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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi

V.DONOVALOVÁ-KLENKOVÁ

§
Buď pozdravená na zastávkach času, 
v časnosti tých dní, Mária!
Hlas pozdravenia anjelského 
sa v hlase zvonov ozýva...
Pripomína, jak na zem čiernu, 
čo rodila len bodľačie, 
tvoj súhlas zvolal živú Mannu - 
Slovo, čo láska oblečie.

Buď pozdravená na zastávkach času, 
z časnosti našej, Mária!
V Nazarete i v Betleheme,
v jeruzalemských nádvoriach!
Buď pozdravená, žehnajúca 
na príkrych svahoch Golgoty, 
pod ramenami utrpenia.
M ¡kva pod (archou obety.

Buď pozdravená, zo zástaviek času, 
aj vo večnosti, Mária!
V tajomstvách Božích zahalená 
najpokornejšia Kráľovná!
Neschopní pojať tvoju Lásku, 
čo večne večnosť dojíma, 
uzatvorení v priestor času 
voláme: "Raduj sa, Bohorodička!"

Dnešný deň, Bohorodička, Vezmi nás pod svoj ochranný plášť,
radostne oslavujeme zbav nás všetkého zlého.
pamiatku tvojho zjavenia. Pros nášho Boha, svojho Syna, Krista,
Pozeráme na tvoj svätý obraz aby spasil naše duše.
a pokorne voláme: (Tropar na sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky)



O B S A H U

Gréckokatolícky mládežnícky zbor Marianka z Kružlova, ktorý vedie Marienka Sterankova, 
si 1,októbra 1994 pripomína 1. výročie svojho založenia. Sním ka o. F. D A NCÁ K

č e s t a  f t íM t á w t .
Život je iba trpké slovo v ústach zatratenca. Žiť 

znamená bojovať a bojujeme láskou. Láskou k 
Bohu. Veď aj Boh nás miloval a predsa trpel 
Staňme sa služobníkmi Božími. Veď prečo ži 
jeme, aby sme nenávideli, bojovali? Zabíjali to 
čo človek za niekolko storočí pestoval? Láska, 
to slovo značí žiť. Žime ju, lebo ona dáva silu 
prežiť všetko bez prekážok. Láska k človeku, 
láska k životu, láska k beznádeji. Áno, aj nádej 
v nás už vymrela. Nádej, že budeme žiť život 
večný. Kto má veľa , chce viac. A iný nemá na 
chlieb. Hoci by rád žil.Rozdelil by sa aj s po

sledným kúskom chleba, lebo chudoba pozná 
lásku. Ale boháč nie. Nechce, aby mu ubudlo z 
bohatstva, čo neznačí nič. Myslí si, že je šťast
ný, lebo má bohatstvo, no mýli sa, chýba mu 
láska - láska pomôcť blížnemu. Žijeme v prepy
chu a v prepychu chceme aj zomrieť. Aké je to 
márnotratné heslo, heslo z úst márnotratného 
človeka, ktorý nevie žiť. Žije iba pre krásu, pre 
svoj vonkajší život. Nechce nazrieť do svojho 
vnútra, kde vládne nepokoj. Áno, nepokoj, 
možno sa pýtate prečo? Veď má všetko. Má 
všetko, po čom túži. Ale chýba mu to, čo vie dať 
¡ba človek spútaný a bitý ranou života. Chýba 
mu niečo^ čo človek niekedy zapiera, to niečo 
je život. Životná púť ošľahaná trpkosťou, púť 
nazvaná Láska k Bohu. Jana PAVÚKOVÁ

'P@irDy v ý c l ® i i ý ( s l
Podľa akých znakov poznať roztržitého 

človeka?
- Podľa toho, že zanedbáva veci Bohu milé, 

pretože prorok hovorí: "Povždy si kladiem Pána 
zoči-voči, a že je po mojej pravici, nezakolíšem 
sa" (Ž 15,8).

Čo je  to "komôrka" (Mt 6,6), do ktorej Pán 
radí vchádzať na motlidbu?

- Komôrkou obyčajne voláme prázdnu miest
nosť, do ktorej odkladáme to, čo si chceme 
starostlivo zachrániť, alebo do ktorej sa môže
me schovať podľa proroka: "Teda, ľud môj, vojdi 
už do svojich komnát a zavri za sebou dvere" 
(por. 1 z 26,20). Moc tohto prikázania vysvetľuje 
sám jeho predmet. Tu sa hovorí o tých, ktorí sú 
nemocní náruživosťou páčiť sa ľuďom. Preto, ak 
niekto trpí na tú náruživosť, dobre robí, keď 
odchádza na modlitbu do samoty dovtedy, kým 
si nezvykne nevšímať si ľudskú chválu a obracať 
svoje oči k samotnému Bohu ako ten, ktorý 
hovoril: "Hľa, ako oči sluhov sú na rukách svo
jich pánov, ako sú oči služobníc na rukách svo
jej panej: tak oči naše na Pánovi, Bohu našom, 
sú, pokým sa nezmiluje nad nami" (Ž 122,3). A 
keď niekto milosťou Božou sa očistí od tejto 
náruživosti, už prestáva preň byť potrebným 
skrývať dobro, ako to i sám Pán učí: "Mesto 
postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu 
nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na sviet
nik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Tak 
nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli

vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach" (Mt 5,14-16).

Ako sa modlí m ôj duch, ale môj rozum z 
toho nič nemá? (1 Kor 14,14).

- To je povedané tým, ktorí sa modlia nezro
zumiteľnou rečou, pretože hovorí: "Lebo ak sa 
modlím darom jazykov, modlí sa môj duch, ale 
moja myseľ ostáva bez úžitku" (1 Kor 14,14). 
Alebo keď sú slová modlitby nezrozumiteľné 
prítomným, rozum toho, ktorý sa modlí, nemá 
úžitok, nemá žiadny osoh. Keď prítomný rozu
mie modlitbe, ktorá môže byt užitočná tým, ktorí 
počúvajú, vtedy ten, čo sa modlí, má osoh po
lepšenia počúvajúcich. To isté sa vzťahuje i na 
každé prednesené slovo Božie, pretože je napí
sané: "Ale iba dobré, na potrebné budovanie" 
(Ef 4,29).

Pán nás učí modliť sa, aby sme neprišli do 
pokušenia, či sa máme modliť, aby sme ne
prišli do telesných utrpení, a keď  do nich 
vpadneme, ako ich znášať?

- Nerozlišoval druh pokušenia, ale všeobecne 
nariadil: "Modlite sa, aby ste neprišli do pokuše
nia" (Lk 22,40). Keď niekto do nich prišiel, má 
povinnosť prosiť Boha tiež aj o východisko z 
pokušenia, aby ho mohol pretrpieť, aby splnil 
slovo: "Kto vytrvá do konca, bude spasený (Mt 
24,13).

Z Pravidiel sv. Bažila Veľkého
(Pripravili baziliáni)
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Mária v dejinách spásy ľudstva
V mesiaci októbri budú naši ve

riaci uctievať Presvätú Bohorodič
ku modlitbou sv. ruženca. A práve 
táto skutočnosť dáva dobrú príle
žitosť k tomu, aby sme z hľadiska 
vieroučného dali vyčerpávajúcu 
odpoveď na túto otázku: "Aký výz
nam má Bohorodička a jej úcta 
pre spásu kresťanov?"
Význam Bohorodičky v dejinách 

spásy sa prejavuje predovšetkým 
v tom, že ako Matka Vykupiteľa 
bola vynikajúcim a bezprostred
ným nástrojom stelesnenia Syna 
Božieho. A keď my gréckokatolíci 
o Ježišovi na Vianoce spievame, 
"že je Slnkom pravdy" (tropar via
nočný), vtedy o Márii, Matke toho 
Slnka, máme hovoriť, že je svita
ním. Ale Mária okrem toho je Mat
kou milosti, t.j. začiatkom našej 
spásy a radosťou pre kresťanov, 
ako dosvedčujú slová našej úch
vatnej piesne: "Tvoje narodenie, 
Bohorodička, zvestovalo radosť 
celému svetu" (tropár na Narode
nie Bohorodičky). Pritom Mária 
svojou čistotou, svätosťou, po
slušnosťou, poníženosťou a ochot
nou láskou je navždy oduševne
ným príkladom pre kresťanov, le
bo je najvernejšou nasledovníč- 
kou Krista a jeho oddanou služob
nicou.

Tým, že Mária sa stala Matkou 
Syna Božieho, dostala z určitého 
hľadiska nekonečnú dôstojnosť a 
v dôsledku toho aj tá úcta, s akou 
ju zahrňujeme, predlžuje sa nejak 
do nekonečna, bez toho by sme 
pritom zabudli, že aj ona je tvorom 
a okrem toho, aby sa jej úcta ne
premenila na zbožťovanie. Okrem 
toho, že Mária sa stala Matkou 
Božieho Syna, následkom čoho aj 
ľudské plemeno sa preslávilo a 
nato sa človek postavil do nikdy 
nepominuteľnej blízkostí Boha. A 
pretože Krista, prameň nášho 
večného života, nazývala Bohoro
dička svojím Synom, stala sa aj

Matkou nášho večného života.
Okrem toho Bohorodička je naj

nápadnejším svedkom toho, že 
Syn Boží sa stal ozajstným člove
kom. A nám ľuďom táto skutoč
nosť pripomína, že v presvätom 
srdci Syna Božieho - Bohočloveka 
sa ukrýva nežná dobrota, podoba
júca sa dobrote Matky. A práve 
preto mariánska úcta 
v Cirkvi bola od po
čiatku až do našich 
čias prameňom po
vznesenia duší, očis
tením, dôverou a 
podivuhodným vý
kvetom ozajstného 
bohumilého kresťan
ského života. My po
známe mnoho takých 
ľudí, ktorí nemyslia na 
Boha a na spásu svo
jej duše a títo ľudia 
vdáčia Bohorodičke 
za to, že ich priviedla 
do ovčinca Kristovho 
- Cirkvi a na cestu ve
dúcu k Bohu a k več
nému životu. A práve 
v tejto skutočnosti je 
aj prameň toho, že 
naši východní sv. ot
covia, ako sú sv. Cyril 
Alexandrijský, sv. Ján 
Damascénsky a iní, 
dali Márii odvážne 
mená ako Bohorodička, Presláv- 
na, vždy Panna a Nepoškvrnená, 
čím chceli ešte viac vyjadriť jej ne- 
poškvrnenosť.

No Mária je aj pre pohlavie žen
ské najkrajšou hrdosťou a to pre
to, lebo práve jej zásluhou ženy 
dostali tú úctu, aká im podľa vôle 
Boha patrí. Ďalej Mária je najprí
ťažlivejším príkladom panenstva. 
A pre rodičov či pre matky je Má
ria najúchvatnejší príklad nasle
dovania.

Avšak Bohorodička aj pre mu
žov, či pre mládencov je Kráľov

nou čistoty a vždy oduševňujúcim 
rytierským ideálom - vzorom. A 
pre trpiacich ako Sedembolestná 
je nevyčerpateľným potešením a 
pre umierajúcich a pre hriešnikov 
je pevnou nádejou a úľavou.

Na základe uvedeného nie je 
div, že ozajstná kresťanská zbož
nosť od apoštolských čias, cez ka-

takomby, cez stredovek až po na
še časy s nevyčerpateľnou rozma
nitosťou či mnohotvárnosťou vždy 
uctievala Bohorodičku, lebo v ma
riánskej úcte kresťania vždy našli 
hojnú silu a pobádanie k nasledo
vaniu Krista. Veď mariánska úcta 
je svojráznym a poznávacím zna
mením aj pre našu gréckokatolíc
ku zbožnosť a okrem toho v 
ušľachtilých účinkoch je najbohat
ším pokladom. Vidíte, aký výdatný 
účinok má mariánska úcta pre ži
vot kresťanov.

o. Vladimír PETRAŠKO
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K fiT8 H a i
Výchova je najťažší a najväčší prob

lém, Nič nie je božskejšie nad výchovu. 
Rastliny zošľachťujeme pestovaním, 
človeka výchovou. Človek len výcho
vou sa stane človekom.

Kto chce vychovať človeka, musí ho 
predovšetkým v 
dobrom ku dob
rému vychovať.
Jedine človek je 
tou živou bytos
ťou, ktorú mu
síme vychovať 
tak, aby to od
povedalo jeho 
povolaniu. Ob
raz budúcnosti 
celého sveta, blaženosť človečenstva, 
závisí od výchovy. Dobrá výchova je 
základ (začiatok) zemských statkov, 
ktorému sa nemôže rovnať ani bohat
stvo (blahobyt).

Hlavnými činiteľmi výchovy sú: láska, 
autorita (vážnosť), dobrý príklad a nábož
nosť, ostatné je základ a opora výchovy. 
Dobré slovo a dobrý príklad sú najlepšími 
nástrojmi výchovy, dobrá vôľa a radosť sú 
jej najlepšími pomocníkmi.

Výchova je v najväčšom a najideál
nejšom ľudskom cítení zakorenený sku
tok. Neobmedzená (bezhraničná) lás
ka, trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť 
sú hlavnými faktormi výchovy.

Ak chceme správne vychovávať, mu
síme sa prispôsobiť individualite tých, 
ktorých vychovávame.

Výchova je veľmi dlhá reťaz, nie je v 
nej ani len jedno malé alebo necenné 
očko, naopak, každé očko je velké a 
dôležité. Náhoda v nej nemá miesta.

Výchova má byť kresťanského rázu, 
najhlavnejší jej cieľ nemôže byť iný, ako 
ňou získať taký náhľad (úsudok) a vôľu, 
ktorými by sme uprostred všetkých ne
restí života mohli vykonať Božiu vôľu.

Nemôže byť jediným cieľom výchovy 
inteligencia, ale i cnosť. Nie s mnohým 
učením a vedomosťami pôsobíme na 
našich chovancov, ale príkladom.

Výchova a zákonodárstvo sú pros
triedkom, ktorý ľudí robí dobrými. Vý
chova nech sa drží strednej cesty medzi 
realizmom a idealizmom. Je starý po
znatok, že človek má vlastne troch vy
chovávateľov: obkľučujúcu ho prírodu, 
osud a ostatných ľudí.

Vychovávať znamená človeka ešte 
neporušeného zachovať, pomáhať mu 
vo vypestovaní dobrých vlastností a ne
pokaziť to, čo Boh stvoril.

Výchova je  zumyseľnený vplyv na 
maloletých, aby boli schopní so svo
jou slobodnou vôľou a svojim i skutka
mi odzrkadliť podobizeň Boha vo 
vlastnom živote.

©  W (§ D C ® ^ B
Výchova je zumyselnený účinok 

vzdelaného človeka na ešte nevzdela
ného, čím podporujeme jeho samo- 
vzdelávanie.

Výchova je zumyselnený vplyv cudzej 
vôle na vôľu druhého, aby sa tento v 
určitom smere formoval.

Výchova je vec rodiny, odtiaľ vychá
dza a znova sa tam vráti.

Rodičia môžu svoje deti len tak vycho
vávať cieľaprimerane, keď študujú prak
tické otázky výchovy.

Čím svet bude starším, tým ťažšia 
úloha čaká na vychovávateľov, ale o 
to je  krajšou.

Výchovná práca a vyučovania je veľ
ká i ťažká úloha, ale silu i vôľu k nej 
môžeme čerpať z vlastného srdca. Pri 
výchove a výučbe nech je naším hes
lom: mravná vzdelanosť. Vychovávaj
me láskou k láske.

Výchova je príprava detského tela i 
detskej duše k životu, aby sa dieťa 
stalo pobožným, pracovitým, záko- 
noznalým a zákonocitlivým človekom. 
Ako si vychováme deti, tak pripravíme 
osud vlasti. Výchova len tak dosiahne 
svoj cieľ, keď zodpovedá požiadav
kám života.

Mgr. Jozef GAVLÁK

Ilustračná snímka

Pane!
To Ty si m! uzdravil oči, 
keď ma v mladosti oslnila tma.
Pane!
To Ty si mi vrátil dych, 
keď ma život pritlačil k múru.
Pane!
To Ty si nasmeroval môj zrak k výšinám,
keď s obľubou som hľadel dole do špiuy hriechu,
Pane!
To ja úbožiak som sa Ti ani nepoďakoval.
To ja Ťa denne bozkávam ako Judáš.
Ešte šťastie, že ako lotor sa Ti vyznávam.
A dnes Ti už za všetko dákujem.
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dáva svedectvo večného života a 
vzkriesenia. E ucharistia  spôsobu
je vzrast milosti a zmazuje denne 
nedokonalosti všetkých tých, kto
rí sa jej aktívne zúčastňujú.

Pre toto všetko Eucharistia je 
centrom každej Božej liturgie v 
akomkoľvek obrade Cirkvi. Je  
centrom i Liturgie sv. J á n a  Zlato
ústeho. Táto Božia liturgia sa  roz
deľuje n a  tri základné časti:

1. Proskomídiu
2. Liturgiu ohlásených
3. Liturgiu veriacich 
Táto naša  úvaha o Liturgii sv.

J á n a  Zlatoústeho nechce byť hl
bokým dogmatickým traktátom  a 
ani liturgickou štúdiou na  vysokej 
úrovni. Chce iba pomôcť mládeži 
lepšie prežívať Božiu liturgiu, ro
zumieť jej... Veríme, že aspoň 
čiastočne splní svoj účel.

(Pokračovanie)

o. Jozafát

‘T f C c C c c f ' t e ,

Vždy rád beriem do rúk útlu knižočku "Gréckokatolícka 
cirkev", ktorá vyšla v r. 1946 vo vydavateľstve Petra a ktorú 
napísal bl. pamäti biskup prof. ThDr. Vasiľ Hopko pri príleži
tosti výročia a z vďaky k 300-ročnému jubileu vzniku Užhorod- 
skej únie. V tomto dielku otca biskupa Hopku je veľa múdrych 
myšlienok, ktoré povzbudzujú a poúčajú a sú viac ako inoke
dy aktuálne aj dnes. Je potrebné pripomenúť, že 21. apríla 
uplynulo 90 rokov od narodenia tohoto nášho vzácneho cir
kevného hodnostára. Až do svojej smrti ostal verný svojej 
cirkvi a svojmu národu. Patril medzi predstaviteľov našej 
cirkvi, ktorého si gréckokatolícky ľud vysoko váži a s láskou 
na neho spomína.

Milujem svoj obrad - vyznáva sa biskup Hopko, lebo je tak 
krásny. Hoci sv. liturgia je božským dielom, je aj hlboko 
ľudská, lebo prosíme v nej o všetko, čo je pre človeka potreb
né. Prosíme v nej o pokoj, o ochranu pred nešťastím, modlíme 
sa za putujúcich, za strádajúcich a trpiacich. Modlíme sa za 
svojich najdrahších, za blízkych, za cirkevných a svetských 
predstaviteľov. A nezabúdame pritom odovzdať sa do rúk 
Presvätej, Prečistej, Preblahoslavenej, slávnej Vládkyni našej 
Bohorodičke a vždy Panne Márii. Kolko krásnych titulov, 
oslovení, kolko je v nich lásky k Matke Božej. A ďalej odovzdá
vame sa Kristu Bohu tak pokorne: Hospodi, pomiluj - Pane, 
zmiluj sa! Tak ľudský prosté, ale duchovne bohaté sú myšlien
ky otca biskupa Hopku aj na ďalších stránkach spomínanej 
knižočky o sv. liturgii, jeho vyznanie zo svojej lásky k nášmu 
obradu, k histórii našej cirkvi. Lebo taký bol náš Vladyka 
Hopko. Celý oddaný službe Bohu a Cirkvi. Takého si ho 
pamätajú naši veriaci. Sila jeho osobnosti, láskavý pohľad mi 
utkvel v pamäti, keď som so svojimi súrodencami v r. 1970 
prijímal z jeho rúk sviatosť birmovania. Napriek svojmu veku 
a pokročilej chorobe nás, deti, pevnou rukou značil znakom 
sv. kríža. Každému odovzdal na pamiatku obrázok Spasiteľa 
so svojím venovaním a podpisom. Krásne nezabudnuteľné 
okamihy. Vďaka, Bože, za tieto chvíle, za to, že to bol práve

Vladyka Hopko. Ten, ktorý nám necháva odkaz nad všetky 
najvzácnejší: Drahý národe, poznávaj svoju Cirkev, miluj ju .a 
ona ťa spasí.

Dr. Peter KRAJŇÁK
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Gréckokatolícka eparchia so sídlom v Prešove je  podľa farností 
druhou najväčšou (po Trnavskom rímskokatolíckom 

arcibiskupstve) katolíckou diecézou na Slovensku.

Rok Slovensko Rímskokatolíci Gréckokatolíci Pravoslávni

1950 3 442 317 2 623 200 225 500 8 000

1991 5 263 935 3 179 201 179 625 34 244

BOŽIA LITURGIA
Na Liturgii sv. J á n a  Zlatoúste

ho prežívame celú históriu našej 
spásy: od narodenia Ježiša  Krista, 
cez celý jeho život a  smrť na  kríži, 
vzkriesenie, zoslanie Svätého D u
cha...

Pred posvätením darov sa  spo
mínajú tie udalosti zo života Ježi
ša Krista, ktoré urobil, kým žil. 
Takto sa pripravujeme na  naj
hlavnejšiu časť Božej liturgie: po
svätenie svätých Darov (Preme
nenie). Pri posvätení Darov sa s tá 
vame účastníkm i Tajnej večere, 
utrpenia, sm rti n a  kríži, vzkrie
senia, nanebovstúpenia... Po po
svätení Darov uskutočnenia prí
sľubu: zoslanie Svätého D ucha 
na apoštolov a  cez n ich  obrátenie 
nevercov a  zjednotenie všetkých

ľudí do jedného Tela, do jednej 
Cirkvi.

Eucharistia a Sväté písmo sú  
základnými časťami každej Služ
by Božej. Prečo? V Eucharistii je  
prítomný Ježiš Kristus žijúci s te
lom a krvou, telom a dušou. Božia 
a  ľudská prirodzenosť. Vo Svätom 
písme je  tiež prítomný živý Ježiš 
Kristus - jeho slovo.

"Cirkev vždy m ala v úcte Božie 
písm a podobne ako sam otné telo 
Pánovo..." (II. Vatikánsky koncil 
DV 21)

Cez Eucharistiu sa osobne 
zjednocujeme s Ježišom Kristom. 
Tým, že všetci prijímame toto isté
ho Ježiša Krista. Ježiš Kristus 
zjednocuje všetkých kresťanov 
medzi sebou. Eucharistia nám
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Pat rón  mesta  Solún - rod i ska  sv. Cyr i l a  a Metoda

SV DEMETER - JEDEN Z PRVÝCH SVÄTCOV 
UCTIEVANÝCH NA SLOVENSKU

Východná cirkev si pripomína sviatok sv. 
Demetra mučeníka 26. októbra. Aj keďpod- 
ľa liturgického kalendára sa tento deň radí 
medzi dôležitejšie spomienky svätých, je  to 
tzv. prazdnik svjatoho s vsenočným, ktorý 
má teda predpísané svoje celonočné bdenie 
a litiu, osobitnú večiereň i utiereň. Zdá sa, 
že sa mu v našej cirkvi venuje dosť malá 
pozornosť. Je to možno aj preto, že slabo 
poznáme život tohto svätca a predovšetkým 
zabúdame na osobitný dôvod k jeho úcte 
práve na Slovensku a celkove u Slovanov.

Je pravdou, že presné historické údaje o 
sv. Demetrovi nám chýbajú, podobne ako je  
tomu u väčšiny iných ranokresťanských 
mučeníkov. Podľa niektorých historikov bol 
sv. Demeter diakonom, ktorý zomrel muče
níckou smrťou za čias cisára Diokleciána v 
meste Sirmium. Jeho úcta sa ale rozvinula v 
Solúne, kde boli prenesené jeho pozostatky 
a kde bol na jeho počesť postavený chrám. 
Sv. Demeter bol Solúnčanmi považovaný 
za patróna a ochrancu mesta pred nepriateľ
mi. Z tohto základu sa rozvinuli naskoršie 
legendy, ktoré už od 6. storočia opisujú jeho 
históriu.

Podľa týchto zbožných životopisov bol 
sv. Demeter synom rímskeho prokonzula v 
meste Solún. Jeho rodičia boli kresťanmi. V 
ich dome sa veriaci schádzali na modlitbu, 
v tajnej domácej kaplnke bol pokrstený aj 
Demeter. Po otcovej smrti bol Demeter po
zvaný na dvor cisára Maximiána. Keď tento 
spoznal jeho vojensko-administratívne 
schopnosti, ustanovil ho za prokonzula 
mesta Solún a celej provincie. Jeho hlavnou 
úlohou malo byť zabezpečenie obrany pred 
barbarmi a boj proti šíriacemu sa kresťan
stvu. Ale práve tento posledný cisárov prí
kaz Demeter nemohol a nechcel plniť. Práve 
naopak, vo svojej vysokej funkcii sa verejne 
prihlásil ku kresťanskej viere. Namiesto 
prenasledovania kresťanov sa dal do ohlaso
vania Krista a vyvracania pohanských blu
dov. Jeho správanie sa a príklad priviedli k 
obráteniu množstvá pohanov. Keď sa o tom 
dozvedel cisár, rozhodol sa osobne zasiah
nuť. Demeter pred jeho príchodom rozdal 
svoj majetok chudobným a pôstom a mod
litbou sa začal pripravovať na svoj ďalší 
osud. Keď sa aj na osobnú výzvu cisára 
odmietol zrieknuť kresťanstva, bol uvrhnutý 
do väzenia.

V tom čase Maximián usporiadal v cirku
se veľké hry. Ich hlavným hrdinom bol cisá
rov obľúbenec - gladiátor Lyj. Tento porážal 
všetkých súperov, ktorých mu vyberali spo
medzi kresťanských vojakov, V svojej pý
che vyzýval k súboju akéhokoľvek 
kresťana, aby hájil česť svojho Boha. Na 
túto jeho výzvu sa prihlásil mladý solúnsky

kresťan menom Nestor. Pred súbojom na
vštívil vo väzení Demetra a prosil ho o mod
litbu a požehnanie. Takto duchovne 
vyzbrojený zvíťazil v nerovnom boji. Toto 
víťazstvo posilnilo na duchu miestnych 
kresťanov a dodalo im odvahy. Cisár, ktorý 
nedokázal zniesť porážku svojho obľúben
ca, sa rozhodol popraviť víťaza Nestora a 
rovnako aj Demetra, na príhovor ktorého 
Nestor zvíťazil. Takto bol Nestor sťatý me
čom a Demeter bol vo väzení prebodnutý 
kopijou. Stalo sa to 26. októbra roku 306. 
Gréci, ale zvlášť východné slovanské náro
dy, si veľmi uctievajú mučeníka sv. Demet
ra. V minulosti ho považovali za svojho 
patróna a ochrancu najmä vojaci.

SU 
QEWETER

UEľBO
MCEHÍK

Na Slovensku siaha jeho úcta do cyrilo- 
metodských čias spolu s úctou pápeža sv. 
Klimenta. Dôvod je tu pomerne jednodu
chý. Sv. Demeter bol patrónom rodiska sv. 
Cyrila a Metoda a títo zaštepili úctu k nemu 
aj našim predkom. Dosvedčuje nám to aj 
Žitie Metodovo, kde sa píše o poslednom 
roku Metodovho života toto:

Potom odtrhol sa od všetkého zhonu a 
starosť svoju Bohu zložil, najprv však z 
učeníkov svojich vybral dvoch kňazov, 
znamenitých skoropiscov, preložil v 
krátkom čase všetky knihy Písma úplne, 
okrem kníh Makabejcov, z jazyka gréc

keho do slovienskeho, za osem mesiacov, 
od marca mesiaca do dvadsiateho šieste
ho mesiaca októbra. A keď skončil, dôs
tojnú vďaku a chválu Bohu vzdal za takú 
milosť a pomoc. A keď svätú a tajomnú 
obeť odbavil, oslávil pamiatku sv. Demet
ra.

Z tejto liturgickej oslavy sv. Demetra sa 
nám zachovalo deväť piesní kánona utieme, 
ako ukážka veľkomoravskej byzantskej li
turgickej tvorby plnej hlbokej duchovnosti 
a básnickej krásy. Autor - pravdepodobne 
jeden zo sv. bratov - tu vyspieval svoju 
lásku k vlasti a rodnému mestu:

Zem tvoja, ktorá vie o tebe, ó, slávny, že 
si ako nový Mojžiš zdolal modlársku lesť 
a že uvádzaš svojich ľudí do večných prí
bytkov, teba, blažený, dnes čestne uctieva 
a dôstojne oslavuje... Chváľa volaj oslav
né a jasne, Solún, a plesaj, lebo zažiaril 
roh mocný Demeter, jeho jasný sviatok.

Od prvých krokov až do posledných dní 
Metodovho života bolo účinkovanie sv. Cy
rila a Metoda a celej byzantskej misie vysta
vené útokom neprajníkov z radov 
latinského duchovenstva. Preto má svoj 
zmysel v kánone aj takáto veta:

Voláme k tebe, blažený. Zachráň nás, 
ktorí s vierou ospevujeme tvoj sviatok. A 
ešte ťa prosíme: Zachráň svojich služob
níkov od nebezpečenstiev, ktoré im teraz 
hrozia... Ó, múdry, prečo my, tvoji úbohí 
služobníci, jediní sme zbavení tvojej krá
sy a pre lásku k Stvoriteľovi, chodiac po 
cudzích zemiach a mestách, sme vystave
ní posmechu trojjazyčníkov a bludárov?

Zvlášť osobná, ba priamo dojímavá je 
spomienka na rodný kraj a chrám:

Múdry Demeter, ktorý žiariac, stojíš 
pred Božím trónom, nezabudni na nás, 
ale úctivo sa prihováraj za našu cudzi
neckú biedu... Vypočuj, ó, slávny, nás 
úbohých a zľutuj sa, lebo sme ďaleko 
vzdialení od tvojho chrámu a naše srdce 
dnes horí v našom vnútri a túžime, ó, 
svätý, po tvojom chráme...

Pred viac ako 1100 rokmi sa týmito slova
mi modlil k patrónovi svojho mesta sv. Me
tod, náš prvý arcibiskup a Učiteľ. Sv. Cyril 
a Metod, posilnený dôverou v nebeskú po
moc sv. Demetra, sa pustili ako sv. Nestor 
do boja s pohanstvom, neprajníctvom a ne
vedomosťou. Tento boj je  s istou obmenou 
aktuálny aj dnes, a preto sa aj my pri spo
mienke na sv. Demetra môžeme spolu s 
našimi vierozvestami modliť k nemu i k 
Presvätej Bohorodičke touto starobylou 
piesňou:

Od strašnej hmly a nevedomosti očisť 
nás, lebo ty miluješ vlasť, múdry Deme-

(Pokračovanie na 7. str.)
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O p u t o v a n í  o b r a z u  M a t k y  U s t a v i č n e j  P o m o c i
c

Na konci XV. storočia sa na Kréte 
obraz Matky Ustavičnej Pomoci stráca 
z pozornosti. Dodnes nie sú známe 
motívy a okolnosti tohto zmiznutia. Je 
však známe, že takéto prípady v tých 
časoch neboli vzácnosťou. Cez úze
mie východného cisárstva sa prelie
vala turecká záplava. Mestá sa jedno 
po druhom stávali korisťou nepriateľa. 
Z obavy pred moslimami boli najzná
mejšie obrazy vyvážané na západ, na 
bezpečnejšie miesta. Tým istým spô
sobom vyviezli Benátčania známy ob
raz, ktorý sa nachádzal v Katedrále 
Matky Božej - Kráľovnej Pokoja.

Obraz Matky Ustavičnej Pomoci 
"ukradol" istý krétsky kupec, vykoná
vajúci pravidelne obchodné cesty do 
Talianska. Nikto nie je schopný pove
dať, čo bolo príčinou tohto činu. Pri
púšťa sa, že ho k tomu nahovorili 
obyvatelia jedného z talianskych 
miest, ktoré medzi sebou boli rivalmi. 
Každé totiž chcelo mať niečo nezvy
čajné. Je takmer isté, že Boh si pre 
splnenie Božej vôle poslúžil kupcom. 
Kupec ukryl obraz medzi tovar a lodôu 
ho viezol do Talianska. Cestou sa za
stavil v rôznych prístavoch. Istého dňa 
sa strhla búrka a všetkým na lodi hro
zilo nebezpečenstvo. Tak námorníci

ECKKä
ako aj pasažieri sa začali modliť k Mat
ke Božej. Napriek pochybnostiam sa 
more utíšilo a všetci boli zachránení. 
Uznali to za znak zvláštnej ochrany 
Matky Ustavičnej Pomoci, ktorej obraz 
viezli so sebou. Po roku cesty sa ná
morníci doplavili k rímskemu pobrežiu. 
Do mesta vošli, nesúc zázračný obraz. 
Kupec najprv nechal obraz vo svojom 
dome, nemysliac na to, že by ho mal 
darovať niektorému z kostolov. Po is
tom čase ochorel a jeho zdravotný stav 
sa zo dňa na deň zhoršoval. Na konci 
života sa so slzami v očiach priznal, že 
obraz ukradol a prosil, aby pojeho smrti 
darovali obraz niektorému z kostolov. 
Totovyznanie vypočul priateľ, ktorýzlo- 
žilpatričnýsľubsplneniaposlednejvôle 
umierajúceho.

_ Udalosti však neprebiehali tak hladko. 
Žena kupca, očarená krásou obrazu, sa 
rozhodla, že si ho nechá. Uložila si ho 
do svojej spálne a závistlivo strážila, 
aby jej ho nikto nevzal. Ale napriek to
mu mala z času na čas výčitky svedo
mia a sama Matka Božia ju napomínala 
vo sne: "Ak nedáš obraz do niektorého 
z kostolov, zomrieš." Ale žena bola tvr
dohlavá a nechcela ani počuť o tom, že 
by mala obraz stratiť, aj napriek tomu, 
že dostala tvrdé upozornenie. Aj Ri

man, strážca kupcovho tajomstva, do
stal náležité poučenie. Nič sa však ne
dialo. "Niekolkokrát si odoprel mojej 
prosbe, aby bol obraz odovzdaný. Si 
neposlušný. Je potrebné, aby ťa vynies
li z tvojho domu. Potom iní nájdu hodné 
miesto pre mňa." Po niekolkých dňoch 
sa konal pohreb človeka, ktorý zložil 
slávnostne sľub, že odovzdá obraz nie
ktorému z kostolov.

Žena kupca nechcela ani naďalej 
ustúpiť. Nepresvedčila ju ani strata 
dvoch životov. Znova sa jej opakuje 
sen: Matka Božia sa domáha splnenia 
svojej vôle. Posluhuje si pritom dieťa
ťom, šesťročnou dcérkou tejto Riman
ky. Istého dňa, keď bola dievčina 
sama v izbe, v ktorej sa nachádzal 
obraz, zbadala, ako sa nad ňou sklá
ňa akási pekná pani a hovorí: "Choď a 
povedz svojej matke: Matka Ustavič
nej Pomoci vás upozorňuje. Pretože 
nechcete obraz darovať, zomriete." 
Dieťa sa poponáhľalo k matke a všet
ko jej porozprávalo. Ale matka zostala 
naďalej tvrdohlavá a nič ju nemohlo 
zmeniť. Keď sa večer cítila chorá, po
chopila svoju chybu. Darovala obraz 
do Kostola sv. Matúša.

27. marca 1499 bol obraz procesiou 
prenesený do Kostola sv. Matúša. A tu 
sa začína verejný kult Matky Božej s 
titulom Ustavičnej Pomoci, ktorej obraz 
bol vo Večnom meste nazývaný aj Ma
donou od sv. Matúša.

CENO, redemptorista

SV, DEM ETER. JEDEN Z PRVÝCH SVÄTCOV UCTIEVANÝCH N A  SLOVENSKU
(Pokračovanie zo 6. str.)

ter, a na svoj príhovor nám dopraj 
ospievať v dnešný deň tvoje jasné na
rodenie...

A ďalej:
Vieme Panna, že si prístavom pre tých, 

ktorí sa kruto trápia v horkosti života. 
Všetci ťa prosíme, Nepoškvrnená, aby 
sme našli vo viere našu útechu.

Vo väčšine súčasných zborníkov a mineí 
sa na deň sv. Demetra uvádza buď preklad 
gréckeho kánonu Theofanova, alebo nejaký 
iný, neskorší výtvor. Cyrilometodský kánon 
k sv. Demetrovi bol dlho zabudnutý, kým 
ho roku 1886 nepripomenul vo svojom kri
tickom vydaní Služebnyja Mineji1 slavista 
V. Jagič. Český predklad tejto dôležitej his- 
toricko-liturgickej pamiatky pripravil J. Va- 
šica2. Keďže obe tieto vydania sú širšej 
verejnosti len ťažko prístupné, uverejňuje
me ukážku staroslovienskeho textu kánona

k sv. Demetrovi podía vydania V. Jagiča a 
náš neoficiálny slovenský preklad3 v ná
deji, že po jeh o  eventuálnej textovo-jazy- 
kovej úprave a príslušnom schválení by 
mohol slúžiť ako liturgický text k utiemi 
sviatku sv. Demetra. Aj takáto zdanlivá 
drobnosť by mohla byť symbolickým vy
jadrením  našej túžby po skutočnom preží
vaní našej duchovnej spojitosti so sv.

Cyrilom a M etodom, s týmto dedičstvom 
otcov. o. Cyril VASIĽ, SJ

'(Pokračovanie v budúcom čísle)

1. V. JAGIČ, Služebnyja Mineji, Peterburg 1886,179- 
190.

2. J. VAŠICA, Literárni památky epochy velkomorav- 
ské, Praha 1966, 120-124.

3. Pri preklade sme sa opierali o Vašicov český pre
klad a v niektorých prípadoch aj o kritický aparát a 
poznámky, ktoré uvádza V. Jagič vo svojom vydaní.

Chrámy a b jif in ty  sv, Demetra v presovsfoj eparcíii
BUKOVCE, okr. Svidník (1891), HANIGOVCE, okr. Prešov (1862), HRABSKÉ, 

okr. Bardejov (1822), KORUNKOVÁ, okr. Svidník (1820), MALÉ STAŠKOVCE, 
okr. Svidník (1903), MATIAŠKA, okr. Vranov nad Topľou (1808), MEDVEDIE, okr. 
Svidník (1903), NIŽNÝ MIROŠOV, okr. Svidník (1926), OBRUČNÉ, okr. Stará 
Ľubovňa (1892), PORÁČ, okr. Spišská N ová Ves (1776), REGETOVKA, okr. Bar
dejov (1893), ROVNÉ, okr. Svidník (1782), ROZTOKY, okr. Svidník (1848), STAŠ
KOVCE, okr. Svidník (1903), SVETLICE, okr. H um enné (1768), ÚDOL, okr. Stará 
Ľubovňa (1889).
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IJbliansko - uličské stretnutie mládeže

Tvoje srdce Ježiš bije, 
aby sme m y mohli žiť, 
a  preto nedopusť, 
by nás dali svetské veci pokoriť.
Tvoje srdce, Ježiš, 
je  cestou našej spásy, 
ďakujeme, že si nám ho dal, 
ako dôkaz tvojej lásky.

Vlasta ŠVEDOVÁ

Deň 9. august 1994 bol pre nás, mládež z celej ubliansko - 
uličskej doliny, veľmi radostným dňom. V tento deň sa konalo už
2. stretnutie mládeže s pomocným biskupom Mons. Milanom 
Chauturom, CSsR, tentoraz v Ubli.

Stretnutie sa začalo mládežníckou sv. liturgiou, ktorú slúžili o. 
Peter Vansač, o. Miroslav Bartoš, o. Peter Geletka, o. Slavomír 
Čekan a o. Ivan Saraka. Sv. liturgie sa mal zúčastniť aj otec 
biskup, ale neodkladné záležitosti mu to nedovolili.

Po skončení sv. liturgie sme sa všetci odobrali na Michajlovské 
chatky, kde sme túžobne očakávali príchod biskupa. Privítali sme 
ho búrlivým potleskom s úsmevom na tvárach.

Stretnutie pokračovalo rôznymi športovými hrami. Z každej 
farnosti sa vytvorili družstvá chlapcov a dievčat, ktoré potom 
medzi sebou súťažili vo volejbale a futbale. Príležitosť zahrať si s 
mladými futbal nenechal ujsť ani otec biskup.

O 12.00 hodine sme sa spoločne pomodlili modlitbu a zaspie
vali Anjel Pána všetkým tak dobré známu a obľúbenú mariánsku 
pieseň Čakajú ťa nástrahy.

Otec biskup nám pripomenul zmysel nášho stretnutia, ktoré má 
dopomôcť k obnove viery u ľudí, najmä mladých ľudí, v najvý
chodnejšej časti našej republiky, lebo práve táto oblasť bola po 
násilnej pravoslavizácii pomerne zanedbávaná. Kedže sme

územne dosť dáleko od centier náboženského života, aspoň 
takouto formou sa môžeme duchovne povzbudiť a nabrať síl do 
ďalšieho života.

Po desiatku sv. ruženca a mládežníckych piesňach sme sa 
pripravovali na obed. Pán Boh zaplať tetám kuchárkam za dobrý 
guláš, ktorým sme sa posilnili, aby sme mohli ďalej pokračovať v 
loptových hrách a vzájomných rozhovoroch.

Porozprávať a zaspievať si spolu s otcom biskupom bolo veľ
kým potešením najmä pre tých najmenších.

Pri rozlúčke na tvárach nás všetkých nebolo vidieť smútok, ale 
skôr vďaku a hlavne túžbu stretnúť sa aj na budúci rok, a pokiaľ 
to bude možné, rozšíriť naše stretnutia na viacej dní.

Srdečná vďaka patrí najprv Pánu Bohu, potom otcovi biskupovi, 
ktorý si našiel uprostred svojich povinnosti čas aj pre nás, o. 
Petrovi Vansačovi, ktorý celé stretnutie pripravil, všetkým kňa
zom a samozrejme tým, ktorí sa na ňom zúčastnili a po celý čas 
vytvárali príjemnú atmosféru. M.Č. Ubľa

Ilustračná snímka

Také a podobné témy dostávajú žiaci na 
školách na začiatku školského roku. A j ja 
by som chcel prostredníctvom nášho ča
sopisu Slovo opísaťniekolko svojich zážit
kov, ktoré som zažil mimo aj počas 
prázdnin.

I keď nárok na prázdniny už nemám, už 
šiesty mesiac som doma ako nezamest
naný a to nielen ja, ale aj niekolko ďalších 
tisíc východniarov. Pred očami mám stále 
zmiešaný pocit, keď pred pár mesiacmi 
naši čelní predstavitelia kráčali s ústavou 
v ruke a s úsmevom na tvári. Lenže tento 
úsmev nepriniesol zatiaľ veľa zvláštneho 
pre nás pracujúcich na našom východ
nom Slovensku.

V humenskom chráme otec dekan Kor- 
manik v závere mesiaca júla oznámil, že 
od 1. augusta sa začne v chráme týždeň 
duchovnej obnovy pre rodiny. Po celý týž
deň slúžili sv. liturgie postupne otec špiri- 
tuál Šarišský z Prešova, duchovný otec zo 
Sopkoviec, z Čabín, zo Strihovca. V pia
tok k nám zavítal otec biskup Mons. Milan 
Chautur, ktorý vo svojej kázni o rodine 
pripomenul aj význam prvého piatku. Prí
tomnosť hodnotných kazateľov počas tej

» y ” # ^  /  v- ,

to týždennej duchovnej obnovy zanechalo v 
nás veriacich veľa dobrého a hodnotného.

Ďalším mojím krásnym zážitkom bola 
odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej
v Snine v rímskokatolíckom kostole. O 
9.00 hodine na nádvorí slúžil gréckokato
lícku sv. liturgiu mladý novokňaz zo Stakčí-

na a v kázni nám veľa hodnotného pove
dal otec I. Saraka. O pol jedenástej bola 
sv. omša. Bolo to krásne, keď dva katolíc
ke obrady v jednom meste vedia spolu
pracovať a ako sme sa dozvedeli, takto 
spolupracujú už niekolko rokov. To boí 
môj druhý, krásny prázdninový zážitok.

Medzi ďalší zážitok, ktorý mi dlho os
tane v pamäti, je  Klokočovský odpust. 
Hodnotných a poučných slov otca bisku
pa M. Chautura v sobotu a v nedeľu ako 
aj otca Ištvanika zanechalo v tisícoch ve

riacich veľa poučného, len aby sme to 
vedeli zúžitkovať

Velkú radosť sme mali zo sv. liturgie, 
ktorú slúžil otec biskup so siedmimi novo- 
kňazmi. Po tejto sv. liturgii ich otec biskup 
poprosil, aby nám udelili svoje novokňaz- 
ské požehnanie. A veru, dostať naraz po
žehnanie od siedmich novokňazov, to sa 
tak často nestáva.

Príjemným spestrením tejto sobotňajšej 
odpustovej slávnosti vo večerných hodi
nách bolo, keď si otec biskup spolu so 
siedmimi novokňazmi sadol pred veria
cich a poprosil ich, aby rad radom každý z 
nich o sebe niečo povedal: o svojej rodi
ne, o škole, o štúdiu na teologickej fakulte 
a nakoniec o vysviacke a farnosti, kde sú 
správcami fary.

Ozaj, bola to veľmi hodnotná myšlienka 
takéhoto stretnutia novokňazov s veriaci
mi. Podľa ich slov sme zistili, že títo mladí 
novokňazi prešovskej gréckokatolíckej 
diecézy sú vo vinici Pánovej od Vyšného 
Nemeckého cez Košice až po Kapišovú.

Tí siedmi novokňazi nám urobili radosť. 
Bolo to pekné, vďaka vám za to, otec 
biskup. Jozef M ATT A
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Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy Mons. Milan Chautur, CSsR

bám iných, lebo vie, že on je slabý, a 
pretože je tolerantný, vie aj uznať prob
lém, chybu.

•  Ako sa má zachovať dospelá dcéra a 
syn, keď sa rodičia hádajú a viem, že iba 
jeden z nich má pravdu?

— Keby dospelý syn či dcéra vstúpili do 
hádky svojich rodičov, vždy dostanú od
poveď: "ty buď ticho, nemáš čo do toho 
hovoriť a pod. "Môže to byť aj pravda, že 
hádku rodičov nevnímaš práve tak, ako ju  
vnímajú oni. Oni totiž majú za sebou spo
ločný život a niektoré veci nemusia byť 
zrejmé a jasné. V tomto prípade nemôžeš 
si byť úplne istý tým, že vieš, ktorý z rodi
čov má pravdu. Keď však vieš na 100%, 
potom si toho rodiča, ktorý nemal pravdu, 
niekedy všimni bližšie a to tak: si dospelý, 
ste pri obede a či pri večeri sami, nadhoď 
problém predchádzajúcej hádky. A po
vedz otec, mama, prečo si v tej veci takto 
reagoval, takto reagovala? Ja som celý 
ten problém sledoval(a) a mne sa to nepá
či z toho dôvodu. Dospelá dcéra, dospelý 
syn môže komunikovať, ale nie s obidvo
ma rodičmi naraz a to preto, aby jedného 
pred druhým nezhadzoval, alebo aby sa 
nepridával k jednému alebo k druhému. 
Môže komunikovať osobitne a jednodu
cho napomenúť toho, o ktorom si myslím, 
že urobil chybu. Treba sa ale modliť, aby 
sme boli v tej veci veľmi obozretní. -r-

8 &GM0
KUPON

•  Ktorá vlastnosť človeka je prvoradá v 
manželstve?

— To, že láska tvorí základ manželstva, 
je samozrejme, ale povedal by som, že 
skromnosť, tolerancia, ohľaduplnosť sú tri 
požiadavky vyplývajúce z jednej vlastnos
ti rozvetvené do troch konárov. Človek, 
ktorý je skromný, je aj tolerantný voči chy-

Radosť 
pre radosť

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 
podujatia - Radosť pre radosť. Čakali 
sme, že bude mať väčší ohlas, ale aj tí 
44, ktorí objednali časopis Slovo, urobili 
trojnásobnú radosť sebe, nám i našim 
novým odberateľom.

Uvedieme aspoň jeden list od našej 
novej odberatelky p. Ferančíkovej, kto
rá vyjadruje svoju vďačnosť:

"Vefrni pekne Vám ďakujeme. Niekto, 
koho zatiaľ nepoznáme, nám objednal 
Váš týždenník.

S prianím všetkého dobrého, úprim
ným pozdravom nielen od nás, ale i od 
spolupracovníkov a občanov našej tat
ranskej osady

Vaši Ferančíkovci"
Ako sme Vám sľúbili, odmenou za 

preukázanú radosť je zájazd, ktorý zís
kava: Magdaléna Gambošová z Kaluže 

T'to desiati z Vás dostanú peknú kni
hu:

Michal Lazor z Jánoviec, Darina Ko- 
váčová z Bratislavy, Mária F9rančíková 
z Vranova N/T, Ing. Mária Zubková z 
Nižného Hrabovca, Mária Husivargová 
z Vranova n/T, I. Bugirová z Ko|íc, Im
rich Benický z Palina, Marianna Čurmo- 
vá z Michaloviec, Viliam Oreský z 
Michaloviec, Mária Trenčánová z Pre- 
šoya

Účastníkom akcie Radosť pre radosť 
srdečne blahoželáme a spolu s Vami si 
myslíme, že vždy je krajšie dávať, ako 
prijímať. -r-

OPRAVA — V čísle 16/94 v tajničke 6.2, 
bola nesprávne v druhom riadku vyzna
čená podtlač pre vylúštenie. Správne 
mala byť podtlač v druhom políčku a nie 
v prvom. Ďakujeme. -r -

Meno .. 

Adresa

Myšlienka
(Zápis od neho na Eiffelovej veži v Paríži) 
''Od muža, ktorý vo svojom vnútri pre

chováva hlbokú úctu ku všetkým inžinie
rom, prevdaže: na prvom mieste ku 
Najvyššiemu z nich, totiž k Bohu."

1 

2
3
4
5
6 
7

Legenda

Snímka J. STRAUCH

1. Výklad biblie
2. Desatoro
3. Starozákonné meno (ten, ktorý zboril 

Bálov oltár)
4. Názov mesta, kde sv. apoštol Pavol 

napísal tunajším kresťanom viacero listov
5. Jedna zo žien pod krížom podľa Mk 

15,40
6. Modlitba, ktorú nás naučil Pán
7. Svätodušné sviatky

Radosť z daru
Podávať pomocnú ruku tým, ktorí ju potre

bujú, je v súčasnosti už chlebom každoden
ným. Na každom kroku sa stretávame s 
vystretou rukou. Ak pomoc potrebujú nevin
né deti, rastúce bez mamy a otca, je pomoc
ná ruka vítanejšia ako vítaná.

Presvedčila sa o tom i Monika Tančáková, 
autorka knihy Príbeh spod litmanovskej hory, 
s podtitulom Bocian, bocian, dones mi ma
mu. Výťažkom z predaja svojich kníh sa roz
hodla podporiť opustené deti z Detského 
domova v Štóse. Pre potreby ich výchovnej 
činnosti, po dohode s hlavnou sestrou Mar
tou Sorgerovou, Monika Tančáková zakúpila 
dvojkazetový rádiomagnetofón a rádioprijí
mač. Do užívania bol odovzdaný 22. augusta 
t.r._

Že sa radosť z daru pri odovzdávaní stočila 
k slzám dojatia, už ani hádam netreba dodá
vať.

Pri tejto príležitosti autorka knihy Príbeh 
spod litmanovskej hory, Monika Tančáková, 
ďakuje všetkým, ktorí si spomínanú knihu 
zakúpiii, lebo tým zároveň pomohli doplniť 
vybavenie Detského domova v Štóse a po
dieľajú sa na vzájomnej radosti z daru. (ľn)
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Jazykovedci odhadujú, že na celom svete je viac ako tritisíc jazykov. 

V minulom roku bolo Sväté písmo preložené do 44 nových jazykov. 
Celkový počet jazykov, do ktorých bola preložená aspoň časť Svätého 
písma, tým vzrástol na 2062.

V Európe sú biblické texty vydané v 189 jazykoch. Existujú snahy 
preložiť Sväté písmo aj do troch umelých jazykov, predovšetkým do 
esperanta.

Úloha  Ci rkv i  v súčasnost i  - r e e v a n j e i i z á c i a  s po l o č n o s t i

NOVÍ BISKUPI GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

V súlade s Božím plánom

Po návrate z dovolenkového pobytu v 
severotalianskom Valle dAosta s výhľadom 
na zasnežený vrchol najvyššieho európskeho 
končiara Mont Blanc zúčastnil sa pápež Ján 
Pavol II. v nedeľu, 28. augusta na stretnutí s 
veriacimi a pútnikmi zhromaždenými na ná
dvorí pápežského sídla v Castelgandolfe. V 
príhovore k nim sa vrátil k dôležitej téme o

rodinnej ustanovizni, kde zdôraznil všeobec
né vyhlásenie o ľudských právach, v ktorých 
sa rodina predstavuje ako prirodzený a zá
kladný činiteľ spoločnosti.

31.8. na stredajšej generálnej audiencii, 
ktorá bola v Aule Pavla VI. za účasti počet
ných skupín pútnikov z mnohých krajín sve
ta, venoval Svätý Otec svoj prejav mládeži. 
Označil ju za nádej Cirkvi. Zdôraznil velko- 
dušnosf a privilegovanú účasť mladých na 
živote a úsilí Cirkvi, ako na zrode lepšieho 
sveta. Veď v mnohých krajinách predstavuje 
mládež polovicu obyvateľstva a často aj po
lovicu Božieho ľudu týchto krajín.

V príhovore k veriacim, zhromaždeným 
na nádvorí v Castelgandolfe v nedeľu, Ján 
Pavol II. sústredil svoju pozornosť na Medzi
národnú konferenciu o populácii a rozvoji, 
ktorá sa začala v pondelok, 5. septembra z 
podnetu Organizácie Spojených národov. 
Vyjadril nádej, aby z toho veľmi dôležitého 
zhromaždenia vyšli usmernenia stotožňujú
ce sa so skutočným dobrom ľudstva.

Je zaiste zásluhou tohto podujatia, že sa 
sústredila pozornosť vlád krajín a verejnej 
mienky na jeden z velkých problémov budú
cich desaťročí. Ide o problém vyvierajúci aj 
zo skutočnosti, že svetová populácia značne 
rastie, najmä v rozvojových krajinách, zatiaľ 
čo sa stále prehlbuje rozdiel medzi blahobyt
nými spoločnosťami a množstvom chudob
ných. Káhirská konferencia sa stáva 
historickou príležitosťou orientácie medziná
rodnej politiky a hospodárstva na dosiahnu
tie zmenšenia tohto protikladu.

Svetoznámy obraz Posledná večera 
od Leonarda da Vinei (1452 - 1519) v 
milánskej bazilike "Santa Maria délle Gra- 
zie" sa dálej reštavruje. Podľa údajov ge
nerálneho riaditeľa talianskeho Úradu 
pamiatkovej starostlivosti Francesco Si- 
sinni bola doteraz zreštavrovaná sotva 
polovica diela. Po ukončení letných me
siacov sa plánuje ďalšia reštavrátorská 
fáza. Potom už nebudú môcť návštevníci 
uvidieť Poslednú večeru po celých päť 
mesiacov. (M.R.)

Vatikánsky  
veľvyslanec v Izraeli

Jeruzalem - Prvý vatikánsky veľvysla
nec v Izraeli v histórii vzájomných vzťahov 
prednedávnom odovzdal svoje poverova
cie listiny izraelskému prezidentovi Ezero-
vi Weizmanovi. Oznámila to agentúra 
REUTER. Monsignor Andrea Cordero 
Lanza Di Montezemolo prevzal oficiálne 
svoj úrad dva mesiace po tom, ako Izrael 
a Vatikán nadviazali úplné diplomatické 
styky. (KN)

Vyučovanie náboženstva 
na gruzínskych školách

Gruzínsko zaviedlo, ako prvá krajina bý
valého ZSSR, od septembra t.r. vyučovanie 
náboženstva na školách. Oznámilo to s od
volaním sa na hovorcu Rádia Vatikán. Aj 
keď v popredí bude stáť pri "náboženskej a 
kultúrnej výchove tradičné pravoslávie, 
zohľadnené budú aj iné kresťanské viero
vyznania a islam". Svoju radosť z tejto 
iniciatívy vyjadril po návšteve prezidenta 
Ševarnadzeho patriarcha llia II.

(KN)

Pokus o prevelenie našej gréckokato
líckej cirkvi v rámci akcie "P" - pravoslavi- 
zácie pod právomoc moskovského 
patriarchátu na tzv. "sobore" 28. apríla 
1950 v Prešove predchádzala likvidácia 
podlá Moskvou pripraveného scenára v 
iných krajinách. Na Ukrajine sa to stalo v 
Lvove 8.-9. marca 1946, v Rumunsku v 
Alba Júlii dňa 21. októbra 1948 a na Pod
karpatskú v Mukačeve dňa 28. augusta 
1949. Výsledky "manifestačného" precho
du na pravoslávie boli všade rovnaké - 
väznenie biskupov a kňazov, vyhnanstvo, 
nútené práce, prenasledovanie veriacich 
a - prevzatie chrámov promoskovskou 
pravoslávnou cirkvou.

Gréckokatolíci v Rumunsku sa mohli 
legalizovať až po zvrhnutí samovládcu

Ceausesca. Na čele rumunskej gréckoka
tolíckej cirkvi bol doteraz osemdesiatdva- 
ročný Alexandru kardinál Todea. Za 
biskupa bol vysvätený tajne v roku 1950, 
ale hneď o dva mesiace bol odsúdený za 
velezradu na doživotné väzenie. Je prav
dou, že v roku 1964 ho z väzenia prepus
tili, ale bol pod stálym policajným 
dozorom. V roku 1990 ho Svätý Otec Ján 
Pavol II. vymenoval za arcibiskupa Faga- 
rasu a Alby Júlie a v roku 1991 za kardi
nála.

V súčasnosti dostala Gréckokatolícka 
cirkev v Rumunsku nové vedenie. Po od
stúpení ťažko chorého kardinála Todea, 
ktorý je symbolom heroizmu rumunských 
gréckokatolíkov, sa novou hlavou ťažko 
vyskúšanej cirkvi stal bislup Lucian Mure-

san, ktorý prevzal správu arcidiecézy Fa- 
garas a Alby Júlie so sídlom metropolitu v 
Blaji. Biskup Gheorghe Gutia z Cluj-Cher- 
la, ktorý zastupoval chorého kardinála To
dea, bol vymenovaný za titulárneho 
arcibiskupa.

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval aj 
troch nových gréckokatolíckych biskupov: 
loana Sisteana za biskupa do Maramu- 
res, Virgila Bercea za pomocného bisku
pa pre Fagaras a Alba Juliu a Alexandru 
Mesiana za biskupa-koadjutora pre epar- 
chiu Lugoj.

Jednou z hlavných úloh Gréckokato
líckej cirkvi v Rumunsku je postupná nor
malizácia cirkevného života a 
reevanjeiizácia rumunskej postkomunis- 
tickej spoločnosti. /pk/
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SYMPÓZIUM KANONICKÉHO PRAVA
V kňazskom seminári biskupa Jána Voj- 

taššáka na Spišskej Kapitule v Spišskom 
Podhradí sa už po štvrtýkrát v dňoch 22, - 26. 
augusta 1994 konalo sympózium kanonické
ho práva, ktorého usporiadateľom je Metro
politný cirkevný súd v Trnave spolu s 
Teologickým inštitútom Rím. kat. CMBF - UK 
Spišská Kapitula a Slovenskou spoločnos
ťou kanonického práva.

Sympózium sa konalo za účasti J.E. Mons. 
Jána Sokola, arcibiskupa trnavského a met
ropolitu slovenského, a takmer všetkých sí
delných biskupov Slovenska. Tohtoročné 
zasadanie malo výrazný medzinárodný cha
rakter s účasťou popredných odborníkov v 
kanonickom práve. K najvzácnejším hosťom 
zo zahraničia patril J. E. František kardinál 
Macharski z Krakova, Prof. Dr. Carl Gerold 
Fürst z univerzity vo Freiburgu, Prof. Mons. 
Dr. Hugo Schwendenwein z univerzity v Gra- 
zi, Prof. Dr. Wanaty Zubert, OFM, z Katolíc
kej univerzity v Ľubline.

Pozdravné telegramy účastníkom sympó-

zia poslal Svätý Otec Ján Pavol M., J.E. Jozef 
kardinál Tomko. J. E. kardinál Páškaj z Ma
ďarska, J.E. arcibiskup Vlk z Prahy a J.E. 
arcibiskup Graubner z Olomouca. Nosné 
prednášky odborného programu tohtoročné
ho sympózia predniesli ako každý rok naši 
vzácni hostia z vrcholných súdnických inšti
túcií Cirkvi a to J.E. arcibiskup Mons. Zenon 
Grocholewski z Apoštolskej signatúry v Rí
me, J.E. Mons. Mário Francesco Pompedda, 
náš spišský rodák, sudca rímskej róty Mons. 
Daniel Faltín a J.E. Mons. Doc.PhLic. Vladi
mír Filo.

Hlavnými témami prednášok boli otázky 
nedostatku manželského súhlasu a to z prí
činy omylu a z príčiny podvodu. Vysoko od
borný a pracovný charakter sympózia bol 
opäť velkým prínosom v ťažkej a zodpoved
nej práci sudcov našich prvostupňových die
céznych súdov, ako aj odvolacieho 
druhostupňového metropolitného súdu v Tr
nave. Našu prešovskú diecézu reprezento
val na sympóziu náš sídelný biskup Mons.

Ján Hirka spolu so svojím súdnym vikárom 
Mons. Doc. ThDr. Vladimírom Poláčkom a 
ďalšími piatimi členmi nášho diecézneho sú
du.

Odbornému programu sympózia predchá
dzala koncelebrovaná svätá omša na Ma
riánskej hore v Levoči a tiež v každý rokovací 
deň, pričom otcovia biskupi zdôrazňovali, že 
bez Božích aktivít z tejto práce by zostal len 
čistý legalizmus.

K výbornej pracovnej, ale i spoločenskej 
atmosfére prispela nemalou mierou dobrá 
organizácia sympózia, kultúrny program 
speváckeho chlapčenského zboru z Fran
cúzska so svojím repertoárom chrámových 
piesní a nakoniec i spoločenské posedenie v 
záhrade kanónie.

V. sympózium r. 1995 sa plánuje uskutoč
niť v dňoch 21. - 25. augusta a bude venova
né administratívnym právam v Cirkvi.

Vďaka Bohu za toto významné a vydarené 
podujatie na poli nášho cirkevného súdnic
tva. o. RNDr. Jozef VOSKÁR

V uplynulých dňoch sme navštívili veľké pút
nické miesto na Slovensku - Marianku. Toto 
miesto sa stalo dôstojným stánkom duchovnej 
pohody a osvieženia nielen našich veriacich, ale 
i zo zahraničia. Viac o tom nám porozprával 
generálny predstavený Kongregácie bratov Te
šiteľov páter Viliam František Valá.

Z jeho slov sa dozvedáme, že práve starý 
pavlínsky kláštor sa má zrekonštruovať do pô
vodného stavu. Budova by mohla slúžiť na 
duchovné cvičenia, semináre, sympóziá. Mala 
by mať miestnosti na krátkodobé ubytovanie 
návštevníkov. Väčšie miestnosti by sa použí
vali na prednášky a výstavy.

Kedy sa tu v Marianke konajú púte? - pýta
me sa predstaveného kláštora. - Od 13. októb
ra 1990 sa v každú sobotu pred druhou

nedeľou v mesiaci koná mesačná púť. Modlí
me sa za upevnenie vo viere, za duchovné 
povolania, za obnovu Cirkvi a za mier vo 
svete.

Púť sa začína popoludní o 15.00 hodine a v 
zime o 14.00 hodine. Pri Lurdskej jaskyni má 
krátky program mládež. Potom je sprievod do 
kostola, kde je modlitba sv. ruženca a svätá 
omša. Prichádzajú sem pútnici z Bratislavy a 
okolia, ale aj zďaleka. Ba i naši otcovia biskupi
- hoci sú veľmi zaneprázdnení - nájdu si čas, 
aby sa na tomto svätom mieste s Božím l’udom 
pomodlili.

Ďalej nás zaujímalo, ako je to s podmienka
mi prijatia do rehole bratov Tešiteľov. U kan
didátov na kňazskú službu sa vyžaduje úplne 
stredoškolské vzdelanie s maturitou. Po troj

mesačnej príprave sa obliekajú do reholného 
rúcha a konajú noviciát jeden rok. Po skončení 
noviciátu skladajú dočasné sľuby a študujú 
filozofiu a teológiu na niektorej fakulte u nás 
doma alebo v zahraničí. Po ukončení teologic
kých štúdií skladajú doživotné sľuby a prijí
majú kňazské svätenia. Bratia laici pomáhajú 
kňazom a vykonávajú práce podľa schopností 
a potrieb Kongregácie Tešiteľov. Do noviciátu 
môžu byť prijatí po dovŕšení osemnásteho ro
ku života. Kongregácia môže prijať ročne šty
roch bohoslovcov.

A kde sa môžu záujemcovia o toto štú
dium prihlásiť? Na adresu:
Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethseman - 

900 33 Marianka.
Mgr. Jozef GAVLÁK

NEPRETRŽITÁ KONTINUITA SLOVANSKEJ LITURGIE
OD SV. METODA PODNESDenník Slovenská republika (utorok, 6. 

septembra 1994) priniesol dlhší článok Dr. 
Štefana Ujhelyiho (spracoval mpo) pod ná
zvom Odkaz patrónov Európy a Slovensko, 
z ktorého vyberáme:

Z histórie byzantskej liturgie treba zdô
razniť, že z terajšieho územia Slovenska po 
smrti sv. Metoda nevyhnali všetkých kňa
zov pre používanie slovanskej liturgie. 
"Hlavný nápor proti staroslovienskej litur
gii sa viedol v centre Veľkomoravskej ríše, 
na Morave a v Nitrianskom kniežatstve. Ale 
nie všetci domorodí duchovní odišli za hra
nice vlasti. Preto aj sloviensky bohoslužob
ný jazyk, utajený na odľahlých miestach, sa 
zachoval" (Miškovič). Zánik Veľkej Mora
vy v roku 906 teda automaticky nezazname
nal aj zánik cirkvi. "Východné Slovensko a

s ním homatejšie oblasti stredného a severo
východného Slovenska žili po rozpade Veľkej 
Moravy svojím vlastným životom takmer ce
lé tri storočia" (Kučera).

Jestvovanie slovanského kresťanstva je 
preukázané ešte aj v začiatkoch uhorského 
štátu (najstaršie maďarská literárna pamiat
ka Halotti beszéd je závislá na byzantsko-

slovanskomtrebniku). V 13.storočí v Spiš
skej Kapitule Jakub a Lukáš boli praepositi 
Graeco Ritui addicti. Pápež Inocent IV. vydá
va v roku 1243 bulu, v ktorej potvrdzuje, že 
povolenie Hadriana II. a Jána VIII. slúžiť celú 
liturgiu v jazyku slovanskom, zostáva naďalej 
v platnosti. Pápež Lev X. vydáva 16. 5. 1521 
slovanskému kresťanstvu v Uhorsku svedec
tvo pravej viery a berie ho pod ochranu.

Vyššie uvedené skutočnosti sú hlavnými 
historickými dokladmi, že slovanská boho
služba na území bývalej Veľkej Moravy a te
rajšieho Slovenska má nepretržitú kontinuitu 
od smrti sv. Metoda až dodnes. Navyše ide o 
cirkev podliehajúcu pápežovi.
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V duchu evanjeliovej pravdy "Boh poslal anjela 
k Panne zasnúbenej Jozefovi a meno Panny bolo 
Mária" niesla sa tohtoročná odpustová slávnosť v 
Lutine, ktorá začala v sobotu 27. 8.1994 posväte
ním prameňa na mariánskej hore, ktorú vykonal 
pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR. Táto 
pekná púť pokoja a dôvery vo všemohúceho Boha 
bola umocnená dobrým počasím ako aj poučnými 
a povzbudivými príhovormi diecéznych kňazov, 
duchovným programom rehoiríých sestier Služob
níc Nepoškvrnenej P. Márie, mládeže z Ľutiny, 
Prešova, Humenneho, Sobraniec, Bardejova, Sa- 
čurova, Michaloviec, Dvorianok a ďalších.

Vyvrcholením sobotňajšieho programu bola už 
tradične krížová cesta, ktorú viedli mladí oázisti a 
ktorá sa konala živým sprievodom všetkých veria
cich od kaplnky Nanebovzatia Panny Márie až k 
prameňu. Medzi touto krížovou cestou a sviatkom 
Zosnutia Panny Márie nachádzame akúsi priamu 
paralelu v tom zmysle, že tieto skutočnosti ukazujú 
na nebo, ktoré má byť celoživotným úsilím každé
ho človeka, na jeho dosiahnutie. Symbolicky pono
rení do tmy, v rukách sviece, na čele kríž, roz
jímavé slová, to všetko na ľutinskej hore v tú noc 
otváralo srdcia, ktoré horeli ako svetlo z krížovej 
cesty ožarujúce tajomnosť našich duší - Kristovo 
svetlo.

V rozjímaní sme počúvali tieto slová: "Ježiš zo
mrel za mňa, za teba, každý deň zomiera v tebe, 
keď ho neprijímaš, keď ho zrádzaš, On dáva novú 
šancu každému z nás. Tak, ako ju dostali obidvaja 
odsúdení, ktorí boli ukrižovaní spolu s Ježišom. 
Ten, ktorý prijal s vierou Ježiša, bol spasený. Závi
sí len na tebe, či ho prijmeš do svojho života. On aj 
tebe, práve teraz dáva šancu, aj vtedy, keď na 
Golqote v bolestiach zomieral, myslel na teba, 
ktorý tu pred ním teraz stojíš a prosís o odpustenie. 
Brat - sestra, aký význam má pre teba Ježišova 
smrť, končí sa všetko smrťou? Nie, Ježiš zomrel 
preto, aby si ty bol vykúpený. Je to krok k tvojmu 
víťazstvu. Smrťou sa začína tvoj večný život. On sa 
teraz v tebe znova rodí a s radosťou chce vstúpiť 
do tvojho srdca. Otvor sa m u."

Cesta do neba vedie cez Kristov kríž a cez 
Pannu Máriu. Cesta možno bolestná, plná krivd, 
útrap, ale je to cesta čistá, láskavá, radostná - 
"nanebovzatá".

Program paralelne pokračoval v bazilike a na 
mariánskej hore sv. liturgiami, pobožnosťami 
až do nedele rána,kedy vyvrcholil slávnostnou 
sv. liturgiou o 10.30 hod. , ktorú slúžil J.E.

Mons. Ján Hirka, sídelný biskup prešovský 
spolu s J.E. Mons. Milanom Chauturom, 
CSsR., generálnym vikárom Mons. Jánom Gaj
došom spolu s dekanmi, predstavenými rehoľ
ných spoločenstiev a kňazmi prešovskej die
cézy.

Otec sídelný biskup v úvode sv. liturgie pozdravil 
a privítal všetkých kňazov, rehoľníkov, hostí a vše
tok veriaci ľud. Pričom povedal: "Týmto odpustom 
sme otvorili 140. výročie odpustových slávností v 
Ľutine. S Máriou dnes chceme z celej duše ďako
vať Bohu za starostlivosť, ktorú nám Boh preuka
zuje cez Matku Božiu. Ako ináč než s ňou chceme, 
aby zvučali naše srdcia a duše "Velíčit dušá mojá 
Hóspoda, i vozrádovasja duch moj o Bozi Spási 
mojem." - Velebí duša moja Pána a zaplesal duch 
môj v Bohu Spasiteľovi mojom, lebo velké veci, 
cez Máriu urobil Boh.Mária dostala od Boha ne
smierne milosti, ale aj my sme dostali velVé milostí. 
Mária bola celkom otvorená Bohu a jemu jedinému 
oddaná. Preto v nej mohol Boh robiť velké veci. Aj 
v nás Boh urobí velké veci, ak sa mu celkom a 
jedinečným spôsobom odovzdáme. V oddanosti 
Bohu Maria nezabúda na ľudí. Zostáva k ľudom v 
dobrote a láske, v chápaní človeka až do krajnosti, 
i keď má veľmi smutné skúsenosti z krížovej cesty 
a z Golgoty. Sú životné situácie, kedy sa treba 
rozhodnúť, myslím, že táto chvíľa nastala pre nás 
všetkých.

Jozue v starozákonnej knihe vyzýva izraelský 
národ, ktorý mal svojich bôžikov, vo svojich svet
ských záležitostiach, tak ako ich máme my. On 
predstúpil pred izraelský národ a povedal. Ak sa 
vám nepáči slúžiť Bohu, rozhodnite sa, komu 
chcete slúžiť. Tieto slová sú adresované mne i

každému z vás. Ak nechceme slúžiť Bohu,komu sa 
chceme páčiť? A Jozue pokračuje: ja a môj boh 
budeme slúžiť Pánovi nášmu Bohu. Keby sme to 
mohli z celého srdca, z celej duše vyrieknuť - áno, 
budeme slúžiť nášmu Bohu. Boh vo svojom Synovi 
bol často odmietnutý. Keď predpovedal ustanove
nie Najsvätejšej Eucharistie, masy sa od neho 
odvrátili, priatelia ho opustili, lebo to pokladali za 
tvrdú reč. Nakoniec sa pýta svojich učeníkov, 
apoštolov: "Chcete aj vy odísť?" Dajme si všetci 
tuto otázku. Chcete aj vy odísť? Ja som cesta, 
pravda a život. Ja som svetlo sveta...

V bohoslužbe slova sa v homílii niekolkým tisí
com pútnikov prihovoril pomocný biskup prešov
skej diecézy Mons. Milan Chautur, CSsR. Vo 
svojom príhovore sa zameral na dnešnú rodinu, 
výchovu detí a prípravu snúbencov na manželstvo 
Povedal: každý stavbár, ktorý sa púšťa do stavby, 
musí urobiť náležité prípravné prace. A každá ak
cia, ktorá sa organizuje, musí byť dobre priprave
ná, ak má dobre dopadnúť. Tou najvážnejšou 
celoživotnou akciou je manželstvo a rodina. Lebo 
táto budova šťastia má vytrvať až do smrti.

Nový hrob
O. Michal Baranik, nar. 29. 01. 1935, pô

sobil vo farnostiach Cernina, Mlynárovce, 
zomrel 28.08.1994. Pohreb bol 30.08.1994 
v Bardejove.Pohrebné obrady vykonal o. 
biskup Mons. Ján Hirka.

Večná pamiatka a blažený pokoj! - r -

Duchovná rodina redemptoristov sa rozrastá
Oficiálny názov redemtoristov znie: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, 

latinsky: Congregatio Sanctissimi redemptoris (značka C.Ss.R.). Založil ju sv. 
Alfonz M. Liguori, cirkevný učiteľ a patrón spovedníkov, aby jej členovia

pomáhali dušiam opusteným na ceste spásy, a to v tom zmysle, aby misionári 
tohto zhromaždenia najprv sami seba posvätili a snažili sa denne vystupovať 
vždy vyššie na najvyššie stupne svätosti a tak sa stali schopnými zastávať 
svoje apoštolské poslanie. "Má členov patriacich k rozličným obradom (konšt. 
1)". Je to kňazský misionársky rehoľný inštitút, ale skladá sa z kňazov a 
rehoľných bratov. Kto cíti túžbu zasvätiť sa práci sa spáse duší v duchu sv. 
Alfonza ako kňaz-redemptorista alebo brat-redemptorlsta, nech sa prihlási u o. 
viceprovinciála, predstaveného rehole v Michalovciach. Kandidáti na kňazstvo 
majú možnosť asi po roku od nahlásenia sa nastúpiť na teologické štúdiá.

n  □  □
V chráme Svätého Ducha otcov redemptoristov v Michalovciach zložili do 

rúk viceprovinciále o. Miroslava čajku, CSsR, na sviatok Nanebovzatia Panny 
Márie rehoľné sľuby piati študenti na kňazstvo. Svoje prvé sľuby zložili Daniel 
Mandzák a Marián Pacák (na obrázku s rukou na evanjeliu). Večné sľuby 
zložili Juraj Rak, Miroslav Medviď a Jozef Paraska. Prosíme o modlitby, aby 
verne a s radosťou vytrvali v tom, k čomu ich Pán povolal.

□  □  □
Rehoľný spolubrat Juraj Konštantín Čepa dňa 2. 8.1994 prežil už 60 rokov 

v gréckokatolíckej viceprovincii redemptoristov ako brat - redemptorista. K 
tomuto peknému výročiu mu listom blahoprial aj generálny predstavený re
demptoristov z Ríma o. Juan M. Lasso de la Vega. Pripájame sa k tomuto 
blahoprianiu, sme mu vďační za vernosť, lásku k reholi a vidiac všetko vo svetle 
viery, prajeme mu "Na mnohaja i blahaja lita, brat Konštantín!!!"

o. Miroslav ČAJKA, CSsR



Naši jubilanti v októbri
o. Andrej GYURKO-

VICS, správca farnosti V. 
Slemence, 70. narodeniny 
(9.10.1924) 

o. Ján DZOGAN, správca 
farnosti Zbehňov, 30. výro

čie ord. (17.10.1964) 
o. Vasiľ PROKIPČÁK,

správca farnosti Chmeľová, 
80. narodeniny (28.10.1914) 
Vyprosujeme im Na mnoho 

rokov, šťastných rokov.
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Terajší Trnkov v okrese Prešov je dedina v očarujúcej pahorkatine 
na severnom okraji Košickej kotliny. Je to niekdajší Keken, Kuken, 
Koken ale aj Kokinna, Kokyňa i Kuchyňa. Pod menom Cohita, Cocia 
bola známa už v roku 1330, čo znamená, že v budúcom roku si 
pripomenie 665. výročie prvej písomnej zmienky.

Maličká dedinka medzi maličkými, a predsa obdivuhodná. Dve 
stovky jej skromných obyvateľov sa rozhodlo, že rozšíria svoj maličký 
chrám. Pred dvoma rokmi dali sa do práce a začali zhmotňovať 
projekt Ing. arch. Anny Soročinovej. A každý dal zo svojich úspor, 
priamo priložil ruku k dielu a celé srdce. Dokázali svojmu Otcovi a 
Bohu vybudovať ozaj dôstojný stánok.

Preto v nedeľu, 21. augusta t.r. bola v Trnkové, ktorý je spolu s 
Chmeľovom filiálkou Okružnej, naozaj velká radosť. Spolu so svojím 
duchovným otcom Michalom Hospodárom st. privítali medzi sebou 
vzácneho hosťa - pomocného biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR, 
ktorého za všetkých oslovil starosta obce Rudolf Onufrej i zástupkyne 
najmladších farníkov. Medzi kňazmi, rodákmi i hosťami zo širokého

"  'K o - C  á -  t y e f č i o - r t t  "

Pod týmto názvom sa stretli 70. augusta t. r. veriaci v Jovse pri 
Najsvätejšej Eucharistii zo stredy 10.8.1994 na štvrtok 11.8., aby v 
modlitbách prosili za celú farnosť, za živú vieru, obrátenie hriešnikov, 
za mládež i za dážď.

Večer sa začal sv. liturgiou, ktorú slúžil otec J. Guľa a potom bola 
eucharistická pobožnosť. Po nej ďalej pokračoval program. Večerad- 
lo s Pannou Máriou, ktoré sa v našej farnosti uskutočňuje už pravi
delne každú sobotu. Tentokrát sa to uskutočnilo pri Ježišových 
nohách, kde sa veriaci spolu s duchovným otcom zasvätili Nepoškvr
nenému Srdcu Panny Márie. Potom naši mladi v adorácii prednášali 
vlastné prosby, ktoré vyvolali u mnohých slzy dojatia. Po molebene k 
Božskému Srdcu sme spievali mládežnícke piesne. Krížová cesta, sv. 
ruženec a ráno sv. liturgia s uložením Najsvätejšej Eucharistie zakon
čili našu malú slávnosť, ktorá v nás zanechala kúsok neba.

Mgr. Ľ. BURAĽOVÁ

okolia boli tiež zástupcovia rímskokatolíckych a evanjelických a. v. 
veriacich i ich predchádzajúci správca farnosti o. Milan Mojžiš.

O. biskup posvätil nový dom dom boží, odslúžil v ňom spolu s 
prítomnými kňazmi za asistencie bohoslovcov koncelebrovanú sv. 
liturgiu a v homílii vyzdvihol význam chrámu v živote kresťana: 

Človek dneška sa stráca sám sebe do tej miery, do akej stráca 
Boha. Boh ustanovil na zemi stánok, kde sa stretáva s človekom. A 
tiež človek s človekom. Tu si celé rodiny uvedomujú svoje vzájomné 
vzťahy, tu prichádzajú ľudia z rozličných rodín. Toto vzájomné stret
nutie človeka s človekom zvoláva mystickú prítomnosť Ježiša Krista...
V chráme je Kristus prítomný živý v Eucharistii... často počuť aj takéto 
názory: Ja stretávam Boha doma, na ulici, v práci, v prírode... Ale to 
je neúplná pravda. Boh chce mať miesto, kde sa zvláštnym spôso
bom stretáva človek s človekom... Ak chceme mimo chrámu, na 
pracovisku a všade svedčiť plným životom kresťana, musíme často 
prichádzať do chrámu.

Na záver tejto velkej duchovnej slávnosti o. biskup vložil všetky 
rodiny a všetkých prítomných tejto farnosti do ochrany presvätej 
Bohorodičky, ktorej pokrovu - ochrane - je zasvätený aj ich chrám.

Pavol KUŠNÍR

| ®  ODCälGDB G®
Každoročne začiatkom augusta začínajú prí

pravy otcov baziliánov spolu s veriacimi farnos
ti Bukovce na tradičný odpust Premenenia 
Pána na Bukovej hôrke. Tohtoročná odpustová 
slávnosť sa niesla v znamení slov apoštola 
Petra, ktoré povedal na hore Tábor Spasiteľovi: 
"Pane, dobré je nám tu...".

Tieto slová na vstupnej bráne vítali pútnikov, 
ktorí prichádzali už v sobotu v predvečer.

Odpustová slávnosť sa začala v sobotu, 6. 
augusta o 18.00 hod. velkou večierňou a litiou, 
ktorú slúžil o. Dr. Marián Potáš, provinciál Rádu 
sv. Bažila Velkého. Nasledovala sv. liturgia a 
požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou. Pobož
nosť svätého ruženca viedli rehoľné sestry ba- 
ziliánky. Vyvrcholením sobotňajšieho progra
mu bola krížová cesta. So sviečkami v rukách 
sme sa zastavovali pri jednotlivých zastave

niach. Otec Marián nám hlbokými myšlienkami 
živo priblížil drámu Velkého piatku. Umocnení 
krásnym duchovným zážitkom sme na chvíľu 
zotrvali v tichom rozjímaní. Ticho letnej noci nás 
priam nabádalo ponoriť sa do Božej prítomnosti 
a prežívať skutočnosť, že žijeme v náručí Bo
žom.

V nedeľu ráno prichádzali pútnici z blízkeho i 
dálekého okolia. O siedmej hodine za začal 
program utierňou, po nej nasledovala sv. litur
gia. Krátko pred desiatou hodinou sme privítali 
generálneho vikára prešovskej diecézy Mons. 
Jána Gajdoša. Slávnostnú svätú liturgiu konce
lebroval Mons. Ján Gajdoš spolu s otcom Ma
riánom Potášom, okresným dekanom tit. ka
nonikom o. Andrejom Dujčákom a ostatnými 
kňazmi.

Pred záverečným požehnaním o. Dr. Marián

ED Q ta (Mt 17, 4)
Potáš pripomenul vzácne výročie - 80 rokov 
života Mons. Vasiľa Prokipčáka, ktorý prišiel na 
odpust so svojimi veriacimi až z Chmeľovej. 
Slovami naplnenými láskou a pokorou, jemu 
príznačnej, spomínal si otec Prokipčák na svoje 
chlapčenské roky, keď z Borová od Medzilabo
riec pešo chodievali na odpusty na Bukovú 
hôrku. Neskoršie ako mladý kňaz v Šemetkov- 
ciach znovu prichádzal so svojimi veriacimi, 
aby načerpali sily a zažili duchovnú radosť z 
Premenenia Pánovho.

Po myrovaní a obchode okolo chrámu o. Dr. 
Marián Potáš poďakoval všetkým pútnikom, 
ktorých sa zišlo v hojnom počte, aby tu zažili 
tajomstvo sviatku Premenenia Pána a po dob
re vykonanej spovedi a prijatí Najsvätejšej Eu
charistie sa vrátili do svojich rodín naozaj 
premenení. o. Ján KARAS
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Spolok 
.v v. Cyrila a Metoda

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

členovia:
50 ROKOV - Ing. Michal Hatrák z Nového Ruskova a Ján Lysik 

z Ťahyne, Pavlovej.
60 ROKOV - Anna Balleková z Horne, Ján Cháľ z Rokytova, 

Štefan Oravec z Fulianky a Mikuláš Straka z Miipoša.
70 ROKOV - Mária Repaská z Popradu a Ing. Jozef Zubrický, 

CSc., z Košíc.
75 ROKOv - Mária Fricová z Vinného, Anna Ivanková z Iňačo- 

viec a Anna Rapačová z Michaloviec.
80 ROKOV - Anna Lukačišinová zo Svidníka, Ján Potaš z 

Fulianky, o. Vasiľ Prokipčák z Chmeľovej a Júlia Zálom-Marko z
Prešova.

85 ROKOV - Mária Drozdová z Nižného Hrabovca.
90 ROKOV - Michal Danko z Kysty.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí 

Na mnoho rokov, šťastných rokov.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznáma 200 Sk, Drábovci z Chmeľová 150 Sk, Mária Hromono-

vá, Krajná Poľana 50 Sk, Mária Hudáková, Streda nad Bodrogom 100 Sk, 
Mária Kovaľová, Rakovec nad Ondavou 50 Sk, o. Augustín Leukánič, 
Košice 100 Sk, Juraj Sabol, Budkovce 100 Sk, Mária Saparová, Trsťany 
70 Sk, Spolok sv. ruženca Dúbravka 500 Sk, Zuzana Tóthová, Košice 
100 Sk a Helena Urbanová, Zbudská Belá 44 Sk.

Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať.
Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte 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 dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove.

PIAV

NAŠA PODIELOVÁ KNIHA
- Vnútorná a ustavičná modlitba Ježišova je ustavičné a nepreru

šené vzývanie Ježišovho mena ústami, srdcom a rozumom s pevnou 
istotou, že on je prítomný na každom mieste, v každom čase, dokon
ca ešte aj vo sne. Vyjadruje sa týmito slovami: "Pane Ježišu Kriste, 
zmiluj sa nado m nou!" Kto si osvojí tento vzdych, zakúsi velkú útechu 
a potrebu znova opakovať túto modlitbu, po nejakom čase vôbec 
nebude môcť žiť bez nej, bude mu vychádzať celkom spontánne zo 
srdca. Či už chápeš, čo je ustavičná modlitba?

- Chápem to veľmi dobre, otče. V mene božom naučte ma teraz, 
ako by som mohol dostať sa k takej modlitbe - zvolal som plný radosti.

Každý to môže dokázať. Stačí, keď sa človek tichšie ponorí do 
svojho srdca a vzýva viac meno Ježiša Krista. Potom sa všetko stane 
jasným a v tej jasnosti sa ukážu niektoré tajomstvá božieho kráľov
stva. Velkým tajomstvom je už aj to, ak človek odhalí túto schopnosť 
vstúpiť do seba, skutočne sa poznať a sladko plakať nad svojím 
pádom a svojou skazenou vôľou.

Pravdou je, že sme ďaleko od seba samých a že netúžime 
vzájomne sa zblížiť, vždy utekáme, aby sme sa nenašli zoči-voči sebe 
samým, dávame prednosť všelijakým pletkám pred pravdou a myslí
me: chcel by som žiť opravdivým duchovným životom, zamestnať sa 
modlitbou, ale nemám na to času, všelijaké záležitosti a starosti mi 
prekážajú, aby som sa jej skutočne venoval. Čože je však dôležitejšie 
a potrebnejšie: večný život posvätenej duše, alebo časný život tela, 
pre ktorý sa tolko namáhame?

Sú to myšlienky z knihy SPOMIENKY PÚTNIKA, ktorú v 
preklade Štefana Senčíka, SJ, vydáva BYZANT - vydavateľstvo 
Spolku sv. Cyrila a Metoda a ktorú spolu s Gréckokatolíckym 
kalendárom 1995 dostanú všetci členovia nášho spolku ako 
členskú podielovú knihu.

Táto kniha od neznámeho ruského autora prvýkrát vyšla v 
Kazani v roku 1870, ďalej v roku 1881 a 1884. V roku 1930 bola 
vydaná v Paríži. Jej preklady vyšli doteraz vo viacerých jazykoch.

Sme presvedčení, že kniha o skúsenostiach s modlitbou 
srdca neznámeho ruského pútnika bude povzbudením aj pre vás
- našich členov.

Spolok sv. Cyrila a Metoda 
Hollého 2, 071 01 Michalovce

CYRBIA A METODA
Je veími dôležité, aby sme sv. Cyrila a 

Metoda správne zaradili do kontextu našich 
národných dejín, našej kultúrnosti, a tým aj do 
dejín našej spásy. Iste si mnohí z vás pamätajú 
na posledné cyrilometodské slávnosti na Ve- 
lehrade za totality. Vtedajší federálny minister 
kultúry Klusák chcel pri príležitosti tejto púte, 
na ktorej velehradskej bazilike - zasvätenej na
šim vierozvestom - bola odovzdaná zlatá ruža 
ako dar Svätého Otca Jána Pavla II., premeniť 
toto čisto cirkevno-náboženské podujatie na 
mierovú manifestáciu v zmysle marxistickej ide
ológie a v siahodlhej reči tvrdil, že sv. Cyril a 
Metod nám doniesli iba písomníctvo a kultúru. Z 
mnohotisícového zástupu prítomných veriacich 
sa však ozval masový protest proti tomuto tvrde
niu a pána ministra dôrazne prítomní poopravili 
v tom zmysle, že nám priniesli predovšetkým 
vieru v Boha.

Áno, kvôli spasiteínej viere a s radostným 
posolstvom spásy k nám títo dvaja svätí muži 
prišli a túto kresťanskú vieru zaštepili do mys
lí, sŕdc a duší našich predkov predovšetkým a 
na prvom mieste. Pravdaže, hlásanie viery, ak

má byť účinné, nezaobíde sa bez zrozumiteľnej 
reči a písmen, teda bez gramotnosti a vzdela
nia. Práve preto naši vierozvesti ako muži 
odovzdaní a zasvätení veci Božej, sledovali i 
tento ciel’ - ciel’nášho skultúmenia a zaradenia 
sa medzi národy tak vtedajšej i dnešnej Euró
py ako rovnocenných partnerov aj v spomenu
tej oblasti vzdelávania a kultúry ducha. Ich 
evanjelizačná činnosť v našich krajoch bola 
úspešná a celkom určite úspešnejšia ako pred
chádzajúce misionárske pokusy iroškótskych 
mníchov aj tých ostatných zo Západu, ktorí 
reč našich predkov neovládali.

Cyril a Metod sa na svoju misiu u nás 
dôkladne pripravili a sloviensky jazyk ovlá
dali. Ako vieme, pochádzali zo Solúna, v blíz
kosti ktorého boli usídlení vtedy aj slovienske 
kmene, a tak táto reč našich predkov im nebola 
neznámou. Navyše sa podujali naozaj i na 
kultúmotvomý čin pre všetkých Slovienov 
tým, že zostavili pre nich osobitné písmo a 
položili základy literatúry prekladom Svätého 
písma a liturgických kníh pre praktickú potre
bu pri uskutočňovaní pokresťančovania náro

dov, pre ktoré ich Prozreteľnosť predurčila. 
Toto svoje poslanie v zaradení tak do svet
ských dejín našich národov - ako aj do dejín 
spásy splnili úspešne a celé ich evanjelizačné 
dielo bolo korunované zriadením arcibiskup
stva na čele so sv. Metodom, ktorý sa po 
obhájení slovienskej bohoslužby a po Cyrilo
vej smrti na Slovensko z Ríma vrátil, aby 
spoločne začaté dobudoval. Vieme, že nežal 
iba úspechy a veľa toho aj vytrpel, ale nerezig
noval a budoval miestnu cirkev až do svojej 
smrti. Živá viera v Ježiša Krista, vernosť jeho 
svätej Cirkvi a nástupcom sv. Petra sa zračí z 
každého jeho pracovného podujatia, preto aj 
Pán mu žehnal a vyslobodil ho z mnohých 
príkorí spôsobovaných mu neprajníkmi. Ľud
ská malosť a zloba istý čas nad ním a nad jeho 
dielom triumfovala. Prežil aj tvrdý údel väzňa 
v nemeckom meste Elwagen, ale jeho dielo 
napriek nepriazni mocných tohto sveta sa do
dnes zachovalo.

Z homílie Mons. o. Jána Krajňáka 
na sviatok sv. Cyrila a Metoda 1994 

v košickej Pyramíde



LITURGICKY KALENDAR

lO.október, pondeiok, Eulamp, 
mučeník

Menlivé časti z pondelka (biela). Hebr 
7,25-28; 8,1-6; Aj on musel mať niečo, 
čo by obetoval. Mk 11,16-19; Keď sa 
zvečerilo, odišli z mesta.

11.október, utorok, Filip, diakon
Menlivé časti z utorka (biela). Hebr 

8,6b-12; Budem im Bohom a oni budú 
mojím ľudom. Mk 11,27-33; Znova prišli 
do Jeruzalema.

12.október, streda, Probus a 
spoločníci, mučeníci

Menlivé časti zo stredy alebo o muče
níkoch (červená). Hebr 3,-7; Hľaďte na 
Ježiša. Mk 12,13-17; Ježiš poznal ich 
prefíkanosť.

Celoslovenská komisia pre liturgiu pri 
Konferencii biskupov Slovenska zorgani
zovala 7. septembra t.r. v bazilike minor v 
Lutine Celoslovenský liturgický deň. V tej
to komisii má svojich zástupcov každé bis
kupstvo. Predsedom komisie je Mons. 
Vladimír Filo, pomocný trnavský biskup, a 
tajomníkom Mons. Vincent Malý.

Liturgický deň začal slávnostnou sv. li
turgiou, ktorú viedol sídelný prešovský bis
kup Mons. Ján Hirka, s ktorým spoluslúžili 
prítomní biskupi - Mons. Vladimír Filo, 
Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný 
biskup a Mons. Milan Chautur, CSsR, pre
šovský pomocný biskup, ďalej Mons. Ján 
Gajdoš, gen. vikár, Mons. Vincent Malý a 
prítomní kňazi obidvoch katolíckych obra-

13.október, štvrtok, Karpus a 
spoločníci, mučeníci

Menlivé časti zo štvrtku (biela) alebo o 
mučeníkoch (červená). Hebr 9,15.24- 
28; Druhý raz sa zjaví-bez hrlechu-na 
spásu tým, čo ho očakávajú. Mk 12,18- 
27; On nie je Bohom mŕtvych, ale živých.

14.október, piatok, Paraska 
mučenica

Menlivé časti z piatku alebo o muče
nici, (červená). Hebr 10,1-8; Hľa, pri
chádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Mk 
12,41-44; Táto chudobná vdova vho
dila viac ako všetci, čo hádzali do pok
ladnice.

15.október, sobota, Eutym, 
úctyhodný

Menlivé časti zo soboty, alebo o úc
tyhodnom (biela). Hebr 
10,11-18; Svoje zákony v lo 
žím do ich sŕdc. Mk 13,1-8; 
Nezostane tu kameň na ka
meni.

16.október, 21. nedeľa 
po ZSD, Longin, mučeník

Radový hlas je štvrtý, ev. 
na utierni je desiate, rúcho 
biele. Antifóny nedeľné. Tro- 
par: Keď sa učenice. Sláva, 
kondák - Môj Spasiteľ.l teraz
- podľa predpisu. Prokimen: 
Aké velké. GAL 2,16.19-21; 
Nepohŕdam Božou milos
ťou. Lk 8,4-9.11-15; Seme
no je Božie slovo. Spev na 
prij. Chváľte Pána.

Týždeň po 21 .nedeli 
po ZSD

17.október, pondelok, 
Oziáš, prorok

Menlivé časti z pondel
ka,alebo o prorokovi (biela).

dov. O. biskup Mons. Ján Hirka v príhovo
re vyzdvihol myšlienku jednoty v rôznosti, 
"ktorá Cirkvi nielenže nie je na škodu jej 
jednote, ale ju skôr robí očividnou." Dôstoj
nosť priebehu sv. liturgie umocňoval spev 
nášho katedrálneho zboru pod vedením 
Gabriela Miroššaya. Povzbudivá bola 
účasť veriacich, ich aktívne zapájanie sa 
do ľudového spevu, ktorý viedli bohoslov
ci, ale aj účasť na sv. prijímaní.

Po sv. liturgii nasledovala prednáška o. 
biskupa Mons. Milana Chautura na aktuál
nu tému v Roku rodiny: Rodina a Eucha- 
ristia. Upozornil na dôležitosť liturgického 
slávenia Eucharistie ako aj iných liturgic
kých obradov tak, aby neboli zatlačené do 
úzadia kultúrno- spoločenskými prvkami aj

Hebr 19,19-25; Všímajme si jeden dru
hého. Lk 1,67-79; Nech je zvelebený 
Pán Boh Izraela.

18.október, utorok, Lukáš.
apoštol a evanjelista, záväzná 

spomienka
Antifóny každodenné. Tropar: Svätý 

apoštol. Sláva, kondák: Svätý apoštol. I 
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Po ce
lej zemi. Sk 4,8-12; V nikom inom niet 
spásy. Lk 10,1-9; Priblížilo sa k vám 
Božie kráľovstvo.

19. október, streda, Joel, 
prorok

Menlivé časti zo stredy (červená) 
alebo o prorokovi (biela). Hebr 10,32- 
39; Netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká 
odmena. Lk 3,1-6; Každé telo uvidí Bo
žiu spásu.

20.októbra, štvrtok, Artem, 
mučeník

Menlivé časti zo štvrtku (biela) alebo o 
mučeníkovi (červená). Hebr 11,1-6; bez 
viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lk 
3,7-14; Čo teda máme robiť?
21.októbra, piatok, Hilarion Veľký, 

úctyhodný
Menlivé časti z piatku (červená) alebo 

o úctyhodnom (biela). Hebr 11,1-2.13- 
16; Vierou si predkovia získali dobré 
svedectvo. Lk 3,15-18; Prichádza moc
nejší ako som ja.

22.októbra, sobota, Averciáš, 
biskup

Menlivé časti zo soboty, alebo o bis
kupovi (biela). Hebr 11,33-40; Iní zasa 
zakúsili výsmech a bičovanie. Lk 4,1- 
13; Učil v ich synagógach a všetci ho 
oslavovali.

Pripravil o.Vojtech BOHÁČ

d e ň  v ť u l i  n e
keď náboženského charakteru. K liturgic
kému chápaniu a sláveniu má jednotlivca 
viesť aj rodinná výchova. Spoločná modlit
ba hodiny dňa z liturgie hodín ukončila 
prvú časť dňa. Druhá časť nasledovala po 
obedňajšom občerstvení akatistom - ma
riánskou pobožnosťou, ktorú viedol o. Voj
tech Boháč, člen komisie za prešovské 
biskupstvo.

Predseda komisie pre liturgiu pri KBS o. 
biskup Mons. Vladimír Filo v závere po- 
dakoval nášmu biskupovi o. Jánovi Hir- 
kovi, že všetkých pritúlil na tomto 
liturgickom dni pod ochranu Presvätej 
Bohorodičky v jej pútnickom mieste - v 
ľutinskej bazilike minor.

Vdaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o 
úspech tohto stretnutia.

o. Vojtech BOHÁČ

C e l o / l o v e n / k ý  l i t u r g i c k ý

JGDflOTfl  Y Rôznom



TAK ROB A BUDEŠ ŽIŤ
Milosrdný Samaritán z Ježišovho 

podobenstva ( Lk lo, 25-37) je typ 
človeka budúcnosti, lebo nie je mož
né, aby raz ľudstvo neprišlo na to, že 
láska a milosrdenstvo sú jediným 
pozitívnym a efektným spôsobom, 
ako riešiť svoje vzťahy, ak má vôbec 
prežiť, ak má mať jeho planéta nejakú 
nádej budúcnosti.

Akokoľvek by sme si mysleli, že 
podobenstvo o milosrdnom Samari
tánovi dávno poznáme, že ho už vie
me naspamäť, sotva by sme mu 
rozumeli, keby sme v ňom hľadali len 
bežné poučenie z nejakého príbehu. 
Porozumieme mu len vtedy, keď v 
ňom objavíme tajomstvo Kristom 
zvestovaného nového života, do kto
rého sa musí človek znova narodiť, 
aby mohol byť skutočne v plnej mie
re človekom.

Musíme citlivo rozoznať základnú 
tézu Spasiteľovho Posolstva, že na
rodenie do nového života lásky vy
tvára medzi ľuďmi hlbšie vzťahy ako 
pokrvné či národné príbuzenstvo - a 
naopak, prekonáva každú rodinnú, 
národnú alebo akúkoľvek nevraži

vosť a odpor. Kedysi povedal, že po
čúvať jeho a zachovávať jeho Slovo 
je viac, ako byť jeho matkou. Teraz 
prehlasuje, že je to viac, ako byť kňa
zom a že to ruší akékoľvek národné 
či triedne rozdiely, či nepriateľstvá.

Sotva si vieme predstaviť tento no
vý, krásny svet, v ktorom by bol 
každý ku každému taký dobrý ako v 
podobenstve Samaritán k ozbíjané
mu chudákovi. Ani dnes, po dvoch 
tisícročiach, sme sa k tomu ešte 
veľmi nepriblížili. Treba však jasne 
vedieť, že aj keď nie je našou vecou 
poznať čas a dobu príchodu Božie
ho kráľovstva, že v každom z nás sa 
ono už rodí, a to v takej miere, v 
akej sa v nás stáva láska vrcholným 
zákonom, ktorému všetko podriaďu
jeme.

Sú to láska a milosrdenstvo, ktoré 
prevyšujú všetky ostatné vzťahy, 
všetký ostatné motívy, ktoré sú vy
soko nad všetkým ostatným dianím, 
ktoré nerozlišujú, či je niekto príbuz
ný alebo cudzí, priateľ alebo nepria
teľ.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

P l é n  d u c h o v n ý c h  c v i č e n í
v Exercičnom dom e á>J, na rok  1994 v mesiacoch:

Púť Ochrany Panny Márie v Prešove 
t a  2. októbra 1994 

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Program:

Sobota, 1.10.
16.00-veči ereň,
17.00-sv. liturgia,
18.00-program 
mladých,
19.00-sv. ruženec,
20.00-sv. liturgia 
21 .OO-eucharistic- 
ká pobožnosť;
Nedeľa, 2.10.
6.00-sv. liturgia,
7.00-utiereň,
8.00-sv, liturgia, 10.00-sv. liturgia, 11.45-sv. li
turgia, 17.00-večiereň, 18.00-sv. liturgia.

Od 26.9.- 30.9.1994 bude pred slávnosťou 
Ochrany Panny Márie v Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa prebiehať duchovná obnova. Od 
pondelka do piatku sa budeme zamýšľať nad tými
to témami: Účasť rodiny na živote a poslaní cirkvi, 
Kresťanská výchova detí, Mládež a vzťah medzi 
dievčaťom a chlapcom, Nerozlučnosť a manželská 
čistota, Modlitba v kresťanskej rodine.

Dňa 16. augusta t. r. odišla na večnosť sr. 
Mária Melánia Javorská. Týždeň pred smr
ťou dovŕšila 91. rok života. V rehoľnej spo
ločnosti prežila 74 rokov. Do rehole sestier 
sv. Bažila Velkého vstúpila ako 17 - ročná a 
to v Stanislavove.

V roku 1925 prišla do Užhorodu, aby po
mohla pri zakladaní novej provincie. V Už
horode pracovala tiež ako vychovavátelka v 
dievčenskom internáte, ktorý viedli sestry 
baziliánky. Po obsadení Zakarpatska Ma
ďarmi odišla najprv do Prahy a potom do 
Prešova. Komunistické represie ju postihli 
už v roku 1949. Zatvorená bola v Prešove a 
potom v pracovnom tábore v Novákoch. 
Neskôr bola premiestňovaná, až napokon 
prišla v roku 1968 do Charitného domova v 
Kostolnej už ako práceneschopná. Od roku 
1990 prežila posledné roky života medzi 
svojimi sestrami v Bardejove ako ťažko 
chorá.

Svoju chorobu znášala veľmi trpezlivo a 
takmer bez prestania sa modlila.

So sr. Máriou Javorskou zomrela posled
ná sestra z tých, ktoré prišli zo Stanislavova 
vytvoriť novú provinciu - Užhorod - Prešov.

Pohrebné obrady vykonal otec gen. vikár 
Mons. Ján Gajdoš za spoluúčasti o. provin- 
ciála Mariána Potáša, OSBM, piatich otcov 
baziliánov, otca dekana Chanáta a ďalších 
kňazov.

Vlčnaja jej pamjať! Sestry baziliánky

Darcovia na časopis Slovo:
Mária Saparová zTrštian darovala 70,- Sk, 
Štefan Novák z Dúbravky 100,- Sk 

Darcom vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať! -r-

G ré c k o k a to líc k y
d v o jtý ž d e n n ík

08001 PR EŠO V 
te l.: 091 /7237  83

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

Október:
3.-7. muži, ženy - 3 dni; 7.-11. muži, ženy - 
3 dni; 13.-17. muži, ženy - 3 dni; 13.-17. 
chlapci, dievčatá - 3 dni; 18.-24. muži, ženy
- 5 dní; 20.-24. muži, ženy - 3 dni; 20.-24. 
chlapci, dievčatá - 3 dni; 25.-29. muži, ženy
- 3 dni 

November:
3.- 7. muži, ženy - 3 dni; 3.- 7. chlapci, 
dievčatá - 3 dni; 8.-12. muži, ženy - 3 dni; 
13.-19. kňazi - 5 dní; 14.-19. o. biskupi - 5 
dni; 22.-28. muži, ženy - 5 dní; 24.-28. muži, 
ženy - 3 dni; 24.-28. chlapci, dievčatá - 3 dni; 
29.- duchovná obnova -1 deň 

December:
1.- 5. muži, ženy - 3 dni; 6.- duchovná obno
va - 1 deň; 8.-12. muži, ženy - 3 dni; 8.-12. 
chlapci, dievčatá - 3 dni; 13. duchovná ob

nova - 1 deň; 13.-19. muži, ženy - 5 dní; 
15.-19. muži, ženy - 3 dni; 20. duchovná 
obnova -1 deň 

Nástup na duchovné cvičenia je v prvý 
deň termínu do 16.30 hod., ukončenie po
sledný deň ráno, poprípade v predposledný 
deň o 18.00 hod. Nástup na duchovnú obno
vu je o 7.00 hod. v uvedený deň a ukončenie 
o 18.00 hod. Poplatok za jednu noc a deň so 
stravou je 150,- Sk, študenti 75,-Sk, duchov
ná obnova 85,- Sk. Prihlásiť sa možno telefo
nicky na číslo 091/41056 alebo písomne na 
adrese: Exercičný dom SJ, Pod kalváriou 81, 
080 01 Prešov. Príchod autobusom č. 1,4,8 
zo stanice SAD na námestie k Trojici, odtiaľ 
Pod kalváriu autobusom č. 15, 22.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 
za otcov jezuitov p. A. OSVALD

Diecézny futbalový turnaj 1994
Miestny klub Slovenského Orla pri farnosti Pre

šov pripravuje t.r. už po tretíkrát halový futbalový 
turnaj v termíne ( počas vianočných prázdnin).

Turnaj sa dostáva do povedomia a už minulý 
rok bol o neho velký záujem. Zúčastnili sa ho 
družstvá zo Stropkova, saleziáni z Prešova, 
redemtoristi z Michaloviec, Kračúnovce, Pre
šov a ďalšie.

V dvoch skupinách hralo minulý rok 7 druž
stiev. Počet hráčov 5 + 1. (náhradníci - ľubo-

Názov farnosti
Dekanát
Meno zodpovedného vedúceho
Adresa a kontakt 

\ ___________

"N

voľný počet). Turnaj sa uskutočnil pod patroná
tom pomocného biskupa Mons. MilanaChautu- 
ra, CSsR, ktorý sa ho aj aktívne zúčastnil. Hrá 
sa o putovný pohár a pre radosť. Tohto roku 
chceme dať možnosť zúčastniť sa ho všetkým 
obciam a mestám našej diecézy. Pri veikom 
záujme sa v mesiaci november uskutoční kvali
fikácia. Prosíme nahlásiť záujem do 15.októbra 
1994 na adrese:

Slovenský Orol, Hlavná 8, 080 01 Prešov

PRIHLÁŠKA - halový futbalový turnaj v Prešove '94

- r-


