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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
Michal FRANKO

Chorál lásky
A zas zaznieva
tichej noci
radostné Sláva.
Zas anjel spieva
o divnej moci,
o tebe, Mária.
Z príbytkov srdca urobme
maštaľ Betlehema.
Dieťa o Lásku poprosme,
by do nás navždy bola
vtelená.
Polnoc... najkrajšia
z najkrajších...
Blankyt... hviezdy...
Z nich pokoj prší
na všetkých nás, na nás
všetkých.
A na tom velkom neba
monitore
Ježiško objíma všetko,
čo je choré.
A v bielom tichu ticha
sveta Vykupiteľ na nás
dýcha:
Chorálom lásky.
Chorálom anjelským.

Pokoj, lásku a milosť
z rúk Božieho Syna
pre všetky dni života
svojim čitateľom
a prispievateľom
želá redakcia Slova

Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš,
prinieslo svetu svetlo múdrosti.
Lebo mudrci hviezdou sa poučili
klaňať sa ti ako Slnku pravdy
a uznávať teba, Východ z výsosti.
Pane, sláva tebe!
/T r o p a r k sv ia tk u N a r o d e n ia P á n a /

Michal KOSCELANSKÝ
+
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Polnočná Kantiléna

t

Hustý súmrak nad otčinou
sa zakráda, ja k tieň vznáša.
Tichou polnočnou hodinou
tá vianočná pieseň
narodenie Pána hlása.

É

Zvony mohutne hlaholia
ich tóny letia k blankytom
v ten tichý polnočný čas.
Tiché sú ulice, tiché sú nádvoria
to polnočné čaro budí lásku v nás.
Orgán zneje, piesne kvíli.
A tie melódie povetrím lietajú...
naše srdcia v tejto nočnej chvíli
s popevkom na perách
vďaku Bohu vzdávajú...

Betlehem s p ostavam i v životnej velkosti na N ám estí sv. Petra v Ríme.

i n

Sv. Bažil Veľký O viere
(Pokračovanie z m inulého čisla)

Ale kým prídeme k samém u vyznaniu vie
ry, musíme pripomenúť jedno. Je nemožné
jedným slovom, jednou vetou vyjadriť alebo
pochopiť Božiu veľkoleposť a Božiu slávu.
Nie je možné rečou ju vyjadriť a rozumom
zmerať. Sväté písm o mnohými slovami, kto
ré užívame v bežnej reči a s veľkou ťažkos
ťou ju predstavujeme v nejasných obrazoch
a to len tým, ktorí majú čisté srdce /K or 1
13,12/. Vidieť z tváre do tváre, jasné pozna
nie je prisľúbené v budúcom veku tým, ktorí
budú toho hodní a teraz, hoci by niekto bol
Pavlom alebo Petrom, pravdivo vidí len to,
čo vidí, neblúdi, nejde za výmyslom, ale vidí
iba akoby v zrkadle. On s vďakou prijíma to
čiastočné poznanie a s radosťou očakáva
úplné poznanie v budúcom veku. To schva
ľuje apoštol Pavol, ked’hovorí: "Keďsom bol
ako dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával
som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď
som sa stal mužom, zanechal som detské
spôsoby" /I Kor 13,11/. Vtedy som tak po
stúpil a tak sa zdokonalil v poznaní Božích
vecí, že poznanie podľa Starého zákona bolo
by treba porovnať s chápaním detského umu
a poznanie, ktoré nadobúdam e z evanjelia s
rozumom dokonalého muža. Podobne aj to
poznanie, ktoré sa nám teraz zdá byť doko
nalým, v porovnaní s tým poznaním, ktoré
bude odclonené v budúcom veku tým, ktorí
si to zaslúžia, je niečím biednym, temným a
vzdialenejším od jasnosti veku, ako videnie
z tváre do tváre od videnia v zrkadle a nejas
nej hádanke. Potvrdzujú to blahoslavení Pe
ter a Ján i ostatní Kristovi učeníci. Hoci oni
v tomto živote vždy viac a viac postupovali,
predsa nás ubezpečujú o tom, že neporovna-
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teľne vyššie poznanie je zachované pre bu
dúci vek. Lebo oni i potom, keď sa stali
hodnými vyvolenia Pána spolu s ním žiť, byť
jeho apoštolmi, dostať od neho dary Svätého
Ducha, potom, keď počuli: "...vám je dané
poznať tajomstvá nebeského kráľovstva" /Mt
13,11/, po takomto poznaní, po zjavení toľ
kých vecí, ktoré ostali pred inými zakryté,
predsa ešte pred samým umučením Pána
počuli: "Ešte veľa vám mám toho povedať,
ale teraz by ste to nezniesli" /Jn 16,12/.
Z týchto a podobných slov poznáme to,
akú nezmerateľnú hĺbku múdrosti má v sebe
Sväté písmo i to, ako ono prevyšuje schop
nosti ľudskej prirodzenosti v tomto živote.
Každý môže rásť v tom poznaní, ale nikto
nanadobudne úplné poznanie, kým: "...ne
príde, čo je dokonalé, prestane, čo je len
čiastočné" /I Kor 13,10/.
Preto žiadne slovo nemôže vyjadriť naraz
všetku slávu a žiadne slovo nemôžeme použiť
bez nebezpečenstva. Keď niekto povie "Boh",
nevyjadril to, čo znamená Stvoriteľ. A všetky
tie slová nevyjadrujú dobroty, múdrosti, o kto
rých hovorí Sväté písmo. A znova, keď slovo
"Otec" podľa ľudského chápania prenesieme
na Boha, dopúšťame sa nepresností, lebo v tom
slove podľa ľudského chápania sa nachádza
pojem citu, nevedomosti, slabosti a iných po
dobných nedokonalostí. Podobne aj v pojme
Stvoriteľ. Podľa nášho chápania takéto pome
novanie obsahuje v sebe pojem času, hmoty,
nástrojov, pomoci, a zbožná mienka o Bohu,
nakoľko je to len možné, má býť očistená od
týchto pojmov. Lebo hoci by sa všetky umy
spojili, aby dokonale prebádali a všetky jazyky
zjednotili, aby vyjadrili, predsa nikdy nikto by
nenašiel myšlienku a slovo hodné Boha.
P rip ra v ili baziliáni
/Pokračovanie v budúcom čísle/
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Mesiáš už p r i š i e l
Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude p atriť všetkým ľuďom.
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán (Lk 2,10-11)
Mnohí z nás, ktorí navštívili Svätú zem ako
pútnici alebo turisti, majú skúsenosti, že ak ich
výpravy sprevádzali sprievodcovia z radov orto
doxných židov, mohli sa od nich dopočuť okrem
iného aj to, že oni ešte stále čakajú m esiáša, ktorý
určite príde. V tomto, že určite príde, sa s nimi
stotožňujeme, ale že to nebude nikto iný ako ten,
ktorý už raz v plnosti časov prišiel, v tom sa zatiaľ
s našimi židovskými bratmi nezhodujem e. Akú
predstavu o m esiášovi majú dnes, akú úlohu má
splniť a aký musí byť, aby ho t v 1 židovský národ
prijal, to sa ťažko od nich
dozvedáme. M ožno je to
stále predstava o m esiášovi
- svetovládcovi alebo o
m esiášovi - víťazovi nad
všetkými nepriateľmi, kto
rých má Izrael aj teraz
dosť. Takúto predstavu o
ňom mali totiž aj za čias,
keď skutočný M esiáš nao
zaj prišiel.
No skôr, ako si urobíme
prehľad niektorých kľúčo
vých udalostí, v ktorých sa
Ježiš nielen predstavil, ale
aj potvrdil svojim súkm e
ňovcom ako M esiáš, m usí
me vedieť, že hebrejské
slovo "Mesiáš" sa do gréč
tiny prekladá ako "Kristus"
a do slovenčiny ako "Po
mazaný". Pomazaním o le
jom sa v Starom zákone
ustanovovali do úradu krá
li, kňazi, proroci. A Kristus
je zároveň aj Kráľ, aj Veľ
kňaz, aj Prorok. Kristus
ako potomok Abrahámov
Narodenie Jeíiša
a Dávidov je nielen stredo
bodom ľudských dejín, ale aj ich zavsem m
"Všetko zjednotiť v Kristovi, čo je na nebi i čo je
11a zemi" (por. E f 1,10).
Po páde prvých rodičov B oh hneď sľubuje M e
siáša (por. Gen 3,15), a preto túto časť prvej M oj
žišovej knihy nazývam e "protoevanjeliom", z
ktorého sa odvíja túžba Izraela po M esiášovi a
táto sa vinie ako zlatá niť cez celý Starý zákon,
ktorý má svoje zavŕšenie a naplnenie v Kristovi.
Sám Ježiš povedal: "Neprišiel som zákon zrušiť,
ale naplniť" (Mt 5,17). A tak, keď prišla plnosť
času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo že
ny..." (por. Gal 4,4). A tento radostný oznam, že
je už Mesiáš tu, dostali jednoduchí betlehemskí
pastieri, keď ich Pánova sláva ožiarila a anjel ich
oslovil: "Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú ra
dosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, M esiáš
a Pán" (Lk 2, 10-11). A potom tento M esiáš po
tridsiatich rokoch tichého, skrytého života práve
na začiatku svojho verejného vystúpenia v Galilei
v nazaretskej synagóge medzi svojim i krajanmi
po prečítanom texte z proroka Izaiáša: "Duch Pá
nov je nadomnou, lebo ma pomazal, aby som
hlásal evanjelium chudobným" sám potvrdil, že
to, čo tento prorok hovorí, sa práve dnes na ňom
splnilo" (por. Lk 4, 18-21).

Ján Krstiteľ, ktorého celý Izrael pokladal za
proroka, jasne odpovedal kňazom a levitom na
otázku, kto je: "Ja nie som Mesiáš" (Jn 1,20), ale
ukázal na prichádzajúceho Ježiša: "Hľa, Baránok
B oží... Toto je B oží Syn" a Ondrej, ktorý to počul
a videl išiel za svojím bratom Šim onom a povedal
mu: "Našli sm e Mesiáša" (por. Jn 1,41). Potom
neskoršie uväznený Ján K rstiteľposlal za Ježišom
svojich učeníkov, aby sa ho opýtali, či je on ten,
ktorý má prísť, ktorého Izrael očakáva, alebo m á
m e čakať iného. A vtedy im Ježiš odpovedal:
"■fgmaiMMIIIWMIlll-llllll' W

Krista
"Choďte a oznám te Jánovi, čo počujete a čo vid í
te: Slepí vidia, chromí chodia, m alom ocní sú čistí,
hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium" (por. Mt 11, 2-5). Takto Ježiš
oznám il Jánovi do väzenia, že je tu nielen M esiáš,
ale hlavne potvrdil, že sú tu m esiášske skutky. A
keď bol Ježiš v Jeruzaleme na sviatky stánkov a
vyučoval v chráme, mnohí zo zástupu uverili v
neho a vraveli: "Keďpríde M esiáš, vari urobí viac
znamení ako spravil tento?" (por. Jn 7,31) a roz
vinula sa o ňom hneďbúrlivá diskusia. Niektorí zo
zástupu hovorili: Toto je naozaj prorok. Druhí
tvrdili: M esiáš je to. A le iní namietali: Vari z
G aliley príde M esiáš? A nehovorí Písmo: M esiáš
príde z Dávidovho potom stva z m estečka B etle
hem , odkiaľ bol Dávid? (por. Jn 7, 40-43). Veď
nakoniec sám dostal niekoľkokrát titul "Syn D ávi
dov". Aj sám Ježiš sa pýtal apoštolov, za koho ho
pokladajú ľudia a za koho ho pokladajú oni. A
vtedy Šim on Peter odpovedal: "Ty si M esiáš, Syn
živéh o Boha" (por. Mt 1 6 ,1 3 -1 6 ). S voje M esiášstvo Ježiš potvrdil aj žene Samaritánke, keď mu
pri Jakubovej studni povedala: "Viem, že príde
M esiáš, zvaný Kristus. A ž príde on, zvestuje nám
všetko." Ježiš jej povedal: "To som ja, čo sa roz
práva s tebou" (por. Jn 4, 25-26). A tak uverila v
neho ako aj v M esiáša a Spasiteľa sveta ona a

samaritáni zo Sycharu (por. Jn 4,42). Podobné
uznanie Ježišovho M esiášstva nachádzame aj u
Lazarovej sestry Marty z Betánie, keď povedala:
"Áno, Pane, ja som uverila, že ty si M esiáš, B oží
Syn, ktorý má prísť na svet" (Jn 11,27).
Ježiš však nechcel, aby sa chýr o tom, že on je
M esiáš, rozširoval m edzi m asy, lebo vedel, že tá
má skôr zlú ako správnu predstavu o M esiášovi,
pretože M esiášovi bude treba veľa trpieť, aby spl
nil svoje pravé m esiášske poslanie a to nedokázal
pochopiť ani jeh o najbližší apoštol Peter. Lenže
Ježiš m usel svoje m esiášstvo potvrdiť ešte aj pred
židovskou veľradou, aby sa m ohlo zavŕšiť jeho
M esiášske poslanie, keď sa ho veľkňaz pýtal: "Za
prisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal,
či si M esiáš, B o ž í Syn. Ježiš m u odvetil: "Sám si
to povedal" (por. M t 26, 63 - 64). A to nakoniec
rozhodlo o jeh o ďalšom osude, pretože potom mu
pľuvali do tváre a b ili ho päsťami, iní ho zauško
vali a hovorili: "Prorokuj nám, M esiáš, hádaj, kto
ťa udrel" (por. M t 26, 67-68). Nakoniec im Pilát
povedal: "Čo m ám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa
volá M esiáš? A oni kričali: "Ukrižuj ho!" (por. Mt
27,22).
Lenže úloha M esiáša nekončí na G olgote. Je tu
veľkonočné ráno, ktoré je vrcholným svedectvom
jediného pravého M esiáša sveta - Ježiša Krista.
D nes m ožno m nohí aj spom edzi nás, ktorí sa
kedysi nadchýnali pre Krista, putujú so smútkom
v srdci a s tm ou duchovného zraku cestou do
Em auz, aby sa aj im prihovoril zmŕtvychvstalý
Ježiš: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všet
ko, čo hovorili proroci. Či nem al M esiáš toto
všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Toto je
to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami,
že sa m usí splniť všetko, čo je o rrme napísané v
M ojžišovom zákone, u prorokoch, v Žalmoch, že
M esiáš m usí trpieť a tretieho dňa vstane zmŕtvych
(por. Lk 24-46). A toto je podstata spásneho mesiášskeho poslania. Vykúpiť človeka z hriechu.
Keď si všim nem e tých, čo sa dnes za m esiášov
vyhlasujú v rôznych náboženských sektách po
celom svete, tí nikdy nem ôžu splniť toto krité
rium, aby sa dali ukrižovať a potom, o tri dni vstať
zmŕtvych. T o je už nakoniec splnené a netreba
tento spásny úkon opakovať. A treba tiež vedieť aj
tým , čo m esiáša ešte len čakajú, že čakajú zbytoč
ne, lebo ten pravý už prišiel a iný nepríde. Svätý
Augustín hovorí: "Nevzpierajte sa prvému prí
chodu M esiáša, aby ste sa nem useli báť jeh o dru
hého príchodu".
Aj keď tento príspevok n ie je svojím obsahom
typický vianočný, ale je vyjadrením skutočností,
ž e nikto nem ôže prežiť naozajstnú radosť z V ia
noc, ak jej základ netvorí hlboká viera, že veľko
nočným i udalosťami sa predstavuje a osvedčuje
Ježiš ako pravý M esiáš a Vykupiteľ celého sveta.
V eď v prvých storočiach Cirkev V ianoce neslávi
la, ale Veľká n oc bola centrálnou udalosťou v
živote kresťanov a tvorila pevný základ ich viery
a pravej kresťanskej radosti.
N ech teda poznanie tejto pravdy o Kristovi M esiášovi prehĺbi v nás veľkú radosť z toho, že
práve po tieto vianočné dni m ôžem e osláviť jeho
takmer už 2000 ročné narodeniny.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Oľga SLIVKOVÁ

V súmraku sa prepadajú
biele pláne,
mrazivým mlčaním
zakované.
Vrchy sú nemé,
ale dolu
v príkrovoch chalúp
život drieme.
Uzimení koledníci
popod okná hrajú
a v pesničkách starodávnych
svätú dobu spomínajú.
***

Hľa, prichádzajú
poslovia Kráľa,
vážnymi hlasmi
oznamujú:
Vládcom sveta
stalo sa dieťa.
Pastierom je ako oni.
Svet sa pred ním s úctou kloní.
Jeho úsmev čistý
v ľudskej duši
hradby nená visti ruší.
Čujte všetci
čudné veci,
novinu zvláštnu,
čo kraj rozrušila:
Panna Syna porodila.
Kto neverí, nech tam beží,
na salaši dieťa leží,
nahé je, zimou sa chveje,
vôl, osol dychom ho hreje
a anjelov celé zbory
preletujú ponad hory,
spievajú haja, haja
dieťatku z raja.
** *

Aké to bolo opojenie,
čo cítil pastier vtedy,
v Betleheme?
Neha snehu,
hviezdy jas,
závan Božej moci?
Priezračná hĺbka
čistých krás
nevinných detských očí.
***

"Almužnu dajte
Kráľovi tejto zeme!"
Posolstvo Vianoc
je divným zmyslom naplnené.
Svet násilím sa nedobýva.
Slovíčko drobné silu skrýva
a pohľad vľúdny
preniká ľuďmi.
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Vianočná rodina '94
O dkedy sa človek vzdialil hriechom
Bohu, teda utvorila sa priepasť medzi
večnou rodinou neha a ľudskou rodi
nou, Boh hľadá spôsob, ako znova zjed
notiť ľudstvo do jed n e j rodiny - v ktorej
budem e cítiť je h o Otcovskú starostli
vosť.
Č lovek odišiel z "rajskej rodiny" a Boh
ho našiel, p rišiel do ľudskej rodiny na
túto Zem. V tomto je vlastne čaro Via
noc. Č lovek sa znova m ôže cítiť blízkym
vo svojom vzťahu k Bohu cez narodené
dieťa v Betlehem skej maštali. Znova nás
ktosi zjednocuje. Ktosi, kto je rovnako
blízky ľuďom Východu i Západu, Severu
i Juhu - je to Ježiš, Boží Syn, ktorý vstú
p il do ľudskej rodiny tejto zeme. To člo-

okam ihy zo slávenia Roka rodiny, p o 
kľaknime k jasličkám a v duchu sa p re
nesme a ž do Betlehema, kde Boh v
ľudskom tele sa narodil do ľudskej rodi
ny a zam yslím e sa nad tým, či ho naša
rodina už naozaj prijala a pojala do
svojho stredu. Lebo od toho je závislé to,
či sa národy budú vzdiaľovať od seba,
alebo viac zbližovať. V neustálych spo
roch, ktoré je vidieť vo svete, dávame
najavo to, že K ristus sa ešte nestal na
ším "príbuzným ", aj keď ho Boh poslal
na našu zem a ešte p re d dvom a tisícro
čiami. Lebo m y ešte nie sm e schopní
dôsledne p ln iť vôľu Božiu tak, aby sme
m ohli byť je h o bratmi, sestram i a naj
bližším i príbuzným i (porovnaj M t 3,35).
Sviatky Vianoc sú nádherné, lebo v
nich prebleskuje betlehem ská žiara B o
žieho príchodu na zem a ž do našich p rí
bytkov. M álo by však bolo túto žiaru
Božej prítom nosti nosiť v sebe len jeden
deň, či niekoľko d n í vianočného obdo
bia. J e žiš sa narodil v Betleheme, aby sa
stal súčasťou ľudskej rodiny navždy, až
do konca: "Hľa, j a som s vam i p o všetky
dni a ž do skončenia sveta " (M t 28,20). A
to si treba znova a viac uvedomovať,
lebo len tak sa do našich rodín so žiarou
vianočných strom čekov dostane i žiara
Božej lásky, ktorá m usí utužovať vzá
jo m n é puto m anželov a detské srdcia
naplňovať láskou rodičov.

Snímka a.m.

vek potrebuje vnímať v dobe, v dobe, keď
i jednota ľudských rodín je narušená roz
ličnými hriechami modernej civilizácie.
B oží Syn - narodený z Panny, nás p ri
šiel znovu p ozva ť do rodinného spolo
čenstva s Nebeským Otcom. A k tomu,
aby sm e Jeho pričinením mohli p a triť do
toho najužšieho príbuzenského vzťahu s
ním, nie j e treba veľa. Stačí málo, ako
sám hovorí: "Kto je moja matka a moji
bratia ? " Rozhliadol sa p o tých, čo sedeli
okolo neho a povedal: "Hľa, moja m at
ka a m oji bratia, lebo kto p ln í Božiu
vôľu, je m ôj brat i moja sestra i moja
m atka" (M k 3, 33 - 35). Či je treba
väčšieho ubezpečenia, ako práve toto?
Teraz, keď už máme M edzinárodný
rok rodiny za sebou a v mysli sa nám
prem ietajú m nohé m yšlienky a prežité

D ávajm e pozor, aby so zhasením via
nočných strom čekov nezhasla i atmosfé
ra vzájom nej je d n o ty a lásky v rodinách.
Lež aby betlehem ská hviezda rozžiarila
naše srdcia i v dňoch tem ravy a smútku,
lebo len tak obstojíme v tomto svete, ktorý
túži p o zjednocovaní, ale vždy nanovo
podlieha rozdeľovaniu. M y už vieme, pre
čo sa Boží Syn narodil na tejto zemi, my už
vieme, prečo sú Vianoce sviatkami rodiny.
Tak si od toho, ktorý vstúpil na našu zem,
aby s ním človek znovu vytváral jednu
rodinu, vyprosujme hojnosť lásky a vzá
jom ného pochopenia.
Všetkým vám do týchto vianočných dní
prajem veľa rodinnej pohody, radostné
ho pokoja a zvlášť m nohé inšpirácie pri
jasličkách, z ktorých nám má zažiariť
zjednocujúca Božia láska. A by sa takto
naša rodina stala navždy "vianočnou
rodinou ", v ktorej je cítiť prítom nosť Je
žiša cez lásku rodičov a vzájom né poro
zum enie manželov.
Mons. Milan CHAUTUR, CSsR

Zamyslenie na záver
Medzinárodného roku rodiny
Skončil sa MRR, ale problémy rodín
ostávajú, ba mnohým sa zdá, že je ich
ešte viac. Čo nám mal povedať tento
rok, v ktorom sa pozornosť celého
sveta viac ako inokedy sústredila na
rodinu, ako na základnú bunku spo
ločnosti? Istotne ste správne pochopi
li, že tento rok
nemal vyriešiť va
še problémy v ro
dinách, lež mal
upozorniť na nebezpečia, ktoré
hrozia rozkladom
dnešných rodín a
mal načrtnúť vý
chodiská pre si
tuácie, ktoré sa
zdajú temer ne
riešiteľné. V du
chovnej oblasti to
bol rok jednotnej
modlitby za po
kresťančenie na
šich
rodín,
k
čomu mali pri
spieť prvopiatkové
stretnutia,
Fatimské soboty
a všetky odpus
tové
slávnosti.
Pravdaže, zále
žalo od každého
z nás, ako využil
Cirkvou ponúk
nutú možnosť k
posväteniu vlast
nej rodiny a k po
Ikona Svätej rodiny
chopeniu podsta
ty vlastných problémov.
Nič nie je teda definitívne ukončené,
skôr všetko je stále ešte na ceste k
večnej rodine neba. Aby sme mohli do
tejto nebeskej rodiny patriť, musíme
sa správne naučiť žiť vo svojich po
zemských rodinách. A aby sme dô
sledne chápali potrebu žiť kresťansky
vo svojich rodinách, je potrebné nájsť
identitu vlastnú kresťanskej rodine v
tento meniacom sa svete. Preto Svä
tý Otec v dňoch 8. - 9. októbra pri
vyvrcholení MRR na svätopeterskom
námestí vyzvai všetky rodiny sveta k
odpovedi na otázku: Rodina, čo hovo

ríš sama o sebe? Aká bude tvoja od
poveď, ktorú dáš ty na svoju rodinu?
Je ešte kresťanská? Vieš, aké je tvoje
miesto a poslanie tvojej rodiny v tomto
svete?
Od toho, ako správne pochopíme
tieto základné otázky v živote svojej

zbadáme, že všetko to, čoho sa bojí
me, dostáva svoj základ v bežnej rodi
ne.
Skúsme si odmyslieť od politikov a
svetových dejateľov, ktorí majú vplyv
na spoločenské i svetové dianie, nad
radenosť ich poslania a viďme v nich
jednoducho ľudí, ktorí dostali svoje
charakterové danosti a zodpovednosť
za konanie už vo svojej rodine a hneď
zistíme, prečo je tu atmosféra napätí a
nepriateľstva medzi národmi. Veď ľu
dia, ktorí vyšli z rodín, kde vládne na
pätie a honba za ziskom, môžu svetu
ponúknuť len to, čo dostali doma. A
tak mohlo byť celkom pravdivo pove
dané, že ruka, ktorá hýbe kolískou,
hýbe aj svetom.
Preto je znovu potrebné obrátiť svoj
pohľad na ženu - matku, v ktorej moci
je vložiť do sŕdc svojich dietok dobro či
zlo, aby vážne brala svoju zodpoved
nosť za rodinu a dietky. Preto je dôle
žité povedať, že otcovská ruka, ktorá
má tiež hýbať kolískou, musí byť pev
ná a zásady mužov majú byť stavané
na autorite nášho spoločného Otca v
nebi. Len tak dietky pochopia lásku i
autoritu spoločne predstavovanú ro
dičmi, len tak dokážu vstupovať zod
povedne do života, ktorý má vytvárať
budúce tisícročie.

rodiny, závisí to, nakolko sa problém
dnešných rodín stane menej vypuklým
a menej hrozivým.
Dať si odpoveď a začať žiť viac s Bo
hom, neobzerajúc sa na tých, ktorí si
zvolili cestu bez jeho zákonov a bez
jeho pomoci, to je to, k čomu sa musíme
odhodlať už teraz. Lebo dobre vidíme,
že s rodinou padá, či povstáva všetko v
ľudskej spoločnosti. Totiž s rodinou, kto
rá kresťansky cíti, kresťansky zmýšľa a
kresťansky žije, sa dá vidieť i budúcnosť
v svetlejších farbách.
Ak sa zamyslíme nad spoločenskou
situáciou a nad problémami vo svete,

Viem dobre, že dopad týchto slov
má svoje ohraničenie, že nezasiah
ne všetkých tých, ktorých by mal za
siahnuť, lež chcem spolu s vami
naďalej vyprosovať kresťanským ro
dinám silu potrebnú pre ich záchra
nu. A preto, tak ako v Nitre, keď sme
celospoločenský zasvätili naše rodi
ny Svätej rodine z Nazareta, vkladaj
me všetky rodiny do ochrany Ježiša,
Márie a Jozefa aj naďalej a svoj vzor
pre život v kresťanskej rodine hľadaj
me predovšetkým v nej. My nemusí
me byť skleslí, veď za nami je moc
toho, ktorý hýbe vesmírom. Musíme
byť len zodpovední v kresťanskom
živote, v spoločenskom živote a vo
svojom vzťahu k Bohu, ku ktorému
sa približujem e cez Máriu - našu Ne
beskú Matku.

Mons. Milan CHAUTUR, CSsR
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To sú otázky, ktorými sa zaoberalo
množstvo teológov a odpovede na ne
zaberajú v kresťanskej literatúre mnoho
strán a kníh. No pre nás - kresťanov - to
nie je podstatné, pretože našou úlohou
nie je dokazovať, ale v živote používať
všetky dobrodenia dané Bohom. A prá
ve takýmto dobrodením pre človeka je
Svätý Duch.
Svätý Pavol v liste Korinťanom píše:
"A neviete, že vaše telo je chrámom
Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktoré
ho máte od Boha..." (1 Kor. 6,19). Ten
istý apoštol vymeňuváva aj ovocie pô
sobenia Svätého Ducha: "Ale ovocie
Svätého Ducha je láska, radosť, po
koj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota,
vernosť, miernosť, zdržanlivosť" (Gal.
5, 22 - 23).
Z týchto apoštolových slov je zrej
me, že Svätý Duch pôsobí na svet, na
človeka a samozrejme aj na celé sku
piny ľudí, ba na celé ľudstvo. Pôsobí
teda aj na rodiny a v nich. No pri po
hľade na dnešný život rodín, na "smr
teľné choroby", s ktorými žijú a na
ktoré zanikajú, vzniká otázka, či pred
sa len rodiny nie sú výnimkou pri pô
sobení Svätého Ducha, pretože v
rodinách vidieť pravý opak ovocia je 
ho pôsobenia: nenávisť, nepokoj, se
bectvo, neveru, hrubosť a pod.
Teda, ak logicky uvažujeme, potom
nám jednoznačne vychádza, že Duch
Svätý na rodiny dneška nepôsobí. No
takúto logiku myslenia môže použiť
iba človek neveriaci, teda ten, kto ne
verí Kristovi. Pretože práve Boží Syn
pred svojím umučením povedal: "Ja
poprosím Otca a On vám dá iného
Tešiteľa, aby zostal s vami naveky Ducha Pravdy, ktorého svet nemôže
prijať, lebo ho nevidí a nepozná. Vy ho
poznáte, veď ostáva u vás a bude vo
vás" (Jn 14, 16 - 17).
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Cirkevný rok 1995 bude upriamovať našu pozornosť k tretej
osobe - Svätému Duchu. Raz v mesiaci budeme na tomto mieste
uvádzať články zamerané k duchovnej obnove. Dnes začíname
príhovorom otca Leontína lizáka.
Kto je Svätý Duch? Ako pôsobí? Čo je
to za tajomná sila, ktorú nekonečný Boh
daroval svetu, ľuďom?

■

Teda, ak by sme tvrdili, že Svätý Duch
na dnešné rodiny nepôsobí, popierali by
sme pravdivosť Kristových slov. On však
stále hovorí pravdu, pretože on sám je
Pravda. Kde je teda príčina, že v rodinách
nevidieť pôsobenie Svätého Ducha?
Skúsme sa na tento problém pozrieť
cez príklad.
Predstavme si nádobu z dokonalého
tepelnoizolačného materiálu, do ktorej
nalejeme vodu. Vodu chceme v nádobe
ohriať, preto ju postavíme na sporák.
Potom čakáme, že
sa voda zohreje, no
čakáme márne. Vo
da v nádobe zostava
i nadälej studená,
pretože izolačný ma
teriál nádoby nepre
pustí teplo k vode.
Ak by sme o tomto
prípade
uvažovali
čisté logicky a ne
brali do úvahy mate
riál nádoby, museli
by sme povedať, vo
da je studená, teda
sporák nehreje. Nesprávnosť takého
uvažovania je každému jasná. Čosi po
dobné sa deje aj pri pôsobení Svätého
Ducha na dnešné rodiny. Ony sú totiž
pred Jeho pôsobením uzavreté na
toľko, že sa zdá, akoby na ne vôbec
nepôsobil.
Táto skutočnosť je veľmi smutná a
bolestivá, pretože pred pôsobením
Svätého Ducha sú uzavreté nielen ro
diny neveriacich, ale aj rodiny kres
ťanské. A práve tieto by mali byť
malými cirkvami. Ale akáže je to cir
kev bez Svätého Ducha? To nie je
skutočná cirkev, ale jej karikatúra.
Cirkev, aj ta rodinná, musí byť posta
vená na pevnom základe, ktorým je
Kristus. On musí byť centrom rodiny,
aby sa ona mohla otvoriť pre pôsobenie
Svätého Ducha, aby mohla prijímať
ovocie jeho pôsobenia. Takto sa rodina

%

m y

stáva akousi "batériou" čerpajúcou
energiu z nekonečného zdroja, ktorú
potom dáva dälej. Je to ustavičný kolo
beh, ktorý nič nemôže zastaviť. Nič, len
strata spojenia s nekonečným Bohom izolátor - hriech.
Hriech je tou príčinou, pre ktorú rodin
ná cirkev stráca pevný základ, stráca
spojenie s Bohom až nakoniec zaniká.
Šťastná a požehnaná je rodina, ktorá
sa otvorí pre Svätého Ducha. Láska,
ktorá zavládne v tejto rodine, vedie k
tomu, že rodičia, ako spolupracovníci
Boží, dávajú život svojim deťom. A dá
vajú im nielen život telesný, ale aj život
večný tým, že ich pripravujú na prijatie
sviatostí. Svojím príkladom ich vedú k
životu naplnenom láskou k Bohu a blíž
nym. Tým však vy
tvárajú ďalší prvok,
ktorým sa prejavuje
pôsobenie Svätého
Ducha v rodine - dô
vera. V každej rodi
ne, a o to viac v
kresťanskej, je dôve
ra medzi členmi rodi
ny základným pred
pokladom existen
cie pravej lásky a
porozumenia. Kde
chýba dôvera, narú
šajú sa zákonite
vzťahy. Prejavuje sa podozrievavosť,
hľadanie v každom slove, či skutku toho
druhého útok na svoju osobu. U detí
za každým príkazom, či zákazom
rastie nevraživosť voči rodičom, kto
rá v konečnom dôsledku vedie k ne
poslušnosti a spurnosti detí. Život
rodiny, v ktorej niet dôvery, je napl
nený nervozitou a hádkami.
Dnešné rodiny - a kresťanské zvlášť,
nutne potrebujú otvoriť sa pre pôsobe
nie Svätého Ducha, aby sa mohli zbaviť
svojich "smrteľných chorôb", ktoré ich
ničia a stať sa "batériami", aby si získali
najväčší dar - večný život.
Nech Pán vnukne všetkým našim ro
dinám túžbu po úplnej otvorenosti Svä
tému Duchu a spolupráce s ním, nech
sa stanú skutočnými rodinnými cirkva
mi, v ktorých vládne pokoj, šťastie, po
rozumenie, dôvera a láska.
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Ako vznikli sviatky Vianoc
Ťažko je nám predstaviť si zimu bez Via
noc, ktoré spolu s Veľkou nocou tvoria naj
dôležitejšie sviatky
Cirkvi.
Vianoce
prežívajú všetci: deti i starí, veriaci i neveria
ci. Sú to sviatky, s ktorými každý národ
spája svoje zvyky i tradíciu. Je nám velini
ťažko predstaviť si, že bol
čas, kedy sa Vianoce v Cir
kvi neoslavovali.
Nevieme, kedy sa Ježiš
narodil. Sú veľké ťažkosti s
určením roku a ani o me
siaci a dni evanjelisti nič
nehovoria. Pomocou tvr
denia, že pastieri strážili
svoje stáda, môžeme kon
štatovať, že to bolo v obdo
bí medzi marcom a novembrom. V 2. a 3.
storočí sa kresťania nezaujímali o dátum na
rodenia Ježiša. Jediným sviatkom bola Veľ
ká noc - pamiatka Umučenia a Zmŕtvych
vstania Krista. Spomienkou paschálných uda
losti bola nedeľa, deň Pána, kedy sa kresťania
schádzali na liturgiu a sprítomňovali pamiatku
tých tajomstiev. Kresťanov zaujímalo hlavne
narodenie pre nebo, čiže smrť a nie pozemské
narodenie. Slávili sa teda "narodeniny" muče
níkov pre nebo a nevenovala sa pozornosť
dátumu ich narodenín. Veľký teológ 3. storočia
Origenes dokonca protestuje proti oslave naro
denín, tvrdiac, že iba pohania,
alebo hriešnici, ako Faraón a
Herodes mohli sláviť svoje na
rodeniny. Preto je pochopiteľ
ne, že sa Cirkev v takej situácii
veľmi nezaujímala o dátum na
rodenia Krista.
Jednak v 2. a 3. storočí sa ob
javujú ľudia, ktorých učenie vy
voláva nepokoj v Cirkvi. Jedni
tvrdili, že Kristus nebol skutoč
ným človekom ale Bohom.
Božstvo sa nemohlo poškvrniť
matériou a nám sa iba zdalo, že
On je človekom. Iní tvrdili, že
Kristus bol iba Bohom adopto
vaný človek a ako Boh sa zjavil
v deň svojho krstu. Preto v gnostických
kruhoch v Egypte 2. storočia, vznikol svia
tok Zjavenia (Epifania), slávený 6. januára
spolu so sviatkom gréckeho boha zemskej
plodnosti a vína - Dionýzusa, kedy vody
Nílu naberali magickú moc. Bol to súčasne
deň narodenia jedného z bohov. Stretávame
sa tu s typickým, pre heretické kruhy 2.
storočia synkretizmom: spojili spolu Dio
nýzusa, krst, zjavenie Krista ako aj sväté
vody Nílu.

postup, ktorý veľakrát použila v dejinách:
nemeniac dátum, dáva jestvujúcemu pohan
skému sviatku novú, kresťanskú formu. Cir
kev prijíma sviatok Zjavenia Pána a spája ho
zo spomienkou narodenia Krista, zdôrazňu
júc týmto spôsobom Jeho pravdivé člove
čenstvo v deň Zjavenia sa
Jeho Božstva. Pretože zja
venie sa Božstva sa neus
kutočnilo iba vo chvíli
krstu Ježiša, ale aj v Jeho
prvých zázrakoch, tento
sviatok bol obohatený spo
mienkou na zázrak v Káne
Galilejskej a zázračné roz
množenie chleba. Ale naj
viac presvedčivým zna
kom Božstva Krista bola hviezda, ktorá sa
zjavila Mudrcom. Aj to sa dalo ku sviatku 6.
januára. Teda, z 5. na 6. januára sa oslávilo
Narodenie Krista a 6. januára, cez deň - jeho
zjavenie.
Sviatok 6. januára sa velini rýchlo rozšíril
po celom kresťanskom Východe. Svätý Efrém, veľký sýrsky básnik IV. storočia, zane
chal krásny opis tohto sviatku v Sýrii, počas
ktorého boli zdobené domy vencami (pravzor nášho vianočného stromčeka?). Bol slá
vený aj v Arménsku, ako aj v srdci
kresťanstva, Jeruzaleme. Celú noc bolo bde

Ale už začiatkom 4. storočia sa v Ríme obja
vuje sviatok Narodenie Pána, slávený 25. de
cembra. Prvýkrát sa ten sviatok spomína v
dokumente z roku 336, hoci už začiatkom 3.
storočia svätý Hipolit, grécky spisovateľ pôso
biaci v Rúne, hovorí o narodení Krista 25.
decembra. Ťažko je tu privolávať teologicko historické špekulácie, na základe ktorých kres
ťania došli k tomuto dátumu, lebo sú bezvý
znamné historicky aj teologicky a na dôvažok
veľmi skomplikované. Dôležitejšie boli dôvo
dy praktické a do nich boli určite dopracované
špekulácie. Členovia velkého náboženstva
Mitru (perský boh), ktoré bolo veľkým konku
rentom kresťanstva, slávili velini pompézne
sviatok Neporazitelného Slnka 25. decembra a
tento kult slnka schvaľoval aj cisár Konštantín
Veľký. Pre kresťanov Západu sviatok Zjavenia
Pána bol podozrivý a ako sme videli nie bez
dôvodu. Či sa Kristus iba zjavil a nie vtelil?
Preto sa začalo vo sviatku Neporaziteľného
Slnka hľadať elementy, na základe ktorých
sa mohol "pokrstiť". Či nenazýva evanje
lium Krista svetlom na osvietenie pohanov
(Lk 2, 32) a či Prorok nehovorí o slnku
spravodlivosti, ktoré kvôli nám vzíde (Mal
3,20)? Či sv. Ján nenazýva Boha svetlom?
Možno sa ku "pokrsteniu" sviatku N epora
ziteľného Slnka pričinili tendencie odporu
proti oficiálnym sklonom cisára, podporiť

Snímka a.m.

nie pri Betlehemskej jaskyni, odkiaľ sa po
tom procesiou išlo do Jeruzalem a. "Ako sú
ozdobené v tom čase chrám y", píše cestovateľka 4. storočia Egéria, "je ťažko opísať.
Tam okrem zlata, perál, hodvábu, nič iné
nevidíš. Pozrieš na závesy, sú zlatisté a
hodvábne, obrusy tak isto zdobí zlato a
hodváb.

A či je možné opísať alebo ohodnotiť množ
stvo a váhu svietnikov alebo lámp a lampiek a
rôzneho druhu náradia?" V 4. storočí už máme
V 3. storočí sa začali ostré teologické spo sviatok, ktorý tematicky obsahuje Narodenie
ry, ktoré sa týkali Božstva a človečenstva
Pána, obohatený o iné udalosti zo života Ježiša
Ježiša Krista. To malo za následok zdôraz
Krista. Nezamýšľali sa nad dátumom narode
ňovanie vtelenia Krista, čo zase poukazova
nia Krista, lebo dominovala myšlienka o zja
lo na jeho narodenie. Cirkev tu uplatnila
vení Boha - Človeka.

kult slnka. Z druhej strany sa dával veľký
pozor na to, aby kresťanstvo nestratilo nič z
obsahu evanjeliaaneprerodilo sa do synkre
tizm u, o ktorom sm e už spom enuli. Preto
bola snaha zachovať form u sviatku a jeho
dátum, ale dať m u zároveň nový, kresťanský
obsah. Z ačiatkom 4. storočiasa tedaobjavuje v Rím e sviatok N arodenia Pána. Prijatie
tohto sviatku nebolo jednoduché, lebo sa
stretlo s odporom pohanov aj kresťanov.
Nemyslíme si, že od chvíle, kedy prijal Kon
štantín Veľký kresťanstvo, sa sviatok Zjavenia
Pána stal všeobecným a akceptovaným všet
kými. Stači si prečítať kázne Otcov, ktoré nás
(Pokračovanie na str. 11)
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Na Západe sa počas Vianoc kladie naj
väčší dôraz na historické fakty ako mater
stvo Panny Márie, Betlehem, chudoba,
pokora, panna, ktorá adoruje novonarodené
ho Boha v ľudskom tele, pastieri, kedy sa to a
- si stalo, aká bola v danom čase politická
situácia, spoločensképodmieky, obyčaje...
Na Východe sa na Vianoce viac ako histo
rické fakty pripomína TAJOMSTVO Boha,
ktoré sa práve prejavuje výraznejšie pred
našimi očami: manifestácia tajomstva Boha
cez ľudské telo. Historické fakty nie sú zdô
razňované. Dôležitejšie sú symboly: svetlo,
Slnko Pravdy, hviezda, mudrci - čo vlastne
toto všetko pre nás znamená? Dlhými gene
ráciami očakávaný Boh sa konečne narodí.
Aké to radosť! Boh sa stane človekom, aby sa
človek stal Bohom. Svetlo pravdy
začína svietiť. Svet sa osvetľuje
novým svetlom - Slnkom Pravdy,
ktoré práve vychádza.
A skutočne na večierni s Litur
giou sv. Bažila Veľkého spieva
me tropar:
"Tajomne si sa narodil v ja s
kyni, Spasiteľ. Ale nebo vyslalo
svoju hviezdu, aby rozhlásilo
tvoj príchod a priviedlo mudr
cov, aby sa ti v živej viere klaňa
li " či:
"Kriste, zažiaril si z Panny, le
bo ty si Slnko pravdy, plné múd
rosti. A hviezda ťa ukázala v
jaskyni, ktorá ťa prijala..."
(Modlitby a piesne pre grécko
katolíkov, str. 455).
Na Východe sa traja králi mudrci pripomínajú v samotný
vianočný deň - v deň Narodenia
nášho Pána Ježiša Krista. Ako
vieme, mudrcov z Východu do
Betlehema priviedla hviezda.
Co nám chce povedať Sväté
písmo a prostredníctvom neho
sám Boh tým, že spomína túto
hviezdu ? Co hviezda symbolizu
je? Chce už od samého začiatku
podčiarknuť tú skutočnosť, že
Ježiš Kristus, Boží Syn, je vlád
com i nad "osudom ". Ako vieme,
v pohanských náboženstvách
vtedajšej doby pohanskí boho
via nemohli zmeniť osud, ktorý podľa myl
ného presvedčenia ľudu závisel od postave
nia hviezd na oblohe. Pohanskí bohovia sa
len nečinne prizerali: napr. v gréckej myto
lógii, keď grécki bohovia "vedeli", že sa
blíži nejaká katastrofa, jednoducho sa pre
miestnili na iné miesto, dokiaľ nepominula.
Skutočného Boha - Pána a Stvoriteľa všet
kého, však "počúvajú i hviezdy"!
Ešte i dnes sa obrazne hovorí o niekom, že
sa "narodil pod šťastnou hviezdou", alebo
sa "narodil pod tou, či onou hviezdou ". Ide
samozrejme alebo o falošnú poverčivosť,
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alebo o umelecké vyjadrovanie sa. Avšak v
prípade narodenia Ježiša Krista nejde o
náhodu, keď Sväté písmo spomína hviezdu.
Sväté písmo nám chce povedať, že Boha
musia i "hviezdy poslúchať" a slúžiť mu priviesť k nemu troch mudrcov. Boh je vše
mohúci, on je pánom i "osudu
Položme si otázku, prečo nezvyčajnú
hviezdu videli, či presnejšie povedané, na
sledovali - iba traja mudrci z východu ? Či
ju vari iní ľudia nevideli? Alebo len traja
mudrci sa nedívali iba na zem, ale i smerom
hore, a preto videli nevšednú hviezdu a na
sledovali ju?
A možno len traja mudrci spozorovali
hviezdu. Možno ju spozorovali aj iní: slávni,
či menej slávni hvezdári, či prostí ľudia,

ktorí náhodne pozdvihli k nebu svoju tvár...
Ale nikto iný ju nenasledoval. Iba oni... Sku
točne boli múdrymi vo veciach Božích.
A možno i iní nasledovali nezvyčajnú
hviezdu, ale keď došli do Betlehema a našli
vteleného Boha ako obyčajné chudobné
dieťatko v jasliach, ani sa nezastavili, len
mávli pohŕdavo rukou a pokračovali ďalej
v ceste: boli pyšnými. Nemali dostatok po
kory. Ako sa potom mohli zastaviť a klaňať
"obyčajnému dieťaťu ", nachádzajucému sa
v takej chudobe ? Preto začali "nasledovať
inú hviezdu ". Hviezdu majetku - bohatstva,
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hviezdu dobrého jedla či iných telesných
vášní, hviezdu lacnej svetskej slávy či do
časného úspechu...
I my sa mnohokrát podobáme týmto ľu
ďom. A mnohí z nás, ktorým sa dokonca
podarilo odtrhnúť svoje oči od pozemských
materiálnych vecí, napr. majetku, ktorý
dnes je a zajtra sa pominie, či dobrého
jedla, ktorého ak zjeme trocha viac, tak ho
už nemôžeme ani vidieť, lebo poškodilo ná
šmu zdraviu..., začali nasledovať iné zdanli
vé pozemské "duchovné hodnoty", zdanlivo
"vyššie" či "vznešenejšie" pozemské ideálynapr. prekonanie ľudských možností v
športe, či vo vede - výskumoch...
Každý z nás nasleduje svoju "hviezdu" ideál. Ale či tá hviezda je tou pravou, ktorá
nás privedie k Ježišovi Kristovi,
nad tým by sa mal každý z nás
dobre zamyslieť. Keď nám zhasne
jedna "hviezda", hneď objavuje
me druhú a ponáhľame sa za
ňou... Takto ponáhľajúc sa m jed
ným, či druhým pominuteľným,
nám ubieha náš život, až zastane
me na prahu posledného súdu.
Pravou "hviezdou "je len tá, kto
rá nás zavedie k Ježišovi Kristovi,
Ježiš Kristus je tým najdôležitej
ším. Všetko ostatnéje len dočasné.
Najdôležitejšia je naša spása a
spása našich blízkych.
Či sme už našli tú skutočnú
"hviezdu", ktorá nás určite zave
die do nebeského Betlehema - do
neba? A ak sme ju i našli, či sme
vytrvalí v jej nasledovaní? A keď
sme i vytrvalými a budeme ju usi
lovne nasledovať, čo urobíme, ako
sa zachováme, ak nás zavedie k
"jednoduchému dieťatku" zavinu
tému do plienok, v jasliach, v bie
de, k ukrižovanému, potupova
nému... Rozpoznáme v ňom nášho
Spasiteľa ? Alebo ho zanecháme s
opovrhnutím a poberieme sa ďa
lej, nasledujúc nejakú inú "hviez
du" tohto sveta, ktorá je výhod
nejšia, avšak, ktorá dnes svieti a
zajtra už nie?
Zamyslime sa preto počas
týchto sviatkov, aké je vlastne
naše miesto tu na zemi a či skutočne sme na
dobrej ceste za Ježišom Kristom, lebo do
neba nevedie cesta široká a pohodlná, ale
úzka a strmá: "Vchádzajte tesnou bránou,
lebo široká brána a priestranná cesta vedie
do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu
vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta,
čo vedie do života, a málo je tých, čo ju
nachádzajú!" (Mt. 7, 13-14). Mnohí videli
žiarivú hviezdu na nebi, ktorá vedie k Ježi
šovi do Betlehema, ale ju nasledovali iba
traja múdri mudrci. Sme aj my múdrymi
mudrcami?
o. Jozafát, OSBM
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L Á S ÍK Y
Vráťme deťom ich rozprávku,
ktorá je rozprávkou neba.
Tým deťom, ktoré čakajú
na bránach tohto sveta.
To sú tie dospelé deti,
čakajúce na Vianoce.
To sú tie tváre,
v ktorých sa skrýva nádej.
Splnená na Vianoce,
nájdená na Vianoce, splnená...
Už svietia zažaté stromčeky
aj v najtvrdších srdciach IXidl.
A Štedrý deň keď nadíde,
veru aj vzduch sa krásne zmení.
To prišiel k nám Pán Ježiš,
darujúc nám pokoj svoj.
To prišiel k nám Ježiš
■zázrak lásky.
Zázrak na Vianoce,
lásky na Vianoce, zázrak lásky...

Do betlehemskej noci zažiarilo svetlo,
Kristovo svetlo, ktoré uchvacuje svet.
Radujme sa, lebo sa narodil náš
Spasiteľ.

(Text piesne)

DOBRODRUŽSTVO
Vtedy, keď za oblokmi tancuje víchor, keď
biely mrázik pomaľuje výkladné skrine rôzny
mi rozprávkovými bytosťami a keď sneh prí
jemne vŕzga pod nohami, vtedy do tejto
zimnej striebornými hviezdami posiatej oblo
hy prichádza najkrajší a najteplejší večer ce
lého roka - Štedrý deň. Hádam nejestvuje kút
sveta, kde by ľudia v onú chvíľu nepociťovali
tú preúžasnú radosť z narodenia Božieho Sy
na - Ježiša Krista.
Jedným z pekných symbolov Vianoc je
ozdobený stromček postavený uprostred iz
by, ktorý predstavuje Ježiša Krista upros
tred nás. K tejto tradícii patria tiež darčeky,
ktorými sa ľudia obdarúvajú, čím si prejavujú
svoju vzájomnú lásku a úctu.
Milé deti, chlapci a dievčatá,
narodenie Pána Ježiša je najväčším darom
pre ľudí. Tento dar rovnako dáva všetkým ľu
ďom. Zaiste aj tohtohočné Vianoce prinesú pod
Váš stromček rôzne dobroty a splnené túžby
Vášho srdca. Tieto dostanete podľa zásluh.
Prajeme Vám, aby Pán Ježiš žiaril vo Vašich
srdciach. Určite ste už skúsili niekedy a vychut
nali pocit, keď ste sami nejakým darom urobili
radosť svojmu priateľovi, blížnemu. Určite by
ste radi aj tohto roku vhodným a milým darče
kom prekvapili svojich najbližších, mamu, otca,
sestru, brata, babku, dedka, priateľa. Iste teraz

Je - ž iš - ko

n áš

m a - líč - k ý ,
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myslíte na nejakú vec, ktorá však môže stáť
trochu viac peňazí. Jestvujú ale aj iné dary,
ktoré nie sú až také drahé a pritom sú o to
vzácnejšie. Verte, že nič na svete viac nepoteší
Vašich rodičov, ako práve darčeky, ktoré Vám
chceme ponúknuť. Cena každého je rovnaká.
Návod na kúpu vianočného darčeka:
" D o b ro d ru žstvo lá s k y "
Návšteva chorého priateľa, pomoc mamičke
v kuchyni, pomôcť blížnemu, odrieknuť si niečo
čo mám rád, ochota pomôcť, urobiť radosť iné
mu, poradiť a podobne. Všetky tieto darčeky,
ktoré sme spomenuli, majú spoločný názov dobrý skutok. Iste ich poznáte oveľa viac, ako
sme ich vymenovali. Môžeme si pritom aj zasú
ťažiť. Nazvime túto súťaž jednoducho: "Darček
pre Ježiša". Na tento náš stromček dokreslíte
tolko ozdôb, koIVo urobíte dobrých skutkov.
Tých, ktorí ich urobia najviac, odmeníme pozor
nosťou našej redakcie. Podmienku, aby sme
vás mohli obdarovať je, aby ste nám do redak
cie napísali aspoň o jednom dobrom skutku a
tiež o tom, ako ste prežili Vianoce. Ozdobený
stromček s príbehom nám do redakcie pošlite
do sviatku Zjavenia Pána (Troch kráľov) t.j. 6.
januára 1995. Na obálku vľavo hore napíšte
heslo "Dobrodružstvo lásky".
Naša adresa :
Redakcia Slovo, Hlavná 8, 080 01 Prešov

Ťa
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(správnych odpovedí môže byť
aj viac ako jedna)
1. Na ktorom mori Pán Ježiš utíšil búrku?
a/ 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
cI žena Kanaánčanka
3. Koho vyhnal Pán Ježiš z chrámu?
at predavačov
b/ učeníkov
c/ farizejov
4. Kto bol Nikodém?
aI farizej
b/ zákonník
cI mýtnik
5. Kto vyriekol vetu: "Pán môj a Boh môj" ?
aI stotník pod krížom
b/ lotor na kríži
c/ Tomáš apoštol
6. Nad ktorým stromom vyriekol Pán Ježiš kliatbu ?
aj 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"?
al pri Ježišovom narodení
b/ pod krížom
c/ pri návšteve u Alžbety
9. Kolkých apoštolov si vybral Pán Ježiš?
al 70
b /3

d 12

10. Kto bol Matúš?
a/ mýtnik
b/ apoštol
cl evanjelista
11. Prečo prišiel Pán Ježiš na svet?
aI aby nám ukázal svoju moc
b/ aby nás zachránil svojou poslušnosťou a
láskou
cI 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,
Ak si vedel všetkých 11 odpovedí správne, si
výborný, len nezaspí na vavrínoch.
8 až 10 správnych odpovedí svedčia o tvojej
usilovnosti, pokračuj v nej.7 a menej - nevzdá
vaj sa, trochu pridaj a budeš mať radosť v srdci.

sr-d ie ¿ -k a

Prichádzame ku Tebe,
my slovenské deti.
Vieme, že nás všetkých tu
veľmi ľúbiš aj Ty.

do d a 

d o - m e.

Ježiško náš maličký,
m y tá radi máme,
naše verné srdiečka
do daru Ti dáme.
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Blížia sa sviatky narodenia Ježiša Krista. Az
da si kladiem otázku: "Aké budú tie tohoročné?"
Aby sme ich strávili čo najpríjemnejšie, začína
me myslieť na darčeky pre našich blízkych,
upratujeme naše domy, gazdinky vyťahujú re
cepty nových koláčov. To všetko je potrebné.
Skúsme sa avšak v tejto príprave zamyslieť nad
tým, z akého dôvodu to všetko robíme? Aká je
naša intencia? Aby si mohol každý dať úprimnú
odpoveď na tieto otázky, zamyslíme sa nad tým,
čo je podstatou Vianoc.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami. (Jn 1,14a)
Ježiš prijal lúdskú prirodzenosť, prirodzenosť
sluhu (por. Flp 2,7)^ aby skrze vtelenie uzdravil
našu prirodzenosť. Človek, stvorený na Boží ob
raz, zhrešil, odvrátil sa od svojho Stvoriteľa, čím
sparalizoval svoj vzťah k Bohu. V dejinách ľudstva
sa snažil rôznymi spôsobmi priblížiť k Bohu: rôz
nymi zápalnými obeťami, či svojím úsilím. Ľudský
vzťah ostáva avšak aj naďalej neuzdravený.
Isaak Newton raz povedal: "Vo svojom živote
som sa naučil dve velké veci: že som velký hrieš
nik a že Ježiš Kristus je ešte väčší Spasiteľ."
Pretože sme hriešni, Boh prijal ľudskú priro
dzenosť, aby obnovil vzťah s Bohom, ktorý bol
skrze hriech narušený u každého z nás - uchopil
nás uschopnil nás kontaktovať s Bohom. Boh sa
teda rodí pre mňa, pre teba. Urobil to kvôli
každému jednému z nás. Preto svätý Irenej
hovorí: "Boh sa stal človekom, aby sa človek
mohol stať Bohom." Aby však tieto slová boli
pravdivé, je potrebné si dať odpoveď na jednu
otázku: Potrebujem Ježiša vo svojom živote?"
Priblížilo sa Božie kráľovstvo (por. Mk 1,15),
ktoré je vo vašich srdciach.
Ježiš sa chce tak, ako mnohokrát predtým,
narodiť v mojom srdci. Zaiste si povieme, že sa
narodil v Betleheme pred dvoma tisícročiami.
Tam ho už dnes nenájdeme. Nehľadajme ho
nikde, než vo svojom srdci. Tu sa chce dnes
narodiť. V pravde si uznajme svoju situáciu, svoj
hriech, svoju slabosť, svoju chorobu duše, svoju
potrebu pomoci. "Lebo naša chorá prirodzenosť
potrebovala lekára, padlý človek potreboval nie
koho, kto by ho pozdvihol, ten, ktorý stratil svoj
život potreboval toho, kto by ho oživil (svätý
Gregor z Nissy). Emanuel - Boh s nami, sa chce
nasťahovať a prebývať v tebe, aby ťa mohol
ovládnuť ako Kráľ a Pán. Môžeš si aj toho roku
vybrať jednu z dvoch možností: buď prijmeš
narodenie počatého Božieho Syna vo svojom
živote, alebo vykonáš tak populárny čin v dneš
nom svete, akým je aborcia.
Privítajme Ježiša v deň jeho narodenia v našich
srdciach tak, ako nám radí matka Tereza z Kalka
ty: "Modlime sa, aby sme v deň Božieho narode
nia mohli privítať Ježiša nie chladným srdcom,
ako betlehemské jasle, ale srdcom plným lásky a
pokory, srdcom rozpáleným láskou k blížnym."
Mikuláš TRESSA, CSsR
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Poklady pod snehom
Patrícia M. <§t John
Bol štedrý večer a Danymu bolo päť rokov.
Bol to pre neho slávny deň, pretože po prvý
krát mohol, ako už dosť velký chlapec, ísť s
Anettou do chrámu pozrieť sa na vianočný
stromček.
Teraz sedel v postielke a pil z misky zemia
kovú polievku. Len zlatovlasá hlavička mu
vykukovala spod obrovskej páperovej pri
krývky, ktorá bola takmer tak tučná ako širo
ká. Anetta sedela vedľa neho a v ruke držala
lesklého perníkového medvedíka.
"Je mi ľúto, Dany" - povedala rozhodne,
"ale nemôžeš ho mať pri sebe v postielke.
Ráno by bol na kúsky rozlámaný. Pozri! Po
stavím ho na kredenec a v noci, keď bude
svietiť mesiac, ho uvidíš."
Dany sa chcel brániť, ale zmenil svoj úmy
sel a ústa, ktoré už otvoril, si radšej naplnil
zemiakovou polievkou. Bolo síce nerozumné
od jeho sestry, že nechce dovoliť, aby stískal
medvedíka celú noc, ale konečne je tu ešte
mnoho iných vecí, ktoré ho môžu obšťastniť.
Dany bol od chvíle, keď ráno otvoril oči, až do
okamžiku, keď ich večer za
vrel, neustále šťastný. Dnes
obzvlášť mal radosť. Veď po
čul zvoniť zvony, videl žiariaci
strom a bol za svitu hviezd
vonku v snehu. Podal Anette
prázdnu misku a skrčil sa pod
páperovú prikrývku.
"Myslíš" - pýtal sa dôverči
vo, "že mi vianočný otecko
dá niečo do topánky, keď ju
položím na okenný rám?"
Anettu táto otázka takmer
vyľakala a divila sa, kde len
také niečo počul. Veď pred
sa vo Švajčiarsku ľudia ne
poznajú "vianočného otec
ka" ako v Anglicku.
Švajčiarske deti dostanú
na štedrý večer len vianoč
ného medvedíka zo stromčeka a na Silvestra
darčeky od príbuzných.
Na Božie narodenie idú do chrámu a majú
slávnostný obed. Je tam však len málo detí,
ktoré dostanú taký darček.
"Rozprávajú, že príde na saniach, ťahaný
mi sobmi a že dobrým deťom dá do čižmičky
darček", pokračoval Dany.
"Som tiež dobrý, Anetta?"
"Áno, si veľmi dobrý chlapec, odvetila Anet
ta a pobozkala ho. "Avšak darček od "vianoč
ného otecka" nedostaneš, pretože on
chodieva iba k bohatým chlapčekom”.
"A či nie som bohatý chlapec?" - pýtal sa
Dany. Myslel, že má tolko, že si ani viac
nemôže priať.
"Nie si", povedala dôrazne Anetta. "Sme
chudobní. Otecko musí ťažko pracovať a ba
bička i ja musíme neustále zašívať tvoje šaty,
pretože si nemôžeme dovoliť kúpiť ti nové."
Dany sa veselo zasmial. "Nevadí mi to, že
som chudobný" - povedal pyšne. "Páči sa mi

to, a teraz mi Anetta rozprávaj. Hovor mi o
Vianociach a o tom malom dieťatku, tiež o
kravičkách a o tej velkej žiariacej hviezde".
Anetta teda rozprávala a Dany, ktorý mal
už spať, poslúchal s očami široko otvorenými.
Ja by som bol radšej spal na sene než v
hostinci, riekol, keď skončila. Rád by som
spal so sedmíkráskou, myslím, že by to bola
zábava". Anetta pokrútila hlavou "nebol by si
rád" - povedala. "Iste nie v zime a bez prikrýv
ky. Bolo by ti veľmi chladno a túžil by si po
teplej postielke. Bolo to od nich kruté, keď
povedali, že nemajú miesto pre nové dieťat
ko. Iste to mohli nejako zariadiť." Kukučka na
hodinách odkúkala. Anetta vyskočila a pove
dala: "Už musíš spať Dany a ja musím uvariť
pre otecka čokoládu".
Pobozkala ho, dobre zabalila, zhasla svetlo
a odišla. Dany však nezaspal. Miesto toho
hľadel do tmy a usilovne premýšľal. Nebol
chamtivým chlapcom. Musel však myslieť na
to, že keby náhodou predsa len "vianočný
otecko" prišiel k ich domu, iste by mu bolo
veľmi ľúto, že ho nikto nečakal. Samozrejme
je to veľmi nepravdepodobné, žeby prišiel,

veď predsa Dany je len chudobné dieťa, ale
čo, keby predsa len prišiel? A konečne niko
mu neublíži, keď vystrčí von svoje domácke
papučky i keď v nich ráno nič nebude.
Mohol by ich položiť pred zadné domové
dvere na sneh medzi kuchyňu a senník. Je
samozrejme veľmi nepravdepodobné, že ich
tam "vianočný otecko" zhliadne, ale čo keby
predsa! Môže to skúsiť. Dany sa rozhodol.
Vyliezol z postielky a šiel opatrne po špičkách
cez izbu, potom dole po schodoch. Šiel bosý,
aby ho nikto nepočul a v ruke držal malú
červenú papučku, vo vnútri vyloženú zajačou
kožušinkou. Otec zastrelil králika a Anetta mu
urobila domáce papučky. Dany myslel, že
papučka by mohla upútať zrak vianočného
"vianočného otecka". S námahou zdvihol veľ
kú drevenú závoru, ktorá otvárala kuchynské
dvere. Musel si stúpiť na stoličku, aby sa mu
to podarilo. Na okamžik pozrel na trblietajúci
sneh a na žiarivé hviezdy. Potom ho ovial
(Pokračovanie na str. 11)
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(Pokačovanie zo str. 10)

ostrý mrazivý vzduch a takmer mu vyrazil
dych. Postavil papučku na chodník a ako
najrýchlejšie mohol zatvoril opäť dvere.
S ľahkým srdcom potom vliezol do postieľ
ky, strčil sa do kĺbka pod pokrývku a nos
schoval do vankúša. S Anettou sa pomodlil
ešte prv, ako ho uložila k spánku a teraz už
len poprosil: "Prosím, milý Bože" - šepkal "povedz vianočnému oteckovi, aby išiel so
svojimi sobami okolo nás a daj, aby uvidel
moju červenú domácu papučku, povedz mu,
aby do nich položil nejaký malý darček, i keď
som len chudobný chlapec".
Potom zmizla všetka jeho zlá nálada. Zaspal
a snívalo sa mu o staručkom pánovi v červe
nom plášti, ako ide po snehu a zvončeky jeho
sobov veselo vyzváňajú.
Zobudil sa veľmi zavčasu a prvé, na čo si
spomenul, bola jeho červená papučka. Bolo
to niečo tak vzrušujúce, že
-----------------srdiečko mu poplašene tĺk
lo. Vystrčil hlavičku a díval
A
sa, či Anetta spí. Tá doteraz
U
tvrdo spala a jej svetlé vlasy
boli rozprestrené po vankú
ši. Dany si myslel, že je polj íH
noc. Ba, bol o tom pevne
presvedčený, keď tu zrazu
počul otca, ako dole v ku___________
chyni robí maslo. Je teda
Božie narodenie a musí sa
poponáhľať dolu, aby bol pri dverách skôr,
než ich otec otvorí a nájde tam jeho darček.
Dany totiž čakal, že aj on niečo dostane.
Vykradol sa ticho z izby bez toho, aby zo
budil Anettu a vkĺzol do kuchyne, kde otec
pripravoval maslo. Ani si ho nevšimol. Zrazu
len pocítil, ako dve paže objali jeho nohy a
keď pozrel dole, uvidel ružovú tvár a veselé
oči svojho strapatého synčeka.
Bol tu už "vianočný otecko"? - spýtal sa
Dany. Bolo predsa isté, že keď otecko išiel
tak neskoro spať a tak zavčasu vstával, určite
počul zvončeky a škrípanie podkov na snehu.
"Vianočný otecko" - opakoval otec zmäte
ne. "Nie, nezastavil sa tu. Bývame príliš vyso
ko v horách".
Dany však pokrútil hlavou "nie, nebývame",
povedal netrpezlivo. "Jeho soby sa dostanú
všade a myslím, že sl spal a nepočul si ho.
Otvor mi dvere, otecko, či mi tam predsa len
nenechal nejaký darček?!"
Otec lútoval, že to nevedel skôr. Bol by na
prah položil čokoládovú tyčinku. Mrzelo ho, že
chlapec bude sklamaný. Musel však otvoriť
dvere, aby mohol odkotúľať maslenicu k stajni.
Zdvihol teda závoru a v okamžiku mu Dany
prekĺzol pomedzi nohy, ako netrpezlivý zajačik
a hneď kľačal v snehu pri svojej papučke. Tu
divoko a vzrušene vykríkol. Chytil do náručia
svoju domácu papučku a bežal do izby.
Stal sa zázrak! "Vianočný otecko" mu ne
chal darček. Za celých päť rokov svojho
šťastného života Dany ešte ani raz nedostal
taký pekný darček ako teraz.
Veď v kožušinke jeho červenej papučky
ležala stočená biela mačička s modrými oč
kami a jedinou čiernou škvrnou na nose. Bolo
to slabučké mačiatko, takmer mŕtve zimou a
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hladom a nebyť zajačej kožušinky v papučke,
iste by už bolo zamrzlo.
Takto však dosiaľ slabúnko dýchalo a Danyho otec zabudol na maslenicu, pokľakol v
kuchyni na zem vedľa svojho syna a budil
mačiatko k životu. Najprv ho zabalil do kúska
nahriateho panelu a položil vedľa teplej pece.
Potom ohrial na panvici mlieko a nakŕmil ho
lyžičkou, pretože bolo príliš zoslabnuté, než
aby mohlo samo stať. Spočiatku prskalo a
pilo len po kvapkách, ale za chvíľu vystrčilo
maličký ružový jazýček a jeho kalné modré
očká sa rozjasnili a prejavili záujem. Potom
asi po piatich minútach zavrtelo chvostíkom a
ľahlo si. Konečne, keď sa už dosť najedlo,
schúlilo sa do kĺbka a spokojne priadlo.
Po celú tú dobu Dany a otec neprehovorili
ani slovo, pretože sa celkom sústredili na
svoje počínanie. Teraz však, keď ich práca
bola úspešne ukončená, sadli si a popozerali
------------------jeden na druhého. Danyho
-----------------tvárička mala farbu vlčích
úg
makov a jeho oči žiarili ako
tn m ŕ
hviezdy.
iH K
"Vedel som, že príde"flg r
šepkal. "Ani som však netušil, že mi prinesie taký krásjj^ g g f r
ny dar. Je to ten najkrajší
k KCR
dar, aký som kedy v živote
^
dostal. Ako ho mám volať,
otecko?"
Bolo by najlepšie, keby si
mačiatko volal Klaus (Nikolas - Mikuláš), po
vianočnom svätcovi, povedal otec a hľadel
zvedavo akýmsi novým pocitom vážnosti na
Danyho. Naozaj sa zdalo, že je to zázrak.
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Ako vznikli
sviatky Vianoc
(Pokračovanie zo str. 7)

Anetta si všetko ľahko vysvetlila. Mala už
jedenásť rokov, a neverila na "vianočného
otecka". Verila však vo vianočných anjelov, a
také čisté biele mačiatko iste prišlo priamo z
neba. Sadla si na podlahu a vzala si na klin
Danyho aj mačiatko - a tak ich našla stará
mať, keď o hodinu vošla do kuchyne očaká
vajúc, že na stole bude pre ňu pripravený
hrnček horúcej vianočnej kávy.

presvedčia, aká bola ťažká cesta, ktorú si
muselo kresťanstvo prebiť. Ešte v 6. storočí
boli nútení kazatelia bojovať proti pohan
ským zvykom, ktoré boli spojené s týmto
sviatkom. Ale aj kresťania, zvyknutí na svia
tok Zjavenia Pána, nemali veľkú ochotu pri
jať rímsku inováciu. V Antiochii, veľký
kazateľ Ján Zlatoústy, obetuje svoju autoritu
na to, aby presvedčil veriacich, že 25. de
cember je ozajstným sviatkom Narodenia
Pána. V Konštantinopole zaviedol ten svia
tok trocha skôr, okolo roku 397, veľký reč
ník a teológ Gregor Naziánsky. Egypt ho
prijal až po Efezskom koncile (431), aj to s
veľkými obavami. V Jeruzaleme bezvýsled
ne nahováral k sláveniu tohto sviatku sv. Hieroným. Jeho rétorika sa ukázala neúčinná, lebo
sviatok bol prijatý až v polovici 6. storočia a
Arménsko ho neprijalo vôbec. Zostalo vemé
svojej praxi až do dnešného času. Slávi iba
sviatok Zjavenia Pána.
Nezostavili sm e tieto fakty preto, aby
sme sa chválili dôkladným vzdelaním, ale
preto, aby sm e si pripom enuli niekoľko
vecí. Poznali sm e "m echanizm us" vzniku
sviatkov v starovskej Cirkvi. Rodili sa
opierajúc o reflexie nad depozitom viery.
Prví kresťania, ako pam ätám e, koncentro
vali svoju pozornosť na vykúpení, a až
potom sa kvôli rôznym teologickým roz
porom
začalo
prehlbovať
ta
jom stvo
vtele
nia. Výsledkom
týchto reflexií je
vznik
sviatku
N arodenia Pána.
Podobný m echa
nizm us zapríči
nil vznik iných
sviatkov. Sláviac jednotlivé sviatky litur
gického roku, veľmi často sa koncentruje
m e na vonkajšiu form u, menej pozornosti
venujem e teologickém u obsahu a ešte m e
nej jeho histórii. Takto ochudobňujem e sa
mých seba. Skúsme prehĺbiť teologický
obsah nami sláveného sviatku Vianoc, kto
rého nosníkom je vonkajšia forma. Dejiny
sviatku poukazujú na pravdy, ktoré sú na
prvý pohľad nebadateľné. Cirkev užívala a
užíva istú, svojskú pedagogiku. Nechce zni
čiť to, čo je zakorenené v podvedomí člove
ka a čo je pre neho vzácne, mení obsah,
nemeniac vonkajšiu formu. V našom prípa
de zmenila sviatok Neporaziteľného Slnka
na sviatok Narodenia Krista - Slnka ľudstva.
Zároveň Cirkev dbala, aby sa ani čiarka ne
zmenila v Evanjeliu, a aby synkretizmus ni
kdy nezmenil učenie Evanjelia.

(Preklad - am -)

P reložil br. A nton V E R B O V S K Ý , CSsR

Nechal spiacu mačičku v Danyho opatere a
šiel do stajne. Keď tam v šere sadol na nízku
stoličku, aby podojil, oprel hlavu krave o bok a
zatiaľ, čo mlieko sa penilo v nádobke, snažil sa
nejako si to vysvetliť. Je zrejme, že mačiatko
vybehlo zo stodoly, ale zvláštne bolo to, že
našlo Danyho papučku, ktorá tam bola pripra
vená. Po chvíli otec usúdil, že to nebolo ani tak
zvláštne. Bolo predsa prirodzené, že keď Ne
beský Otec sa v štedrovečernú noc zamyslel
nad tým, čo vykonal jeho vlastný Syn, nechce
klamať na zemi dieťa, ktoré už nemalo matku.
Iste, on k vôli dieťatku, kedysi narodenému
v Betleheme riadil kroky bieleho mačiatka.
Danyho otec prestal na okamih v dojení a
ďakoval Bohu za svojho synka. Krátko na to
prišla k raňajkám do kuchyne Anetta. Zasta
vila sa a míčky udivene hľadela na Danyho v
nočnej košielke a kabátiku opatrujúceho bie
le mačiatko. Chcela sa ho na všetko spýtať,
ale ten plný strachu, aby nezobudil mačiatko,
položil prst na ústa a naznačil jej, aby bola
ticho. Potom šiel po špičkách k nej, stiahol ju
na stoličku, vyliezol jej na klin a šeptal jej do
ucha celú tú zvláštnu udalosť.
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V prvú adventnú nedeľu slúžil pápež Ján
Pavol II. vo Svätopeterskej bazilike pontifikálnu sv. omšu s novými kardinálmi za účasti
cirkevných hodnostárov, duchovenstva, dip
lomatického zboru a tisícov veriacich takmer
z celého sveta.
Na začiatku nového liturgického roku Cir
kev bdie a modlí sa v očakávaní Pánovho
príchodu, uviedol Svätý Otec v homílii, v kto
rej sa sústredil na tému adventu, a to aj v
súvislosti s vell<ým jubileom r. 2000, a s
osobitným poslaním kardinálov, ktorých vy
menoval na sobotňajšom konzistóriu. K nim
sa prihovoril slovami responzóriového žalmu
"k tebe, Pane, dvíham svoju dušu.Ukáž mi,
Pane, svoje cesty a pouč ma o svojej pravde,
lebo ty si Boh, moja spása".
Potom Ján Pavol II. spomenul príchod Bo
žieho Syna na tento svet, narodeného z
Panny Márie a zvereného do opatery sv.
Jozefovi. V tejto súvislosti pripomenul kon
čiaci sa Rok rodiny, ktorý prispel k prehĺbe
niu zmyslu pre rodinu na celom svete.
Celá Cirkev je povolaná bdieť. Ak vás,
pastierov Cirkvi, dnes rímsky biskup vyvolil
na túto velkú hodnosť, chce takto povolať
celú Cirkev, aby bdela tak, ako Kristus po
vzbudzoval svojich apoštolov.
V poludňajšom príhovore k veriacim a pút
nikom zhromaždeným na Svätopeterskom
námestí okrem iného povedal, že Cirkev v

adventnom období povzbudzuje svojich sy
nov a dcéry, aby sa s odvahou vydali na
cestu v ústrety Pánovi, ktorý nás príde na
vštíviť.
V adventnom čase, pokračoval, sme povo
laní vzdávať vďaku a chválu za velký dar
vtelenia večného Slova a za vykúpenie, a
radovať sa z milosti, že patríme k milovaným
synom, a že sme boli oslobodení od hrie
chov. V ďalšom pripomenieme že vernosť
Kristovi vyžaduje pevnú silu, a to niekedy až
po vyliatie krvi. Prítomnosť niektorých kardi
nálov z ťažko skúšaných spoločenstiev nám
pripomína Cirkev mučeníkov našich čias zdôraznil nakoniec.

Apoštolský l i s t

m m lž o M g m

m

Jána Pavla I I .

m um m

Dňa 14. novembra 1994 v tlačovom stredisku Svätej stolice kardinál Roger
Etchegaray, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj a "Cor
Unum", predstavil novinárom nový Apoštolský list Jána Pavla II. K blížiacemu
sa tretiemu tisícročiu. Svätý Otec tento dokument adresuje biskupom, kňa
zom, diakonom, rehoľníkom, rehoľníčkam a všetkým veriacim. Nový list
Svätého Otca vydali v ôsmich rečiach. Obsahuje úvodnú časť a päť kapitol.
Dve tretiny listu sa venujú duchovnej príprave na Velké jubileum roku 2000
ako medzníku kreťanstva od narodenia Ježiša Krista.
MŠ

c ô 8 íg íiiS í 5 s i S
je názov apoštolského listu pápeža Leva
XFH. Vydal ho 30. novembra 1894, v šest
nástom roku svojho pontifikátu. Apoštol
ský list hovorí o dôstojnosti východných
cirkví a potom dáva trinásť záväzných
právnych úprav, ktorými okrem iného
veľmi prísne, ale spravodlivo rieši medziobradové vzťahy, prejavujúc velké pocho
penie a starostlivosť pre potreby katolíkov
rôznych východných obradov.
Pri príležitosti centenária O rientalium dignitas, pod patronátom K ongre
gácie pre východné cirk vi, v spolupráci
s Pápežským východným inštitútom ,
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usporiadal G réckokatolícky bohoslovec
ký in štitú t v ¡Vyíregyháze sym pózium
od 2. do 5. novem bra 1994. Sym pózium
otvorili v au le m agistrátu m esta Nyíregyháze, kde účastníkov privítal miestny
gréckokatolícky biskup Dr. S. Keresztes.
Po ňom tlmočil pozdrav Svätého Otca
nuncius Svätej stolice v Budapešti Angelo
Acerbi. Napokon pozdravil účastníkov a
hostí prim átor Zoltán Mádi so želaním
plodného rokovania.
Účastníci sa oboznámili podrobne s
apoštolským listom Orientalium dignitas
na základe prednášky, ktorú predniesol

G ré c k o k a to líc k a diecézn a cha
rita d ostala ď ak o v n ý list z Ľvova.
P oď ako van ie vyslo vili za to, že
38 d e tí v o veku 6 až 12 rokov z
Ľvova a o kolia m ohlo prežiť je 
den m esiac na S lo ven sku v kres
ťanských ro d in ách Prešovskej
d iecézy. Deti boli zo so ciáln e sla
b ých, m n o h o d etn ých rodín,nie
ktoré z nich aj zd ra v o tn e postih
nuté po č e rn o byľskej katastrofe.
M esiac pob ytu v prijem nom
p ro stred í, na če s tv o m vzd uch u a
v peknej s lo ven skej prírode pri
niesli d o b ré výsled ky.
V ý b e r d etí na o zd ra v o v a cí po
byt m ala na starosti C harita g réc
ko kato líckej cirkvi na U krajine.
S p o lu p ráca s lo ven skej a ukrajin
skej g ré c k o k a to líc k e j ch arity tr
vá už d lh š í čas. N ajp rv to bolo
stretn u tie na p racovnom sem iná
ri v R akúsku , ďalej m ateriálna
p om oc p rešo vskej D CH , neskôr
sp o m ín a n ý o zd ra v o v a c í pobyt
pre deti. A ko povedal riaditeľ
DCH v P rešo ve Ing. M aroš Šatný,
n ajväčšm i o ceňu jú m ožnosť v ý 
m en y s k ú s e n o s tí z práce v tejto
oblasti. C harita na S lo ven sku má
už za seb ou n ie k o lk o ro ko v čin 
nosti, najm ä od roku 1 9 9 1 ,keď
začala zn o v a vyko návať pôvod
né p oslanie, t.j. službu ľuďom v
núdzi. A ko v y p ly n u lo z listu, ra
dosť zo s p o lu p rá c e a z m ožnosti
sp o lo č n e pom áhať v žd y prináša
d ob ré o vocie.

Carl Gerald Fürst z freiburgskej univer
zity. K uvedenej základnej prednáške sa
viazali ostatné prednášky od renomova
ných odborníkov z Pápežského východné
ho inštitútu: L. Ôrsyho, C. Šimona, B.
Petra, z Kongregácie pre východné cirkvi
C. Gugerottiho, ako aj odborníkov z uni
verzít vo Viedni, Bologni, W ashingtone,
Chevetogne a domácej v Budapešti.
Ekum enický rozm er sym pózia zabez
pečili prítom ní ortodoxní hostia z uni
verzity v Solúne a v M oskve, M edzi
pozvaným i biskupm i z okolitých krajín
bol prítom ný aj prešovský sídelný bis
kup M ons. Ján H irka na pozvanie bis
kupa Dr. K ercsztesa.
Mgr. Vojtech BOHÁČ
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Prof .

ThDr.

Tomáš

Prof. ThDr. Tomáš Špidlík, český
jezuita, je odborníkom na východnú
duchovnosť. Je emeritným profeso
rom na Pápežskom východnom in
štitúte v Ríme. Je autorom mnohých
kníh zo svojho odboru. Je veľmi ob
ľúbeným profesorom. Pravidelne sa
prihovára prostredníctvom Vatikán
skeho rozhlasu v českom vydaní a to
každý piatok. Položili sme mu niekoľ
ko otázok.

Špidlík

a

východná

nosti. Preto ma pozvali a bol som tam jeden
semester, trošku skrátený, ale bolo to veľmi
zaujímavé. Potom letné školy v Amerike a
jednotlivé prednášky tu a tam, ale Rímu som
bol stále verný.
□
Ktoré dielo, ktorú svoju knihu pova
žujete za svoje vrcholné dielo?
Teraz ma prinútili, aby som konečne na
písal zoznam svojich kníh. Články ešte ne
mám, ale knihy áno. Vyšlo ich 41, ale to sa
vie, že nie v každej je vždy niečo nové.
Myslím si však, že som robil to, k čomu ešte
o. Hausher ešte nedošiel. On preberal je d 
notlivé témy a tiež z východnej duchovnosti
o jednotlivých témach bolo dosť napísané.
Bolo potrebné urobiť jedno súhrné dielo, a
preto som začal. A je to "La spiritualita del
Oriente cristiano manuale systematiko" - je
to aj v češtine, je to aj v angličtine, vo
francúzštine a teraz to prekladajú do novej
gréčtiny, už by to malo skoro výjsť, talian
sky to vyjde opäť. Teda ide o súhrny pre
hľad o témach východnej duchovnosti,
ktoré sa potom dajú rozviesť. Druhý diel je
o modlitbe. A tretí je venovaný slovanskej
duchovnosti. Nejde o historické spracova
nie, či o osoby, to som urobil v tých popu
lárnych knihách, ale ide o hlavnú myšlienku

□ Pán profesor, ako ste sa dostali k
východnej duchovnosti?
Samozrejme, keď som bol tak dlho na Velehrade, začal som sa zaujímať o unionistické kongresy. Ale posledný impulz bol skoro
náhodný alebo Prozreteľnosťou. Keď som
prišiel do Ríma, najprv som bol vo Vatikán
skom rozhlase a potom som prešiel do Nepomucena ko Spirituál. A keďže počet
seminaristov sa zmenšoval, začal som štu
dovať na Východnom ústave, a pretože som
bol Spirituálom, zaujímal som sa predovšet
kým o duchovnosť.
Môj predchodca, otec Hausher, ktorý bol
zakladateľom katedry vý
chodnej Spirituality, mi po
vedal, že by som ho mohol
zastúpiť. Preto som začal
robiť doktorskú tézu o du
chovnosti, ale už som tomu
dal, tak povediac, iný smer.
Pretože on sa nezaoberal
slovanskou Spiritualitou a
dokonca o nej nemal ani
velkú mienku. Hovoril, že
Slovania už prišli trošku ne
skoro a že všetky duchovné
termíny už boli vyvinuté.
Mne sa to nepáčilo, pretože
Slovania niečo predsa len
mali a tak som začal svoju
tézu o slovanskej duchov
nosti. Ale potom sme sa cel
kom zhodli. Prevzal som
tiež katedru po o. Kologrivovi, ktorý tiež niečo začal.
Potom som z Nepomucena
odišiel a zakotvil som na
Východnom ústave.
Betlehem - Bazilika Narodenia Pána
□ Ako dlho prednáša
te na Pápežskom východ
slovanskej duchovnosti. Je to teda to Lídee
nom ústave a kde všade ste ešte predná
Ruse. Vyšlo to tohto roku a vo Francúzsku to
šali?
malo veľký ohlas, pretože ministerský pred
Ked som sa dostal v roku 1951 do Ríma, tri
seda Baiadure si to osobne vypýtal a Mitteroky som študoval na Východnom ústave,
rand si to vzal do nemocnice a teda možno,
rok som robil doktorskú prácu. Učiť som za
dúfajme, že sa obráti na slovanskú duchov
čal od roku 1954. V Ríme som vyše triaštynosť
ridsať rokov a vyše štyridsať rokov
prednášam. Dúfam, že v tomto roku je to už
□
Prečo vás východná duchovnosť
poslednýkrát, lebo profesor po 75 rokoch už
tak veľmi priťahuje?
nemá prednášať. No a na iných univerzitách
Viete, keď sa človek niečím zaoberá, už je
v Ríme? Samozrejme na Gregoriáne, to je
to tak, každý profesor si myslí, že ten jeho
spojené, ale dlhé roky som prednášal aj na
predmet je najdôležitejší na svete. Prečo by
Tertziáne, to je karmelitánska škola Spiritu
som mal ja robiť výnimku, Niečo na tom
ality a potom všade tam, kde ma pozvali.
predsa len je. Pozrite sa, my sme boli zara
Najzaujímavejšia pre mňa bola skúsenosť v
dení - Česi, Slováci, Poliaci - do západného
Afrike, v Kinshase, v Zaire, v bývalom bel
sveta a je to v poriadku. Bola to veľká výhoda
gickom Kongu. Niekto im tam povedal, že by
pre nás, pre kultúru a všetko ostané. Ale
bolo dobré, keby vedeli o východnej duchov
podstatu srdca máme slovanskú. A tam nás
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duchovnosť

stále niečo priťahuje. Uvedomil som si aktu
álnosť toho, práve v Afrike. Keď som mal v
Afrike prednášku o ikonách, jeden mohame
dán mi povedal, prečo k nim kresťanstvo
neprichádza v tejto východnej forme, prečo
k nim prichádza v tej francúzskej, analytickej
forme, ktorá je im cudzia. A skutočne, tam
som v tej africkej škole zažil čosi veľmi zau
jímavé, že tie slovanské a východné pojmy
sú im ďaleko bližšie. A preto v súčasnosti má
východná duchovnosť velký význam pre po
kresťančenie sveta, ktorý už nie je európsky a
je im ďaleko bližšia a je to velká tradícia, je to
velká tradícia, pretože tam sú predsa len po
jmy, ktoré si svet dobre neuvedomoval. Preto
východná duchovnosť má svoje poslanie.
□
Čo chcete povedať gréckokatolí
kom na Slovensku?
Myslím si, že práve oni majú veiké posla
nie. Pozrite sa, keď už bol tento svet tak
beznádejne rozdelený na východ a na zá
pad, vsunuli sa do týchto dvoch blokov Slo
vania. Vtedy sa stále myslelo, že kde budú
patriť, či k východu, či k západu.
V Ríme mali vtedy velkú myšlienku, že by
mohli byť mostom medzi Východom a Zápa
dom. Ale svet už bol tak rozdelený, že Slo
vania, ktorí mali byť mostom, sa rozpadli - na
východných a západných. No
a na východnom Slovensku
máme akýsi zvyšok. To zna
mená, že sú tu Slovania, ktorí
majú východný obrad a sú na
západe. Tak oni by mali byť v
slovanskom svete akýmsi
mostom. Ale musia byť verní
svojmu poslaniu a nie tak ľah
komyseľne prerábať, lebo je
to velká vec.
A druhá vec je, že keď boli
vyhláseníza patrónov Európy
sv. Cyril a Metod, mal som
možnosť o tom hovoriť v ta
lianskych seminároch. A tak
ma niekedy pozvali a dávali
mi otázku, no Cyril a Metod je
to taká sviečka na oltár svo
jich vlasných národov. Čo my
s tým máme spoločného v
Taliansku. Ja som im odpo
vedal takto. V tom starom
svete mali byť Slovania
akýmsi spojovacím Článkom
medzi Východom a Západom.
Dnes však Východ a Západ
vyzerajú ináč. Západ začína niekde od Vied
ne, alebo ak chceme od Budapešti až po
Los Angeles. Celá tá európska kultúra a
východ to sú dnes už veľké národy ázijské
a Slovania sú uprostred. Takže možno tak
ich pojem žiť v európskej kultúre a mať ešte
tradíciu východnú, že to môže mať velkú,
velkú budúcnosť. A preto hovorím, že na
východnom Slovensku by mali brať to svoje
poslanie vážne, lebo to je skutočnosť. Po
vedzme si, že Slovensko je západné, ale je
tam východná cirkev a tá by si mala byť
vedomá svojej identity a tiež študovať tak
trošku svoju tradíciu. Ja si myslím, že o to sa
málo starala, žeby vlastnú tradíciu študova
la, aby poznala dobre obrad, svoju tradíciu.
A preto im prajem, aby vydržali a niečo pek
ného urobili.
Zhováral sa o. Ján BABJAK, SJ
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N ižšie s v ä te n ia
v prešovskej
katedrále
Na sviatok Uvedenia Panny Márie do
chrámu, dňa 21. novembra, z rúk J. E.
sídelného biskupa prešovskej diecézy
Mons. Jána Hirku, prijali nižšie svätenia
štrnásti bohoslovci, poslucháči piateho
ročníka teologickej bohosloveckej fa
kulty v Prešove. Nižšie svätenia zname
najú ustanovenie pre čítanie Božieho
slova a spev pri bohoslužbách. Svätiteľ
úkonom - postriženija - udelením tonzúry prijal kandidátov do duchovného (kle
rického) stavu Prešovskej diecézy.
Nižšie svätenie je prvým stupňom kňazstva.
Odporúčame všetkých kandidátov na
kňazstvo do modlitieb veriacich.
-r-

(Pokračovanie z čísla 23)

Snim ka a. m.

Spolupráca pre dobro veriacich
Komisia cirkví pri mestskom zastupiteľ
stve v Košiciach je jedinou svojho druhu
na Slovensku. Za ojedinelým a preziera
vým návrhom vtedajšieho primátora Kopnického bol ušľachtilý zámer vytvoriť
podmienky pre duchovnú obnovu cirkvi
na území mesta a rozvoj ich kultúrnych
hodnôt a sociálno - charitatívnej činnosti
v Košiciach, to bolo hlavným argumen
tom pre vytvorenie komisie. Na spoluprá
cu s touto komisiou prijali ponuku všetky
cirkvi pôsobiace na území mesta Košíc.
Dňa 23. novembra sa v Košiciach konala
tlačová konferencia, ktorú zvolala Komi
sia cirkví, aby informovala verejnosť o
svojich zámeroch a projektoch. Z tejto
komisie sa na stretnutí zúčastnili zástup
covia cirkvi rímskokatolíckej, apoštolskej
cirkvi, evanjelickej cirkvi a.v. , židovskej
náboženskej obce, našu prešovskú die
cézu v tejto komisii zastupuje okresný
dekan Cyril Jančišln, správca farnosti
Košice. Predseda Komisie cirkví Ing. Ján
Forgáč pri magistráte Košice priniesol
komplexnú správu, zdôraznil, že komisia
chce näpomahať pri znížení kriminality a
pomôcť zdravotníctvu, má za cief vytvoriť
centrá pre liečenie toxikománie a drogo

I teraz vo vianoč
nom čase prosme v
svojich modlitbách
Božieho Syna o
kňazské i rehoľné
povolania, lebo "žat
va ¡e velká, ale ro
botníkov málo..." (Lk
10, 2).

Na snímke Damiána Saraku naši
bohoslovci zo šty
roch farností mesta
Košíc, ktorí sa pri
pravujú na kňazskú
službu na Grécko
katolíckej bohoslo
veckej fakulte v
Prešove.

vej závislosti, centrá pre starých a opus
tených, doliečovacie ústavy pre diabeti
kov, strediská pre prácu s opustenou
hlavne stredoškolskou mládežou, inter
nátne ubytovanie pre opustených a siroty
u dospievajúcej mládeže centrálnu po
moc mládeži pH správnom začlenení sa
do spoločnosti, sociálno - charitatívne
centrá, so zameraním na oblasť Ukrajiny
a Ruska, práca vo väzenských táboroch a
pod.
Členovia komisie prezentovali myšlien
ku ekumenizmu, ktorú sa darí v praxi usku
točňovať. Zároveň zdôraznili nutnosť, aby
táto komisia mohla ďalej úspešne.pokra
čovať v práci a vytýčených cieľoch.
Vyzvali novozvolené orgány mesta, aby
vytvorili podmienky pre dalšiu existenciu
komisie. Túto výzvu adresovali aj ostat
ným mestským a obecným zastupiteľ
stvám na Slovensku, aby vytvorili
podmienky na svojom území a boli nápo
mocné pre činnosť cirkví, na poli duchov
nom , kultúrnom, spoločenskom a
sociálnom. V závere Ing. Ján Forgáč vy
zval všetky politické subjekty na Sloven
sku k spolupráci pre dobro veriacich i
neveriacich občanov nášho štátu.
-r-

Terajší katedrálny chrám má tri bočné ka
plnky. Na severnej strane Kaplnku svätého
Kríža, ktorej oltárny obraz, zobrazujúci Spasi
teľa na kríži, namaľoval Jozef Miklossy. Na
južnej strane je to Kaplnka svätých apoštolov
Petra a Pavla. V nej sa nachádza aj katafalk s
telesnými ostatkami sídelného biskupa pre
šovskej diecézy Pavla Gojdiča, ktorý zomrel
ako martýr Svätej Cirkvi v roku 1960 v leopoldovskej väznici. Veriaci ich majú vo veľkej
úcte. Obe kaplnky boli k chrámu pristavené v
roku 1835. Vpravo od vchodu do chrámu je
tretia kaplnka, tzv. farská. Za jej oltárom stojí
drevená socha čiernej madony z 18. storočia.
Emailové ozdoby korún na hlavách Madony a
Božieho Syna sú prácou zlatníka Jána Szylassyho. Obraz sv. Terézie Ježiškovej je od maj
stra Mikuláša Jordána.
Na strope chrámovej lode sú štyri fresky zo
života sv. Jána Krstiteľa, dielo neznámeho ko
šického umelca z roku 1757. Maľby vo svätyni
a nedokončené maľby v lodi nad vchodmi do
bočných kaplniek pochádzajú z roku 1881 a sú
dielom Ignáca Roškoviča (1854 - 1915).
Biskup Jozef Gaganec prispôsobil chrám
byzantskej liturgii. Dal postaviť ikonostas a
oltár. Ikonostas vyhotovili sochár Juraj Ro
mán a maliar Albert Fikas z Viedne v roku
1846. Autormi obrazov boli umelci gréckoka
tolíckeho biskupstva - Jozef Miklossy (1792 1841) a Michal Mankovivics (1785 - 1853).
Kazateľnica je z 18. storočia. Olejomaľba na
nej, znázorňujúca Krista - rozsievača, je die
lom majstra Mikuláša Jordána, ktorý namaľo
val aj nástenný obraz medzi kazatelhicou a
ikonostasom. Predstavuje stretnutie starca Simeona so Synom Božím.
Pod chrámom je rozsiahla krypta, v ktorej sú
pochované mnohé osobnosti cirkevného života.
V rokoch 1977 - 1980 sa uskutočnila gene
rálna renovácia katedrálneho chrámu, na ktorú
prispeli veriaci zo všetkých farností diecézy.
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo
vzniklo na základe nariadenia kráľa Františka
I. 3. novembra 1815 vyčlenením z užhorodského biskupstva. Jeho zriadenie potvrdil pa
novník 29. septembra 1818. Prvým prešov
ským biskupom bol Gregor Tarkovič (1821 1841). Ďalšími biskupmi, ktorí doteraz stáli na
čele prešovskej diecézy, boli:
Jozef Gaganec 1842 - 1875
Mikuláš Tóth 1876- 1882
Ján Valyi 1883 - 1911
Štefan Novák 1913 - 1918
Mikuláš Rusnák 1918 - 1922 - kapitulný
vikár
Dionýz Njarady 1922 - 1927 - ap. adminis
trátor
Pavol Gojdič 1926 - 1960
Bažil Hopko 1947 - 1976 - pomocný biskup
Ján Hirka, od r. 1969 ako ordinár s právomo
cami sídelného biskupa, od roku 1990 ako
sídelný biskup
Milan Chautur 1992 - pomocný biskup
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Milana Chautura, CSsR, a pomocného biskupa z Užhorodu
Mons.JozefaHolováča.
Počas dvoch večerov 1 1 . - 1 2 . novembra sa predstavilo 12
zborov, ktoré poslucháčov nadchli krásou východných spevov z
byzantskej klenotnice. Ako prvý sa na festivale predstavil spe
vokol pri gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krs
titeľa v Prešove pod vedením dirigenta p. Gabriela Miroššaya
a p. Františka Šestáka. Z ďalších zborov tu vystúpili Arménsky
komorný zbor z Moskvy, dievčenský zbor z Užhorodu, komor
ný zmiešaný zbor Pryčasťa - Černihov, gréckokatolícky chrá
mový zbor z Bratislavy, zbor O. A. Vološina z Užhorodu, Zbor
sv. Cyrila a Metoda z Košíc, mládežnícky zbor z Lvova, mieša
ný zbor ANTEJ - Ľvov, detský spevácky zbor MAGNÓLIA zo
Sobraniec, komorný zbor "LEGENDA", drohobyč a známy
chlapčenský zbor DUDARYK Lvov, Ukrajina.
-rKomorný miešaný zbor PRYČASŤA - Černihov

( t f edzinárodný festival gréckokatolíckych speváckych
JVL zborov si za krátky čas svojej existencie získal svoje
trvalé miesto v jednej z najkrajších a srdcu najbližších oblastí
rozvíjania kultúrneho dedič- stva našich otcov, ktorou sú bezpo
chyby spevy východného obradu. V nich sa ako pupočná šnúra
spájajúcanásscyrilometodskoutradícioutiahnestarosloviensky
jazyk, ktorý našich predkov v rannej histórii vzniku našej prvej
štátnosti zaradil medzi popredné kultúrne národy Európy. Na
piatich festivaloch, vrátane tohtoročného, účinkovalo spolu 28
speváckych zborov z domova a zo zahraničia. Boli to zbory
rôzneho zloženia - detské, dievčenské, chlapčenské, žen
ské, mužské a miešané. Počas všetkých festivalov zaznelo
280 liturgických piesní a duchovných skladieb 75 skladate
ľov od 4. storočia n.l. až po súčasnosť. Tohtoročná festiva
lová prehliadka začala 11. novembra po prvýkrát v
nádherne vynovenom stánku štátneho divadla v Košiciach.
V úvode tohoto podujatia vzácnych hostí privítala PhDr. Nina
Rašijová, riaditeľka ŠD Košice, sídelného biskupa Prešov
skej diecézy Mons. Jána Hirku, pomocného biskupa Mons.

V dňoch 25. a 26. októbra 1994 sa konal v Nitre pod
záštitou Vysokej školy pedagogickej v spolupráci s Minister
stvom kultúry, Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny a
Kultúrnym združením Rómov Slovenska Medzinárodný se
minár o rómskéj rodine v Slovenskej republike. Komisiu pre
pastoráciu Rómov pri BKS zastupovali - sestra Atanázia,
OSBM, a František Hanobik, poslucháč 5. ročníka Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulty UPJŠ v Prešove.
Tematické okruhy konferencie boli:
Tradícia a pôvod Rómov - sociologický aspekt
Vplyvy pôsobiace na róm sku rodinu
Vztahy v rómskej rodine, výchova, vzdelanie

Sestra Atanázia tlmočila pozdrav konferencii od otca bis
kupa Mons. Bernarda Bobera, zodpovedného za pastorá
ciu Rómov pri BKS.
K svojmu vystúpeniu náš bohoslovec František Hanobik
nám povedal:
Môj príspevok mal názov - R óm ske rodiny v ohrození.
Dnešnú rómsku rodinu som rozdelil do troch kategórií:
1. Róm ska rodina žijúca v m estách
2. Róm ska rodina žijúca na vidieku
3. Róm ska rodina žijúca v osade

Gréckokatolícky spevácky zbor o. A. Vološina pôsobiaci p ri kated
rálnom chráme v Užhorode. Záber je z účinkovania tohto zboru
počas slávnostnej si/, liturgie v prešovskej katedrále na záver me
dzinárodného festivalu , ktorý sa uskutočnil v košickom Štátnom
divadle.
Snímky a. m.

K aždú z tých to kateg ó rií som ro zo bral z hľadiska pô
sobenia n egatívnych v p ly v o v d n e š k a a záro veň s n ávr
hom na riešenie vo vzťahu C irkev, štát, rodina, škola.
V š etky tieto zlo žk y m u sia p ôsobiť h arm o n icky, hlavne
vo vých ovn o m procese a d u c h o v n e j o blasti. C irk ev so
svojim i skúsenosťam i m ôže v ych o vať ľudí sch op n ých
obetavo pracovať v oblasti d uch o vn ej v ý c h o v y a vzd e
lania a štát je p ovin ný vytvárať ta k é záko n y, ab y sa tieto
zlo žky dali zosúladiť. Aj u o statn ých ľudí, žijú cich v
blízkosti R óm ov, sú často pred sud ky, ktoré m nohokrát
nem ajú ani o p o d statn en ie tých osadách , kde vstúpilo
Evanjelium , m en í sa živo t R óm ov, no to je p ro ces d lh o 
dobý, vyžad ujú ci si trpezlivo sť a p o ro zu m en ie. P ros
triedky, in vesto van é do v ý c h o v y , sa v ra c a jú až po
dlhých rokoch, no veľm i boh ato zú ro čené. Výchova ne
sm ie ísť cestou represie ale prevencie.

Na záver vystúpenia bol premietnutý videozáznam o čin
nosti v Cirkvi medzi Rómami, ktorý sa stretol s velkým
úspechom a ocenením.
Je potrebné, aby sa zástupcovia Cirkvi zúčastňovali
takýchto konferencií, kde sa poukázalo hlavne na to, že
Cirkev nerobí rozdiely, ale každý človek je pre druhého
bratom a bratia sa majú spravidla radi.
František HANOBIK
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(K vystúpeniu Zboru sv. Romana Sladkopevca)
S finančným príspevkom štátneho fondu kultúry Pro
Slovakia usporiadalo mesto Košice v dňoch 13.-20.
novembra už V. ročník festivalu sakrálneho umenia.
Počas jedného týždňa mali návštevníci festivalu mož
nosť zhliadnuť viacero zaujímavých podujatí z duchov
nej tvorby
(spevácke
koncerty,
seminár o
gregoriánskom speve, vernisáž výstavy - Vincent
Hložník) a účasť na svätých bohoslužbách katolíckych
a evanjelickej cirkvi. Festival, ktorý mal v tomto roku
medzinárodný rámec, začal v dome umenia koncer
tom bohoslovcov z Prešova, Spišskej Kapituly,
SCHOLA GREGORIÁNSKA z Krakowa a CANTEMUS Knabenchor z Nyíregyházy. V jeho úvode priví
tali vzácnych hostí - sídelného biskupa košického Mons.
Alojza Tkáča, jeho pomocného biskupa Mons. Bernarda
Bobera, rektora Kňazského seminára v Prešove Mgr.
Františka Pudho a ďalších vzácnych hostí. Festival
otvoril primátor mesta Košíc RNDr. Rudolf Bauer.
Gréckokatolícky seminárny Zbor sv. Romana Slad
kopevca z Prešova po prvýkrát viedol na tomto festi
vale dirigent Pavol Vasiľ. Zbor sa predstavil jednou z
najstarších modlitieb východnej cirkvi k Najsvätejšej
Trojici Trisvjatoje, ďalej zaspieval krátky výber z Liturgie sv. apoštola
Jakuba, prvého jeruzalemského patriarchu, ktorá sa slávila už v
prvokresťanských spoločenstvách. Oslavu nášho Boha nádherne
vyjadrili v cherubínskom hymnuse a zvlášť vo velkolepej hymnickej
skladbe východnej cirkvi Akatist.( Akatist sa skladá z 13 piesní, zbor
zaspieval prvú z nich), ktorá svojou krásou a duchovnou hĺbkou patrí
určite medzi najvznešenejšie oslavy Bohorodičky. Svoje vystúpenie
Zbor sv. Romana Sladkopevca zakončil hymnusom, modlitbou zvelebovania Presvätej Bohorodičky - Dostojno jest.
Vystúpenie prešovských bohoslovcov v košickom dome umenia
dňa 13. novembra možno považovať za jedinečné a vzorne reprezen
tujúce našu prešovskú diecézu. Pri tejto nevšednej a vzácnej príleži
tosti vystúpenia prešovského seminárneho zboru na festivale
sakrálneho umenia v Košiciach sme sa porozprávali s jeho dirigen
tom pánom Pavlom Vasiľom.
□
Vystúpenie prešovského seminárneho zboru zanechalo na
V. ročníku u jeho poslucháčov veľmi dobrý dojem. Ako sme sa
dozvedeli,zbor pod vaším vedením spieva necelé dva mesiace.
Kedy začali vaše prvé kontakty a kto bol iniciátorom tejto myš
lienky?
Prvé kontakty s týmto zborom začali v apríli tohto roku z iniciatívy

Na zábere je oslávenkyňa Katarína Pallaiová , blahoželá jej duchovný otec z Novej
Bodvy - Chorvátov

pomocného biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR, keď sme sa roz
právali o kvalite nahrávky svätej liturgie v podaní semináristov v prešov
skom rozhlasovom štúdiu. Tu vznikla otázka, ako by sa dala zlepšiť
kvalita spevu. Ako profesionálny dirigent som vyslovil myšlienku, že by
sa dalo urobiť veľa, ak by bola možnosť pracovať na hlasovej výchove
v zbore. A tak to vlastne začali prvé nácviky s hlasovou výchovou.
O Gréckokatolícky seminárny zbor nesie vo svojom názve
meno svätého Romana Sladkopevca. Meno tohoto svätca je
všeobecne dosť neznáme, kto dal zboru tento názov a prečo ?
Pre krátkosť našej spolupráce som nemal čas vniknúť do týchto
detailov. Ťažisko našej práce spočívalo na príprave tohto vystúpenia.
Názov sa mi páči, avšak viac o tom by mohli povedať sami študentiseminaristi alebo pán rektor.
□
Spevy východnej cirkvi sú klenotom celej katolíckej cirkvi.
Repertoár zboru vychádza z prezentácie východných liturgic
kých spevov. Kedy vznikol tento seminárny zbor, kolko má
členov a okrem predvedených skladieb, aké má vo svojom re
pertoári?
Repertoár je ešte malý, ako aj čas existencie zboru, ale seminaristi
pracujú usilovne. Veľmi si cením aj to, že skupina študentov samostat
ne nacvičila dve skladby, ktoré zazneli aj v Košiciach s velkým úspe
chom. Teraz zbor nacvičuje ďalšie
skladby. V tomto zložení ( viac
ako 50 členov) zbor pracuje dva
mesiace, teda od 26 septembra.
“TK cC á ¿ ¿ ó w u xá ť u- @ /tw v < ífo c &
Avšak tento zbor v počte asi 30
Milú slávnosť prežila farnosť Chorváty v nedeľu,
študentov pracoval už predtým,
dňa 23. októbra, keď Katarína Pallaiová, narode
ale nepravidelne pár rokov. Prená v roku 1894, oslavovala svoje sté narodeniny.
domnou so zborom pracovali
Slávnosť sa začínala o 10.00 hodine ďakov
študenti-seminaristi Pavol Barnou svätou liturgiou, na ktorej sa zúčastnili prí
zák a Milan Lach. Zbor vystupo
buzní a veriaci z farnosti.
val aj na minulých ročníkoch
Otec duchovný počas slávnostnej svätej litur
festivalu sakrálneho umenia v
gie poukázal na vieru a milosť Božiu, s ktorými
Košiciach.
spolupracovala naša oslávenkyňa. Veď bez vie
O Kedy najbližšie budeme
ry a bez milosti Božej nemôžeme žiť. Po ďakov
môcť Zbor sv. Romana Sladko
nej svätej liturgii pod vedením duchovného otca
pevca počut á kde?
pozdravili oslávenkyňu deti a členovia farskej a
Hlavným naším cieľom je naj
obecnej rady.
prv pripraviť kvalitný program a
Medzi gratulantami bola aj dcéra oslávenkyne
až potom uvažovať o ďalších vy
81 ročná Rozália.
stúpeniach. Veď my sme ešte len
Naša oslávenkyňa sa teší dobrému zdraviu.
v začiatkoch. Avšak chcem zo
Do ďalších rokov jej prajeme hojnosť Božieho
študentov vychovať zbor, ktorý
požehnania.
by o niekolko rokov zodpovedal
úrovni vysokej školy.
Gréckokatolícky farský úrad, Chorváty
Zhováral sa: A. MESÁROŠ
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Počas misijného mesiaca - októbra, sme
mali možnosť privítať v Starej Ľubovni pát
ra Juraja Vojenčiaka, SVD, ktorý 42 rokov
pôsobil ako misionár v Indonézii. Teraz je
riaditeľom Pápežských misijných diel na
Slovensku.
Neuveriteľne plodný život tohoto vzác
neho človeka priviedol do katolíckej Cirkvi
ešte neuveriteľnejší počet nových kresťa
nov hlavne z ostrova Flores. Pokrstil 30
000 ľudí (do 20 000 detí 10 000 dospe
lých). Požehnal 3 600 mladomanželov, ot
voril 56 ľudových škôl, 2 stredné školy, 1
gymnázium, 1 hospodársku školu, umož
nil otvoriť technickú školu, školu pre do
mácnosť, školu pre murárov a stolárov, z
ktorej zatiaľ vyšlo 364 majstrov vybave
ných potrebným náradím. Postavil desiat
ky škôl a kaplniek, 2 farské kostoly, 13
železobetónových kostolíkov a do 400
obytných domov. Postaral sa počas velkého hladu (1978) o 150 ton ryže pre hladu
júcich. Dostal pozemok 46 ha pre seminár
Pia XII. v Kisole. Postaral sa o seminár
Jána Pavla II.... Venoval sa prekladateľ
skej činnosti, hľadal a našiel vodu pre 15
studní. Učil, prehlboval vieru... Nedá sa
spomenúť všetko a azda pridám ešte, že
bol pre ostrovanov aj lekárom a s úspe
chom bez infekcií trhal zuby.
Keď prišiel ako mladučký misionár na
ostrov Flores nepoznal jazyk domorodcov.
Postupne ho to však naučili deti. Vždy dbal
na slová Svätého Otca, ktorý im pri odcho
de pripomínal, aby dbal na výchovu no
vých, domorodých kňazov. On skutočne
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dbal, aj keď si od kolonizátorov často vy
počul poznámku: "Z tých opíc nič nebu
de!". Nemali pravdu. Dnes je Slovák P. J.
Vojenčiak právom hrdý na domorodého
biskupa Mgr. Eduarda Sangsuma. A pred
42 rokmi? Domorodý kmeň bol stopercent
ne analfabetným a pohanský.
T ento rok prišiel na Slovensko domorodý
biskup poďakovať za šiestich slovenských
misionárov, vďaka ktorým je 90% obyvate
ľov ostrova Flores už kresťanmi - katolíkmi.
Poďakoval sa obyvateľom Lendaku za
zvony.
Nemal to páter Vojenčiak v živote jedno
duché. Na ostrove mu hrozilo dokonca
ukrižovanie. Raz sa mu stalo, že v horli
vosti, neuvedomujúc si následky, zahnal
obyvateľov, ktorí išli obetovať ošípanú po
hanským bohom a predkom vo viere, že sa
konečne po troch mesiacoch rozprší. "Ne
robte to, ja budem mať svätú omšu a dážď
príde". Uverili mu a vrátili sa. Čo však pre
žil do rána na kolenách a v modlitbách, to
si sotva dokážeme predstaviť. Najprv však
musel preputovať 11 km, aby sľúbenú svä
tú omšu odslúžil. Nesmierne ukonaný a
umodlený zaspal. Na nebi ani jediný mráčik, samá hviezdička a ráno o piatej ho
prebudil dážď. Už 30 rokov na to na ostro
ve spomínajú. Samozrejme, že mu dážď
priniesol aj patričnú autoritu a obdiv.
Chudoba na ostrove bola nesmierna. Zo
začiatku deti pristupovali k prvému sväté
mu prijímaniu odeté iba v milosti Božej.
Mnoho rôznych zážitkov porozprával
otec misionár Vojenčiak aj deťom na ZŠ

Štedrý večer na Osturni
Štedrý večer v Osturni začína o 18.00
hodine slávnostným vyzváňaním všet
kých zvonov.
Pán domu počas hlaholu zvonov
donesie k štedrovečerném u stolu všet
ko, čo sa urodilo na p o li a k tomu aj
slamu z obilia. K e ď vojde do izby, vinšuje domácim šťastné a veselé, p o 
žehnané vianočné sviatky, bohatú
úrodu a aby každý v dome bol zdravý
po celý rok, aby peniaze nikdy v d o 
mácnosti nechýbali a všetci sa dobre
mali.

Potom gazda zoberie chlieb - proskurku - nam áča ho do m edu a každé
m u z prítom ných dá kúsok chleba s
medom, aby všetci boli k sebe m ilí a
slad kí ako med. A ešte strúčik cesna
ku, aby boli všetci p o ce lý rok zdraví,
ako je zdravý cesnak.
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sv. Cyrila a Metoda pri besede. Tam sa
deti dozvedeli, že sa narodil v Detvianskej
Huti 19. októbra 1921. Do misijného domu
vo Viedni vstúpil v jeseni 1936. Gymná
zium absolvolal v Nitre, noviciát a filozofiu
na Zobore pri Nitre. Potom študoval v Rí
me, kde bol 2. apríla 1946 vysvätený na
kňaza, 15. januára 1950 odišiel na misie
do Indonézie aj s ďalšími troma misionár
mi. Dvaja odišli na ostrov Timor a on s P.
Kližanom na ostrov Flores. Bol tam 2 roky
kaplánom, 9 rokov farárom, 8 rokov rekto
rom - dekanom v Reo a po poslednej náv
števe Slovenska 1985 bol správcom
exercičného domu Visma Arnoldus. Po
dvoch rokoch - prvým dekanom - rektorom
rozsiahleho územia - dekanátu s 10 far
nosťami. Ostrov Flores má dnes 500 000
obyvateľov. Sú z kmeňa Mangarai. Okrem
pastoračnej činnosti sa misionári usilovali
o zvýšenie ich životnej úrovne.
Páter Juraj Vojenčiak koncelebroval v
Chráme sv. Mikuláša v Starej Ľubovni svä
tú omšu. Po besede so žiakmi ZŠ svätého
Cyrila a Metoda si prezrel Chrám Matky
Ustavičnej Pomoci a potom navštívil farský
úrad v Litmanovej, kde s miestnym správ
com farnosti otcom Polykarpom hovorili na
tému zjavení Matky Božej vo svete. Sú
časný riaditeľ Pápežských misijných diel
na Slovensku absolvoval cestu na Zvir a s
prítomnými kňazmi zo Starej Ľubovne aj
laikmi, ktorí ho sprevádzali sa na Zvire
pomodlil. Potom navštívil Podolínec a zá
ver dňa 20. októbra strávil v Poprade.
Monika TANČÁKOVÁ

ňom ko n d á k Diva dnes Prešušestvennaho raždajet... Kňaz požehná prítom 
ných v dom e svätenou vodou a
požehná dom a j je h o obyvateľov. Dá
každém u p ob o z k a ť krížik. Potom koledníci odchádzajú ďalej, až kým ne
navštívia všetky dom y v dedine.

Erika MATONOKOVÁ

K eď každý z prítomných zje cesnak
a j chlieb s medom, gazda urobí každé
m u z prítomných na čelo krížik.

Po vinšovaní uloží gazda slamu pod
stôl a ovocie, orechy, jablká a iné plodi
ny dá na stôl. Do misky dá jačm eň a
ovos.

Potom si všetci sadnú k slávnostné
m u stolu, kde je pripravená večera, kto
rá pozostáva z kapustnice, v ktorej je
fazuľa, zemiaky a huby. Potom sa podá
vajú bobaľky s makom, varené sušené
slivky a pretože Štedrý deň je pôstny,
nuž sa podáva len ryba.

Potom sa pán domu prežehná, p o 
žehná všetkým prítomným a tí vstanú
a začnú spievať tropar Narodenia Spa
siteľa: Roždestvo tvoje, Christe Bože
náš - vozsija m irovi svit razuma: V nem
bo zvizdam služaščiji zvidoju učachusia - tebi klaňatisja Solncu pravdy, i
tebe viditi so vysoty Vostoka: Hospodi,
slava Tebi.

Na druhý vianočný deň po svätej
liturgii kňaz a m iništranti idú p o kolede
na voze, ktorý ťahajú kone. Na začiat
ku koledovania sa m iništranti i kňaz
spoločne pom odlia p ri prvom kríži na
začiatku dediny a začnú koledovať a
posväcovať domy. M iništranti m ajú
zvonček a spievajúc, vojdú do domu.
Spievajú tropar Roždestvo tvoje... a po

Ilustračná snímka : - am -
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S v ä tá litu r g ia p o k r a č u je ďalej n a jd ô le ž ite jšo u časťou P R E M E N E N ÍM

N ekrvavá obeť ... Ježiš K ristus cez kňaza prem ieňa chlieb a
víno n a svoje vlastné telo a krv a dáva sa veriacim . Tu je
tajom stvo Eucharistie. S yn B oží - Ježiš K ristus sa pri Eucharistii
stáva obeťou i obetujúcim .
V eriaci spievajú pieseň "T ebe pojem , tebeblahoslovim ..." (Os
pevujem e ťa, zvelebujem e ťa...). Zatiaľ čo veriaci spievajú túto
pieseň, kňaz sa m odlí, aby nám Pán zoslal Svätého D ucha a tiež
na posvätené Dary...
P osvätené D ary sú obeťou celého sveta, preto kňaz túto obeť
prináša za všetkých, predovšetkým za oslávenú C irkev, t.j. za
všetkých svätých, z vďačnosti B ohu, že ich oslávil. N ajväčšou
spom edzi svätých je P rečistá B ohorodička, preto nasleduje:
O sobitne ti prinášam e túto obetu na česť presvätej, prečistej,
preblahoslavenej, slávnej V ládkyne našej B ohorodičke a vždy
Panny M árie. A veriaci odpovedajú piesňou D ôstojné je zvele
bovať ťa, B ohorodičku...
Keď lú d spieva pieseň D ôstojné je..., kňaz spom ína trpiacu
Cirkev - to je s t tie duše, ktoré sa nachádzajú v očistci, a prosí
Boha, aby ich uvol’n il z dočasných trestov. Potom spom ína
bojujúcu C irkev, to sm e m y, ktorí žijem e tu na zemi...
Potom nasleduje príprava veriacich na prijím anie.
N asleduje jekténia, v ktorej sa vyzývajú veriaci, aby vytrvali v
m odlitbe a prosbách k B ohu. P otom nasleduje m odlitba, ktorú
nás naučil sám Ježiš K ristus "O tče náš..."
Ďalej pokračujú prípravné m odlitby pred sv. príčastím : "Jedin
svjat, jed in Hospoď, Isus C hristos..." (Ty jediný si svätý, ty
jediný si Pán, Ježiš K ristus...), pričastník a potom m odlitba
Verím Pane a vyznávam ...
Potom sa kňaz obráti sm erom k veriacim s čašou v rukách a
hovorí: S bázňou B ožou a s vierou pristúpte)
Po sv. prijím aní "Spas, Bože, ľud svoj a požehnaj dedičstvo
svoje". Toto požehnanie zobrazuje posledné požehnanie, ktoré dal
Ježiš Kristus svojim učeníkom pred svojím nanebovstúpením.
Potom veriaci spievajú pieseň "V ideli sm e svetlo pravé...".
Táto pieseň b ola preb raté zo stich ir na veľkej večierni na sviatok
Päťdesiatnice.
Potom kňaz kladie opäť čašu s posvätným i darm i na prestol,
klania sa pred nim i, b erie čašu, otáča sa k ľudu a vyhlasuje:
(Teraz i vždycky i n a veky vekov). T ieto slová označuje, že hoci
Ježiš K ristus vstúpil na nebesia, jed n ak o s nam i prebýva ako
vždy Boh. V eriaci vyjadrujú svoju vieru zborovým "Am en".
Podobne ako u čeníci oslavovali na nebo vstupujúceho S pasite
ľa, tak aj m y posledný krát sa u klaňam e pred posvätým i Darm i
a oslavujem e Spasiteľa piesňou sv. B ažila Veľkého "N ech sa
naplnia ú sta n aše chválou tvojou..."
Potom kňaz vyzýva veriacich, aby s jednoduchou mysľou
oslavovali P ána za p rijatie svätých Tajom stiev. Ide o krátku
jekténiu. P otom kňaz robí S vätám E vanjeliom kríž nad presto-

Nič nie je možné porovnať s modlitbou.
Ona i nemožné robí možným, ťažké ľahkým,
nepríjemné prijemným.
sv. Ján zlatoústy

STRANA

18

lom , označuje tým , že všetko - obeť sa splnilo. Bozkáva Evanje
lium a kladie ho n a prestol na znam enie neústalej prítom nosti
Boha na prestole.
K eď takým to spôsobom je celá B ožia L iturgia zavŕšená, kňaz
hovorí ľudu, že u ž m ôže vyjsť z chrám u "Rozíďm e sa v pokoji"
A le veriaci ešte predtým ako vyjdú z chrám u žiadajú Božie
požehnanie a preto odpovedajú: "V m ene Pánovom " T eda akoby
povedali "D obre, ale najprv nás požehnaj otče duchovný v m ene
Boha! " K ňaz im hneď vyhovie, vychádza k ním , postaví sa pred
cárske dvere a vyhlasuje za am bónu m odlitbu "Pane, žehnaj
tých, čo ti dobrorečia...". Po skončení zaam bonovej m odlitby
veriaci spievajú Bohu radostné slová proroka kráľa D ávida "Ne
ch je m eno Pánovo požehnané, od teraz až naveky"
Potom nasleduje požehnanie kňaza a zvyčajný odpust - Boho
služby. K ňaz zatvára cárske dvere a ešte pred prestolom sa modlí
slová blahoslaveného Sim eona "Teraz prepustíš ..."
V idiac, že pred nam i zatvoril cársk e dvere, si m ám e vždy
pripom ínať, že v deň súdu sa zatvoria p red nam i dvere m ilosr
denstva B ožieho, preto dokiaľ ešte m ám e čas, využívajm e všet
ky prostriedky p re našu spásu, ktoré nám daroval spasiteľ, aby
sm e sa čo najlepšie peipravili n a večnosť. Ide predovšetkým o
B ožiu Liturgiu, v ktorej sa stávam e ú častným i nekrvavej obety
a celého paschalného tajom stva Ježiša K rista od jeho vtelenia,
cez jeho život, ukrižovanie, smrť na kríži, pochovanie, vzkriesenie,
nanebovstúpenie a jeh o druhý prích o d n a konci vekov...
o. J o z a fá t, O SB M

LITURGICKÝ KALENDÁR
__________V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A .
24. decem ber - sobota,
Predvečer N arodenia Pána
Tropar: Priprav sa a vyzdob Efráta,
Sláva i teraz. Kondák: Dnes sa chystá
Panna. Prokimen: Pán mi povedal. Heb
1,1 -6 , Nech sa mu klaňajú všetci Boží
anjeli. Mt 1,18 - 23, Hľa, Panna počne a
porodí syna a dajú mu meno Emanuel.
Veľké povečerie.
25. decem ber - nedeľa,
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
Slávnosť (farba biela), Liturgia sv.
Bažila Velkého. Antifóny: Oslavovať ťa
budem. Blažený človek. Vchod: Splodil
som ťa. Tropar: Narodenie tvoje. Sláva i
teraz. Kondák: Dnes Panna. Namiesto
Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Kristu.
Prokimen: Nech sa ti klania. 1 Jn 4, 9 10,14, Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna. Lk 2, 1 - 14, Dnes sa
nám v Dávidovom meste narodil Spasi
teľ, Kristus Pán. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj, moja duša. Spev na pri
jímanie: Vyslobodenie poslal. Myrovanie.
Nasleduje voľný týždeň.
26. decem ber - pondelok, Zbor

P resvätej B oh o ro dičky a sv. Jozefa
Prikázaný sviatok (farba biela). Antifó
ny: Oslavovať ťa budem. Blažený človek.
Vchod: Poďme, pokloňme sa .... z Pan
ny narodený. Tropare: Narodenie tvoje.
Všetci anjeli. Sláva, Kondák: Útekom
cez púšť. I teraz. Dnes Panna. Svätý Bo
že. Prokimen: Nech sa ti klania. Blažený
človek. Gal 4, 4 - 7, Boh poslal svojho
Syna. Mt 2, 13 - 15, 19 - 23, Jozef vstal,
vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel
do Egypta. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj. Spev na prijímanie:
Vyslobodenie poslal. Chváľte Pána.
27. d ecem b er - utorok, sv. Štefana,
prvého m učeníka
Antifóny: vianočné. Vchod ako 26.de
cembra. Tropare: Tvoje narodenie. Prvý
mučeník. Sláva. Včera k nám. Kondák:
I teraz. Dnes Panna. Prokimen: Nech sa
ti klania. Po celej zemi. Lk 6, 8 -10, 7, 54
- 60, Štefana kameňovali a on sa modlil.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvele
buj. Spev na prijímanie: Vyslobodenie
poslal. Po celej zemi. Menlivé časti na sv.
liturgii do 31. decembra okrem čítaní: A n
tifóny: Oslavovať ťa budem. Blažený člo

Vážení a milí naši čitatelia,
vo chvíli keď večer dotýka sa rána, starý rok stretá s Novým, celý
kresťanský svet žije vo velkom očakávaní narodenia Ježiša Krista. Aj
na prelome 2. a 3. tisícročia betlehemská udalosť - príchod Spasiteľa,
rozpaľuje srdcia ľudí. Radostné Christos raždajetsja ohlasuje celý
vesmír. V jednoduchosti a chudobe dáva sa všemohúci Boh svojmu
stvoreniu. Boh má nesmiernu radosť z tohto darovania, obzvlášť, keď
tento jeho dar človek ochotne prijíma. Darovanie, ak je nezištné,
spôsobuje vždy viacnásobnú radosť darcovi aj obdarovanému. Ponú
kame Vám takúto príležitosť. Urobte trojnásobnú radosť: sebe, nám i
nášmu novému čitateľovi Slova. Stačí, ak v našej redakcii objednáte
časopis Slovo pre toho, komu chcete urobiť radosť. Stačí, ak poštovou
poukážkou typu C uhradíte na adresu redakcie príslušnú sumu (pol
ročné predplatné 60,- Sk, celoročné predplatné 120,- Sk) a do správy
pre prijímateľa napíšte vašu plnú adresu a heslo "Vianočný dar".
Niektorým z Vás, ktorých vylosujeme, pošleme peknú knihu.
Opätovne upozorňujeme čitateľov, vzhľadom na neustále zvyšova
né náklady spojené s výrobou a doručovaním časopisu Slovo. Cena
jedného výtlačku bude od Nového roku 1/95 - 5,- Sk. Predplatné
polročné 60,- Sk a celoročné predplatné 120,- Sk vrátane poštovné
ho, do zahraničia podľa poštovných taríf. Veríme, že toto naše nutné
zvýšenie ceny Vás neodradí od ďalšieho odoberania nášho časopisu.
Pripomíname čitateľom, ktorí sú našimi pravidelnými odberateľmi, že
nie je potrebné, aby naznačenú objednávku posielali do redakcie. Ak
ste odoberali časopis v roku 1994 a ak nám nenahlásite zmenu,
budeme Vám časopis posielať naďalej.Individuálnych odberateľov (v
obciach) prosíme, aby podlá možností nahlásili odber na jednu adre
su, tým nám ušetríte náklady spojené s poštovným. Hromadným
odberateľom (viac ako 25 ks) poskytujeme 10% rabat vo forme
dodaných výtlačkov naviac. Akékoľvek zmeny ohľadom odberu časo
pisu Slovo nám včas ohláste v našej redakcii. Ak ste si časopis Slovo
doteraz nepredplatili na budúci rok, máte možnosť tak priloženou
poštovou poukážkou na účet vydavateľa - Spolok sv. Vojtecha.
V poslednom tohtoročnom vydaní časopisu Slovo prinášame Vám
radostnú zvesť o Ježišovom narodení. Prajeme Vám požehnané
vianočné sviatky. Príjemné chvíle s naším časopisom.
Redakcia Slova

vek. Vchod: Poďme, pokloňme sa... z
Panny narodený. Tropar: Tvoje narode
nie. Sláva i teraz. Kondák: Dnes Panna.
Svätý Bože. Prokimen: Nech sa ti klania.
Namiesto Dôstojné sa spieva Zvelebuj.
Spev na prijímanie: Vyslobodenie poslal.
2 8 .d ecem b er - streda,
N ikom édski m učeníci
2 Kor 4,1, 3 - 6 , Nie seba hlásame, ale
Ježiša Krista, Pána. Mt 2, 19 - 23, Budú
ho volať Nazaretský.
29. d ecem b er - štvrtok,
S vätých n evin iatok, m učeníkov
1 Jn 1, 5 - 7 , Boh je svetlo. Mt 2, 16 18, Ráchel oplakáva svoje deti.
30. d e c e m b e r - piatok,
A nízia, m učenica
2 Kor 6,1 - 4, Vo všetkom sa odporúča
me ako Boží služobníci. Mt 11, 25 - 28,
Môj Otec mi odovzdal všetko.
31. d e c e m b e r - sobota, zakončenie
o b d o b ia po sviatku Narodenia Pána
Okrem Ktorí ste v Kristu a piesne
vchodu, všetko sa končí ako 25. decem
bra. Poďakovanie na konci roka.
Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

Táto o bjed návka je ak tu á ln a iba pre nových odberateľov

O B J E D N Á V K A Č A S O P IS U S L O V O N A R O K 1 9 9 5
Žiadam predplatné
polročné I/95
celoročné

Počet v ks

Cena celkom Odber v II/95

60 Sk
120 Sk
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Prešov

Vzácne jubileum

M L Č A N IE

V I A N O C

Dňa 11. decembra sa dožil vzác
neho životného jubilea 80 rokov ži
vota správca farnosti Rakovec nad
Ondavou ThDr. Mons. Ján Seman. P ri tejto p ríle žito s ti veriaci
tejto farno sti ďakujú B ohu za
tohto vzácneho človeka, za m i
losti, ktoré im sp rostredkoval a
vyprosujú požehnanie od Vše
m ohúceho a ochranu P resvätej
B ohorodičky do ďalších rokov.

K poznaniu Boha vedú tri ces
ty: prvá vychádza zo stvoriteľské
ho, druhá z pôsobenia Božieho v
ľudských d ejin ách , tre tia - n aj
vyššia forma - z hlbokého mlčania
duše, ktorá je bytostne slobodne
vystavená prúdeniu pravdy a po
znáva Boha ako nepoznateľného.

Spasiteľom, uvidí, že On - Pán a
Boh - nemal priaznivejšie životné
podmienky.

Svätá rodina, odstrčená ľaho
stajnosťou a neláskou ľudského
rodu, je ponechaná sama na seba
v nesmierne ťažkej situácii, nemá
žiadnu z bežných ľudských Istôt.
Prvé a pravé Vianoce sú bez tepla
a bezpečia domova, bez potrebnej
pomoci a v úplnej chudobe.

V
období tohoročných Vianoc
nájdime si čas a priestor na von
kajšie zatíchnutie a sústredenie,
ktoré nás potom utíši aj vnútorne.
V mlčaní bez slov dochádza k ot
voreniu našej duše pred Bohom.
Svet mlčania je svetom modlitby.
Boh je prítomný len v mlčaní.

Veriaci obce Rakovec nad Ondavou

V ______________________________ /

I. ples kresťanskej mládeže
a mladých rodín v Kružlove
Na záver Roka rodiny 5. novembra usporiadal gréckoka
tolícky mládežnícky zbor Marianka a gréckokatolícky farský
úrad v Kružlove I. ples kresťanskej mládeže a mladých rodín.
Zúčastnila sa ho mládež vo velkom počte zo širokého okolia.
Počas plesu so svojím kultúrnym programom vystúpila mlá
dež z Gaboltova, saleziáni z Bardejova a Kružlova. Vrchol
ným bodom programu bola supertombola, ktorú sponzo
rovali miestni súkromní podnikatelia. Toto vydarené stretnu
tie mladých v kultúrnom dome v Kružlove prišiel poz dravif aj
poslanec NR SR a predseda KDH Dr. Ján Čarnogurský.

-fd-

Diecézny
futbalový turnaj 1994
Pozvánka na finále
III. ročník diecézneho halového futbalového turna
ja potvrdil, že o tento kráľovský šport je velký záujem
aj medzí katolíckou mládežou. Tohto roku podujatie
organizátorov doslova zaskočilo, ked sa na turnaj
prihlásilo 27 družstiev, avšak z toho splnilo podmien
ky 22 mužstiev. Kvalifikácia začala úvodným ceremo
niálom, počas ktorého všetkých prítomných privítal
pomocný biskup prešovskej diecézy Mons. Milan
Chautur, CSsR, pod patronátom ktorého sa turnaj
uskutočňuje. Zo 4 kvalifikačných skupín do decem
brového finále postúpili mužstvá: Fulianka, Poša,
Santa Mária - Prešov, Kusín, Redemptoristi Stropkov, bohoslovci Prešov, Saleziáni Košice a Mlynárovce.Najlepší strelci boli: S.Vaňko z Mlynároviec ( 7
gólov), P. Valíček z Fulianky (5 gólov),V. Bodnár zo
Stropkova (5 gólov),M. Čornej z Kusína (4 góly).
Finálovú účasť majú už vopred zabezpečenú
chlapci z gréckokatolíckej farnosti Prešov (minuloroč
ný víťaz) a tiež redemptoristi z Krakova. Chceme
vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spô
sobom pomohli pri zabezpečení tohto kresťanského
podujatia.
Počas vianočných prázdnin sa uskutoční halový
turnaj vo futbale v Prešove, na ktorý vás pozývame.
Upozornenie: Finálový turnaj sa uskutoční 27. de
cembra v telocvični SOUE - v Prešove na Ul. Pavla
Horova. Turnaj sa nebude konať v hale na Baštovej
ulici, bližšie informácie vám poskytneme v redakcii
časopisu Slovo na č.t: 723 783.
Celodenné podujatie začína slávnostným cere
moniálom o 9.00 hod. 27. decembra v SOUE - v
Prešov-Sekčov. Predpokladané semifinále zápas o
3. miesto a finále začína o 18.00 hod.
Vstup je zdarma!

G réckokatolícky
dvojtýždenník
08001 P R E Š O V
tel.:09 1/7 23 78 3
P o d á va n ie n o v in o v ý c h z á s ie lo k
p o vo le n é V ý c h o d o s lo v e n s k ý m ria d ite ľs tv o m
p ô š tK o š ic e ,č .j.2 5 4 2 -P T T M -9 3 ,z o d ň a 8 .9 .1 993

Toto Božie Dieťa je Cesta, Prav
da a Život pre každého člena ľud
ského spoločenstva.

Druhý rozmer chudoby prvých
Vianoc je nekonečná velkosť,
V ianoce obsahujú v plnej mie
moc, sláva, česť a bohatstvo novo
re každú z týchto dim enzií. Slovo
narodeného Kráľa neba i zeme.
Božie - Syn Boží reálne prichá
Boh vo svojej nepoznateľnosti je
dza medzi stvorenstvo, prijím a
úplne odlišný od všetkého, čo mô
ľudský osud, aby vydal svedec
že evidovať naša myseľ, naše ve
tvo o pravde B ožieho kráľovstva.
domie. Vtelené Božie Slovo nepo
V
m lčaní a tichu svätej noci trebovalo nič z hodnôt, ktoré daro
narodil sa náš Spasiteľ a anjel
valo stvorenstvu. Preto zaznelo ne
ské zbory ohlasujú nový vek ľud
bo anjelským spevom: "Sláva Bohu
stva a vesm íru.
na výsosti..."

Aj najposlednejší, najchudob
nejší u ľudí, keď sa raz stretne so

M. STANISLAV

ne zverejnených v jednotlivých číslach. 12 kupónov,
24 otázok a 24 správnych odpovedí dávajú predpo
klad získať jednu z hodnotných cien (zájazd s nábo
ženskou tematikou), prípadne nejakú vecnú cenu Včas si zabezpečte časopis Slovo
knihu a pod., samozrejme, ak sa na Vás usmeje
Od januára 12 kupónov dávajú šancu ďalej
šťastie pri zlosovaní. Šanca je omnoho väčšia ako
V prvom čísle 1/95 nájdete na zadnej strane obál kdekoľvek inde, preto si včas zabezpečte gréckoka
tolícky časopis Slovo. Kupóny spolu s odpoveďami
ky kupón - Slovo. Súčasťou kupónu budú dve otázky
na otázky nám pošlite všetky spoločne čo najskôr po
súvisiace s vierou a náboženstvom. Vašou úlohou
zverejnení 12. kupónu.
bude správne odpovedať spolu na 24 otázok postup

Šanca pre poznanie

Ďakujeme a prosíme o pomoc
Na našu výzvu, ktorou sme sa na Vás, drahí
naši veriaci a čitatelia časopisu Slovo, obrátili v
tomto roku, aby ste nám pomohli realizovať po
staviť Boží chrám východného obradu pre gréc
kokatolíkov v Poprade, nám svojimi darmi
odpovedali títo dobrodinci:
Zakladateľmi budúceho chrámu sa stali:
o. Augustín Novajovský, rímskokatolícky kňaz
n.o. - Spišská Belá: 10.000,-Sk
o. Mons. Mikuláš Rojkovič s manželkou, gréc
kokatolícky kňaz - Rešov 10.000,Sk
p. Pavol Timko s manželkou, súkromný podni
kateľ- Úpor 10.000,- Sk
p. Willíried Lippens, honorár, konzul a súkr.
podnikateľ - Gent, Belgicko 10.000 frankov
p. Žofia Malastová, dôchodkyňa, Ľubica:
10.000,- Sk
Okrem týchto zakladateľov a našich ťarníkov
chceme vyjadriť svoju povd'ačnosť všetkým dob
rodincom: Kristína Barnovská - Velká Lomnica 500,-Sk, Augustín Podhájecký - Kežmarok - 200
Sk, o. Jozef Zorvan - Porúbka - 5.000 Sk, Štefan
Krišo - Michalovce - 100 Sk, Pavol Luther - Telgárt - 1 .00Q Sk, gréckokat. veriaci - Merník - 760
Sk, Mária Candová - Malý Lipník -1 00 Sk, Anna
Hyblevová - Sp. Teplica - 100 Sk, Ján Hreško Michalovce - 500 Sk, Gr. kat. veriaci - Rudľov 2.000 Sk, Pavla Beliškpvá - Slánske Nové Mesto
- 1.500 Sk4 Miroslav Začok - Ružomberok 100
Sk, Anna Stefaňáková - Malý Lipník - 1QO Sk,
Anna Lunlerová - Telgárí - 2150 Sk, Anna Začková - Ružomberok - 100 Sk, Metod Krajňák -

Batizovce - 500 Sk, Gr. kat. veriaci - Chmeľová 4.830 Sk, Mária Jankurová - Ihlany - 500 Sk,
Anna Mrázová - Jastrabie - 100 Sk, o. Michal
Maslej - Košice - 100 Sk, Mária Kolodzejová Jazersko - 100 Sk, Alžbeta Čverčková - Topoľany -1.000 Sk, Pavol Timko st. - Úpor - 1,,000 Sk,
Vladislav Lach - Ľubica -1 0 0 Sk, Juraj Šurkala Chmeľová - 500 Sk, Jozef Poľak - Cabov - 200
Sk, Gr. kat. veriaci - Poša - 500 Sk, Jana Lapšanská - Ľubica - 500 Sk, Rudolf Marek - Bratislava
-100 Sk, Mary Beňušík - Alta, Kanada -100 CAD.
Všetkým doterajším zakladateľom, dobrodin
com z iných farností, ale aj našim popradským
veriacim touto cestou chceme vyjadriť v úprim
nom poďakovaní: Pán Boh zaplať I
Prosíme Vás naďalej o Vašu finančnú pomoc!
Veríme, že sa nájdu aj štedrí sponzori z radov
podnikateľov, ale aj zakladateľov, ktorých mená
budú zachované u Boha, ale aj zvečnené na
tomto Božom príbytku.
Svoje ďalšie dary na túto výstavbu zasielajte
na poštovej poukážke vzor A na adresu:
Gréckokatolícky farský úrad, Nám. sv. Egídia,
30 058 01 POPRAD

äslo účtu: VÚB Poprad 26730 - 562 / 0200
Zahraniční dobrodinci môžu zasielať svoje da
ry na devízové konto nášho farského úradu na
číslo účtu: VÚB Poprad 34833 -1484151 - 562
Vďační gréckokatolícki veriaci Poprad

