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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
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Drevený Chrám sv. Mikuláša v Bodružali, okr. Svidník (1658)
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V ktorúkoľvek ročnú dobu, keď otvorím
oči svojej duše, vidím Ťa všade, Bože.
Na kvapkách rannej jarnej rosy
je odlesk Tvojej tváre,
na krídlach motýľa vidím Tvoje podobenstvá
a so škovránkom nad zlatistým letným lánom
chcem spievať pieseň vďaky Tebe, Pane.
V pavučinách babieho leta spájaš siete
velkej a nekonečnej lásky
a v mrazivom zimnom vetre so snehom na obočí,
cítim zase krásu Tvojho utrpenia.
Nádherné okamihy šťastia.
Nádherný rok s Tebou, Bože.

Q Či sa treba vyhýbať spoločnosti inovercov a tých, ktorí hriešne žijú, tých,
ktorí sa dopúšťajú hriechov?
— Apoštol hovoril: "Bratia, prikazujem
vám v mene nášho Pána Ježiša Krista,
aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije
neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal
od nás" (2 Sol 3,6). Preto bez výnim ky pre
každého z nás je škodlivá, nebezpečná
účasť myšlienkou, slovom a skutkom v
každom zakázanom skutku. A kto je slabý,
ešte viac má dávať na seba pozor. Predo
všetkým preto, lebo obyčajne je to tak, že
duša, ktorá si zvykla na zlo, stáva sa ná
klonnejšia na hriech, keď je v jeho blízkos
ti. Ďalšou príčinou je i to, že ako telesne
nemocným je treba venovať väčšiu pozor
nosť, a často sa musia varovať I tých veci,
ktoré zdravým osožia, tak i ľudia, ktorí boli
nemocní na duši, sú odkázaní na našu
väčšiu pozornosť a starostlivosť. A aká
škoda ich môže postihnúť, keď sa budú
stýkať s hriešnikmi, ukazuje ten istý apoš
tol, keď hovorí: "Trocha kvasu prekvasí
celé mesto" (1 Kor 5,6).

A keď takú velkú škodu spôsobuje
spoločnosť ľudí, ktorá hreší vo veciach
mravných, čo máme potom hovoriť o tých,
ktorí sú presiaknutí falošnými náukami o
Bohu? Hriech proti viere ničí celé ich du
chovné zdravie. Nevera privádza do náru
živosti, ktoré človeka zbavujú cti. Nato
poukazujú mnohé výroky zo Svätého pís
ma, zvlášť z listu Rimanom: "A pretože si
nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich
vydal napospas Ich zvráteném u zm ýšľa
niu, aby robili, čo sa nepatrí, plných ne
právosti, zloby, lakom stva, ničom nosti,
plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlom y
seľnosti; sú klebetní, utrhačskí, nenávi
dia Boha, urážajú iných, sú pyšní,
povyšujú sa, vym ýšľajú zlo, neposlúcha
jú rodičov, sú nerozum ní, vierolom ní,
bezcitní a nem ilosrdní. Hoci dobre vedia
o Božom ustanovení, že tí, ktorí robia
také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to
sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia
iní" (Rim 1, 28-32).

Z pravidiel sv. Bažila Veľkého
(Pripravili baziliáni)

Tak predsa si kráľ ?

3

Prijať svoje manželstvo

4

Naša Gréckokatolícka
cirkev

5

Liturgický zmysel
ikonostasu

6

Liturgia o hláse ných

7

Kto hľadá Boha, nájde
radosť

8

Z va šich lis to v

9

Svetové stretnutie rodín
so Svätým Otcom
10
Zaujímavá zbožnosť
Talianov

11

Vďakyvzdávanie
vo Vyšnej Polianke

12

O bnovený dve sto ro čn ý
chrám v S trážskom
13
O dpustová slávn o sť
v lese

14

Liturgický kalendár

15

Politika a evanjelium

16

časopis gréckokatolíkov
vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci
Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave

Vedúci redaktor:
Blažej Krasnovský

Redaktor:
Anton Mesároš

Cirkevný censor:
o. Anton Mojžiš

Grafická úprava:
Karol Neupauer

Sadzba a tlač:
PVT a.s., divízia Košice a ČISOPRESS
Príspevky zasielajte na adresu:
Redakcia Slova
Hlavná 8
080 01 Prešov
Cena 1 výtlačku 4 Sk
Indexné číslo 49618

Distribúcia:
Priamo z redakcie
Podávanie novinových zásielok povo
lené Východoslovenským riaditeľ
stvom pôšt Košice,
c.j. 2542 - PTTM - 93, zo dňa 8.9.1993

strana—

3________

_____________________ __________ SLOVO

22/9 4 ---------■

íľsDs, jprpodlss© ©5 Gscéíí?
Ježiš odpovedal: "Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to
narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo
pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas."
j n 18,37
Keď sa v roku 1920 našiel na egyptskej púšti
kus ťažko čitateľného papyrusu, nikto ani netušil,
že po pár rokoch, keď ho začali odborníci v Rylandsovej knižnici v M anchestri najm odernejší
mi vedeckými m etódam i skúmať, objavia
mimoriadne vzácny doklad o tom, že to, čo zvyk
neme čítať z 19. kapitoly evanjelia podľa svätého
Jána na sviatok K rista Kráľa, sa našlo v presnom
znení tak, ako to čítame dnes, aj na tomto papyrusovom útržku. Bola tam časť textu, ktorý za
chytáva rozhovor Piláta s K ristom vo vládnej
budove pri súdnom prelíčení v Jeruzaleme vo
Veľký piatok. Tento kus papyrusu, pochádzajúci
asi z rozmedzia 10 - 50 rokov po napísaní origi
nálneho textu evanjelia svätým Jánom, je pre
svedčivým dôkazom jednak verného zachovania
pôvodnosti a presnosti posvätných textov až po
súčasnosť, ďalej tento papyrus predstavuje naj
starší zachovaný text Svätého písma Nového zá
kona, čím sa vyvrátili tvrdenia tzv. odborníkov,
že evanjeliá vraj vznikli až niekedy v 3. a 4.
storočí po Kristu.
No čo je pre nás aj dnes to najpodstatnejšie z
tohoto textu Jánovho evanjelia, je to, že Kristus
je naším naozajstným Kráľom, ktorého sviatok si
aj v liturgickom roku celej katolíckej cirkvi zá
sluhou pápeža Pia XI. r. 1925 našiel oprávnene
svoje dôstojné miesto.
Aký je teda tento náš Kráľ?
Všetky ľudské predstavy o kráľoch majú vždy
niekoľko spoločných znakov bez ohľadu na dobu,
kde žili, kedy vládli, kedy kraľovali. Boli králi
dobrí i králi zlí. Boli králi, ktorí vládli krátko a
králi, ktorých dynastie pretrvávali celé storočia.
Boli králi mocní, svetovládni a králi malí a slabí,
ktorých si podmaňovali silnejší. Boli králi bohatí
a chudobní, králi m údri a hlúpi. Všetci títo králi
sa pominuli a zostali pre nás už len na stránkach
dejepisov alebo ako vzory kráľov do detských
rozprávok. Všetci títo králi m ali však jedno spo
ločné. Vládli nad ľuďmi, nad ich m ajetkami a
peniazmi, neraz despoticky vládli aj nad ich ná
zormi, nad ich slobodou. Nútili ich bojovať a
vylievať veľa krvi za upevnenie ich moci, za ich
kráľovstvá. Boli to všetko iba pozem skí králi a
obmedzenou mocou a aj dĺžkou vlády. Boli to

všetko dočasní králi s pominuteľnou slávou a
leskom svojich zlatých kráľovských korún, žeziel
a hermelínov.
Aj dnes na konci 20. storočia m ám e ešte ako
historickú atrakciu z úcty k tradícii aj v civilizo
vanej Európe kráľov bez zlatých korún na hlave,
bez žeziel, ale ešte s patričnými ceremóniami a s
honosným titulom - "Vaše Veličenstvo".
Po ničom z toho, čo sme tu povedali o kráľoch
tohto sveta, Kristus netúžil, ani nemal. Sám po
vedal Pilátovi: "Moje kráľovstvo nie je z tohto
sveta. Keby m oje kráľovstvo bolo z tohto sveta,
moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný
Židom" (Jn, 18,36). A k je teda Kristus kráľom
bez služobníctva, bez armády, bez polície, bez
kráľovských insígnií, tak potom aj jeho kráľov
stvo je celkom iné, ako tie pozemské kráľovstvá.
Je to kráľ ľudských sŕdc, je kráľ pokoja, kráľ
spravodlivosti, kráľ pravdy, ktorý prišiel na tento

V ie r a D O N O V A L O V A -K L E N K O V A

Ježišu, kráľ môj, ľudský život
nestačí pravdu vyhľadať.
Ježišu, iba Tvoja milosť
vie cesty zloby zahatať.
Nestihli by sme sami zbadať,
že všetko treba odpustiť.
Nestihli chytráctvom prísť na to
pred všetkými si Teba ctiť.

svet vydať svedectvo pravde, že sm e stvorení na
Boží obraz a že sm e vykúpené Božie deti. Kristus
je kráľ, ktorý vydal vlastnú krv, aby nás dostal do
svojho kráľovstva. My dnes všetci dobre vieme,
vidím e a citime, že prichádza medzi nás množ
stvo falošných "kráľov", ktorí sa nás snažia získať
pod svoju moc, pod svoju nadvládu, balamutia
ľuďom rozum, ponúkajú svoje pravdy, poloprav
dy a lži, príjem né zážitky, ba aj peniaze a kariéru,
zavádzajú ľudí do slepých uličiek zmätku a nepo
koja, na šikm é, klzké plochy amorálnosti, až na
koniec do sm utných koncov na psychiatriách,
alebo až v samovraždách. Kristus Kráľ prišiel
"aby sm e mali život a aby sm e ho mali v hojnos
ti" (por. Jn 10,10) a mať skutočný, radostný,
šťastný a nepom íňajúci život, môžeme iba s nim
a v ňom . O n sa postaral o svoje kráľovstvo aj tu
na zemi a aj vo večnosti. Keď to pochopil a uznal
ho za kráľa zločinec na kríži, keď m u povedal:
"Ježišu, spom eň si na m ňa, keď prídeš do svojho
kráľovstvá" (Lk 23, 42), tak pre nás, ktorí už
m ám e dvetisícročnú skúsenosť s Kristom Krá
ľom, nám m usí byť jasné, že naozaj v nikom inom
niet spásy a niet iného m ena pod nebom, v kto
rom by sm e boli spasení, iba v Kristovi (por. Sk
4, 12). Pri takej vernosti Kristovi Kráľovi, akú
dokázali a potvrdili aj najvyššími svedectvami
nespočetné zástupy veriacich v Krista i v ťažkých
skúškach života, je stále živým svedectvom, že
Kristus je jediným skutočným kráľom tohto sve
ta, ktorý nezostane len v dejepisných a rozpráv
kových knihách ako legendárna postava, ale ako
večný Kráľ večného Kráľovstva, kde my s ním
budem e večne kraľovať.
Keď pri veľkom prenasledovaní kresťanov v
M exiku popravovali pátra Proa, tento tesne pred
salvou popravčej čaty rozprestrel ruky do tvaru
kríža a vykríkol - "Nech žije Kristus Kráľ"!
Aj pre nás každá životná situácia, do ktorej sa
dostaváme či už vo svojom osobnom živote alebo
v živote nášho národa, v živote cirkvi, je toto zvo
lanie výkrikom dôvery, že taký kráľ ako je Kristus
sa o svoje kráľovstvo, do ktorého patríme, vždy
dobre postará.
N ech žije K ristus Kráľ!
o .R N D r. Jo zef VOSKÁR

To, čo nám svätá Cirkev hlása,
nedá sa inde naučiť.
V kráľovstvo Tvoje, naša Spása,
neviedol by nás ľudský cit.
Nepozval si nás doň jak hostí.
Sám si nás včlenil do seba.
Daj, aby nikto, nikde, nikdy,
nás neodtrhol od Teba!
V plnosti časov si k nám prišiel
a plnosť časov uchoval
pre celé ľudstvo. Naše duše
len Tebe patria, Kristus Kráľ!
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Prijať svoje manželstvo
Mnohí ľudia sa často sťažujú, že nie sú tým,
čím by chceli byť, alebo, že nedosiahli to alebo
ono a nemôžu sa zmieriť sami so sebou. Najmä
manželia často nariekajú, že ich manželstvo sa
nevydarilo a potom už len znášajú jeden druhé
ho ako nevy
hnutné zlo a pri
tom myslia aj na
rozvod. Je však
niekto, kto by sa
vzdal stavby do
mu len preto, že
dovezený mate
riál sa nezhoduje
s objednávkou?
Kto opustí svoje
dieťa len preto,
že nemá takú po
vahu, akú očakával? Keď niekto uzavrel man
želstvo so svojím snom, konal ako nedospelý,
nerozumný človek. Z toho môžeme obviňovať
len seba za to, že životný partner nie je taký,
akého som si predstavoval vo svojej mysli, vo
svojom sne. A ak niekto zotrváva vo svojom
sklamaní a dáva to najavo aj týmto svojím pos
tojom, oddiaľuje od seba svojho skutočného
partnera na velkú vzdialenosť. Tým vytvára
podmienky, ktoré ešte viac oddeľujú, zatiaľ čo
by bolo treba spájať. Namiesto dôvery prehlbu
je sa nedôvera.
Nikdy nie je neskoro zobrať si napokon toho,
ktorý s tebou žije. Len sa treba rázne rozhod
núť. Treba si uvedomiť, že netreba vytvoriť
manželstvo medzi troma - tebou, tvojím man
želským partnerom a tvojím snom. Keď chceš
vážne uzatvoriť manželstvo, nutne sa musíš
rozviesť so svojím snom. Ak nemôžeš postaviť
kaštieľ, musíš postaviť aspoň chalupu. Ale v
chalupe sa ti nebude dobre bývať, pokiaľ budeš
snívať o kaštieli. Kto sa rozhodol prerušiť styk
so svojím snom, musí sa tento sen navždy
zabudnúť. A potom musí úprimne prijať skutoč
ne svojho manžela a pritom nemusíš pretvoriť
svoj život, ale musíš do základov pretvoriť se
ba, či odhodiť starého človeka a obliecť na seba
nového. Možno, že ste sa vzájomne a úprimne
nemilovali a potom neskôr ste vyvolali sklama
nie vo vašej ilúzii o láske. A keď vaša citová
náklonnosť už vychladla, zistili ste, že aj vaše
sny nie sú splnené. A práve táto skutočnosť je

dôležitá pre ďalší vývoj vášho vzťahu a vášho
manželstva. Tento kritický bod vo vašom manželstve môžete prekonať jedine vašou dobrou
vôľou, láskou a pevnou dôverou v pomoc Bo
žiu. Možno, že si poviete: "Ale on je taký, alebo
ona je taká”. A Boh na to, cez hlas svedomia
takto odpovie: "nesúď druhého, ale súd'seba !"
Málo je takých, ktorí by dokázali málo vzdoro
vať ozajstnej láske. Keď miluješ, pomáhaš aj
jemu milovať. Začnite každý od seba a to cel
kom novým srdcom. Hovoríš dálej, že má mno
ho chýb. Avšak predtým, či pred sobášom si
hovoril, že má všetky dobré vlastnosti. A ak si

Pred obraz Matky Ustavičnej Pomoci prichá
dzalo veľa ľudí. Porúčali svoje duchovné a do
časné potreby a vychádzali z Chrámu sv.
Alfonza šťastní, lebo prežili stretnutie s Matkou.
Často dostávali milosť, o ktorú prosili, rozprá
vali o tom iným a povzbudzovali k modlitbe k
Matke Božej.
Samotný Chrám sv. Alfonza prežíval mnoho
povznášajúcich momentov. Jedným z nich bol
príchod pápeža Pia IX. dňa 5. mája 1866, ktorý
spôsobil redemptoristom nezvyčajnú radosť.
V chráme boli vykonávané rôzne pobožnosti,
ktoré zhromažďovali mnoho ľudí, horlivých cti
teľov Matky Božej. Množstvo milostí, ktorými
Matka Božia obdarúvala veriacich a sláva ob
razu sa pričinili o to, že sa začalo uvažovať o
jeho korunovácii. Svätý Otec Pius IX. vydal
dekrét, povoľujúci korunováciu, a samotný akt
korunovácie sa konal 23. apríla roku 1867. Korunovátorom bol monsignor Antinus Mattei.
Na druhý deň sa uskutočnila slávnostná pro
cesia, na ktorej sa zúčastnilo početné ducho

venstvo a veriaci nielen z blízkeho okolia chrá
mu, ale z celého mesta. Táto procesia sa stala
triumfálnym pochodom Matky Božej.
V pripravenej dokumentácii boli medzi iným
podané dve histórie uzdravení.
Hrdinom prvej bol o. Aurelius de Riparionsone z opátstva otcov kamaldulov vo Frascati. "V
septembri roku 1866 veľmi ťažko ochorel. Cho
roba čoraz viac postupovala. Pripojili sa aj
komplikácie, čo malo za následok veľmi ťažkú
zdravotnú situáciu. Lekári celkom stratili nádej.
Chorý prijal pomazanie nemocných. Počas
troch dní slúžili za neho sv. liturgie pred obra
zom Matky Ustavičnej Pomoci. Náhle kríza po
minula, ale teplota sa udržiavala až do konca
decembra. Predstavený prikázal chorému, aby
na Nový rok odslúžil sv. liturgiu a dôveroval
Matke Božej. Lekár mal však iný názor, a preto
to neodporúčal. Jeden z priateľov chorého sa
poponáhľal do Chrámu sv. Alfonza. Našiel tam
o. Michaele Marchi, ktorého oboznámil, že cho
rý nie je schopný sa ani postaviť. Otec Marchi

sa vtedy mýlil, môžeš sa i teraz. Uvedom si, že
má aj teraz dobré vlastnosti, ale má aj chyby. A
kto ich nemá? Aj ty ich máš? Ty si bral do
manželstva celého človeka. A tie jeho niektoré
chyby môžu byť chybami len v tvojich očiach.
Môže to byť práve aj dobrá vlastnosť z toho

správneho neosobného hľadiska. Môžeš dálej
namietať, ale on sa zmenil. A ty si sa nezme
nil? Do manželstva ste vstúpili so živým člove
kom a nie s meravým obrazom. Ozajstná láska
nie je chvílková, ale stály, vždy trvajúci činiteľ v
nás.
Milovať manžela, či manželku znamená milo
vať nedokonalú bytosť nositeľa chýb, chorôb,
slabosti a hriechov. A keď ju miluješ, keď ho
miluješ, naozaj tak svojou láskou budeš jeho
oporou a vyliečiš a zachrániš ho. Veľmi výstiž
ne to vyjadruje medzi naším llidom udomácne
né porekadlo: "Dobrá manželka aj z čerta urobí
anjela". Avšak platí to aj opačne. Kto je najväč
ším nepriateľom manželstva? Sebectvo! A kto
je najväčším priateľom? Láska! Ak chceš pes
tovať lásku, potláčaj v sebe sebectvo. Odstrkuj
zo svojho popredia konania to zveličené "Ja“ a
pestuj obetavosť, snaž sa pochopiť a vychá
dzať v ústrety tomu druhému. A vtedy posilníš
lásku nielen v sebe, ale aj v tom druhom. Láska
a sebectvo sa navzájom vylučujú. Láska - to je
šťastie a pokoj - a preto v sebectve šťastie
nenájdeš. Jediným správnym riešením pre
manželstvo je prijať jeden druhého takého,
akým je, akého sme ho poznali v časoch zná
mosti. V dobromyseľnosti treba hľadať spôsob,
ako prekonať vzájomné oddialenie. Hlavne ne
robiť v prenáhlenosti neoprávnené výčitky, ne
uvážené rozhodnutia a naučiť sa prenášať sa
ponad nedorozumenia a trpezlivo odpúšťať. A
táto snaha však musí vychádzať z oboch strán,
od manželky i od manžela. Len tak sa manžel
stvo stane tým kľudným korábom na tom roz
búrenom mori, ktoré sa volá život. Sviatosť
manželstva, ktoré sprostredkuje milosť Božia,
milosťou posvätila vaše nerozlučné spojenie.
Okrem toho milosť, pomoc Božia vám pomáha
denne uskutočňovať to spojenie. A keď by sa
do vášho manželstva zahniezdilo sebectvo,
ktoré nedovoľuje účinne prejavovať lásku, tre
ba sa s dôverou obrátiť ku Kristovi, prameňu
lásky. Vy však musíte v duchu a v srdci obno
vovať svoj súhlas spred sobášneho oltára, kde
ste pod prísahou slUbovali vzájomnú lásku,
vernosť a manželskú úctu až do svojej smrti. A
keď vy prijmete svoje manželstvo, prijmete aj
Krista, ktorý neviditeľne svojou prítomnosťou
požehnal aj vaše manželstvo.

o.Vladimír PETRAŠKO

mu podaroval kúsok dreva z obrazu Matky
Ustavičnej Pomoci. Chorý to vypil s vodou a na
druhý deň pokojne odslúžil sv. liturgiu. Teplota
ustúpila a viac sa nevrátila."
Bol to výrazný znak zvláštnej starostlivosti
Matky Božej. Druhé uzdravenie sa odohralo v
tom istom kláštore a jeho priebeh bol podobný.
Obidve potvrdila lekárska komisia, ktorá tiež
uznala ich pravdivosť.
V
súčasnosti existujú bohaté opisy milostí,
rozprávajúce o väčších i menších udalostiach z
oblasti uzdravení a obrátení, ktoré sú považo
vané za pravdivé. Sú svedectvom pomoci Matky
Ustavičnej Pomoci. Ona si želá vyplniť svoje
duchovné materstvo všetkých llidí, ktorí sa k nej
utiekajú a prosia o Jej príhovor pred Bohom.
Každé pútnické miesto, každý obraz Matky
Ustavičnej Pomoci je svedkom nezvyklých
udalostí, stávajúc sa miestom prítomnosti tej,
ktorá bola pod krížom určená za duchovnú
Matku nás všetkých.

CENO, redemptorista
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NAŠA GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
(Dokončenie z minulého čísla)

Učenie
Gréckokatolíci sú presvedčení, že za
chovávaním svojho obradu vyznávajú tú
vieru, ktorú vyznávali pôvodní nerozdelení
kresťania pod vedením apoštola Petra. Sú
integrálnou súčasťou všeobecnej katolíckej
cirkvi a líši£ sa od západnej vetvy byzantsko- slovanským obradom a vlastným cir
kevným právom. Od pravoslávnej cirkvi
nezjednotenej s katolíckou cirkou sa líši a v
podstate tým, že uznávajú primát Svätého
Otca - rímskeho biskupa - a všetky dogma
tické články katolíckej viery. Okrem názvu
gréckokatolíci užívajú i názov "uniati", t.j.
zjednotení. Pre pochopenie súčasných
vzťahov medzi gréckokatolíkmi a pravosláv
nymi treba pripomenúť, že nie všetci veriaci
vždy súhlasili s prehlásením zjednotenia s
rímskym stolcom a tak dochádzalo k rozdvojovaniu veriacich na gréckokatolíkov uniatov (zjednotení) a na pravoslávnych

(nezjednotení). Tieto názvy dnes treba
chápať ako názvy spoločenské nie však v
čisto teologickom zmysle.

L itu rg ický a du ch o vn ý život
Východná duchovnosť má svoje špecifi
ká. Okrem iného vychádza z toho, že i
dieťa, hoci svojím rozumom nedokáže
všetko pochopiť, dokáže pravdu viery svo
jou účasťou v sviatostiach a na liturgii pre
žívať. Napriek tomu, že na ničom
rozumovo neparticipuje, predsa je schop
né prežívania. Preto ho obrad východnej
cirkvi oslovuje, keď ho matka nesie na
rukách k prijatiu myrovania (pomazanie
na čele posväteným olejom, na velké
sviatky, taktiež i sviatostné požehnanie
detí na konci liturgie). Ani v starom zákone
nenájdeme systematicky spracované a
podrobné pravdy viery a poučenia o Bo
hu. Boh je predstavovaný ako činný svo
jím zásahom, svojou tvorivou činnosťou
do vesmíru i ľudských dejín, života jednot
livého človeka i národa. Tak isto je uvá
dzané i gréckokatolícke dieťa aktívne do

Chrám v K o re jo vc iach

Ján BESTERCI

M o d lit b a
Bedlím pod krížom umučenia tŕnim poranený,
srdce mi zviera bolesť zo všetkých strán,
keď vzdychy modlitby pred Bohom odriekam,
pod obrazom, ktorý mŕtvym dušiam tieni.
Skvosty ducha vkladám do záhrobnej sieni

liturgického diania a tým i do duchovného
života. Účasťou v našom obrade sa vždy
aktívne zapojujeme do liturgického života
spravidla spevom vo forme dialógu veria
cich a kňaza. Už v útlom detstve sa dieťa
naučí naspamäť Hospodi, pomiluj a ostat
né liturgické spevy. Vďaka tejto skutoč
nosti i v dobe negramotnosti spro
stredkovávala liturgia nielen prežívanie,
ale aj poznávanie zjavených právd. Gréc
kokatolík je audiovizuálnym spôsobom
oslovovaný vo svojom chráme. Ikonostas,
ktorý oddeľuje chrámovú loď od presbyté
ria, sprítomňuje celé dejiny spásy a texty
liturgických spevov, ktoré II. vatikánsky
koncil kladie takm er na úroveň Svätého
písma a tradície, svojím obsahom spro
stredkujú poznanie všetkých právd kato
líckej viery. Preto aktívna účasť na
liturgickom živote je pre duchovnú formá
ciu gréckokatolíka jedným z najdôležitej
ších faktorov.

Vzťah k pravoslávnej cirkvi
Dnešná pravoslávna cirkev i keď zacho
vala v plnosti pôvodný východný obrad,
stala sa obeťou velkého rozkolu v Byzan
cii v roku 1054 a napriek všetkým ekume
nickým gestám v ňom, bohužiaľ, zotrváva.
Nielenže neuznáva prvenstvo rímskeho
biskupa, ale i spochybňuje niektoré člán
ky viery, najmä tie, ktoré boli vyhlásené I.
vatikánskym snemom .Tieto rozdielnosti
zohrali rozhodujúcu úlohu v päťdesiatych
rokoch v obrane gréckokatolíkov proti
snahám komunistického režimu - za aktív
nej asistencie predstaviteľov nezjednote
nej pravoslávnej cirkvi - prinútiť ich násilne
administratívnym spôsobom k prestupu
do pravoslávnej cirkvi, čo je dodnes krvá
cajúcou jazvou. Pôvodné slovanské vý
chodné kresťanstvo byzantského rítu
zblížilo vo svojich počiatkoch nielen na
šich predkov v Čechách a na Slovensku,
ale i všetkých našich slovanských pred
kov na územ í Velkomoravskej ríše, siaha
júcej až po juhovýchodný cíp Poľska.
Cesta našich slovanských vierozvestov a
ich žiakov viedla na Kyjevskú Rus, kde sa
aktívne zúčastnili vysluhovania krstu v ríši
sv. Vladimíra.

Prevzaté z AD/93,
preklad a úprava - am -

a na Tvoje prianie pod svätý kríž kľakám,
slová odpustenia v dennej modlitbe mám:
"Nech ťa božia láska v nebesiach odmení!"
Odpusť, Bože, tomu, kto v tvojich pravdách žil,
kto svätým ružencom svoju hruď ovenčil
a na ceste do večnosti mal iba zbožné prianie:
Opustiť tento svet i jeho svätú krásu,
pre všetkých vyprosiť božie požehnanie,
nech dušiam zomrelých Boh dá večnú spásu.
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Teologický rozmer vnímania posvätného priestoru

V súčasnosti sa na východnom Slovensku bu
duje, alebo už aj vybudovalo viacero nových
gréckokatolíckych chrám ov, na ktoré sú veriaci ich tvorcovia - oprávnene hrdí. Pri hľadaní no
vých architektonických riešení sa však nie vždy
dostatočne rešpektuje duch východnej liturgie a
tradície. Prejavuje sa to najm ä tým, že vo viace
rých z nich sa zanedbalo riešenie otázky ikonostasu, ktorý je typickým , rozlišujúcim prvkom
východného chrámu.
Spomínam si, že keď som pred časom sprevá
dzal rektora Pápežského V ýchodného inštitútu z
Ríma, o. Clarenca Gallaghera, SJ, po Slovensku,
neraz sa m a pýtal: "Ako m ám u vás poznať, že
som skutočne vo východnom chrám e, v grécko
katolíckej cerkvi? Prečo tu nie je ikonostas? Aký
cieľ sledujú tvorcovia tým to vážnym zanedba
ním? Je za tým len nevedomosť alebo nejaký
bočný úm ysel?" Nem usím ani spomínať, že som
bol vo veľkých rozpakoch pri hľadaní odpovede
na tieto otázky, a, žiaľ, obávam sa, že by rovnako
rozpačito pokrčili plecam i aj zodpovední činite
lia.
Aká je vlastne úloha ikonostasu a prečo je jeho
vynechanie ukazovateľom straty kontaktu s na
šou duchovno-liturgickou tradíciou? Pozrime sa
teraz trochu bližšie na zmysel a účel ikonostasu,
vychádzajúc z niektorých m yšlienok ruského te
ológa Pavla Evdokimova, vyjadrených v jeho
knihe Človek - Božia ikona.
Návštevník chrám u m ôže sústrediť svoju po
zornosť na rozličné detaily a na ich súvislosti, ale
všetko toto ostane preňho zatvorenou knihou,
kým sa nestane schopným rozumieť reči sym bo
lov. Z architektonického hľadiska je chrám zvy
čajne obdĺžnikovou stavbou obrátenou k
východu. Apoštolská Didaskalia, vychádzajúc zo
slov 68. žalm u "hrajteže Bohu, čo sa nesie na
odvekých nebesiach k východu" a zo slov Skut
kov apoštolov o tom, že K ristus "príde tak, ako
ste ho videli do neba odchádzať", vysvetľuje
pôvod toho, že sa m odlím e obrátení k východu
v tom, že každý veriaci očakáva príchod Pánov.
Aj pôvod slova "loď", ktorý používam e na
označenie zhrom ažďovacieho priestoru, m á
sym bolizovať to, že chrám ako akási loď je pre
nás prostriedkom , plavidlom na našej eschatologickej ceste k večném u V ýchodu. Svätyňa,
"sväté svätých", ktorá je sym bolom Božieho
príbytku, vyžaruje nepreniknuteľnú a tajom nú
B ožiu prítomnosť. N ie je teda javiskom , či je d 
noducho vyvýšeným pódiom , na ktorom sa
pred zrakm i profánnych divákov prevádza aká
si ľudská činnosť, či kum št. Svätyňa j e m iesto
uskutočnenia B ožieho tajom stva "tajný", svia
tosti, teda aj prístup k nej a pohľad do nej vyža
duje očistné zasvätenie, pokrok v schopnosti
duchovného nazerania prekonávajúceho von
kajšie obrazy a pojm y. Z tohto dôvodu oddeľuje
svätyňu od lode stena plná žiarivých ikon ikonostas.
V centre ikonostasu je obraz Krista - Vševládcu, Sudcu a Učiteľa, po bokoch ktorého stoja sv.
Ján Krstiteľ a Panna Mária, teda najväčší zo zro
dených zo ženy, Hlas volajúci na púšti a Matka

Interiér dvojvežového farského Chrámu Narodenia Panny Márie v Košiciach sa skvie v plnej
kráse. Pracovníci ostravskej firmy Renova venovali osobitnú pozornosť ikonostasu. Na
jeho pozlátenie prispeli finančnou zbierkou gréckokatolícki veriaci východoslovenskej
metropoly.
Snímka O. BÉRES
Vteleného Slova, Matka Cirkvi. Od tejto centrál
nej kompozície sa rozvíjajú ďalšie postavy anje
lov, prorokov, apoštolov a svätcov. Je tu
zastúpená celá cirkev oslávená, pohrúžená do
m odlitby a nazerajúca na Božiu velebnosť, oro
dujúca za ľudstvo a ukazujúca m u cestu k neuhasitefnému Svetlu a nespalitelnému Plameňu, k
Božej Láske. Ján, ako "Ženíchov priateľ" z evan
jelia, pozýva všetkých na "svadobnú hostinu Ba
ránkovu". Ruky Božej Matky vystreté v
prímluvnom a ochrannom geste, objím ajú celý
svet. Cirkev sa tu modlí za Cirkev. To, čo sa
nezasvätenému, telesnému človeku zdalo byť
akýmsi zavadzajúcim, zacláňajúcim a prekážajú
cim m úrom so "svätými obrázkami", sa pri hlb
šom, duchovnejšom pohľade javí ako spojivo s
nebom, priezor do večnosti.
Do svätyne cez tzv. sväté, či kráľovské dvere,
vstupujú iba duchovní - diakon, kňaz, či biskup,
teda tí, ktorí sa už "zasnúbili s oltárom ". To sa
udialo vtedy, keď pri diakonskom svätení starší
kňaz, vezm úc budúceho diakona za ruku, vovádza ho cez sväté dvere k oltáru, aby úctivo
pobozkal jeho štyri rohy. Vo chvíli kňazského
svätenia si kandidát kľaká k oltáru a opiera sa
oň čelom cez skrížené ruky tak, ako bol Ján
opretý o Ježišovu hruď pri Poslednej večeri.
Sam otná liturgia je tajom stvom a drámou,
ktorá spája zhrom aždenie veriacich s posvät
ným priestorom okolo oltára, B ožieho srdca,
prekypujúceho láskou, Božieho stola naplnené
ho darmi štedrosti. Liturgia, rovnako ako každý
vzťah m edzi Bohom a človekom , nie je m ono
lógom , nepripúšťa úlohu diváka. Slovo "litur
gia" doslova unam ená "spoločná činnosť".

O značenie B ožská liturgia, typické pre naše bo
hoslužobné texty, teda chce zdôrazniť, že tu ide o
spoločnú činnosť B oha a ľudí, o živé, kom uniku
jú ce spoločenstvo. M edzi svätyňou a loďou plní
svoju úlohu, sym bolickú úlohu Božieho posla anjela, ohlasovateľablahozvesti, diakon. Diakon
ohlasuje ľudu priebeh posvätného deja, slovami
"Vnímajme !" vyzýva k bdelosti, predstavuje
všetkým Božiu múdrosť slovami "Premúdrosť".
V Izaiášovom videní anjeli neustále volajú na
slávu Pánovi slovami "Svätý, Svätý, Svätý". Dia
kon, opásaný orárom, na ktorom má byť vyšitý
práve tento nápis oslavy Trojsvätého a Trojjedi
ného, tým že ho zdvíha pri každej prosbe jekténii,
vyzýva k m odlitbe celé spoločenstvo.
Každý liturgický dej sym bolizuje a sprítomňu
je niektorý úsek dejín spásy. Na začiatku velkej
večiem e sa otvárajú sväté dvere, otvára sa brána
raja. Kňaz kadí celý chrám, pričom kadidlo je
sym bolom Božieho Ducha, vznášajúceho sa nad
vodami vo chvíli stvorenia. Chrám je ponorený v
tieni a diakon, kráčajúci pred kňazom, nesie svie
cu, ktorej svetlo pripom ína slová Stvoriteľa "Buď svetlo !". Podobne aj 103. žalm - žalm
stvorenia - nám pripomína dobu, keď ľudstvo ešte
nebolo zaťažené hriechom, dvere sú otvorené a
cesta k Bohu je bez prekážok. Ďalšie žalmy už
sym bolizujú pád človeka, jeho vyhnanie z raja a
"volanie z hlbočín", preto sú pri nich zatvorené
sväté dvere. Tieto sa znovu otvoria až pri prícho
de vteleného Božieho Slova, kedy je v slávnost
nom sprievode nesené zo svätyne do lode
Evanjelium. Až keď bola všetkým zjavená božia
"Prem údrosť ", znovu sa otvárajú sväté dvere.
(Pokračovanie na 7. str.)
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Po veľkej jekténii nasledujú antifóny (prvá antifóna)
Poznáme tri typy antifón:
1. všedné - teda každodenné
2. nedefoé - používajú sa v nedeľu
3. sviatočné - špeciálne pre niektoré význam nejšie sviatky, napr. sviatok
Paschy ( Veľká noc).
V antifónach oslavujem e a vyznávam e m eno Božie, alebo vyjadrujeme
silu a tajomstvo sviatku.
V antifónach prvé verše - štichy - sú zo žalmov a vyjadrujú príchod Ježiša
Krista predpovedaného prorokm i Starého zákona na zem - jeho vtelenie sa
skrze Prečistú Máriu, ktorá sa takto stala Bohorodičkou. K starozákonným
štichom sa pridávajú novozákonné "pripevy",aby sa takto vyjadrila jednota
medzi Starým a Novým zákonom. To, čo predpovedal Starý zákon o Novom
zákone, sa splnilo. Antifóny sa rozdeľujú na tri časti - na slávu Presvätej
Trojice. Niekde došlo k ich skráteniu.
V prvej antífóne ospevujem e Presvätú Bohorodičku, tiež svätých a nako
niec i nášho Spasiteľa Ježiša K rista a potom Presvätú Trojicu. Potom nasle
duje "Jedinorodnyj Syne" (Jednorodený Synu). V predchádzajúcich štichoch
prvej antifóny sa pripomínali proroctvá o vtelení budúceho Spasiteľa... V
piesni "Jednorodený Synu" sa ospevuje skutočnosť vtelenia Syna Božieho Ježiša Krista. Táto pieseň tak isto poukazuje na krst Ježiša Krista v rieke
Jordán, keď sa nám prejavila Presvätá Trojica. Po krste Ježiš Kristus začína
svoju verejnú činnosť...
Počas tretej antifóny, kňaz berie do rúk sv. evanjelium, obchádza ním
oltár, vychádza cez drevené dvere ikonostasu, odtiaľ cez cárske dvere sa
vracia späť do svätyne za ikonostasom a kladie sv. evanjelium na oltár. Tento
vchod sa nazýva "vchodom s evanjeliom" alebo "malým vchodom".
Malý vchod označuje verejný život Ježiša Krista. Sv. evanjelium je Ježi
šom Kristom, jeho živým slovom. M alý vchod zobrazuje Ježiša Krista,
chodiaceho po m estách a dedinách Palestíny a hlásajúceho Božie slovo (Mk
1,38). Pieseň "jednorodený Synu" nám pripomenula krst Ježiša Krista v
Jordáne, po ktorom nastala jeho verejná činnosť. Malý vchod nám zobrazuje
túto verejnú činnosť. Niekde je velŕni hlboká obyčaj nábožných veriacich,
ktorí prichádzajú ku kňazovi počas malého vchodu a pred ikonostasom
bozkávajú s úctou sv. evanjelium - Božie slovo - Ježiša Krista.

(Pokračovanie zo 6. str.)
"Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvýšte sa brá
ny prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy" / Ž 24, 7 /.
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Kňaz odnáša sv. evanjelium za ikonostas a kladie ho na oltár. Oltár je tým
najvznešenejším miestom na umiestnenie Kráľa kráľov - Ježiša Krista.
Potom veriaci spievajú: "Poďte, pokloňme sa a padnim e pred Kristom"
Počas týchto slov sa veriaci klaňajú pred Ježišom Kristom (sv. evanje
liom).
Potom spievajú tropar a kondák
V tropari a kondáku sa ospevuje svätý daného dňa alebo sviatok. V tropari
a kondáku si veriaci v chráme pripomínajú, že to, čo ohlasoval Ježiš Kristus
tu na zemi (malý vchod) sa skutočne i uskutočnilo. Dokazuje to život
svätého, ktorého si pripomíname v každý deň. O jeho živote sa dozvedáme
z tropara a kondáku.
Trisvjatoje - Trojsväté
Ježiš Kristus (sv. evanjelium) sa vrátil na prestol do neba (za ikonostas) malý vchod. V nebi sú anjeli a svätí - zobrazení na ikonostase na ikonách.
Títo neustále chvália a slávia Trojjediného Boha. My sa pridávame k nim a
spievam e s nim i Trojsvätú pieseň: "Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmr
teľný, zmiluj sa nad nami".
Podľa sv. Jána Dam ascenského (+ okolo roku 749) táto pieseň je zložená
zo slavoslovia Serafínov: "Svjat, svjat, svjat Hospoď Savaoth, a zo slov 41.
Žalmu: Vozžada duša m oja ko Hospodu kripkomu. Slova: pomiluj nas,
pridala Cirkev ako norm álne ukončenie modlitby.
Potom nasleduje čítanie apoštola.
Apoštol sa číta hneď pred sv. evanjeliom. Spasiteľ posiela pred sebou
najprv svojich apoštolov, hovorí cez nich. Apoštoli pripravujú ľud na jeho
príchod.
U sv. Lukáša čítame: "Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch
a po dvoch ich poslal pred sebou do každého m esta a na každé miesto, kam
sa chystal ísť" (10,1).
Čítanie sv. evanjelia
Pri počúvaní sv. evanjelia veriaci stoja. Staním vyjadrujem e svoju poho
tovosť okamžite splniť a uviesť do svojho života Božie slovo.
Pri čítaní sv. evanjelia pri kňazovi stoja svetlonosci so sviečkami v rukách.
Ježiš Kristus je svetlom sveta a práve k nám hovorí.
Po prečítaní sv. evanjelia ho kňaz pobozká a dá ho pobozkať svetlonoscom. Vyjadruje takto našu úctu k Božiem u slovu.
Potom nasleduje suhuba jekténia: "Z hlbin duše a z celého srdca všetci
vrúcne prosme."
Počas tejto jekténie ohlásení (katechumeni) m useli opustiť chrám. Začína
sa liturgia veriacich - teda pokrstených.
o. Jo z a fá t, OSBM

Tajomstvo je zavŕšené, dvere sa m ôžu zatvoriť,
pred naším zrakom ostáva opäť zástup modliacich
sa a kontemplujúcich svätcov a svätíc, ktorí už
vidia zoči - voči "Svetlo tiché, svätej slávy, Nesmrtelhého Otca nebeského, Svätého Blaženého".

Podobne aj pri eucharistickej liturgii diakon
Už tento krátky náčrt zmyslu jednotlivých
na začiatku, stojac pred otvoreným i dveram i,
úkonov v ich funkčnom spojení s existenciou
nás vovádza do Kráľovstva N ajsvätejšej T roji
ikonostasu nám dáva možnosť nahliadnuť do
ce, keď na jeho výzvu kňaz, zdvíhajúc v znam e
hlbokej
krásy a zm ysluplnosti východnej litur
ní kríža evanjelium, proklam uje "Blahosloveno
gie. Isteže m nohé zo spom enutých aspektov by
Carstvo Otca, i Syna i Svjataho Ducha". A kč
si zaslúžili detailnejšie historicko - liturgické a
ným ťažiskom liturgického deja je tzv. m alý a
teologické spracovania. Avšak aj tieto základné
veľký vchod. Pri m alom vchode je procesionálúdaje nám dokazujú, že vypustenie ikonostasu
ne nesené evanjelium, pred ktorým sa nesie
z architektonického kontextu našich nových
zažatá svieca. Ide tu opäť o rituálne zobrazenie
chrám ov je zjavom negatívnym a v svojich dô
Krista, ohlasujúceho Slovo blahozvesti. Pred
sledkoch aj alarm ujúcim , keďže je pravdepo
Kristom kráča Ján Krstiteľ, "lam pa, ktorá horí a
dobne znakom hlbšej krízy identity, ktorá sa
svieti", ako ho nazýva sv. Ján Evanjelista / Jn
prejavuje v liturgicko - duchovnej oblasti.
5,35 /. "Veľký vchod" predstavuje Pánov vstup
Bez ikonostasu sa cerkev ochudobňuje o stáro
do Jeruzalema. Veriaci tu zastupujú plesajúci
čiami
preverenú zmysluplnosť členenia posvät
zástup, oslavujúci Krista, kráľa, kňaza aj obeť,
ného priestoru, čím sa splošťuje význam
ktorý, prechádzajúc pom edzi svojich verných,
jednotlivých liturgických ceremónií. Každý
blíži sa k miestu a chvíli svojej vykupiteľskej
chrám je svedkom a míľnikom istej epochy. Ne
obety. Na konci liturgie pristupujú veriaci k
nechajme teda na našej ceste históriou pomníky
otvoreným dverám, v tej chvíli predstavujúcim
našej povrchnosti, neznalosti či samoľúbosti, aby
dokorán otvorený hrob zm ŕtvychvstalého K ris
raz budúci historici nemuseli písať o našej geneta, cez ktoré im kňaz prináša jeh o T elo a Krv,
aby aj oni "mali život a m ali ho v hojnosti". * rácii, že sme svojou činnosťou alebo nečinnosťou
nielen nezveľadili, ale dokonca premrhali "dedič
Posledné požehnanie zdvihnutou čašou s eucha
stvo Otcov".
ristickým Kristom, zahalené do obláčkov kadid
o. C yril V A SIĽ , S J
la, pripomína Kristovo nanebovstúpenie.

Charakter východnej duchovnosti interiéru
farského Chrámu Pokrova - Ochrany pre
svätej Bohorodičky v Sediiskách, okr. Vra
nov nad Topľou dotvára ikonostas - dielo
akad.maliara Mikuláša Klimčáka. Posvätil
ho v nedelil, 9. októbra gen. vikár o. Ján
Gajdoš za prítomnosti okresného dekana o.
Mareka Petra, kňazov z okolitých farností a
hojnej účasti veriacich.
Na snímke Ing. Jozefa Pavliščáka jedna z
ikon ikonostasu - sv. Ján Krstiteľ.

SLOVO

KTO
HĽADÁ
BOHA,
HÁJDE
RADOSŤ
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Snímka zo skladania rehoľných sľubov

Nikdy nezabudnem na chvíľu, keď som sa po prvýkrát stretla s
Bohom, pretože táto chvíľa priniesla do môjho života naplnenú radosť
a pokoj.
Mala som 17 rokov, keď som si po prvýkrát uvedomila, že môj život
je prázdny a nudný. Mala som veľa kamarátov, rada som chodila do
prírody. Hudba a spev robili môj život krajší. Vyrastala som v rodine
plnej lásky a porozumenia. Mala som šťastné detstvo. Niekto by si
možno povedal: "Čo jej teda ešte chýbalo? Veď to je ideálny život!?"
Bola som šťastná, ale nebolo to pravé šťastie, bola som radostná,
ale nebola to pravá radosť. Ježiš ma prvýkrát oslovil cez skupinu
mladých ľudí, ktorí ma poprosili o pomoc pri nahrávaní mládežníckych
piesní. S niekolkými som chodila do školy, s niektorými do spevokolu.
Láska k spevu ma priam nútila prijať túto ponuku.
Nahrávanie tejto kazety bolo dôverné. Stretávali sme sa večer v
katedrálnom chráme v čo najväčšej tajnosti a tichosti. Cítila som sa
medzi nimi veľmi dobre a obdivovala som ich zápal pre Ježiša a
jednotu medzi nimi. Bol medzi na
mi aj duchovný otec, ktorý nás veľ
mi povzbudzoval. Jediné, čo ma
odradzovalo, bolo to, že sa spoloč
ne modlili a ja som to nevedela.
Hanbila som sa a povedala som si,
že tam už radšej nepôjdem.
Snažila som sa zabudnúť na to, čo som prežila v kruhu mladých
veriacich ľudí. Prešli štyri mesiace a ja som bola stále nepokojnejšia,
nevedela som, čo mám robiť.
Po druhýkrát sa mi Ježiš prihovoril cez chlapca tohto spoločenstva
pri neplánovanom stretnutí na lyžovačke. Jeho otázka "prečo žijem
na tomto svete", mi už nedala ani spať.
Do môjho života prišli dni tmy a velkého smútku. Uvedomovala som
si, že život, ktorý som doteraz žila, bol veľmi plytký. Zatúžila som sa
stretnúť opäť s týmito mladými ľuďmi a chcela som vedieť čo najviac
o Ježišovi. Mala som strach, ako ma príjmu.
Keď som sa po mesiaci rozhodla vstúpiť do chrámu, na moje
prekvapenie sa mi s úsmevom prihovorilo jedno dievča, ktoré sa ma
opýtalo, či idem na nácvik spevu. Priam som od radosti podskočila,
no v tom ma napadlo, že sa neviem modliť. Keď som to povedala
tomu dievčaťu, už som kľačala vedľa nej v kaplnke a opakovala som
po nej modlitbu Otčenáš. Po tejto modlitbe, ktorú som vtedy počula
prvýkrát, tmu v mojom srdci vystriedalo úžasné svetlo a pocítila som
radosť, akú som predtým nikdy nezažila.
Túžba po Ježišovi rástla v mojom srdci stále viac. Odpovede na
mnohé otázky, ktoré sa týkali Ježišovho života, mi dával duchovný
otec, ktorý ma pripravoval na prvé sväté prijímanie. Tento deň je v
mojom živote označený ako deň s veľkým D.
Ježiš si ma povolal do rehoľného života, kde mu slúžim medzi deťmi
a mládežou. Každý deň sa mi dáva bližšie spoznávať a ja ho chcem
za to celý život CHVÁLIŤ.

AKO SME 5A tó u

sr. Antónia

STRAN A

nezabúdajme
najednoduchých
Váš dvojtýždenník má nezastupiteľné m iesto
v šírení a inform ovaní duchovného života v
gréckokatolíckej cirkvi. Čítajú ho mladí, ale naj
mä starší veriaci, k to rí m ajú za sebou trpké
spomienky na násilné zlučovanie gréckokato
líckej cirkvi s pravoslávnou v 50 - tých rokoch.
Aj veriaci v obci Klenov p ri Prešove b y vedeli o
týchto udalostiach veľa rozprávať.
Nemalo b y sa za b ú da ť na jednoduchých, ale
krásnych ľudí, k to rí boli vytrvalí a neoblom ní vo
svojej viere. Taká bola a vďaka Bohu je a j naša
mamka, babka a prababka Anna Hudáková,
rod. Libová, ktorá sa 23. septem bra t.r. dožila
88. roku svojho života. Vo svojom pokročilom
veku číta časopis Slovo, kto rý si predplatila od
jeho vzniku a je je j dobrým spoločníkom. Viem,
že v časopise nie je rubrika na poďakovanie,
resp. inform áciu o jednoduchých veciach, av
šak nebolo by na škodu, keby ste im venovali
priestor.
Naša jubilantka priviedla na svet deväť detí, z
ktorých šesť vychovala. Ťažko prežívala stratu
dcéry Eleny, ktorá zanechala dve m aloleté deti
a stratu svojho m anžela v je h o 64. roku života.
S ním prežila krásne i neradostné d n i života
naplnené lopotením na neúrodných poliach,
ale preteplené láskou a vierou v Pána Boha. Z
rozprávania viem, že ich vzájom ný vzťah a p o 
znávanie sa začalo na skúškach divadelných
hier, ktoré režíroval Janko
Borodáč, vtedajší u č ite ľ v ne 
ďalekých Kvačanoch. V tom 
to období b o l Klem barok
(Klenov) strediskovou obcou
v plnom rozkvete a neskoršie
dom Hudákovcov b o l znám y
svojou pohostinnosťou a stre
diskom šírenia duchovných
tradícií prostredníctvom m lá
deže - výchovou a nacvičova
ním náboženských piesní,
betlehemských h ier a pod. Po
pri neľahkom živote s i našli
vždy čas na duchovný život a
viedli nás k láske, úcte, skrom 
nosti a pokore s úplnou samo
zrejmosťou.
Za tieto dary chcem vysloviť
poďakovanie v m ene celej ro 
diny a poprosiť Pána Boha,
aby nám dožičil ešte dlho sa
tešiť z jej prítomnosti.

Terézia KAŠŠAYOVÁ,
rod. HUDÁKOVÁ

Mária pomôže
Len pred niekolkými dňami znela v našom
chráme jedna z mnohých prekrásnych piesní
počas prítomnosti putovného obrazu Matky Bo
žej Klokočovskej: "Nestrácaj dôveru, nezúfaj si,
žije Mária, pomôže t i ... Nie, nechcem opisovať"
priebeh tejto prekrásnej udalosti, veď program
bol podobný v každej farnosti a radostná atmo
sféra neopísateľná. Chcem poukázať na čosi
iné, alebo na svoje osobné pocity počas týchto
dní. Keď som sa v apríli dozvedela, že môj syn
znovj odviezol svoju manželku do nemocnice
(ktorá za 3 roky vždy v druhom mesiaci teho
tenstva potratila), lekári už nedávali nádej na
záchranu plodu ani po štvrtýkrát. Vtedy sme už
boli na pokraji beznádeje, bezradní a bezmoc
ní. Hovorí sa, že Boh dopúšťa, ale neopúšťa. Tu
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som si pomyslela, že predsa nad lekármi je
ešte ktosi, kto má väčšiu moc ako lekár, a preto
netreba zúfať, treba konať. Tak som sa ešte
viac ako predtým obrátila k Bohu. Išla som
ihneď za duchovným otcom, aby na tento úmy
sel bola odslúžená sv. liturgia. Kedže sa blížil
krásny mariánsky mesiac máj, začala som sa
zúčastňovať májových pobožností, každý deň
som sa utiekala k Matke Ustavičnej Pomoci
svojimi modlitbami, sv. ružencom, deviatnikom,
kríž. cestou atď, pristupovala som k sv. prijíma
niu a vtedy sa nám naskytla ďalšia príležitosť
obsiahnuť milosť Božiu, nakolko do nášho ok
resu práve prichádzal putujúci obraz klokočov
skej ikony - obraz Matky Božej, ktorá za nás v
nebi u svojho syna oroduje a pomoci nám vy
prosuje. Niekolkokrát som odchádzala za tým
to milostivým obrazom aj viac km a s radosťou
som očakávala jej príchod do našej dediny.
Vstúpila som do cirkevného zboru, ktorý práve
začínal s nácvikom nových mariánskych piesní.
Kedže sa blížil koniec šk. roka, ani svoje pra
covné povinnosti som nechcela nechať bokom
a tu mi veriaci aj spolu s duch. otcom zverili
dálšiu milú úlohu - pripraviť so žiakmi akadé
miu, ktorú som s radosťou prijala.
Od 11.- do 15.júna počas prítomnosti obrazu
Matky Božej bol pre mňa každý deň velkým
sviatkom. Uvedomila som si, že k nám prichá
dza Boh, aby nás cez Máriu zachránil, ale pre
túto záchranu aj my musíme niečo podniknúť a
obetovať sa. Tak som po vyučovaní priamo zo
školy odchádzala do chrámu, kde som denno
denne pred obrazom Matky Božej vystúpila s
hodinovým programom, v ktorom žiaci recito
vali básnický, spievali mariánske piesne, či už
čítali fatimské zjavenia, históriu Klokočovskej
ikony, modlili sa rôzne modlitby a pod. Robila
som to s láskou a každý deň som sa vracala
domov v neskorých večerných hodinách aj keď

KUPON

Dnes Vám prinášame poslednú z ôsmich tajni
čiek Slovo - súťaže 2. Legenda je obsiahlejšia a to
z dvoch dôvodov. Vychádzame zo skúsenosti, t.j.
z Vašich listov, v ktorých nás prosíte, aby tajničky
boli zostavované pre širšiu čitateľskú obec, aby
boli ľahšie.
Druhý dôvod je ten, aby rozšírili naše vedomosti.
V budúcnosti budeme sa snažiť tajničky pripravo
vať tak, aby boli ešte viac zaujímavejšie a príťažli
vejšie. Dňa 7. decembra t.r. sa uskutoční
zlosovanie o ceny, dovtedy nám pošlite odpovede
všetkých osem tajničiek. Ako 1. cenu sme zaradili
zájazd s náboženskou tematikou, samozrejme s
predplatným na rok 1995. 2. cena náboženská
videokazeta a predplatné. 3. cena audiokazeta,
dobrá kresťanská kniha a predplatné. 4-10. cena
kalendár na rok 1995. Mená výhercov a správne
znenie tajničiek nájdete v prvom čísle budúceho
roka 1/95.
Do súťaže Vám prajeme dobré vedomosti, po
bavenie a pri zlosovaní veľa šťastia. V novoročnom
čísle nájdete na tejto stránke novú atraktívnu Slovo
- súťaž 3 .

Vylúštite autora tejto myšlienky:
Ó, Bože, Ty svetlom prírody budíš v nás túžbu o
svetle milosti, aby si nás tým viedol ku svetlu slávy.
Ďakujem Ti, Pane a Stvoritelb, že si nás obveselil
svojím stvorením.

Legenda
Pozn. red. :Ako pomôcka - polotučné vyznačené
slová naznačujú vylúštenie tajničky!
1. Známe miesto vykopávok pri Mŕtvom mori
(Iziášove zvitky)
2. Názov - 50. deň po Velkej noci, ktorý bol
pôvodne ďakovným žatevným sviatkom, neskôr
sa stal pamätným dňom zákonodarstva na vrchu
Sinay (Mojžišov zákon)
3. Egyptské meno Jozefovho svokra, ktorého
dcéru Assenat si vzal ža manželku, bol to asi
velkňaz boha Ra (slnka) v On, kde bola najslávnej
šia egyptská kňazská škola (Gn 41, 45 - 50)
4. Ukon v biblickom slova zmysle, ktorý zname
ná nielen zmenu zmýšľania, cítenia a ľútosti nad
hriechom, ale premenu celého života a prijatie
nových mravných noriem. Tento úkon znamená
odvrátenie sa od hriechu a obrad spravodlivosti k
Bohu
5. Označenie diabla s narážkou na mýtus o
páde časti anjelov, ktorý pôvodne boli bytosti dob
ré, bytosti "svetla", ale vzopreli sa Bohu a boli z
neba zrazení do pekla.
6. Výraz (meno) označujúce toho, ktorý verí v
Krista. V biblii sa s týmto názvom stretávame 1 R
4, 16
7. Vrch, pôvodne staré Kanánske kultové mies
to, kde sa odohral súboj medzi prorokom Eliášom
a Baalovými kňazmi (1 Kr 18, 20-46), v ktorom
zvíťazil prorok.

Ilustračná snímka a. m.
unavená, ale šťastná.
Neopísateľné bolo nadšenie ľudí v našom
chráme, radostná atmosféra v našich srdciach,
zvláštna a nádherná úcta k Pannej Márii. Viem,
že zázraky sa dnes nedejú, ale predsa mám
pocit, že tu nepomohli iba lekári, že moja prosba
bola vyslyšaná a pomoc Matky Božej prišla v
pravý čas, veď nemáme inej pomoci, nemáme
inej nádeje, okrem teba, Bohorodička, ty nám
pomáhaj, lebo v teba dúfame a pod tvoju ochra
nu sa utiekame. Veď Boh nám dáva istotu, keď
hovorí: "Klopte a otvoria vám! Proste a dostane
sa vám!" Preto aj nadálej sa budem utiekať k
svojej drahej Matke, budem za ňou chodiť na
pútnické miesta, prosiť o pomoc a nestrácať dô
veru, ale veriť, že vyslyší naše prosby, keď vypo
čuje naše vrúcne modlitby a podá mi svoju
pomocnú ruku. Panna Mária, pros Boha za nás!

S vďačnosťou - Vaša čitateľka Mária
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Svetové stretnutie rodín so Svätým Otcom
Ako sme už zverejnili v 21. čísle Slova
svedkami. Slávnosť oživila medzinárodná
sama pred sebou, rodina, čo hovoríš sa
Rok rodiny vyvrcholil v Ríme. Dnes priná
skupina mladých z hnutia Focolare Gen
ma o sebe? Svätý Otec nie náhodou zo
šame postrehy Marty Ščurkovej z jeho
Verde a Gen Rosso. 80 manželských pá
pakoval túto otázku, pretože od odpovede
priebehu.
rov vyslovilo poďakovanie za starostlivosť
na ňu závisí, akým smerom sa budú rodi
V dňoch 6. - 8. októbra t.r. sa v aule Cirkvi o rodinu.
ny uberať v treťom tisícročí. Rodina nie je
Magna Pápežskej lateránskej univerzity v
nejaká náhodná množina ľudí, ale je zá
Vyvrcholenie osláv Roka rodiny bolo v
Ríme konal medzinárodný kongres na té 
nedeľu, 9. októbra. Pri slávení Eucharistie
kladnou jednotkou zakomponovanou do
mu Rodina - srdce civilizácie lásky. 700
na Námestí svätého Petra nechýbali ani
Božieho plánu spásy. V rodine ako prvej
účastníkov z 87 krajín a 5 kontinentov na
rodiny zo Slovenska pod vedením bisku
bunke má zažiariť Kristova láska a duch
kongrese sprevádzal predseda Pápež
pa Mons. Milana Chautura, CSsR, pred
jeho evanjelia. Preto Svätý Otec viac razy
skej rady pre rodinu kardinál Alfonso Lósedu komisie pre pastoráciu rodín
spomenul aj rodinu Cirkvi a rodinu ako
pez Trujillo, biskupi, kňazi a odborníci.
Konferencie biskupov Slovenska. V po
Cirkev v malom. Ak si naše rodiny toto
Účastníci kongresu v tom to medzníku Ro
zdrave pre slovenské rodiny nadviazal na
uvedomia, ak si dajú odpoveď na otázku
ku rodiny bilancovali postavenie a úlohu v
myšlienky Jána Pavla II.: "Rodina, čím si
rodina, čím si sama pred sebou, rodina, čo
Cirkvi i v spoločnosti. Osobitné ocenenie
hovoríš sama o sebe, potom je nádej na
pred účastníkmi dostal MUDr. Miroslav
nájdenie lieku proti chorobám v dnešných
Mikolášik, prezident asociácie Donum vi
rodinách."
tae na Slovensku. Kongres ukončila Mat
Po Roku vykúpenia (1983) a Marián
ka Tereza z Kalkaty, ktorá prišla do auly s
skom roku (1987 - 1988) aj tento Rok
ružencom v ruke a tam v príhovore so
rodiny významne prispel na velké jubile
zreteľom na Krista a modlitbu akoby preum dvoch tisícročí kresťanstva. Z ovocia
rozprávala evanjelium pre rodiny.
Roku rodiny sa pripravuje nová encyklika
Po medzinárodnom kongrese o rodine,
o živote.
ktorý sum arizoval poznatky
Zúčastniť sa na kongrese a
pre perspektívnu pastoráciu
na Svetovom stretnutí rodín so
rodín, nasledovalo v dňoch 8. a
Svätým Otcom znamenalo mať
9. októbra t.r. Svetové stretnu
svet na dlani, vnímať nielen uni
tie rodín so Svätým Otcom. Na
verzálnosť Cirkvi ale aj jej misij
stretnutie na Svätopeterskom
nú dynamiku ducha. Svätý
námestí prišlo asi 150 tisíc
Otec nás povzbudil: Vám, rodi
manželov a rodín zo 103 krajín,
ny, opakujem: Nemajte strach!
vrátane Iraku, Burundi, Mali,
Pán vás volá stať sa protago
Sýrie, ostrova Fidži, Kuby atď.
nistami nových čias nádeje v
a to zo všetkých kontinentov.
kresťanskom spoločenstve i vo
Európu zastupovali manželia
svete. Vydávajte svedectvo pri
Timkovci z Chorvátska. Sve
jatia, rozdávania sa a velkodušdectvo viery dokumentovali aj
nosti.
Chráňte,
pomáhajte,
manželia z Honkongu a rodina
pozdvihujte život každého člo
Rugambovcov z Rwandy, kto
veka, najmä trpiacich, rane
rá apoštoluje a pomáha doma
ných a postihnutých. Štedro
v ťažkých pomeroch občian
rozsievajte lásku k životu. Buď
skej vojny. Ján Pavol II. predlo
te umeleckým dielom kultúry ži
žil
rodinám
evanjelizačnú
vota a civilizácie lásky.
P red Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne.
Snímka Marta SCURKOVA
myšlienku - Rodiny, budete mi
Marta ŠČURKOVÁ

V BAZILIKE SV. PETRA

TEBE POJEM, TEBE BLAHOSLOVIM...
V m inulých d ň o c h pricesto v al do R ím a m ie 
šaný 4 2-členný sp e v á ck y zbor H ron z B anskej
Bystrice. Prišiel trochu zviditeľniť naše S lo
vensko. A m al veľký úspech.
P rv ý k rá t sa p re d sta v il v nedeľu, 23. o k tó b 
ra pri sv. om ši v B a z ilik e sv . P e tra. Z b o ro 
vým sp e v o m d o p re v á d z a l ta lia n s k u sv.
om šu tý m , že v je j je d n o tliv ý c h č a stia c h
zasp ie v al c h o ro v é sp e v y z o sv o jh o re p e rto 
áru. B oli to sp e v y slo v e n sk é , la tin sk é , a p o
sv ä to m p rijím a n í u v ie d o l i sta ro slo v ie n sk y
sp e v T eb e p o je m ... B ol to u chvacujúci záži
tok počúvať práve tú to zborovú skladbu v
chrám e všetkých ch rám o v - v B azilike sv.
Petra.
V p o ndelok večer sa z bor p redstavil s k o n 
certným p rogram om v C hrám e sv. Ignáca.

T ak m e r zap ln en ý c h rám - p o n o re n ý d o p o 
lo še ra - vn ím al n á d h e rn é sk la d b y to h to sp e 
váck e h o zboru. D o m én o u k o n c ertu b o li
z b o ro v é sk la d b y z L itu rg ie sv. Já n a Z la to ú s
teh o - S vjatyj B ože, Iže c h eru b in y , Ja k o da
C arja v sic h , T eb e p o jem a O tčen áš. T a lia n 
sk i p o slu c h áč i bo li sp e v o m u c h v á te n í a d á 
vali to n a ja v o d lh ý m p o tle sk o m . N a
k o n c e rte bo li p ríto m n í i v iac erí S lo v á ci, n a 
tera z ž ijú c i v R im e.
Pravdepodobne najväčšieho zadosťučinenia
sa zboru dostalo v stredu počas generálnej
audiencie so Svätým O tcom . Z bor zaspieval
Svätém u O tcovi S lovensko m oje, otčina m oja,
krásna si ako raj ... Svätý O tec zareagoval
slovam i: "Ď akujem vám , b olo to pekné ..."
Č o povedať n a záver tejto inform ácie?

A k v y b e ra l sp o m ín a n ý z b o r sk lad b y pre
sv o j re p e rto á r, sia h o l p o tak ý c h , ktoré by
sk u to č n e p o slu c h á č a o slo v ili. A ako naj
v h o d n e jš ie p o k la d a l p rá v e tie z n ašej B ož
sk e j litu rg ie sv. J á n a Z la to ú steh o . Koľkí
g ré c k o k a to líc i sa h a n b ia za z la to , ktoré ešte
n e v e d ia v o sv o jo m b y z a n tsk o m ob rad e ro z 
poznať?!
Porozm ýšľajm e, či by n á s to nem alo m oti
vovať k väčšej snahe poznať to, čo nám Pán
B o h dal d o vien k a p ro stredníctvom našich
slo v an sk ý ch a p o što lo v sv. C yrila a Metoda!
L en h lb ším p o z n áv a n ím sam ých seba nado
b u d n em e zdravé seb av ed o m ie, ktoré sa od
n á s žiada, aby sm e v edeli odkrývať svoje po
klady a ponúkať ich aj in ý m k obohateniu.
o. J á n B A B JA K , SJ
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Pútnikov v Ríme, napríklad zo Slovenska, nemilo prekvapia málo
navštevované chrámy Večného mesta. Je to skutočne fakt, ktorý si
všimne aj menej praktizujúci kresťan. Pýtame sa, kde je chyba? Je
nejaké vysvetlenie na tento prinajmenej zvláštny jav Ríma?
Po prvé si treba uvedomiť, že najmä v centre mesta, kde sa náš
pútnik pohybuje, býva málo obyvateľov a žijú tam prevažne starší
ľudia. Mladé rodiny bývajú mimo centra mesta. V centre je veľa
obchodov, rôznych reštaurácií, bánk, úradov, škôl a podobne. Už táto
skutočnosť je do určitej miery vysvetlením, aj keď zďaleka nie dosta
točným.
Druhú skutočnosť, pre ktorú je najmä v nedeľu málo ľudí na boho
službách v Ríme, som si uvedomil až v druhú septembrovú nedeľu.
Po namáhavom týždni som sa so svojimi spolubratmi vybral navštíviť
pútnické miesto Santuario delia Santissima Trinita - Sanktuárium
Najsvätejšej Trojice v pohorí Monte Autore, blízko mestečka Vallepietra, vo výške 1337m. Z mestečka Vallepietra sa možno k Sanktuáriu dostať peši po niekolkohodinovej túre alebo po ceste dlhej asi 7
km. Cestovali sme autom a tak sme si mysleli, že čoskoro zdoláme
tých pár kilometrov, najmä keď sme už minuli mestečko. Ale asi po
dvoch kilometroch stúpania sme sa presvedčili, že cesta autom nám
bude trvať aspoň o hodinu dlhšie, keď sa tam vôbec autom dostane
me. Pred nami len pomaly napredovala dlhá kolóna áut. Príčinou

H .YMLft nAHTMH
Ahm m TU ik íflMM

ÍX:M m T te v fto
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Najstaršie nemecké mesto Trevír (Tríer) s najstaršou biskupskou kated
rálou v Nemecku, ktorá bola založená cisárom Konštantínom Velkým,
je známa velkým počtom kresťanských svätcov a svätíc. Na ich oslavu i
pamiatku s i zadovážilo ikonu slovansko - byzantského štýlu.
(mp)
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pomalej rýchlosti bola úzka cesta a tiež autá zaparkované v dlhých
radoch po krajnici cesty. Tiež na parkovisku blízko Sanktuária nebolo
vôbec miesta a muselo sa čakať na striedačku na tých, ktorí už
odchádzali. Odhadol som, že mohlo tam byť vyše dvetisíc áut. Asi po
hodine cesty sme aj my kapitulovali a odstavili auto asi dva kilometre
od parkoviska, ešte na ceste a ďalej sme pokračovali peši.
Prekvapilo nás množstvo ľudí a najmä mladých rodín s deťmi.
Mnohé matky kráčali po ceste bosé s dieťaťom v náruči. Bolo tam
veľa mládeže, ale aj starších ľudí, ktorí sa tam dostali autobusom
alebo autom. Iste sme tam stretli vyše dvanástisíc ľudí. Jedni
odchádzali a druhí prichádzali. Do samotného Sanktuária, ktoré je
vytesané vo vnútri skaly, sme čakali v rade vyše hodiny. Prekvapila
nás velká trpezlivosť pútnikov, ktorú u temperamentných Talianov
by sme sotva očakávali. V Saktuáriu je najpozoruhodnejšia malba
- freska na skale, znázorňujúca Najsvätejšiu Trojicu, pochádzajúcu
pravdepodobne z 13. storočia v zvláštnom znázornení. Ide o tri
rovnaké postavy Krista. Umelec - iste mních - namaľoval na fresku
pravdepodobne na základe meditácie nad evanjeliovým textom sv.
Jána, keď apoštol Filip prosil Spasiteľa: "Pane, ukáž nám Otca a to
postačí." Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš
ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: "Ukáž nám Otca?
Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne?" (Jn 14,8-10). Druhá
Božská osoba - Ježiš Kristus sa odlišuje od ďalších dvoch Bož
ských osôb jedine tým, že má rany na rukách a na nohách. V
jaskyni Sanktuária sú niektoré fresky namaľované v západnom
štýle, niektoré vo východnom, napríklad Bohorodička s dieťaťom,
sv. Anton abat, sv. Dominik Sorský - zakladateľ Sanktuária a sv.
Julián. V Sanktuáriu boli pravdepodobne celé steny pokryté freska
mi, ale zachovali sa nám už len niektoré a z niektorých už len časti.
Na oltári pred sanktuáriom sa neprestajne slúžili sv. omše a v
čase obeda, keď sme tam prišli, spovedali ešte šiesti kňazi.
Keď uvážime, že v okolí Ríma je niekolko významných sanktuárií,
ako napríklad Subjako, Mentorela, Maria dei bisognosi, Madre del
Divino Amore Madona di Fatima a iné, dostávame lepšie vysvetle
nie toho, prečo sú rímske chrámy v centre mesta v nedele prázdne.
Taliani, ale najmä Rimania, opúšťajú hlučné a nezdravé mesto a
spájajú dobre s užitočným. Navštevujú rôzne pútnické miesta a
zároveň majú výlet do prírody, v ktorej trošku pobudnú. U nás sa
pútnické miesta navštevujú len počas oslavy sviatku, ale tu v
Taliansku sa každú sobotu a v nedeľu zhromažďuje na pútnických
miestach veľké množstvo ľudí. Taliani, pokiaľ môžu, veľmi radi
navštevujú pútnické miesta, kde často využívajú možnosť pristupo
vania k sviatosti zmierenia.
Rozličné mládežnícke organizácie výlet do prírody spájajú s du
chovným programom, ako napr. skauti a skautky. Obyčajne, keď
majú so sebou kňaza, majú bohoslužby v prírode. Takto aj mládež
počas víkendov je v prírode. Aj tým umenšuje sa účasť na nedeľ
ných bohoslužbách v Ríme.
Už aj táto malá úvaha nám môže pomôcť trošku pochopiť zbož
nosť Talianov, najmä Rimanov. Iste nie je to vyčerpávajúce vysvet
lenie danej situácie, ale je to jeden z pohľadov, prečo je cez víkend
v Ríme pomerne menej ľudí a prečo chýbajú v chrámoch. Taký je
ich štýl života, zbožnosti, oddychu, relaxácia a načerpania duchov
ných síl.
Naše pútnické miesta sú preplnené len počas slávnosti. Inokedy
tam veriaci len zriedkakedy zavítajú. Nemali by u nás trochu viac
oživiť pútnické miesta cez celý rok? Ale už sa ukazujú prvé lasto
vičky. Napríklad v Marianke pri Bratislave sa koná mariánska púť
každú prvú sobotu v mesiaci a vedie ju pravidelne o. biskup Domi
nik Tóth. Taktiež v Lutine sa začali sláviť pravidelne prvé mariánske
soboty. Veriaci si na to pomaly zvyknú a iste to posilní ich vieru
prehĺbi zbožnosť. Je dávno známa pravda, že človek prostredníc
tvom prírody má oveľa bližšie k Bohu. Treba nám využívať i túto
možnosť približovania sa k Bohu. A je to tiež živé a praktické
odovzdávanie svedectva viery našim deťom.
o. Ján BABJAK, SJ
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Vďakyvzdávanie vo Vyšnej Polianke
Bolestná rana v srdci, ktorú pocítili veriaci
Vyšnej Polianky v 50 - tých rokoch počas
násilnej pravoslavizácie, sa len pom aly a
ťažko hojila. Mnohí z tých, ktorí toto utrpenie
pocítili, odišli do večnosti. Takm er polstoro
čie muselo prejsť, aby v tom to starobylom
drevenom chráme vo Vyšnej Polianke, po
stavenom v roku 1797, zaznelo to opätovné,
spoločné, úprimné " Hospodi, pomiluj", aby
tu vstúpil gréckokatolícky kňaz, prinášajúc
novozákonnú obetu Ježiša Krista vo svätei
liturgii. Deň 23. otftóber 1994 sa stal novým
medzníkom dejín obce. Radostné " Aliluja"
bolo znásobené návštevou sídelného bisku
pa Mons. Jána Hirku, ktorý obnovený chrám
posvätil.
V úvode slávnosti privítal otca biskupa ok
resný dekan z Barciejova Pavol Chanáth,
kurátor p. Jozef Špik, mladá generácia priví
tala pastiera prešovskej diecézy slovanským
zvykom chlebom a soľou. Po obrade vy
sviacky nasledovala svätá liturgia, ktorú spo
lu s otcom biskupom koncelebroval Mons.
Vasiľ Prokipčák, správca farnosti v Chmeľovej, dekan Pavol Chanáth,
Vladimír Hriňák, správca farnosti Mikulášová, poverený zastupova
ním farnosti Vyšná Polianka, tajom ník biskupského úradu Peter Rusnák a správca farnosti Cernina Mgr. Pavol Litavec. Počas slávnostnej
archijerejskej liturgie, konanej tiež pri príležitosti chrámového sviatku
svätej Parasky, sa v homílii k veriacim prihovoril sídelný biskup Mons.
Ján Hirka.
Prirovnal G réckokatolícku cirkev spojenú s Rímom k elektrárni, bez
ktorej žiadny elektrický spotrebič nebude funkčný. Vyzval veriacich,
aby sa neobzerali do minulosti, aby zabudli na všetky príkoria a aby
v tomto chráme nachádzali pokoj, rozriešenie všetkých problémov,
odpustenie, aby tu prijímali živého Krista v Eucharistii. Otec biskup
otvorene upozornil na nebezpečenstvá dnešnej doby, túžbu po m a
teriálnych statkoch, oblasť m orálky a ukázal smer, novú cestu, ktorou
sa musíme bezpodmienečne vydať, t.j. v plnosti nasledovať Ježiša
Krista, ak chceme dôjsť do života večného v Bohu. Je to cesta
utrpenia, na konci ktorej je Kristove svetlo. "Zapaľujme seba samých
svetlom Kristovým , Slovom Božím, pomáhajme bez rozdielu viery
každému, majme vo svojich srdciach lásku k blížnym. Buďme napl
není Duchom Svätým, tak ako bola ním naplnená nebeská Matka

Duchovná radosť detí
Dňa 9. októbra t.r. prežívali duchovnú radosť deti z farnosti Cernina,
okres Svidník. Po prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia a k svätému
prijímaniu. Deti si na pamiatku odniesli pamätné obrázky, ktoré im
tento sviatočný deň budú pripom ínať a zároveň vyzývať rodičov, aby
nikdy nebránili deťom prichádzať ku Kristovi, aby viedli svoje dietky
cestou poznania pravdy Božej.

Panna Mária i svätá Paraska, ktorej tento chrám je zasvätený".
V závere sa k prítomným prihovoril otec Vladim ír Hriňák, ktorý
zaspomínal na rok 1950, pripomenul slová posledného gréckokato
líckeho kňaza otca Bulíka, ktorý keď sa poslednýkrát zatvorili dvere
tohoto chrámu povedal: "Modlite sa k Prečistej Panne Márii, k svätej
Paraske, keď budete môcť, vráťte sa." Slzy v očiach veriacich pri
týchto slovách boli zmiešané bolestnou spomienkou s radosťou, že
môžu vo svojom chráme vďakyvzdávať Pánovi, nášmu Bohu. Otec
Hriňák poďakoval všetkým za duchovnú i hmotnú pomoc. Zvlášť
otcovi biskupovi a miestnym veriacim.
Nech radostné vzkriesenie vo Vyšnej Polianke prinesie nové ovocie
katolíckej cirkvi.
-r-

Milá slávnosť
v Beňadikovciach

_ Dňa 2. októbra t.r. zažili veriaci Beňadikoviec, filiálky farnosti Šarišský
Štiavnik, okres Svidník, duchovnú radosť. Slávili odpustovú slávnosť
Ochranný Panny Márie s hrejivým pocitom ukončenia takmer dvojroč
ných prác pri oprave svojho chrámu.
Pri tejto príležitosti zavítal do opce sídelný biskup Mons. Ján Hirka, aby
posvätil vynovený exteriér a interiér, ako aj zreštaurovaný ikonostas a
oltár.
Tu ho čakali zhromaždení veriaci farnosti i z okolitých obcí, uvítali ho
potleskom a Miško Holub a Michalka Pazinová peknými básničkami a
kyticou.
Pred chrámom otca biskupa privítal okresný dekan a titulárny kanonik
Andrej Dujčák, starosta obce p. Andrej Kurilla, ktorý okrem iného pripo
menul, že žijúca generácia nepamätá v obci návštevu biskupa. Milo
privítal biskupa tiež kurátor p. Alexander Červeňák podľa slovanských
zvyklostí - chlebom a soľou. Vo svätej liturgii v príhovore otec biskup
vyzdvihol obetavosť veriacich pri oprave chrámu. "Každý z nás má svoj
domov, kde sa cítime dobre, hreje nás teplo domova, rodiny. Tento dom,
dom Boží, je prvý dom obce, dom vás všetkých. Tu na Vás čaká vždy
Otec Nebeský a Matka Božia, ktorú si už vaši predkovia vyvolili za
patrónku. Ona zahrňuje teplom svojej materinskej lásky všetky rodiny".
Vyzval kresťanské rodiny k plnému životu všetkých jej členov. Varoval
pred povrchnosťou, ktorá prináša najvážnejšiu krízu.
V závere slávnostnej svätej liturgie otec kanonik podákoval otcovi
biskupovi za posvätenie chrámu, otcovské slová a modlitby. Veriacim za
dary a prácu, ktorú odviedli pri oprave, ako aj sponzorom: rodákovi
tunajšej obce p. Jánovi Jaroščákovi - z firmy SUJAPEX s. r. o. Košice, p.
Vojtechovi Lukošikovi - z firmy STAVTOP s. r. o. Prešov a najmä staros
tovi a poslancom miestneho obecného úradu, ktorí si opravu chrámu
zobrali za vec svojej cti a svedomia a prispeli naň veľmi štedro, lebo
veriaci i keď veľmi chceli, sami tak finančne náročnú akciu by neboli
zvládli.
o.k.
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POMOCNÝ B I S K U P Mons. MI LAN CHAU TU R, CSsR, P O S V Ä T I L

OBNOVENÝ
DVESTOROČNÝ
CHRÁM
V STRÁŽSKOM
v

r

Nedeľa, 16. októbra 1994 sa natrvalo zapíše do histórie
gréckokatolíckeho farského spoločenstva v Strážskom
ako význam ný deň. V tedy sa totiž uskutočnili oslavy
200. výročia postavenia C hrám u N anebovstúpenia PáPri tejto príležitosti do S trážskeho zavítal pom ocný
prešovský biskup M ons. M ilan C hautur, C SsR , ktorý po
privítaní p rim átorom m esta Jozefom L ipovským za h o j
nej účasti veriacich z m esta i b lízkeho okolia posvätil obnovený chrám .
Po posviacke odslúžil sp o lu so sp ráv co m farnosti o. M ichalom IVankom
a ďalšími duchovným i slávnostnú koncelebrovanú sv. liturgiu (na obr.)
a predniesol aj hom íliu, ktorú zam eral na prebiehajúci R ok rodiny.
Slávnosť, n a ktorej sa zúčastnili aj m nohí tam ojší rím skokatolíci, ukon
čili m noholitstviem . Pri o b radoch účinkoval aj m estský spevácky zbor
Rozkvet a m ládežnícky chrám ový zbor.
S prípravam i na d ôstojné oslávenie výročia začali Strážšťania vlani
prístavbou prístrešku pri vch o d e do chrám u a v tom to roku realizovali
úpravu vonkajšej fasády, uloženie dlažby a vnútornú maľbu.
Obnova celého chrám u si vyžiadala náklady vy še pol m ilióna korún,
ktoré pozostávali z m ilodarov veriacich a sponzorstva m esta. Ú prim né
Pán Boh zaplať patrí všetkým , ktorí sa akým koľvek spôsobom podieľali
na obnovení tohto B ožieho stánku.
Ján POPRÍK

Posviacka obnoveného

chrámu

Príval milostí
v Pakostove
Putovanie milostivého obrazu
"V itaj, vzácny o braz drahý, vitaj tu u n ás, K lokočovská B ožia M atka,
teším e sa zas."
Slovam i tejto piesne, ktorá sa "zrodila" v našich m ysliach na oslavu
B ožej M atky, sm e privítali v n a šo m chrám e m ilostivý obraz našej
B ohorodičky.
B ol 15. septem ber, slávil sa sv ia to k S edem bolestnej Panny M árie patrónky Slovenska. V tento d e ň s veflcou úcto u a so slzam i radosti v
očiach privítali veriaci celej našej farnosti túžobne o čakávaný m ilostivý
obraz našej nebeskej M atky. H oci g réckokatolíckych veriacich je v
našej obci pom erne m álo, aj v tejto chvíli sa znovu utvrdila vzájom ná
úcta veriacich o b idvoch k atolíckych obradov. N áš duchovný otec Šte
fan H ubcej privítal tento d rahocenný o braz vel’m i pek n ý m príhovorom ,
ale taktiež h o uvítali aj naše dietky - m alé d ievčatá, ktorých čisté a
nevinné dušičky sú nášm u Spasiteľovi zvlášť m ilé.
Po privítaní sm e spoločne slávili svätú liturgiu, kde m noho našich
veriacich v spojení s eu charistickým Spasitefom sa takto odovzdalo pod
o chranu našej nebeskej M atky a je j B ožieho Syna.
Počas prítom ností vzácneho obrazu bol pripravený pekný program. Po
zostával zo svätých bohoslužieb, m odlitieb svätého ruženca, molebenov,
akatistov k Presvätej Bohorodičke, m ládežníckej akadém ie a ich modlitieb
svätého ruženca, čítania o cnostiach o živote Panny M árie i spevu nábož
ných piesní. Program pripravil náš duchovný otec, m ládež a ostatní veriaci.
Diia 21. septem bra v p redvečer odslúžil sv ätú liturgiu spolu s naším
d uchovným otcom otec Juraj Č ervený zo Š tefanoviec, ktorý nás posilnil
vo viere svojim i povzbudivým i slovam i k ú cte k našej Bohorodičke.
V posledný deň prítom nosti putu jú ceh o obrazu u nás so slzam i roz
lúčky zaniesli sm e ho do susednej dediny R uskej K ajne, ktorá patrí do
našej farnosti a odtiaľ spoločne 25. septem bra za hojnej účasti našich
veriacich sm e obraz spolu s n a ším d u chovným otcom odovzdali veria
cim v M ajerovciach.

Oslava chrámového sviatku

Dňa 18. septembra t. r. pri príležitosti chrámového sviatku Naro
denia presvätej Bohorodičky sa v Prituľanoch, farnosti Ruská Poruba, konali tradičné odpustové bohoslužby spojené s posviackou
obnoveného chrámu. Posviacku chrámu vykonal okresný dekan
Marek Petro so súhlasom poverenia sídelného biskupa J.E. Mons.
Jána Hirku. Svätú liturgiu spolu s otcom dekanom slúžili správca
farnosti otec Ján Hrustič, otec Štefan Danko z Čičavy a otec Michal
Vasiľz Poše.
Na záver slávnostnej bohoslužby správca farnosti poďakoval
všetkým za duchovné i hmotné dary pri obnove chrámu. Odpustovú
slávnosť zakončili myrovaním a pápežskou hymnou.

D ňa 2. októbra sm e slávili chrám ový sviatok "P okrov - O chranu
P resvätej B ohorodičky". Aj táto oslava sa niesla v duchu veľmi sláv
nostnej a radostnej atm osféry. N a n áš chrám ový sviatok prijal pozvanie
aj duchovný otec M iroslav Janočko - správca gréckokatolíckej farnosti
v H avaji. O tec M iroslav svojím úvodným príhovorom a veľmi m ilým i
úprim ným i slovam i vo svojej kázni hlboko zapôsobil na cítenie našich
veriacich. S veľkým oduševnením ohlasoval slová S vätého písm a. H o
voril o duchovných hodnotách, o dôvere v pom oc našej neb esk ej M at
ky, o sile m odlitieb svätého ruženca.
Spoločne slávenie svätej liturgie zakončilo m yro v an ím , obchodom
okolo chrám u, pápežskou h ym nou a sláv n o stn ý m požehnaním .
Vďaka všem ohúcem u B ohu patri za všetko to, čo sm e p o č as slávenia
n ášho chrám ového sviatku spoločne zažili.

Magdaléna DURILLOVÁ
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Odpustová slávnosť v lese
Obec Bunetice leží v okrese Košice - vidiek.
Je to malá obec. Žijú v nej katolíci obidvoch
obradov, evanjelici, ale i svedkovia Jehovovi.
Gréckokatolíci chrám však nemajú. O bec ako
celok si uctieva patróna obce svätého M icha
la podľa rímskeho obradu 29. septembra.
Gréckokatolícki veriaci, ktorí podľa cirkev
ného územia patria do farnosti Varhaňovce,
si tohtoročnú odpustovú slávnosť usporiadali
netradične.
V blízkosti dediny, na okraji lesa v bývalej
hájovni, žije pán Michal Pačuta - gréckokatolík.
On si zaumienil, že v blízkosti svojho domu
postaví velký poľný kríž, aby "chránil" vstup do
lesa a návštevníkom lesa
(hubárom, výletníkom i pra
covníkom v lese) poskytol
malú chvílku zamyslenia a
duchovného pookriatia. Svoj
úmysel splnil a 26. septem
bra t.r. mohol kríž posvätiť
otec František Fedor, správ
ca farnosti Varhaňovce.
Kedže otec biskup Mons.
Ján Hirka povolil pri tomto
kríži odslúžiť svätú liturgiu,
mohla sa odpustová sláv
nosť konať na tom to mieste.
Na slávnosti sa zúčastnili

Skvelé počasie, ešte skvelejšia atmosféra,
duch pokoja, svedectvo lásky, modlitba za
uzdravenie, prejav, že Ježiš žije, sprítomnenie
obety Ježiša Krista vo svätej liturgii a radosť zo
stretnutia s o. Ricardom Arganarazom, takto
môžeme stručne charakterizovať podujatie v
jednu októbrovú sobotu na prešovskom amfi
teátri, ktoré zorganizovali bratia a sestry zo
spoločenstva Obnovy v Duchu Svätom.
Stretnutie začalo 8.októbra t.r. evanjelizač
ným programom, v ktorom sme sa mohli bliž
šie zoznámiť s kontemplatívnou komunitou
sv. Jána Krstiteľa z Talianska, ktorej zaklada
teľom je znám y hlásateľ evanjelia a tiež za
kladateľ evanjelizačných škôl vo svete o.
Ricardo. Na stretnutí boli prítom ní kňazi obi

mnohí veriaci z okolitých dedín. Z Varhaňoviec (3 km) prišla mládež v procesii, ku ktorej
sa pripojili aj ostatní veriaci.
Svätú liturgiu slúžil otec Fedor. V homílii
poukázal na boj proti zlu. Svätý Michal bojo
val proti diablovi so štítom a heslom:" Kto ako
Boh". My máme bojovať proti zlu s krížom pod
heslom - Kríž je znakom našej spásy.
V závere slávnosti starosta obce Bunetice
pán Anton Palaščák poďakoval za postave
nie kríža a veriacim za hojnú účasť. Vyslovil
želanie, aby úcta k svätému krížu nám pomá
hala niesť svoje vlastné kríže.

Jana FEDOROVÁ, Varhaňovce

dvoch katolíckych obradov, ktorí udeľovali
sviatosť zmierenia - dávali nový život. Niekolkotisíc veriacich v takm er zaplnenom
am fiteátri vďačným potleskom privítalo
vzácneho hosťa. O tec A rganaraz poukázal
hneď v úvode na skutočnosť, že aj počasie
sa m ôže okam žite zmeniť, ak prosím e P á
na a mám e vieru, čo len ako horčičné zrn 
ko - Ježiš ťa uzdraví, Ježiš urobí všetko v
prospech a dobro človeka. T ak tom u bolo
aj vtedy. Boh roztrhol všetky m račná, Boh
nem ožnosti roztrhol všetky obavy, po
chybnosti, Ježiš m nohých skrze m odlitbu
uzdravil, jedných pre útechu, pre ich veľkú
vieru, iných ako svedectvo nám, ktorí po
chybujem e o Kristovej moci. S tretnutie s o.
Ricardom povzbudilo veriacich vo viere a
zanechalo v ich srdciach pokoj a Božie
naplnenie.

-am-
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□ Dňa 18. októbra navštívil našu die
cézu Prešov predseda FISEP, Achile
Dignant, šéf katolíckej európskej telo
výchovnej organizácie. Spolu s ním v
doprovode prišiel predseda Sioven;

hostia z Poľska, Česka. Za zmienku
stojí, že športová telovýchovná organi
zácia Slovenský Orol bola t r . začleneFISEP.

Vp
svä
tej liturgie, ktorú slúžil v Katedrálnom
chráme sväté!
'ra 
sové tajomník biskupského úradu otec
Peter
«odinách predtým bolí vzácni hostia prijatí
otcom sídelným biskupom Mons. Já
nom Hirkom.
□ V stredu. 14. septembra bola yo:Vý-;:
;;cbodosiovenskom múzeu na námestí Ma*
ratóna; mieru sprístupnená výstava pod;
názvom Maria - Regina Pacis. Na tejto
slávnostnej vernisáži vystúpil aj náš gréc
kokatolícky Zbor;; pri chráme Narodenia
Panny Márie v Košiciach. Svojimi liturgic
kými skladbami prispel k tejto ojedinelej
výstave. Výstava je venovaná postave
Panny Márie, patrónke Slovenska, na bo
hatých ;do kjäd ä^'sa kráín eh o; äil’u dovéhói
umenia. Dokumentujú to obrazy,; šopny,1
jkqny, drevené piäétiký, ale i bpbpslužpb^;
:né;:rúčha, zástavy ä rôzne pútničké: artef a k ty z b žbíerok m úzea a z chrámov.

Mária bola vždy v očiach nášho náro
da ozajstnou Kráľovnou, Kráľovnou: poko
ja, ku ktorej sa utiekali zástupy; Možnost;
navštíviť výstavu potrvá do konca tohto
ŕókä^Worá;jé ;tu po:vyše ;
ich ro; koch pre nás Všetkých. : š
Mária TOMÁŠOVÁ

O "Prišli sme pozdraviť presvätý kríž",
zŕíälo obcou Kaluža v ňedelú -P'cn'ýšénia
svätého kríža. Nad dedinou i nad celým
udolim Zemplínskej šíravy sa týči knž, kto
rý postavili kurátori pri Chráme svätého
apoštola Tomáša v Kaluži: ; ; : ■
Posviacku vykonal otec Ján Koščó,
sprá vca farnosti Klokočov.
V homilii otec Ján Koščo povedal, že
každý knž ie rebríkom do neba Pán Ježiš
■svojimi roztiahnutými rukými na svätom
Kríži akoby objímal všetkých ľudí a naše
pohľady k ukrižovanému Spasiteľovi sú
pohľadmi plnými nádeje a túžby po véSnom živote v nebi.
?I Po posviacke otec Ján Kôščo odslúžil
pod krížom :!Úo!eben ik Najsvätejšiémú
Srdcu Ježišovmu a spolu s veriacimi sa
pomädlil bolestný ruženec.
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26. november, sobota po 26. nedeli
po ZSD, Alipiáš, úctyhodný
Menlivé časti zo soboty alebo o úctyhod
nom. 1 Pet 2,20b-25; Aj Kristus trpel za
nás. Lk 9,57-62; Pôjdem za tebou všade,
kam pôjdeš.

27. november, 27. nedeľa po ZSD,
Jakub Perzský, m učeník
Radový hlas je druhý, ev. na utierni je
piate. Antifóny nedeľné. Tropar: Keď si
zostúpil. Sláva. Kondák: Vstal si z hrobu. I
teraz, podľa predpisu. Prokimen: Mojou
silou. Ef 6,10-13.18; Modlite sa a proste.
Lk 13,10-17; Pokrytci!

28.november, pondelok,
Štefan a Irenarch, mučeníci
Menlivé časti z pondelka alebo o m uče
níkoch. 2 Pet 3, 15 - 18, Chráňte sa, aby
ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov.
LK 12, 4 -1 2 , Nebojte sa tých, čo zabíjajú
telo a potom už nemajú čo urobiť.

29. november, utorok,
Paramón, m učeník
Menlivé časti z utorka alebo o mučeníko
vi. 1 Jn, 1 - 7, Boh je svetlo a niet v ňom
nijakej tmy. Lk 12, 22 - 31, Nebudte usta
rostení o život.

30. november, streda,
Andrej apoštol (červená)
Tropar: Ondrej, vlastný brat, sláva, Oslá
vme velkého, I teraz, podľa predpisu. Pro
kimen. Radujte sa. Ef 4, 30 - 32, 5, 1 - 2,
Odstráňte spomedzi seba všetku roztrpčenosť. Jn 1, 35 - 37, 40 . 42, Hľa, Boží
Báranok. Spev na prijímanie: Radujte sa.

1. december, štvrtok, Naum prorok
Menlivé časti zo štvrtku alebo o proroko

vi. 1 Jn 2, 7 -1 4 , Kto hovorí, že je vo svetle
a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo
tme. Lk 12, 49 - 57, Ako to, že terajší čas
posúdiť neviete?

2. december, piatok, Habakuk,
prorok
Menlivé časti o Božskom Srdci Ježišo
vom. Jn 2 ,1 5 - 25, Svet sa pominie aj jeho
žiadostivosť. Lk 13, 1 - 5, Ak nebudete
robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.

3. december, sobota, Sofoniáš prorok.
Menlivé časti zo soboty alebo o proroko
vi. Jn 3, 1 - 9, Voláme sa Božími deťmi a
nimi aj sme. Lk 13, 31 - 35, Hľa, váš dom
ostáva pustý.

4. december, 28. nedeľa ZDS,
Barbora, mučenica
Radový hlas je tretí, evanjelium na utier
ni je šieste. Antifóny: nedeľné, Tropar: V e
seľte sa, nebesá, Sláva, Vstal si slávne, I
teraz - podľa predpisu. Kol. 1, 12 - 16, S
radosťou ďakujeme Bohu Otcovi. Lk 1 4,15
- 24, A teraz sa začali všetci vyhovárať.
Spev na prijímanie: Chváľte Pána.

5. december, pondelok, Sáva
vyznávač, záväzná spomienka
Antifóny: každodenné. Tropar: Svojimi
slzami, Sláva, Ako dobrovoľnú, I teraz
podľa predpisu. Prokimen: Pomoc mi prí
de. Gal. 5, 22 - 26, Ak žijeme z ducha,
podľa Ducha aj konajme. Mt 7, 7 - 11,
Hľadajte a nájdete. Spev na prijímanie: Vo
večnej pamäti.

6. december, utorok, Mikuláš,
biskup, sviatok (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Boh več
ná pravda, Sláva, Svätý bol si, I teraz,

podľa predpisu. Prokimen: Spravodlivý sa
teší. Heb. 13, 17. 20 - 21, Poslúchajte
svojich predstavených. Lk 6, 17. 20 - 23,
On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril.
Spev na prijímanie: Vo večnej.

7.
december, streda, Príprava
na slávnosť Nepoškvrneného počatia
Antifóny: Dobroreč, Chváľ, moja duša.
Tropar: Dnes sa rozväzujú, Sláva, Dnes celý
svet, I teraz, podľa predpisu. Zjv. 21,1 - 5a,
Hľa obnovujem všetko. LK 8, 19 - 21, K
Ježišovi prišli jeho matka a jeho bratia.

8. december, štvrtok,
Nepoškvrnené počatie Panna Márie
slávnosť, (biela alebo modrá). Antifóny:
Dobroreč, Chváľ, moja duša, Tropar: Dnes
sa rozväzujú, Sláva i teraz, Dnes Duch
Svätý, Prokimen: Velebí moja duša. Rim
11, - 36, Kto pozná Pánovo zmýšľanie? Lk
1, 39 - 45, V tých dňoch sa vydala Mária
na cestu. Namiesto Dôstojné je Zvelebuj,
moja duša. Spev na prijímanie: Vezmem
kalich spásy. Myrovanie. Do 15. decembra
vrátane menlivé časti okrem čítaní sú ako
8. decembra.

9.december, piatok,
Anna, svätá žena
2 Kor. 1 0 ,1 7 -1 8 ,1 1 ,1 - 2, A viem že ma
znesiete. Lk 6, 27 - 31, Tomu, kto ťa udrie
po líci, nastav aj druhé.

10. december, sobota,
Minas, Ermogén a Eugraf,
m učeníci
Fil 3 ,1 2 -1 4 , Siaham po tom, čo je predo
mnou. Mt 6, 5 - 6, Keď sa ty chceš modliť,
vojdi do svojej izby.

Pripavil o. Vojtech BOHÁČ

S P O M I E N K A NA B R A T S K Ú P OMOC
Chrám Narodenia Panny Márie v Ko
šiciach na Moyzesovej ulici slúži gréc
kokatolíckym
veriacim
od
jeho
posviatky v roku 1886 s výnimkou pravoslavizácie rokov 1950 - 1968. Pred
postavením tohto chrámu mali košickí
gréckokatolíci bohoslužby na viace
rých miestach - v Kaplnke sv. Michala,
v Chráme Sv. Ducha a najdlhšie vo

františkánskom kostole na Hlavnej uli
ci. Pamiatkou na tieto dávne časy spo
lupráce dvoch katolíckych obradov je
ikona Presvätej Bohorodičky vo sväty
ni tohto chrámu.
V stredu, 26. októbra t. r. na sviatok
sv. Demetra bola v tomto dnes semi
nárnom chráme opäť liturgia sv. Jána
Zlatoústeho, ktorú na poďakovanie za

Charitatívny dom v Borové
Ešte len nedávno sme čítali na stránkach Slova o otvorení
gréckokatolíckeho charitatívneho domu v dedinke Borov, ktorý
založili gréckokatolícki farníci v Medzilaborciach na čele s otcom
Františkom Krajňákom.
V apríli tohto roku sa tam po prvýkrát uskutočnilo duchovné
stretnutie rusínskej gréckokatolíckej stredoškolskej mládeže pod
vedením protoigumena Rádu svätého Bažila Velkého - otca Dr.
Mariána Potaša, OSBM.
Od toho času v priebehu šiestich mesiacov sa dvere nového
charitatívneho domu neuzavreli. Všetky mládežnícke podujatia sa
priebežne zaznamenávajú v kronike domu. V auguste tu boli dve
mládežnícke skupiny - na päťdňových duchovných cvičeniach.

bratskú pomoc v minulom storočí slú
žil dekan o. Cyril Jančišín a spoluslúžil
o. Michal Hospodár, správca novej ko
šickej farnosti sv. Petra a Pavla. Účin
koval Zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý
dirigoval Šimon Marinčák a mládežníc
ky zbor pod vedením Viery Molčanyiovej.

(Pk)

Gréckokatolícka dievčenská mládež z Košíc (15.-19. 8.) a o tri
dni neskôr (od 21. do 26. 8.) v letnom tábore nazvanom Baziliáda
tam radostne prijímalo evanjeliovú blahozvesť 35 chlapcov. Tým 
to vyvrcholil 4. ročník Baziliády.
Na zdarnom priebehu práce s mládežou v mesiaci august mali
podiel nielen naši otcovia baziliáni - o. Vasiľ, OSBM, o. Gorazd,
OSBM, br. Slavomír, OSBM, br. Vladimír, OSBM., ale aj košickí
gréckokatolícki bohoslovci. Vďaka patrí aj našim kuchárkam p.
Zuberovej z Košíc a p. Obertanovej.
Duchovná aktivita v Borové ani v teplých jesenných mesiacoch
a najmä v zime neprestáva, pretože blízky lyžiarsky vlek a každo
ročná hojnosť snehu v týchto miestach zaručí, že gréckokatolícka
mládež tam nájde i v tomto ročnom období m iesto na regeneráciu
svojich duševných i telesných síl.

Účastník

Do pozornosti čitateľov
Blíži sa koniec roku 1994. Chceme už dnes vyjadriť
vďačnosť Pánovi za všetky dobrodenia a pomoc pri
zostavovaní a vydávaní nášho časopisu Slovo.'Velká
vďaka patrí aj Vám, naši milí čitatelia, ktorí s láskou a

kusov. Zároveň prosíme tých odberateľov časopisu
Slovo, ktorí ho dostávajú prostredníctvom darovacej
súťaže Radosť pre radosť, aby v prípade, že od budú
ceho roku nechcú odoberať Slovo, aby nám to včas

zmeny, adresy, počtu kusov a pod. urýchlene nás

oznámili. V opačnom prípade veľmi radi Vám ho bude

informovali.

me posielať naďalej, samozrejme za podmienok sta
novených pre všetkých odberateľov.

Výška predplatného na rok 1995
V

súčasnosti časopis Slovo je na Slovensku najlac

Úhradu predplatného prosíme vykonať do 31. 12.

dobrou vôľou prijímate slovo Božie, ktoré Vám zvestu

nejší časopis. Ekonomická situácia je zlá. To má za

1994. Upozorňujeme ešte raz, do správy pre prijíma

jeme. Ďakujeme Vám tiež za pomoc pri novom spôso

cieľ, že od januára budúceho roku výrobná cena pa

teľa nezabudnite uviesť, za ktoré obdobie vykonávate

be distribúcie. Touto zmenou, ktorú sme započali v

piera bude až o 15 % vyššia, predpokladá sa tiež

platbu (rok, polročné predplatné a pod.). Prípadné

januári t.r., sme dosiahli dobré výsledky (výrazné zní

zvýšenie poštovného.Tohto roku vďaka aj sponzor-

nejasnosti Vám ozrejmíme v našej redakcii na t.č. 091 /

ženie finančných strát).

ským darom sa nám podarilo sotva vykryť náklady

723 783.

Ďalej chceme Vás informovať o spôsobe distribúcie,

spojené s výrobou časopisu. Veľmi neradi a s velkou

úhrady a výške predplatného na rok 1995. Počas

obavou pristupujeme k nepopulárnemu opatreniu a

celého roka sa neprejavili výrazne reklamácie, pred

tiež s otáznikom, či zostaneme vo Vašej priazni aj

Prosíme láskavo všetkých dopisovateľov, aby prí

pokladáme, že ste časopis dostávali pravidelne. Od

naďalej. Od budúceho roka sme nútení zvýšiť cenu

spevky týkajúce sa správ z diecézy snažili sa podávať

určitého času hromadní odberatelia dostávali niekoľko

jedného výtlačku na 5 Sk-. To znamená, že polročné

čo najvýstižnejšie a stručne. Našou snahou je prinášať

kusov časopisu Slova naviac, ktoré my evidujeme ako

predplatné bude činiť 60, - S k , celoročné predplatné

informácie z každej udalosti, musíme však pri výbere

rabat - sú to výtlačky zdarma. Malo to za d e ľ získať

120,- Sk vrátane poštovného. Zaiste Vaše naďalej áno

zohľadniť aktuálnosť článku. Úvahy, ktoré nie sú časo

nových odberateľov. V žiadnom prípade, pokiaľ ste

- Slovo, bude svedectvom, že Slovo Božie je Vám

vo viazané a neboli doteraz zverejnené, archivujeme

redakcií nenahlásili nový počet odberateľov vo Vašej

drahšie.

s tým, že ich prinesieme v niektorom vydaní neskôr.

farnosti, neplynie pre Vás povinnosť čísla posielané

Všetkých odberateľov prosíme, aby na poštovej po

naviac uhradiť. Prosíme Vás, aby v prípade akejkoľvek

ukážke SSV, do správy pre prijímateľa, zreteľne napí

□ □ □

Ďakujeme Vám za všetku námahu a pomoc pri zosta
vovaní nášho časopisu Slovo.

Redakcia Slova

sali, za čo vykonali platbu, za aké obdobie, počet

^ Rodina má byť N
domácou cirkvou

POLITIKA A EVANJELIUM

Napriek tomu, že R ok rodiny sa kon
čí, nem ožno nevenovať práve tejto
problem atike aj naďalej veľkú pozor
nosť. Je nevyhnutné hovoriť o rodine, o
dobrej kresťanskej rodine, o jej vplyve
na spoločnosť, o veľkej zodpovednosti
tých, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do m an
želstva a chcú dobre vychovávať deti.
Všetci musíme vynaložiť m aximálne
úsilie k dosiahnutiu pozitívnych vý
sledkov v živote rodiny. M usíme sa po
kúsiť

zastaviť

katastrofálny

Keby boli farizeji svoju otázku o platení
daní (Mt 22,15-22) položili Ježišovi naozaj
úprimne, boli by sme sa dozvedeli,že vôbec
nie je dôležité, či sa platí alebo neplatí daň
cisárovi - ale dôležité je len jedno, či sa ľudia
vzájomne milujú. To isté by Ježiš možno
povedal i nám, ktorí sa stále sťažujú na zlé
podmienky, v ktorých žijeme.
Skutočnou prekážkou Evanjelia nikdy ne
boli a ani teraz nie sú vonkajšie okolnosti,
ktoré sa čo ako stavali či stavajú do cesty,
ale vždy len nedostatok lásky tých, čo ho
zvestujú.

proces

rozvodov a iných neduhov v živote ro
diny. Ako kresťania m ám e dať tejto
spoločnosti, tom uto svetu ducha Krista
- ducha lásky.
Vážení čitatelia, budem e radi, keď
nám budete písať životné príbehy na
tému rodina, ktoré na základe vašich
vlastných skúseností budú pohýnať
iných k harm onickém u rodinném u ži
votu.
-r-

Náplňou celého Zjavenia bola a je vždy
láska. Všetky slávnosti, celá liturgia i teoló
gia, všetko umenie chrámov i katedrál má
V histórii Ježišovho života, ani v jeho uče len jedno jediné poslanie: aby bol človek
stále lepším človekom, aby sme sa viac mi
ní, nenájdeme nikde nijakú zmienku o tom,
lovali. "Nové prikázanie vám dávam, aby ste
že by bo! burcoval proti pohanskej rímskej
sa navzájom milovali tak, ako som vás ja
nadvláde. Zato ho však až veľmi často poču
miloval."
jeme burcovať proti tým, ktorí sa vydávajú za
Z M yšlienok
spravodlivých božích ľudí, hoci takými vô
o. J. POR U BČAN A, SJ
bec nie sú. Možno keby dnes prišiel medzi
Nie v tom je chyba, že dávame tomuto
svetu, čo je jeho - ale v tom, že nedávame
Bohu, čo je Božie.

V ________________________________J
Dňa 28. októbra t.r. sa dožil prekrás
neho životného jubilea 80 - tich rokov
náš duchovný otec Mons. Vasiľ Prokipčák, správca farnosti Chmeľová.
Dôstojný otče, 25 rokov je dlhá doba
a po celý ten čas, čo ste medzi nami,
dbáte o to, aby vaše ovečky nezišli z
tej správnej cesty, ktorá vedie k Pánu
Bohu.
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nás, ani teraz by nevidel problém v tom, v
čom ho vidíme my. Pranieroval by však tých,
ktorí sl sťažujú na nepriaznivé okolnosti kým ich život nemá s jeho novým prikázaním
lásky nič spoločného.
Treba sa nad tým dobre zamyslieť, lebo sa
nás to bezprostredne dotýka. To niečo cel
kom nové, čo nám zvestuje Kristus, nie je
závislé od vonkajších podmienok. Jeho no
vý život je pre každého ochotného človeka
dobrej vôle vždy a všade bezvýhradne otvo
rený. Tým, ktorí milujú, všetko slúži k dobré
mu.
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V plášti tmavej noci sv ietia hviezdy.
Za svitom fiervánkov
ponáhľa sa deň.
Noc odišla so slzam i v očiach.
Zmizla za chladu striebornej rosy.
Tam v modrej diaľke pod krížom ktosi
žaloby svoje Bohu predstiera.
Do ticha sa n esie bôľny vzdych.
Leti za svetla, ba aj za šera
do diaľok vesm írnych, vzdialených.
Posledným lúčom slnko hladí lúky.
Na polia sadá siv a síá hmla.
A ten neznám y k nebu dvíha ruky
vtedy, keď zvonkohra - tich o hrá.
Tma úzkosť prináša do krehkej duši.
Plášť noci pod nohy zim u stelie.
Vtáctvo už utíchlo a srdce buši,
za Tebou Pane v tich o sti želie.
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