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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi

Aby si ostal ušetrený od každého utrpenia -  
to ti neprajem.
Ani to, aby tvoja ďalšia cesta bola samá ruža 
a aby po tvojej tvári nestiekla žiadna slzička. 
Nie, nič z toho ti do nového roku neprajem. 
Veď slzy očisťujú srdce, utrpenie zušlachťuje, 
bolesť a úzkosť ťa vedú do spoločnosti 
Márie a dieťatka a ich úsmev ťa naplní dôverou  
a útechou.
Moje želanie tebe znie skôr takto:
Kiež by si bol vďačný a navždy uchovával 
vo svojom srdci drahocennú spom ienku na 
dobré

veci svojho života, aby si vždy  sta točne  
obstál vo svojej skúške, keď kríž tvrdo  
spočinie na tvojich ramenách a svetlo  nádeje 
zm izne v tmách.
A by Božie dary v tebe rástli a celý rok ti 
pom áhali vnášať radosť a silu do duší tých, 
s  ktorým i ťa spája láska.
A by si vždy  v búrkach vydržal a dosiahol tak 
výšin.
A by v radosti i v bolesti vždy  ťa sprevádzal 
láskyplný úsmev vteleného slova a aby ťa 
s Pánom spájala vždy  horúca láska , ako si to 
On s túžbou praje kvôli tebe...

K novoročnému želaniu čitateľom sa pripája aj REDAKCIA  SLOVA
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Vyprevadili sme spolu ďalší rok.
S radosťou nad všetkým plným, 
so smútkom z každého premárneného okamihu, 
v ktorom sme neboli súci na lásku, 
vzdialení od prameňa.
Rýchlonohý čas nám tikal v sluchách,
boli sme rozochvení ako hodiny -
tvoje i m oje ruky sa zbližovali
a náhlili sa dotykom vysloviť všetko nevýslovné.
Zrazu sa čas rozčesol,
celý náš priestor sa vmestil do štrbiny očí.
Pribúdalo svetla, ubúdalo slov ako pri modlitbe.
Celý náš priestor, rozčesnutý čas,
jasa júc i svet, srdce stíchnutého vesmíru
vošli do nášho bozku...
Záchrana je  vždy v možnosti začiatku, 
v ochote vrátiťoheň slovu, áno, slovu, 
ktoré jed iné je  tu od počiatku, pre nás.
Slovo života. Svetlo ľudí.
No z okien nájomných dom ov nájomného sveta 
vyletujú len prskavky, tie krátkodobé kométy, 
a novoročná tma ich prijíma.
Priestor sa zužuje. Nehovor: Amen!
V sluchách nám tiká nem ilosrdný čas, 
do sŕdc nám vstúpil vesmír.
A ruky, ruky nemáme už len pre seba.

Sv.Bazil Veľký O viere
(Pokračovanie z minulého čísla)

Veríme teda a vyznávame jedného, jediného, 
pravdivého a dobrého Boha Otca všemohúce
ho, od ktorého všetko pochádza. Veríme v Bo
ha a Otca Pána nášho Ježiša Krista a v jedného 
jednorodeného Jeho Syna a Boha nášho Ježiša 
Krista;Jediného pravdivého, skrze ktorého sa 
stali všetky viditeľné i neviditeľné veci a v 
ktorom všetky jestvujú.

On na počiatku bol u Boha a On sám bol 
Boh, a potom podľa Píšem zjavil sa na zemi a 
žil medzi ľuďmi. "On, hoci má božskú priro
dzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, 
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť 
sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkaj
šieho zjavu bol pokladaný za človeka" ( Flp 
2,6-7). Čo bolo o ňom napísané, splnil podľa 
príkazu Otcovho: "Bol poslušný až na smrť, až 
na smrť na kríži" (flp 2,8). A tretieho dňa vstal 
zmŕtvych podľa Píšem a zjavil sa svojim učení
kom a iným, ako je to napísané a vstúpil na 
nebesá a sedí po pravici Otcovej, odkiaľ príde 
na koniec tohto veku vzkriesiť všetkých a kaž
dému dať podľa jeho skutkov. Vtedy spravod
livých prijmú do večného života v kráľovstve 
nebeskom, hriešnikov odsúdia na večné muče
nie, "kde ich červ neumiera a oheň nezhasína" 
(Mk 9,48). Veríme v jedného Ducha Svätého

Potešiteľa, ktorým sme označení pečaťou na 
deň vykúpenia (Ef 4,30), v Ducha pravdy, v 
Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom volá
me Abba, Otče (Rim 8,15). V Ducha Svätého, 
ktorý rozdáva každému na osoh, ako chce tvorí 
duchovné dary od Boha.

V Ducha Svätého, ktorý učí a pripomína 
všetko, čo počul od syna; v dobrého Ducha, 
ktorý privádza k poznaniu každej pravdy, kto
rý utvrdzuje všetkých veriacich v pravom po
znaní a stálom vyznávaní, aj v nábožnej službe 
a v duchovnom kláňani sa Bohu; Duch Svätý 
učí klaniať sa pravdivému a Jednorodenému 
jeho Synovi, Pánovi a Bohu nášmu Ježišovi 
Kristovi a sebe. Každé meno jasne predstavuje 
nám vlastnosti osôb menovaných. V každom z 
tých troch menovaných všímame si akési 
zvláštne vlastnosti: Otec má vlastnosť Otca, 
Syn vlastnosť Syna a Duch Svätý tiež svoju 
vlastnú. Ani Duch Svätý sám od seba nehovo
rí, ani Syn Boží sám od seba nič nerobí. Otec 
posiela Syna, Syn posiela Ducha Svätého. Tak 
veríme, tak sa krstíme v Trojicu jednopodstat- 
nú podľa príkazu Pána nášho Ježiša Krista: 
"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich 
v mene Otca i Syna í Ducha svätého a naučte 
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal" 
(Mt 28,19).

Pripravili baziliáni 
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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V 24. čísle z roku 1994 na 16. stra
ne bol k textu snímky zaradený ne- 
správný záber, na ktorom bol sídel
ný biskup prešovskej eparchie 
Mons. Ján Hirka s pomocným bis
kupom z Užhorodu Mons. Jozefom 
Holováčom. Otcom biskupom ako 
aj čitateľom sa ospravedlňujeme.
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Keď dýchneš svojho Ducha,
obnovuješ celú zem (por. Ž 104, 30)

Keď v klinickej praxi koncílium lekárov 
skonštatuje u pacienta kritický stav, ohroze
nie jeho života, rozhodnú sa okamžite konať 
všetko to, čo je  v ich silách a možnostiach, 
aby u pacienta zachránili jednotu tela a du
še. Zapoja najmodernejšiu techniku, prístro
je a nástroje, zorganizujú najlepší tím 
odbornej asistencie a záchranného zákroku 
sa ujíma najlepší dostupný odborník - chi
rurg, ktorý vkladá do záchrannej operácie 
celého seba, nielen svoje zručnosti a skúse
nosti, všetky svoje lekárske vedomosti, svoju 
múdrosť, ale aj svoju lásku k pacientovi, 
pocit zodpovednosti za jeho záchranu v du
cha Hippokratovej prísahy, angažuje sa te
da aj celým svojím duchom. A neraz práve z 
úst takýchto špičkových odborníkov v medi
cíne počujeme veľký výrok skromnosti - "le
kár lieči, ale Boh uzdravuje".

V podobnej situácii kritického ohrozenia 
sa nachádzame aj my všetci, na všetkých 
úrovniach, na úrovni osobnej, rodinnej, na 
úrovni národnej i svetovej. Môžeme bez zve
ličovania povedať o veľkej devastácii ekolo
gickej, ekonomickej, sociálnej, kde hrozby z 
nej plynúce majú už v mnohých aspektoch 
apokalyptické rozmery. No najväčšiu devas
táciu pociťujeme v oblasti duchovnej, akoby 
trumfovala moc Zlého, ktorému sa darí dielo 
skazy a privádza ľudstvo do katastrofy. Toto 
bolestné konštatovanie nás však nemôže 
viesť k  rezignácii, k  defenzíve a k apatii, 
pretože to nie je  nič nové v ľudstve, ktoré už 
má svoje skúsenosti, že je  tu Niekto, kto je  
suverénnym pánom nad každou a to i nad 
tou najabsurdnejšou situáciou. Je tu Boh so 
svojou láskou, je  tu Svätý Duch.

Ak sa i naša spoločnosť po politických 
premenách pustila do ťažkých zápasov s ná
sledkami týchto devastácií, najťažší zápas v 
oblasti obnovy duchovnej, kde je  najkatas- 
trofálnejší stav, zostal predovšetkým nám, 
ktorí vieme, kto s  akým spôsobom môže túto 
obnovu uskutočniť. "Keď dýchneš svojho 
Ducha, obnovuješ celú zem Na obnovenie 
všetkého potrebujeme Ducha Božieho, Du
cha Oživovateľa. Do krízy sa všetko dostáva 
práve stratou duchovnej dimenzie, eliminá
ciou tých duchovných aktivít, ktoré majú 
svoj základ v Duchu, ktorý všetko obnovuje.

A preto šiesty rok desaťročnej duchovnej 
obnovy pred tretím tisícročím dostal aj v 
našej cirkvi po Roku rodiny svoj jedinečný 
program venovaný Svätému Duchu. Dalo by 
sa povedať, že celý tento nastávajúci rok by 
mal býť pre nás turičnou skúsenosťou, keď

sa malá hŕstka Ježišových apoštolov a uče
níkov spolu s  Ježišovou matkou Máriou a 
matkou cirkvi modlili a nechali sa premeniť 
z ľudí bojazlivých, váhavých, nedôverči
vých, rezignovaných a smutných na ľudí od
vážnych, rozhodných a radostných pustiť sa 
do evanjelizácie sveta. Pôsobenie tohoto 
Svätého Ducha v prvotnej cirkvi bolo také 
mohutné a malo k dispozícii takých veliká
nov evanjelizácie vtedajšieho sveta, ako bol 
napr. apoštol Peter medzi Židmi, sv. Pavol 
medzi pohanmi, že za pomerne krátky čas 
spolu s  ostatnými apoštolmi a učeníkmi pri

vtedajších možnostiach cestovania a pros
triedkov komunikácie dali zdrvujúci úder po
hanstvu. Boli výborným kvasom, žiarivým 
svetlom a soľou, ktorá nestratila svoju chuť. 
To, čo verili, čo sa modlili, to aj prakticky žili.

Tam nebola priepasť medzi týmito činnos
ťami. Poverenie a moc, ktorú Ježiš odovzdal 
apoštolom k evanjelizačnej práci, sa práve 
pôsobením Svätého Ducha ukázali v totálnej 
angažovanosti v reprezentácii a stotožnení 
sa v Kristom - "Mne žiť je  Kristom" (Fil 1, 
21), "Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus" 
(Gal 2, 20). Toto je  model človeka otvorené
ho vanutiu Sv. Ducha a ochotného všetko v 
živote usmerňovať podľa jeho vnuknutia. 
Cez takýchto ľudí môže potom Sv. Duch 
usmerňovať všetký ľudské aktivity vo všet
kých oblastiach jeho života, v oblasti hospo
dárskej, sociálnej, politickej, v oblasti 
ekologickej a samozrejme kultúrnej a nábo
ženskej. My nežijeme totiž dva oddelené ži
voty, život telesný a život duchovný, život

pozemský a večný. Žijeme iba jeden život, 
ktorý má rôzne formy, rôzne potreby a rôzne 
podmienky pre svoju existenciu, ktorú celú 
máme ako nesmierny Boží dar. A celý náš 
život od začiatku až po jeho zavŕšenie je  pod  
láskavým pôsobením a vedením Sv. Ducha. 
On nás vťahuje takto do vnútorného Božieho 
života, do života Božej lásky.

Na rozdiel od všetkých zmien sveta okolo 
nás, ktoré sú zmenami vonkajšími, zmeny 
spôsobené Sv. Duchom sú vnútorné, aby sa 
potom zvnútra mohli prejavovať navonok. Aj 
zmŕtvychvstalý Kristus večer v prvý deň týž
dňa prišiel medzi svojich apoštolov "z vnút
ra", lebo dvere boli zatvorené zo strachu 
pred Židmi, aby ich dvakrát pozdravil "Po
koj vám " a aby im potom povedal: "Ako mňa 
poslal Otec, aj ja  posielam vás" (por. Jn 20, 
19-21).

A toto je  podstatné si uvedomiť aj pre nás
- dnešných kresťanov, že skutočná zmena a 
obnova vo S v. Duchu sa musí stať v  našom 
najhlbšom vnútri, v najhlbšom a najintím
nejšom horizonte našej duše, aby sme mohli 
ísť von do sveta, premieňať ho na Božie krá
ľovstvo a to v tvrdom zápase s duchom tohto 
sveta. Duch tohto sveta má svoje mohutnos
ti, ktoré nesmieme podceňovať a čisto ľud
skými schopnosťami a silami ich nikdy 
nedokážeme zvládnuť, ale iba s  výzbrojou 
Sv. Ducha budú naše víťazstvá isté tak ako 
Ježišovo víťazstvo nad pokušiteľom  v púšti, 
pretože bol plný Sv. Ducha (por. Lk 4,1).

Dnes, keď stojíme na prahu nového ob
čianskeho roku a dívame sa do budúcna s 
prirodzenými ľudskými obavami predovšet
kým nám kresťanom nemá chýbať nádej a 
istota, že ak sa otvoríme pôsobeniu Sv. Du
cha a necháme sa ním viesť a formovať, on 
nás potom použije ako nástroj na takú pre
menu celej našej spoločnosti, po  ktorej vše
tci tak túžime a sa je j  dožadujeme.

A ja  vám všetkým prajem a vyprosujem, 
aby ročné Turíce, ktoré budeme spolu s  Má
riou prežívať, priniesli taký osoh pre našu 
cirkev i pre celý náš národ, aby sme i vďaka 
tomuto roku obnovy vo Sv. ducha, ako tiež 
vďaka duchovnému úžitku z návštevy nášho 
Svätého Otca Jána Pavla II. tohoto leta u 
nás sme mohli za pä ť rokov vkročiť s  vďač
nosťou Pánu Bohu za túto obnovu do tretie
ho tisícročia lásky.

A k tomu vám všetkým udeľujem svoje 
apoštolské požehnanie.

Mons. Ján HIRKA 
prešovský sídelný biskup
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Na úvod roka 
nám vyzváňajú
Vo väčšine náboženstiev hrajú zvo

ny, gong alebo podobné bicie telieska 
dôležitú rolu. Zvon má za úlohu ftidí 
zvolávať, zobudiť alebo napomínať, pri
čom aj v ľuďoch samotných doveidie 
niečo k zvoneniu. Najprv to boli malé 
zvončeky, ktoré používali prví kresťa
nia už v katakombách.

Až s nástupom mocných kláštorov 
sa stretávame s velkými zvonmi. Slúži
li predovšetkým na oznamovanie času 
a k zvolávaniu na spoločnú modlitbu a 
ostatné cvičenia mníšskeho života. 
Prostredníctvom zvonov sa menila aj 
architektúra chrámov. Bolí nutné sta
bilné veže.

Popri velkých zvonoch našli v liturgii 
svoje pevne miesto aj malé oltárne 
zvončeky. Nadobúdali na význame v 
čase, keď spoluslávenie eucharistie 
pozostávalo viac menej zo súkrom
ných modlitieb. Aspoň na okamih pre
menenia (konsekrácie) obetných darov 
mali byť veriaci upozornení. Ci už malé 
alebo velVé, slúžia aj ako symbol sve
domia, aby "človek vedel, čo to bilo".

Zvon je verným životným sprievod
com človeka, budíkom pocínajúc, ktorý 
mával kedysi malý zvonku tlčúci zvon
ček, cez poplašný zvon, ktorý hlavne v 
časoch požiaru zvoláva IXidí k spoloč
nému nasadeniu, cez zvonenia Anjel 
Pána počas dňa až po umieračik.

V našom používaní jazyka sa objavu
jú aj rôzne zvraty na zvony. Ak chceme 
vyjadriť, že sme si niečo - aj keď veľmi 
nejasne vypočuli, povieme "počuli sme 
niečo zvoniť’. Zážitok harmónie a poci
tu dotknutia vyjadríme: "Niečo Sa vo 
mne rozozvonilo".

Zvony sú aj znamením nášho života, 
pretože maju zvoniť, zladiť, ohlasovať 
to, z čoho my žijeme a čomu my veríme. 
Náš hlas, ktorý má byť predsa taký jas
ný ako zvon, nás niekedy prezrádza.

Podľa Basílíusa Doppelfelda 
preložila: M.R.

O modlitbe už bolo napísaných ve
ľa a veľa pekných úvah. Téma mod
litba však zostáva stále nanajvýš 
aktuálna. Pýtame sa znova a znova, 
ako a kedy sa máme modliť. Počú
vame slová zdôrazňujúce potrebu 
modlitby. Vieme, že modlitba je po
živeň nášho vnútra. Ona formuje 
naše medzil\jdské vzťahy, modlitba 
nás spája s nebom. V nej sa rozprá
vame s naším Stvoriteľom. Modlit
ba je to najdôležitejšie, čo každý 
deň prežijeme. Uvažujme o nej.

Mať denne čas na modlitbu znamená 
pochopiť,že stretnutie s Pánom v modlitbe 
je najdôležitejšia udalosť každého dňa. 
Táto myšlienka, ktorú vyslovil kardinál Jo
zef Tomko, prefekt Kongregácie pre evan- 
jelizáciu národov, má v sebe velkú hĺbku, 
nad ktorou by sa mal každý z nás zamys
lieť a zakúsiť ju. Je mnoho dôležitostí, kto
ré nás každé ráno budia do nového dňa. 
Máme nesmierne množstvo povinností a 
problémov, ktoré chceme každý deň vy
riešiť. Máme naplánovaných niekolko 
stretnutí s ľuďmi, s ktorými chceme tieto 
naše starosti preklenúť. A predsa najdôle
žitejšia udalosť dňa - modlitba - nie tá, 
ktorú už dávno vieš naspamäť a ktorá 
nedokáže rozochvieť ani najmenšiu žilku 
tvojej duše, nie tá, ktorá nedokáže člove
ka zbaviť strachu z povinností nasleduju- 
cého dňa, ani nie taká, ktorá ti nevleje silu

pokoja do tvojho vnútra. Lež modlitba, 
ktorá je skutočným rozhovorom dvoch mi
lujúcich osôb - teba a Boha. A práva iba 
takáto modlitba má svoj zmysel a význam. 
Iba takáto modlitba prináša svoje ovo
cie,t.j.ovocie ducha pokoja, lásky a náde
je. Ježiš je odpoveďou a zároveň 
odpovedajúcim na všetky tvoje životné 
ťažkosti. K modlitbe v Duchu Svätom sa 
treba dlhodobo cvičiť a to jednak v úprim
nosti pred sebou samým a pred Bo
hom.Človek pri kontakte s druhým 
neznámym človekom je pri prvom zozná
mení často možno v pomykove, má tré
mu. Pri druhom alebo treťom stretnutí toto 
môže z človeka opadnúť. Potom nasledu
je spoznávanie a nakoniec neskôr, keď 
spozná svojho blížneho, jeho osobu, jeho 
povahu, jeho vlastnosti, je schopný pred 
ním otvoriť spočiatku možno len trochu, 
ale neskôr aj celé srdce. Tak podobne 
vyzerá aj vzťah človeka a Boha.

Keď skúsim poznávať Boha, keď mu raz 
začnem úplne bezvýhradne dôverovať, 
keď mu otvorím svoje srdce, vtedy moja 
modlitba má nielenže význam, ale je ži
votným pokrmom a velkou milosťou aj pre 
mojich blížnych.

Obnovme sa na duchu, začnime sa 
dnešný deň modliť tak, ako keby sme ni
kdy predtým nekľačali, ako keby sme túto 
modlitbovú výzvu počuli vo svojom živote 
po prvýkrát. Skúšajme každý deň, znovu 
a znovu, stretávať Boha v modlitbe v Du
chu Svätom.

Ko-leAa yo- fidiasui
Prišiel somkvám na koledu, idem s novinou: 
pa$tierpvia ženú stáda našou dolinou. 
SvéfjeMzlate celičký, spievajú sa pesničky, 
ževfáj zlaté nad Betlémom svietia hviezdičky.

Narodilo sa nam4ieťa, posiela ma k vám.
Udeľte mu koledičicu a ja  mu ju  dám 
Chlebíček nám nechce vziať, ze ho nakŕmila mať. 
Pýr dukátov na žemliclcy mohli by ste dať.

Proším pekne odbavte ma, nemám kedy stáť, 
bo musím ísť do Betléma dieťa kolísať.
Dieťatko je veľký Pán, dobre odmení sa vám, 
čo ste dali z lásky, dary vynahradí vám.
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ROZVOJ KULTU MATKY USTAVIČNEJ POMOCI
Kult Matky Ustavičnej Pomoci sa rozví

jal na celom svete. Zásluhy na tom  majú aj 
otcovia redemptoristi. Tento rozvoj však 
bol hlavne dielom M atky Božej. Ľudia ší
riaci jej kult sa pričinili jedine do vytvorenia 
potrebných podmienok, aby sa zástupy cti
teľov mohli stretnúť s dobrotou Matky.

Veľkými ctiteľmi M atky Ustavičnej Po
moci boli biskupi, diecézni kňazi, rehoľ
níci a svetskí ľudia. Spoločnou nám ahou 
dosiahli, že úcta a pobožnosť k M atke 
Ustavičnej Pom oci sa m edzi ľuďmi stali 
populárne.

Redemptoristi vybudovali viac ako 100 
nádherných chrám ov zasvätených M atke 
Ustavičnej Pomoci. Počas m isií a reko- 
lekcií priniesli obraz aj do mnohých 
iných chrámov. O obraze bolo vydaných 
viac ako 900 publikácií.

Prvú vernú kópiu rím skeho obrazu da
roval otec Eduard Douglas do chrámu 
redemptoristov v B ishof Eton už v m áji 
1866. Krátko potom vyslal na rôzne stra
ny ďalších desať kópií. V priebehu niekoľ
kých rokov bolo vo svete rozšírených 
viac ako dvesto kópii obrazu. Je to zvlášt
ny znak dopytu. Pred tým ito obrazm i sa 
rozvíjali nové formy pobožností.

Dňa 23. marca 1871 vzniklo pri Chrám e 
sv. Alfonza pre všetkých ctiteľov M atky 
Ustavičnej Pom oci Bratstvo M atky U sta
vičnej Pomoci. Toto bratstvo bolo v 1876 
roku prem enené na Arcibratstvo, ktoré sa 
rozšírilo po celom  svete. Jeho členovia 
prijímali tieto záväzky:

1. Prosiť M atku Ustavičnej Pom oci o 
zvláštny príhovor vo všetkých duchov
ných a dočasných potrebách.

2. Nosiť m edailón M atky Ustavičnej 
Pomoci a sv. A lfonza a zároveň mať do
ma jej obraz.

3. Ráno a večer sa trikrát modliť Raduj 
sa, dodávajúc jedno Sláva Otcu na česť 
sv. Alfonza.

4. Každý m esiac pristupovať k spovedi 
a svätému prijím aniu.

5. Slávnostne svätiť každoročné sviat
ky: Matky Ustavičnej Pom oci a sv. A l
fonza.

Toto Arcibratstvo m alo viac ako pol 
milióna členov v 3270 strediskách. O k
rem Arcibratstva tiež existovala Čestná 
Stráž Matky Ustavičnej Pomoci. Boli v 
nej ľudia, ktorí sa zhromažďovali pred 
obrazom na modlitbách. Predstavovalo to 
akoby druh apoštolstva modlitby.

Vo všetkých chrámoch, kde pracovali 
redemptoristi, sa konala každú druhú ne
deľu v mesiaci zvláštna pobožnosť k M at
ke Božej s kázňou, procesiou a inými 
modlitbami.

V Chrám e sv. Alfonza v Saint Luis 
(USA) v 1928 roku zaviedli novú pobož

nosť K M atke Božej, nazvanú neskôr 
Ustavičná novena. Tvorcom  tejto pobož
nosti bol redemptorista otec Andrej Brov- 
ne. Každý utorok bola novena, zložená z 
kázne, piesní a prosieb, ako aj ľuďmi písa
ných poďakovaní. Pobožnosť sa rýchlo 
rozšírila po celom svete. V Európe sa 
konala po prvýkrát v r. 1943 v írskom  
Belfaste, pre prebývajúcich tam  am eric
kých vojakov.

Chrámy s  obrazmi 
Matky Ustavičnej Pomoci

Všetky chrámy a kaplnky, v ktorých pra
cujú redemptoristi, sa od momentu zavede
nia obrazu stávali centrami žiariacimi touto 
pobožnosťou. Niektoré z týchto chrámov sa 
dočkali korunovácie obrazu, stávajúc sa 
strediskami kultu. A teraz niekoľko infor
mácií na tému takýchto chrámov s obrazmi 
Matky Ustavičnej Pomoci.

V Taliansku, neďaleko Verony, sa na
chádza m estečko Busolengo. Kópia obra
zu tu bola prinesená v roku 1875 a bola to 
už 207. kópia vyslaná z Ríma. V súčas
nosti je  to známe talianske pútnické m ies
to a veľké centrum kultu MUP. Talianski 
redem ptoristi tam  vydávajú mesačník "II 
Soccorso Perpetuo di M aria". Okrem pút
nického m iesta je  tam aj sem inár redem 
ptoristov. Zvláštne pobožnosti sa konajú 
pred sviatkom  Nepoškvrnenej Panny M á
rie a každý týždeň Ustavičná novena.

Pozdĺž celého poloostrova sa nachádza 
veľa chrámov s obrazmi MUP. Otcovia 
m isionári, hlásajúc misie po farnostiach, 
m ali zvyk na zakončenie uviesť obraz

M atky Božej. V súčasnosti je  v Taliansku 
viac ako dvetisíc chrám ov a kaplniek s 
obrazm i M UP.

V Španielsku bol obraz prvýkrát uvede
ný 29. m ája 1867 v chrám e redem ptoris
tov v M adride. Teraz je  i v tom  kraji viac 
ako 5000 oltárov zasvätených M UP. Vy
dávaný je  m esačník " E1 Perpetuo Soccor
so" a každú sobotu a nedeľu sú vysielané 
rozhlasové a televízne programy.

Vo Francúzsku je  založených viac ako
12 tisíc chrám ov a kaplniek s obrazmi 
M UP. Toto veľavravné číslo svedčí o hor
livosti francúzskych redemptoristov.

V B elgicku existuje pútnické miesto 
M UP v Roules. V Rakúsku putujú veriaci 
do Pucheim.

D o nem eckých chrám ov priniesli obraz 
redem ptoristi a diecézni kňazi. Jedným z 
veľkých ctiteľov M U P bol biskup Wil- 
helm  Em anuel Ketteler. Keď sa vrátil z 1. 
vatikánskeho koncilu, napísal veriacim 
svojej diecézy pastiersky list, ktorého 
hlavnou tém ou bola M atka Ustavičnej 
Pomoci. Jej obraz um iestnil aj vo svojej 
katedrále. Na územ í Nem ecka bolo veľa 
chrám ov, v ktorých sa nachádzali obrazy 
M UP. N ajväčším  pútnickým  m iestom  bol 
Bochum.

Do írska bol obraz M U P prinesený už v 
roku 1867. "Dnes - píše o. John B. Coyle
- je  ťažké nájsť katolícku rodinu ako na 
dedine, tak i v  m este, ktorá by nem ilovala 
sladký obraz. Pri jeho  pom oci sa na tejto 
Zem i predlžuje m ierové kráľovstvo M á
rie." ^

Aj na Slovensku sa kult obrazu MUP 
rozšíril rýchlo. N evie sa, kedy presne bol 
obraz privezený na Slovensko, ale pred
pokladá sa, že ho priniesli českí redem 
ptoristi, ktorí tu už od roku 1874 
prichádzali na m isie. Ď alšie údaje hovo
ria o tom, že pri príchode redemptoristov 
do Stropkova v r .  1921, priniesli so sebou 
aj obraz M U P a stali sa jeho  horlivými 
šíriteľmi. V Strokove zaviedli každoroč
ný odpust M atky Ustavičnej Pomoci, 
pred ktorým  sa konalo tríduum. Počas 
odpustu boli slávnostné bohoslužby a po 
nich sprievod cez m esto s obrazom  MUP. 
R edem ptoristi brali so sebou obraz aj na 
m isijné práce, a to nielen na Slovensko, 
ale aj na H alič a do Juhoslávie. Na začia
tok  m isií bol obraz vystavený na bočnom 
oltári a zostal tam  až do ich skončenia. 
Počas celého dňa horeli pri obraze svieč
ky. Nejedném u z ľúdí vyprosila M UP m i
losť obrátenia. Po m isiách zostával obraz 
v chrám e ako pam iatka na misie.

Je ešte veľa krajov, kde pracovali a pra
cujú redem ptoristi a všade tam, kde boli, 
sú aj obrazy M atky Ustavičnej Pomoci.

C E N O , redem ptorista
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SVÄTÍ MESIACA
1. január - s v. Bažil Velký 

Narodil sa v roku 329 v Cezarei 
Kapadócskej. Rodičia boli: sv. Ba
žil a sv. Emília, súrodenci _sv. Gre
gor Nysskýa sv. Makrína. Študoval 
v Aténach, kde sa spriatelil s Gre
gorom Naziánskym. Po ukončení 
štúdií sa utiahol do kláštora. Pre 
mníchov vytvoril pravidlá, urobil 
úpravy v slúžení svätej liturgie, kto
rá aj nesie jeho meno. V roku 370 
ho zvolili za biskupa rodiska. Zo
mrel 1. januára 379.

2. január - sv. Silvester,
rímsky pápež 

Za biskupa Ríma ho vysvätili v 
roku 314. On pokrstil cisára Kon
štantína Veľkého. Na jeho žiadosť 
zvolal I. nicejský snem v roku 325. 
Osobne sa nemohol zúčastniť na 
sneme, predsedali na ňom jeho 
legáti. Zomrel v pokročilom veku 
v roku 335.

3. január - Malachiáš, prorok 
Svoje prorocké poslanie začal za 
kráľa Nehemiáša. Bol posledným 
píšucim prorokom v Starom záko
ne. Žil v rokoch 465 - 425 pred 
Kristom.

4. január - Zbor sedemdesia
tich apoštolov 

Pod týmto súhrnným menom uc
tieva byzantský obrad 72 učení
kov Ježiša Krista. Ich počet na 
sedemdesiat sa uvádza preto, le
bo na počesť Mateja a Barnabáša 
je ustálená zvláštna spomienka.

5. január - Teopemt a Teona,
mučeníci 

Teopemt bol biskupom v Nikodé- 
mii. Teona bol pastier, ktorého 
najali, aby otrávil biskupa Teo- 
pemta. Vidiac jeho zbožnosť, Teo
na sa stal veriacim. Za vernosť 
Kristovi zomreli mučeníckou 
smrťou na Sicílii za prenasledova
nia cisára Diokleciána.

6. január * Zjavenie Pána 
Pamiatka pokrstenia Pána Ježiša 
Krista v Jordáne Jánom Krstite
ľom.

7. január - Zbor sv. Jána Krstiteľa 
Po velkých sviatkoch spomína li
turgia aktívneho účastníka pri Je
žišovom krste - sv. Jána Krstiteľa. 
On upozornil súčasníkov na Ježi
ša ako Božieho Baránka.

8. január - Juraj Chozevita 
Juraj bol rodom z Cypru a bol

(Pokračovanie na 7. str.)

SVÄTÝ BAŽIL Z
Naozaj zriedkavý, ba jedinečný prí

pad: traja bratia a všetci biskupi! Bažil, 
Peter a Gregor. A všetci traja - svätí!

Bazilovou vlasťou je Cezarea. Ide o 
Cezareu v Kapadocii, dnes Kayseri v 
Turecku. Už v druhom storočí má 
svojho biskupa.

Jeho rodina bola zámožná. Otec, 
tiež Bažil, bol učiteľom rečníctva a 
advokátom. Matka Hemélia bola dcé
rou mučeníka. Sestra Makrína prvou 
sväticou, učeníčkou sv. Gregora Di
votvorcu. Stará mať vdovou po muče
níkovi. Skvelé prostredie, v ktorom 
nestal zaveľa len on - Bažil!

Bol slabého zdravia, ale miláčik ro
diny. Študoval v Carihrade a v Até
nach. V Aténach sa spriatelil s 
Gregorom Naziánskym. Spolužiakom 
mu bol neskorší cisár, odpadlík - Ju- 
lián Apostata.

Domov sa vrátil výborne vzdelaný a 
trochu aj namyslený. Rozkošný život, 
úspechy, sláva - urobili svoje. O dušu 
sa málo staral. Blahodarne však naň 
začala vplývať zbožná sestra Makrí
na. Bažil sa zrazu prebral. Píše: "Zda
lo sa mi, že som sa znovu prebudil z 
hlbokého sna. Zbadal som zázračné 
svetlo, ktoré rozsievala pravda Evan
jelia." Aké to šťastie: zbadať.

Vyučoval rečníctvo, no po čase to 
nechal a dal sa pokrstiť. Vydal sa na 
cesty: do Sýrie, Palestíny, Egypta, 
Mezopotámie, aby poznal život pus
tovníkov, aby preštudoval pravidlá, 
podľa ktorých žijú, aby sa poradil s 
učiteľmi duchovného života. Kedysi 
sa ľudia aj kvôli takýmto veciam vydá
vali na cesty.

Po návrate do Cézarey rozpredal 
velkú časť majetku a s niekolkými na
sledovníkmi sa utiahol do samoty pri 
brehoch Irisu. Tu prežívali život v roz
jímaní, pokání a v modlitbách. Tu pri
šiel aj k záveru, že život pustovníkov 
by bol plodnejší, keby miesto jednotli
vo žili v spoločenstve ako cenobiti. 
Preto spolu s Gregorom Naziánskym 
vypracoval Pravidlá pre rehoľníkov. 
Dielo vykonalo pravý zázrak medzi 
pustovníkmi na Východe. Platí ešte aj 
dnes. Právom sa sv. Bažil považuje 
za zakladateľa východného mníšstva.

Cezarejský biskup Euzébius skoro 
zbadal, kto je Bažil. Povolal ho z púš
te, vysvätil na kňaza a vymenoval ho 
za svojho pomocníka v správe bis
kupstva. Mladý človek orlím zrakom 
pozoroval život okolo seba. V prvom 
rade mu padli do očí ťažké sociálne 
nespravodlivosti. Potom miešanie sa

CEZAREy (+ 38C)
cisárov nevedomcov do cirkevných 
otázok, miesto toho, aby riešili vážne 
sociálne problémy svojich podda
ných. Mladý, citlivý, vzdelaný, vynika
júci rečník, človek s postavením - 
zaryčal ako ten, ktorý vpadol do osa
dy. Začal so sociálnymi kázňami. Ne
upadol do anarchie, nepopieral 
súkromné vlastníctvo, postavil však 
zásadu: "Vlastniť viacej, ako potrebu
ješ, znamená vykorisťovať chudob
ných, okrádať ich!" Tak sa stal 
čoskoro hlasom vykorisťovaných, ná
dejou chudobných.

IKONA - Zjavenie Pána - 6. január

Starý biskup Euzébius zomrel. Ba
žila plánovali za nástupcu. Mal však 
už nepríjemný chýr: Neželateľný pre 
vrchnosť, neprijateľný pre mnohých 
protivníkov. Ani jednej vrchnosti nie 
je ľahostajné, kto prichádza na bis
kupský stolec.

Protivníci teda začali verejne vykriko
vať: "Nesúci na biskupa, je chorý, na čo 
nám mŕtvola!" Naziánsky biskup sa ich 
duchaplne spýtal: "Chcete biskupa at
léta alebo učiteľa a obrancu viery?" A 
posadil Bažila na biskupský stolec.

Bol iba štyridsaťročný. Mal však, čo 
nemali iní: jasné pojmy, uvážlivosť, 
rozhodnosť, miernosť, cit, lásku k Bo
hu a človeku! Láskavosti nikdy nedo
volil, aby sa zvrhla na slabosť citu. 
Ako prvú úlohu si dal odstrániť cisáro
vo miešanie sa do záležitosti biskup
stva. Bol si vedomý, že jadro nezhôd 
a rozporov má v tomto svoju príčinu. 
Cisár Valent, rozhodný protivník pra- 
vovernosti, unavený od zrážok s ním, 
nariadil prefektovi Modestovi, aby si 
pohovoril s Bazilom. Počúvajúc ho,

(Pokračovanie na 7. str.)
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(Pokračovanie zo 6. str.)

vybuchol: "Ešte nikto sa neopovážil 
so mnou tak sebavedome hovoriť ako 
ty..." Bažil sa usmial a odpovedal: "To 
znamená, že si sa ešte nestretol s 
biskupom!"

Vrchnosť sa ho bála poslať do vy
hnanstva, takú mal autoritu. No každá 
vrchnosť si už nejako poradí. Rozdelili 
Kapadóciu tak, že na jednej strane sa 
našli samí heretici, a na druhej strane 
pravoverní. Utvorili dve otvorené boji
ská v biskupstve, o čom sníva každá 
vrchnosť, ktorá chce škodiť Cirkvi. Vy
volávať a podnecovať vnútorné boje v 
Cirkvi, to je stará diplomatická zásada 
všetkých Božích protivníkov.

Hromadili sa tak vzájomné urážky, 
násilnosti. Ľudia začali utekať. Vysťa
hovali sa celé obce. Pravoverní žili v 
neopísateľnej biede, ale nesklonili 
hlavy pred ariánstvom, vierou, ktorú 
vnucovala štátna vrchnosť. Pekelné 
údery však nezostali bez účinkov. Čo 
sa vdáka velkému biskupovi Bazilovi 
nepodarilo uskutočniť v Cezarei, po
darilo sa im to v Antiochii, v meste, 
ktoré nazývali Božím mestom. Antio- 
chia, tretie srdce kresťanstva na úze
mí Impéria, šikovnou hrou cisárov a 
zradou biskupa, roztrhalo jednotu Cir
kvi, dajúc sa nakaziť ariánskym mo
rom. Smrť nastala na sneme v 
Antiochii roku 341.

Bažil pozerá na príšerné plody. Na 
srdci mu leží cirkevná jednota. Píše 
Atanázovi do do Alexandrie, bisku
pom v Taliansku a Galii, obraciasa na 
pápeža v Ríme a informuje sa o 
"strašnej búrke na Východe." No pá
pežovo okolie sa postaralo, aby pá
pež nikdy neodpovedal na Bazilov 
list. Rozhorčený vyslovil aj voči Rímu 
ťažké obvinenia. To ho priam zdrvilo.

Druhým sklamaním bola zrada milé
ho priateľa Eustázia, ktorý sa pridal k 
jeho protivníkom. Vtedy bol už na po
kraji síl. I toto je dôkaz, aká citlivá bola 
táto krásna duša. Sám píše, že sa 
ocitol v rozpoložení, "keď človek začí
na nenávidieť ľudské pokolenie a po
chybovať o každom priateľstve." Ta
kýto duševný stav trval tri roky. Na 
jednej strane prefíkaná vrchnosť, zra
dy medzi bratmi, stále nepokoje a 
zrážky v cirkevnom spoločenstve, ne
dôvera, nepochopenie, neslýchaná 
povrchnosť a ľahkomyseľnosť, ba aj 
pomsty, a na druhej on sám, celkom 
sám. Vtedy sa človek obyčajne začne 
spytovať sám seba, či nie je blázon. 
Pochybovať, či je na správnej ceste. 
Vtedy však prichádza útecha od oných 
drahých jednoduchých ľudí, od verného 
a neskazeného Itidu, ktorý má mimo

riadne vycibrený cit pre pravovernosť 
a nezlomiteľnú silu trpieť za svoje pre
svedčenie, ešte aj vtedy, keď vidí, že 
ho vodcovioa zrádzajú, že sa dávajú 
na pochybné a nesprávne chodníky. 
Toto vždy zachraňuje situáciu.

A tomuto jednoduchému človekovi 
Bažil daroval svoju dušu. A nielenže 
mal sociálne kázne, ale aj konal! Vysta
vil celé mesto na periférii Cezarey a 
obyvatelia ho nazvali jeho menom Ba- 
ziliáda. Boli tu poľnohospodárke budo
vy, dielne, administratívne budovy, 
obytné domy, starobince, útulne, malé 
nemocnice a pravdepodobne aj jeden 
hostinec! Vrchnosť mu v tom robila ťaž
kosti, namietala, že toto nie je Bazilova 
pracovná náplň. Ako odpoveď Bažil na
písal aj iným biskupom, aby sa oni tiež
0 také niečo pokúsili...

Bránil aj občianske práva svojich 
veriacich. Takto sa na súde zastal 
jednej vdovy. To bolo akoby objedna
né, aby ho začali podozrievať. Zlomy
seľne vykonštruovali obžalobu a 
priviekli ho pred súd. Len čo sa o tom 
dozvedeli ľudia, trhovníci a remeselní
ci, zamestnanci a robotníci, schmatli 
závažia, železné predmety, kamene, 
palice a rozbehli sa k súdu. Preniknúc 
do súdnej budovy, rozohnali strážcov
1 sudcov a oslobodili Bažila.

Bažil je aj skvelým spisovateľom. 
Napísal tri knihy proti Eumóniovi, 
ariánskemu apoštolovi. V traktate o 
Duchu Svätom potiera macedonián- 
cov, ktorí popierali rovnosť tretej Bož
skej osoby - Ducha Svätého s Otcom 
a Synom. Vynikajúca je jeho "Reč k 
mladým", ako sa možno obohatiť po
hanskou literatúrou a vzdelaním. Za
oberal sa aj exegézou. Vydal 
vysvetľovanie o šiestich dňoch stvo
renia. Komentoval aj žalmy a Izaiáša. 
Držal nadšené kázne o mučeníctve. 
Napísal okolo tristo listov, v ktorých 
vysvetľuje náuku, rozvíja pastoračné 
metódy.

Vysilený bojmi, prenasledovaním, 
angažovaním sa, duševným utrpe
ním, najmä sklamaniami, zomrel ako 
50 - ročný. Biskupstvo spravoval len 
desať rokov, ale urobil viacej než de
sať biskupov spolu. Jeho pohreb sa 
stal nevídaným triumfom. Chudoba 
vie, kto je jej priateľ.

Bol človekom hlbokej viery, bojovní
kom za pravovernosť, človekom dia
lógu a dorozumenia, nebol však 
človekom kompromisu a kapitulácie. 
Prekonal všetky nešťastia a protiven
stvá a stal sa žiarivou postavou dejín 
v takej miere, že ho už jeho súčasníci 
nazvali "Velkým".

sestra Regína 
Spracované podľa knihy

Yves Ivonides 
Hviezdy, ktoré nezapadajú

Stírf M W A C A
(Pokračovanie zo 6. str.)
mních. Žil v kláštore blízko Jeru
zalema, kam vstúpil okolo roku 
820, kde pricestoval po smrti svo
jich rodičov. Viedol vzorný rehoľ
ný život.

9. január - Poiyeukt, mučeník 
Bol vojak. K viere ho priviedol je* 
ho priateľ. Vystúpil proti úcte po
hanských modiel, za čo musel 
zomrieť. Bol sťatý mečom v roku 
259 pri Meletíne v Arménsku.

10. Január - Gregor Nisský,
biskup

Narodil sa v roku 335. Bol mlad
ším bratom sv. Bažila Veľkého. Za 
biskupa do mesta Nisse ho vy
svätil sv. Bažil Veľký. Za ariánske- 
ho cisára Volesa bol vo 
vyhnanstve, ale cisár Gracián ho 
povolal späť. Bol horlivým obran
com pravej viery. Zomrel roku 
395.

11, január - Teodóz Veľký 
Narodil sa v V. storočí v Kapadócií. 
Od mladosti bol úprimne zbožný. 
Po návšteve Palestíny sa rozhodol, 
že sa tam usadí ako pustovník. Zro- 
maždili sa však okolo neho záu
jemcovia o duchovný život Na 
základe pravidiel sv. Bažila založil 
niekolko kláštorov, kde v jednom 
bol aj predstavený. Zomrel v roku 
329.

12. január - Tatiana, mučenica 
Bola dcérou vznešenej rímskej ro
diny. Skoro sa zapojila do služby 
Cirkvi. Bola horlivá kresťanka. Za 
vernosť viere a Cirkvi bola mučená 
a dal ju sťať jej vlastný otec, ktorý 
bol konzulom. Stalo sa to v roku 
218.

13. január - Hermil a Stratonik,
mučeníci 

Hermil bol diakon. Za dôsledný 
prejav vernosti Kristovi bol 
uväznený a dlho mučený. Stráž
ca žalára Stratonik bol dojatý k 
slzám. Tým sa prezradil, že aj on 
je kresťan. Po opätovnom muče
ní ich utopili v Dunaji pri meste 
Singidone (dnešný Belehrad).

14. január - Sinajskf mučeníci 
Okolo roku 300 ich zabili Saracé- 
ni, ktorí vtrhli na miesta ich poby
tu v pustovniach na Sinai. 
Podobne v 5. storočí na tom is
tom mieste boli zabití mnohí mní
si svätého života.

Pripravil: o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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PRÍBEH p r e  d v o c h
Keď sme v minuloročnom čísle 

9/94 v rubrike Ako sme sa našli zara
dili tiež príbehy o láske v súvislosti s 
povolanim do rehoľného a kňazské
ho stavu, malo to za cieľ pomôcť mla
dým ľuďom zorientovať sa a správne 
rozhodnúť aj v tomto smere. Tohto 
roku budeme prinášať svedectvá, 
ktoré dopadli rôzne, ale čo je hlavné, 
tito mladí ftidia sú šťastní a o to vlast
ne ide. Dnešný príbeh, ktorý vám po
núkame, je toho dôkazom. Všetkým 
Vám prajeme šťastnú volbu v novom 
roku 1995. redakcia Slova

Máme teraz o niečo menej detí, než rokov 
po svadbe. Náš príbeh možno trochu viac 
hovorí o Bohu, než by sa zdalo primerané, 
ale píšeme, čo sme prežívali a sme veľmi 
radi, že to dopadlo tak, ako to nakoniec do
padlo.

Bola som vychovávaná vo veriacej katolíc
kej rodine a svoju budúcu rodinu som si 
nevedela predstaviť inak. Keď som začala 
chodiť s neveriacim chlapcom, bola som roz
hodnutá, že si ho vezmem, až sa obráti. Po 
dlhšom čase sa ukázalo, že sa to asi nepo
darí, tak som sa s ním rozišla. Nebolo to pre 
mňa jednoduché, zdalo sa mi, že som všetku 
svoju energiu, úsilie, modlitby venovala nie
čomu, čo sa teraz zrútilo. Cítila som sa veľmi 
unavená, vyčerpaná, prázdna, neschopná 
ďalšieho citu. Rozhodla som sa, že ak nieke
dy s niekým ešte začnem chodiť, musí byť 
veriaci. Ostatné sa mi v tej chvíli zdalo ne
podstatné.

Asi pol roka za mnou prišiel jeden chlapec 
z našej partie. Poznali sme sa asi päť rokov, 
ale vlastne sme sa veľmi nepoznali. Bol mi 
sympatický a veriaci bol dosť, veď tu partiu

vlastne viedol a poznal sa s mnohými kňaz
mi. Inakšom toho o ňom veľmi veľa nevede
la. Nepovedal mi, že by so mnou chcel 
chodiť, ale, že sa nemôže rozhodnúť, či ma 
žiť zasväteným životom alebo sa oženiť.

Vyrastal som tiež v katolíckej rodine, spo
znal som mnoho výborných ľudí a niekolko 
perfektných kňazov, ktorí dokázali vytvárať 
veľmi pekné vzťahy s druhými. Začal som s 
nimi chodiť na rôzne "zbožné" akcie, ako 
napr. opravovať fary, na duchovné cvičenia 
alebo v lete s chlapcami na výlety. Nie div, 
že ma stále častejšie napadalo, že by som 
sa mohol stať kňazom a že to chce Boh. 
Tiež preto som sa snažil a nezačínal som si 
nič so žiadnymi dievčatami. V rozvinutom 
socializme neviedla cesta ku kňazstvu vždy 
len cez seminár. Ja som spoznal trochu 
bližšie jedno rehoľné spoločenstvo, ale ne
dokázal som sa úplne rozhodnúť a stále 
som trochu myslel na manželstvo. A asi 
podvedome hľadal "tu pravú"...

Ilustračná snímka a. m.

Tá pravá sa mi začala páčiť v našom spo
ločenstve. Zisťoval som, či má vlastnosti a 
vôbec celý prístup k životu taký, aký by som 
si prial, aby mala moja žena, keby som sa 
niekedy oženil. V tom čase však ona bola 
takmer pred svadbou s neveriacim chlapcom 
a ja som sa vzdialene pripravoval na novl- 
ciát. Potom sa s tým chlapcom rozišla a ja 
som vedel, že to bolo kvôli vzťahu k Bohu, 
ktorý bol pre ňu dôležitejší. Obdivoval som ju 
ešte viac.

Situácia sa teda zmenila, ale nevedel som, 
či k lepšiemu. Stále som si myslel, žeby som 
mal byť kňazom, ale asi som sa zamiloval. O 
niekolko mesiacov vyvrcholil vnútorný boj, 
nemohol som ďalej. Navštívil som ju a rozpo
vedal som jej celú situáciu.

Potom sme prežili krásny polrok. Nepláno
vali sme vôbec spoločnú budúcnosť, ale 
spoznávali sme, že máme spoločného oveľa 
viac než len vieru. Vlastne skoro všetko, na 
čo sme narazili. Ja som sa pritom snažila, 
aby som mu zachovala slobodu rozhodova
nia, veľmi ho neovplyvňovala a pritom sa 
naňho citovo príliš neviazala, aby som unies
la prípadný rozchod. To prvé sa mi darilo, 
myslím, lepšie než to druhé. Potom prišlo 
rozhodnutie. Rozhodnutie, že sa rozídeme a 
on začne noviciát. Tu by náš príbeh mohol 
skončiť, ale to by sa nehodil do rubriky Ako 
sme sa našli.

Od chvíle, keď sme sa rozišli (alebo som 
sa rozišiel), bolo mi strašne. O týždeň som 
mal odcestovať do hôr a začať noviciát. Odi
šiel som, ale nezačal. Nešlo to, nemohol 
som. Potom mi asi ešte mesiac dochádzalo, 
že dobrý Boh môže tiež celkom dobre chceť, 
aby som sa oženil. Keď mi to došlo, dúfal 
som len, že ona to so mnou ešte skúsi.

Ja som prežíval mesiac, kedy som vážne 
pochyboval o tom, že Boh nezosiela na ľudí 
skúšky, ktoré by boli nad ich sily. Potom za 
mnou prišiel "môj chlapec", a od tejto chvíle 
už to bolo len radostné. Naplánovali sme si 
spoločnú budúcnosť. Zo všetkého najprv 
sme vybrali vhodný sviatok Panny Márie, 
ktorej sme náš vzťah celý čas zverovali a 
naplánovali svadbu. (K. a F.)

©áOSGfea s G®(í @íjdGD3(T)
Všetko, Pane, si tak zázračne utvoril - človek je obdivu

hodný a plný malých zázrakov! Tebe jedinému patrí všetka 
moja chvála!

Môj organizmus pozostáva zo 60 biliónov buniek. Moje 
srdce bije asi 75 • krát za minútu, to je za deň asi 100 000 
úderov. Na to je potrebných za každú minútu 5 litrov 
krvi, za hodinu 300 litrov a za deň 7 500 litrov krvi (za 24 
hodín by moje srdce napumpovalo 15 vani plných teku
tiny a pritom by prekonalo výškový rozdiel 2 metrov). 
Všetky moje krvné cievy celkom merajú 400 000 kilomet
rov ( to zodpovedá 10 násobku obvodu Zeme). Za 70 
rokov života by som spotrebovala asi 300 000 kubíkov 
vzduchu ( to by bola kocka s dĺžkou strany zodpoveda
júcou 70,5 m). Moja koža, časť pokožky, je taká pružná a 
odolná, že pásik široký 4 centimetre, by mohol uniesť 
váhu celého môjho tela. Môj mozog obsahuje viac ako 
40 miliárd nervových buniek, ktoré zoradené za sebou 
by predstavovali dĺžku 500 000 kilometrov (stredná

vzdialenosťzo Zeme na Mesiac je 384 000 km).
Mnohé veci na našom tele, Pane, sa dajú vyjadriť číslami 

a faktami, ale také dôležité veci ako je naša túžba po Tebe 
alebo láska k človeku, úzkostlivá neistota pred zajtrajškom 
alebo bolesť v zármutku alebo v chorobe sa nedá určiť 
žiadnymi meradlami.

Pane, väčšie než tajomstvo nášho organizmu je tajom
stvo Tvojho vtelenia, je mystérium tvojho utrpenia a Tvoj
ho zmŕtvychvstania.

Pôsobivejšie ako všetky zázračné pochody v našom tele 
je Tvoje zázračné pôsobenie na stvorenstvách, ktoré Ty v 
láske neprestajne nové tvoríš. Fascinujúcejšie ako súhra 
orgánov je Tvoje dielo na tomto svete a Tvoja starostlivosť 
o každého z nás.

Pane, Ty sám si vlastne zázrakom, ktorý nemôžem nikdy 
zdôvodniť. Tvoja trojjedinosťv troch osobách, Tvoje člove
čenstvo v Tvojej Božskosti, Tvoja nekonečná láska...

(preložila M.R.)



STRANA 9 T7 S V E T  ^ SLOVO 1/95

Otázky mladých

Vďaka ti, Pane...
Vždy som sa bála farára. Už od malič

ka. Veď farár pochovával mŕtvych a no
sil i dlhé čierne šaty. V tých krajších - 
farebných som ho málokedy videla. V 
škole nám stretnutia s ním zakazovali.

Keď sa mi náš bývalý starší kňaz ponú
kol, že pôjde vyspovedať do nemocnice 
môjho ťažko chorého manžela, odmietla 
som, i keď mi náležite vysvetlil, že to bolo 
želanie manželovej matky a mojej dobrej 
svokry (vtedy už nebohej).

Nechcela som to hlavne preto, lebo 
som bota presvedčená, že keď ho kňaz 
vyspovedá, manžel už určite zomrie. Veď 
vždy tak hovorili aj o iných: "Už nebude 
žiť, veď bol pri ňom i farár..." Vôbec som 
vtedy nerozumela, čo znamená sviatosť 
zmierenia pre umierajúceho.

Nevedela som, čo znamená Eucha- 
ristia, nevedela som, čo znamená sláviť 
eucharistiu, nevedela som, čo zname
ná sviatosť zmierenia. Teraz to už, 
chvála Bohu, viem. Mnohé veci, takmer 
nič som nevedela, čo sa spájalo s náv
števou Božieho chrámu. Ja som doňho 
tak málo alebo presnejšie takmer vôbec 
nechodila.

Veď učitelia nesmeli...!!!
A to bolo pre mňa najlepšie a najľah

šie ospravedlnenie. Mne to aj celkom 
vyhovovalo a hovorievala som, že tam 
ani chodiť nepotrebujem, ved' žijem 
čestne a nerobím nič zlého. To bolo 
takmer tak, akoby som povedala, že nie 
som hriešna.

Dnes viem, že som sa veľmi mýlila. 
Už po druhýkrát v tomto časopise vy
jadrujem vdáku Bohu a nášmu duchov
nému otcovi Jozefovi za tú všetku 
nádheru, ktorú prežívam dnes.

Vďačím mu za to, že mi pomohol vy
svetľovaním evanjelia v kázni i vysvetľo
vaním Božieho slova pri našich 
stretnutiach v neokatechumenátnom 
spoločenstve hľadieť na svet inými oča
mi, prežívať radosť i v trápení zachovávať 
klUd, pokoj i v chvíľach najťažších. Za to, 
že mi pomohol stretnúť sa s Bohom.

Práve v tomto spoločenstve som si 
uvedomila svoje mnohé chyby, zlé 
vlastnosti, ktoré som predtým ľahko 
ospravedlňovala, alebo považovala za 
vlastnosti dobré. No, povedzte, môže 
byť čosi krajšie ako zažívať a uvedomo
vať si Božiu lásku a Božiu prítomnosť?

Som šťastná, že som na tejto ceste a 
úprimne sa teším na každé stretnutie v 
našom neokatechumenátnom spolo
čenstve.

Pane. Bože, vďaka ti za všetko.
Margita SOTÁKOVÁ

Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 
Mons. Milan Chautur, CSsR

•  Otec biskup, zaujímalo by ma, či môže 
byť spasený aj taký človek, ktorý nikdy ne
počul o Bohu, ale žil podľa svojho najlepšie
ho svedomia.

Napr. Ja som bola pokrstená, doma ma vy
chovávali v kresťanskom duchu ale možno 
niekde, kde civilizácia nepokročila tak ako u 
nás, žije podobné dievča ako som ja, ale ne
pozná Boha, pričom sa snaží dobre žiť, môže 
byť spasená bez toho, že by bola pokrstená?

Tu je treba rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí ne
mali možnosť, ani fyzickú príležitosť prísť do 
kontaktu s kresťanstvom ako takým, a medzi 
tými, ktorí bez vynaloženia mimoriadnych síl 
mohli spoznať pravdy evanjelia, ale zostali ľaho
stajní a bez záujmu o tieto skutočnosti. Latinské 
príslovie hovorí: Bene docet, qui bene distinguí
- Dobre učí, kto dobre rozlišuje. Kôli čomu to 
hovorím? Krst je už záležitosťou viery tých, ktorí 
sa dávajú krstiť, alebo záležitosťou viery rodi
čov, ktorí chcú sprostredkovať vieru svojim diet- 
kam, o ktoré sú oni schopní postarať sa fyzicky
i duchovne. Pán Ježiš povedal: "Kto uverí a dá 
sa pokrstiť, bude spasený" (Mk 16,16). Teda 
viera a krst idú v bezprostrednej náväznosti. 
Inými slovami povedané, že ten, kto sa chváli 
vierou v Ježiša Krista, ale nechce prijať sviatosť 
krstu - tento viditeľný znak po
slušnosti k Cirkvi a Božiemu 
lUdu - ten človek nemôže byť 
spasený preto, lebo pohŕda 
tým, čo vyžaduje Kristus, cez 
svoju Cirkev.

Alebo podobne ten, ktorý ži
je v kresťanskom prostredí a 
má možnosť sa dozvedieť o 
Kristových požiadavkách, lež 
sám nechce, zaraďuje sa 
svojou ľahkovážnosťou do 
skupiny tých, o ktorých Ježiš 
hovorí: "Kto neuverí, bude 
zatratený" (Mk 16,16).

Avšak celkom inú skupinu 
tvoria tí ľudia, ktorí časovo ale
bo lokálne sú takí vzdialení od 
kresťanstva, že nemali ani fy
zickú, ani psychickú možnosť 
stotožniť sa s Ježišovými po
žiadavkami ohľadom krstu.

Tu myslím na starozákonný 
Boží lúd, ktorý časové bol eš
te pred Ježišovým príchodom, 
preto krst ako sviatosť nemo
hol používať, ako viditeľný

znak spásy a predsa je medzi nimi veľa svätých 
prorokov, praotcov, či lúdí, ktorí žili podľa Božieho 
zákona a na základe viery a svedomia sú spase
ní. O čom svedčí Cirkev, ktorá vyjadruje pojmom 
svätosť stav večnej blaženosti - teda ak hovorí o 
svätých praotcoch, otcoch, sv. prorokoch a iných 
svätých v Starom zákone, tak tým myslí na tých, 
ktorí už prežívajú stav večnej blaženosti neba.

V inom zreteli treba si pripomenúť i slová 
Pána Ježiša: "Nie každý, kto mi hovorí: Pane, 
Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba 
ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebe
siach (Mt 7,21).

Tak nejako vyznievajú aj slová svätého apošto
la Petra, ktorými sa on prihovoril Kornéliovi a jeho 
priateľom: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža 
nikomu, ale v každom národe je mu milý ten, kto 
sa ho bojí a koná spravodlivo" (Sk 10,34).

Preto jednou z mienok teológov je, že v ko
nečnom dôsledku tí ľudia, ktorí nemali možnosť 
z časových, fyzických, či psychologických dôvo
dov spoznať kresťanstvo ako také, môžu byť 
večne blažení na základe svojho svedomia, kto
ré vždy rešpektovali a viery, ktorú im dáva mož
nosť získať to prostredie, v ktorom žijú. Lebo 
fakticky niet národa ani prostredia na zemi, v 
ktorom by isté náboženské prejavy nejestvovali.

Snímka a.m.

Tlačenica na javisku
Richtár: Pretlačil som sa na javisko až potom, 

keď som odsunul jedno dieťa.
Zuzana: Mala som si kľaknúť, ale kde, keď mi 

deti nechali iba 10 cm!?
Lekár: Deti boli nakazené zvedavosťou a nedoč

kavosťou príchodu sv. Mikuláša.

0 . duchovný: Bol som rád, že misijné pôsobenie 
otca Mikuláša bolo požehnané. Bohu za to vďaka!

1. dcérka: Ja sa myší nebojím, pôjdem do lesa, 
postavím sa pred myší, myši traste sa a...

2. Ale viete prečo sa ich nebojí?
Syn: Lebo má pri sebe Ježiška. A On je veľký, 

silný a ochráni nás!

Približne takéto pocity mali účinkujúci - mladí z 
Košíc - Terasy, ktorí zahrali pôsobivú scénku pri 
stretnutí detí z farnosti Košice - mesto a Košice - 
Terasa s otcom Mikulášom.

Deti a mladí z Košíc - Terasy pod vedením p. 
Evy Hospodárovej, autorky scenára a režisérky v 
jednej osobe, predviedli hru približujúcu udalosti v 
Ľutine z roku 1851, kedy sa sv. Mikuláš zjavil 
chudobnej vdove - Zuzane Feketeovej. O hudobné 
podfarbenie, ktoré znásobilo pôsobivosť celého 
programu, sa postaral gitarista Peter.

A na záver ešte Pán Boh zaplať pre Evku Hospo
dára vú od mladých z Košíc - Terasy!

Marek LEGNAVSKÝ
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& S f ta á č te C o v i
Na predvianočnej audiencii vo Va

tikáne Svätý Otec pútnikom okrem 
iného povedal: Adventné obdobie 
nám dáva osobitnú príležitosť zakú
siť spásonosnú Božiu lásku. Túto 
Božiu lásku môže kresťan pocítiť 
predovšetkým vo sviatosti zmiere
nia, keď vo svetle Božieho slova 
znova objaví pravdu o vlastnom bytí 
a zakúsi radosť z obnoveného poko
ja, ako aj pokoja so samým nebes
kým Otcom.

Sv. Ján Krstiteľ Spasiteľa ohlasuje 
na púšti. Toto miesto nám pripomína 
mnohé súčasné ťažké situácie: 
Mravnú a náboženskú indiferen- 
tnosť, opovrhovanie ľudským živo
tom, ktorý sa rodí a uberá k 
poslednému prirodzenému cieľu, ra
sovú nenávisť, násilie, vojny a ne-

Pomoc pre Rwandu
Slovenská katolícka charita ďakuje 

všetkým štedrým darcom, ktorí vedia 
nielen precítiť utrpenie iných, ale aj ih
neď zareagovať činom.

Prvá čiastka vyzberaných peňazí vo 
výške 370 000 Sk už našla svojho ad
resáta - trpiacich v Rwande. Za túto 
sumu sa prostredníctvom Belgickej 
charity nakúpili potraviny a medicínsky 
materiál pre ľudí trpiacich v utečenec
kých táboroch. Celá akcia prebiehala 
pod záštitou Caritas Intenationalis, aby 
sa finančné i materiálne prostriedky vy
užili čo najlepšie pre účinnú pomoc 
postihnutých vojnou.

(KN)

znášanlivosť. To všetko sú príčiny 
nespravodlivosti, bolesti a opovrho
vania, ktoré sa ako púšť stále väč
šmi šíria v našej spoločnosti.

Dnes, v čase novej evanjelizácie, 
je potrebné, aby sa kresťanskí rodi
čia osobitne venovali výchove svo
jich detí a nebojácne svedčili o 
Spasiteľovi. Takto sa stanú prvými 
katechétmi detí, v ktorých ľahšie 
vzbudia lásku k Božiemu slovu, sto
tožňujúc ich život s evanjeliom.

Modlime sa, aby sa každá kres
ťanská rodina stala malou misio
nárskou cirkvou a školou 
evanjelizátorov. Zverme toto po
slanie Panne Márii. Nech je pre 
nich vzorom a nech sprevádza na 
životnej ceste.

Kresťania, židia, moslimovia, bud
histi a šintoisti, Indiáni a príslušníci 
afrických prírodných náboženstiev - 
predstavitelia dovedna 15 nábožen
stiev, rokovali v Riva del Garda o 
prínose, ktorý môžu mať nábožen
stvá pre mier. Pápež Ján Pavol II. 
privítal na stretnutí 900 účastníkov 
zo 65 krajín.

Apoštolský pronuncius v Spojených 
štátoch amerických arcibiskup Agosti- 
no Cacciavillan oznámil, že Svätá Sto
lica vymenovala Mons. Judsona M. 
Procyka za nového metropolitného ar
cibiskupa pre osirelú gréckokatolícku 
pittsburghskú metropoliu.

Mons.Judson M. Procyk bol na kňa-

Počas vianočných sviatkov na Námestí sv. 
Petra v Ríme udelil Svätý Otec Ján Pavol II. 
svoje požehnanie Urbi et Orbi. Jeho aktuál
ne posolstvo prinesieme v druhom januáro
vom vydaní.

Náš misionár
V dedine USŤ ČORNA, Zakarpatská oblasť UKRA

JINY, pôsobí náš slovenský misionár, redemptorista o. 
Peter Krenický. V jeho farnosti žije 30 ročný muž, 
manžel, otec 2 detí, ktorý tohto roku pri nehode prišiel 
o obe dolné končatiny. V našej republike je možné 
požiadať o zhotovenie umelých protéz, čo mu nemôže 
poskytnúť jeho krajina, no ich hodnota je 60 000,- Sk. 
Veriacich, ktorých osloví táto naliehavá prosba, môžu 
sa kontaktovať na adrese : o. Jozef Jurčenko, Kláštor 
redemptoristov, 071 01 Michalovce.

za vysvätený 15. mája 1957 a v súčas
nosti bol protopresbyterom Katedrál
neho chrámu sv. Jána Krstiteľa v 
Munhalle v štáte Pensylvánia. Na čelo 
osirelej pittsburghskej metropolie na
stupuje po arcibiskupovi Thomasovi 
Victorovi Dolinayovi, ktorý zomrel
13. apríl a 1993.

NOVÝ ARCIBISKUP DITTSBUEGHSKEJ METROPOLIE

v Ruskej pravoslávnej cirkviKontroverzia
Jazyk pravoslávnej liturgie v Rusku a v ostat

ných slovanských krajinách nie je národným 
jazykom týchto krajín. Staroslovienčina je neži
vým jazykom južnoslovanského pôvodu, ktorý 
sv. Cyril a Metod a ich žiaci používali v misijnej 
práci. Po prijatí kresťanstva v Kyjevskej Rusi 
roku 988 aj tu prostredníctvom bulharských 
mníchov prijali tento liturgický jazyk.

Už v 20-tych rokoch, po nastolení soviet
skej moci, vzniklo hnutie usilujúce sa nahra
diť staroslovienčinu ruštinou. Odvtedy je 
diskusia o tejto otázke stále živá.

V súčasnosti sa tieto pokusy o zmenu litur
gického jazyka spájajú s menom kňaza Jurija 
Kočetkova z Moskvy, ktorý nezrozumiteľné

staroslovienske slová nahradil ruskými. Jeho 
predstavení uvalili naňho zákaz vykonávania 
bohoslužieb a spolu s jeho stúpencami ho 
vykázali z chrámu, ktorý spravoval. Kočetkov 
a jeho spolupracovníci vidia v prijatí ruštiny 
ako liturgického jazyka dôležitý krok pre zís
kanie inteligencie a nerozhodných vo viere, 
ktorí pre nezrozumiteľnosť liturgie a absenciu 
katechézy odchádzajú k baptistom ( dôsledne 
používajúcim ruštinu), alebo do intelektuálne 
vyspelejšieho katolického prostredia.

Patriarchát prijal veľmi prísne opatrenia 
proti tzv. " novovercom" , ktorých pokladá za 
najväčšie nebezpečenstvo pre pravoslávnu 
cirkev ako bývalých spolupracovníkov KGB

z radov duchovenstva. Na kňaza Kočetkova 
bol uskutočnený dokonca pokus o atentát. K 
odporcom "porušenia" pravoslávnej liturgie 
sa pridali aj niektorí spisovatelia, ktorí v otvo
renom liste moskovskému patriarchovi Ale
xejovi obvinili viacerých kňazov, že čítajú a 
rozmnožujú katolícku literatúru, ktorá je pod
ľa nich heretickä. Naproti tomu niektorí pred
stavitelia pravoslávnej cirkvi ( väčšinou i 
profesori teológie ) dôkladnou historickou 
analýzou upozorňujú na dlhotrvajúcu prax 
pravoslávnej cirkvi prispôsobovať staroslo
vienčinu domácej reči ludu a vyzývajú na 
zmierenie v cirkvi a na jednotu v Kristovi:

Z G2W prel. Peter MULÍK - Kat. noviny
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J u b i l e u m  b i s k u p a  M o n s .  M i c h a l a  R u s n á k a ,  C S s R

V Ý Z N A M N É  B IS K U P S K É  SV Ä TEN IE 
P R E D  T R ID S IA T IM I  R O K M I

Vatikánsky denník Osservatore Romano 
zo 7. októbra 1964 priniesol správu o tom, 
že Svätý Otec Pavol VI. vymenoval prvého 
slovenského gréckokatolíckeho biskupa. 
Stal sa ním Mons. Michal Rusnák, CSsR, 
ktorý bol vtedy farárom slovenskej grécko
katolíckej osady Narodenia presvätej Boho
rodičky v Toronte a dekanom slovenských 
gréckokatolíkov torontskej eparchie, ktorej 
sídelným biskupom je  aj v súčasnosti Mons. 
Izidor Borecký.

Správu o tomto menovaní, ktoré otvorilo 
nové obdobie v živote gréckokatolíkov, 
sme zachytili z vysielania západných roz
hlasových staníc aj na Slovensku. Reportér 
rozhlasovej stanice Slobodná Európa Ján 
Smrečan na otázku novému biskupovi - akú 
úlohu vám Svätý Otec týmto menovaním 
pridelil - dostal takúto odpoveď:

- Svätý Otec myslí na slovenských gréc
kokatolíkov a modlí sa za nich. Toto mi 
povedal pri jednej z nedávnych mojich au
diencií. Sľúbil mi, že pri rokovaniach s čes
koslovenskou vládou, ktoré sú v prúde, 
kladie osobitný dôraz na obnovenie nábo
ženskej slobody pre slovenských gréckoka
tolíkov.

My doma sme vtedy cítili - a dnes to 
vieme - že gréckokatolíci v slobodnom sve
te po 28. apríli 1950, keď naša cirkev bola 
oficiálne zakázaná, mali velké poslanie: za
chovať a zveľadiť cyrilometodské dedičstvo 
pre lepšie časy, keď v tom budú môcť spo
kojne pokračovať aj gréckokatolíci na Slo
vensku. Aby tieto úlohy mohli plniť, bol im 
potrebný arcipastier. Preto menovaním 
gréckokatolíckeho biskupa v osobe Mons. 
Michala Rusnáka, CSsR, dňa 7. októbra 
1964 a jeho vysviackou dňa 2. januára 1965 
začína v živote gréckokatolíkov aj na Slo
vensku nové obdobie.

V novej kanadskej vlasti
Do Kanady sa gréckokatolíci zo Sloven

ska začali sťahovať hlavne po prvej svetovej 
vojne. Už roku 1921 bola v meste Lethbrid
ge v západnej Kanade založená prvá slo
venská gréckokatolícka osada a druhá v 
roku 1930 v Montreáli. V organizovaní slo
venských gréckokatolíckych osád sa pokra
čovalo po druhej svetovej vojne, keď zo 
Slovenska do Kanady prišlo niekoľko kňa
zov. Vznikli ďalšie osady - Toronto, Osha- 
wa, Hamilton, Windsor, Welland, Sudbury 
a Delhi. Všetky tieto osady vytvorili v roku 
1957 slovenský dekanát, ktorého prvým de
kanom sa stal farár slovenskej osady v To
ronte Mons. Michal Rusnák, CSsR.

Od roku 1955 začali v Kanade vydávať aj 
prvý slovenský gréckokatolícky časopis 
Mária, ktorého redaktorom bol aj neskorší

generálny vikár o. František Fúga, ktorý 
vybudoval v Hamiltone nádhernú svätyňu 
Klokočovskej presvätej Bohorodičky. Jej 
posviacka bola 9. júna 1963. Kópiu presv. 
Bohorodičky pre tento chrám vytvorili v 
známom monastieri Grottaferrata pri Ríme 
a posvätil ju  sám Svätý Otec Pius XII. O. 
František Fúga v rámci svojho nakladateľ
stva v Hamiltone vydával aj náboženské a 
poučné knihy a kalendáre. Časopis Mária 
začas redigoval aj niekdajší trebišovský 
kaplán o. Andrej Krafčík, CSsR.

Prvý slovenský 
gréckokatolícky biskup
O. Michal Rusnák sa narodil 21. augusta 

1921 v meste Beaverdale v štáte Pensylvá- 
nia, v USA, ale ako desaťročný sa vrátil s 
matkou, štyrmi bratmi a sestrou na Sloven
sko - do Pozdišoviec, okr. Michalovce. Bu
dúci biskup pokračoval v učení v 
Michalovciach a teológiu vyštudoval na 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v 
Bratislave. 4. júna 1949 ho biskup Pavol P. 
Gojdič, OSBM, vysvätil na kňaza.

Po 28. apríli 1950, keď začala totálna pra- 
voslavizácia a keď gréckokatolícka cirkev 
bola zakázaná, zatvorili ho spočiatku do Po- 
dolinca a neskôr do Bajča. Odtiaľ sa mu v 
marci 1951 podarilo zutekať na americké 
vyslanectvo do Prahy a po získam pasu do 
Spojených štátov amerických a odtiaľ hneď 
do Kanady, kde začal úspešnú činnosť me
dzi gréckokatolíkmi.

Vysviacka 
pred tridsiatimi rokmi

Vysviacka Mons. Michala Rusnáka, 
CSsR, pred tridsiatimi rokmi na pomocného 
biskupa gréckokatolíckej torontskej epar
chie s hodnosťou titulámého biskupa čer- 
nického a apoštolského vizitátora pre slo
venských gréckokatolíkov v celej Kanade 
bola veľkou dejinnou udalosťou. Uskutočni
la sa v sobotu, 2. januára 1965 a bola mani
festačným prejavom živej viery našich 
spolubratov v Kanade.

Obrad vysviacky bol v Katedrálnom chrá
me sv. Michala v Toronte. Bolo na ňom 
prítomných 19 kardinálov a biskupov, mno
ho kňazov a vyše dvoch tisíc veriacich. 
Hlavným svätiteľom bol Mons. Izidor Bo
recký z Toronta a spolusvätiteľmi - biskup 
Mons. Nikolaj Elko z Pittsburghu a Joachim 
Segedy z Križevca z Juhoslávie. Počas bo
hoslužieb spieval ukrajinský zbor pri Chrá
me sv. Bažila Velkého.

Vysviacka začala tým, že bola prečítaná 
pápežská bula, čiže dokument o menovaní 
Mons. Michala Rusnáka na biskupa a to v 
latinskom a anglickom jazyku. Po vyznaní

viery mu svätiaci biskupi postupne odo
vzdávali odznaky biskupskej hodnosti a ob
liekli ho do biskupského rúcha.

Pri tejto príležitosti kázal biskup sloven
ského pôvodu Andrej Grutka z Gary v štáte 
Indiána v USA a to najprv po slovensky, 
potom po anglicky. Poznamenávame, že na 
vysviacke bol prítomný aj ďalší slovenský 
biskup Mons. Pavol Hnilica.

Po sv. liturgii novokonsekrovaný bis
kup prešiel za asistencie kňazstva po ka
tedrále a prítom ným  udelil svoje 
biskupské požehnanie. Potom sa vrátil k 
oltáru, vyzliekol sa z biskupského rúcha a 
obliekol si mantiu - biskupský plášť a tak 
vyšiel medzi svojich veriacich - kanad
ských gréckokatolíkov.

Erb biskupa Mons. 
Michala Rusnáka, CSsR
Každý biskup má svoj erb. Erb biskupa 

Mons. Michala Rusnáka, CSsR, vyhotovil 
mladý kanadský výtvarník Johnson z To
ronta. V prvom rade znázorňuje jeho prí
slušnosť ku Kongregácii Najsvätejšieho 
Vykupiteľa - redemptoristom. Je zvýrazne
ná úradným odznakom kongregácie hore 
vľavo. Na pravej strane je  obraz presvätej 
Bohorodičky v chráme jej narodenia v To
ronte. Slovenský pôvod biskupa zdôrazňuje 
slovenský odznak uprostred erbu a obrazy 
sv. Cyrila a sv. Metoda zas to, že sa hlási k 
dedičstvu sv. Cyrila a Metoda i to, že bude 
zachovávať a zveľaďovať ho pre budúce ge
nerácie. Kanadský javorový list predstavuje 
jeho pôsobisko, ktorým sa stala jeho nová 
vlasť - Kanada. Jeho biskupské heslo je  na
písané v slovenskej reči - Aby všetci jedno 
boli.

Vysviacka prvého slovenského grécko
katolíckeho biskupa v ďalekej Kanade 
pred tridsiatim i rokmi bola pre gréckoka
tolíkov na Slovensku dôkazom, že sa na 
nich nezabúda a tiež posilou v ich utrpení. 
Veď obidvaja ich biskupi boli väznení, vo 
väzení boli aj mnohí kňazi a 265 boli 
vysídlení aj so svojimi rodinam i na naj
ťažšie práce do Čiech so zákazom návšte
vy Slovenska.

Aj za takejto ťažkej situácie sa podarilo 
niekoľkým kňazom zísť sa a vyjadriť radosť 
z tejto udalosti v liste Svätému Otcovi.

Od čias tejto pamätnej vysviacky uplynu
lo už tridsať rokov. V tomto roku si pripo
menieme aj ďalšie významné výročie.

13. októbra t. r. uplynie 15 rokov od zalo
ženia slovenskej gréckokatolíckej eparchie 
sv. Cyrila a Metoda v kanadskom Toronte.

Nech naše modlitby spoja sa s modlitbami 
našich v Kanade k  spoločnej vďake a oslave 
Najvyššieho. Pavol KUŠNÍR
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Archijerejská liturgia v Mikovej

Jub i leá  k ň azov
RNDr. Bartolomej LEŠKO, DrSc., ordinovaný 1.1.1950 - 45. 

výročie, od r. 1989 správca farnosti Vol’a.
o. Ján ZUBER , narodený 14. 1. 1920 v Stanči - 75. výročie. 

Pôsobiská: správca farnosti Hostovice, Telgárt, od roku 1986 na 
odpočinku v Košiciach 

Jubilantom vyprosujeme hojnosť všetkých darov od Pána.

Liturgia sv. Jakuba
Dňa 24. novembra min. roku v Katedrálnom chráme sv. J. Krstiteľa 

v Prešove slúžil Mgr. Vojtech Boháč liturgiu sv. apoštola Jakuba za 
asistencie bohoslovcov teologickej fakulty. Echo z tejto Liturgie sv. 
Jakuba zaznelo už predtým na festivale sakrálneho umenia v Koši
ciach dňa 13. novembra v podaní speváckeho zboru prešovských 
bohoslovcov Romana Sladkopevca. Pri tejto príležitosti sme pripravili 
rozhovor s Mgr. o. Vojtechom Boháčom, ktorý na prešovskej teolo
gickej fakulte, prednáša liturgiku. Prinesieme ho v ďalšom čísle Slova.

Cisár František I. na základe svojho patronátneho práva zriadil 3. 
novembra 1815 novú eparchiu Prešov. Za prvého biskupa určil kano
nika Gregora Tarkoviča, ktorý bol od roku 1813 generálnym vikárom v 
Prešove. Ten menovanie prijal až potom, keď s tým súhlasila Svätá 
Stolica. Prešovské biskupstvo bolo potom kanonicky erigované bulou 
pápeža Pia VII. "Relata semper" dňa 22. septembra 1818. Územie 
biskupstva sa rozprestieralo v 7 župách: Aba - Novohrad, Šariš, Spiš, 
Boršod, Turňa, Gemer a severná časť Zemplína. Biskupstvo malo 
vtedy 194 farností a okolo 152 000 veriacich.

Za sídlo novej diecézy bol určený Prešov a za rezidenciu zruinovaný 
kláštor minoritov. Priľahlý kláštorský chrám po úprave pre východný 
obrad mal sa stať katedrálou pod patronátom sv. Jána Krstiteľa.

Nominovaný biskup Gregor Tarkovič odcestoval do Viedne, aby 
zabezpečil najpotrebnejšie pre biskupstvo, kapitulu a ostatné biskup
ské inštitúcie, a vrátil sa po troch rokoch 1820 vyčerpaný a vážne 
chorý. Na biskupa bol konsekrovaný v chráme monastiera v Krásnom 
Brode 17. júla 1821 biskupom Alexejom Pocsym.

Biskup Gregor Tarkovič (1818 - 1841)
Narodil sa 20. novembra 1754 v Pasike na Zakarpatskú v učiteľskej 

rodine. Jeho otec bol kantorom. Gymnázium ukončil v Užhorode, 
štúdium teológie začal vo Velkom Varadíne. Potom ho biskup Andrej 
Bačinský poslal na teologické štúdiá do viedenského seminára sv.

V poslednú novembrovú nedeľu minulého roku, dňa 27.11.1994, v 
obci Miková vykonal sídelný biskup prešovskej diecézy Mons. Ján 
Hirka posviacku obnoveného chrámu, ktorý je zasvätený sv. archan
jelovi Michalovi. Sv. liturgiu spolu s otcom biskupom slúžili o. Antonij 
Vladimír Turčánik, OSBM, správca farnosti Krásny Brod, excurrendo
- Miková, o.Juraj Danko z Bodružaľa o. Miroslav Janočko z Havaja, 
o. Ján Ličko, na odpočinku v Malej Poľane, tajomník bisk. úradu o. 
Peter Rusnák. V príhovore otec biskup Ján Hirka na základe evanje
liového príbehu, ktorý hovorí o tom, ako Pán Ježiš v sobotu uzdravil 
chorú ženu, pričom farizejom sa to neveľmi páčilo, poukázal na 
ľudský pohľad a na naše časté odsudzovanie a posudzovanie blíž
nych aj dnes. Zdôraznil, aby sme sa vyhli akejkoľvek nežičlivosti, 
ohováraniu, posudzovaniu, ktoré nám iste skracuje náš život." Budte 
rozumní"- povedal otec biskup, "Ježiš nedbal na reči farizejov. Pomá
hajme všetkým, ktorí to potrebujú."

V druhej časti svojej homílie poďakoval veriacim za starostlivosť o 
farský chrám, za jeho obnovu a rekonštrukciu. Poprosil veriacich, aby 
v tomto chráme nachádzali istotu svojich dní, pokoj a vieru svojho 
života. Vystríhal pred zlom, ktoré nás obklopuje. Odporúčal veriacim, 
aby sa modlili k patrónovi tohto chrámu - sv Michalovi archanjelovi. V 
závere poprial všetkým Božie šťastie. -r-

Snímka a. m.

Barbory. Po ukončení štúdií bol 1. januára 1779 na Černečej hore pri 
Mukačeve ordinovaný na kňaza biskupom Andrejom Bačinským.

Otec G. Tarkovič bol jedným z najučenejších mužov svojej doby. 
Ovládal spamäti mnohé diela sv. Otcov, ako aj rozhodnutia koncilov. 
Ako delegát za svoju diecézu bol dvakrát vyslaný na snem v Bratislave 
vr. 1803 a v r. 1807.

Bol profesorom teológie v Užhorode, potom duchovným v Dorohe 
(dnes Hajdudorog) a v Užhorode, v roku 1813 sa stal košickým vikárom 
a r. 1815 kapitulným vikárom v Užhorode. I ako vikár žil v ústraní, 
venujúc sa štúdiu a knihám.

Cisár František I. vybral vikára Tarkoviča za biskupa novoerigovanej 
diecézy. Svätá Stolica však potvrdila jeho nomináciu až 26. septembra 
1818 po kanonickom zriadení biskupstva. Bol viacej vedcom než 
biskupom, predsa mu patrí zásluha ako zakladateľovi Prešovskej die
cézy. Jeho úlohou bola organizácia novoutvorenej diecézy. Vďaka 
jeho úsiliu, za jeho trojročného pobytu vo Viedni boli pre potreby 
biskupstva zabezpečené najnutnejšie existenčné podmienky.

Biskup Tarkovič zvolal 18. novembra 1821 prvú diecéznu synodu do 
Prešova. Okrem členov kapituly a konzistoriálneho kléru boli prítomní 
po dvoch zástupcoch z každého dekanátu, ako aj delegáti dvoch 
baziliánskych kláštorov v Krásnom Brode a Bukovej Hôrke. Akty syno
dy boli odoslané na národnú synodu v Bratislave, a stratili sa.

Najväčšiu zásluhu má biskup Tarkovič na založení biskupskej kniž
nice, ktorej základ dal jeho osobný priateľ kňaz Ján Kováč.

Posledné roky svojho života strávil biskup Tarkovič v utiahnutosti. 
Zomrel 16. januára 1841 a bol pochovaný v krypte katedrály. -r-
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«Spravodlivé a správne sú tvoje cesty...« 15,3)
(Za Dr. Štefanom Ujhelyim 1912-1994)

V sobotu, 3. decembra 1994 zomrel vo 
veku 82 rokoch v Bratislave Dr.Štefan 
Ujhelyi, kanonik prešovskej eparchie. 
Pohreb nebohého bol v piatok, 9.de- 
cembra v Dóme sv. Martina v Bratislave. 
Pohrebné obrady vykonal prešovský sí
delný biskup Mons. Ján Hirka.

Kto poznal tohto nenápadného a prí
kladného kňaza, nemohol ani len tušiť, 
akú bohatú históriu ukrýval jeho život. 
Narodil sa 4. septembra 1912 vo Veľ
kej Tŕni, na južnom Zemplíne, v rodine 
gréckokatolíckeho kňaza, ktorý v tom 
čase spravoval túto nevelkú farnosť. 
Jeho život už odmal ička bol pozname
naný východnou príslovečnou trojič- 
nosťou. Mapriklad v chráme sa spie
valo po starosloviensky, v detskej iz
be sa rozprávalo po maďarsky a v de
dine po zemplínsky. Základnú školu 
začal navštevovať v Satoraljaújhelyi, 
Maďarsku, pokračoval v Berehove na 
Zakarpatskej Ukrajine a dokončil v 
Košiciach. Bohoslovecké štúdiá začal 
v Užhorode, pokračoval v Prahe a do
končil v Olomovci.

Za kňaza bol vysvätený 19. decem
bra 1935 v Mukačeve. Jeho kňazská 
činnosť bola zvlášť bohatá: začínal 
ako výpomocný katechéta v Užhorode 
na gymnáziu, potom bol dva roky 
správcom fary Haňkovici pri rieke La- 
torica, potom katechéta gr-kat. učiteľ

ského ústavu v Užhorode, a od roku 
1940 bol správcom internátu v Užho
rode. Vtedy sa začal venovať aj skau- 
tingu, V roku 1944 promoval za dokto
ra kanonického práva na právnickej 
fakulte v Budapešti, a potom 2 roky 
pôsobil ako správca farnosti v Racho- 
ve na Zakarpatskej Ukrajine.

Pri likvidácii gréckokatolíckej cirkvi 
na Ukrajine bol v roku 1946 uväznený 
a odsúdený na 6 rokov nútených prác 
s udaním viny: za podporu protiso- 
vietskej propagandy. Dva roky strávil 
v koncentračnom tábore v Ľvove a 4 
roky v Džesgazgane v Karagandskej 
oblasti. Po vypršaní trestu v roku 1952 
ho neprepustili domov, ale zaviezli aj 
s mnohými na Sibír.

Tam sa mohol slobodne pohybovať 
na území strednej tajgy sibírskeho 
pralesu v Krasnojarskom kraji. Živil sa 
maľovaním obrazov, postavil si na 
konci dediny asi 100 metrov od prale
sa drevený dom 6x4m. Tam pracoval, 
maľoval, záhradníčil, prijímal návšte
vy bývalých spoluväzňov a slúžil sv. 
liturgie. Začiatkom roku 1956 v období 
destalinizácie sa vrátil do republiky. 
Pretože gr-kat. cirkev i u nás bola po
stavená mimo zákon, pracoval v se
verných Čechách v Duchcove - ako 
maliar v keramickom závode. Roku

1963 sa presťahoval do Košíc a za
mestnal sa na bytovom družstve.

V roku 1968 organizoval obnovu gréc
kokatolíckej cirkvi a spolu s Dr. Jánom 
Murínom a o. Andrejom Zímom bol urči
tý čas na čele eparchie - do vymenova
nia otca Jána Hirku za ordinára. Začas 
bol archivárom biskupského úradu a 
neskôr tajomníkom ordinariátu.

Deväť rokov spravoval gr-kat. farnosť 
v Belži pri Košiciach a potom bol správ
com farnosti v Bratislave. Od roku 1981 
pôsobil i na Cyrilometodskej bohoslo
veckej fakulte v Bratislave ako lektor 
liturgického spevu a obradov pre gr- 
kat. poslucháčov a po roku 1990 za
stával funkciu odborného asistenta 
staroslovienskeho jazyka. Dlhé roky 
bol cirkevný sudca a neskôr synodál
ny examinátor cirkevného práva pre
šovskej eparchie. Deväť rokov dával 
exercície pre kňazov. V roku 1990 bol 
vymenovaný za sídelného kanonika 
prešovskej eparchie. Posledné roky 
ešte pravidelne vypomáhal v brati
slavskej farnosti.

Na nebohého otca Štefana si s lás
kou a vďakou v modlitbách spomína
me. To, čo svojou obetavou prácou 
zasial, iste dozreje a prinesie aj boha
tú duchovnú úrodu. Veríme, že o. Šte
fan Ujhelyi bude našej cirkvi ďalej 
pomáhať a to svojimi príhovormi u Ne
beského Otca. Vičnaja mu pamjať.

0. Ján BABJAK, SJ

Sviatok vodcu nebeských síl -----------------------------------------------

Veľkolipní cky kermes
Bývajú také dni, keď sa nám zdá, že kro

kom vpred sme sa vrátili. Vkročili niekam, 
odkiaľ sme odišli. Dávno. Ani nie my, ale 
azda naši predkovia, u ktorých nevieme dosť 
naobdivovať dostatok priestoru a vôle ucho
vávať duchovné dedičstvo v súlade s miest
nymi, rázovitými zvykmi.

Dňa 20. novembra sa i mne stalo, že som 
krokom vpred vošla do minulosti. Bola však 
nesmieme živá. Prítomná. Súčasná. Nič nebo
lo iba - akoby. Polia neboli pocukrované, ale 
zasnežené prvým tohtoročným popraškom. 
Dedinka na severe Spiša intenzívne žila vlast
ným sviatkom - kermešom či odpustom. Svätý 
Michal sa tešil veľkej úcte a pozornosti obyva
teľov a hostí Veľkého Lipníka.

Trochu oneskorene, ale skúste niečo na
mietať proti tvrdeniu správcu farnosti, že: 
"Nik svoje narodeniny neoslavuje pred svo
jím narodením (posviackou chrámu)". Tak 
sa teda stalo, že sviatok patróna farnosti sv. 
Michala sa vo Velkom Lipníku slávil počas 
Kristokráľovej nedele. Lenže toto nebol ten

krok do minulosti, o ktorom som sa už zmie
ňovala. Ten vyzeral celkom inak. Pre mňa a 
iste aj pre mnohých iných hostí začal dvoma 
navzájom sa sebe klaňajúcimi krížmi, zásta
vami, obraznicami - (dievčatami v krojoch), 
ktoré niesli na pleciach uctievané obrazy a 
samozrejme sprievodom veriacich.

Pred farským Chrámom sv. Michala vo 
Velkom Lipníku vítali za zvukov zvonov 
procesiu, ktorá prišla peši z farskej filiálky 
zo Stráňan. V chráme ich privítali starodáv
nou uvítacou pútnickou piesňou. Ďalšiu - 
Pozri sa, Mária, na svoj prekrásny ľud, si už 
zaspievali všetci spoločne, aby vyjadrili, že 
Velkolípníčania a Straňánci sú farníkmi jed
nej spoločnej farnosti. Všetkým domácim i 
hosťom sa dostalo pekných uvítacích slov od
o. Jozafáta Štefana Lucáka, OSBM.

Slávnostná svätá liturgia bola v staroslovien
skom jazyku, aj homília. Na jej obsahu si dal 
skutočne záležať otec Polykarp Štefan Jacoš, 
OSBM, z Litmanovej. Začal tým, že preniesol 
atmosféru iba pred týždňom sláveného sviatku

sv. Michala z litmanovského chrámu aj do 
Velkého Lipníka. Nezabudol spomenúť, že 
pred svojou cestou prosil Matku Božiu, aby 
ho sprevádzala. Zdalo sa, že je  skutočne s 
ním. Obsiahlosť a hĺbka slov homílie sa ve
dela dotknúť aj najstráženejšieho kútika duše 
človeka. Prenikala ako lúče slnka cez skla okien 
chrámu. Človek zabúdal, že okrem toho, čo sa 
deje v chráme, existuje ešte čosi iné. Viac než 
tisíc zúčastnených by to mohlo potvrdiť. Boli 
medzi nimi aj kňazi zo susedných farností i 
reholhé sestričky - baziliánky. Veriaci oboch 
katolíckych obradov.

Po svätej liturgii na ktorej väčšina veria
cich pristúpila k sviatosti, bolo myrovanie - 
hostina lásky. Počas myrovania bola večie- 
reň. Po nej Moleben k Matke Božej a na 
nádvorí chrámu blahoslavie. Potom už iba 
rozlúčka s veriacimi zo Stráňan, aby sa zno
va peši vydali na cestu domov. Otec Jozafát 
to všetko nedovolil, kým sa veriaci nezasta
vili na malom občerstvení na fare.

Monika TANČÁKOVÁ
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POVZBUDZUJÚCE ÔLOVÁ 
NÁ6HO APCIPA&TIEPA

Zaiste už aj vy - milí čitatelia - 
máte Gréckokatolícky kalendár 
1995, ktorý vydal Byzant - vydava
teľstvo nášho spolku sv. Cyrila a 
Metoda. Jeden z prvých výtlačkov 
sme so synovskou oddanosťou a 
vďakou venovali nášmu vladykovi 
Mons. Jánovi Hirkovi, prešovskému 
diecéznemu biskupovi, ktorý je za
kladajúcim členom našej nábožen- 
sko-kultúmej ustanovizne.

Vladyka i pri svojej veľkej zane
prázdnenosti si našiel chvílku času a 
hneď po obdržaní kalendára nám 11. 
novembra 1994 adresoval list, v kto
rom okrem iného napísal:

Ďakujem Vám za Vašu prácu aj 
túto pozomosí. Prajem nášmu cyri- 
lometodskému spolku veľa inšpirá
cie pri zveľaďovaní nášho duchov
ného dedičstva.

List nášho arcipastiera nás veľmi 
potešil a jeho slová sú pre nás akti
vizujúcim povzbudením do ďalšej 
práce, ktorou chceme aj naďalej v 
zmysle spolkových stanov pomá
hať pri duchovnom formovaní náš
ho gréckokatolíckeho spoločen
stva.

o. Jozef KNEŽO 
predseda Spolku 

sv. Cyrila a Metoda

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli: Andrej Bodnár, 

Horovce 50 Sk, Alžbeta Bodnárová, Košice 100 Sk, Mária Cimba
lová, Bratislava 100 Sk, Mária Čičváková, Humenné 50 Sk, o. Petr 
Helísek, Valtice 100 Sk, Michal Kačúr, Košice 50 Sk, Anna Legnav- 
ská, Milpoš 300 Sk, Mária Mižiková, Pozdišovce 50 Sk, Anna Pan- 
curaková, Varhaňovce 50 Sk, vd. Servanská, Trhovište 100 Sk, 
Spolok sv. ruženca Rudľov 300 Sk, Fr. Filip Suchán, Praha 70 Sk, 
Mária Šelepcová, Prešov 100 Sk, Anna Štefanová, Trhovište 50 Sk.

Po 50 Sk darovali títo členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda z 
Jastrabia nad Topľou: Vladimír Capko, Mária Džuková, Anna Ihná- 
tová, Mária Kalmanová, Alžbeta Tokárová a Ján Tokár.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou 
vzor "A" na účet SŠTSP Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na 
poštovej poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane - 
uvedie, že ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove. 
Ďakujeme.

□  ÚSTREDIE NÁŠHO SPOLKU vedie presnú evidenciu členskej 
základne. Pri okrúhlych výročiach blahoželáme našim členom. Niekedy 
sa však môže zdať,že na niekoho zabudneme. Aj teraz dodatočne blaho
želáme k životnému jubileu pani Anne Dančišinovej z Rudľova a ďalším. 
Prečo sa to stáva? Prehľad jubilujúcich členov pre nasledujúci rok 
pripravujeme už v decembri. Ak niekto sa stane členom spolku v 
priebehu roka, uplynie určitý čas, kým ho centrálne zaevidujeme. Našou 
modernou technikou nových členov zaevidujeme obyčajne vtedy, ak sa 
nahromadí väčší počet. V každom prípade sa za prípadné nedostatky 
ospravedlňujeme.Súčasne prosíme rodinných príslušníkov, aby nám 
včas oznámili aj úmrtia našich členov. Ďakujeme.

ZA ĎALŠÍ RAST 
ČLENSKEJ ZÁKLADNE
V roku 1991 sme znovuzaložili náš Spolok sv. Cyrila a Metoda, 

ktorý už v prvom období svojej činnosti v rokoch 1941 -1950 vyoral 
hlbokú brázdu v šírení cyrilometodskej tradície. Aj v súčasnosti náš 
spolok plní svoje poslanie - napomáha formovať náboženský profil 
a náboženské presvedčenie gréckokatolíkov a vytvára podmienka 
pre rozvoj náboženskej, kultúrnej, výchovnej a záujmovej aktivity.

Jedným z predpokladov úspešnej práce je silné zázemie člen
skej základne. Nás - členov Spolku _ s v. Cyrila a Metoda - nie je 
málo, ale nie tak veľa, aby nás to napĺňalo spokojnosťou. Keby nás 
bolo viac, mohli by sme oveľa lepšie rozvíjať všetky naše aktivity, 
najmä vydavateľskú činnosť. A velVni nám chýbajú aj dôverníci v 
našich odbočkách.

Pre zaujímavosť uvádzame počet členov v dvanástich mestách 
a obciach:

V MESTÁCH - Košice 118, Sečovce 91, Michalovce 73, Trebi- 
šov 52, Prešov 41, Svidník 40, Vranov nad Topľou 32, Bratislava 
31, Poprad 21, Levoča 20, Strážske14, Bardejov 6.

V OBCIACH - Vysoká nad Uhom 49, Novosad 41, Kuzmice 37, 
Nižný Hrabovec 34, Dúbravka 31, Brezina 30, Slivník 29, Moravany 
29, Rakovec nad Ondavou 28, Bajany 27, Kysta 26, Bunkovce 23.

Od znovuzaloženia nášho spolku sme urobili potrebné práce pre 
zviditelhenie nášho spolku. Pred nami je valné zhromaždenie, ktoré 
vytýči ďalšie úlohy pre rozvoj spolkovej činnosti. K plneniu nášho 
vznešeného poslania však potrebujeme aj vás - ďalších nových členov.

Spolok sv. Cyrila a Metoda

NAŠI JUBILANTI
V januári t. r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši členovia:
50 ROKOV - Mária Biroščáková z Levoče, Margita Gyôrgyová z 

Košíc-Krásnej, Alžbeta Stretavská z Bunkoviec.
60 ROKOV - Ján Andrejko z Krasnoviec, Michal Domaracký z 

Kysty, Helena Horváthová zo Sečoviec, Margita Matvijová z Milpoša, 
Helena Románová z Vislavy.

70 ROKOV - Alžbeta Horná z Pozdišoviec, Michal Mackulin z 
Vyšných Remiet, Mária Pancáková zo Sečoviec, Júlia Semancová z 
Čerti žného.

75 ROKOV - Mikuláš Fedorišin z Horoviec, Ján Hossu z Vysokej 
nad Uhom, Pavlína Knapíková z Hromoša, Demeter Korba z Chmeľo
vej, Anna Molnárová zo Sečoviec, Júlia Rešetárová z Kysty, Alžbeta 
Stánková z Humenného, Ján Stropkai z Kysty.

80 ROKOV - Helena Hajdová z Vranova nad Topľou, Mária Ižaková 
zo Sečoviec a Ján Motyčka zo Zalužíc.

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

Vážení rodičia,
cirkevné školstvo v meste Trebišov má 

dlhoročnú tradíciu, aj keď najstaršia správa 
o cirkevnej škole v Trebišove pochádza až 
z roku 1601, všetky skutočnosti nasvedčujú, 
že cirkevné školstvo malo v meste staršiu 
tradíciu. Šíriteľmi vierouky a vzdelania boli v 
16. storočí miestni kňazi a paulínski mnísi z 
kláštora. Neskoršie vznikla rímsko-katolícka 
a grécko-katolícka škola, ktorú intenzívne v 
kresťanskom duchu rozvíjali miestni du
chovní a neskoršie otcovia baziliáni z miest
neho klaštora.

V období totality v školách v meste i okolí 
v dôsledku silnej ateizácie vyučovania do
chádzalo k dvojkoľajnosti vo výchove našich 
detí, pretože naše deti boli ináč formované 
v škole, ináč doma.

Dnešná doba nám dovoľuje, aby výchova 
a vzdelávanie našich detí sa uskutočnila v

duchu zásad kresťanskej výchovy. Využij- 
me túto možnosť slobodného rozhodnutia a 
výchovu a vzdelávanie našich detí zverme 
do rúk škole, v ktorej vzdelávanie, ale najmä 
výchova, je postavená na základoch mrav
nosti a viery.

V súlade s vyššie uvedenými myšlienka
mi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že rodi
čia majú právo slobodne si voliť typ školy a 
spôsob výchovy svojich deti, obraciame sa 
láskavo na Vás s informáciou o možnos
tiach štúdia na cirkevnom gymnáziu v Trebi
šove od 1. septembra 1995.

Ministerstvo školstva a vedy SR v Brati
slave dňa 25. 11. 1994 na základe zákona 
číslo 171/1990 Zb. a v súlade s vyhláškou 
číslo 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti 
cirkevných škôl zaradilo do siete škôl cirkev
né gymnázium v Trebišove od 1. 9. 1995. 
Štúdium na uvedenom gymnáziu bude 4- roč
né. Zriaďovateľom školy bude Biskupský úrad 
v Prešove. Školu budú môcť navštevovať žia

ci všetkých vierovyznaní. Od školského roku 
1995/1996 počíta sa so zriadením 2 tried 1. 
ročníka podľa záujmu žiakov a ich rodičov.

Podľa § 57c zákona 171/1990 Zb. vzdela
nie získané na cirkevných školách je rovno
cenné vzdelaniu získanému na ostatných 
školách.

Prihlášky na štúdium na cirkevné gymná
zium v Trebišove si podávajú žiaci na pred
písanom tlačive do 20. januára riaditeľovi 
príslušnej základnej školy.

Vážení rodičia,
využite možnosť svojho dobrovoľného a 

slobodného rozhodnutia pre vzdelanie svoj
ho dieťaťa a zverte ho do rúk škole, ktorej 
prvoradým poslaním bude formácia študen
tov (výchova a vzdelanie) na základe zásad 
kresťanskej pedagogiky.

Biskupský úrad Prešov 
zriaďovateľ cirkevného gymnázia



LITURGICKÝ KALENDÁR
Y roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B". 

Vo všedný deň sa číta prvé čítanie (s nepárnym číslom).
1. január - Nedeľa pred Zjavením  

Pána, Pom enovanie Pána, 
sv. Bažil Veľký

Rúcho biele, liturgia sv. Bažila Veľkého, ra
dový hlas je siedmy, evanj. na utiemi 10. Anti- 
fóny: Dobroreč, duša. Chváľ, duša. Tropar: Svo
jím krížom, Ježišu, Ty na výsostiach. Po celej 
zemi. Sláva, Bol si. I teraz. Kondák: Pán ves
míru. Prokimen: Spas svoj ľud. Moje ústa. Ef 
1 ,3 -6 ,-  Nech je zvelebený Boh a Otec nášho 
Pána Ježiša Krista. 1 Jn 3, 21 - 24 - A že v nás 
ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal. Mk 
1 ,1-8- Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho 
Syna. L k2 ,20- 21.40, Po ôsmich dňoch, keďho 
bolo treba obrezať, da
li mu meno Ježiš. Na
miesto dôstojné je sa 
spieva Milostiplná 
Matka. Spev na prijí
manie: Chváľte Pána.
Vo večnej pamäti.

2. január - 
pondelok,

Príprava na 
sviatok Zjavenia 

Pána,
Silvester pápež 
Antifóny: Dobre je 

vyznávať sa. Pán krá- 
ľuje. Tropar: Pripra
vuj sa. Sláva i teraz.
Kondák: Pán dnes 
stojí. Prokimen: Vet
ry sú tvojimi. 2 Kor 
8, 8 - 9, Horlivosťou 
iných skúšam pravosť 
aj vašej lásky. Jn 1,6 - 
8.19 - 28, Ja som hlas 
volajúceho na púští. Vyrovnajte cestu Pánovi. 
Spev na prijímame: Vetry sú tvojimi poslami.

3. január - utorok, M alachiáš - prorok
Tropar: Pripravuj sa. Sláva i teraz. Kondák: 

Pán dnes stojí. Prokimen: Spravodlivý sa teší. 
2 Tím 2,1 - 10. Božie slovo nie je spútané. Mt 
10,16 - 23, Kto vytrvá dokonca, bude spasený. 
Spev na prijímanie: Vo večnej pamäti.

4. január - streda,
Zbor sedem desiatich apoštolov

Tropar: Pripravuj sa. Sláva i teraz. Kondák: 
Pán dnes stojí. Prokimen: Velebí moja duša. 
Rím 8, 2 - 14, Ak duchom umŕtvujete skutky 
tela, budete žiť. Lk 10, 1 - 15, Pán si vyvolil 
iných sedemdesiatich dvoch. Spev na prijíma
nie: Vezmem kalich spásy.

5. január - štvrtok,
Predvečer Zjavenia Pána, prísny pôst
Hodinky pred Zjavením Pána (tmavočervená 

farba). Večiereň s liturgiou sv. Bažila Veľkého 
vlastným poriadkom (rúcho biele), ak sa slúži 
sv. liturgia bez večieme, Tropar: Keď sa vzná

šal Eliáš. Sláva i teraz. Kondák: Pán dnes stojí. 
Prokimen: Pán je moje svetlo. 1 Kor 9, 19 - 23, 
Všetko robím pre evanjelium, aby som mal na 
ňom podiel. Lk 3,15 -18, Ľud žil v očakávaní. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Milostiplná 
Matka. Spev na prijímanie: Chváľte Pána. Svä
tenie vody. Veľké povečerije s lítiou.

6. január - piatok,
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)

Antifóny: Keďlzrael. Milujem Pána. Vchod: 
Požehnaný, ktorý prichádza. Tropar: Pri tvo
jom krste. Sláva i teraz. Zjavil si sa dnes. Na
miesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Kristu. 
Prokimen: Požehnaný, ktorý prichádza. Tit 3,

4 -7 , Zjavila sa dobrota Boha, nášho Spasiteľa. 
Mt 3, 13 - 17, Keď bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Namiesto Dôstojné je sa spie
va Zvelebuj. Spev na prijímanie: Prejavila sa. 
Svätenie vody. Myrovanie.

7. január - sobota po Zjavení Pána.
Zbor sv. Jána Krstiteľa

Farba rúcha biela. Antifóny: Keďlzrael. Mi
lujem Pána. Vchod: Poďme... Ján ťa pokrstil v 
Jordáne. Tropar: Pri tvojom krste. Pamiatku 
spravodlivých. Sláva. Kondák: Jordán sa veľmi 
naľakal. I teraz. Zjavil si sa dnes. Svätý Bože. 
Prokimeny: Požehnaný, ktorý prichádza. Spra
vodlivý sa teší. Ef 6, 10 - 17, Upevňujte sa v 
Pánovi a v sile jeho moci. 1 Jn 3, 1 - 3, Pozrite, 
akú veľkú lásku nám daroval Otec. Mt 4,1 -11, 
Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol 
pokúšal. Jn 1, 29 - 34, Toto je ten, o ktorom 
som hovoril. Spev na prijímanie: Prejavila sa 
milosť. Vo večnej pamäti.

8. január - nedeľa po Zjavení Pána,
Juraj vyznávač

Radový hlas je ôsmy, evanjelium na utiemí

je 11 (jedenásť). Farba rúcha biela. Antifóny: 
Keď Izrael. Milujem Pána. Vchod: Poďme... 
Ján ťa pokrstil v Jordáne. Tropar: Z výšin ne
bies. Pri tvojom krste. Sláva. Kondák: Keď si 
vstal. I teraz. Zjavil si sa dnes. Prokimeny: 
Požehnaný, ktorý. Tvoje milosrdenstvo. Ef 4, 
17. 20 - 24, Máte odložiť starého človeka. Mt
4, 12 - 17, Ježiš opustil Nazaret a prišiel bývať 
do pobrežného mesta Kafamaum. Spev na pri
jímanie: Chváľte Pána. Prejavila sa milosť. Do 
14. januára okrem čítaní na menlivé časti na 
svätej liturgii spievajú: Antifóny: Keď Izra
el.Milujem Pána. Vchod: Poďme... Ján ťa po
krstil. Tropar: Pri tvojom. Sláva i teraz. Kon
dák: Zjavil si sa dnes celému svetu. Prokimen: 
Požehnaný, ktorý prichádza. Spev na prijíma
nie: Prejavila sa milosť.

9. janu ár - pondelok,
Polyeukt - m učeník

1 Jn 4, 7 - 10, Milujme sa navzájom. Jn 12, 
44 - 47, Neprišiel som na svet súdiť, ale spasiť.

10. janu ár - utorok,
G regor Nisský - biskup

Rim 8, 35 - 37, Víťazíme skrze toho, ktorý 
nás miluje. Jn 12, 48 - 50, Ja som nehovoril 
sám zo seba.

11. január - streda, 
Teodozius Veľký - vyznávač

2 Kor 4, 6 - 7, Nech z temnôt zažiari svetlo. 
Jn 6, 45 - 48, Všetkých bude učiť Boh sám.

12. január - štvrtok,
Tatiana - m učenica

Lk 13, 16 - 17. 22 - 25, Pred jeho príchodom 
Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst po
kánia. Jn 7, 37 b - 39 a, To povedal o Duchu, 
ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.

13. janu ár - piatok,
Herm il a Stratonik - m učeníci

Rim 10, 8 - 1 1 ,  Ježiš je Pán. Mk 1, 12 - 15, 
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a 
hlásal Božie evanjelium.

14. január - sobota,
zakončenie obdobia

po sviatku Zjavenia Pána
Okrem Ktorí ste v Kristu, všetko sa končí 

ako 6. januára.

15. janu ár - nedeľa,
Druhá nedeľa po Zjavení Pána,

Pavol a Ján - úctyhodní
Farba biela. Radový hlas je prvý, evanjelium 

na utiemi je 1. Antifóny: nedeliié. Tropar: Hoc 
aj Židia. Sláva. Kondák: Slávne ako Boh. I 
teraz, (podľa predpisu) Prokimen: Tvoje milo
srdenstvo. 1 Tim í, 15 - 17, Toto slovo je 
spoľahlivé a úplne vierohodné. Lk 4, 16 - 21, 
Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Spev na 
prijímanie: Chváľte Pána.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ



KNIHA PRE VAS
Všetko sa sláva trestom, t o  sa nerobí p re  Boha 

/Šv, A lfonz Mária Llguorl/
Vydavateľstvo M isionár Kláštora redemptorls- 

tov v  Michalovciach vydalo jedinečnú kn ihu zaklada
teľa Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - 
redemptoristov ■ s v. Alfonza Mária L lguorl CESTA 
LÁSKY  -  návod dušiam, ako m ilovať Ježiša Krista. 
Sám autor pokladal toto dielo za najlepšie zo svojich  
kníh.

V budúcom roku s l redem ptorlstl pripomenú  
300. výročie svojho zakladateľa. Sv. A lfonz L lguorl sa 
narodil 27. septembra 1696 v  Narianeile p r i Neapoli. 
Za kňaza bo l vysvätený v  roku 1726, za biskupa v 
roku 1762. $. novembra 1732 založil Kongregáciu 
redemptoristov. Zom rel 1. augusta 1787.

Knihu Cesta lásky pre ložil u nás už v  roku 1948 
Ľudovít Mlchalovlč, CSsR. Reedíciu diela pripravila  
Darina Zúbero vá, Ilustrácie Ing. Danka Gočová, návrh 
obálky Sergej Senčenko.

Spolu s autorom predslovu o. Štefanom Ištvanl- 
kom sme presvedčení, že dielo prinesie každému 
čitateľovi veľký duševný úžitok.

Cena 35 Sk +  poštovné.
Adresa pre objednávky:
K lá š to r redem ptoris tov, M is ionár
M asarykova, 35 071 01 M ichalovce

V októbri minulého roku sa gréckokatolíci v Ores- 
kom rozlúčili s verným a obetavým kurátorom Micha
lom Struňakom. Svoju kurátorskú funkciu plnil 
svedomitou prácou plných 26 rokov, dokedy mu jeho 
zdravotný stav dovoľoval. Večná mu pamiatka!

Veriaci z Oreského

SLOVO - SUTAZ
Prinášame vám výsledky minuloročnej SLOVO-SÚf AŽE
2 , ktorá v ôsmich tajničkách ukrývala osem mien sveto
vých velikánov.
Správne znenie mien autorov myšlienok o Bohu malo byť: 
Gandhi, Lamarck, Fleming, Dessauer, Eddison, Cicero, 
Claudel, Keppler. Do redakcie sme dostali 31 odpovedi. 
Zo správnych odpovedi sme vylosovali 10- tich výhercov.
1. miesto - zájazd s náboženskou tematikou získala Joze
fína Kereškényová z Valašskej Dubovej, 2. miesto - ná
boženská videokazeta a predplatné 1995 Alfonz Demeter 
z Prešova, 3 .  miesto - audiokazeta a dobrá kresťanská 
kniha, predplatné 1995 získava Marta Nastišinová zo 
Svidníka 4.-10.cena - kalendár na rok 1995 pošleme: E. 
Rybnickej z Horne, H. Kirchnerovej zo Žiliny, M. Dopiria- 
kovi zo Stannej, L. Svistákovej z Malého Lipníka, I. Mo
čovej z Martina, M. Ondrikovej z Baškoviec a P. Harhajovi 
z Chotče. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a 
prajeme všetko dobré do nového roku 1995.0  spôsobe 
prevzatia 1. -3 .  ceny Vás budeme písomne informovať.

Redakcia

Tak ako sme avizovali vo vianočnom vydaní časopisu 
Slovo, začíname vedomostnú náboženskú súťaž. Nájde
te ju vždy na tejto strane a vašou úlohou bude správne 
odpovedať na 24 otázok a 24 správnych odpovedí dávajú 
predpoklad získať jednu z hodnotných den, ktoré máme 
pre Vás pripravené. Kupóny nám nezasielajte jednotlivo, 
ale všetky spolu po ukončení súíaže (Slovo č. 12/95)

(Kupón 1/1 9 9 5 )

OTÁZKY:
1. Vymenuj názvy piatich kníh Mojžišových.
2. Vymenuj tri božské čnosti.

£ L O V O
Gréckokatolícky
dvojtýždenník

0 8 0 0 1  P R E Š O V  
te l .  : 0 9 1 / 7 2 3 7  83

HE^EL. IflC
Múdri z východu kráčajú za pas- zajedno s mudrcmi a pastiermi - a so 

tiermi a padajú na zem pred Ježišom, spoločným úžasom pred tajom- 
ktorý prichádza ako zjavenie nových stvom Ježišovho príchodu skloníme 
svetov, nového šťastia, novej bu- hlavy a pokľakneme pri jasličkách, 
dúcnosti. Práve tým sa stávajú výz- Pred nami je nasmierne tajomstvo 
namne múdrymi, že vedia skloniť našej vlastnej životnej pravdy. Alebo 
hlavu a srdce pred tajomstvom. presnejšie - tej časti našej pravdy, 

Aj my prichádzame pokloniť sa ktorá presahuje do večnosti a neko- 
pred tajomstvom narodeného Spasi- nečna a kde íu môžeme poznať len v 
teľa. Pripájame sa k pastierom - de- takei miere> v akeJ nam íe zjavená, 
tom Zeme, ktoré prijímajú Potom spoznáme, že najväčšia, 
zázračnosť tak samozrejme ako ži- či jediná múdrosť je tá, ktorá sa po- 
vot, lebo celý svet je pre nich plný korne dokorán otvára Zjaveniu Boha 
zázrakov. Prečo by im teda malo byť všade tam, kde už nikto z ľudí nemô- 
ťažké prijať zázrak príchodu Syna že svojím poznaním nič dokázať. 
Božieho na svet? Reálna pravda jasličiek v Betle- 

Ak patríme medzi tých, čo sa ^eme žiari nebotyčnou slávou a ra- 
snažia hĺbavo vniknúť pod povrch dosťou, ale aj zdrcujúcou pokorou, 
javov a objavovať ich prirodzené, ve- Sú to rozličné lúče tej istej lásky, 
decké vysvetlenia, keď budeme dos- Nech v tomto roku nám dá Pán 
tatočne úprimní a pokorní, budeme srdcia múdre a ochotné zamilovať si 
musieť si priznať, že veda nám môže pravdu Zjavenia, spoločne niesť ťar- 
tajomstvo a zázračnosť vecí nana- Chu i krásu nášho sveta a všetko 
j výš posunúť trochu ďalej, ale nemô- zapojiť do nového rastu lásky, 
že ho odstrániť.

Keď si toto uvedomíme, budeme Z Myšlienok o. PORUBČANA, S J

MÁTE UŽGRÉC
KALEND
Ak ešte nie, dostanete ho na každej gréckoka
tolíckej fare, v predajniach Byzant v Michalov
ciach, Prešove a Poprade i v niektorých ďalších 
vybraných predajniach náboženskej literatúry.

ľjKOKATOLÍCKY 
ÁR 1995?

Kontaktná adresa pre objednávky:
BYZANT s. r. o. ^  
Moyzesova 40 
040 01 Košice

r
D a ru j  a  b u d e š  m
Slovenský zväz telesne postihnutých, 

základná organizácia rodičov a priateľov 
zdravotne postihnutých detí v Prešove pri
pravila dňa 4. decembra mín. roku milé 
stretnutie s Mikulášom.

Podujatie sa uskutočnilo v spoločenskej 
miestnosti ústavu sociálnej starostlivosti o 
telesne postihnutých dospelých občanov 
na sídlisku III v Prešove. Pekný a srdečný 
program pre tieto handicapované deti pri
pravili bohoslovci, poslucháči 2. ročníka 
bohosloveckej fakulty v Prešove. Anjelici a 
sv. Mikuláš rozžiarili nejedny detské očká. 
Úsmev, ale i možno ukryté slzy na tvárach 
ich rodičov i všetkých prítomných vylúdili 
deti z týchto rodín prednesom pekných 
piesni a básničiek. Počas tohto podujatia 
sme.sa porozprávali s predsedníčkou ZO 
RTPĎ pri OV SZTP pani Olejárovou. Infor
movala nás, že táto organizácia združuje 
90 členov rodičov telesne postihnutých de
tí z celého okresu Prešov. Spomenula ak
tivity, ktoré táto organizácia vyvíja: 
kultúrne, športové, rehabilitačné, liečebné, 
sociálne. Organizujú rôzne akcie a výlety, 
ako napr. deň zdravotne postihnutých detí.
V letných mesiacoch pobyt v rehabilitač
ných zariadeniach, Mikulášsky večierok, 
vianočné sviatky, spolupracujú s lekármi a 
psychológmi. Pri tejto príležitosti vyzývajú 
rodičov, ktorí sa starajú o telesne postihnu
té dieťa a doteraz nie sú nakontaktovaní

v

~ \
ať p o k l a d  v  n e b i

na túto organizáciu, aby prekonali prípad
nú ostýchavosť a aby zapojili svoje deti do 
širokého spoločenstva, v ktorom nie sú len 
deti postihnuté, ale aj ich zdraví súrodenci.

Slovenský zväz telesne postihnutých, 
základná organizácia rodičov a priateľov 
postihnutých detí v Prešove, ďakuje všet
kým sponzorom za pomoc. Pri zorganizo
vaní tohto mikulášskeho podujatia zvlášť 
ďakuje prešovským bohoslovcom za ich 
pekný program a ochotu nezištne pomôcť. 
(Podotýkame, že je to už 2 rok, čo naši 
seminaristi pripravili pre tieto deti spoločný 
program)

Z rozhovoru vyplynulo, že v blízkej bu
dúcnosti by radi nadviazali aj bližšie kon
takty s ľuďmi v duchovnej oblasti.

Ďalej sme sa dozvedeli, že do roku 
1989 táto organizácia bola združená pod 
jednou strechou so zrakovo a sluchovo 
postihnutými. Samostatne existuje táto 
organizácia päť rokov a treba zdôrazniť, 
že funguje na báze výlučne z vlastných 
finančných prostriedkov, darov a sponzo
rov. Pre tento účel majú zriadený v SŠSP 
bankový účet číslo účtu: 281 347- 
579/0900. Osobný kontakt na adrese Si
bírska 24, 080 01 Prešov.

Milí bratia a sestry, prispejme aspoň ma
lou finančnou čiastkou pre tieto deti. Daruj 
a budeš mať poklad v nebi!

-r- 

____'
Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice,č.j.2542-PTTM-93,zo dňa 8.9.1 993


