajší obraz pochádza z 
roku 1725. Z toho vyplýva, že pôvodný obraz 
bol ukradnutý. Existujú dve verzie krádeže. 
Jedna vznikla na Kréte, druhá bola spísaná v 
Ríme. V rozprávaniach nachádzame trhliny. 
Jedni si myslia, že obraz Matky Ustavičnej 
Pomoci je obrazom, ktorý bol vyvezený z 
Lassithi a vtedy by to bola známa: "Cardiotis
sa". Iní to popierajú. Ak máme veriť legen
dám, v ktorých je obsiahnuté aspoň zrnko 
pravdy, tak skutočne obraz Matky Ustavičnej 
Pomoci bol ukradnutý na Kréte. Dnes však už 
spor navyriešime. Jedno je však isté: Obraz 
tak veľmi priťahuje ľudí, že zotrvávajú pred 
ním v dlhých modlitbách, ktoré prinášajú 
vzácne ovocie.

CENO, redemptorista

umenia - odbor kreslenie.
Roky 1975 - 79 patrili štúdiu na Strednej 

umeleckej priemyselnej škole v Košiciach. Po 
dvojročnej základnej vojenskej službe navšte
vuje Vysokú školu výtvarných umení v Brati
slave, ktorú ukončil s titulom akademický 
maliar - odbor reštaurovanie. Žije v Košiciach. 
Ako sám povedal, živí sa reštaurovaním a ma
ľovanie je niečo ako hobby, relax.

Na otázku, akú procedúru vyžaduje reštauro
vanie, mi odpovedal: "Najprv je to demontáž. 
Potom sa ikona očistí od premalieb a povrcho
vej špiny. Tak sa petrifikuje. To znamená, že sa 
napúšťa drevo, aby bolo súdržné (červotoč). 
Potom sa dorábajú chýbajúce drevené časti. 
Odstraňujú sa klince, tmely. Nasleduje kriedo- 
vanie, retuš a záverečná úprava - parketáž".

Reštaurovanie vzácnych ikon z Matysovej sa 
konalo pod dohľadom odbornej komisie, ktorá 
reštaurátorské práce priebežne kontrolovala. 
Viktor Ševčík prácu na záchrane ikon z Maty
sovej získal konkurzom.

Teraz ostáva prísť k ikonám, precítiť ich v 
prostredí, pre ktoré boli tvorené. Byť chvíľu s 
ikonou v tichu. Sám. Bez silných reflektorov, 
aby človek cez ikonu vnímal jej predstaviteľa. 
Až vtedy sa dá pochopiť výtvarná expresia 
ikony, ktorá je zámerná,

Monika TANČÁKOVÁ
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V  náruči Božej prírody
Stretnutie sa uskutočnilo v dvoch 

turnusoch od 14. -15.  júla pre veko
vú kategóriu chlapcov a dievčat do 
16 rokov a 25. - 29. júla pre starších. 
Za účelom: Kristus je život a ten ži
vot je svetlom v nás všetkých. Toto 
svetlo musíme vniesť všade tam, 
kde je tma. Ústrednou témou tohto
ročného stretnutia bolo: Moje 
priateľstvo s Bohom, lebo On je 
priateľom, ktorý ma berie do svojich 
dlaní a chráni ma. Je mojím otcom, 
ktorý ma neustále obdarováva, dví
ha z hriechu a daruje mi svoju lásku. 
Medzi účastníkov tak ako po minulé 
roky prišiel aj sídelný biskup prešov
skej diecézy Mons. Ján Hirka, slúžil 
sväté liturgie, otcovsky sa prihovoril 
k mladým. Hovoril o dobrom predsa
vzatí, o dôležitosti modlitby, pouká
zal na to, že ľudia spravidla Boha 
akceptujú často až na "území", kde 
je bolesť, choroba. Ďalej povedal, že 
pre prípad normy zdá sa, že ešte 
Boha nepotrebujeme. V dennom ži
vote vychádzame často z postoja, 
že si vystačíme sami, mysliac si, že 
Boh je nepotrebný a že je ďaleko, 
ale Boh je nám bližšie ako sme my 
sami k sebe.

Pripomenul slová sv. apoštola 
Pavla: V ňom žijeme, hýbeme sa a 
sme. Ďalej o. biskup hovoril o viere 
človeka, o jeho slabostiach, víťaz
stvách, vystríhal mladých pred lac
nými radosťami tohoto sveta a 
povzbudil ich k odvahe nasledovať 
Ježiša Krista úplne. Na našu otázku, 
čo očakávaš od stretnutia mládeže v 
Juskovej Voli, nám niektorí mladí od
povedali: chcem sa obohatiť s rôzny
mi duchovnými zážitkami, prehĺbiť 
svoje poznatky o Bohu, zmeniť svoje 
zmýšľanie, naučiť sa správne modliť, 
spoznať seba samého, nájsť radosť 
z jednoty všetkých, ktorí dúfajú vo 
večný život. Hlbšie pochopiť zmysel 
utrpenia - sebaobety. Nájsť spôsob, 
ako správne riešiť problémy, spo
znať nových priateľov a pod.

Program, ktorý pozostával z kaž
dodennej účasti na sv. liturgii, rozo
beranie spoločných tém: Boh je náš 
Stvoriteľ, Prví ľudia, Boh je náš Vy
kupiteľ a Posvätiteľ.

Ďalej zamyslenia a modlitby, ozve
ny na prežité dni, svedectvá, skúse-

POD KLENBOU NEBESKEJ KA
TEDRÁLY A V NÁRUČÍ BOŽEJ PRÍ
RODY ZIŠLA SA GRÉCKOKATOLÍC
KA MLÁDEŽ OKOLO 600 MLADÝCH 
ĽUDÍ AJ V TOMTO ROKU CELKOVE 
UŽ PO TRETÍKRÁT NA DIECÉZNOM 
STRETNUTÍ V JUSKOVEJ VOLI PRI 
VRANOVE N/TOPĽOU.

ilustračná snímka a.m.

nosti účastníkov. Náboženské kvízy 
a samozrejme spev, to všetko istot
ne dalo dostatočnú odpoveď a uspo
kojenie na úvodné očakávania 
chlapcov a dievčat.

Tu treba vyzdvihnúť obetavú prá
cu, ba až detinskú starostlivosť pre
dovšetkým otca Milana Mojžiša a 
kňazov o. Slavomíra Gereka, o. Mi
chala Hospodára, o. Štefana Kopčá- 
ka, o. Ľubomíra Petríka, o. Dušana 
Semana, o. Mareka Petra, o. Miro
slava a Františka Dancáka, o. Jána 
Karasa a ďalších, ktorí sa podieľali 
na zdarnom priebehu podujatia.

Atmosféra, ktorá sa niesla v zna
mení velkej jednoty a kresťanskej ra
dosti v duchu hesla "Ak chceš vojsť

do života, zachovávaj prikázania", 
potvrdila zmysel tohoto podujatia a 
ukázala potrebu čo najviac takýchto 
stretnutí. Dôkazom toho sú i nádherné 
a úprimné vyznania sa zo svojich hrie
chov vo sviatosti zmierenia. Svedec
tvá, ktoré vydali jednotliví kňazi.

Možno konštatovať, že Juskova 
Vola sa stala kľúčom k mnohým srd
ciam mladých, ktorí ich pred Pánom 
tu ochotne otvorili.

Úprimné poďakovanie za všetko 
patrí riaditeľovi školy v prírode p. An
drejovi Lakatošovi a pracovníkom, 
ktorí ochotne vyšli v ústrety požia
davkám organizátorov.

Svedectvo účastníčky tohtoročného 
stretnutia mládeže v Juskovej Voli:

Všade vládla láska. Prijímala som 
ju a rozdávala. Ani sama neviem, 
ako. A tie svedectvá! Mladí ľudia roz
právali o svojom stretnutí s Ježišom. 
Pri každom vám vyhŕkli do očí slzy, 
slzy šťastia. Mali ste istotu, že Ježiš 
je tu pri vás. O každom svedectve by 
sa dala napísať kniha, či nakrútiť 
film. Každé slovo nám dokazovalo, 
že kríž je dar lásky. Že s Ježišom 
premôžeme všetko. Že nás neopúš
ťa Matka, ktorá nás drží za ruku a 
prevádza cez nebezpečenstvá. Bolo 
to živé evanjelium, bolo to to , čo v 
každodennom živote tak ťažko hľa
dáme. Mala som pocit, že každú 
chvíľu do kruhu tancujúcich a spie
vajúcich ľudí vstúpi sám Ježiš, ten, 
ktorého meno sme chválili a ospevo
vali a začne sa radovať s nami. Zda
lo sa mi, že potok zurčí to taktu, vtáci 
spievajú naše piesne a stromy tan
cujú spolu s nami. Nespočetné množ
stvo ľudí, ktorí sa zmierili s Ježišom. 
Šťastie v ich tvárach sa nedá opísať. 
Videli sme to, ale nie očami, ale srd
com. Otcovia veseliaci sa s nami. Ne
konečná šnúra radosti a Božích 
milostí. Liturgia nám pripadala ako 
niečo úžasné, neprekonateľné, stret
nutie s Ježišom v Eucharistii - to bol 
neopísateľný pocit blaženosti.

Poznanie, keď som sa usmiala na 
svojho brata, či sestru, usmiala som 
sa na Ježiša. Keď sa na mňa usmial 
brat, či sestra, to sa na mňa sám 
Ježiš usmial.

Gabika
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Naučme sa správne spievať svätú liturgiu (5)
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Veľmi som sa zaradoval, že v časopise 
sa začalo písať o liturgickom speve. Priví
tal som uverejňovanie notového zápisu 
jednotlivých spevov. Myslím, že je potreb
né tieto notové záznamy uverejňovať a to 
slovenský a staroslovenský text. Vedie ma 
k tomu myšlienka, aby liturgický spev bol 
zjednotený na celom Slovensku, aby sa 
nestávalo, že sa niekede spieva po užho- 
rodsky, niekde po prešovský. A nielen to, 
na niektorých dedinách ten spev nie je ani 
taký, ani onaký, ale len podobný. Videl 
som v televízii zábery z našich dedinských 
chrámov a v jednom prípade som nepo
znával tropar Christos voskrese, znel tak 
smutno, beznádejne a je to predsa radost
ná pieseň, ktorá má vo veriacich vzbudiť 
radosť a nadšenie z Kristovho vzkriesenia. 
Predpokladám, že niekto z nášho biskup
stva sa zaoberá spevom. On by mal trvať 
na zjednotení spevu v celom biskupstve. 
Lebo tento spev sa z nášho biskupstva 
rozširuje aj do Ameriky a Kanady prostred
níctvom našich Slovákov.

Čo sa týka ilustrácie nášho časopisu, 
teším sa každej ikone, ktorá je tam uverej
nená. Mňa, možno aj iných, by zaujímal 
pôvod ikony, kto je jej autor, kedy bola 
namaľovaná, kde sa nachádza. Napr. v 
Blahovistniku č. 10/92 je na titulnej strane 
pekná ikona Panny Márie. Márne však hľa
dám o nej nejaké dáta. To isté aj v Slove.

Pozn. redakcie: Súčasťou tohto listu bola 
kritická poznámka na adresu clrkevno - slo
vanského slovníka. Napriek tomu, že redak
cia sa podujala na sprostredkovanie tejto 
iste vzácnej publikácie, nenesie žiadnu zod
povednosť za prípadné jej malé nedostatky.

Nebo sa otvára, M ária prichádza
Týmito krásnymi slovami piesne sme v 

dňoch 11. júna - 26.júna 1994 privítali v našej 
farnosti a filiálkach obraz milostivej Kloko
čovskej Panny Márie.

Najprv to bola filiálka Zamutov, Soľ a nako
niec farnosť Rudíov, ktoré boli poctené prítom
nosťou drahej Matky. Nejednému z nás sa 
zaleskli slzy v očiach, zachvelo sa srdce a to 
radosťou, že milostivá Panna Mária bude v 
takej blízkosti vypočúvať naše prosby, želania 
nás nehodných.

Všetci, mladí, starí, rodičia, deti aj chorí, si 
našli aspoň tú malú chvílku, aby sa prišli poďa
kovať Matke Božej a zabudli na všetky svoje 
trápenia a úzkosti, ktoré akoby pri tomto mi
lostivom obraze pominuli.

Mnohých z nás prekvapila svojou akadé
miou naša mládež, modlitbami, piesňami, kto
rými sa dennodenne utiekala k Milostivej 
prosiť, velebiť ju a ďakovať za všetky dobrode
nia.

Sväté liturgie, ktoré koncelebroval duchov
ný otec z Hlinného, Banského a sv. služba, 
ktorá bola odslúžená rím. kat. duchovným ot
com z Vranova n/T. vo východnom obrade, 
mali čo priniesť každému z nás. Množstvo po
učení, povzbudení a duchovných rád.

Počas celých týchto dní bol stále spolu s 
nami v prítomnosti Panny Márie aj náš du
chovný otec Michal Hulaj, ktorý sa nám ešte 
viacej snažil priblížiť preukazovanú lásku dra
hej Matky ku každému z nás bez rozdielu.

Drahá Matka, neopúšťaj nás, ale skry nás 
všetkých pod svoj ochranný plášť. Týmito slo
vami sme sa lúčili s obrazom Klokočovskej 
Panny Márie, ktorá však aj naďalej zostáva byť 
našou uctievanou patrónkou.

Matka, ty ruža spanilá, ty ľalia čistá,
ty kvetinka belasá, pri ktorej každé srdce 

zajasá.
Uctime ťa, velebíme ťa, prevznešená Pani,
a prosíme ťa, buď vždy s nami.

Vaša čitateľka Anka

Meno . 
Adresa.

1 

2 
3
4
5
6 
7

1. Názov Listu sv. apoštola Pavla (v 2. 
kapitole 5. verš - apoštol píše :zmýšľajte 
medzi sebou tak, ako v Kristu Ježišovi)

2. Názov 3. knihy Mojžišovej
3. Rodné mesto Ondreja, Petra a Fili

pa
4. Obľúbené Ježišovo miesto a jeho 

učeníkov (záhrada)
5. Povinná dávka z úrody
6. Pane náš, príď (aramejský) 1 Kor 16
7. Kraj okolo Galilejského mora
Uhádnite meno autora tejto myšlienky: 

Pôvod človeka je treba hľadať v tvorčej 
(činnosti) sile osobného Boha.
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Čo Svätý Otec podčiarkuje
- V poslednom čase sa zvýšil počet štátov, s 

ktorými má Svätá Stolica diplomatické sty- 
ky(.) Ich počet je teraz 151.

- Katechizmus Katolíckej Cirkvi a encyklika 
Veritas splendor.. Jasný a obnovený výklad sa
mých základov náuky kresťanskej viery a mo
rálky, najmä pre semináre a teologické fakulty.

- Ekumenický dialóg... Výrečná skutočnosť, 
tohtoročná Krížová cesta v Koloseu bola sprevá
dzaná meditáciami pripravenými ekumenickým 
patriarchom konštantinopolským... A naopak: 
udalosť, ktorá v týchto dňoch postavila vážnu 
prekážku na ceste k zjednoteniu, je rozhodnutie 
anglikánskeho spoločenstva pristúpiť k sväteniu 
žien za kňazov.

- Svetové dni mládeže... zvýrazňujú prekvapu
júcu otvorenosť mladých voči Kristovi a Cirkvi.

- V perspektíve roku 2000 sa predvída syno
da biskupov Ameriky Južnej i Severnej a syno
da biskupov Ázie a Ďalekého Východu.

- Pripaviť Martyrológium súčasnosti, ktoré 
by zohľadnilo všetky miestne cirkvi, a to i v 
rozmere ekumenickom. Sú aj mučeníci nekato- 
líci, pravoslávni na Východe a protestanti,

- Niekedy sa hovorí, že je veľa blahorečení. No 
zodpovedá to duchu Koncilu. Evanjelium sa tak 
veľmi rozšírilo po svete a jeho posolstvo zapustilo 
korene tak hlboko, že práve veľký počet blahore-

PUT MLADÝCH DO RIMA
Gréckokatolícka mládež z Košíc sa 

zúčastnila púte do Ríma, ktorú zorgani
zovalo začiatkom augusta t.r. ústredie 
Slovenského orla. Boli sme aj na stret
nutí so Svätým Otcom a prijali sme jeho 
požehnanie. Velkým zážitkom pre všet
kých bola aj návšteva štyroch hlavných 
bazilík. Nezabudli sme ani na vzdanie 
úcty telesným pozostatkom sv. Kon- 
štantína-Cyrila, ktoré sú v Bazilike sv. 
Klimenta. Plní dojmov a duchovného 
osvieženia sme sa vrátili domov s 
úmyslom poznané skutočnosti a zážit
ky porozprávať svojim priateľom.

Martina DUDINSKÁ

Turisti a pútnici
Z viac ako 390 miliónov turistov, ktorí sa 

každoročne vydávajú na cesty do iných kra
jín, pripadá viac ako štvrtina, teda 101 mi
liónov na pútnikov, ktorých cestovanie 
motivujú náboženské dôvody. Len v Ta
liansku predstavuje počet pútnikov ročne 
vyše 33 a pol milióna. Nezanedbateľný nie 
je ani hospodársky efekt, ktorý talianske 
organizácie turistickému ruchu z podob
ných aktivít vykazujú. Ročne sa odhaduje 
na viac ako 4 miliardy mariek. Najnavšte
vovanejším mestom je Rím. V minulom 
roku sem prišlo takmer päť a pol milióna 
pútnikov. Za ním nasledujú so 4 miliónmi 
Loreto a Padova.

(zKN)

čení živo odzrkadľuje pôsobenie Ducha Sväté
ho a životnosť, ktorá z neho prýšti na tom 
najdôležitejšom poli pre Cirkev, na poli sväto
sti.

- Koncil hovorí o prítomnosti Panny Márie v 
živote veriacich v obdobnosti a jej prítomnos
ťou v živote Krista... Osobne sa mi dostalo 
mimoriadne pochopiť posolstvo Fatimskej 
Panny Márie pri atentáte spáchanom na život 
pápeža a potom ešte ku koncu rokov osemde
siatych, keď padol komunizmus v krajinách 
sovietskeho bloku. Myslím, že ide o skúsenosť

dosť priezračnú každému. Majmä dôveru vo 
Svätú Pannu, ktorá kráča pred Božím ľudom 
putujúcim dejinami,že nám pomôže prekonať 
ťažkosti, ktoré po roku 1989 nijako nevymizli 
z krajín Európy a iných kontinentov.

- Panna Mária nám pomôže nájsť cestu k 
vzájomnej dohode medzi katolíckym Zápa
dom a pravoslávnym Východom. V perspektí
ve roku 2000 toto je najväčšia úloha. 
Nemôžeme sa ukázať pred Krista, Pána dejín, 
takí rozdelení, ako sme sa, žiaľ, nimi ocitli v 
priebehu druhého tisícročia... Pred týmto veľ
kým jubileom Cirkev potrebuje "metanom", 
čiže poznať svoje chyby v dejinách i nedbalosti 
svojich synov a dcér vzhľadom na požiadavky 
evanjelia... Veľkodušné predsavzatia napraviť 
ich s Božou pomocou, môže byť účinnou 
vzpruhou k novej evanjelizácii a urobiť ľahšou 
cestu k jednote.

(Ján Pavol II. v príhovore na mimoriadnom 
konzistóriu 13. -14. júna 1994, ktorého témou 
bola príprava na veľké jubileum roku 2000)

Prevzaté zo Slovenských hlasov z Ríma

□  □  □
Na pápežskej sv, omši 29. júna 1994 sa 

zúčastnil metropolita Athanasios ako delegát 
carihradského ekumenického patriarchu Bar
tolomeja I.

Keď Svätý Otec ďakoval za túto prítomnosť, 
povedal: "Vyjadrujem túžbu osobne sa stret
núť s ekumenickým patriarchom v tejto bazi
like a spoločne sa modliť k Pánovi, aby nám 
na príhovor sv. Petra a Pavla doprial dosiah
nuť čoskoro plnú jednotu.”

Modlime sa, aby sa táto túžba Svätého 
Otca splnila.

(Slovenské hlasy)

Nový gréckokatolícky biskup
V prvej polovici júla t.r. preletela kresťan

ským svetom radostná novina, ktorá potešila 
srdcia všetkých gréckokatolíkov.

Dňa 12. júla - práve na sviatok vrcholných 
apoštolov Petra a Pavla (podľa juliánskeho ka
lendára) - bol vysvätený ďalší mních starodáv
neho Rádu sv. Bažila Veľkého za biskupa. Je 
ním doterajší sotva 45-ročný protoigumen poľ
ských baziliánov MVDr. Vasif Igor MEDVIT, 
OSBM.

Bude pomocným biskupom arcibiskupa Iva
na Miroslava kardinála Ľubačivského so síd
lom v Ilvove.

Slávnosť rukopoloženia sa konala v Katedrá
le sv. Juraja v Ilvove za účasti niekolko desia
tok gréckokatolíckych arcibiskupov a bisku
pov zo všetkých kontinentov, veľkého množ
stva gréckokatolíckeho duchovenstva a 
ohromného zástupu veriacich z celého sveta. 
Úchvatné obrady vysielala ukrajinská televízia 
v priamom prenose. Na slávnosti sa zúčastnili 
i o.baziliáni našej slovenskej Provincie Sv. Cy
rila a Metoda, ktorí pri tejto príležitosti prinies
li svojim východným bratom i zásielku štedrej 
humanitárnej pomoci. Novým protoigumenom 
Poľska sa stal o. V. R. Juščák, OSBM.

Posilniť ekumenické impulzy
Vatikán (kna) - Vatikán sa obracia na 

katolíckych biskupov celého sveta, aby 
presadzovali nové ekumenické impulzy 
a iniciatívy na regionálnej a lokálnej rovi
ne. Vychádza to z listu pápežskej Rady 
za jednotu kresťanov pre predsedajúcich 
Ekumenickej komisie biskupskej konfe
rencie a synody katolíckych východných 
cirkví.

Zdôrazňuje sa v ňom, že ekumenický 
dialóg medzi kresťanskými cirkvami sa 
môže len vtedy pohnúť z miesta, ak budú 
doterajšie výsledky prijaté na všetkých 
cirkevných rovinách a zároveň zavedené 
do praxe. Súčasne prosí pápežská rada 
o väčšiu informovanosť o ekumenických 
pokrokoch a problémoch na lokálnej rovi
ne.
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O jednom stretnutí
Rím v letných mesiacoch opúšťajú 

mnohí jeho obyvatelia, aby využili dovo
lenku v príjemnejšom prostredí. Horúci 
vzduch najmä cez obed je  takmer nedý
chateľný. Preto každý, kto len môže, 
opúšťa v tomto čase Večné mesto, aby sa 
do neho vrátil v príjemnejšom a menej 
dusnom čase.

To, čo prežívajú obyvatelia Ríma, dotý
ka sa aj obyvateľov Vatikánu, lebo tento 
miništát sa nachádza uprostred Večného 
mesta. Stalo sa už pravidlom, že Svätý 
Otec tie najviac horúce dni uprostred leta 
trávi v pápežskom letnom sídle v Castel 
Gandolfe. Hoci toto mestečko je  od centra 
Ríma vzdialené len 35 km, má oveľa prí
jemnejšie ovzdušie. Je vyššie položené než 
Rím a jeho vzduch je  osviežovaný blízkym 
jazerom Albanom.

Pápežské letné sídlo je  v tomto mestečku 
najvyššie položené. Tvorí ho štvorhranná 
budova s  priľahlou záhradou. Počas po
bytu Svätého Otca v Castel Gandolfe sa v 
nádvorí pápežského paláca konajú nedeľ
né audiencie. Zmestí sa tam do päťtisíc 
ľudí. Ak je  tam Svätý Otec aj prvú sobotu 
v mesiaci, z balkóna tohto paláca sa pred- 
modlieva svätý ruženec.

Tak tomu bolo aj prvú augustovú sobotu 
t. r. Generálny riaditeľ Vatikánskeho roz
hlasu o. Pasqual Borgomeo, SJ, pozval na 
modlitbu sv. ruženca do Castel Gandolfe 
aj mladých jezuitov, ktorí pracujú vo Va
tikánskom rozhlase. Vytvorili sme osem- 
násťčlennú skupinu, v ktorej boli aj

: SO SVÄTÝM
s Jánom Pavlom II.

niekoľkí laici. V autách sme sa presunuli z 
Ríma do pápežského letného sídla.

Nádvorie paláca sa veľmi skoro zaplnilo 
rôznymi skupinami, predovšetkým rehoľ
nými sestrami, ale aj množstvom ľudí, me
dzi ktorými bola aj väčšia skupina 
Poliakov. O. Borgomeo nám vybral dobré 
miesto a prisľúbil, že po svätom ruženci a 
litániách nám sprostredkuje audienciu u 
Svätého Otca. Všetci sme sa veľmi tešili.

Svätý Otec sa predmodlieval ruženec z 
balkóna prvého poschodia. Pri modlitbe se
del. Jeho hlas bol však silný, hoci bolo v ňom 
cítiť veľkú únavu. Nedávno sa totiž podrobil 
operácii nohy. Modlitba svätého ruženca s 
loretanskými litániami trvala pol hodiny. 
Potom počas spevu mariánskej antifóny sme 
potichu opustili nádvorie paláca. Na čele s 
generálnym riaditeľom sme sa zoradili v 
schodišti napravo od vstupnej brány, po kto
rom sme vystúpili na prvé poschodie. Veria
ci m  nádvorí ešte spievali. Potom sa Svätý 
Otec prihovoril týmito slovami:

- Dnes - práve v tomto čase pred šestnás
timi rokmi - opustil našu zem Svätý Otec 
Pavol VI. Spomíname si na neho. Zomrel tu
- v Castel Gandolfe. Už sme za neho obeto
vali dnes svätú omšu, ale spomenuli sme si 
na neho aj týmto svätým ružencom. Odišiel 
z tejto zeme, aby sa stretol so svojím Maj
strom Ježišom Kristom.

Na záver povedal:

- Pomodlime sa teraz za neho spoločne.

Všetci sme sa modlili. Po skončení veriaci

OTCOM
hlasito pozdravovali Svätého Otca, ktorý 
im pozdravy opätoval. Mons. Diviš a dva
ja  ceremonáli odsunuli kreslo a osobný 
tajomník pápeža podal Svätému Otcovi 
paličku, ktorou si pomáhal pri chôdzi.

Keď nás pápež zbadal na chodbe, trochu 
sa zadivil. O. Borgomeo mu však hneď 
pohotovo vysvetlil:

- Svätý Otče, tak ako sme už skôr hovo
rili, prišli Vás pozdraviť mladí pracovníci 
z Vatikánskeho rádia. Je ich osemnásť a 
sú z troch svetadielov - z Európy, z Afriky 
a z Azie.

Potom už Svätý Otec prikývol hlavou. 
Jeden po druhom sme predstupovali k ne
mu. Každému podal ruku a po pobozkaní 
prsteňa sa mu každý z nás osobne predsta
vil a odovzdal mu pozdrav za krajinu, z 
ktorej pochádza. Svätý Otec bol v radost
nej nálade a veru aj žartoval. Keď sme už 
všetci prešli a on odchádzal, zastavil sa 
ešte raz a povedal:

- Počujete, počujete, vonku ešte spieva
jú. Sú to deti.

S úsmevom nám zakýval a vošiel do dve
rí. Každý z nás si odnášal veľký zážitok v 
svojom srdci a v dlani zovieral svätý ruže
nec, ktorý dostal od Svätého Otca.

Tento krásny večer sa ešte neskončil. 
Boli sme pozvaní k jednej rodine na vý
bornú taliansku večeru, počas ktorej sme 
obdivovali srdečnosť a veľkodušnosť tých
to ľudí. A ž po polnoci sme sa vrátili do 
Ríma, unavení, ale spokojní a šťastní z 
veľkého stretnutia.

o. Ján BABJAK, SJ

Spolupatričnosť
V nedeľu, 7. augusta t.r. v gréckokato

líckom katedrálnom chráme v Nyíregyhá- 
ze sa konala milá slávnosť: udelenie 
služby čteca - lektora, seminaristom z 
hajdudorožskej, mukačevskej, lugošskej 
a prešovskej diecézy. Medzi 34 semina
ristami z rôznych biskupstiev a štátov boli 
aj štyria seminaristi z prešovského bis
kupstva, ktorí študujú v Nyíregyháze.

Na pozvanie miestneho biskupa Dr. 
Szilárda Keresztesa slávnosti sa zúčast
nil aj prešovský sídelný biskup J.E. Ján 
Hirka, ktorý službu čteca - lektora udelil 
bohoslovcom prešovského biskupstva: 
M. Tóthovi, R. Vaszilyovi, A. Vaklešovi a 
R. Matyiovi. Na znak služby prijali sväten- 
ci sviečku, stichar a pás. Z úst vysluhujú

cich arcipastierov striedavo zaznievali 
modlitby v maďarskom a staroslovien
skom jazyku, na ktoré zhromaždení veria
ci z rôznych krajín odpovedalo jedným 
srdcom.

Po ukončení obradov udelenia hodnosti 
čteca - lektora k novým nositeľom tejto 
služby sa povzbudivými slovami prihovo
ril otec biskup Ján Hirka. Miestnemu bis
kupovi vyjadril poďakovanie, že ho pozval 
a mohol udeliť svojim bohoslovcom túto 
službu. Vyjadril ďalej presvedčenie, že i 
táto udalosť prehĺbi dobré vzťahy a pocit 
spolupatričnosti vedenia, kňazov i veria
cich obidvoch biskupstiev. Otca biskupa 
Jána na tejto ceste doprevádzal otec Voj
tech Boháč, ktorý zároveň tlmočil.

Miestny biskup Dr. Szilárd Keresztes na 
základe podobenstva o nemilosrdnom 
sluhovi hovoril o potrebe človeka s citli
vým a vnímavým srdcom v duchu evanje
lia. Po velkom vchode J. E. Szilárd Ke
resztes pre svoje biskupstvo vysvätil 
dvoch novokňazov.

Slávnosti sa zúčastnili rodičia a príbuzní 
aj našich seminaristov. Význam udalosti 
vyzdvihla aj účasť zástupcu veľvyslanca 
Slovenskej republiky v Budapešti Ing. La
dislava Deriana.

Po ukončení obradov v katedrále otec 
biskup Ján Hirka v sprievode zástupcu 
veľvyslanca nášho štátu sa stretol v bu
dove seminára na srdečnej výmene ná
zorov so seminaristami-iektormi, ich 
rodičmi a rodinnými príslušníkmi.

Mgr. Vojtech BOHÁČ



-SLOVO— 17/94 STRANA 12

Vysviacka na kňaza
Dňa 30. júla 1994 dostala 

prešovská diecéza nového 
kňaza. Vysviacku z rúk pre
šovského sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku na kňaza pri
jal Pavol Sitavec a predtým 28. 
a 29.júla v kaplnke biskupskej 
rezidencie aj diakonské sväte
nia. Otec Pavol Sitavec sa na
rodil 11. januára 1962 v Bar
dejove a tam aj v Chráme sv. 
Petra a Pavla slúžil dňa 6.au- 
gusta 1994 svoju primičnú sv. 
liturgiu.

Slávnostnú sv. liturgiu pri prí
ležitosti vysviacky na kňaza 
spolu s o. biskupom slúžili o. 
Eugen Kočiš, o. Marián Potaš, 
viceprovinciál Rádu sv. Bažila 
Velkého, okr. dekan z Bardejo
va o. Pavol Chanát, rektor teo
logickej fakulty v Prešove, o. 
František Puci, tajomník bisk. 
úradu o. Peter Rusnák a o. 
Vladimír Skyba. Z homílie sí
delného biskupa Mons. Jána

j*

Hirku vyberáme niekolko pod
statných myšlienok:

V mene Božom, ako On 
chce, tak treba začať každú 
cestu, aj kňazskú. Často v nás 
panuje starý človek, keď sa 
spoliehame na vlastné sily, 
keď sa spoliehame na múdrosť 
alebo šikovnosť či nadanie 
svoje. Apoštol Pavol nás ale 
vyzýva: Obnovte svojho Du
cha. Otvorme celé svoje vnút
ro Bohu. Pohľad Boží stále na 
nás spočíva, až do hĺbky duše. 
Môžeme byť spokojní aj v tom
to nepokojnom svete. Z božej 
milosti stali sme sa bohatými. 
Kto stojí v Božom poslaní tak 
ako náš ordinand, ten musí byť 
istý neistotou hmotnou,ale is
totou viery. S Kristom je všetko 
možné. Boh je naozajstným 
majstrom nemožného.To.čo je 
nad naše sily, On urobí usku
točniteľným. Viera je krokom 
do neznáma, do nerozumnosti

Božej. Viera je krokom do 
evanjelia.Sme mocným zrnom 
nádeje- jednoty a spásy. Pán 
Boh je živá sila otvorená tomu
to svetu.. Akčný rádius človeka 
je veľmi velký, keď spolupracu
je s Bohom. Kristus znaky svo
jej obety nosí na tele, na 
svojom vzkriesenom tele, tak 
sa ukázal a tak sa máme uka
zovať aj my, kresťania.

Päťstoosemdesiatročný Stebník oslávil
V nedeľu, 31. jú la 1994 oslávil Stebník, okres Bardejov 

580 rokov existencie obce. Obecný úrad pod vedením sta- 
rosty obce Petra Kučečky veľkolepo pripravil slávnosť stret
nutia rodákov obce.

Ráno o 9.00 hodine bolo privítanie otca biskupa Mons. 
Jána Hirku, sídelného biskupa, a suity. Privítali ho deti 
kytičkou a privítacou básničkou. Za obec ho privítal staros
ta a za cirkevnú obec miestny farár. Otec biskup oslávil 
svoje 45. výročie kňazstva, ku ktorému mu všetci prítomní 
biahoprajú. Chlebom a soľou- privítali krojované dievčatá, 
Renáta a Gabriela.

Nasledovalo posvätenie obnoveného ikonostasu a konce- 
lebrovaná svätá liturgia. Medzi účastníkmi boli- vzácny 
hosť z Ríma, rektor kolégia sv. Jozafáta o.Sofron Múdry, 
tajomník o. Peter Rusnák, okr. dekan P. Chanát, Mons.

kanonik M. Rojkovič, arcidekan M. Vladimír, o. J. Gdula, 
o. V Hrivnák a asistujúci bohoslovci.

Po ukončení liturgie starosta obce poďakoval o. biskupovi 
a odovzdal dar - obraz obce Stebník. Taktiež dostal obraz 
miestny duchovný otec V. Prokipčák a za dlhú kantorskú 
službu J. Simko.

Po poďakovaní za krásnu účasť veriacich z celého oko
lia, zvlášť za procesie z Polianky, M ikulášovej, z Reterov- 
ky a Chmeľovej prehovoril hosť z Ríma a tlmočil 
pozdravy a požehnanie Svätého Otca. Po poželmaní na
sledovala procesia na cintorín. Panychídou za všetkých 
predkov a položením  vencov sa ukončila cirkevná časť 
slávnosti. Po obede nasledovala kultúrna časť v novopos
tavenom amfiteátri.

o. V. P.

NOVY CHRÁM SV. CYRILA 
A SV. METODA 

VPORÚBKE

Túžba veriacich 
stala sa 

skutočnosťou
V Porúbke, vo farnosti Koromľa, 

okr. Michalovce, mali sme v nede
ľu, 17. júla t.r. veľký deň. O. biskup 
Mons. Milan Chautur, CSsR, pri
šiel nám posvätiť nový chrám slo
vanských apoštolov sv. Cyrila a sv. 
Metoda. O. biskupa sme privítali 
už na hraniciach nášho chotára. 
Pred chrámom v prítomnosti kňa
zov, bohoslovcov a veriacich ho 
privítal starosta obce Michal Mitro 
a kurátor Jozef Szabó. Kurátor Ján 
Polák mu odovzdal kľúč od chrá
mu. Hoci v ten deň bola tropická 
horúčava, na slávnosti sa zišlo veľ
ké množstvo veriacich.

Základný kameň chrámu bol po
svätený pred dvomi rokmi - 10. 
mája 1992. Hneď po posviacke ve
riaci s radosťou a nadšením začali 
pracovať na jeho výstavbe. Už o 
rok takmer v dokončenom chráme 
sme privítali putujúci obraz Kloko
čovskej Panny Márie. V júli minu
lého roku bola v ňom aj dálšia 
slávnosť - o. biskup posvätil zvony, 
ktoré nesú mená sv. proroka Eliá
ša a sv. Jána Zlatoústeho.

Pred slávnostnou posviackou 
miestne dievčatá predniesli báseň 
Naši apoštoli. Na sv. liturgii spieval 
aj spevácky zbor z Koromle. Po 
posviacke začala v novom chráme 
duchovná obnova, ktorú viedli ot
covia redemptoristi z Michaloviec - 
o. Štefan a o. Ján,

Ďakujeme všetkým dobrodincom, 
ktorí akýmkolVek spôsobom prispeli 
k výstavbe chrámu a prosíme im 
požehnanie od Všemohúceho Na 
mnoho rokov, šťastných rokov.

o. Pavol DANCÁK ml.

Myšlienka odslúžiť gréckokatolícku sv. liturgiu v staroslovienskom jazyku pri 
príležitostí sviatku sv. Cyrila a Metoda dňa 5. júla v novopostavenom rímskoka

tolíckom Chráme Sedembolestnej Panny Márie v Martine sa naplnila podľa 
predstáv organizátorov, ktorí pozvali do Martina na tento pre náš národ tak 
významný sviatok katedrálny starosloviensky zbor z Prešova. Gréckokatolíci, 
žijúci v tomto matičnom meste, vyslovili želanie opätovného vystúpenia prešov- 

i ského spevokolu už počas jeho návštevy a účinkovania pri sv. liturgii dňa 12. 
| júna. Vďaka horlivosti tunajších veriacich, najmä p. Tajboša, ale aj pochopeniu 

organizátorov V. ročníka cyrilometodských dní v Terchovej, kde zbor skrátil svoj 
j pôvodný program z vystúpenia, zaznel v monumentálnych priestoroch nového 
i martinského chrámu starosloviensky zborový spev. Slávnostnú sv. liturgiu slúžil 
i o. Daniel Šarišský, ktorý v homílii pripomenul najdôležitejšie údaje z histórie 
! príchodu a pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na Veľkej M orave a kultúrny a 

duchovný význam ich misie na území našich predkov.
Služby Božej sa okrem našich veriacich zúčastnilo aj veľké množstvo rímsko

katolíckych veriacich, ktorí so záujmom sledovali túto sv. liturgiu v reči našich 
slovanských predkov a pre väčšinu ktorých to bola prvá príležitosť spoznať 
východný obrad.

StarosCovienslqi z6orový spev v Martine

Vhodným doplnením programu pobytu zboru v Martine a duchovného oboha
tenia sviatočného dňa bola aj návšteva ateliéru akad. maliara Ladislava Záhorské
ho a prehliadka jeho bohatej sakrálnej tvorby s osobným doprovodným slovom 
tohoto vzácneho umelca.

Dr. Peter KRAJŇÁK
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V Humennom 190 deti 
prvýkrát pri stole Pánovom

Poďme, veriaci, hore do večeradla.
So srdcom plným viery, prijmime 
Pánovo pozvanie a s radosťou 
sa zúčastníme na nesmrteľnej 
Eucharistickej hostine i na vznešenej 
náuke Slova Božieho.
(irmos, Hl. 6, zo štvrtka Velkého týždňa)

Sväté prijímanie je semenom nášho budúceho vzkriesenia a zálo
hou na večný život. Prijímaním Kristovho tela a krvi sa človek spája s 
Bohom, a tak sa podieľa na Kristovej obete. Hlavným darom je naše 
zjednotenie s Kristom a so všetkými veriacimi.

Takýto velký dar zjednotenia prežívali veriaci humenskóho chrámu 
pri príležitosti prvého svätého prijatia Spasiteľa do sŕdc detí 15. mája 
1994, keď svätú liturgiu vysluhoval prvoprijímajúcim dietkam okresný 
dekan otec Vasiľ Kormaník, druhýkrát 29. mája, keď nás svojou 
návštevou prišiel povzbudiť pomocný biskup prešovskej diecézy 
Mons. Milan Chautur, CSsR, a tretíkrát 22. júna bola radosť najväčšia, 
vtedy 11 detí z ÚSS a TPM pristúpilo prvýkrát k prvému sv. prijímaniu, 
ktoré vysluhoval roky Mons. Milan Chautur. On ako prvý sa ujal týchto 
detí, keď ešte pôsobil v Humennom ako viceprovinciál redemptoris- 
tov.

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete 
navzájom milovať (Jn 13,35).

"Eucharistia nás vychováva k tejto láske najdokonalejším spôso
bom, lebo jasne ukazuje, akú hodnotu má pred Bohom každý človek,

náš brat a sestra, keď sa Kristus dáva každému rovnako pod spôsob
mi chleba a vína."

(List Sv. Otca Jána Pavla II. Dominicae Cenae 6)
Keď nás teda láska spája pri oltári, 
hľaďme, by nás nikdy nedelili sváry.
Nech sa od nás vzdialia nezhody a spory, 
medzi nami Kristus večné bratstvo tvorí.

To vyprosujeme v svojich modlitbách nielen humenským prvoprijí
majúcim ale všetkým ľuďom dobrej vôle.

Sr. Daniela

P o s v i a c k a  chrámu v M a t y s o v e j
Nedeľa, 26. júna 1994 bola pre 

Matysovú, dedinku v okrese Stará 
Ľubovňa, mimoriadne slávnostná 
a do kroniky obce sa určite zapíše 
velkými písmenami. Gréckokatolí
ci z Matysovej, ale aj širokého oko
lia v tento deň dôstojne privítali 
pomocného biskupa Mons. Milana 
Chautura, CSsR, ktorý zavítal do 
dedinky pri príležitosti posviacky 
nového chrámu.

Slávnostnú sv. liturgiu spolu s ot
com biskupom koncelebroval o. 
Minďaš, správca farnosti Matysová, 
spolu s ďalšími kňazmi. O dôstojný 
spev sa postaral starolUbovniansky 
cirkevný zbor, ku ktorému sa po
stupne pridali ostatní veriaci, aby 
tak spoločne vzdali chválu Bohu.

Po sv. liturgii nasledovala po
sviacka chrámu a v závere prího
vory kňazov. Mons. o. Rojkovič si 
zaspomínal na rok 1969. V tomto 
roku bol posvätený základný ka
meň a začali sa prípravné práce. 
Po odchode o. Rojkoviča prišiel 
nový kňaz o. Drahňovský. Pod je-

Naši jubilanti 
v septembri
o. Mikuláš PRUŽINSKÝ,

správca farnosti Becherov, 55. 
narodeniny (12.9.1939) 

o. Mikuláš ROJKOVIČ, 
správca farnosti Rešov, tit. ka
nonik, 85. narodeniny (21.9. 
1909)

o. Jozef ORENIČ, správca 
farnosti Zemplínska Teplica, 
40. výročie ord. (26.9.1954) 

Vyprosujeme im Na mnoho 
rokov, šťastných rokov.

□  □  □
Vdáka ti, Bože, za požehna

ných 70 rokov, ktorých sa dožíva 
náš bývalý duchovný otec Ján 
Hruštič. Pri tejto príležitosti mu 
želáme veľa Božích milostí, po
žehnanie od Trojjediného Boha. 
Boh mu dožičil dožiť sa tohto 
krásneho životného jubilea. 
Nech ho milostivý Boh odmení 
za všetko, čo urobil pre blaho a 
spásu jemu zverených duší.

Veriaci Maľcova

ho vedením a za mimoriadnej pra
covnej obetavosti a finančnej po
moci všetkých veriacich výstavbu 
chrámu v roku 1973 ukončili. Ťaž
ká, dlhá a náročná práca priniesla 
svoje ovocie v podobe nového krás
neho chrámu, ktorý sa dnes hrdo 
vypína na vŕšku a silou svojho zvona 
neúnavne pozýva všetkých k spoloč
ným modlitbám. Pravidelné boho
služby sa tu konajú už 21 rokov.

Zaujímavý osud stihol starý dre
vený chrám. Ten svojou peknou ar
chitektúrou, ale aj históriou natolko 
zaujal pamiatkárov, že ho dnes mô
žeme vidieť ako po drobných opra
vách dotvára a skrášľuje skanzen 
pod ľubovnianskym hradom. Kedže 
občas sa tu konajú bohoslužby, 
chrám naďalej žije a tak píše svoju i 
keď už novú históriu.

Mgr. Jozef KORMANÍK

Hora Zvír v Litmanovej sa od štvrtka minulého 
týždňa zapĺňala pútnikmi. Hovorili rôznymi jazyk
mi. Okrem slovenčiny a češtiny a azda všetkých 
európskych jazykov aj čínsky a japonsky. Najlep
šie si však rozumeli, keď boli zjednotení pri sv. 
liturgii a pri modlitbe zasvätenia sa Nepoškvrne
nému srdcu Panny Márie, na ktorú prostredníc
tvom vizionárky Ivety Korčákovej zaznelo 
nasledujúce posolstvo:

Moje drahé deti.
_ Veimi sa teším, že ste vstúpili do môjho srdca. 
Ďakujem Vám. Doba, v ktorej žijete, je veľmi vážna 
a len takýmto spôsobom môžete duchovne prežiť. 
Chcem Vám darovať srdce Ježišovo, aby sme sa 
tak všetci stretli v nebi, doma.

Milujem Vás takých, akí ste. Každý môj syn a 
dcéra nech si povie: Mama, a teraz chcem žiť ináč. 
Chcem ísť k Otcovi a úplne ti dôverujem, že ma k 
nemu privedieš. Milujem Vás, chcem, aby ste boli 
šťastní, ale tento svet vás nikdy neurobí šťastnými.

Teším sa.
Občania obce Litmanová si zasluhujú velké 

uznanie za prípravu a organizačné zabezpečenie 
priebehu výročnej púte.

A čo okrem iného potešilo oči pútnikov? Bolo to 
nádherných 400 ľalií pri obraze Panny Márie lit- 
manovskej, ktoré z Viedne doviezla rodina Balá- 
žová. (Zo Slovenska emigrovali pred 25 rokmi).

Stanovisko biskupa: Vyhlasujem, že slávenie 
sv. liturgie neznamená ešte uznanie pravosti zja
vení zo strany cirkevnej autority biskupa. Je to 
výlučne z pastoračných dôvodov, aby ste všetci 
mohli zadosťučiniť povinnosti zúčastniť sa sv. litur
gie v nedeľu.

Monika TANČÁKOVÁ
Poznámka redakcie: Stanovisko cirkvi ostá

va nemenné. Komisia, poverená vyšetrova
ním udalosti v Litmanovej, naďalej podrobne 
skúma pravosť zjavenia M atky Božej na hore 
Zvi r.
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda

Gréckokatolícky kalendár 1995
Náš Gréckokatolícky kalendár 

1995 je už v záverečnej časti vý
roby. Aký bude? Na túto otázku 
odpovedá jeho zodpovedný re
daktor o. Michal Hospodár:

Je v ňom ozaj pestrá paleta 
príspevkov. Redakcia venuje 
zvýšenú pozornosť významným 
výročiam - 1600. výročiu smrti 
sv. Gregora Nisského, 1110. vý
ročiu smrti sv. Metoda, 120. vý
ročiu smrti prešovského biskupa 
Jozefa Gaganca, 75. výročiu ne
dožitých narodenín o. Michala 
Lacka atď. Je v ňom vzácny me- 
dajlón o tvorcovi našich liturgic
kých skladieb sv. Romanovi 
Sladkopevcovi, článok o sv. Go- 
razdovi atď. Zaiste vzbudia po
zornosť i ďalšie príspevky - o 
kozmickom prvku duchovnosti 
byzantsko-slovanskej cirkvi, o 
našich redemptoristoch i o uda
lostiach, ktoré sa viažu k 28. ap
rílu 1950, keď totalitná moc

začala našu cirkev likvidovať. V 
kalendári sú i básne, ba i legen
dy na cyrilometodskú tému a ilu
strácie. A počet strán? -132.

Verím, že v širokej ponuke ná
boženskej literatúry si náš ka
lendár opäť nájde miesto v 
našich rodinách. Osobne bu
dem rád, keď ho my sami venu
jeme tým našim priateľom a 
známym doma i v cudzom sve
te, ktorí o ňom doposiaľ neve
dia, ale po obdržaní si ho radi 
prečítajú.

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

naši členovia:
50 ROKOV - Anna Kollárová z Levoče a Michal Tichý z

Novosadu.
60 ROKOV - Katarína Pjataková z Popradu, Ján Rebjak z 

Bežoviec, Ján Sinčák zo Zbudze, Juraj Tkáč z Pustého 
Čemerného a Mária Tomková z Ďačova.

70 ROKOV - Anna Bandiová z Michalian, Jozef Dziak z 
Bunkoviec, Anna Fecáková z Michaloviec, Júlia Feňušová z 
Dúbravky, Michal Hacio zo Zalužíc,Vladimír Hrabčák z Pre- 
šova, Božena Pichonská z Košíc, Mária Štefániková z Ok
rúhleho a Ján Toma zo Slivníka.

75 ROKOV - Alžbeta Bodnárová z Novosadu, Michal Fe- 
dor z Iňačoviec, Štefan Petro z Fulianky a Mária Semanová 
z Breziny.

85 ROKOV - zakladajúci člen titl. kanonik o. Mikuláš Rojko- 
vič z Rešova.

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

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cy

rila a Metoda prispeli: Apo- 
lónia Borščová z Košíc 100 
Sk, Členovia Spolku sv. 
Cyrila a Metoda z Chmeľo
vej 250 Sk, Tibor Hluška z 
Tichého Potoka 50 Sk, An

na Kolesárová z Trebišova 
100 Sk, Alžbeta Mlynarčí- 
ková z Levoče 50 Sk a Hele
na Prejsová z Habury 100 
Sk.

Za Vaše dary ďakujeme. 
Pán Boh zaplať. Dary na

Spolok sv. Cyrila a Metoda 
posielajte poštovou poukáž
kou vzor "A" na účet SŠTSP 
Michalovce, číslo účtu 
124240-559/0900. Na pošto
vej poukážke v správe pre pri
jímateľa - na druhej strane - 
uveďte, že ide o dar. Mená 
darcov postupne uverejňuje
me v Slove.

PDHXOPNIK CYDILOMErOĽtôKEHO HNUTIA GDECKOKATOLIROV
Pichonského

Dňa 26. septembra t. r. uplynie 85 rokov, čo 
sa v Nižnej Rybnici pri Sobranciach narodil v 
roľníckej rodine ako šieste 3 dvanástich detí 
Jozef Pichonský. I za ťažkej vtedajšej situácie 
dokončil gymnaziálne štúdiá v neďalekom Už
horode, ba získal i doktorát práv na Karlovej 
univerzite v Prahe.

Vášnivo ľúbil svoj rodný kraj - polia, lúky, lesy, 
ale najmä ľudí, a preto sa ako advokát vrátil 
medzi svojich. Vedel a videl, v čom je duchovná 
bieda jeho rodákov a začal ich povzbudzovať a 
posilňovať. Stal sa priekopníkom cyrilometod- 
ského hnutia gréckokatolíkov a spolu so svojimi 
priateľmi založil v ťažkých vojnových časoch v 
roku 1941 v Michalovciach cyrilometodský spo
lok. Jemu venoval všetky svoje sily a nádeje. 
Bol vynikajúcim organizátorom. Už počas štúdií 
v Prahe bol jednou z vedúcich osobností Detva
na - spolku slovenských vysokoškolákov, ba 
jeden rok bol aj jeho predsedom ako jeden z 
prvých a posledných východniarov. V Jednote 
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach začal uplat
ňovať svoj tvorivý duch. Spoločne s priateľmi 
zriadil kníhtlačiareň, kníhkupectvo, vydavateľ
stvo a sám redigoval spolkový časopis.

Rok 1950 zmaril jeho plány. Pre vtedajších 
mocipánov stal sa nepohodlným a musel odísť 
pracovať do výroby. Svojou nevšednou osob
nosťou sa však predsa po čase presadil a stal 
sa pracovníkom Zväzu výtvarných umelcov v 
Košiciach. Všetky svoje sily a schopnosti i na
ďalej venoval prenasledovanej gréckokatolíckej 
cirkvi a po smutne známom 28. apríli 1950

K 85. nedožitým narodeninám JUDr. Jozefa
nehľadiac na seba, bránil kňazov i veriacich. 
Bol jedným z popredných činovníkov pri obno
vovaní činnosti našej eparchie od roku 1968. 
Jeho srdce však nakoniec nevydržalo tlaky zo- 
silujúcej sa zloby a 9. septembra 1971 náhle 
zomrel.

JUDr. Jozef Pichonský je príkladom obdivu
hodnej sebažertvy.

Na tohto vzácneho človeka si pri príležitosti 
85. nedožitých narodenín zaspomínal aj jeho 
priateľ a spolupracovník JUDr. Ján Danko:

- S Jozefom Pichonským sme sa zoznámili v 
jednu nedeľu p očas  školských prázdnin a to 
ešte za prvej ČSR na promenáde Sobranských 
kúpeľov. On - vtedy poslucháč práv - zhováral 
sa v skupine s ďalšími poslucháčmi vysokých 
škôl a ja - sextán z gymnázia v Michalovciach - 
išiel som popri nich so stredoškolákmi - s Jura
jom  Krajňákom z Horne, Petrom Repkom z 
Tibavy a Jánom Jánovom zo Sobraniec. Po
zdravili sme ich ako m ladší a oni, sediac na 
lavičkách, ktorých v kúpeľoch bolo dosť, od- 
zdravili a zastavili nás na kratší rozhovor formou 
každý s každým. V tom čase bol naozaj taký 
zvyk, že m ladší študenti či poslucháči všetkých 
starších poznali a zas tí starší vyzývali mladších, 
aby sa k  sebe hlásili a správali sa k  nim ako 
konškoiári.

Po takýchto stretnutiach sa utužili a j bližšie a 
priateľské vzťahy už či po mestách, obciach 
alebo na rôznych podujatiach - účasť na boho
službách, športových zápasoch, divadlách i 
rôznych oslavách. V rokoch prvej republiky sa

ľudia veľmi rešpektovali, vzájomne si pomáhali. 
Záujem o štúdium detí nebol velký. Rodičia boli 
radi, že ich deti budú im pomáhať v poľnohos
podárstve. Preto z  našich obcí i  m iest odchá
dzalo na štúdium málo deti.

Jozef Pichonský bol atletického vzhľadu, šľa
chetného charakteru, prístupný každému, hlbo
ko veriaci gréckokatolík, Slovák, priateľskej 
povahy a neskôr spoluzakladateľ cyrilometod- 
ského spolku Jednoty sv. Cyrila a Metoda v 
Michalovciach. O činnosti tejto ustanovizne za
chovali sa všetky zápisnice, ktoré som vlastno
ručne ako zapisovateľ písal od 4. mája 1941 až 
do zániku v roku 1950. A j v týchto zápisniciach 
je  opísaná činnosť, ktorej sa JUDr. Jozef Pi
chonský zhostil vynikajúco.

Ako je  už známe, po zrušení povolania JUDr. 
Jozefovi Pichonskému na výkon advokácie bol 
určený na manuálne práce do výroby. Ale po 
krátkom čase ho prija li do Krajskej galérie v 
Košiciach za tajomníka. Kedže ústredie galérie 
bolo v Prahe a ktosi ho nehorázne kádrovo 
obvinil, ba galéria ho mala prepustiť, napísal 
som do Prahy ako radový občan všeobecné 
námietky proti jeho obvineniu a zároveň vylíčil 
som jeho čistý štít s požiadaním o ďalšie pone
chanie v službe. Napokon sa to podarilo a on 
tam pracoval až do svojej smrti.

Pri pietnej spomienke na nedožité 85. narode
niny nebohému jubilantovi JUDr. Jozefovi Pi
chonskému spolu s JUDr. Jánom Dankom 
privolávame: Večná ti pamiatka a blažený pokoj.

Pavol KUŠNÍR



LITURGICKY KALENDÁR
i  V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A_________

9. september, piatok, Joachim a Anna, 
rodičia presv. Bohorodičky 

(biela alebo modrá)
Antifóny: Dobre je. Pán kráľuje. Tropare: 

Tvoje narodenie. Joachim i Anna. Sláva, kon- 
dák: Tvoje narodenie, Prečistá. I teraz, kon- 
dák: Plesá Anna. Prokimen: Velebí duša moja.
1 Kor 10, 31-33; 11,1; Nebuďte na pohorše
nie. Mt 13, 16-17; Blahoslavené sú vaše oči, 
lebo vidia, aj vaše uši, lebo počujú. Namiesto 
Dôstojné je: Zvelebuj. Spev na prij: Vezmen 
kalich.

10. september, sobota pred 
Povýšením sv. Kríža, Menodora 

a spoločnice, mučenice
Menlivé časti ako 8. septembra. 1 Kor 2, 6-9; 

Nik z kniežat tohto sveta ju (múdrosť) nepoznal. 
Mt 10, 37 - 42; 11,1: Nepríde o svoju odmenu.

11. september, 16. nedeľa po ZSD a 
nedeľa pred Povýšením sv. Kríža, 
Teodora Alexandrijská, úctyhodná 

(biela), hlas 7., ev. na utierni 5. 
Antifóny: nedeľné. Tropare: Svojím krížom. 

Tvoje narodenie, Bohorodička. Sláva, kondák: 
Smrť už nebude. I teraz: Tvoje narodenie, Pre
čistá. Prokimen: Spas ľud svoj. Velebí duša 
moja. Rim 8, 35 -39; 2 Kor 6,1 - 4; Jn 3, 31 - 36; 
Mt 25,14 -15; 19 - 21; Spev na prij: Pomôž mi, 
Pane. Vezmem kalich.

Týždeň po 16. nedeli po ZSD
12. september, pondelok, zakončenie 
obdobia po sviatku Narodenia presv.

Bohorodičky 
Menlivé časti, aj čítania ako 8. septembra.

13. september, utorok, výročie vy
sviacky chrámu Vzkriesenia, príprava 
na sviatok Povýšenia sv. Kríža, Kornel 

Stotník, biskup a mučeník
Antifóny: každodenné. Tropar: Ukáž nám, Pa

ne. Kriste daroval. Sláva, kondák: Tvoj chrám. I 
teraz: Dnes útroby. Prokimen: Tvojmu domu. 
Tvoje meno. Hebr 3, 1 - 4; posviacke. 1 Kor 2, 6
- 10; predsviatku. Mt 16, 12 -18 ; posviacke. Mt
10, 37 - 40; predsviatku. Spev na prij: Celý život.
14. september, streda, Povýšenie sv. 
Kríža (pôstny deň), (tmavočervená) 
Antifóny: Bože môj. Prečo si nás. Vchod: Velebte 

Pána. Tropar: Spas lúd svoj. Sláva i teraz, kondák: 
Dobrovolhe si pnel. Namiesto Sv. Bože: Tvojmu 
krížu. Prokimen: Velebte Pána. 1 Kor 1,18 - 24; My 
však ohlasujeme ukrižovaného Krista. Jn 19,6; 12
- 20 a 25 - 28; Hľa, váš Kráľ. Namiesto Dôstojné je: 
Zvelebuj. Spev na prij: Pane, ukáž nám.

Do 21. septembra vrátane, okrem piesne na 
vchod a čítaní, menlivé časti (aj lit. farba) sú ako
14. septembra. Pieseň na vchod: Poďme, po
kloňme sa.

15. september, štvrtok, 
Sedembolestná Panna Mária, 

patrónka Slovenska, Mikita, mučeník 
Rim 8, 31 - 34; On vlastného Syna neušetril. Jn 

3,13 -17; Ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti. 
16. september, piatok, Eufémia, 

mučenica 
Hebr 12, 1 - 4; Vzal na seba kríž. Mt 16, 24 - 

27; Za čo vymení človek svoju dušu.
17. september, sobota po Povýšení 

sv. Kríža, Žofia a jej dcéry, mučenice
2 Kor 5,17 - 21; V Kristovi Boh zmieril svet so

' sebou. Jn 12, 24 - 26; Ak mi niekto slúži, nech 
ma nasleduje.

18. september, Nedeľa po Povýšení 
sv. Kríža, Eumén, úctyhodný 

(tmavočervená), hlas 8., ev. na utierni 6.
Antifóny: Bože môj. Prečo si nás. Vchod: Poď

me...za nás ukrižovaný... Tropare: Z výšin ne
bies. Spas ľud. Sláva, kondák: Keď si vstal 
zmŕtvych. I teraz: Dobrovoľne si pnel. Tvojmu 
krížu. Prokimen: Pomodlite sa. Velebte Pána. 2 
Kor 5, 14 - 17; Staré sa pominulo a nastalo 
nové. Mk 8, 27. 31 - 35; Ježiš ich začal poúčať. 
Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj. Spev na prij: 
Pane, ukáž nám.

Týždeň po 17. nedeli po ZSD 
19. september, pondelok, Trofim 

a spoločníci, mučeníci 
Rim 14, 7 - 9; Či žijeme, žijeme v Pánovi. Jn 

15, 17 -21 ; Sluha nie je väčší, ako jeho Pán. 
20. september, utorok, Eustat 

a spoločníci, mučeníci 
1 Pet 4,13 -16; To je Božia vôľa, aby ste robili 

dobre. Jn 17, 1 - 8; Otče, nadišla hodina.
21. september, streda, zakončenie 

sviatku Povýšenia sv. Kríža, Kodrát, 
apoštol

Menlivé časti aj s čítaniami sú ako 14. sep
tembra.
22. septembra, štvrtok, Fokus, biskup

Menlivé časti zo štvrtku o apoštoloch a Miku
lášovi alebo o Fokusovi, biskupovi. Hebr 2, 1 - 
9; Ako unikneme my, ak zanedbáme takú spá
su? Mk 7, 24 - 30; Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do 
končín Týru a Sydonu.

Pripravil o. V. BOHÁČ

Poďakovanie a mnoholitstvie
o. Dr. Mariánovi I. Potašovi, OSBM

Otec Marián Ján Potaš sa naro
dil 2. marca 1918 v Prešove, kde 
ukončil gr. katolícku ľudovú a meš
tiansku školu.

Do rehole baziliánov vstúpil ako 
14 ročný na Černečej hore p ri Už
horode, kde v roku 1938 ukončil 
gymnaziálne štúdium. Potom štu
doval na filozofickej a teologickej 
fakulte, ktorú ukončil v roku 1943

na olomouckej fakulte. Kňazské 
svätenie prijal v tom istom roku z 
rúk otca biskupa Petra P. Gojdiča 
v Medzilaborciach. Svoju pastorač
nú prácu začínal v Toryskách pri 
Poprade. Po krátkom čase odchá
dza do Prešova na výchovno-peda- 
gogickú prácu do internátu pri gr. - 
kat. ruskej učiteľskej akadémii, kde 
pracoval ako riaditeľ do roku 1948.

Blížil sa rok 1948 -  1950, kedy 
nastáva zlom pre celú Gréckokato
lícku cirkev v Československu. Pre 
o. Mariána, tak ako i samotného o. 
biskupa Gojdiča a kňazov, sa začí
na cesta prenasledovania a utrpe
nia. Ako neochvejný a verný svojej 
gréckokatolíckej cirkvi bol niekoľ
kokrát väznený a odsúdený na dva 
roky nútených prác a 14 rokov vä
zenia. Z  toho odsedel plných 10 
rokov v leopoldovskej väznici. 12. 
mája 1960 na základe amnestie 
bol oslobodený, avšak do svojho 
rodiska  -  Prešova a na východné 
Slovensko sa vrátiť nemohol. Do 
roku 1968 pracoval ako stavebný 
robotník v Tepliciach.

Po povolení činnosti gréckokato
líckej cirkvi v roku 1968 sa vrátil do 
vytúženého rodiska - do Prešova. 
Odtiaľ v roku 1970 odišiel do  \/yá-

ného Orlíka na gréckokatolícku fa
ru, ktorá bola v dezolátnom stave. 
Jeho posledným pôsobiskom vyše 
než 20 rokov bol Vyšný Orlík p ri 
Svidníku s filiálkami Kečkovce, 
Nižný Orlík a Jurkova Voľa. Okrem 
svojej pastoračnej činnosti vykoná - 
va aj ďalšie zodpovedné funkcie 
pri svojom podlomenom zdraví. Je 
vedúcim charity Rádu svätého Ba
žila Velkého, redaktorom časopisu 
Blahovistnik a provinciál - hlavný 
predstavený Rádu baziliánov na 
Slovensku a v Čechách.

17. 7. 1994 veriaci obce Jurkova 
Voľa sa prebudili do nedeľného rá
na ako každú nedeľu a pripravovali 
sa na sv. liturgiu v chráme, ktorý je  
zasvätený Narodeniu Panny Márie.

V ten deň, keď  sme si pripome
nuli 34 rokov od mučeníckej smrti v 
blahej pamäti na nášho nezabud
nuteľného otca biskupa Petra P. 
Gojdiča, OSBM, znel chrámom  
mohutný liturgický spev, ktorý 
predsa bol odlišný od tých predo
šlých. V ten deň sa s nam i po viac 
ako 20 rokov pôsobenia v Jurkovej 
Voli lúčil a j náš o. Dr. Marián Po
taš. Pri svojej homílii povzbudil ve
riacich vo viere našej cirkvi 
východného obradu, pripomenul

posolstvo a poslanie sv. apoštolov 
Petra a Pavla p ri príležitosti sviat
ku, ktorý sme slávili v ten týždeň 
podľa juliánskeho kalendára a 
ocenil vieru veriacich najmä v čase 
likvidácie našej cirkvi v prechode 
pod krídla pravoslávia.

Spomenul nástup - príchod do 
Jurkovej Voli ako i p lody práce, 
ktoré počas svojho pôsobenia v 
tejto zasieval po kúsku semien do 
zeme, či už prácou, ktorú venoval 
mládeži, oprave chrámu najmä v 
roku 1972 ako i kráse spevu našej 
byzantskej liturgie.

Pri konci sv. liturgii sa slova ujali 
kurátori tejto obce pán Ján a Tomáš 
Babjak, ktorí vyzdvihli záslužnú prá
cu o. Mariána počas jeho pôsobe
nia v Jurkovej Voli, odovzdali kyticu 
kvetov a spomienkové dary za ve
riacich. Za mládež sa poďakoval 
kantor obce, ktorý spomenul krížo
vú cestu o. Mariána najmä v čase 
likvidácie našej cirkvi až do roku 
1968. No aj potom bol o. Marián 
naďalej prenasledovaný a vypočú
vaný príslušníkmi ŠTB až do roku, 
kedy padol komunistický režim.

Záverom sa za všetkých prítom
ných veriacich obce, kurátorský 
zbor o. Mariánovi poďakoval za prá
cu v kňazskej službe pán Ján Bab
jak, ktorý poprial p ri odchode od nás 
dôstojnému otcovi do ďalších rokov 
života pevného zdravia, hojnosť po
žehnania na mnohé a blahé roky.

Tomáš BABJAK



ŕ ------------------------------------------------- 'nPonúka Galatour
Benátky - Rím - Assisi - 

San Marino
25.-30. 9.1994, 9.-14.10.1994 
cena: 3280,-Sk
V cene je zahrnuté: 2x ubytovanie, po

lopenzia, sprievodca, doprava, poistné
Benátky - Rím - Assisi - Loreto - 

San Marino
11.-17. 9.1994 
cena: 4000,-
V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie, po

lopenzia, 1x večera, sprievodca, dopra
va, poistné.

Lurdy - Carccason - Turín
15.-20. 9,1994 
cena: 3900,-
V cene je zahrnuté: 2x ubytovanie, po

lopenzia, kňaz, sprievodca, doprava, po
istné.

Monte Carlo - Lurdy - Fatima - 
Barcelona - Monserrat - Benátky

20.-30. 9.1994 
cena: 5950,-
V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie, ra

ňajky, 1 x večera, kňaz, sprievodca, lux. 
klimatiz. autokar, poistné.

Paríž - Lurdy - Fatima - Monserrat -
Barcelona - Fran. Riviéra 

7. - 18. 9. 1994 
cena: 8070,-
V cene je zahrnuté: 5x ubytovanie v 

hoteli s polop., sprievodca, kňaz, zákl. 
poistné, luxusný klim. autokar

POBYT PRI MORI 
Grécko - Parália 

24. 8.-3. 9.1994 
cena: 4100,-
V cene je zahrnuté: ubytovanie v apart

mánoch, sprievodca, doprava
Objednávky prijímame na telefónnych 

číslach: 091/34251; 091/43101 i

Do vašej knižnice
František Dancák: Reč na vrchu 
Myšlienky a príklady na ev. Mt 5 až 7 

kap. Kapesný formát, str.83. Cena 10 Sk.
Pri hromadnej objednávke poskytujeme 

zľavu. Svoje objednávky zasielajte na adre
su: Gréckokatolícky farský úrad

086 04 Kružlov 76

Nástenný kalendár 1995
Onedlho sa na každom farskom úrade objaví 

vzorka nového násteného kalendára na rok 1995. 
Prosíme, aby ste včas nahlásili svojmu správcovi 
farnosti, ak máte o neho záujem. Kalendár obsa
huje gréckokatolícke a rímskokatolícke kalendá- 
rium. Cena za kus 30,- Sk.

Gréckokatolícky
dvojtýždenník

08001 P R E Š O V  
t e l .: 091 / 2 3 7 8 3

ABY SA PRED NAMI NEZABUCHLl DVERE
Predstavme si Ježiša v skupine ľudí, 

ako kráčajú k Jeruzalemu. "Veď si na 
našich cestách vyučoval! - Áno, tak! - 
Presne na túto chvíľu sa budete odvo
lávať a na toto miesto. A Pán vám po
vie: vravím vám, že vás nepoznám - 
odídte!"

Jasnejšie to hádam už ani nemohlo 
byť povedané. Ktože už mohol mať 
väčšie šance než tí, čo sa s ním po
znajú, všade s ním chodia, počúvajú 
ho. A on im takto povie priamo do očí.

Ak niekto neprijme Kristovo Posol
stvo a nebude podľa neho skutočne 
pretvárať celý svoj život,ak sa skutoč
ne nenarodí do nového života, tak ne
má šancu obstáť tam, kde bude všetko 
len čisté a pravdivé.

Pravda je v tomto našom veku sku
točne úzkoprofilová záležitosť a ve
die k nej veľmi ťažká a temná cesta. 
Iné nezostáva len tvrdo a dôsledne 
vypracúvať v sebe pravdivú a reálnu 
lásku podľa Kristovho Posolstva.

Obyčajne sa nazdávame, že ešte 
máme čas...

Či je vari nový život a nové šťastie v 
láske nepríjemná záležitosť, ktorú si 
nechávame až na poslednú chvíľu, 
aby nám čo najmenej strpčila život?

Keď to takto dopustíme, je veľmi 
pravdepodobné, že nás na konci ne
minie rozčarovanie, keď budú pred 
naším zrakom vstupovať do života 
neznámi z východu i zo západu, čo o 
Ježišovi ani veľa nevedeli - a pred 
nami sa zavrú dvere.

Jediná známosť, jediné príbuzen
stvo, jediná príslušnosť k Ježišovi je 
realizácia jeho Posolstva. Do spolo
čenstva živých môže patriť len ten, kto 
skutočne žije.

Do sveta čistej pravdy a lásky sa 
nám prichodí prebrodiť cez hrubé 
vrstvy našpekulovaného egoizmu a 
našvindľovaného haraburdia a neus
tať, kým sa k nemu nedostaneme.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Anketa Slova - vyhodnotenie
Úprimne Vám ďakujeme za vrátené vypl

nené anketné lístky, z ktorých sme štatistic
ky urobili nasledovné zhodnotenie. Z 
celkového počtu sa zúčastnilo v kategórii do 
17 rokov - 13,9 % , od 18 do 29 rokov - 
19,1 %, od 30 do 44 rokov -17,6%, 44 až 59
- 23,4% , 60 a viac - 26%. Milým prekvape
ním bolo zistenie, že Slovo čítajú v pomerne 
velVom počte aj mladí ľudia. Ankety sa zú
častnilo 78,1% respondentov s vierovyzna
ním - gréckokatolík a 21,9% s vyznaním - 
rímskokatolík. Na otázku aktívneho života v 
Cirkvi nám odpovedalo 83,2%, že sa boho
služieb zúčastňujú viac než raz týždenne 
15,2% raz týždenne, 1,6% iné. Slovo číta 
pravidelne 83,1 %, nepravidelne 13% a výni
močne 3,9%. Pri čítaní Slova dávate pred
nosť: mladá generácia číta najviac články 
zamerané pre mládež, ale tiež duchovné 
články (O úcte k životu, história, liturgia vý
chodnej cirkvi, manželstvo a rodina) reportá
že a rozhovory.

Stredná a staršia generácia dáva pred
nosť duchovným článkom na prvom mieste, 
ďalej histórii východnej cirkvi, úcta k životu, 
správy z kresťanského sveta a z diecézy.

Na otázku 12 a 17, t.j. aké články chýbajú 
a o čom máme písať viac, sme od vás dostali 
veľa inšpirujúcich postrehov a prianí, ktoré 
sa budeme usilovať uviesť do praxe. Okrem 
článkov, ktoré v Slove nachádzate, chcete, 
aby sme uverejňovali životopisy svätých, o 
sektách, viac článkov pre mládež, o misijnej 
práci, svedectvá, skúsenosti, viac živých a 
poučných príbehov, o manželstve a rodine, 
biblické príbehy pre deti, o reholiach, články 
zamerané na tradíciu, ikonografiu, ďalej o 
evanjelizácii, dejiny pápežov, zoznamovať 
ešte viac s liturgiou a spevom, o zjaveniach 
a mnohé ďalšie.

Vymenovali sme naozaj len niektoré, lebo 
to, čo Vás zaujíma a chcete, aby bolo publi
kované na stránkach nášho časopisu, je

nádherne veľa, čo svedčí o Vašom velkom 
záujme vniesť Božie slovo všetkými možný
mi prostriedkami do ľudských sŕdc.

Na otázku, či zodpovedá Slovo Vašim 
predstavám, ste odpovedali: 83% - áno, 2%- 
nie a 16,8% odpovedalo, že zodpovedá ich 
predstavám čiastočne.

Cena časopisu podľa väčšiny je primera
ná (91,3%). Keby Slovo stalo viac Sk, kupo
vali by ste ho naďalej.

Okrem časopisu Slovo, čítate ešte tieto 
časopisy, ktoré uvádzame v percentuálnom 
poradí: Misionár (51,5%), Katolícke noviny 
(35,4%), Rodinné spoločenstvo (25,8%), M 
Rosa (25%), Posol (14,5%), Pro fratribus 
(11.9%), Blahovistnik (10,6%), Svetlo 
(10%), Hlasy z misií (9,5%), Zrno (8,9%), 
Diecézny hlas (8,6%), Prameň (7,1 %), Nová 
evanjelizácia (5,6%). Ostatné časopisy do
stali menej hlasov ako 5%.

Okrem časopisov, uvedených v našej an
kete, niektorí z Vás čítajú časopisy Máriina 
doba, Medžugorie, Rodina Nepoškvrnenej, 
Rytier Nepoškvrnenej, český - Katolický tý- 
denník, Verbum, Don Bosco dnes,AD, Infor
mácie o jednotlivých časopisoch, ktoré 
vychádzajú na Slovensku, prinesieme po
stupne v niektorých nasledujúcich vyda
niach časopisu Slovo.

Za Vašu ochotu pomôcť nám spracovať 
tento štatistický údaj Anketa - Slovo Vám 
vyslovujeme Pán Boh zaplať a desiatim z 
Vás, ktorých sme vylosovali, posielame ná
stenné kalendáre na rok 1995.

Kalendár posielame na adresy: Marianna 
Mardžejová, Cabov, Beáta Sojková, Rako- 
vec N/Ondavou, Iveta Kľocová, Martin - Ko- 
šúty, Radovan Štapinský, Brezov, Beáta 
Kadubcová, Valašská Dubová, Mária Kama- 
rašová, Lukov, Ružena Lešová, Bunkovce, 
Melánia Lichmanová, Humenné, Paulína 
Kovaľová, Kucany, Marta Demková, Parič- 
kovce.

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


