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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
Ó, ktože ctí si Mikuláša?
Ó, ktože prosby k nema vznáša? 
Tomu svätý Mikuláš 
v každej tiesni pomáhaš,
Mikuláš, Mikuláš!

Ó, ktože láskou k nemu horí?
Má pomoc na súši i mori.
Telo chráni od nehôd, 
dušu od nešťastí, zlôb,
Mikuláš, Mikuláš!

Ó, ktože má v ňom útočište?
Ten pomoc nájde uňho iste!
Ten nebude sklamaný, 
bude bez hriechu, rany,
Mikuláš, Mikuláš!

Pastieru duchovného stáda, 
uchráň nás od pekelného hada! 
By sme boli spasení, 
a nie zatratení,
Mikuláš, Mikuláš!

Ó, svätý otče náš, Mikuláš, 
pros Boha v každom čase za nás. 
Budeme ťa verne ctiť, 
meno tvoje velebiť,
Mikuláš, Mikuláš!

svoje záujmy, ale aby sme v milosti Božej rozšírili srdcia, pre 
potreby bratov a sestier. Svätý Mikuláš nás nabáda k velkej 
dobrote srdca. Žime ako prví kresťania, ktorí sa spoločne o svoje 
dobrá, imanie a vieru delili navzájom. Odhoďme všetky negatívy, 
závisť, ohováranie, ľahostajnosť, egoizmus. Zničme ľudskú biedu
- duchovnú i hmotnú, "Roztrhni svoje srdce!"

-r-

M u ý e  ú s id c e
Svätého Mikuláša, jeho velkosť vyznačujú také hod

notové vlastnosti, ako sú dobrota, láskavosť, pochope
nie, schopnosť obdarovať, skromnosť. Je svätcom, 
ktorý sa veľmi čitateľne prihovára aj k súčasnému sve
tu. Tento východný svätec je tak obľúbeným na Výcho
de, ako aj na západe, v celom kresťanskom svete.
Jeho životopis svedčí o jeho velkorysom srdci, z čoho 
pramení jeho velká popularita a obľúbenosť. Nádherný životný 
štýl obety a lásky sú pre dnešných ľudí síce sympatické, avšak pre 
väčšinu vzdialené. Dnešná doba vo svojom pokroku často absen- 
tuje v sociálnej oblasti. Pritom nemyslím tu len na štátne inštitúcie, 
ktorých je' “povinnosťou" starať sa o chudobných, aie predovšet
kým apelujem na nás, kresťanov, aby sme boli všímavejší k 
ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu, aby sme nevideli len



Človek má nielen telo ale aj 
dušu. A o tú predovšetkým 
nám má ísť. Každé zlo škodí 
nielen telu ale aj duši. Utrpe
nie, krivdy, nedostatok, ne
spravodlivosť je zlo. Z po
hľadu duchovna však dostá
va celkom iné dimenzie. I 
zlato sa čistí ohňom. Dobro 
sa dosahuje práve tým, že 
sa usilujeme znášať všetky 
nepríjemnosti. A dokážeme 
ich prekonať iba vtedy, ak sa 
usilujeme o duchovný život. 
Priliehavé sú na to tieto slová 
nášho Spasiteľa: "Kto chce 
ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž a nasle
duje ma" (Mk 8,34).

Z príhovoru arcidekana
o.Jozefa Knežu, predsedu 
Spolku sv.Cyril a a Metoda v 
Gréckokatolíckom kalendári 
1995, ktorý práve vyšiel vo 
vydavateľstve Byzant.

S v. Bažil Veľký O viere
Z milosti dobrotivého Boha dostal som 

vašu prosbu. Želáte si, aby som vám napí
sal vyznanie pravej viery. Želanie je hod
né vašej v Kristu lásky k Bohu. Preto i 
mojou povinnosťou z vôle Božej je, aby 
som vám zdelil to, čo som sa z vôle Božej 
naučil zo Svätého písma pre spoločný 
osoh.

Musím sa pridržiavať Svätého písma, le
bo aj sám Pán, v ktorom Otec mal zaľúbe
nie, "v ktorom sú skryté všetky poklady 
múdrosti a poznania"(Kol 2,3), ktorý ob- 
držal od Otca všetkú moc, všetok súd, 
hovorí "otec, ktorý ma poslal, ten mi pri
kázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť" 
(Jn 12,49). A na inom mieste "čo teda 
hovorím, hovorím tak, ako mi povedal 
Otec"(Jn 12,50) a keď aj sám Duch Svätý 
"nebude hovoriť sám zo seba, ale bude 
hovoriť, čo počuje..." (Jn 16,13), o kolko 
zbožnejšie a istejšie bude, keď aj my po
dobne budeme zmýšľať a robiť v mene 
Pána nášho Ježiša Krista. A pretože mu
sím bojovať proti bludom našich čias, na
sledujúc príklad predchodcov, myslím že 
aj ja musím podľa rozdielov medzi bez
božnými náukami, ktoré rozosieva diabol, 
rôznymi slovami zdržovať a potlačovať 
rozširované rúhania a primerane k potre
bám chorých používať rôzne spôsoby reči, 
ktoré hoci sa nenachádzajú v Svätom pís
me, predsa nie sú cudzie jeho zdravému 
zmyslu. Podobne aj Apoštol neopovrhol 
použiť pre svoje ciele výroky pohanov.

Teraz však myslím, že nášmu i vášmu 
cieľu vyhovie, keď v jednoduchosti zdra
vej viery splníme vaše v Kristu želanie a 
poviem to, čo som sa naučil zo Svätého 
písma. Preto sa budem vyhýbať tým výra
zom a termínom, ktoré sa presne nenachá
dzajú v Svätom písme, hoci by vystihovali 
ukrytý zmysel Svätého písma. A tým slo
vám, ktoré sú cudzie nášmu uchu, majú 
iný význam a ktoré nepoužívali svätí, bu
dem sa celkom vyhýbať ako cudzím a ďa
lekým od našej pravej viery.

Viera je teda prijatie a bez najmenšej 
pochybnosti schválenie toho, čo počuje
me, v presvedčení, že je to hlásané z mi
losti Božej. Takú vieru mal Abrahám, ako
o tom svedčí Sväté písmo:"A nezapochy
boval nedôverčivo o Božom prisľúbení, 
ale posilnený vierou, vzdával Bohu slá
vu,pevne presvedčený, že má moc aj spl
niť,čo prisľúbil" (Rim 4,20-21). Potom 
samozrejme je neverstvom a pýchou,ak 
niekto neprijíma to,čo je napísané v Svä
tom písme, alebo dodáva niečo, čo tam nie 
je napísané, lebo Pán Ježiš Kristus pove
dal: "Moje ovce počúvajú môj hlas..."(Jn 
10,27). A predtým povedal: "Za cudzím 
nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas 
nepoznajú" (Jn 10,5). Aj apoštol podľa 
príkladu ľudských zvykov veľmi prísne 
zakazuje dodávať alebo odoberať niečo 
Bohom vnuknutého Svätého písma slova
mi: "Už potvrdený ľudský závet nik neru
ší, ani k nemu nič nepridáva" (Gal 3,15).

Pripravili baziliáni 
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Z O BSAH U
Angažovať sa v pomoci 
rodinám 3

Potrat nie je
vymoženosť, ale kliatba 4
Chrám svätého 
Alfonza de Liguori 5

Dejiny prešovského 
biskupa a katedrály 6
Liturgia veriacich 7

Vianočný stromček 
zo Slovenska 
na Námestí sv. Petra 8

Pamätaj
na anjela strážcu 9

Krutý zákon
v Pakistane 10

Oslava sv. Jozafáta 
v Bazilike sv. Petra 11
Posviacka obnovených 
chrámov 12

Odpustová slávnosť 
sv. Lukáša v Ku rove 13
Jubilujúci Zbor sv. Cyrila 
a Metoda v Košiciach 14

Liturgický kalendár 15

Pripravme cestu Pánovi 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 23/94

Pomocného biskupa pre
šovskej diecézy Mons. Milana 
Chautura, CSsR, predsedu ko
misie pre rodinu pri KBS sme 
oslovili pri príležitosti ukon
čenia Roku rodiny.

□  Otec biskup, v čom vidíte 
hlavný prínos Roka rodiny, ktorý 
sa nedávno skončil?

Aj keď Rok rodiny nezvrátil neblahú

Milan LECHAN

Pane,
vojdi do môjho domu 
a zotrvaj v kruhu rodiny. 
Vieme a veríme tomu, 
že si náš Spasiteľ jediný.

Pane,
nech naša viera neprestane, 
nechceme žiť bez Teba, 
aby sme neboli zatratení, 
ale vyzdvihnutí do neba.

Ä  V  M H I G 1 WMňh
situáciu rodinných rozvratov, predsa 
len viac ako predtým upozornil na 
vážnosť správnych prístupov v ro
dinnom živote. A j v m inulosti sa ho
vorilo o kríze rodiny, lenže práve 
tento Rok rodiny nezostal iba pri 
konštatovaní, ale bol výzvou pre 
všetkých, aby sa podľa svojich mož
ností angažovali v systematickej po 
moci dnešným rodinám.Smerom k  
záchrane rodiny sa vydali lekári, 
psychológovia, sociológovia. Prav
daže ani Cirkev nemôže ostať poza
du. Všetko to, čo sa v rámci 
duchovnej obnovy rodín vykonalo za 
posledný rok, má byť len začiatkom  
pre kresťanskú obnovu rodín.

□  Aké poznatky, prípadne skú
seností ste získali v tomto roku?

Ak sa človek viac zahľadí do všet
kých problém ov, ktoré ťažia ľu d 
stvo, nakon iec zistí, že zač ia tok  
všetkých p rob lém ov je  v ro d i
nách. P retože z rodín, ktoré  sú 
usporiadané, alebo nie, vychá
dzajú po litic i, lekári, ekonóm ovia  
a ľudia, k to rí potom  udáva jú  sm er 
svetovém u dianiu. Tí, k to rí b o li 
zodpovedne veden í v rod inách  z 
kto rých  vyšli, vedia veľm i zod p o 
vedne p ris tu p o va ť i k  z lož itým  s i
tuáciám  v štá toch  a národoch. 
Preto žiadna investíc ia , ktorá sa 
v lo ž í do rodín n ie je  s tra tená, lež  
má b lahodarný dopad pre  budúc
nosť národov.

D  Myslíte si, že akcie a podujatia, 
ktoré sa usku
točnili v rámci 
Roku rodiny spl
nili očakávania a 
prinesú aj poža
dovaný efekt?

Čo sa týka or
ganizačnej strán
ky akcií v Roku 
rodiny, možno po
vedať, že mali 
patričnú úroveň: 
či to bola Nitra,
Banská Bystrica, 
či Psychologicko- 
pastoračný semi
nár, alebo ďalšie

■— -¡T

iniciatívy, všetko malo čosi do seba. 
Je len otázkou, ako to strávili ľudia, čo 
boli účastní týchto akcií. Lebo dôraz 
pri hľadaní riešenia pre rodiny je  dôle
žité položiť na osobnú zaangažova
nosť človeka a rodín. S akou váž
nosťou prijímali rodiny tieto iniciatívy, 
ukáže až budúcnosť, v ktorej sa bude 
pokračovať v nastúpenej ceste, alebo 
sa zastane.

□  Téma rodiny je vždy aktuálna, 
kde vidíte cestu, alebo čo by sa 
malo urobiť, aby sa slovenské rodi
ny ozdravili?.

Vidieť cestu pre ozdravenie rodín 
môžeme len vtedy, keď  si osobne 
zodpovieme, čím je  rodina pre nás 
samých. Preto aj Svätý Otec pri 
stretnutí rodín na Svätopeterskom  
nám estí dňa 8. októbry t. r. oslovil 
prítomných otázkou: "Rodina, čo ho
voríš sama o sebe?" Najprv je  pot
rebné nájsť s i vlastnú identitu 
kresťanskej rodiny v tomto menia
com sa svete a potom sa dá vidieť, 
čo je  potrebné urobiť pre rodinu, pre 
je j ozdravenie. Lebo každá rodina 
má svoje vlastné špecifikum. To 
všeobecné pre ozdravenie rodín je  
už všetkým známe, len to treba oži
viť: spoločná modlitba v rodinách, 
vzájomné stretávanie sa kresťan
ských rodín a výmena skúseností, 
sviatostný život a plné využitie svia
točných dní a nedieľ pre utuženie 
rodinného puta.
Rozhovor pripravil: A. MESÁROŠ

g p

Ilustračná sním ka a. m.
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m m  t  w i£  «/e môžem f, m  m m ...
To nie je môj výmysel, ale dlhoročná 

. skúsenosť lekára z terénnej praxe. Ne- 

. môžeme blahorečiť tomu, kto rozsieva 
smrť. Nemôžeme za šťastného pokla
dať človeka, ktorý holduje kultúre smrti, 
ktorý smrť zapríčiní pri plnom vedomí 
alebo z vlastnej vôle.

Potrat znamená smrť! Je to strašné 
usmrtenie nového 
ľudského jedinca, 
ktorý sa nepýtal na 
tento svet a je zni
čený v materskom 
lone, v hniezde ži
vota. Popravy vy
konávajú diplomo
vaní lekári, ktorí 
skladali Hippokra- 
tovu prísahu, že 
budú chrániť každý 
ľudský život od 
chvíle počatia po 
prirodzenú smrť. Tej
to prísahe sa všetci 
potratári spreneve
rili. Zabíjajú odborne 
a v masovom me
radle. Pritom ani ne
poučia nositelky života o tom, čo v sku
točnosti nosia pod svojím srdcom, ani 
im nepodávajú informácie o možných 
komplikáciách potratu.

My vieme, že potrat je sprevádzaný 
mnohými komplikáciami ako somatic- 
kými, tak aj psychologickými, či psycho- 
patologickými. O jednom takom psy- 
chopatologlckom symptóme referoval 
na minuloročnom Konkrese PRO LIFE 
v Bratislave pedopsychiater pán Dr. 
Kvasnička. Volá sa Niobin syndróm. 
Spomínal pritom pôvodcov tohto názvu, 
pediatrov Peltonena a Freiberka, ktorí 
pozorovali, že niektoré mladé matky pri
chádzajú do ambulancií s deťmi úplne 
zdravými, o ktorých ony tvrdili, že sú 
choré. Žili v ustavičnom strachu o zdra
vie svojich detí a opakovane sa dožado
vali odbornej prehliadky svojich detí. 
Udávali väčšinou smiešne príznaky 
choroby svojich detí.

Títo lekári vypátrali, že ide o matky, 
ktoré sa predtým v živote podrobili tzv.

interrupcii. Išlo teda o chorú matku a nie 
dieťa. Táto choroba je zavinená trau
matickým zážitkom z potratu, ktorý za
necháva v psychickom živote ženy 
hlboké stopy. U mnohých žien vyvoláva 
stav permanentnej úzkosti, ktorý sa 
prejavuje strachom o žijúce dieťa.

S týmito neskorými následkami po
tratu sa lekári-potratári nestretávajú, 
lepšie povedané, nechcú o nich vedieť. 
Nezaujíma ich bolestný negatívny psy
chologický zážitok, ktorý ženu po potra
te sprevádza často po celý život, 
najčastejšie v podobe večného pocitu 
viny.

Ženy si skôr-neskôr začnú uvedo
movať. že do ich života vstúpila smrť. 
Zapríčinená nimi samotnými, ktorú vy-

Ilustračná snímka

konali kvalifikovaní ľudia na ich žiadosť. 
U niektorých sa tento hriech akoby 
zdvojnásobil - cítia, že do tejto krvi na
močili nielen seba, ale aj lekárov, ktorí 
na ich výslovnú žiadosť zabili ich dieťa. 
Musí to byť strašný pocit uvedomiť si, že 
lekár zabil dieťa, jej dieťa pod jej srd
com. Uvedomujú si tú strašnú nespra
vodlivosť voči vlastnému dieťaťu. Tak 
sa vytvára psychická slabosť, nestálosť, 
labilita, ľahká zraniteľnosť.

Všetka tá neuropsychická labilita sa 
prenáša na členov rodiny, na príbuzen
stvo, na pracovný kolektív. Vznikajú ro
dinné hádky, zval'ovanie viny na

Ján IĽKO

Aspoň jednej dcéry matky Evy 
nedotkol sa čo len hriechu tieň.

Dnes k jej úcte znejú krásne spevy, 
veď žila v milosti nad našu úroveň.

Od počiatku bola vyvolená 
stať sa matkou Bohočloveka 
keď ľahkomyselne prvá žena 
z raja vrhla nás tam, kde sa narieka...

partnera alebo iných členov rodiny za 
ich ľahostajnosť alebo slabú angažova
nosť v prospech zachovania života die
ťaťa.

Vieme, že neuróza má vplyv aj na 
vznik alebo zhoršenie už existujúcej 
choroby a tak mnohé ženy chradnú, 
chorľavejú a mnoho z týchto nešťast
ných žien opúšťa rodinu, zakladá si no
vú rodinu a tá tiež stroskotáva. 
Obrovský nárast rozvodov priamo súvi
sí aj s nárastom potratovosti, potrato- 
vosť narastá so sexuálnou revolúciou, 
promiskuitou, neviazaným pohlavným 
životom, s umelou antikoncepciou. Ak 
gynekológovia tvrdia, že umelá antikon
cepcia vyrieši problém potratov, tak si 
nevidia ďalej od nosa. Je všeobecne 
známe, že všade, kde sa zaviedla ume
lá antikoncepcia, bol skôr-neskôr lega
lizovaný potrat. S nárastom umelej 
antikoncepcie narastá voľný sex, ne
chcené tehotenstvo a potratovosť. Taká 
je pravda a môžem ju zo svojej životnej 
lekárskej praxe plne potvrdiť.

Hovorí sa, že Boh odpúšťa vždy, člo
vek niekedy, ale príroda nikdy.

Mali sme možnosť počuť alebo sle
dovať manifestácie žien z feministic
kých hnutí, na ktorých sa dožadovali 
úplnej slobody v rozhodovaní o mater
stve. Kričali heslá ako "telo je moje a 
môžem s ním narábať ako chcem." Cieľ 
týchto nedôstojných manifestácii bol 
vždy ten istý: rozhodovanie o živote či 
smrti svojho dieťaťa. Bez právnych ná
sledkov.

V skutočnosti dieťa nie je súčasťou 
tela ženy, je to úplne nová ľudská bytosť 
s vlastnou genetickou výbavou, aká do
teraz na svete neexistovala. Nový člo
vek s vlastnou dušou a s vlastným 
poslaním, ktoré mu určil sám Všemohú
ci Boh! Každé tehotenstvo veľmi hlboko 
zasahuje do fyzickej aj psychickej štruk
túry matky. A materstvo patrí medzi naj
dôležitejšie zložky osobnosti každej 
ženy.

Z hľadiska ľudského a z hľadiska 
kresťanskej morálky potrat je vražda 
nenarodeného dieťaťa. Cirkev katolícka 
zaujíma k potratu nekompromisné sta
novisko. Nemôže dopustiť zničenie da
ru nebies. Ak by sa jej stanovisko 
zmenilo v prospech potratu, v tom mo
mente stratí význam jej existencia.

Potrat je hriech, volajúci do neba! Či 
už ide o tzv. miniinterrupciu, interrup
ciou a či zabitie dieťaťa DANOU alebo 
tabletkou. Vždy je to škrtnutie piateho 
Božieho prikázania. Výsmech DESA
TORU! A vieme z dejín, že Boh sa vy-

(Pokračovanie na S. str.)



STRANA -SLOVO 23/94

Chrám svätého Alfonza de Lguori
Na Eskvilinskom pahorku medzi dvo

ma slávnymi bazilikami: Svätého Jána na 
Lateráne a Matky Božej (S.M. Magyiore) 
sa nachádza Chrám svätého Alfonza. Je 
to neogotický chrám s troma chrámovými 
loďami, vyplnenými talianskym mramo
rom a peknou polichrómiou. Práca nad 
jeho výstavbou sa začala v roku 1855. 
Jeho dĺžka dosahuje 42 metrov a šírka 14 
metrov. Posviacka sa uskutočnila 3. mája 
1859. Konsekrátorom bol kardinál Kon
štantín Patrizi. Polichrómiu robil František 
Doliden a Michal Stolz. Mnoho častí prvot
ného výstroja bolo prerobených počas ob
novovania chrámu pri príležitosti 100. 
výročia vnesenia obrazu do chrámu.

V rokoch 1898 - 1900 chrám dostal 
novú polichrómiu. Namaľovali ju dvaja re
hoľní bratia, redemptoristi: Gerard Knol- 
sert a Maximilián Schmalz. Konečná 
renovácia bola prevedená, keď kardinál 
Jozef Agilmar Ritter, ordinár diecézy Saint 
Luis v USA, dostal túto svätyňu ako 
chrám.

Chrám v priebehu storočia ohrozovali 
mnohé nebezpečenstvá. Dňa 20. septem
bra 1870, keď Garibaldi dobýval Rím, 
padlo na chrám a kláštor veľa striel, ktoré 
hrozili úplným zničením.

Nová talianska vláda nebola chrámu 
priaznivo naklonená a vzhľadom na to 
vzniklo i nové nebezpečenstvo. Najprv 
súdili, že je to anglický objekt. Keď sa 
však anglická vláda od toho dištancovala, 
bol v 1873 roku vydaný kasačný dekrét. 
Tvorca chrámu a kláštora sa ich snažil 
zachrániť. Vďaka podpore vplyvných ľudí 
sa mu podarilo zažehnať hroziace nebez
pečenstvo. Bola to viditeľná pomoc Matky 
Ustavičnej Pomoci.

Francúzsky veľvyslanec vo Was- 
hingtone knieža de Nosilles bol prelože
ný na diplomatické zastupiteľstvo v 
Ríme. Ešte pred jeho príchodom do Rí
ma bola jeho manželka v jednom z chrá
mov vo Washingtone. Vtedy k nej 
pristúpila istá žena a povedala: "Za nie
koľko dní odcestujete do Ríma. Vojdite 
do chrámu svätého Alfonza, kde je uc
tievaný obraz Matky Ustavičnej Pomoci 
a pomodlite sa za mňa." VelVyslancova 
žena nič o takomto chráme nepočula, 
ale dala prísľub. Keď pricestovala do 
Ríma, na všetko zabudla. Istého dňa šla 
kočom po via Merulana a všimla si malý 
chrám. Povedali jej, že je to Chrám svä
tého Alfonza. Vtedy si spomenula na 
prísľub, ktorý dala vo Washingtone. Za
stavila koč, navštívila chrám a porozprá
vala o všetkom predstavenému. Sľúbila, 
že pomôže tomuto chrámu a jej pomoc 
bola naozaj potrebná.

Keď sa v tribunále rokovalo o otázke 
kasácie, bol vydaný výrok, že Chrám svä
tého Alfonza má medzinárodný charakter, 
čo ho uchránilo od likvidácie.

Ďalšia história chrámu pokračovala 
zvyčajným spôsobom. V chráme sa konali 
pobožnosti a slávili sa rôzne sviatky ku cti 
Matky Božej. Ľudia veľmi slávnostne osla
vovali 50. výročie prítomnosti obrazu. Aj 
napriek vojnovému obdobiu nezabúdali o 
velkom poklade, akým je obraz Matky Bo
žej. Slúžené bolo slávnostné tríduum, kto
ré celebrovali kardináli sídliaci v Ríme.

Po druhej svetovej vojne v roku 1966 
bolo slávené 100. výročie umiestnenia 
obrazu v chráme svätého Alfonza. Pri tej
to príležitosti Svätý Otec Pavol VI. napísal 
list všetkým ctiteľom Matky Ustavičnej Po-

p o tm i n ie  j i  m o l m i  m  u m u ...
(Pokračovanie zo 4. str.)

smievaf nedá. Všetky slávne ríše - ba
bylonská, egyptská, grécka, rímska a 
najnovšie červená ríša PADLI, lebo bo
jovali proti svojmu Stvoriteľovi. Padne aj 
dnešný Babylon, lebo zavrhol Boha!

Vám, trošku neskoršie narodeným, 
sa z tohto miesta prihováram:

Nedopustite, aby prekvitala kultúra 
smrti! Dokážte svojím životom, že sa 
hlásite k civilizácii lásky, k civilizácii ži
vota, ktorú všade hlása náš milovaný 
posol pokoja a lásky, náš Svätý Otec 
Ján. Pavol II. Vo svojom apoštolskom 
liste Dostojnosť ženy hovorí, že mater
stvo pretvára devu na matku, stredobo

dom jej života sa stáva jej dieťa - nová 
ľudská osobnosť, ktorej odteraz patrí jej 
život. V tejto vznešenej úlohe je žena 
nositelka života teda nositelka budúc
nosti. Svojím materstvom buduje civili
záciu lásky, civilizáciu života podľa 
rozhodnutia Stvoriteľa od počiatku ve
kov až po skončenie dejín ľudstva.

Prajem vám, aby ste žili život, za 
ktorý sa pri umieraní nebudete hanbiť.

Daj, Pane Bože, aby život našich 
mladých bol tebe na slávu, ich rodičom 
na radosť a svetu na osoh. Nech každý 
svojím krokom, každým dobrým skut
kom oslavuje tvoju múdrosť a vzneše
nosť!

MUDr. Gabriel HOFFMAN

moci. Množstvo pútnikov prichádzalo z 
rôznych strán sveta, aby sa modlili pred 
jej obrazom v Ríme. Príčiny toho sú rôzne. 
Pri príležitosti 125. výročia umiestnenia 
obrazu v júni 1991 roku navštívil Chrám 
svätého Alfonza a obraz Matky Ustavičnej 
Pomoci pápež Ján Pavol M., jej velký cti
teľ. CENO, redemptorista

NAVRAT
Maľuje mrazík čipky, 
čipky na okno matkino. 
Pozerám z tejto strany, 
z dvora.
Viem, že má čaká.
Veď ma vždy čakala.
Akúsi horkosť 
do medových plástov 
mlčiaca Zima zaviala.
Pomedzi čipky hľadia čiesi oči. 
Nie sú to oči matkine.
Vietor precválal 
ako splašený kôň 
po vybielenej dedine.
Akési chlapča 
za ruku ma chytá 
a pýta sa ma, 
švitorivo pýta:
Ujo, povedzte, 
kde je moja mama?
Maľuje čipky, 
čipky, synák drahý.
Choď, nech nie je sama.
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DEJINY PREŠOVSKÉHO BISKUPSTVA A KATEDRÁLY
Tebe, B ože , patrí ch v á lo sp ev  na S ion e ,  
teb e  treba plniť sľuby v J eru za lem e .
Ty v y p o č ú v a š  m o d litb y .. .  ž a lm  65

V roku 1990, dňa 10. apríla , bola prina
vrátená gréckokatolíckej cirkvi biskupská  
rezidencia. Počas 40  rokov uživania pravo
slávnou cirkvou zostala budova vo veľmi 
zlom  stave. O d chvíle prevzatia  začali na  
rezidencii a priľahlých budovách rozsiahle  
rekonštrukčné práce, pri ktorých pom áhali 
veriaci takm er z celej prešovskej diecézy. 
O dborné stavebné práce zabezpečovala fir
m a Stavex Prešov. V roku 1992 boli ukon
čené podstatné práce v  interiéri rezidencie. 
Dátum  1. septem ber 1992 sa stal novým  
historickým  m edznikom  prešovského bis
kupstva, ktoré v tento deň po ťažkých ro
koch "norm alizácie" a rôznych peripetií 
spôsobených totalitným  režim om , m ohlo  
opäť dôstojne začať plniť svoju úlohu na  
čele so sídelným  biskupom  prešovskej d ie
cézy M ons. Jánom  H irkom . T oto porevo
lučné obdobie /  po r .1989 /  u ložilo na bedrá  
cirkvi, ale predovšetkým  sídelného bisku
pa, obrovské potreby tak v pastorácii, ako  
aj na poli výstavby nových chrám ov a rie
šenia problém ov v  súvislosti s prinavráte
ním cirkevných objektov a následne ich 
opravy. V roku 1993 sa začali rozsiahle re- 
koštrukčné práce /  firm a - R enova, K yjovi- 
ce /  v  exteriéri r ez id en cie , priľahlých budov  
bohosloveckej fakulty /in teriér - firm a Šte
fan Novák, K ošice /  a K atedrálneho chrá
mu sv. Jána Krstiteľa, ktorý ako sm e už 
avizovali v  predchádzajúcom  čísle časopisu  
Slovo, stojí pred dokončením  vežovej časti 
chrám u. U tešený pohľad na vynovenú ka
tedrálu, vym aľovanú v  barokovom  štýle,

Slove božie Je
Slovo božie znamená pre nás život več

ný. Prečo? Lebo pochádza od večného 
Boha. Dal nám ho Syn Boží, dal ho ce lé
mu svetu, aby priv ied lo všetkých ľudí na
späť k Bohu. Ak ho niekto príjme, získa 
večný život. Ak ho odm ietne, odm ietol to 
na jpodstatnejšie - Boha. A čo mu zostá
va? Iba návrat do ničoty. S ila Božieho 
slova je úžasne veľká. Je to s ila  Božia, 
prevyšujúca^ každú ľudskú silu. Položíme 
si otázku: Čo s tou silou, čo s Božím 
slovom robiť, k čom u nám má poslúžiť? 
Odpoveď ani nie je taká ťažká: Má nám 
pomôcť získať ž ivot večný. Nato nám ho 
Ježiš daroval.

Vo východnej liturgii sa Božie slovo nečí
ta, lež stále spieva. Prečo je to tak? Lebo 
sa chce rozlíšiť od ľudského slova. Chce sa 
ukázať, dokumentovať jeho vážnosť, jeho 
Božská sila a jeho význam pre náš život. 
Vieme aj to, že vo východnej liturgii má 
kniha Svätého písma stále čestné miesto 
na oltári, v  peknej väzbe, zdobenej kova
ním so štyrmi evanjelistami a s Kristom

ktorá dnes vzbudzuje u návštevníkov m esta 
Prešov hádam  najväčšiu pozornosť, bol 
hlavným  dôvodom , prečo sm e sa rozhodli 
priniesť kom plexnejšie správu o histórii 
prešovskej katedrály a dejiny prešovského  
biskupstva. Obzvlášť chcem e túto inform á
ciu zdeliť m ladej generácii, ktorá m ožno  
nepozná pohnuté dejiny tejto východnej 
katolíckej cirkvi - prešovskej diecézy.

K atedrála sv. Jána Krstiteľa v Prešove

alebo krížom uprostred. Ním začína sv.litur- 
gia, keď ho kňaz vyzdvihne a ním prežehná- 
va. V prvej časti sv. liturgie je v centre po
zornosti. Vlastne Ježiš Kristus sa ním znova 
zjavuje tým, ktorí v neho veria. Počas malé
ho vchodu sa slávnostne prenáša okolo oltá
ra do lode chrámu pred ikonostas a kňaz 
alebo diakon, dvíhajúc knihu Božieho slova, 
spieva: Premúdrosť Božia. Áno, Božie slovo 
je najväčšia múdrosť, akú možno poznať na 
zemi i na nebi. Ľudská múdrosť je len tieňom 
múdrosti Božej.

Uvedomujeme si, čo sme dostali od Boha 
v jeho slove? Vieme to náležite oceniť? 
Pýtajme sa, či nám nezovšednelo. Ak áno, 
vráťme sa k jeho hodnote, objavme znova 
jeho silu, čerpajme z čistého prameňa po
znania Boha. Knihu Svätého písma berme 
s velkou úctou do svojich rúk. Niektorí ju 
najprv pobozkajú a až potom otvoria. Prv, 
než začneme čítať, poprosme krátkou mod- 
lidbou o osvietenie mysle, aby sme mohli 
dobré porozumieť to, čo nám odovzdal Boží 
Syn v svojom slove.

História Katedrály 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Jednoloďový gréckokatolícky chrám  sväté
ho  Jána Krstiteľa stojí na m ieste pôvodného 
gotického, špitálskeho kostola zo začiatku 15. 
storočia. Ešte v  roku 1429 bola budova chrá
m u vo výstavbe. V  blízkosti chrám u sa nachá
dzala m estská nem ocnica a chudobinec, ktoré 
v neskoršom  období (1673) zanikajú.

Od roku 1673 kostol s priľahlými budovami 
preberajú m inoriti a prestavajú ich na kláštor. 
Dnešnú podobu dostával tento chrám  v  rokoch 
1753 - 1759 zásluhou člena veľkovaradinskej 
kapituly b iskupa Štefana Keczera, veľkého 
m ecenáša m inoritov.

Štefan K eczer dal chrám  predĺžiť a postaviť 
novú svätyňu na západnom  priečelí, nad pô
vodnou svätyňou dal postaviť chór. Fasádu 
chrám u opatril kam enným  portálom  s kam en
ným i vázami. Táto baroková prestavba je  die
lom  m ajstra G ašpara Urlespachera z Prešova. 
Sochy sv. Štefana a Ladislava na čelnej strane 
chrám u sú od košického sochára Jozefa Hart- 
manna.

Z pôvodnej stavby sa zachovala iba nesko
rogotická sieťová k lenba v starej svätyni nad 
dnešným  chórom . Po zrušení rehole m inoritov 
Jozefom  II. v  roku 1787 boli budovy značne 
poškodené požiarom . Až do roku 1821 slúžili 
m estu ako vojenské skladištia.

V roku 1821 bol chrám  aj priľahlé budovy 
bývalého kláštora pridelené biskupovi novo
zriadenej prešovskej gréckokatolíckej diecé
zy. V jej správe zotrvali až do roku 1950. V 
tom  čase vtedajší stalinský režim  násilne lik
vidoval gréckokatolícku cirkev, a tak tieto 
stavby pripadli pravoslávnej cirkvi.

Gréckokatolícky chrám opäť slúži svojmu ma
jiteľovi, gréckokatolíckej cirkvi, od 5. júla 1968.

Pripravil - am- 
(Pokračovanie v  budúcom  čísle)

V maličkej brožúrke, v prehľade liturgic
kého čítania na rok 1994 pre rímskokato- 
líkov, je  uvedená táto pekná modlitba pred 
čítaním Svätého písma, ktorú si môžeme 
aj my osvojiť:

Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk 
Sväté písmo.Verím, že obsahuje slová, 
ktoré mi majú byť svetlom na životnej 
ceste.Bože Duchú Svätý, ty si vnukol 
svätopiscom, čo majú napísať: prosím 
ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto 
slová a daj silu podľa nich žiť.

Pane Ježišu, dvom emauzským uče
níkom horelo srdce, keď si im vysvet
ľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce k 
tebe, keď budem čítať Sväté písmo a 
daj, nech ťa stále hlbšie poznám.Svätý 
Cyril a Metod, vy ste prví preložili Svä
té písmo do reči našich predkov. Vy
proste mi lásku k Svätému písmu a 
odhodlanosť stvárňovať podľa neho 
celý môj život.

o. Ján BABJAK, SJ

prechod zo sm rti do života
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Liturgia veriacich
V prvej časti Božej liturgie, v Proskomídii, sa pripravo

vala matéria pre tajomstvo Eucharistie. V Liturgii ohláse
ných sa pripravovali na tajomstvo Eucharistie samotní 
veriaci - počúvajúc Božie Slovo - Evanjelium.

V Liturgii veriacich sa veriaci stávajú účastnými samot
ného tajomstva Eucharistie. V Liturgii veriacich sa usku
točňuje premenenie chleba a vína na telo a krv Pána nášho 
Ježiša Krista. V Eucharistii sa sviatostné - tajomne - sprí
tomňuje živý Ježiš Kristus pod spôsobom chleba a vína.

Liturgia veriacich sa začína slova
mi: "Jelici vimiji, paki i paki, mirom 
Hospodu pomolimsja".

Potom ľud spieva pieseň Cherubí
nov.

Táto pieseň je zložená z dvoch 
časti:

1. pred Veíkým vchodom (vchod s 
obetnými Darmi, ktoré sa prinášajú 
zo žertvenníka na prestol) sa spieva 
jej prvá časť: My, ktorí cherubínov

2. po Veľkom vchode jej druhá 
časť: Aby sme dôstojne oslávili.

Táto pieseň sa volá Cherubínskou, 
lebo spolu s cherubínmi oslavujeme 
trojjediného Boha. Tak ako aj anjeli 
nemáme sa trápiť pre svetské starosti, 
sústreďme sa na tajomstvo, ktorého 
účastníkmi sa práve stávame. Príde 
medzi nás Ježiš Kristus pod eucharis
tickou - sviatostnou formou.

Veľký vchod
Kňaz berie vozduch, času a dis- 

kos s pripravenými Darmi a vychá
dza pred veriacich, potom prechá
dza cez cárske dvere a kladie sväté 
Dary na prestol. V duchovnom 
zmysle Veľký vchod označuje pre
nesenie prečistého tela Ježiša Krista 
z Golgoty, kde bol ukrižovaný - do hrobu. Kňaz a diakon 
predstavujú počas Veľkého vchodu Jozefa a Nikodéma.

Ježiš Kristus nebol pochovaný na m ieste popravy 
na Golgote, preto i sväté Dary neostávajú na žertvení- 
ku. Kňaz prenáša sväté Dary do hrobu... Vozduch 
predstavuje pláščenicu, kadidlo predstavuje smírn a 
aloj, ktorými bolo pom azané prečisté telo Ježiša, 
sviečky svetlonoscov predstavujú svetlo nového živo
ta, ktorý nám zasvietil z hrobu Ježiša Krista tým, že 
vstal zmŕtvych a stal sa žriedlom i nášho vzkriesenia 
na konci sveta. Keď sa Dary položia na prestol po 
Veľkom vchode, symbolizuje to uloženie Ježiša K ris
ta do hrobu, preto v tomto čase kňaz číta tropare, v 
ktorých sa opisuje krátka história pohrebu Ježiša 
Krista. Čaša sa kladie na pravo od diskosa na pripo-

m enutiesitoho,žezpravého boku Ježiša Krista vytiekla 
krv a voda.

Keď sväté Dary boli položené na prestol, prestol pred
stavuje hrob Ježiša Krista. Vozduch, ktorým sa prikrývajú 
sväté Dary, teraz predstavuje veľký kameň, ktorý Jozef 
privalil k dverám hrobu. Hviezda na diskose označuje 
pečať, ktorú dali na tento hrob Rimania.

Počas Veľkého vchodu veriaci uklaňajú svoje hlavy a 
takto vzdávajú úctu svätým Darom.

Po prenesení svätých Darov na prestol sa veriaci nabá
dajú k modlitbe, k vzájomnej bratskej láske a k vyznaniu 
viery...

Nasleduje vyznanie viery
Počas "Viruju" kňaz drží voz

duch nad svätým i Darmi. Tým 
označuje, že kameň sa odvalil od 
hrobu Ježiša Krista a Kristus vstal 
zm ŕtvych. V eriaci takto vyznáva
jú  svoju vieru priam o pred svojím 
Spasiteľom. Vozduchom kňaz mier
ne kolíše, aby zobrazil zem etrase
nie, ktoré nastalo pri odvalení ka
meňa, tiež útek stráže ako aj 
zostúpenie Svätého Ducha, ktoré 
sa opisuje v Skutkoch apoštol
ských (2. kapitola).

Spevom "Dostojno i pravedno 
jesť..." (Je dôstojné a správne...) sa 
začína kánon Eucharistie, ktorý je 
najdôležitejšou časťou celej liturgie. 
Kánonom sa táto časť liturgie nazýva 
preto, lebo je v presne takom istom 
poriadku, ako ho urobil sám Ježiš 
Kristus pri ustanovení tajomstva Eu
charistie...

Kňaz vyhlasuje vozhlas: Víťaznú 
pieseň spievajú, volajú, hlásajú a ho
voria...

Prečo až štyri slová na označenie 
toho istého?

Tieto slová označujú, že pieseň, 
ktorú potom spievajú veriaci, Svätý, svätý, svätý, Pán zá
stupov..., spievajú v nebi okolo prestolu i štyri bytosti, z 
ktorých jedna má výhľad človeka, druhá leva, tretia teľaťa 
a štvrtá orla (Zjavenie 4, 7-8). Podľa svätého Hermana 
"pojušce" je orol, "vopijušče" je  teľa (býk), "vzyvajušče" je 
lev, "hlaholušce" je človek. Ide o štyroch evanjelistov.

K slovám Svjat, svjat, svjat, Hospoď savaoft ispolň 
nebo i žemľa slávy Tvojeja (Svätý, svätý, svätý Pán zástu
pov. Plné sú nebesá a zem slávy Tvojej), ktoré spievajú v 
nebi pred Pánom serafíni sa pridávajú slová, ktoré spievali 
deti Spasiteľovi na Kvetnú nedeľu, keď vystupoval do Jeru
zalema: Hosana na výsostiach, Požehnaný, ktorý prichá
dza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach.

Potom nasleduje najdôležitejšia časť Božej Liturgie - 
Premenenie o. Jozafát
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Vummú ikmček ya ¿kmtuha m fiímúi U, fcka
Za pontifikátu terajšieho Svätého Otca Jána Pavla II. sú 

rímske Vianoce nemysliteľné bez velkého vianočného stromčeka 
na Námestí sv. Petra. Velké jasličky pred obeliskom s postavami 
Panny Márie a sv. Jozef v životnej, či nadživotnej velkosti sa tiež 
už stali tradíciou. A práve vedľa týchto jasličiek sa počas Vianoc 
nevypína iba starý obelisk z Neronovho cirkusu, ale aj velký, 
tridsaťmetrový smrek. Nájsť a doviesť na námestie taký velký 
smrek, ktorý by vydržal celé vianočné obdobie a nestratil na 
svojej kráse, nie je také jednoduché. Doteraz ho zabezpečovali 
Taliani, trikrát Rakúšania a raz Nemci.

Zaujímavosťou tohtoročných vianočných sviatkov v Ríme bu
de to, že tento velký smrek, postavený vedľa jasličiek na Námestí 
sv. Petra, bude zo Slovenska - z Oravy. Táto zaujímavá myšlien
ka sa zrodila u Dr. Egona Máriu Arnolda, veľvyslaneckého radcu 
Slovenskej republiky pri Svätej Stolici, ktorý podnikol všetko 
preto, aby sa táto myšlienka aj zrealizovala.

Kolko času Dr. Egon Arnold stratil s vybavením potrebných 
povolení tu vo Vatikáne a následne na Slovensku na rôznych 
ministerstvách! Toto všetko podnikol veľvyslanecký radca preto, 
aby sa týmto Slovensko zviditeľnilo pred svetom. Skromne pritom 
poznamenal, že neľutuje ani čas ani námahu, len nech sa dobré 
dielo vydarí.

Pýtame sa, kolko ľudí sa práve počas tohtoročných vianoč
ných sviatkov pozastaví pri vatikánskych jasličkách a bude obdi
vovať i vianočný stromček? Mnohí sa zaiste pozrú i do mapy, 
odkialto vlastne pochádza tento stromček, z ktorej krajiny. Ak si 
uvedomíme, že o Slovensku donedávna vedelo len málo ľudí a

Sv. Mikuláš na vynovenom ikonostase vo farskej Cerkvi Narodenia 
Panny Márie v Košiciach. Snímka O. BÉREŠ

ani teraz ešte mnohí nevedia, iste to bude dobré zviditeľnenie 
nášho štátu práve na tak dôležitom priesečníku sveta, akým je 
Vatikán, presnejšie Mámestie sv. Petra. Veď tu denne prejde 
desaťtisíce ľudí. Už ani lepšie miesto na zviditeľnenie si nevieme 
ani len predstaviť.

A na záver treba len dodať, aby podobných nápadov sa 
zrodilo a uskutočnilo čím viac. Prispeje to len k dobrému menu 
našej milovanej vlasti. o. Ján BABJAK, SJ

obradnom kroji a slávnosť je  umocne
ná estetickým zážitkom farieb a strihu 
kroja. V čase, keď  obilie z poľa bolo 
už v sýpkach a roviny pod  Vihorlatom 
v  povodí Vha, Laborca, Ondavy, La- 
tovice a Bodrogu si oddýchli od jeho  
tiaže, ostáva ešte cukrovka, kukurica. 
Zem vonia plnosťou úrodnosti a Aga- 
pe je  oslavou víťazstva človeka v  
úmornej práci na poli, pod ochran
ným baldachýnom nebies. A zase si 
uvedomujem, ako Panna Mária vzatá 
do neba s  epitetonom ornans Uspen- 
ská je  uctená a oslavovaná medzi roľ
níkmi v Európe a ostatných 
svetadieloch. Dňa 8. septembra mie
šajú počas Agape zrno z poslednej 
žatvy so zrnom z predchádzajúceho 
roku. Tu Panna Mária vystupuje ako 
patrónka jesenného osevu. Boli sme 
účastní tejto radosti a spoločne poží
vali Božie dary žírnej zemplínskej ro
viny, polí, záhrad i vinohradov. 
Roznášali a ponúkali ich na čele s 
otcom dekanom E. Zorvanom všetci 
prítom ní duchovní otcovia a rehoľné 
sestry. Domov sme sa vracali v noci 
posilnení na duchu i na tele. Ráno sa 
prebúdzalo do nedeľného dňa v p l
nosti hlaholu zvonov miesfíiych chrá
mov. M al som pocit, akoby som bol v 
"malom Ríme Skupiny veriacich od 
rána prúdili do "starých" Michalo
viec (m  Dolnú ulicu) do dvoch Bo
žích stánkov. Pred polstoročím, keď  
som tu žil, boli to skupiny žien i diev
čat v krátkych rozhojdaných suk
niach, s  vyšívanými "hustečkami" na 
hlave. Presne tak, ako ich zachytil 
maliar T. Mousson. Ostali na jeho  
obrazoch, mne v spomienkach ešte 
vždy živých i v kolorite mesta a kraji
ny.

Ostali torzá. Zástupy žien v dob
rom vkusnom odeve, ale s  "hustečka
mi" veľmi apartne uviazanými pod  
bradou a vysunuté nad čelo "po zem
plínsky". Vytvárali hlúčky diskutujú
cich pútničiek s  omotanými ružen
cami na mozoľnatých, vyrobených 
dlaniach a prstoch. Modlili sa, hľa
diac k  poľnému oltáru, pohybujúc 
jem ne perami... Zemplín ostal žiť ešte 
i národopisné i keď  už len v týchto 
torzách. Po odchode tejto generácie 
ostanú už len spomienky a azda i he- 
terofonický dvojhlas počas svätej li
turgie. Bol som prešťastný, že som sa 
ocitol medzi nimi počas odpustu a 
mohol oslavovať Bohorodičku pri sta
roslovienskej liturgii v príjemnom 
chládku košatých stromov na dvore 
chrámu.

Preto som prišiel do Michaloviec 
v nádeji, že som odpovedal na otázku 
duchovného otca S. Gereka plnosťou 
duše i srdca. Ján O LEJNÍK

P o  čo ste tu všetci prišli....?
Tak zneli úvodné slová v homílii 

prednesenej duchovným otcom Sla- 
vomírom Gerekom z Michaloviec - 
Topolian, v  priebehu chrámového 
sviatku vo farskom Chráme Narode
nia Panny Márie v  Michalovciach 11. 
septembra 1994.

Sám sebe som osobne položil 
otázku, po čom som i ja  v dňoch od 9 
do 12. septembra prišiel?... Pri takej 
slávnostnej príležitosti, akým je  "od
p u s ť  v  Michalovciach, máme na čom 
byť, odpust a jeho atmosféru precítiť 
a prežiť. Program začal už vo štvrtok 
trojdňovou duchovnou obnovou. Vie
dol ju  a kázal mladučký redemptoris- 
ta o. Jurčenko. V mene veriacich sa 
mu úprimne poďakoval miestny pán 
dekan E. Zorvan za jeho  námahu a 
obetavosť. V sobotňajšom bohatom  
programe bola veľká večiereň, detské 
literárno - hudobné pásmo, svätá li
turgia s  kázňou, panychída za zomre
lých tejto farnosti, Agape, posvätenie 
jedál a pohostenie koláčmi s ovocím. 
Do 22.00 hodiny bola vystavertá Eu- 
charistia s  adoráciou a ukončenie 
trojdňovej obnovy. Návštevník odpus
tu (povedzme pútnik), ktorý vykoná 
do dvesto kilometrov dlhú cestu do 
Michaloviec, okrem hlavného cieľa, 
ktorým je  odpust, stáva sa počas sláv
nostných dni živým údom veriaceho 
spoločenstva, prítomný na obradoch 
a prijímajúci sviatosti.

I  ja  som prežíval obrad, po  obra
de, vnímal, preciťoval pri jednotli
vých častiach modlil sa i meditoval. 
Panychída za mŕtvych je  príležitos
ťou. A bola... spomenul som si na du
chovného otca arcidekana J. Fedor- 
ku, s  ktorým som sa stretával od roku 
1945. Potom na mnohých už vo več
nosti odpočívajúcich Michalovčanov, 
ktorí ma akoby dieťa za ruku vodili do 
gréckokatolíckeho chrámu Božieho a 
zaúčali poznávať svätií liturgiu. V  
tých rokoch sa slúžila len po  staroslo
viensky. Pri hlahole zvonov, ktoré mi 
boli počas môjho života v Michalov
ciach symbolom života a večnosti s 
horiacou sviečkou v ruke, modlil som  
sa s duchovným otcom a spoluveria- 
cimi za všetkých, ktorých už nestretá
vam. Agape bolo zase návratom do 
oblasti niekdajších obyčajných rimá- 
lov našich slovanských predkov. Stre
távam sa s  týmto obradom až pod  
Vysokými Tatrami. Veriaci sú u nás 
pod Tatrami pri takých obradoch v
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Príbeh pre detí

Bola jedna krásna hora. A v tej hore 
boli stromy rozmanitého druhu. Naj
mohutnejšie a najmúdrejšie boli duby.

istého dňa, keď sa v hore pred ve
čerom objavil krásny mladý muž, ktorý 
kráčal veselo si pískajúc do kroku, sa 
breza naklonila k starému dubu a za
šepkala:

"Toto musí byť dobrý človek." Ale 
starý dub záporne zakýval svojimi ko
nármi:

"Bolo by sa treba presvedčiť. Lebo 
nie krása, ale dobré skutky robia člove
ka človekom."

Na debatu bolo zvedavé aj slnieč
ko. Práve si chystalo poduštičky na

noc, ale počúvalo zvedavo. Potom je
ho šikmé lúče ožiaril) skupinu chlap
cov, čo sa zo spevom vracali z výletu. 
Pred nimi šiel starý človek, opierajúci 
sa o palicu. Zrazu sa len potkol a spadol. 
Driečny mladý muž sa obzrel, prestal 
pískať a zašomral, načo chodia starí ľu
dia do hory, keď nevládzu a sú nešikov
ní. Potom sa odvrátil a kráčal ďalej... Aj 
chlapci zbadali, ako starec spadol. Pri
skočili a pomohli mu na nohy.

"Neudreli ste sa, dedko?" spýtali 
sa ho a než stačil odpovedať jedno
hlasne zvolali:

"Oprite sa o nás, dedko, zavedieme 
vás bezpečne domov!" Starec s rados
ťou prijal ponúkanú pomoc. A keď celá 
skupina chlapcov so starcom odišla, 
ozval sa starý dub k breze:

"Hľa, vidíš, kto si zaslúži meno člo
vek? Lebo nezáleží na veku, na kráse, 
ale na dobrom srdci..." (MS)

BIBLICKÝ PRÍBEH

(správnych odpovedí môže byť 
aj viac ako jedna) 

1. Na ktorom mori Pán Ježiš utíšil búrku? 
aI Červenom
b/ Galilejskom 
c/ Mŕtvom

2. Kto povedal vetu: "Áno, Pane, ale aj 
šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo 
stola ich pánov".

aI Mária Magdaléna 
b/ Samaritánka 
c/ žena Kanaánčanka

3. Koho vyhnal Pán Ježiš z chrámu? 
aI predavačov
b/ učeníkov 
c/ farizejov

4. Kto bol Nikodém? 
aI farizej
b/ zákonník 
c/ mýtnik

5. Kto vyriekol vetu: "Pán môj a Boh 
môj" ?

a/ stotník pod krížom 
b/ lotor na kríži 
c/Tomáš apoštol

6. Nad ktorým stromom vyriekol Pán 
Ježiš kliatbu?

aI olivou 
b / figovníkom 
c/ dubom

7. Aké bolo pôvodné meno Petra ?
aI Šimon 
b/ Júda 
c/ Jonáš

8. Kedy spievala Panna Mária "Velebí 
moja duša Pána"?

aI pri Ježišovom narodení 
b/ pod krížom 
cI pri návšteve u Alžbety

9. Koľkých apoštolov si vybral Pán 
Ježiš?

a /70 
b /3 
c /12

10. Kto bol Matúš? 
aI mýtnik
b/ apoštol 
cI evanjelista

11. Prečo prišiel Pán Ježiš na svet? 
a! aby nám ukázal svoju moc
b/ aby nás zachránil svojou 

poslušnosťou a láskou 
c/ aby nám povedal, aký je Boh

Zhodnoť svoje vedomosti
Správne odpovede:

1 b, 2 c, 3 a, 4 a  b, 5 c, 6 b, 7 a,
8 c, 9 c, 10 a  b c, 11 b c,

Minulý mesiac sme slávili sviatok svätého 
Michala archanjela, ochrancu každého z nás, 
ktorý nás chráni deň a noc, celé hodiny, minúty, 
ba i sekundy od každého nebezpečenstva a 
hriechu.

Aby sme sa lepšie zamysleli nad úlohou 
tohto anjela, zamyslíme sa nad týmto príbe
hom:

Devätnásťročné dievča hovorí: "Mala som 
to nešťastie, že som sa dopustila ťažkého hrie
chu, za ktorý som sa veľmi hanbila. Prišiel prvý 
piatok a ja som sa bála pristúpiť k  sviatosti 
zmierenia, ako som to pravidelne robievala. 
Nevedela som v sebe premôcť hanbu, nešla 
som. Nemala som pokoj vo svojom vnútri. V 
mojej duši bola noc. Stále som počula výčitky 
svedomia a napomínanie, aby som pristú
pila k sviatosti zmierenia. Rozhodla som 
sa, že na budúci prvý piatok už pôjdem.
Prišla som aj do chrámu, ľudia sa spove
dali, ale ja som nenašla odvahu. Zdalo sa 
mi, že ja tam nemôžem ísť, ja  si to neza
slúžim.

Na druhej strane som počula silný 
hlas: "Choď, nehanbila si sa hrešiť, ne
hanbi sa teraz hriech vyznať'. Ja som ne
pristúpila k sviatosti zmierenia ani napriek 
tomu silnému hlasu. Najhoršie som sa cí
tila, keď všetci pristúpili k svätému prijíma
niu a ja som ostala sama v lavici. Prišla 
som domov, stále mi čosi chýbalo, s ničím 
som nebola spokojná. Pri jednej príležitos
ti mi mama povedala: "Co sa to s tebou 
robí, ja ťa nepoznávam, ty si nikdy taká 
nebola. "Ja som je j neodpovedala, len 
som si vo svojom vnútri myslela, že má 
pravdu. Čím ďalej tým viac ma svedomie 
trápilo, výčitky boli vždy silnejšie. V noci 
som nemohla spávať, myslela som na svoj 
stav, s ktorým som nijako nebola spokoj
ná. Až jedného dňa som to už nemohla 
zniesť. Hlas: "Choďa vyspovedaj sa", bol 
taký silný, že som už nečakala na prvý 
piatok, ale večer som išla do chrámu a 
pristúpila som k sviatosti zmierenia. Ka
meň mi padol zo srdca. Teraz nechápem, 
prečo som sviatosťzmierenia tak odklada

la, prečo som sa hneď tej ťarchy nezbavila."
Toto je tá úloha anjela strážcu. Keď sme 

nepočuli jeho hlas, ktorý nás varoval pred hrie
chom, potom počúvajme jeho hlas, ktorý nás 
chce priviesť k  pokániu. Anjel strážca je naším 
najlepším priateľom. On nás neopustí ani pri 
našej smrti, keď diabol bude napínať všetky 
naše sily, len aby nás dostal. On nás neopustí 
ani pri poslednom súde, kde nám bude predkla
dať naše dobré skutky. Jeho úloha sa skončí až 
vtedy, keď nás dovedie do cieľa, ktorý nám 
pripravil Boh.

Preto často pamätajme na anjela strážcu 
pri svojich každodenných modlitbách a buďme 
hlavne vnímaví na jeho napomenutia a varova
nia. M. SMETANKA

Ikona: Archanjel M ichal
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V  sobotu, 29. októbra t.r. sa skončilo IX. riadne 
zasadanie Celodrkevnej biskupskej synody, 
venovanej zasvätenému životu a jeho posla

niu v Cirkvi a vo svete. Biskupi a reprezentanti 
zasväteného života takmer mesiac počúvali svoje 
relácie, predkladali návrhy a riešili problémy. Spo
ločne uvažovali o minulosti zasväteného života, o 
potrebe jeho obnovy v týchto rokoch a zahľadeli 
sa do budúcnosti, aby mohli naznačiť cesty pre
konávania všetkých ťažkostí.

O Celodrkevnej biskupskej synode sa Svätý 
Otec zmienil aj v nedeľu, 30. októbra v poludňaj
šom príhovore k veriacim a pútnikom zhromaž
deným na Námestí sv. Petra. Vyjadril svoju 
vďaku synodálnym otcom za ich prínos, i všet
kým, ktorí synodálne práce sprevádzali svojimi 
modlitbami, obeťami a utrpením. Myslel tým na 
modlitby, ktoré sa neprestajne vznášali z klášto
rov, rehoľných domov a farností, ako aj na velko- 
dušné obete bolestí tolkých chorých a trpiacich. 
Vyjadril nádej, že bude môcť čo najskôr odovzdať 
Cirkvi dokument, ktorý podobne ako pri predchá
dzajúcich synodálnych zasadaniach o rodine, o 
laikoch a o kňazskej formácii zaiste prispeje k 
obnove nadšenia pre zasvätený život v perspek
tíve tretieho tisícročia kresťanskej viery.

Návšteva Sicílie
V sobotu, 5. novembra t.r. navštívil Svätý 

Otec Katániu. Po stretnutí s mladými na štadió
ne v Katánii Ján Pavol II. prišiel do dálšieho 
sicílskeho mesta, Syrakúz, ktoré sa stalo zná
mym v päťdesiatych rokoch zázračným obra
zom Plačúcej Madony. Tu sa vo večerných 
hodinách z balkóna arcibiskupskej rezidencie 
pomodlil svätý ruženec spolu s veriadmi zhro
maždenými na priľahlom námestí.

Stredobodom nedeľného programu jeho 
apoštolskej návštevy v Syrakúzach bola pontifi- 
kálna svätá omša, počas ktorej posvätil nový 
chrám zasvätený Plačúcej Madone. Homíliu za
meral Svätý Otec na ľudskú bolesť, utrpenie a 
slzy. Veriacim pripomenul, ako plač Panny Má
rie často sprevádzal ťažké chvíle dejín Cirkvi a 
ľudstva. Panna Mária plače nad svojimi deťmi,

Radostné stretnutie slovenských pútnikov na audiencii u Svätého Otca. Pápež Ján Pavol I 
pozdravuje Slovákov

Krutý zákon v Pakistane
Dňa 5. apríla 1994, niekoľko dni 

pred štátnou návštevou premiérky 
Benadir Bhuto v Nemecku, bol za
strelený 35 ročný kresťan Manzoor 
Masih. Zastrelili ho traja m oslim o
via a to na otvorenej ceste. V pa
kistanskom meste l.ahore boli zase 
zranení dvaja príbuzní Masihu a to 
Rehmat Masih (37) a Salamat Ma
sih (13) a ešte jeden kresťan m e
nom John Joseph, ktorý ich 
doprevádzal. Rehmat Masih aten
tátnikov identifikoval ako m osli
mov z jeho rodnej obce, ktorá je  
vzdialená na 80 km od Lahore. 
Dvaja z nich, Maulvi Fazhul Hag a 
imam Baksh, sú vysokí moslimskí 
hodnostári.

Prípad atentátnikov na kresťanov 
upozorňuje na dva vážne problémy 
v Pakistane a to na: Zákon blasphé
mie (bohorúhanie) a na uprednost

ňovanie moslimského práva pred 
právom civilným.

Zákon blasphémie bol zavedený 
v roku 1984, kedy bol generál Zia 
ul- Hag (1977-88) ministerským 
predsedom. Trestné stíhanie hrozí 
všetkým tým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom "uponižia" proroka 
Mohameda, či už rečou, písmom 
alebo obrazom, priamo či nepria
mo. Stačí malá poznámka alebo 
len náznak proti Mohamedovi a už 
podliehate paragrafu 295 c pakis
tanského trestného zákonníka. 
Miera za tieto "uponíženia" bola 
spočiatku väzenie a od roku 1990 
najvyšší náboženský súd žiada za 
"uponíženia" Mohameda trest 
smrti. Počet tých, ktori vo väze
niach čakajú na odsúdenie za po
rušenie zákona blasphémie sa 
odhaduje na vyše 100 kresťanov.

Význačné osobnosti ako Dorab 
Patel a Asma Jehangir ostro kritizo
vali tento zákon, ktorý svojvoľným 
vysvetľovaním a násilím protirečí a 
porušuje medzinárodný zákon o 
ľudských právach. Najhoršie je  to, 
že v týchto prípadoch sa neprakti
zuje nijaké súdne konanie. Stačí 
jednoduché udanie a dotyčný je 
uväznený a čaká ho trest povrazom.

Na základe tohto zákona boli traja 
kresťania Salamat, Rehmat a Manzo
or Masih v máji roku 1993 uväznení. 
Pripisovali im protimos - lemské ná
pisy na stenách mešity. Udavačom 
bol 8 ročný chlapec, ktorý sa dostal 
do detského konfliktu s 13 ročným 
Salamatom. Sami tnoslimi i obyva- 
telkvo boii týmto prípadom pobúre
ní a demonštráciou dosiahli, že boli 
na kauciu z väzenia prepustení. Pri 
jednej príležitosti bol na nich spá

chaný atentát, pri ktorom boli ťažko 
poranení. Toto už bol tretí atentát 
tohoto druhu.

Roku 1993 sa dostala k moci po 
druhý raz Benazir Bhuto. Vo svo
jom  vyhlásení naznačila zrušenie 
tohoto zákona blasphémie. Boli to 
však len slová, nijaké skutky. Nao
pak: Parlament provincie Punjab 
niekoľko dni potom jednohlasne 
rozhodol, že na zákone sa neurobia 
nijaké zmeny.

Katolícki i protestantskí biskupi 
ostro protestovali : "Ako dlho ešte 
budeme musieť oplakávať našich 
mŕtvych v tomto pakistanskom štáte, 
kde terorizmus v mene islámu nado
búda povážlivých rozmerov. Zákon 
je  namierený na osobné zúčtovania, 
pre prenasledovanie kresťanov a 
iných náboženských menšín.

MH

ktoré trpia, nad tými, čo odporujú Božej láske, 
nad rodinami v ťažkostiach, nad dezorientova
nou mládežou ohrozovanou komunizmom, nad 
násilím, neporozumením a nenávisťou, ktoré 
rozdeľujú ľudí a národy. Jej slzy nie sú však iba 
bolesťou. Sú to slzy modlitby. Modlitby Matky, 
ktorá dáva silu každej inej modlitbe a je prosbou 
aj za tých, čo sa nemodlia, pretože majú tisíce 
iných záujmov, alebo tvrdohlavo odporujú Božej 
výzve. Slzy Madony sú aj slzami nádeje, ktoré 
obmäkčujú tvrdosť sŕdc a pripravujú ich aj na 
stretnutie s Kristom Vykupiteľom.

Noví kardináli
"S radosťou vám oznamujem, že 26. novem

bra sa bude konať konzistórium, na ktorom vy
menujem tridsať nových kardinálov dvadsiatich 
štyroch národností, z každej časti sveta. V nich 
sa významným spôsobom odzrkadľuje vše
obecnosť Cirkvi a mnohorakosť jej služieb. Me
dzi nimi sú hodnostári, ktorí majú zásluhy v 
službe Svätej Stolice; sú tam aj pastieri staro
dávnych sídiel i nedávno zriadených diecéz", 
povedal Svätý Otec vo svojom príhovore pred 
modlitbou Anjel Pána zhromaždeným pútnikom

a Rimanom na Svätopeterskom námestí v ne
deľu, 30. októbra 1994.

Medzi novými kardinálmi je pražský arcibis
kup Mons. Miloslav Vlk, arcibiskup Mons. Luigi 
Poggi, tajomník Celodrkevnej biskupskej syno
dy arcibiskup Mons. Jan Schotte, ďalej arcibis
kup zo Sarajeva Mons. Vinko Puljič, hanojský 
arcibiskup, Mons. Paul Joseph Pham Dinh 
Tung, bieloruský arcibiskup Mons. Kazimierz 
Swiatek, ako aj pápežský prelát, Mons. Mikel 
Kologi z albánskej diecézy Skutari a ďalší.

□  □  □
Dňa 16. októbra 1994 sme si pripomenuli 16. 

výročie pontifikátu Jána Pavla II. Pri tejto príle
žitosti na Západe vyšla ďalšia kniha, ktorá nam 
približuje osobnosť Jána Pavla II. Prekročiť prah 
nádeje. V knihe, ktorá je zostavená ako odpo
vede na otázky, hovorí Ján Pavol II. o svojom 
osobnom vzťahu k Bohu, o vzťahoch medzi 
jednotlivými náboženstvami, o pocite úzkosti, 
ktorý v ňom vyvoláva pocit zodpovednosti za 
takmer miliardu veriacich katolíckej Cirkvi. Otáz
ky položil pápežovi taliansky novinár Vittorio 
Messori.



STRANA 11 SLOVO 23/94

Protiprávna obžaloba biskupa Hnilicu
S obnovením činnosti cirkvi v  R us

ku a najmä s otvorením  m nohých kul
tových miest pre ich pôvodné poslanie  
je na druhej strane, bohužiaľ, spojená  
aj narastajúca krim inálna aktivita  
mnohých krim inálnych skupín , zaobe
rajúcich sa krádežam i vzácnych um e
leckých predm etov. T ak napr. z  m úzea  
v severovýchodnom Usťuku ukradli ne
dávno neznám i páchatelia sedem  vzác
nych ikon zo 4. storočia. Pretože ikony  
sú m im oriadne velkej um eleckej hod
noty a sú predajné len na čiernom  trhu, 
vyjadril v tejto súvislosti vedúci m iest
nej adm inistratívy Solom on G oldin po
dozrenie, že zlodeji budú rokovať o ich 
predaji s  nejakým  bohatým  zahranič
ným zberateľom ikon.

O □ □
Sergej Stepasin, riaditeľ ruskej 

kontrarozviedky, vrátil patriarchovi 
Alexejovi II. sériu posvätných vecí, k to
ré odcudzila jedna  pašerácka skupina, 
zaoberajúca sa tajným  obchodom  s N e
meckom. M edzi posvätným i vecam i je  
tiež dvanásť ikon, niektoré velkej histo
rickej a um eleckej hodnoty, napr. ako 
ikona apoštola Petra, ikona Vladim ir- 
skéj B ohorodičky, ktoré pochádzajú z
5. storočia, alebo ikona B ohorodičky  
Tichvinskej, ktorá bola namaľovaná na 
príkaz Ivana H rozného. Jeden velký  
ikonoskas, nazvaný Bratia, sa našiel vo 
veľmi zlom stave. Pašeráci ho rozrezali 
na šesť častí, aby ho m ohli ľahšie pre
praviť.

Zo zdravotných dôvodov
Vo Vatikáne vydali komuniké, v ktorom 

sa hovorí o odložení plánovanej októbrovej 
návštevy pápeža Jána Pavla II. v newyor- 
skom sídle OSN na november budúceho ro
ka. Vo vyhlásení sa okrem iného hovorí, že 
táto zmena pracovného programu sa usku
točnila na základe odporúčaní, ktoré Sväté
mu Otcovi radia obmedziť jeho aktivitu v 
najbližších mesiacoch tak, aby sa mohol 
úplne zotaviť po nedávnom chirurgickom zá
kroku. Počíta sa s tým, že budúcoročná náv
števa Jána Pavla II. v sídle Organizácie 
Spojených národov v New Yorku bude sú
časťou päťdesiateho výročia osláv založenia 
tejto svetovej organizácie.

Počet kresťanov 
v Izraeli stúpa

V Izraeli sa v minulom roku zvýšil počet kresťa
nov. Podľa štatistiky, zverejnenej na slávnosť židovské
ho nového roka, žije na izraelskom území vrátane 
Jeruzalema 5, 41 milióna obyvateľov. Z toho je  4,93 
milióna Židov (81,1 percenta), 770 000 moslimov 
(14,2 percenta) a 160 000 kresťanov (3 percentá).

V roku 1992 to bolo 130 000. Okrem toho žije v 
krajine 90 000 drúzov. Počet kresťanov sa v Izraeli od 
jeho vzniku v roku 1948 späťnásobil. Ako povedal pre 
katolícku spravodajskú agentúru nemecký lekár Nor
bert Schwake, žijúci v Nazarete, v súčasnosti sa počet 
kresťanov zvyšuje rýchlejšie ako počet moslimov. Prí
činou je  najmä prisťahovalectvo kresťanov z východnej 
Európy. Oproti tomu v západnom Jordánsku a vo vý
chodnom Jeruzaleme počet kresťanov už roky klesá.

Deutsche Tagesport, prel. A. B. (KN)

Pred rokom súd prvej Inštancie v Ríme 
odsúdil biskupa Pavla Hnilicu, SJ, na tri roky 
väzenia za údajné utajovanie dokumentov, 
čo druhostupňová inštancia súdu oslobo
dzujúcim výrokom zrušila. Predpokladá sa, 
že prvý proces bol zmanipulovaný.

Biskup Hnilica, ktorý pracoval ešte za 
komunistického režimu, ako "tajný" biskup 
v podzemnej Cirkvi na Slovensku, po svo
jom úteku za hranice vo Vatikáne pôsobil 
ako dôverník Svätého Otca pre prenasle
dovaných komunistickým režimom na ce
lom svete. Dnes 73 - ročného biskupa 
obvinili, že získal a zatajil isté dokumenty, 
aby údajne nepoškodil Vatikán.

Oslava sv. Jozafáta
Tohtoročná oslava sv. mučeníka Joza

fáta bola 12.novembra v Bazilike sv.Pet- 
ra.V sakristii baziliky sa zhromaždili kňazi 
a asistencia a sprievod sa uberal cez bazi
liku na pravú stranu od hlavného oltára k 
jednému z bočných oltárov, kde je hrob 
biskupa-mučeníka sv. Jozafáta.

Sv. liturgiu slúžil arcibiskup Miroslav 
Marusyn, tajomník Kongregácie pre Vý
chodné cirkvi. Spoluslúžil generálny pred
stavený baziliánov protoarchimandrita o. 
Izidor Patrylo, Mons. Džudžar, oficiál Kon
gregácie pre Východné cirkvi a iní. Spolu 
koncelebrovalo dvadsať kňazov byzan
tského obradu, najmä Ukrajincov z rôz
nych štátov, ktorí žijú v Ríme. Boli tu 
zastúpené: Ukrajina, Brazília, Rumunsko, 
Chorvátsko, Argentína a tiež i Slovensko. 
Okrem troch otcov baziliánov - bratov Jo
zafáta a Gorazda Timkovičovcov a o. Da- 
miána Kyču - slovenských gréckokatolíkov 
zastupoval slovenský jezuita o. Ján Bab- 
jak.

Celú slávnosť doprevádzal chor boho
slovcov z ukrajinského kolégia sv. Jozafá
ta na Gianikole a bazilikou sa vznášal 
krásny východný chorový liturgický spev v 
staroslovienčine. V Bazilike sv. Petra to už

Rímsky odvolávací súd teraz prvý roz
sudok zrušil. Podľa mienky súdu chýbal 
akýkoľvek právny podklad, a už sám pred
met obžaloby bol protiprávny.

Talianski právnici dokonca tvrdia, že 
z odôvodnenia rozsudku je ľahko čitateľ
ná tzv. "montatúra", t.j. vedomá manipu
lácia prvostupňového súdneho rokova
nia.

Podľa biskupa Hnilicu "sa bábkové 
procesy vyskytovali vždy, tak za čias Kris
ta, ako aj za vlády komunistov ešte v sta
rom Československu."

Die neue Bildpost, prel. A.B. (KN)

v Bazilike sv.Petra
teraz nie je až taká zriedkavosť. Na sláv
nosti bolo prítomných veľa rehoľných ses
tier, najmä baziliánok a služobníc, ale boli 
tu prítomné aj sestry z ďalších kongregácií. 
Taktiež slovenskí redemptoristi a mnohí 
veriaci.

Arcibiskup Miroslav Marusyn v svojom 
príhovore oboznámil prítomných s hlavný
mi udalosťami v živote sv. Jozafáta, polo- 
ckého arcibiskupa, ktorý obetoval svoj 
život Bohu za jednotu Cirkvi. Počiarkol je
ho rehoľný život, jeho dôverný vzťah k Bo
hu, modlitbu a životný príklad. V závere o. 
arcibiskup odovzdal všetkým prítomným 
srdečný pozdrav od Svätého Otca, ktorý 
mu povedal, že duchom bude prítomný pri 
hrobe sv. Jozafáta práve v čase slúženia 
sv. liturgie. Na konci sv. liturgie arcibiskup 
Miroslav Marusyn udelil všetkým svoje po
žehnanie spojené s apoštolským požeh
naním Svätého Otca.

Po mnoholitstvii sa slávnostný sprie
vod znovu pohol k sakristii. Všetci prítomní 
si odnášali hlboký zážitok z tejto liturgickej 
slávnosti. Ale hlavne všetci posilnení mod
litbou s odvahou vykročili do ďalšieho živo
ta s predsavzatím v srdci urobiť všetko pre 
jednotu Cirkvi.

o. Ján BABJAK, SJ

TEMPLETONOVA CENA '94
Templetonovu cenu založil v ro

ku 1972 svetoznámy investor John 
Templeton. Udeľujú ju každoročne 
takej osobnosti, ktorá preukazala 
mimoriadnu originalitu v nábožen
skom myslení. Napr. v roku 1973 ce
nu obdržala matka Tereza, v roku 
1983 veľký ruský spisovateľ Alexan
der Solženicyn.

V tomto roku cenu, ktorá má 
hodnotu asi jeden milión dolárov, 
udelili Američanovi slovenského 
pôvodu Michaelovi Novakovi. Naro
dil sa v katolíckej rodine v meste 
Johnstown v Pensylvánii. Je to vy-

nikajúci duchovný mysliteľ a je po
važovaný za priekopníka novej dis
ciplíny - teológie ekonomiky. Keď 
Svätý Otec Ján Pavol II. vydal v roku 
1991 encykliku Centesimus annus a 
definoval slobodnú spoločnosť ako 
trojjedinný systém politiky, ekono
miky a morálky, mnohí v nej vycítili 
určitú zhodu s myšlienkami Michae
la Nováka.

Pripomíname, že Michael Novák 
patrí k ativnym členom Prvej kato
líckej slovenskej jednoty v USA a 
Kanade.

/pk/
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Snímka z posviacky obnoveného chrámu v Nižnom Tvarožci

Posviacky obnovených chrámov
Súčasné obdobie je výrazne poznačené reno
váciou vo všetkých oblastiach života, v du
chovnom i hmotnom ponímaní. Po 40 ročnom 
totalitnom režime, v ktorom sotva bolo možné 
niečo rozvíjať na poli cirkvi, dnes je situácia v 
tomto smere chvála Bohu žičlivejšia. Po roku 
1989, sme v prešovskej diecéze napriek zlej 
ekonomickej situácií zaregistrovali takmer tri 
desiatky novopostavených chrámov, resp. zre
konštruovaných Božích príbytkov.

V Kožanoch
Malá dedinka Kožany v bardejovskom okrese zažila v 

nedeľu, 9. októbra veľkú radosť. Medzi veriacich prišiel 
sídelný biskup prešovskej diecézy Mons. Ján Hirka, aby 
posvätil obnovený, starobylý, drevený chrám, pochádzajú
ci zo 17. storočia. Radosť z príchodu otca biskupa bola veľmi 
veľká . Podlá pamäti najstarších občanov obce viac ako 60 
rokov nebola v tomto chráme archijerejská bohoslužba. Pri 
vstupe do chrámu milo privítali otca biskupa dievčatká 
básničkami a kyticou kvetov, kurátori slovanským zvyk om 
chlebom a soľou a miestny duchovný otec Emil Sičák, ktorý 
zároveň požiadal otca biskupa o posviacku chrámu.

Obec Kožany je  filiálkou farnosti Šapinec. Chrám je 
národnou kultúrnou pamiatkou a je zasvätený Stretnutiu 
s Pánom. Nástenné malby v chráme sú z rokov 1793 - 
97, na ktorých sú výjavy z Nového zákona. Oltár a 
ikonostas sú zo začiatku 18. storočia.

Archijerejskú bohoslužbu spolu so sídelným otcom 
biskupom Mons. Jánom Hirkom slúžil kanonik a okres
ný dekan otec Andrej Dujčák, miestny správca farnosti 
otec Emil Sičák, predtým tam pôsobiaci správca otec 
Jozef Dunda (teraz na odpočinku) a duchovný otec Juraj 
Danko z farnosti Bodrú žal.

o.Emil SIČÁK

V Beloveži
Pri príležitosti chrámového sviatku svätého archanjela 

Michala v Beloveži prijal pozvanie sídelný biskup pre
šovskej diecézy Mons. Ján Hirka, aby vykonal posviac
ku chrámu (sakristie). Slávnosť začala svätým ružencom 
a vyvrcholila svätou liturgiou. Prvá zmienka o farnosti je 
z roku 1753. Kronika sa nezachovala, ale podľa ústneho 
podania pôvodný drevený chrám s bielou vežou, od 
ktorej je odôvodnený názov "Bila veža" - Beloveža, sa 
nezachoval.Na mieste, kde pôvodne stál chrám, sa na
chádza kaplnka Ukrižovania. Terajší päťvežový chrám

bol vybudovaný počas účinkovania správcu farnosti otca 
Andreja Petríka (1759 - 1804). Renovácia chrámu bola 
v rokoch 1898 a 1988, kedy sa renovovali veže. V roku 
1994 bola urobená prístavba sakristie, ktorá má slúžiť aj 
pre mládež a veriacich, zvlášť pri významých príležitos
tiach v živote Cirkvi. V tejto gréckokatolíckej obci bolo 
v roku 1968 vyše tisíc obyvateľov, dnes je to len 770 z 
dôvodu vtedajšieho zákazu výstavby rodinných domov. 
Nakoľko tento zákaz bol zrušený pred 6 rokmi, obec sa 
viditeľne rozrasti. Z duchovného života spomenieme, že 
vo farnosti najmä počas prvých piatkov v mesiaci prijí
ma eucharistického Krista takmer štvrtina obyvateľov, 
najmä žien a detí. Výraznými postavami v dejinách 
farnosti sú Alexander Duchnovič (1834 - 1838) a Ale
xander Pavlovič (1851 - 1864).

-r-

Nový chrám  v Topoli
Radostnú udalosť prežili aj veriaci farskej obce Topoľa, 

okr. Humenné, kde 6. novembra t.r. v novom chráme 
slávili sv. liturgiu. Posviacku chrámu, zasväteného apošto
lom sv. Petrovi a Pavlovi, vykonal pomocný biskup pre
šovskej diecézy Mons. Milan Chautur, CSsR, ktorý ešte v 
máji toho istého roka posvätil základný kameň . Za obdi
vuhodne krátky čas - pol roka majú veriaci postavený nový 
chrám. Najviac sa pri jeho vzniku pričinili správca farnosti 
Topoľa o. Pavol Stanko, starosta obce Miroslav Magura - 
obecný úrad, ktorý sa vo velkej miere zaslúžil o financova
nie stavby, o realizáciu predovšetkým súkromná firma p. 
Roška. Pred slávnosťou privítali o. biskupa kurátor p. Mi
chal Choma, starosta obce a správca farnosti. Na túto veľkú 
udalosť prišli početné procesie z Uličsko-ubľanskej doliny. 
Sv.liturgiu s o. biskupom slúžili okr. dekan o. Vasiľ Kor- 
maník z Humenného, miestny duchovný o. Pavol Stanko, 
o. Miroslav Bartoš z Uliča, o.Jozef Duda zo Svetlíc, o.Peter 
Geletka z Kolonice, o. Michal Stanko z obce Radvaň nad 
Laborcom, o. Peter Vansáč zo Šmigovca..

Otec biskup podstatnú časť svojho príhovoru zameral 
k upriameniu pohľadu veriacich na skutočné hodnoty, 
zvýraznenie, že chrám a ostatné hmotné dobrá nie sú 
cieľom človeka, ale prostriedkom. Poukázal na chorob
nosť materializmu, ktorému ľudia v živote vo veľkej 
miere podliehajú. Zároveň poukázal na nebezpečenstvo 
voľnej morálky ktorá má veľký vplyv aj na kresťanov a v 
závere zvýraznil myšlienku -" Sme povolaní k tomu, aby 
sme rešpektovali zákony dané Bohom. Boží zákon je 
nad všetkým."

-  r  - Nový Chrám sv. Petra a Pavla v Topoli

Kronika 
sídelného 
biskupa 

Mons. Jána Hirku
2.10. - Beňadikovce - odpustová slávnosť 
4. 10. - Rokovanie so SSV na biskupskom 
úrade
9. 10. - Kožany - posviacka obnoveného 
chrámu
15.10. - Ľutina - liturgická slávnosť k výročiu 
volby Svätého Otca
18.10. - Návšteva Francúzskej Charity na 
biskupskom úrade. Návšteva p. Dignanta z 
FISSEP z Bruselu a Slovenského Orla
22.10. - Hradec Králové - posviacka biskup
skej rezidencie
23.10. - Vyšná Polianka - posviacka obnove
ného chrámu a odpust sv. Paraskevy
28.10. - Sv. liturgia v rámci Metodického dňa 
učiteľov na CZŠ v Prešove
28.10. - Stretnutie s rodičmi bohoslovcov
29.10. - Stretnutie s rodičmi bohoslovcov
30.10. - Lastomír - posviacka chrámu po 
obnove
2. - 5.11. - Sympózium v Nyíregyháze (Ma
ďarsko)
6. 11. - Beloveža - posviacka chrámu po 
obnove a sviatok sv. Michala, arch.
7. 11. - Zasadanie Diecézneho cirkevného 
súdu
8. - 9.11. - Biskupská konťerencia - Badín
10.11. - Bratislava - rokovanie na Minister
stve školstva a vedy
11.-12. 11. - Košice - Festival speváckych 
zborov
12.11. - Obliečka sestier OSBM, Sečovce
13.11.- Cernina - posviacka chrámu, odpust 
Kozmu a Damiána
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v Mm Veriaci obce Kurov vítajú pomocného 
Mons. Milana Chautura, CSsR

biskupa prešovskej diecézy

Kurov leží neďaleko okresného mesta 
Bardejov. Táto stredne velká dedinka privíta
la dňa 29. októbra t.r. pomocného biskupa 
prešovskej diecézy Mons. Milana Chautura, 
CSsR, pri príležitosti tohtoročnej odpustovej 
slávnosti svätého Lukáša. Chrám svätého 
Lukáša znovu slúži gréckokatolíkom od roku 
1992, kedy 29. novembra tu slúžil prvú svätú 
liturgiu okresný dekan o. Pavol Chanáth, po
tom čo od roku 1950, po násilnej likvidácií 
gréckokatolíckej cirkvi, užívala chrám pravo
slávna cirkev. Pri vstupnej bráne otca bisku
pa Chautura najprv privítal predseda 
kurátorov p. Ján Trudič, dievčatá Danka Kos- 
tová, Zuzana Virgalová a Vladimír Lubovský. 
Správca farnosti otec Peter Cap vyjadril v 
úvodnom preslove velkú vďačnosť za prítom
nosť o. biskupa na tejto slávnosti. Po vstupe 
do chrámu otec biskup posvätil nový bočný 
prestol - žertveník. Svätú liturgiu spolu s ot
com biskupom slúžil miestny správca farnosti 
o. Mgr. Peter Cap a správca farnosti Kyjov 
otec Leontín Lizák. Z príhovoru otca biskupa 
vyberáme niekolko myšlienok.

Každému je známe, aký velký vplyv má 
na nás zmýšľanie tohto sveta, predovšetkým 
sú to masovokomunikačné prostriedky, spo
ločnosť, škola, pracovisko a pod., ktoré majú 
na náš život velký vplyv. Vo velkej miere 
dokáže tlač ovplyvňovať ľudí, dokonca i me
niť. myšlienka sa dá ohlasovať ústne, ale aj 
písomne, tak ako to robil patrón tohto chrámu 
Svätý Lukáš. On chcel priniesť ľuďom to, čo 
hlásal Ježiš Kristus. V Kurove ste pocítili ťaž
kú dobu, ktorá vás poznačila i vašich rodákov
- rozdelila vás. Nebuďte smutní, že vaša far

nosť je rozdelená. Svedčíte vlastným živo
tom, čo milujete a na čom vám záleží. Vy ste 
tými, ktorí môžete ukázať svetu evanjelium, 
život dobrého kresťana.

Na záver otec biskup povzbudil veriacich 
Kurova, aby nezľavovali z kresťanských po
vinností, t.j. pravidelná návšteva chrámu, pl
nohodnotná účasť na svätej liturgii, účasť detí 
na hodinách náboženstva, spoločná modlitba 
v rodine a pod. Na príklade osoby svätého 
Lukáša poukázal, že najkrajším prostriedkom 
spásy je ohlasovanie Ježiša Krista predo
všetkým vlastným životom.

o. Peter CAP

Naši jubilanti 
v decembri

o. Vasil DULAJ, správca farnosti Banské, 
75. narodeniny /3.12.1919/

o. Mons. ThDr. Ján SEMAN, správca far
nosti Rakovec nad Ondavou, 80. narodeniny 
/11.12.1914/

o. Emil ÓSZ, na odpočinku v Kráľovskom 
Chlmcl, 75. narodeniny /15.12.1919/

o. Mikuláš PAVLÍK, správca farnosti Ma
lý Lipník, 55. narodeniny /18.12.1939/

Vyprosujeme im Na mnoho rokov, 
šťastných rokov.

P u t o v a n i e  
Klokočovskej ikony
Vyšný Kazimír - malá dedinka v okrese 

Vranov nad Topľou. 2. október bol pre veria
cich tejto obce radostnou udalosťou. V Chráme 
Narodenia Panny Márie pred putujúcim  obra
zom Klokočovskej ikony sa k  m odlitbám  schá
dzali spoločne všetci veriaci. Za spevu a 
hlaholu zvonov prijali tento veľký putujúci dar 
Cirk\ i z farnosti Sedliská. Úvodnú svätú litur
giu pri tejto príležitosti spoločne slúžili správ
ca tejto farnosti otec František Takáč a otec 
Pavol Nižník, správca farnosti Vranov. Po 
skončení liturgie sa začal m oleben k  Panne 
Márii a potom  svätý ruženec. Veriaci zostali v

chrám e dlho  do noci. B ol už druhý  deň  m ilej 
slávnosti. V popoludňajších  hod inách  bola 
svätá litu rg ia. Poučné slová otca Petra Sabo- 
la zo Sečoviec p ren ik li m nohým  do sŕdc. 
Počas p rítom nosti m ilostivého  obrazu m nohí 
prijali sviatosť pokánia. Svojím  p ríhovorom  
ukázal najkrajší vzor a cestu  k  N ebeskej 
M atke Panne M árii aj okresný dekan správca 
farnosti Sečovská Polianka otec M arek  Pet- 
ro. O braz K lokočovskej Panny M árie z fa r
nosti V yšný K azim ír odovzdali veriaci 
farnosti Š tefanovce.

(K a L - r)

□  Odpustová slávnosť v Poši
'Tebe, Bohorodičke, spievame víťaznú pieseň"
Takto veriaci v obci Poša, okres Vranov nad 

Topľou oslávili svoju Matku v deň jej narodenín. 
Celá slávnosť začala už skoro ráno ružencom a 
rímskokatolíckou svätou omšou. Po nej nasledoval 
program našich veriacich. Priestranstvo okolo 
chrámu sa pomaly zapĺňalo staršími, ale aj mláde
žou, ktorá oslávila narodenie tej, ktorá nám prinies
la nádej, východnou mariánskou pobožnosťou - 
akatistom. Po ňom zaspievali deti niekolko piesni. 
Slávnosť vyvrcholila slávnostnou svätou liturgiou, 
ktorú celebroval J. E. Mons. Ján Hirka, sídelný pre
šovský biskup, spolu s okresným dekanom o. Mare- 
kom Petrom a otcom arcidekanom Dr. Jurajom 
Bujňákom. Prítomní boli aj o. Mons. ThDr. Ján Se- 
man, o. dekan Michal Vasiľ st. a ďalší duchovní 
otcovia a bohoslovci. (-jg-)|
□  Posviacka ikonostasu 

vSedliskách
Pre farnosť Sedliská, okres Vranov nad Topldu 

bol významný ešte jeden deň: 9. október, deň po
svätenia nového ikonostasu, ktorého autorom je 
akademický maliar Mikuláš Klimčák. Posviacku vy
konal otec generálny vikár Ján Gajdoš, delegovaný 
sídelným biskupom Prešovskej diecézy Mons. Já
nom Hirkom.

Otca generálneho vikára privítala pred chrá
mom starostka obce Sedliská pani Marta Saboiová. 
Vyzdvihla zvlášť skonsolidované pomery medzi ve
riacimi oboch obradov a aktivity gréckokatolickej 
farnosti, najmä za posledné roky.

Vybudovaný je totiž nový chrám a povzniesol 
sa najmä duchovný život, na čom ma zásluhu otec 
PaedDr. Július Mati, predchádzajúci správca far
nosti. Po privítani nasledovala posviacka nového 
ikonostasu a svätá liturgia. V príhovore otec gene
rálny vikár vysvetlil symboliku a význam ikonosta
su a potom sa zastavil pri myšlienke, čo je pravá 
Ochrana Panny Márie.

Slávnosť zakončili molebenom. Na slávnosti 
bol prítomný okresný dekan otec Marek Petro a 
duchovní otcovia dvoch susediacich farnosti.

Mária TAKÄČOVÁ

□  Odpustová slávnosť v Kručove
V nedefu, 16. októbra t.r. sa vo filiálnej obci 

Kručov, farnosti Lomné, okr. Svidník, konala od
pustová slávnosť v Chráme Svätej Paraskevy. Vy
zdobený chrám vítal veriacich. Z celej farnosti a z 
filiálok Bžany a Vyšný Hrabovec.

Svätú liturgiu koncelebrovali správca farnosti 
Svidník, otec Ľubomír Petrík, správca farnosti 
Lomné, otec Jozef ŠoKýs. Upozornil na tŕnie,ktoré 
sa nachádza v rôznych nevhodných knihách, časo
pisoch, televízii a je veikým nebezpečim pre dneš
ného kresťana.

Odpustová slávnosť bola ukončená "Mnoholit- 
tvijem" Svätému Otcovi, otcovi biskupovi, všetkým 
kňazom prešovskej diecézy, ako aj všetkým prítom
ným.

V sobotu pred odpustovou slávnosťou veriaci 
Kručova po svätej liturgii zablahoželali otcovi Joze
fovi Šoltýsovi k prvému výročiu vysviacky.
□  Misijná nedeľa v Drienove

V nedefu, 23. decembra t.r. v odpoludňajších 
hodinách sa zišli veriaci v rímskokatolíckom kosto
le, aby si vypočuli pásmo básni, piesní a hovorené
ho slova, ktoré pripravili ochotní veriaci spoločne 
pod vedením pána Štefana Pavlika. Keslo akadémie 
znelo: "Misie volajú".

Hosťom akadémie bol P. Ján Nemčík, SVD, 
dlhoročný misionár v Argentíne. Hovoril zaujímavo 
o svojej práci v Argentíne a načrtol aj formy pomoci 
misiám a povzbudil k spolupráci. Veď žatva je velká 
a robotníkov málo!

V dopoludňajších hodinách P. Nemčík navští
vil gréckokatolícke farnosti Drieňov, Nerese a Var- 
haňovce, spolu so správcom farnosti otcom 
Františkom Fedorom koncelebroval svätú liturgiu a 
predniesol homiliu k misijnej nedeli.

Tohtoročná misijná nedefa sa slávila v Roku 
rodiny. Úlohou rodín je zachovávať evanjeliové hod
noty, aby sa v nich rodili duchovné a misionárske 
povolania.

Jana FEDOROVÁ
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SV.

Ô T E D E E  6 D D O A
Na podporu Spolku sv. Cyrila a 

Metoda prispeli:
Marta Bitterová, Nitra 50 Sk, 

Júlia Boguská, Údol 100 Sk, Bo- 
huznámy zo Zalužíc 150 Sk, Ing. 
Jozef Čuri, Košice 100 Sk, Darky
ňa z Michaloviec 100 Sk, Darca 
M.M. 50 Sk, Mária Dlužaninová, 
Kusín 50 Sk, Štefan Fedorčák, 
Trebišov 50 Sk, M ikuláš Hutník, 
Stará Ľubovňa 200 Sk, o. Augustín

Spolok
Cyrila a Metoda

Leukánič, Košice 50 Sk, PhDr. 
Peter Liba, Nitra 1000 Sk, Spolok 
sv. Ruženca Sečovce 500 Sk, Ve
riaci z Ložína 300 Sk, Helena Za- 
kuciová, Košice 50 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Meto
da posielajte poštovou poukážkou 
vzor "A" na účet SŠTSP Michalov
ce, číslo účtu 124240-559/0900. Na 
poštovej poukážke v správe prijíma
teľa - na druhej strane - uveďte, že 
ide o dar. Mená darcov postupne 
uverejňujeme v Slove. Ďakujeme.

Naši jubilanti
V decembri t. r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo 

naši členovia:
50 ROKOV - Emília Vasilišinová zo Sečoviec.
60 ROKOV - Mária Havrilčaková z Kuzmíc, Anna Seregová 

z Vysokej nad Uhom a Ján Tóth z Vysokej nad Uhom.
75 ROKOV - Viktória Feckaničová z Radvane nad Labor

com, Anna Otrošinová z Vislavy, Andrej Prejsa z Čertižného, 
Mária Rusnáková zo Sečoviec, Mária Sabolová zo Svidníka 
a Anna Žeňuchová z Koromle.

80 ROKOV - Andrej Beňo z Nižného Hrušova, Mária Čiž- 
máriková z Lesného a Mons. ThDr. Ján Seman, člen výboru 
Spolku sv. Cyrila a Metoda, z Rakovca nad Ondavou.

85 ROKOV - Mária Čurmová z Dúbravky a Mária Nováková 
z Dúbravky.

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

JUBILUJUCI ZBOR SV. CYRILA A METODA U KOŠICIACH
Na V. ročníku Medzinárodného festivalu gréc

kokatolíckych zborov, ktorý bol v tomto roku 
prvýkrát vo vynovených priestoroch Štátneho 
divadla v Košiciach, tradične vystúpil aj Zbor 
sv. Cyrila a Metoda pri Chráme Narodenia Pan
ny Márie v Košiciach. Okrem iných skladieb 
predstavil aj dielo košického hudobného skla
dateľa Otče náš Mgr. Petra Škvareninu.

Miešaný Zbor sv. Cyrila a Metoda si v týchto 
dňoch pripomína 10. výročie svojho obnovenia 
a pomenovania po slovanských vierozvestoch a 
spolupatrónoch Európy.

Prvé zmienky o košickom zborovom speve 
nachádzame vo farskej kronike už v roku 1851. 
Vtedy jeho umeleckým vedúcim a dirigentom 
bol bohoslovec Štefan Pankovits, neskorší mu
kačevský biskup. Dlhé roky viedol zbor košický 
kantor Alexander Sekerák. V rokoch 1950-68 
stíhala gréckokatolíkov genocída, a preto aj 
zborový spev zostával iba v spomienkach pa
mätníkov. O obnovenie zboru sa pričinil Jozef 
Kyča, i Levko Dovhovič, ale vtedajšia panujúca 
normalizácia udusila ich pokusy.

O jeho založenie pred desiatimi rokmi sa za
slúžil vtedajší košický kaplán o. Mgr. Vojtech

Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach
Boháč, pod vedením ktorého spieval aj pri príle
žitosti 100. výročia posviacky košického chrámu 
v roku 1986. V súčasnosti zbor píše svoje naj
novšie dejiny pod vedením umeleckého vedú
ceho a dirigenta Šimona Marinčáka.

Dňa 21 .septembra oslávil 85. 
narodeniny o. Mikuláš A. Roj- 
kovič, tit. kanonik, ktorého 
Svätý otec Ján Pavol II. vyme
noval pri tejto príležitosti do 
hodnosti Monsiňora.

V EPARCHII SV. CYRILA
A METODA

V septembri t. r. odletel do Kanady náš mladý redemptorista 
o. Kamil Dráb, ktorého 30.mája 1993 vysvätil v Chráme Sväté
ho Ducha v Michalovciach o. biskup Mons. M ilan Chautur, 
CSsR. Pastoračné začal pôsobiť medzi gréckokatolíkmi v slo
venskej Eparchii sv. Cyrila a Metoda v Toronte. Sv. liturgie 
slúži v Katedrálnom chráme Premenenia Pána v Toronte, ktorý 
pred desiatimi rokmi počas svojej návštevy Kanady požehnal 
Svätý Otec Ján Pavol II. Jej rektorom je  o. Ján Fecko, CSsR.

V budúcom roku si spolu so slovenskými gréckokatolíkmi v 
Kanade pripomenieme významné výročia: 2. januára - 30. výro
čie biskupskej vysviacky Mons. Michala Rusnáka, CSsR, a 13. 
okróbra - 15. výročie založenia Eparchie sv. Cyrila a Metoda v 
Toronte a menovanie o. biskupa Michala Rusnáka, CSsR za jej 
prvého sídelného biskupa.

Slovenským gréckokatolíkom v Kanade vďačíme za to , že 
hneď od začiatku pravdivo informovali verejnosť o našej situá
cii, v ktorej sme sa ocitli po 28. apríli 1950, keď totalitná moc 
začala u nás násilnú pravoslavizáciu. V tomto smere vefmi velá 
urobil zvlášť časopis Mária, ktorý od marca 1955 začali vydávať 
v  Kanade slovenskí gréckokatolícki kňazi. /pk/

Zbor sv. Cyrila a Metoda spieval doteraz pri 
mnohých významných príležitostiach. Aj na sv. 
liturgii, ktorú 2.marca 1991 slávil v Chráme Svä
tého Ducha otcov redémptoristov v Michalov
ciach o. biskup Mons. Ján Hirka pri príležitosti 
založenia Spolku sv. Cyrila a Metoda. Interpre
tačné umenie tohto významného umeleckého 
telesa sa mohli vypočuť aj v Maďarsku, Talian
sku, Rakúsku, Monaku a v Španielsku.

Potešujúcou skutočnosťou je to, že pri Chrá
me Narodenia Panny Márie v Košiciach úspeš
ne pôsobí aj mládežnícky zbor pod vedením 
Viery Molčanyiovej a najnovšie začína písať 
svoju kroniku aj detský zbor.

Pri príležitosti významného jubilea Zboru 
sv.Cyrila a Metoda, ktorý je skupinovým členom 
nášho Spolku sv. Cyrila a Metoda, želáme všet
kým jeho členom, aby svojím interpretačným 
umením i naďalej obohacovali naše bohoslužby 
nielen v košickej cerkvi ale aj na dálších mies
tach a tým pomáhali upevňovať našu vieru, po
silňovať nádej a rozhojňovať lásku medzi nami 
a ďalej, aby dôstojne reprezentovali prejavy na
šej východnej duchovnosti, ktorých tradícia za
čína príchodom sv. soiúnskych bratov k našim 
predkom na Velkú Moravu.

Pavol KUŠNÍR



LITURGICKY KALENDÁR
__________V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A __

Sláva I teraz, Traja mládenci. Prokimen: 
Velebíme ťa. Heb. 11,1 - 2, 4a. 8.11.17 - 
19, Vierou poslúchol Abrahám. Mt 1, 1 - 
17, Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávi
dovho, syna Abrahámovho.

19. december - pondelok, 
Bonifác, mučeník

Menlivé časti z pondelka alebo o muče
níkovi. Rim 6, 16 - 19, Ste otrokmi toho, 
koho poslúchate! Mt 11, 11 - 15, Medzi 
tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik 
väčší ako Ján Krstiteľ.

20. december - utorok, príprava 
na sviatok Narodenia Pána

Tropar: Priprav sa a vyzdob Efráta, Slá
va i teraz, Kondák: Dnes sa chystá Panna, 
Prokimen: Ukáž nám Pane. 1 Jn 4,11 -13, 
Keď nás Boh tak miluje, aj my sa máme 
navzájom milovať. Jn 3, 31 - 33, Bol člo
vek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Spev 
na prijímanie: Radujte sa.

21. december - streda, 
Julianna, mučenica

Menlivé časti ako 20. decembra. Rim 7, 
9 -13 , Kedysi som žil bez zákona. Mt 11,
20 - 24, Beda ti Korozain! Beda ti Betsaida!

22. december - štvrtok, 
Anastázia, mučenica

Menlivé časti ako 20. decembra. Rim 7, 
14-20, Chcieť dobro, to mi je blízko, ale 
robiť dobro nie. Mt 12, 1 - 8, tu je niekto 
väčší než chrám.

23. december - piatok,
Krétski mučeníci, Hodinky pred

Narodením Pána
Menlivé časti ako 20. decembra. Rim 7,

21 - 25, Kto ma vyslobodí z tohoto tela 
smrti? Mt 12, 9 -14, Ježiš vošiel do syna- 
gógy.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

□  Deň 30. september t.r. bol výročím 
nedožitých 68 rokov duchovného otca 
Otakara Zimu, kňaza, ktorého Pán po
volal k sebe 12. júna t.r. a pochoval ho 
v Košiciach otec sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka. Otec Otakar Zima sa narodil 
v Závadke pre likvidáciu gréckokato
líckej cirkvi bohosloveské štúdia 
ukončil až v roku 1969. Vysvätený na 
kňaza bol 11. mája 1969. Pôsobil vo 
farnostiach Podhoroď, Havaj, Slánske 
Nové Mesto.

Večná pamiatka, blažený pokoj!
□  Dňa 27. októbra t.r. odišiel náhle 
do večnosti p. Ján Liščinský, ktorý 
dlhé roky pôsobil ako kurátor Gréc-

j kokatolíckej farnosti v Prešove. Po
sledné roky svojho života obetavo 
sa staral o predaj náboženskej litera
túry. Vyjadrujeme mu úprimnú vďa
ku za všetko úsilie a námahu pri 
šírení Božieho slova.

12. december, 
pondelok, 
Spiridon, 
biskup

1 Pet 4, 7 - 11, 
Bedlite a modlite 
sa. Mt 7, 1 - 5, Po
krytec, vyhoď naj
prv brvno zo svojho 
oka.

11. december,
Nedeľa svätých praotcov

Radový hlas je štvrtý, evanjelium na 
utierni je siedme. Antifóny: nedeľné. Tro
par: Keď sa učenice, Dnes sa rozväzujú, 
Vierou si ospravedlnil, Sláva, Traja mlá
denci. I teraz, Dnes Duch Svätý. Proki
men: Velebime Ťa. Jak 5, 7 - 10, Budte 
trpezliví, kým nepríde Pán. Lk 14, 15 - 24, 
Podie, už je všetko pripravené. Namiesto 
Dôstojné je spievame Zvelebuj moja duša. 
Spev na prijímanie: Chváľte Pána, Vez
mem kalich.

Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie

Menlivé časti včetne čítaní sú ako 8. de
cembra. Čítania z týždňa po nedeli Pra
otcov.

16.december, piatok,
Ageus prorok

Menlivé časti z piatku alebo o prorokovi. 
Rím 11, 16 -18, Ak je svätý koreň, potom 
aj ratolesti. Mt 12, 38 - 42, Učiteľ, chceme 
vidieť nejaké znamenie od teba.

17. december, sobota,
Daniel prorok

Menlivé časti zo soboty alebo o proroko
vi. Rím 12, 3 - 5, Zmýšľajte triezvo. Mt 12, 
43 - 45, Tak to bude aj s týmto zlým poko
lením.

18. december, Nedeľa pred
Narodením Pána - Svätých otcov
Radový hlas je piaty, evanjelium na 

utierni je ôsme. Antifóny: nedeľné. Tropa- 
re: Veriaci oslavujme, Velkí vyznávači,

13.december, 
utorok, Eustrat,
Auxent a spo

ločníci, 
mučeníci 

Jak 1, 12 - 18,
Blažený muž, ktorý vydrží skúšku. Mk 12, 
41 - 44, Ježiš si sadol naproti chrámovej 
pokladnici.

14. december, streda,
Tyrs a spoločníci, mučeníci

1 Pet 1,22 - 25, Pánovo slovo trvá nave
ky. Mt 13, 44 - 46, Nebeské kráľovstvo je 
ako poklad ukrytý v poli.

15. december, štvrtok, 
Zakončenie obdobia po sviatku

Bratia a sestry,
Slovenská katolícka charita prešovskej 

diecézy sa na Vás obracia s prosbou o 
pomoc.

Je si vedomá, že finančné možnosti väč
šiny našich rodín sú nedostatočné, a preto 
prichádza s myšlienkou pomôcť jeden dru
hému aj v tejto ťažkej situácii.

Vydáva jeden druh vianočných pohľadníc, 
ktoré Vám chce ponuknúť a výťažok z tejto 
akcie sa použije na účely charity.

Cena jednej pohľadnice je 3,50 Sk, na 
zadnej strane je uvedený znak Slovenskej 
katolíckej charity v červenom prevedení.

V prípade, ak prejavíte záujem, si tieto 
pohľadnice môžete objednať na adrese: 

Slovenská katolícka charita prešovskej 
diecézy

Dom CHARITAS 
Ul. jarková 79 
080 01 Prešov 

č.t.: 091/ 723 709 u ekonómky alebo ve
dúceho Domu CHARITAS 

Pán Boh zaplať!



Viera DONOVALOVÁ 
KLEN KOVÁ

Predvianočná
Pred nami visí NOC. 
V nej nespočetné davy 
chodníky hľadali. 
Našli len jeden pravý. 

Pred nami hmla a tma. 
Čas veru neotáľa. 
Odohnal našu jar. 
Jesenné mrazy pália. 

Cez dlhé zimné noci 
- keď chlad sa do sŕdc vkráda - 
Boh bude na pomoci. 

Podá nám ruku Brata 
- božskú a plnú moci - 
vernú jak  večná PRA V D A.

Dňa 29. septembra, v Dóme sväté
ho Martina v Bratislave z rúk J. E. 
arcibiskupa Mons. Jána Sokola a 
rektora Univerzity Komenského pre
vzal akademickú hodnosť duchovný 
otec Mgr. Pavol Lítavec. Veriaci obce 
pri tejto príležitosti mu ďakujú za 
všetku starostlivosť a vyprosujú ve
ľa zdravia a Božieho požehnania Na 
mnoho rokov.

Byzant
- predajňa Spolku svätého Cy

rila a Metoda Michalovce - ponú
ka pre gréckokatolíckych kňazov 
a bohoslovcov drevený trojra
menný krížik s vyrezávaným 
korpusom - cena 280,- Sk.

Informácie poskytne a ob
jednávky prijíma:

Byzant 
Milan Čurma 
Rázusova 2 
079 01 Michalovce

G réckokatolícky
dvojtýždenník

08001 PREŠOV
te l.:0 9 1 /7 2 3 7 8 3

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

PRIPRAVM E CESTU PÁ N O V I...
Boh je všade - na výšinách neba, né, aby sme vyrovnali chodníky 

v šíravách vesmíru, v hĺbinách všet- vlastnej duše. 
kých dimenzií, ale nemusí byť v pre- Ľudský život sa neodvíja samo- 
storoch našej duše. Ponechal na zrejme, automaticky, človek musí 
našu slobodu jestvovať'za jeho chrb- svoj život konať, niesť, vyrovnať sa s 
tom" a očakáva od nás, že sa vzdáme ním, stotožniť sa s jeho tiažou, nesmie 
tejto slobody, lebo pravda nášho osu- uhýbať, utekať do uľahčení. Človek 
duje spojená s večnou zodpovednos- musí vziať na seba zodpovednosť, 
ťou, z ktorej nie je odvolania na veky ktorá "nesie" a "exponuje sa ". Vtedy 
vekov. sa prekonávajú výšiny a duša získava 

Už tisícročia zaznieva pre každé- priamosťpre kontakt s Božou láskou, 
ho z nás výzva proroka Izaiáša: Pri- Cestou dolu kopcom predstavu- 
pravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu jú vášne a démonično. Tu neuteká- 
chodníky, každá výšina nech sa zní- me od seba, ale sme strhávaní 
ži a každá priehlbina nech sa zarov- niečím silnejším ako je naša slobod
ná! ná možnosť. Orgiastická, démonická 

Ide o prípravu Pánovej cesty v dimenzia prehlbuje sebaodcudzenie 
našich dušiach. Duša znamená vzťah k a v Prv° m rade ,ruší zodpoved- 
Osobe, ktorá nás dokonale vidí, ale nost Zarovnal priehlbiny znamená 
my ju nemôžeme vidieť, ktorá je Bo- prebudil sa k zodpovednosti a od- 
žou láskou a Bohočlovekom, ktorý na mietnut tajomstvo zla. 
seba berie naše previnenia. Pripravme cestu Pánovi, ktorý pn-

............................. r, - • i • de do našej duše a nech tohoročnéPrevinenia su urážkou Boze, las- vjanočné J 2ačnú nás nQvé
ky, znevazenim Najvyššieho maju obdobie zjednotenia s Bohom v láske, 
osobný charakter a mozu byt len 1
osobne vyriešené. Preto je potreb- M. STANISLAV

1  IV. ročník Festivalu
duchovnej piesne v Snine

V prvú novembrovú nedefu usporiadal Zväz 
Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky už IV. 
ročník Festivalu duchovnej piesne, ktorého sa zú
častnili zbory zo Slovenska aj zo zahraničia (Poľ
ska a Ukrajiny). Prešovskú diecézu úspešne 
reprezentovali: Zbor sv. Petra a Pavla z Bardejova 
pod vedením dirigentky ívicy Haní so vej, Zbor ka
tedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
pod vedením dirigentov p. Gabriela Mirossaya a 
Františka Šestáka a Zbor Petra Pavla Gojdiča z 
Vranova nad Topľou pod vedením dirigentky Má
rie Šándorovej a Jany Višňovskej. Zo zahranič
ných zborov najviac upútal ukrajinský zbor z 
Užhorodu. Okrem týchto zborov sa predstavili aj 
pravoslávne zbory z Prešova a Svidníka.V ich 
prednese predovšetkým zazneli liturgické pies
ne. Úspech festivalu je výrazom stúpajúceho záuj
mu v radoch verejnosti o východný sakrálny 
zborový spev. Aj organizovanie tohoto podujatia 
prispieva k zachovaniu a propagácii tradícii vý
chodného obradu a nech je impulzom k organizo
vaniu ďalších ročníkov

(-r- K raj.)

B  P rv á  svätá  litu rg ia  v róm skej osade
Vo Varhaňovciach v okrese Prešov sú dve rómske 

osady. V priebehu tohto roku si v strede obidvoch osád 
postavili obyvatelia vefké drevené kríže, o ktoré sa 
vzorne starajú. V hornej osade majú založený Spolok 
svätého ruženca v dvoch ražiach po 15 členiek. Žatia! 
sú to len ženy a staršie dievčatá. Cez celé leto, každú 
sobolu chodili ku krížu modliť sa svätý ruženec.

Prvú svätú liturgiu tu pri kríži odslúžil o. František 
Fedor v hornej osade 8. októbra o 14.00 hodine. Bola 
to sobota po prvom piatku a predvečer odpustovej 
slávnosti k úcte Panny Márie Ochrankyne (Pokrov). 
Pred svätou liturgiou i počas svätého prijímania spie
vali rómske dievčatá pod vedením pani Márie Gábo- 
rovej pekné mariánske piesne. Asi 30 veriacich - 
Rómov pristúpilo k svätému prijímaniu a "hromada" 
delí na "krížik".

Počasie akoby niekto objednal. V piatok celý deň 
pršalo, zdalo sa, že liturgia nebude. V sobotu sa 
vyčasilo, zasvietilo slniečko a vydržalo až do skon
čenia slávnosti.

V novembri, ak počasie dovolí, bude slúžená svä
tá liturgia v dolnej osade.

J a n a  FEDO ROVÁ

r  Termíny duchovnýd
Január:
2. - 5. - učitelia, profesori
9. -15. - rehoľné sestry a členovia sekulárnych 
inštitútov
12.-15.- muži, ženy 
19.-22. - muži, ženy
19.-22. - mládenci, dievčatá 
24.-29. - muži, ženy 
26.-29. - muži, ženy 
Február:
1. - 7. - rehoľné sestry a členovia sekulárnych 
inštitútov
2. - 5. - muži, ženy 
9. -12. - muži, ženy 
14,-19. - muži, ženy 
16.-19. - muži, ženy
20.-23.. - muži, ženy
24.-27. - študenti: chlapci, dievčatá
24.-27. - učitelia, profesori
26.-1. marec - študenti: chlapci, dievčatá
Marec:
2. - 5. - študenti: chlapci, dievčatá 
2. - 5. - učitelia, profesori

i cvičení na rok 1995
6. - 9. - muži, ženy 
10.-16. - rehoľné sestry 
18.-24. - predstavené reholi
26.-29. - muži, ženy
27.- duchovná obnova
30.- 2.aprila rodičia novokňazov r. 1995 

Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň ter
mínu do 16,30 hod., ukončenie v posledný deň o 
17,00 hod. V prípade nutnosti je možné predĺžil 
pobyt do nasledujúceho rána. Poplatok za jednu 
noc a deň so stravou je 150,- Sk, študenti 75,- Sk.

Nástup na duchovnú obnovu je o 7.00 hod. v 
uvedený deň a ukončenie o 18.00 hod. Poplatok je 
90,- Sk.

Prihlásiť sa možno telefonicky na čísle: 091/ 404 
49 alebo písomne na adrese: Exercičný dom sv. 
Ignáca, Pod kalváriou 81,080 01 Prešov.

Príchod miestnou hromadnou dopravou autobu
som č. 1, 4, 8 na námestie k Trojici a odtiaľ Pod 
kalváriu autobusom, č. 15,22.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Za otcov (ezuitov p. A. OSVALB


