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Slovenská katolícka charita dňa 5. marca 1995 usporiada finančnú zbierku. 
Diecézna charita v Prešove Vás prosí: "Prispejte štedrým darom". Pomáhajme našim  

núdznym. Boh žehnaj za veľké a ochotné srdcia, ktoré pomáhajú s láskou.

Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
r
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pomoci, tolko radosti.  Láska X »1 «
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vek sa stretá tvárou v tvár
utrpeniu, bolesti, chorobe, sklamaniu blížnom, stotožniť sa s ním, slúžiť mu, tajme na to. Slúžme si navzájom, po-
a to väčšinou nie je príťažlivé pre člo- veľmi silno zasahuje toho, kto takúto silňujme sa v trápení. Slová nášho Pá-
veka. Skúsenosti však tých, ktorí okú- bohumilú službu koná inému. Druhý na Ježiša, miluj svojho blížneho ako
sili ovocie tejto pomoci, je presvedčivá. pohľad je, že aj my raz budeme určite seba samého, nech sa stanú každo-
Vidieť ukrižovaného Krista v svojom odkázaný na pomoc druhého. Pamä- dennou praxou. -am-



Miroslav PINDROCH

Kajúci pôst...
Prepáč, Kriste, stádu svojmu 
toľké hriechy a - prečiny.
Ty si pre nás sm rf okúsil 
aj keď si bol bez viny...!

Nezahub ten biedny národ 
Otče silný - hľa z výsosti 
hoci si i trest zaslúži 
pri spáchaní neprávosti...

Ochraňuj nás v svätom pôste 
od každého klamu, bludu 
nedaj padnúť v hriechu ťažkom 
pod krížom nám - tvojmu ľudu!

Nech nás tvoja náruč prijme 
k tvojmu srdcu - velkej lásky 
aby sme viac netrhali 
pýchou hriechu Božie klásky.

Chceme ti len sväto slúžiť 
stále a zvlášť v pôstnej dobe 
nemienime zotrvať v moci 
diabla, sveta - zlobe...!

Sv. Bažil Veťký BOJ VIERY  
Pokušenie

Ak nie si vystavený útrapám  a nebezpečiu telesnej 
a duchovnej smrti, nepoznáš v srdci Vykupiteľa a 
darcu života ako takého, ktorý oslobodzuje od týchto 
útrap a duchovnej smrti. Ježiš je  útecha, radosť, život, 
pokoj a šírka nášho srdca. Buď chvála Bohu, nana
jvýš múdremu a vo všetkom dobrému, že dovoľuje 
duchu zloby a smrti, aby nás pokúšal a trápil. Ako 
inak by sme mohli oceniť útechy prúdu milostí, úte
chy Svätého Ducha, Utešiteľa a darcu života?

Neupadni do zmätku kvôli zlobe, ktorá v tebe zúri 
a nutká ťa, aby si ju  vyjadril horkými slzami, ale 
poruč zlobe v mene Ježiša, aby v tebe zamĺkla, do
znela. Inak - ak si zvykne vidieť ťa podrobeného a 
nadávajúceho - premôže ťa.

Ako voda, ktorá sa nahromadí na hrádzi, ak nájde 
štrbinu, vždy ju  rozširuje a presiakuje cez ňu, keď ju  
neutesníme. Pri rastúcej nepozornosti z našej strany 
sa nakoniec prevalí prielomom  tak, že ju  už nemožno 
zastaviť. Tak je  tiež so zlobou, ktorá sa skrýva v srdci 
človeka: Ak ju  necháme raz, dvakrát, viackrát pre
puknúť, bude prúdiť vždy silnejšie a môže nakoniec 
hrádzu celkom strhnúť a všetko zaplaviť. Vedz, že v 
tvojej duši sú nahromadené vody zloby, ako hovorí 
žalmista: "Vody mi siahajú až k  duši!" (Ž 69/2).

A k si zhrešil proti Bohu a tvoje hriechy ťa trápia, 
pália, tak potom rýchlo hľadaj jedinú Obetu za hrie
chy, tú večnú a živú, a zlož svoje hriechy pred jej 
tvár. Inak nebude pre teba nikde záchrany. Never, že 
sa sám môžeš zachrániť.

Ako matka učí dieťa chodiť, tak nás učí náš Pán 
živej viere v neho. Matka postaví dieťa, nechá ho 
osamote, odíde od neho na niekoľko krokov a volá ho 
k sebe. Dieťa plače bez matky, chce ísť k nej, ale bojí 
sa urobiť krok a nakoniec, keď ho urobí, spadne. 
Práve takto učí Pán kresťanov viere v neho ako chô

dzi (viera je  duchovná cesta). Naša viera je  spočiatku 
taká slabá, ako chôdza dieťaťa, ktoré sa učí chodiť. 
Pán nám odoprie na chvíľu pomoc, prenechá nás 
zlému, alebo rôznym situáciám a trápeniam a ak je 
jeho pomoc už veľmi potrebná, ešte otáľame k nemu 
ísť, on nás volá, aby sme sa k  nemu obrátili o pomoc.

Kresťan sa snaží takto urobiť, otvoriť oči srdca, 
snaží sa vidieť Pána týmito očami, ale srdce, nezvyk
lé sa pozerať na Boha, bojí sa vlastnej odvahy, potký
na sa a padá. Nepriateľa vrodená skazenosť hriechom 
opäť zavrú oči jeho srdca, odťahujú ho od Pána a on 
nemôže prísť k nemu. Ale Pán je  blízko, je  priprave
ný vziať ho k sebe, do svojho náručia.

Musíme len k nemu ísť prostredníctvom viery. 
Potom nám sám ponúkne svoju pomocnú ruku, vez
me človeka do svojho náručia a zaženie nepriateľa a 
kresťan cíti, že dostal do rúk samého Spasiteľa.

Chvápa tvojej dobrote a múdrosti, Pane! Musíme 
v tlaku nepriateľa a vo všetkých trápeniach vidieť 
všetko srdcom, čo leží pred našimi očami, vidieť 
vnútro Vykupiteľa, plné lásky k ľudom, pozerať sa 
bez bázne do toho vnútra ako do nevyčerpateľnej 
pokladnice dobra a veľkomyseľnosti a prosiť ho z 
celého srdca, aby nás tiež niečím obdaril z toho nikdy 
ne vyschýnajúceho prameňa dobroty a duchovnej po
moci: a hneď dostaneme, o čo sme prosili. Hlavne je  
mať vieru a vidieť Pána v srdci a mať nádej, že od 
neho, najdobrotivejšieho, dostaneme všetko.

K tomu nás oprávňuje naša skúsenosť. Tým nás 
Pán učí poznávať našu celkovú morálnu bezmocnosť, 
mať kajúcnosť v srdci a vždy zachovať postoj modlit
by.

Nebuď zdrtený, keď nad tvojou dušou tiahnu mra
ky pekla jeden temnejší nad druhým, keď pekelná 
zloba, závisť, pochybnosti, odpor a iné napadajú tvo
ju  dušu. Vedz, že tieto temné mraky na duchovnom 
horizonte sú nevyhnutné, prídu a zmiznú.
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B o ž í  p r o g r a m  u  n á s
Bolo u nás zvykom, že pri nedeľnom 

obede sme sledovali televízny prog
ram. Až raz v nedeľu... Sedíme za  sto
lom a manželka nás prekvapí otázkou: 
"Čo poviete, keby sme vypli televíziu a 
zapli Boží program?" Začudovane sa  
všetci na ňu pozeráme. Zareaguje tri
násťročná dcérka Janka: "Ale, mami, v 
televízii idú senzačné programy, ty to 
chceš stopnúť?" Deväť
ročný Miško ju  dopĺňa:
"Veď sú tam qj nábožen
ské relácie." "Mamka, to 
už nebudem môcť poze
rať žiadnu rozprávku," 
pýta sa päťročná Evka.
Mama pokrúti hlavou, 
usmeje sa a povie: "Dnes 
v chráme nám bola polo
žená otázka: Ako preži
jeme pôstne obdobie?"
"Mamka má pravdu," 
zakončujem debatu pri 
stole, "treba sa nám za
myslieť, čím naplníme 
štyridsať pôstnych dní."

V túto nedeľu sme si 
nezapli televízor. Poobe
de sme si sadli a bežal u 
nás Boží program. Pýta
te sa ako? Našli sme si 
čas pre Ježiša. Zapálili 
sme sviecu, pomodlili sa  
desiatok sv. ruženca a  
ja som prečítal úryvok z 
Markovho evanjelia.
Tretia predpoveď utrpe
nia (Mk 10, 32-34). Po 
prečítaní prenikla nás 
zvláštna túžba nájsť u 
nás ukrižovaného Ježi
ša. Pozeráme sa na stenu, kde visí 
nádherný kríž od akademického ma
liara Mikuláša Klimčáka. Nanovo pre
žívame tajomstvo drámy zachytenej v 
evanjeliu. Cítime, ako sme obdarovaní 
Ježišovým uzdravujúcim pohľadom. 
Každého z  nás sa dotýka slovo Božie. 

Áno, začínam rozhovor, qj dnes berie 
k sebe nás ako apoštolov a začína nám 
hovoriť, čo ho očakáva v tomto pôstnom 
období. Znovu bude vydaný veľkňa
zom a zákonníkom. Odsúdia ho na 
smrť, vydajú pohanom vysmejú ho, 
opľujú, zbičujú a zabijú... Akú úlohu 
chce naša rodina zohrať v tejto dráme? 
Akú. úlohu si vyberieme? Do našich rúk 
bude vydaný Ježiš. Čo s ním urobíme? 
Patrí naša rodina do okruhu prívržen
cov židovských veľkňazov a zákonní
kov? Veríme, že Ježiš je  skutočne

Božím Synom? Prijímame ho do nášho 
života ako živého Boha? Alebo červ po
chybnosti nahlodáva tento vzťah? Na
še každodenné zrady, klamstvá a 
podvody. Či to nie sú slová Judášove 
"Čo mi dáte a ja  vám ho vydám?" Alebo 
patríme ku známym pontského Piláta, 
keď si denne umývame ruky v zbabe
losti a nerozhodnosti, keď treba zaujať

stanovisko, správny postoj. Ako často 
ja  patrím do davu, ktorí kričí: "Prepusť 
Barnabáša a ukrižuj Ježiša...", aby 
som mohol naďalej žiť z  ľahostajnosti, 
z ukradnutých vecí, z  klamstva a lži 

A ja  od Ježiša žiadam ako Herodes 
zázraky a keď ich na moje želanie ne
urobí, vtedy ním pohŕdam podľa vzoru 
Herodesa a jeho vojakov. Koľko je  ešte 
tých úloh v mojom živote, ktoré začí- I 
nam každý deň rozohrávať doma, po- | 
tom na pracovisku a vo svojom 
okolí..." A ja  zasa patrím tak často k  
sympatizantom," pokračuje manželka 
" k vládnym rímskym vojakom, ktorí sa  
vysmievajú, pľujú a potupujú ta, Ježi
šu. Keď sa pozriem na svoje pracovi
sko. ako často sa zapájam do 
posudzovania, až osočovania iných. 
Keď sa okolo mňa vedú dvojzmyselne

reči, hrešenie a nadávanie, nepoviem 
ani slovko, ale beriem to ako samozrej
mosť, ktorá patrí do môjho zamestna
nia. A moje rozhovory, ktoré vediem v 
obchode, na návštevách, ale qj doma. 
Či neberiem ja  vtedy bič od rímskeho 
vojaka a začínam šľahať... Až mi idú 
zimomriavky po chrbte, keď o tom uva
žujem  " Janka sa  zapája do nášho roz
hovoru: "Aj ja  som opľula Ježiša, keď 
som odvrávala vám, ocko a mamka, 
keď som sa hnevala s kamarátkami a 
z lenivosti nechcela ísť v nedeľu do 
chrámu." Malý Miško sa priznáva, že 
on si myslel, že pôst, to je  nejesť mäso. 
isť na krížovú cestu a narýchlo pred 
paschou sa  vyspovedať. "Ale teraz vi
dím", pokračuje, "že i ja  som dosť často 
svojimi päsťami udrel Ježiša: keď som 
sa bil s  kamarátmi, so sestrami doma 
a cigánil vám, ocko a mamka." "A ja ," 
pokračuje päťročná Evička, "hnevala 
teba, Ježiško, keď som sa nechcela 
večer pomodliť, keď som v škôlke ne
chcela počúvať pani učiteľku."

Po týchto našich vyznaniach znovu 
sa  pozeráme na ukrižovaného Spasi
teľa. Už vieme, že nielen pontský Pi
lát, rímski vojaci, Judáš, Herodes, 
aleja , ty, on, ona, my všetci sa po
dieľame na tejto dráme... Dnes dáva
me odpoveď z nášho domu Pilátovi, 
Kajfášovi, Herodesovi, Judášovi. Ne
chceme, aby s nami ďalej žili, ale 
pozývame do nášho domu Máriu 
Magdalénu, apoštola Jána, Šimona z 
Cirény a Matku Božiu, aby sme preží
vali pôstne obdobie práve s nimi a v 
ich intenciách. Chceme ti, Ježišu, 
upliesť korunu dobrých skutkov a 
uveriť, že si lepší a krajší ako tie naše 
biedne a škaredé slabosti a zlyhania. 
Akosi spontánne prichádzajú rozhod
nutia každého z nás, začať žiť pre 
Ukrižovaného. Naše zamyslenia kon
číme modlitbou vlastnými slovami.

Na záver nám mamka kladie otázku: 
" Budeme pokračovať v Božom progra
me, alebo máte niečo lepšie na pôstne 
obdobie?" "Mamka, bolo to fajn!" - vra
via deti. Súhlasíme, aby v našej rodine 
bol Boží program nielen v nedeľu, ale 
každý deň. Je to skutočná duchovná 
relaxácia, po ktorej sa  cítime osviežení 
na tele i na duši.

A čo vy, drahí priatelia, začína sa  
pôstne obdobie. Čo to pre vás zname
ná? Aký program, bude bežať vo vašej 
rodine? V tomto pôstnom čase v roku 
1995.

o. Ján  KARAS

w
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Keď chudobní sú bohatí ...
máha hlavne, keď  sa ohlasuje KERIG- 
MA. To pomáha.

Q A k by prišla nejaká pomoc zo Slo
venska, aká pomoc by to mala byt?

Humanitárne pomoci, oblečenie, šat
stvo, to všetko je  potrebné. Ale nie vo 
velkej miere. Musí to ísť konkrétnym ľuďom 
v malom množstve, lebo priviesť hromadu 
šatstva, alebo čokoľvek iného, to zabíja. 
Robí z tých ľudíhladných žobrákov. Prebú
dza to v nich žiadostivosť, nevraživosť a 
posudzovanie. Takýmto spôsobom ľuďom 
pomôcť nemožno. Títo ľudia majú svoju 
hrdosť, svoju dôstojnosť. Ako žobrákom im 
to dávať, to ich ničí. Musíme ich uchrániť 
pred vnútornou žiadostivosťou, mať... ináč 
z nich urobíme duchovných mrzákov. Kon
krétna pomoc? Je potrebná výstavba 
chrámov alebo ich oprava. O farských bu
dovách nemôže byť ani reči. Býva sa len v 
náhradných priestoroch.

□ Počuli sme, že ste nedávno mali 
nejaké problémy, vyhrážky a podob
ne, je  to pravda, môžete nám o tom 
niečo bližšie povedať?

Žiaľbohu, pravoslávni šíria k nám ne
návisť. Pred rokom, keď  som tam p ri
šiel, boli na Teresvianskej doline len tri 
gréckokatolícke spoločenstvá. Teraz 
je  nás 13 spoločenstiev. Gréckokato
lícka cirkev nadobudla na Zakarpatí 
pomerne silné povedomie a zo dňa na 
deň rastie. Treba ešte spomenúť, že aj 
Zakarpatie bolo násilne prevedené na 
pravoslávie a môžeme povedať, že 
úsilie pravoslávnych kňazov je  úmy
selne udržať ľud í v nevedomosti a vy
volať v nich nenávisť ku svojim  
koreňom, voči katolíckej cirkvi, voči 
jednote. Uvediem argument, prečo tu 
ľudia nemôžu byť jednotní. Pravosláv
na cirkev na Zakarpatí sa jurisdikciou  
podriaďuje moskovskému patriarchá
tu. Na Ukrajine pôsobia 3 rôzne pravo
slávne cirkvi: autokefálna, kyjevská a 
moskovská. Medzi sebou nie sú zjed
notené, lebo najvyšší úrad pravosláv
nej cirkvi je  patriarcha. V katolíckej 
cirkvi sú a j patriarcháty zjednotené 
pod jedným  pastierom  - rímskym pá
pežom.

□ Pozerajúc do minulosti, čo vo 
svojich spomienkach najradšej ucho
vávate, na koho najviac spomínate?

Spomínam na všetko, čo bolo dobré, 
na všetkých dobrých ľudí, ktorí mi po
mohli a pomáhajú. Rád spomínam na 
roky v Prešove, Starej Ľubovni. Proste 
tam, kde viedol Pán moje kroky.

(Pokračovanie na 5. str)

Ste schopní pre niekoho riskovať život? 
Urobte to pre Krista. (Ján Pavd 11)

Po prvýkrát sme sa stretli pred 
desiatimi rokmi. Radosťou a spe
vom okamžite nakazil celé prostre
die, v ktorom sa pohyboval. Svoje 
"geniálne" nápady vedel oka
mžite realizovať. Temperament a 
elán, s akým rozpaľoval srdcia ľu
dí - Božou láskou, bol obdivuhod
ný. Takého som ho poznal i všetci, 
keď bol kaplánom pri Katedrál
nom chráme sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove až do roku 1990. Ako no-

vokňaz začínal účinkovať v Levo
či. Po odchode z Prešova založil 
farnosť i základy nového Chrámu 
Matky Ustavičnej Pomoci v Starej 
Ľubovni. Určitý čas pôsobil v Če
chách, v Poľsku. Redemptorista 
otec Peter Krenický, v súčasnosti 
kňaz na misiách, na Ukrajine. 
Koncom minulého roka sme ho 
zastihli v Starej Ľubovni, kde sme 
mu položili niekolko neformál
nych otázok.

□ Otec Peter, Ukrajina je  široký po
jem, kde momentálne konkrétne žije
te, čo robíte a ako sa
Vám darí?

Môžem povedať, že v 
oblastiL kde pracujem  
(Usť Čorna), sa každý 
mesiac na okolí narodí 
nová farnosť. Pravosláv
na cirkev od čias komu
nizmu tam nekate
chizovala. My sa v sú
časnosti o to pokúša
me. Vyučujeme 
náboženstvo na školách.
Je tu veľmi pekný kontakt 
s deťmi a to je  velká ná
dej Cirkvi. Pri tejto práci 
sa vyskytujú rôzne prob
lémy, napr. v Dubovom  
desať pravoslávnych 
kňazov sa spojilo a na 
velký protest proti vyučo
vaniu náboženstva inter
venovali na okresnom  
úrade v Ťačeve, aby nás 
vypovedali z okresu. Z  troch škôl sa im 
podarilo vyhnať nás, ale v zápätí sa našli 
náhradné priestory. Tento problém ale 
aj iné problémy ešte viac odkryli oči pre
dovšetkým inteligencii, aby rozumeli a 
rozlíšili správnosť nášho konania. Ukra
jina túži po niečom veľmi duchovnom. 
Žatva je  velká, robotníkov je  však málo.

□ Ako pracuje pravoslávna cirkev 
na Zakarpatí?

Pravoslávni kňazi okrem toho, že od
slúžia sv. liturgiu v nedeľu, cez týždeň 
neslúžia. Je veľmi silno cítiť obradový 
tradicionalizmus. Dokonca pravoslávni 
kňazi nemajú pravidelné kázne v nede
ľu. Nejestvuje nijaká katechizácia a v 
tom zmysle ani evanjelizácia. Ĺudia sú

bez vedomosti a to je  veľmi dobrá pôda 
pre rôzne sekty. Máme skúsenosti, že 
práve novým živým prístupom sa od

siekt vracajú do lona katolíckej cirkvi.

□  Aké sú životné podmienky na 
Ukrajine, ako vyzerá duchovný život 
ľudí a ako v týchto podmienkach pra
cuje Cirkev?

Životné podmienky? Treba tam byť, 
vidieť to. Chcem ale povedať, že chu
dobní ľudia sú veľmi bohatí, pretože sa 
vedia deliť. Majú otvorené oči i srdcia 
pre ešte chudobnejších. Bohatí sú po
väčšine zaslepení biznisom, takže ešte 
aj chudobných môžu zdierať. Duchovný 
život ľudí? Velká rôznorodosť. Od fana
tizmu, siekt, po tých, ktorí hľadajú Boha. 
Môžete tam stretnúť aj ľahostajnosť. Mo
rálne hodnoty sú mnohým ešte cudzie. 
Cirkev tu ešte len začína s evanjelizá- 
ciou, ohlasovaním radostnej zvesti. Po
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Ikona Mandilion
V chrámoch je  veľa ikon. 

Ale najrozšírenejšia z nich je 
tá, ktorú väčšina ľudí nevie 
nazvať po mene, lebo si ju  
mýlia s Turínskym plátnom, 
alebo s rúchom sv. Veroniky. 
Je to ikona Mandilion, čo 
znamená po slovensky obraz, 
nie ľudskou rukou učinený. 
Známy tiež na  západe ako 
Svätá tvár. Táto ikona po
vstala v čase života Ježiša 
Krista v Judsku . Ale dozvedá
me sa o nej až v IV. storočí, z 
diela carihradského biskupa 
Jevsefija, neskôr Učenia Ad- 
daja, biskupa Eddesy (+541), 
ale najviac rozvinutý text o 
ikone Mandilion je  v Cirkev
ných dejinách Evargija scho
lastika zo VI. storočia, ktorý 
ikonu opisuje v čase boja 
Edessanov s Peržanmi.

Rôzne sa píše o vzniku tejto 
ikony.

Jedna história hovorí o 
tom, že Abgar V., kráľ Edde
sy (v Sýrii), bol chorý. Chcel 
vyzdravieť, a keďže počul o 
zázračných vyzdraveniach 
skr- ze Ježiša, poslal svojho 
sluhu Annanija, aby ho pri
viedol. Keby ho nemohol pri
viesť, tak  m á aspoň 
namaľovať jeho obraz, aby 
ho ten uzdravil.

Annanija dlho nemohol n a 
maľovať tvár Krista, a tak  
Kristus, vidiac jeho nemo
húcnosť, a keďže nemohol ísť 
s ním do Sýrie, poprosil o vo
du na umytie a ručník. A keď 
sa umyl, obtlačil svoju tvár 
do plátna, na  štyri raz zlože
ného a  rozkázal ho odniesť 
Abgarovi. Keď m u ho po Na
nebovstúpení Pána odniesol 
Faddej (podľa tradície jeden 
zo 70 apoštolov), Abgar vy- 
zdravel, dal sa  pokrstiť, dal

plátno pribiť na  dosku a vy
stavil ho na  verejnú úctu  na 
m estskú bránu.

No keď sa kráľom Eddesy 
stal pohan, chcel vymeniť

tento obraz za sochu idola. 
No vtedajší biskup mesta, ve
dený zjaveným nebezpečen
stvom, v noci zamuroval ten 
obraz v bráne a nechal pred 
ním svietiť lampu.. Zabudlo 
sa  vtedy na  dlhé roky o tomto 
obraze. Až v VI. storočí bol 
nájdený biskupom, ktorému 
sa  zjavila Panna Mária. Bis
kup vzal obraz, a s ľudom

prešiel popri bránach mesta, 
ktoré bolo ohrozené vojskami 
Peržanov. Perzské vojská ih
neď opustili brány mesta.

Odvtedy sa sláva tohoto ob
razu rozšírila po celom Vý
chode. No mesto sa dostalo 
do rúk  pohanov, a tak  grécky

vládca Konštantín Porfiro- 
rodný kúpil obraz od majiteľa 
m esta za velké výkupné, a  v 
roku 944 slávnostne ho pri
niesol do Carihradu.

D ruhá história píše, že keď 
Ježiš mal skončiť svoj pozem
ský život, Abgar chcel vidieť 
Ježiša a porozprávať sa  s 
ním. Vyslal preto k  nem u 
svojich poslov, aby ho k ne-

Kecľ chudobní s u
(Pokračovanie zo str.4.)

□ Ako každý človek, aj vy určite má
te svoje problémy a bolesti. Ako ich 
riešite, resp. odstraňujete, z čoho 
pramení váš nevšedný životný opti
mizmus?

Z modlitby, Božieho Slova a liturgie. 
Keby nebolo problémov, nikdy by som v 
takej miere necítiI potrebu m ať osobný 
kontakt s Bohom. Nikdy by som nemo
hol vidieť, ako on pôsobí v mojom živote.

□ Povolanie byť misionárom je  iste 
neľahká vec, aké predpoklady m usí

spĺňať, príp. povahové vlastnosti mať 
ten, kto uvažuje o takejto životnej 
ceste?

Byť misionárom znamená predovšet
kým viesť osobný duchovný život ja  a 
Boh. A po druhé je  to vzťah k ľuďom. 
Tam je  veľmi dôležité, aby človek nebol 
uzavretý, aby sa nebál ľudí a mal ich 
rád. Aby vedel nahliadnuť do ich problé
mov, aby sa nimi nedal ubiť a vede! 
zvestovať, že je  niekto, kto ich miluje aj 
s ich problémami.

□ Čo by ste na záver nášho rozhovo

rmi priviedli. On keďže nemo
hol ísť s nimi do Sýrie, lebo 
vedel, že jeho čas sa  už blíži, 
a nechcel opustiť židov, z 
druhej strany zas nechcel za
rmútiť kráľa, spravil zázrak, 
ktoiý sa odvtedy stal večným 
pokladom Cirkvi, jej ochra
nou a  okrasou.

Boh, od vekov neviditeľný, 
ktorý prijal na  seba viditeľné 
telo, zanechal nám  svoj ob
raz, pre spásu  našich duší 
(tropar sviatku).

Z toho vidíme, že každá iko
na  je  obrazom, ale aj cestou 
spásy. Celý kult ikone po- 
vstáva z tajomstva Božského 
vtelenia. Na ikone prvok Bož
skosti nedá sa  odtrhnúť od 
prvku telesnosti. O tom nás 
učí už VII. Všeobecný koncil. 
(II.Nicejský 787). Je  to synté
za Božskosti a  človečenstva 
Ježiša Krista. Svätý obraz, 
ikona, je  akoby na  hranici 
sveta viditeľného, zmyslové
ho a neviditeľného. To zna
m ená, že adorujúc ho, 
môžeme viac a  bližšie pozná
vať svojho Tvorcu a  Boha.

Táto ikona je  zdrojom pre 
všetky iné ikony, z nej svätí a 
bohabojní muži čerpali ná
m et pre svoje zobrazenia vte
leného Boha.

Dnes nevieme, kde sa  origi
nál tejto ikony nachádza. 
Pravdepodobne bol ukradnu
tý Benátčanm i v časoch rabo
vania Carihradu, a je  dosť 
možné, že loď, ktorá m ala na 
palube tento vzácny dar Boha 
pre ľudí, sa  potopila v mori.

Ale my túto ikonu Mandi
lion môžeme kontemplovať v 
mnohých našich chrámoch a 
šíriť jej kult, pretože je  to iko
na, ktorú namaľoval sám  J e 
žiš Kristus.

M arián MEDVTĎ

b o h a - t a  -  -  -
ru odkázali čitateľom časopisu Slo
vo?

Cirkev m usí byť misijná a Cirkev - to 
sme my. Byť m isijný znamená mať účasť 
na radostiach a bolestiach toho druhé- 

| ho. Hoci máme veľa svojich problémov, 
j cirkvou začíname byť vtedy, keď  doká

žeme vnímať a j toho druhého a dokáže
me sa deliť. Nesmieme sa báť, lebo 
bohatými sa stávame vtedy, keď  sa de
líme a to je  základ, podstata lásky - 
odvahu!

Za rozhovor poďakoval 
Anton MESÁROŠ
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Citara Ducha Svätého

m m  Z NIEIZI tJ73SVÁTÍMESIACA
1. marec • sv. Eudokia, mučenica 

Od narodenia bola pohankou. Dosť skoro v mlados
ti začala žiť nemravným životom. Starostlivosťou bis
kupa Teodora sa zamyslela nad sebou, napravila svoj 
život a dala sa pokrstiť. Aj po krste konala prísne 
pokánie za svoje predchádzajúce hriechy. Zomrela 
ako mučenica v roku 126 (alebo 152).

2. marec - sv. Teodot, blskup-mučeník 
Rodom bol z Gaiacie. V službách cirkvi sa prejavil 

ako oddaný svedok Ježiša Krista na ostrove Cyprus. 
Bol biskupom v Cyrene. Za velkú horlivosť v ziskani 
pre vieru bo) uväznený a mučený. Nezomrel však vo 
väzení, ale dočkal sa vlády Konštantína Velkého a v 
roku 313 bol prepustený. Zomrel prirodzenou smrťou 
roku 324.

3. marec ■ sv. Eutrop a spoločníci, mučenici 
Eutrop a Kleonik boli súrodencami velkomučeníka 

Teodora Tyrona a Bariliskus jeho vojakom. Po smrti 
Teodora ostali ešte väzeni. Mnohých aj vo väzeni 
priviedli ku Kristovi. Eutrop a Kleonik boli nakoniec 
ukrižovaní a Bariliskus sťatý mečom, okolo roku 308.

4. marec ■ sobota Teodora Tyrona 
Tento svätec zomrel v roku 306 ako mučeník. K 

prvej pôstnej sobote sa jeho osoba viaže pre nasledu
júcu udalosť: Podlá tradície cisár Julián Apostata (Od
padlík 361 - 363) chcel zneuctiť - znevážiť kresťanský 
pôst, preto prikázal, aby všetky potraviny na trhoch v 
Konštantinopole pokropili krvou z pohanských obetí. 
Vtedy sa zjavil biskupovi Konštantinopola sv. Teodor 
Tyron a upozornil ho na cisárov počin. Zároveň priká
zal, aby veriaci nič nekupovali z potravín na trhoch 
mesta. Mali jesť varenú pšenicu s medom, čo sa gréc
ky volá kotiva. Zásahom velkomučenika Teodora Ty
rona nám Boh dal vedieť, akú hodnotu má pôst u 
kresťanov.

5. marec - sv. Konóm izaurský, mučeník 
Bol synom Nestora a Nade, súčasníkov sv. Pavla. 

Mnohých presvedčil o pravdivosti viery v Ježiša Kris
ta. Boh mu udelH aj zvláštnu moc. Vlk, ktorý na poli 
napadol dieťa, na jeho slovo ho nechal odist Zomrel 
po dvoch rokoch väzenia v izaurskej Bidane.

6. marec, 42 mučeníci v Amorii 
Mená niektorých sa zachovali: Teodor, Konštantín, 

Kalist, Teoťil. Boli vyšší dôstojníci v armáde. V meste 
Amorea ich zajali roku 840. Zavliekli ich do Sýrie, 
osem rokov trpeli vo väzniciach, kým roku 848 nedo
siahli palmu mučeníctva.

7, marec, sv. Bažil, Efrém 
a Kapiton, chersonski biskupi 

Sv. Bažil a Efrém ohlasovali evanjelium okolo roku 
300. Sv. Bažil bol v Chersone ukameňovaný a Efrém 
sťatý mečom. Kapiton zas bol utopený na lodi, ktorá 
priplávala do nepriateľského prístavu. Niektoré zdroje 
udávajú čas ich života a smrti do polovice 4. storočia.

8. marec, sv. Teofylakt, úctyhodný 
Žil v čase obrazoboreckých nepokojov. Bol mní

chom. Svätý Tarazij ho vysvätil za biskupa v Nikomé- 
dii. Praktizoval dobročinnosť. Pre vernosť správnej 
náuke o ikonách musel za Leva Arménskeho odísť do 
vyhnanstva, kde po 30 ročnom strádaní zomrel v roku 
845.

9. marec, 40 mučeníci v Sebastíi
V roku 320 táboril v meste Sebastii vojenský pluk, 

známy svojou udatnosťou. V pluku bolu 40 rozhod
ných kresťanov, ktori odmietli poslúchnuť cisárov 
rozkaz k pohanskej obete. Cisár ich odsúdil k smrti na 
mraze. Vykonali to tak, že ich na mraze oblievali vo
dou. Ani tento ukrutný spôsob ich (okrem jedného) 
nezlomil. Namiesto odpadlíka nastúpil iný vojak, po
vzbudený hrdinským postojom svojich druhov.

10. marec, sv. Kodrát a spoločníci 
Jedna časť mučeníkov zomrela sťatím v Korinte

roku 258. Druhé časť musela vytrpieť aj iné spôsoby 
usmrtenia. Na mieste ich mučeníckej smrti vyvrel zo 
zeme čistý prameň.

11. marec, sv. Sofrón Jeruzalemský, biskup 
Pochádzal z Damasku. Venoval sa štúdiu filozofie a 

po štúdiách vstúpil do kláštora sv. Sávu. Bol v Ale
xandrii aj v Ríme. Bol svedkom obsadenia Jeruzalema 
Peržanmi, odcudzenia sv. kríža, ale aj jeho druhého 
slávnostného povýšenia v roku 629. Za jeruzalemské
ho patriarchu bol zvolený roku 634. Po dobytí Jeruza- 

(Pokračovania na 7. str.)

Efrém sa narodil okolo roku 306. 
J e  súčasníkom  Hilára a  Bažila. Bis
kup Jakub  veľmi rýchlo objavil svä
tého a  inteligentného mladíka. 
Vysvätil ho za diakona a  urobil 
správcom "Perzskej školy". Legenda 
hovorí, že sa  zúčastnil aj n a  Nicej- 
skom sneme.

Charakteristikou východných ot
cov je, že sú zároveň aj veľkými as- 
kétmi. Duchovný život si nevedia 
predstaviť bez dlhých modlitieb a 
prísneho pôstu. Východ bol vždy pod 
mocným vplyvom svojich mníchov. 
Efrém je  taký radikálny, že neje nič 
okrem jačm enného chleba a čosi ze
leniny. Bol ako suchár.

Keď padlo Nizíbium, Efrém odchá
dza do Edesy. Preberá v nej b iskup
skú stolicu. E desaje  dnešná Urfa v 
Mezopotámii. M ohamedánska trad í
cia vraví, že sa  tu  narodil Abrahám. 
Uprostred druhého storočia sa  Ede- 
sa  stáva centrom sýrskych kresťa
nov. Jej školy sa  stali chýrne.

Udivuje bystrosť, s akou pochopil 
Efrém svoju dobu. Poznal dušu  ľu
du. A o tento biedny ľud stále zápa
sili Boh i satan, heretici i pravoverní, 
štátnici i proroci, poctivci i lotri, 
okupanti i osloboditelia, šíritelia 
vzdelania i tí, čo ohlupujú... všetci.

V Efrémových časoch križujú prie
stormi najrozličnejší učitelia: ariáni, 
manichejci, mazdeisti... Šikovne si 
našli prostriedky šírenia svojich 
myšlienok, i spôsob, ktoiým si zís
kavali davy. Nepravda sa  niesla od 
človeka k človekovi vo veršoch, blud 
v piesňach. Bol to ľud, čo spieva. 
Pieseň sa  zmocňuje mysle, preniká 
city, otriasa dušou a  nakoniec - 
usm erňuje život.

Efrém pochopil, že v takejto s ituá
cii je najprirodzenejšie zušľachtiť 
pieseň. Sýrska cirkev bola od počiat
ku  rozospievaná. Poézia a  hudba n a 
šli v nej svoj domov. Vzletné 
náboženské zážitky našli v poézii 
svoje cesty. Obdivuhodná jednota, 
poézia a náboženstvo. Keď sa Zá
padniar modli, stále v modlitbe po
zerá na  seba, ponorený je do úsilia 
zohranosti. Sýrčan sa jednoducho 
ponecháva nadšeniu piesne, prene
cháva jej príjemnej chvíľke...

Ako vidieť, Cirkev vedela aj vtedy 
siahnuť po moderných prostried
koch. Aj vtedy bojovala o mládež. 
Toto zostane jej úlohou, kým bude

jestvovať. Ibaže v tých temných a 
vzdialených dobách jej nikto nevyčí
tal, že strká  nos tam , kde jej netre
ba. Bože môj, veď každý si rád 
zaspieva, keď chce - či v chráme 
alebo na  svadbe alebo doma.

Efrém zostavil zbierku recitácií - 
Memra a  potom M adrašu, básne na 
zhudobnenie. Vedel majstrovsky za
siahnuť srdce, otvoriť a  nadchnúť 
dušu. Pieseň zostala pre neho zá
kladným prostriedkom pedagógie. 
J e  to pokrokový učiteľ štvrtého sto
ročia! A keby bol mal ešte rozhlas, 
platne, televízny prenos...?!

Začal s organizovaním cirkevných 
zborov, s tým, čo sme my zanedbali, 
zamieniac ich niekoľkými mykavými 
telotrascami. Preto dnes horíme túž
bou, kde by sme si mohli vypočuť 
bohatý umelecký zbor, šľachetnú a 
elegantnú hudbu, spev sporiadanej 
a  jemnej umeleckej duše.

Čo sa stalo? Mládež zanechávala 
hry a tance a  odchádzala do Efrémo- 
vej školy. A on učil striedavo spev so 
spoločnými refrénmi. Dokonca aj só
lo - partie. Takto mali všetci príleži
tosť vyniknúť, čo je pre spevákov 
veľmi dôležité, pre jednotlivcov i pre 
skupiny. Aby sa  pretekali, aby sa 
všetci zlievali do riek tónov, ktoré 
zaplavujú dušu. Texty boli poučné, 
povedal v nich všetko o narodení, 
um učení, vzkriesení a  nanebovstú
pení nášho Pána. Mládež sa učila 
náboženstvo, spievajúc, prežívajúc 
pravdy viery ako najkrajšiu hudbu, 
ako rozptýlené srdcia, ako radosť, čo 
oduševňuje. Každú nedeľu a na  veľ
ké sviatky, n a  spomienkové dni m u
čeníkov, spievali zvláštne dievčen
ské zbory.

Mládenci prichádzali húfne, ako 
Ináč? Samé kvety pospolu. Upros
tred dievčat Efrém sprevádzal ich na 
harfe. Celé mesto sa  hrnulo k  nim. 
Efrém sa  stal jediným pánom  situá
cie.

Od speváckych zborov čoskoro 
prešiel na  osobitné divadelné pred
stavenia. Začiatky opery! A vtedy ak
tivizoval aj publikum . S piesňou sa 
diskutovalo o náboženských otáz
kach, o "probléme mladých", o 
čnostnom  živote, o partnerstve,... 
m im oriadna m oderná katechetika, v 
ďalekom štvrtom  storočí, tam  kdesi 
v Mezopotámii...

(Pokračovanie na 7. str.)
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Prameň úsil ia  
a duchovnos t i

V Sneme rozvíjajú svoju činnosť ses
try baziliánky. VSide sú od roku 1920, 
kde do druhej svetovej vojny mali útu
lok pre siroty. V  ich kláštoroch v Side a 
v Osijeku boli aj žiačky stredných škôl. 
Od roku 1938 majú kláštor v Mikloše- 
viciach a po druhej svetoj vojne otvorili 
kláštory v Novom Sade, Vukovare, Sla- 
vónskom Brode a v Prjavore.

Mnísi - baziliáni oficiálne prichádza
jú prvýkrát do tejto oblasti roku 1941, 
keď preberali do správy Vodycju. Od 
roku 1956 sa starajú o farnosť v Kule, 
kde majú svoj kláštor.

Činnosť cirkvi si nemožno predstaviť 
bez vydávania zodpovedajúcich publi
kácií - kníh, novín a časopisov. Toto 
ako aj živé slovo je metódou výchovy a 
informovania veriacich. Hoci v období 
medzi dvoma svetovými vojnami cir
kev nebola samostatným vydavateľom, 
prostredníctvom Ruského národného 
osvetového spolku dbala, aby ľudia do
stávali do rúk tlačené slovo. Bolo to 
predovšetkým Ruské noviny, vychá
dzajúce rusínsky, Rodne slovo po ukra
jinsky, rusínske a ukrajinské kalen
dáre, rôzne knižočky, ktoré najčastejšie 
písal Dionýz Njaradi, modlitebník J u 
raja Bindasa, koledy a iné knihy du
chovného charakteru.

Po druhej svetovej vojne, od roku 
1969, v Ruskom Kerestúre vychádza 
Kresťanský kalendár, ktorý redigoval 
duchovný Michal Makaj. Vydával aj 
rôzne knihy, medzi ktorými treba spo
menúť predovšetkým deväť učebníc ná
boženskej náuky. Vydal aj modliteb
ník, preklady štyroch Evanjelií, Apoš
tola a Svätej liturgie a iné. Najväčším 
úspechom cirkvi, týkajúcim sa vydava 
teľskej činnosti v tomto období, bolo 
nádherné spracovanie ilustrovanie

(Pokračovanie zo 6. str.)
Napriek celej tejto práci našiel si 

Efrém času aj na  písanie biblických 
komentárov, kázni o viere, diskusie
o nebi, o panenskom  m aterstve Pre
čistej Panny Márie, o vznešenosti 
panenstva. A neboli to škrabanice, 
kčovité hľadanie prázdnych výrazov, 
ako u sterilných duchov, ale slová 
človeka, ktorý jednoducho, príťažli
vo a presvedčivo hovorí to, čo má 
povedať. Efrém mal čo povedať, lebo 
bol dušou, ktorá rozjíma a  sa  modlí.

Biblien pre mládež v ukrajinčine a ru- 
sínčine. Týmto sa zaoberal tarajší bis
kup Slavomír Miklovš.

Roku 1993 pri farskom úrade sv. Pet
ra a Pavla v Novom Sade začala vy
chádzať knižná séria pod názvom 
Memoriál 250, cieľom ktorej je vydáva
nie duchovnej a vedecko-populárnej li
teratúry. Doteraz vyšlo 5 kníh: Dar 
múdrosti a Duchovní Osijského vika
riátu (dve vydania) o. Romana Miza, 
ďalej Krátke dejiny Rusínov Janka Ra- 
tnača a Príroda rozpráva o Bohu od o. 
Živka Kustiča.

Od januára 1994 v Novom Sade vy
chádza kresťanský časopis Zvony 
(Dzvony), ktorý rediguje Michal Ra- 
mač.

Pri týchto vydaniach sa zhromažďuje 
mladá rusínska kresťanská inteligen
cia - duchovní, novinári, vedci, spiso
vatelia, profesori, inžinieri.

Pri farnosti sv. Petra a Pavla v No
vom Sade rozvinul svoju činnosť vokál- 
no-inštrumenálny súbor ROSA, ktorý 
medziiným vydal aj audiokazetu s ná
boženskými piesňami a koledami Ra
duj sa, srdce. Predtým ešte rodinný 
zbor o. Joachima Chološňaja vydal dve 
audiokazety s večierňou a sv. liturgiou.

V  školskom roku 1994/95 v Novom 
Sade aj v Bubotici začal činnosťTeolo- 
gicko -katechetický inštitút so štvorroč
ným štúdiom. Do prvého ročníka sa 
zapísalo 18 gréckokatolíkov (mužov a 
žien), ktorí vytvorili vlastné oddelenie. 
Jedným z profesorov inštitútu je aj o. 
Roman Miz, duchovný z Nového Sadu.

Starí si nevedia predstaviť duchovné 
vedomosti bez modlitby, úspech bez 
pokory. Pravdaže, aj bez čistej duše.

Svätý Hieronym hovorí, že Efrémo- 
va vážnosť bola taká velká, že sa 
jeho listy čítali hneď po evanjeliu - 
verejne. Lyricko - básnické prežíva
nie získalo jeho textom meno "Citara 
Ducha Svätého". Vynikajúci titul!

Podl'a knihy Hviezdy, ktoré nezapadajú
- Yves Ivonides 

spracovala Sr. REGÍNA

SVÁTÍMESIACA
(Pokračovanie zo 6. str.)

lema Saracénmi odišiel do Alexandrie, kde roku 638 
zomrel.

12. marec, s v. Teofan, 
sv. Gregor Veľký, rímsky pápež

Sv. Teofan sa narodil roku 760. Oženil sa, ale ne
skôr s manželkou rozdali majetok a vstúpili do klášto
ra. Cisár Lev Arménsky dal sv. Teofana vázntf pre 
správnu úctu ikon. Zomrel vo vyhnanstve roku 820.

Sv. Gregor Velký (Dialogos) sa narodil okolo roku 
540 v Ríme. Viedol prísny rehoľný život, a) po zvolení 
za pápeža v roku 590. K jeho menu sa viažu "grego
riánske sv. omše", úprava ľit. spevu - gregoriánsky 
chorál, začal užívať pre pápežov pomenovanie "slu
žobník služobníkov božích", pre byzantský Východ 
zostavil pôstnu bohoslužbu - liturgiu vopred posväte
ných darov. Bol neúnavný v práci. Zomrel 12.3.604 v 
Ríme.

13. marec, sv. Nicefor, biskup
Nicefor počas vlády Leva Arménskeho pre vernosť 

k správnej úcte ikon musel odisť do vyhnanstva roku 
815, kde aj zomrel roku 826. Dnes spomína liturgia 
prenesenie jeho pozostatkov do Konštantinopola v 
roku 846.

14. marec, s v. Benedikt, patrón Európy
Otec západného mníšstva sa narodil okolo roku 

480 v NursU. Študoval v Ríme. Po mnohých skúškach 
sa usadil na vrchu Monte Caslno, kde vybudoval kláš
tor so svojimi spolubratml. Dokončili ho v roku 532. 
Heslo sv. Benedikta a podľa neho pomenovanej reho
le zneje: Modli sa a pracuj. Predpovedal deň svojej 
smrti a skutočne zomrel 21.3.543. Je pochovaný pred 
hlavným oltárom baziliky na Monte Casíno. Pápež 
Pavol VI. ho 24.10.1964 vyhlásil za patróna Európy.

15. marec, sv. Agap a spoločníci
Sv. Agap bol popravený spolu s ďalšími šiestimi 

veriacimi mužmi v Cézarei v Palestíne. Zomreli pod 
mečom roku 290.

16. marec, sv. Sabín, mučeník
Sv. Sabín bol pôvodom z Egypta. Počas Diokleclá- 

novho prenasledovania našiel aj on úkryt spolu s 
inými kresťanmi. Niekto ich vyzradil prenasledovate
ľom. Po ukrutnom mučení ho pri meste Hermopolis 
roku 287 hodili do Nilu.

17. marec, Alexej, úctyhodný
Narodil sa v Ríme okolo roku 360. Získal dobré 

vzdelanie. Na naliehavé prianie rodičov sa oženil, ale 
v deň sobáša sa zveril manželke, že sa zasvätil Bohu 
a odišiel z domu. Zil v Edese. Po 17 rokoch sa vrátil do 
Talianska a žil ako žobrák pri otcovskom dome. Nikto 
ho nespoznal. Pred smrťou v roku 417 napísal list, kde 
opísal svoj život a až vtedy ho spoznali. Bol pochova
ný v chráme sv. Bonifáca. V roku 1216 bol vybudova
ný k jeho úcte velkolepý chrám.

18. marec, sv. Cyril Jeruzalemský
Narodil sa v Jeruzaleme okolo roku 315. Najprv bol 

mníchom. Asi v roku 345 bol vysvätený za kňaza. 
Preslávili ho jeho katechézy, ktoré dával v jeruzalem
skom chráme Vzkriesenia roku 348. Bol neochvejným 
zástancom pravého cirkevného učenia, za čo bol nie- 
kolkokrát vo vyhnanstve. Jeruzalemským biskupom 
sa stal v roku 350. Zúčastnil sa druhého všeobecného 
cirkevného snemu v Konštantinopole roku 381. Zo
mrel v roku 387.

19. marec, sv. Jozef
Pochádzal z Dávidovho rodu, býval v Nazarete. 

Povolaním bol tesár. Zasnúbil sa s Máriou. Po anje
lovom zvestovaní sa na Márii objavili znaky mater
stva. Jozef si ju zobral za manželku na Boží zásah. 
Pri sčítaní ľudu v Betleheme bol pri narodení Ježiša 
Krista. Utekal s nim do Egypta, neskôr sa vrátil do 
Nazareta. Keď bolo Ježišovi 12 rokov, išiel s ním aj s 
Máriou do Jeruzalema. Sväté písmo ho nazýva spra
vodlivým. Zomrel pravdepodobne ešte pred Ježišo
vým verejným vystúpením.

o. Roman MIZ 

Z ukrajinčiny preložil 
Mgr. Andrej KAPUTA

EFRÉM Z MUŽI (SÝRSKY) +{/ !
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Ako sm e sa  našli
Ľuboša som poznala z videnia z vlaku, 

ktorým som dochádzala každý deň do 
práce. Bol veselý a hlavne - veľmi pekný 
blondák. Raz som sa opäť vracala zná
mym spojom z práce. Sedela som sama a 
naraz pristúpil do vagóna Ľuboš a sadol si 
vedľa mňa. Hneď sme sa zoznámili a mali 
sme si celú cestu čo povedať. Skôr ako 
vystúpil, len tak mimochodom povedal, že 
by ma rád videl na zábave, ktorá sa kona
la v susednej dedine. A práve tam to za
čalo. Nasledujúce dni a mesiace som 
prežila ako vo sne. Nežila som pre nič a 
nikoho iného, iba pre neho. Boli sme stále 
spolu. Veľmi sme sa zblížili. Nastal však 
deň, ktorého sme sa obávali. Museli sme

sa na veľa mesiacov od seba vzdialiť. 150 
kilometrov ale nebolo tak veľa, aby sme 
sa aspoň dvakrát za mesiac nemohli vi
dieť a stráviť spolu chvíle, na ktoré teraz 
nespomínam veľmi rada. Zo začiatku som 
z toho mala radosť a bola som šťastná. 
Neskôr som začala pozorovať, že sa s 
Ľubošom niečo deje. Mala som pocit, ako
by mu išlo len o jedno. Cítila som z jeho 
strany velké sebectvo. Mala som ho rada 
a hlavne - nechcela som ho stratiť, a tak 
som o tom nerozprávala. Hovorila som si, 
že ho ovplyvňuje prostredie, v ktorom te
raz žije. Určite sa zmení, keď príde do 
civilu. Sľúbili sme si, že sa vezmeme 
hneď, keď sa vráti z vojny.

V tom čase sa však začala nová kapi
tola môjho života. Cez prázdniny som 
spoznala na jednom festivale partiu mla
dých ľudí, ktorí má hneď zaujali svojím 
správaním, boli veselí a ani k tomu nepo
trebovali krčmu. Čo som vtedy nemohla 
pochopiť. Nerobí mi problémy nadviazať 
rozhovor i s cudzím človekom, a tak som 
sa dala do reči s jednou dlhovláskou. Veľ
mi ma prekvapilo, keď dievča po chvíli 
povedalo, že sú veriaci. Dovtedy pre mňa 
pojmy viera, Boh, modlitba boli spojené s 
povinnosťami, zákazmi a príkazmi. Nebo
la som kľudná a chcela som sa dozvedieť 
čo najviac. Katka, tak sa volalo dievča, s 
ktorým som rozprávala, ma pozvala k nim

do spoločenstva. I keď som bola otvorená 
a nadšená od prvej chvíle, trvalo mi asi pol 
roka, pokiaľ som Pána prijala naozaj do 
srdca. Vtedy som si uvedomila, že žijem 
veľmi prázdnym a zlým životom. Vedela 
som, že musím veľa vecí zmeniť úplne od 
základu. Jeden z týchto vecí bol môj 
"vzťah k Ľubošovi". Prežívala som vo 
vnútri boj. Mala som Ľuboša veľmi rada, 
za dva roky chodenia sa vytvorilo medzi 
nami veľmi silné puto. Musím to zmeniť! 
To bola moja prvá myšlienka a horlivo 
som sa do toho pustila. A Ľuboš? Pozeral 
sa na mňa ako na blázna a nechcel o 
Bohu nič počuť. Nakoniec mi Pán dal silu 
k tomu, aby som ukončila náš vzťah roz
chodom. Nebolo to pre mňa ľahké, Ľuboš 
nič nechápal, moji rodičia ma odsudzovali 
rovnako ako okolie.

Po čase som pochopila, že Pán mal so 
mnou iný plán. Aby som ho bola schopná 
prijať, musela som sa na to pripraviť. Ako? 
Zmenou celého môjho doterajšieho živo
ta. Cítila som, ako ma Pán vedie. Odsťa
hovala som sa od rodičov, aby som sa 
osamostatnila a aby som sa stala sama 
sebou, zmenila som zamestanie, modlila 
som sa, čítala Sväté písmo, snažila sa žiť 
pre druhých. Nadviazala som veľa nových 
kontaktov. Po troch rokoch práce na sebe 
som povedala áno tomu, ktorý je mi opo
rou, ktorého si vážim a s ktorým chcem 
niesť všetko dobré i zlé až do smrti. Iva 

Prevzaté z AD/94

Kto je šťastný?
Šťastný je, ku komu sa chodí po radu a kto môže pomáhať.
Šťastný je, kto napriek odreným nohaviciam a dieram v ponožkách verí, 
že sú ľudia, ktorí majú ešte menej ako on - a tiež nie sú nešťastní.
Šťastný je, kto príležitostne vypína rádio, pretože by si rád zanôtil pesničku. 
Šťastný je, kto posiela svoje myšlienky s čajkami cez more.
Šťastný je, kto prijíma sám seba - i so svojimi chybami.
Šťastný je, kto je ochotný rozdávať svoj čas, i keď nijaký nemá.
Šťastný je, kto sa nerozčuľuje preto, že jeho blížni sú z iného cesta ako on, 
ale každého berie takého, aký je.

Adalbert Ludwig Balling (Slovo pre mňa)
Ilustračná snímka

frni

by som ži - vot mal. Rl; Smutná Getseman

GETSEMANE

Smu-tná Getseman a môj Pán, všetci už spia i - ba On bdi<

R2:
Smutná Getsem an a môj Pán, V šetci už spia, Ježiš je  sám. 
Smutná Getsem an, kto ťa bráni, všetci už spia, ostal Ježiš sám.

Text a hudba: Anton Mesároš
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Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy

Mons. Milan

Ako mám vysvetliť svojim deťom, 
že nemôžem pristupovať k sv. spove
di a sv. prijímaniu (nakoľko som sa 
nemohla cirkevne zosobášiť), ak sa 
ma pýtajú, prečo nejdem s nimi. Pri
tom ich posielam, aby navštevovali 
chrám?

Je pravda, že rodičia najlepšie vychová
vajú svoje deti, ak ich vedú príkladom vlast
ného života a tiež je pravdou, že mnohé 
skutočností zo života dospelých ľudí deti ne
pochopia úplne.

Preto pre Vás je veľmi dôležité, nikdy 
nevynechať svätú liturgiu, ak tam chcete po
slať aj svoje deti. Záležitosť toho, prečo ne
pristupujete s nimi k sv. prijímaniu, je dobré 
obísť tvrdením, že teraz nemôžete, hoci to

Chautur, CSsR
veľmi chcete. Ak sú deti schopné už viacej 
chápať, naznačte im aj dôvod, pre ktorý ste sa 
dostali do takéjto situácie. Dôležité však je, 
zdôrazniť im velkosť tejto možností, ktorú majú 
ony, ak môžu sa aj spovedať, aj prijímať. A tiež 
so všetkou vážnosťou im pripomenúť, že cez 
nich môžete mať duchovný úžitok z prijímania 
sviatostí aj vy - ich rodičia, ak si v modlitbách 
po prijímaní spomenú na vás.

Čakáme na Vaše ďalšie otázky . Pripo
míname, že sa môžu dotýkať všetkého, čo 
súvisi s náboženstvom, vierou i životom vô
bec. Sú otázky, ktoré človek nedokáže vy
sloviť vždy nahlas. Odpoveď dostanete aj v 
prípade, že vaša otázka bude anonýmna. 
Ponúknite túto možnosť informovanosti aj 
Vašim blízkym, priateľom, známym. Odpo
veď otca pomocného biskupa môže byť pre 
mnohých svetlom. Odvahu.

U  N A S  B Y V A  U K R I Ž O V A N Ý
Tak dlho som unikal, klamal seba sa

mého, argumentoval a zdôrazňoval, že 
sa obídem bez Teba, že mi nechýbaš a 
že si zbytočný... Veď mám všetko, čo mi 
život môže dopriať. Skvelú kariéru, luxus
ný dom, manželku s titulom. Perfektne 
som všetko držal v rukách - organizoval 
dovolenky, večierky, posedenia. Mali 
sme veľa známych a priateľov. Mali, ale 
už nemáme...

Raz sa mi manželka priznala, že túži 
viac po detskom džavote, plači a úsmeve, 
ako po preflámovaných nociach. Život be
ží ďalej a my sme sa tešili na dieťa. Jed
ného dňa manželku som priviezol na 
pôrodnícke oddelenie. Každú minútu som 
vytáčal telefón a načúval. Až raz sestrička 
mi oznámi s takou príchuťou smútku: Áno, 
narodil sa vám chlapček. Ani neviem, ako 
som zložil slúchadlo a ponáhľal som sa do 
nemocnice. Pri stretnutí s manželkou zba
dal som na je j tvári bolesť. A j hlas mala 
zmenený. Vieš, ako keby sa zasekávala, 
máme chlapca. Bude sa volať podľa teba
- Martin. Ale, on sa nám narodil bez 
rúčiek... A rozplakala sa. Stál som tam 
vtedy ako skamenelý. Zmohol som sa 
iba na jediné slovko: Prečo? Zrazu som 
prestal mať chuť na večierky, zábavy. 
Bolo mi zo všetkého nanič. Zmocňoval 
sa ma hrozný plán. Nie, nechcem ani 
vidieť to dieťa. A keď príde domov, prvú 
noc ho zahrdusím!

Keď sa manželka vrátila domov, nao
ko som všetko prijal. Ale v noci som sa 
zobudil. Keď som videl, že manželka spí, 
priblížil som sa k nášmu dieťatu. Už som 
aj siahal rukami naňho. Tu zrazu som 
počui hlas vo svojom vnútri, Martin, prečo 
siahaš svojimi hriešnymi rukami na to ne
vinné dieťa. Spomeň si, čo urobil tvoj otec 
pred mnohými rokmi...Zarazil som sa. 
Vrátil som sa do postele a celú noc som 
nespal, ale premýšľal. Rozpamätal som

sa, ako otec pred mnohými rokmi hanobil 
kríž. Veď on odťal Ukrižovanému nielen 
ruky, ale aj nohy. A naše dieťa má zdravé 
nohy. Žeby to bolo napomenutie?

Pri raňajkách som povedal manželke: 
Po práci pôjdem navštíviť rodičov. Náš 
rozhovor s otcom sa pretiahol dlho do 
noci. Nevysmieval som sa otcovi, nepohŕ
dal som jeho presvedčením, ako to bolo 
doteraz. Bol som akýsi vnívavý pre jeho 
slová, ktorými hovoril o svojom obrátení. 
To on povedal: Martin, vieš že k vám pri
šiel bývať ukrižovaný Kristus! Uver tomu a 
nájdeš pravé šťastie!

Som na križovatke, mám šancu uveriť 
alebo odmietnuť to, čo mi hovoril otec. 
Doma som prekvapenej manželke pove
dal všetko. A j to, že poslúchnem otca. 
Chce nám zariadiť stretnutie s kňazom. Ja 
som rozhodnutý uveriť a ty? Po dlhšom

Ilustračná snímka

váhaní manželka prikývla. A tak sa začalo 
v našej rodine úžasné dobrodružstvo: 
Hľadanie a nachádzanie Božieho tajom
stva. Pripravujeme sa teraz na náš krst a 
prijatie ďalších sviatostí ako aj na krst náš
ho dieťaťa. Odteraz sa v našej rodine sa 
žije inakšie. Už nemáme priateľov z dovo
leniek, z večierkov. Tí všetci sa stiahli, ba 
zľahostajneli, keď videli našu bolesť. A ja 
som pochopil, aké boli plytké a neúprimné 
naše priateľstvá. Na prekvapenie našich 
susedov každú nedeľu ideme do chrámu. 
Zistil som, že teraz v rodine máme čas pre 
Božie veci, na modlitbu vlastnými slovami, 
spytovanie svedomia, ba i čítanie Písma 
svätého. Nie, nikto nám to nenariaďuje, nik
to nás k tomu nenúti. Ale uznajte: Žiť s 
ukrižovaným Kristom pod jednou strechou 
to ani inakšie nevychádza.

Už dnes vyslovujeme slová vďaky Bo
hu, že sa k nám takto prihovoril. Kolko 
krásnych dotykov, pohladení, slov a ra
dosti zažijeme každý deň u nás s Ukrižo
vaným skrytom v našom malom Martin- 
kovi.

Drahý čitateľ, možno sa pri čítaní tohto 
príbehu uškrnieš a povieš si: To nie je 
pravda. Žiť s mrzáčikom pod jednou stre
chou a tešiť sa? Veď tá bolesť je  až priveľ
ká. Kričí sama za seba. Aká potom 
radosť... Samozrejme, je tu kríž, ale my 
sme v tomto kríži objavili Spasiteľa! Je tu 
bolesť a otvorená rana, ale my denne s 
manželkou prosíme Pána, aby sme jeho 
očami sa pozerali na to dieťa, aby sme 
srdcom ho milovali, Jeho rukami sa ho 
dotýkali a tak sa podobali Šimonovi z Cy- 
rény, ktorý pomáha niesť kríž na Golgotu. 
Len hlboko ponorení do tajomstiev krížo
vej cesty nanovo prežívajúci príbeh z 
evanjelia v našej rodine, môžeme pove
dať Bohu i nášmu Martinkovi: ÁNO! Je to 
ťažké, ale najkrajšie slovo, ktoré sme sa 
naučili vyslovovať. o. Ján KARAS

Snímka a. m.
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Na všeobecnej audiencii v stredu,
8.februára, na ktorej sa zúčastnili mnohí 
pútnici z viacerých krajín sveta, hovoril 
Svätý Otec o zasvätenom živote ako o 
znamení a svedectve Kristovho kráľov
stva. Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii 
Lumen Gentium - Svetlo národov - zdô
razňuje, že zachovávanie evanjeliových 
rád sa javí ako znamenie, ktoré môže a 
má účinne privádzať všetkých členov Cir
kvi k horlivému plneniu povinností kres
ťanského povolania. To znamená, že 
úsilie zasvätených osôb o nasledovanie 
Krista povzbudzuje všetkých kresťanov, 
aby si živšie uvedomili svoje povolanie a 
väčšmi si cenili jeho krásu. Tí, čo dnes 
nasledujú Ježiša Krista, zanechajúc z lás
ky k nemu všetko, pripomínajú apoštolov, 
ktorí sa na výzvu svojho Učiteľa zriekli 
všetkého. Preto sa o rehoľnom živote tra
dične hovorí aj ako o apoštolskej forme 
života. Ba podľa príkladu Petra, Jána, Ja- 
kuba, Ondreja a ostatných apoštolov, na
podobňujú zasvätené osoby evanjeliový 
život.

Sám rehoľník, ako to zdôrazňuje Dru
hý vatikánsky koncil, dáva najavo povzne- 
senosť Božieho kráľovstva nad všetkým 
pozemským. Život podľa evanjeliových 
rád prejavuje nadprirodzenú a transcen
dentálnu velkosť a vznešenosť trojjediné
ho Boha.

Zasvätený život prejavuje príťažlivú si
lu Ježiša Krista, vteleného Slova, ktorý sa 
zmocňuje celej existencie, aby ju povznie-

Nový biskup v Kanade
Svätý Otec Ján Pavol II. vymeno

val 23. januára sídelného biskupa pre 
ukrajinskú eparchiu byzantského ob
radu v New Westminster v Kanade. 
Ide o 65 ročného otca baziliána Seve- 
riana Yakymyskyna, doterajšieho po
radcu ekonóma Rádu sv. Bažila 
Velkého v Ríme, v ich Generálnom 
dome sv. Jozafata.

sol k účasti na tajomstve večného života. 
No zasvätený život je zároveň aj prejavom 
pretvárajúcej sily Ducha Svätého.

Rehoľný život sa usiluje uskutočňovať 
a pomáha odhaliť a milovať evanjeliové 
blahoslavenstvá. Evanjeliové rady, ako sú 
dobrovoľný celibát a evanjeliová chudo
ba, tvoria osobitný spôsob života, ktorý

|

má nenahraditeľnú hodnotu pre Cirkev a 
neporovnateľný účinok pre všetkých, ktorí 
vo svete priamo a vedome hľadajú Božie 
kráľovstvo. A napokon ide o svedectvo, 
ktoré sa viaže na rehoľný stav ako taký. Je 
preto normálne vidieť, ako toto svedectvo 
žiari v šľachetných osobách rehoľníkov a 
rehoľníčok, ktorí celou dušou a životom 
odpovedajú na svoje povolanie.

V nedeľu pred mariánskou modlitbou 
Anjel Pána vo svojom príhovore k pútni
kom zhromaždeným na Svätopeterskom 
námestí hovoril Svätý Otec o svedectve 
sv. Kataríny Sienskej, ktorá bola velkou 
šíritelkou pokoja v druhej polovici štrnás
teho storočia. i< mnohým prejavom uzna-

l r U U J b ' -
V priestoroch Kongregácie pre Vý

chodné cirkvi v Ríme boio v dňoch 23.- 
25. januára 52. generálne zasadanie 
Združenia pomoci pre východné cirkvi
- známeho pod značkou ROACO. Do 
tohto združenia patrí 47 pomocných 
združení, ktorých zástupcovia rokovali 
o realizácii 29 aktuálnych projektov v 
rôznych krajinách sveta.

Generálny tajomník Mons. Lucian 
Lamza upresnil, o aké projekty ide:

- Rokovalo sa predovšetkým o po
stavenie ôsmich nových chrámov, či 
kaplniek a to - vo Svätej zemi, v Sírii, v 
Iraku, v Albánsku, v Poľsku, v Rumun
sku, na Ukrajine a posledná pre ukra-

opffi asosijsasil®
j jinských emigrantov v Argentíne. Ďalej 
j rokovali o ôsmich projektoch pre stav

by či opravy kláštorov, projekty domov 
pre rehoľné sestry, pre biskupské rezi
dencie a pre noviciáty. Tri noviciáty 
majú byť postavené v Sírii, dva v Indii a 
po jednom v Etiópii, Grécku a v Bulhar
sku. Ďalšie štyri projekty sú pre stavbu 
nemocníc a napokon ide ešte o stavbu 
seminára v Poľsku, ktorý bude slúžiť 
veriacim byzantsko-ukrajinského obra
du.

Na práci zasadania ROACO sa ok
rem iných zúčastnili aj jeruzalemský 
patriarcha Jeho Svätosť Michel San- 
nath. (jb)

nia a úcty pripojila Cirkev 4. októbra 1970 
významný titul učitelky Cirkvi. Dovtedy bol 
titul učiteľa Cirkvi rezervovaný iba mužom
- velkým teológom, vyznačujúcim sa svä
tosťou a účenosťou.

Pápež Pavol VI. po zrelom uvážení 
usúdil, že takýto titul možno oprávnene 
udeliť i ženám, ktoré obohatili Cirkev mi
moriadnou svätosťou a múdrosťou, a že 
medzi ne patrí aj sv. Katarína.

Skutočne, život tejto ženy, ktorá sa 
dožila iba tridsaťtri rokov, uviedol Ján Pa
vol II., je niečím neuveriteľným. Veď zo
hrala jednu z najdôležitejších úloh v 
Cirkvi. Tajomstvom jej osobnosti bol jej 
vnútorný zápal, ktorý ju stravoval. Bola to 
velká láska ku Kristovi a k Cirkvi. Pôsobe
ním tejto lásky sa jej situácia kresťanstva 
v druhej polovici štrnásteho storočia zdala 
neznesiteľná. Pokladala za nešťastie,že 
pápaž ostáva ďaleko od Ríma svojho pri
rodzeného sídla. Za pohoršenie považo
vala skutočnosť,že kresťanské kniežatá 
nevedeli žiť medzi sebou v pokoji. A tak sa 
stáva ohlasovatelkou pokoja. Jej ohnivé 
slová sa šíria na všetky strany. Sú to ma
terinské slová, charakterizované neob
lomnou vytrvalosťou a presvedčivou 
láskavosťou. Okolo nej sa dialo to, čo sa 
ľudsky zdalo nemožné. Obmäkčovali sa 
srdcia, a každý začínal pociťovať radosť 
rodín a celých spoločenstiev, obnovených 
v pokoji. Prosme najsvätejšiu Pannu Má
riu, Kráľovnú pokoja, aby sa Cirkev, pove
dal na záver Ján Pavol II., stále účinnejšie 
prejavovala ako sviatosť jednoty pre celé 
ľudské pokolenie; jednoty, ktorá je potreb
ná vo všetkých kútoch sveta poznače
ných napätiami a vojnou. Nech Panna 
Mária vzbudí podnikavé a odvážne ženy, 
ktoré by sa - ako sv. Katarína Sienská - 
stali v Cirkvi a v spoločnosti budovatelka- 
mi jednoty a pokoja.

O r i e n t
Každý pätnásty Arab je kresťanom. V 

arabskom svete je z 256 miliónov obyvate
ľov 17 miliónov kresťanov. Percentuálne 
najviac kresťanov je v Libanone, potom v 
Sudáne a v Egypte (14%). Najmenej kres
ťanov je v Jemene a v Saudskej Arábii. 
Počet kresťanov v arabských krajinách stá
le klesá, čo je spôsobené ich emigráciou v 
dôsledku neistej politickej situácie a prena
sledovania.

M c n e d s k ©
V Mongolsku bola zaregistrovaná prvá 

katolícka cirkevná obec. Spoločenstvo tvo
ria traja kňazi a niekolko desiatok laikov. V 
súčasnosti sa obec schádza k bohosluž
bám v súkromnom dome, ale dúfajú, že 
skoro budú môcť začať so stavbou chrámu. 
Mongolsko sa po svojej nezávislosti na So
vietskom zväze, vyhlásenom v roku 1991, 
priznáva k náboženskej slobode. Pred dvo
ma rokmi nadviazal Vatikán diplomatické 
vzťahy s touto zemou. Väčšinu obyvateľov 
tvoria tibetskí budhisti.
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B L A H O V I S N I K  -
tlačový orgán mukačev
skej gréckokatolíckej e- 
parchie - vstúpil v tomto 
roku už do svojho piate
ho ročníka. Je to i naďalej 
jediný gréckokatolícky  
časopis, ktorý začali vy
dávať v tejto bratskej 
eparchii po je j legalizácii 
v roku 1991. Je prame
ňom, z ktorého čerpáme 
informácie i pre naše Slo
vo.
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Mukačevský gréckokatolícky biskup- 
ordinár Mons. Ivan Semedi vydal pri príle
žitosti vianočných sviatkov, ktoré v tejto 
bratskej eparchii svätia podľa juliánskeho 
štýlu, pastiersky list. Zdôrazňuje v ňom 
význam tohto sviatku, ktorý je pre nás ľudí 
prejavom Božej lásky.

V liste sa zaoberá aj otázkou sv. Cir
kvi, o ktorú sa po velkom rozkole v roku 
1054 snažili otcovia koncilu v Lyone 
(1274), vo Florencii-Ferrare (1439), v 
Breste (1596) i v Užhorode (1646).

V závere pastierskeho listu vladyka 
Ivan Semedi vyjadril túžbu po jednote 
všetkých kresťanov: Milosť a láska Dieťa- 
fa-Krista nech prenikne naše duše i srd
cia, aby sme spoločne išli cestou, ktorá 
vedie k naplneniu prikázania Krista - aby 
všetci boli jedno... (Jn 17,21).

Baziliáni v reevanjelizácii
Po legalizácii činnosti gréckokatolíckej 

cirkvi v roku 1991 sa do práce na reevan- 
jelizácii spoločnosti prihlásili aj členovia 
najstaršieho rádu - baziliáni.

Najstarší baziliánsky monastier v tejto 
eparchii bol založený na Černečej hore pri

Mukačeve v roku 1360 pričinením knieža
ťa Teodora Korjatoviča. Ďalšie monastiery 
boli založené postupne v Hrušove, Malom 
Bereznom, Boroňave a Imstičeve. Mo
nastier v Užhorode začal činnosť v roku 
1907. Všetký tieto monastiery boli po roku 
1945 zlikvidované, baziliáni prenasledo
vaní, zatváraní, súdení a posielaní do vy
hnanstva.

V súčasnom období bola obnovená 
činnosť monastiera v Imstičeve a Boroňa
ve. V Malom Bereznom bol zatiaľ sprístup
není iba kláštorný chrám.

Výstavba chrámu 
v Tur j í Remetách

Posledným legálnym duchovným 
správcom gréckokatolíckej farnosti v Turji 
Remetách pred likvidáciou eparchie v ro
ku 1949 bol o. Viktor Duliškovič. Pretože 
zostal verný sv. Cirkvi a odmietol prestúpiť 
na pravoslávie, zobrali ho do väzenia a 
odsúdili ho na 25 rokov. Zomrel mučeníc
kou smrťou 26. júna 1954.

Po legalizácii eparchie v roku 1991 sa 
zaregistroval aj gréckokatolícki veriaci tej
to obce. Chrám sv. Mikuláša z roku 1671

Jeden z najvýznamnejších grécko
katolíckych duchovných hodnostárov 
na svete Jeho svätosť melchitský patri
archa Antioche a celého Východu, Ale
xandrie a Jeruzaléma MAXIMOS V. 
Häkim - je arabskej národnosti.

Má významný podiel na súčasnom 
uzmierovaní izraelských Židov a pales
tínskych Arabov. Významne prispel i k 
nadviazaniu diplomatických stykov 
medzi Vatikánom a Izraelom.

Jeho výnimočné postavenie je zvý
raznené i právom podpísať sa červe
ným podpisom.

Arabskej národnosti je i súčasný 
najvyšší rímskokatolícky duchovný 
hodnostár Blízkého Východu v Svätej 
Zemi - Jeho svätosť patriarcha Jeruza
lemský Michael I. A SABBAH. - ma -

( J n  1 7 , 2 i )
im však nevrátili. Preto sa rozhodli pre 
výstavbu nového. Základný kameň nové
ho Chrámu sv. Michala archanjela posvä
til vlani biskup-ordinár Mons. Ivan Se
medi, ktorý pri tejto príležitosti zdôraznil, 
že rozhodnutie veriacich budovať chrám v 
čase velkých hospodárskych ťažkostí je 
dôkazom sily ich viery a lásky ku Kristovi 
a jeho Cirkvi.

Radosť v Strabičove
Po dlhých rokovaniach bol veriacim 

sprístupnený aj chrám v Strabičove, okr. 
Mukačevo. Pri tejto dlho očakávanej príle
žitosti koncelebrovanú arcipastiersku sv. 
liturgiu v deň sv. Demetera dňa 7. novem
bra minulého roka (podľa starého štýlu) 
odslúžil biskup-ordinár Ivan Semedi. V 
Strabičove privítali aj procesie zo sused
ných dedín i z Mukačeva.

Milá slávnosť v Domaninciach
Súčasťou osláv storočnice chrámu v 

Domaniciach pri Užhorode bola posviac
ka obnovenej zástavy Kongregácie Naj
svätejšieho Srdca Spasiteľa z roku 1924. 
Na jej zhotovenie svojho času prispeli dar
mi mnohé významné osobnosti, medzi ni
mi aj mukačevský gréckokatolícky biskup 
Peter Gebej a jeho nástupca Alexander 
Stojka i ďalší. Ich mená sa zachovali na 
štítkoch drevenej žrde.

Po násilnej likvidácii mukačevskej 
eparchie 28. augusta 1949 noví držitelia 
chrámu odstránili aj tento symbol grécko- 
katolizmu. Keď sa našla zo zástavy iba 
žrď, mladá výtvarná umelkyňa Odarka 
Dolgošová zhotovila novú plátenú časť s 
obrazmi Spasiteľa a Prečistej Bohorodič
ky.

Biskup-ordinár Mons. Ivan Semedi po
svätil na sviatok Krista Kráľa v minulom 
roku túto vzácnu pamiatku. Pri tejto príle
žitosti vyzdvihol aj osobnosť mučeníka 
Petra Orosa, ktorý bol v chráme v Doma
niciach vysvätený v roku 1942 za kňaza a 
za vernosť sv. Cirkvi obetoval v roku 1950 
svoj život.

Spracoval Pavol KUŠNÍR
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V nedeľu, 29. januára t.r. zavítal 
do košického farského Chrámu Na
rodenia Bohorodičky v sprievode 
o. Petra Rusnáka, riaditeľa biskup
skej kancelárie, o. biskup Mons. 
Ján Hirka. Spolu s o. Viktorom Sko- 
rodenským a ďalšími kňazmi košic
kého dekanátu za hojnej účasti 
veriacich slávil ďakovnú sv. liturgiu 
za všetko, čo v priebehu osem de
siatok rokov udelil kanonikovi o.

Skorodenskému nebeský Otec. O. 
biskup aj kázal. Po sv. liturgii sa ok
rem neho jubilantovi prihovoril aj 
správca farnosti dekan o. Cyril Jan- 
čišín a ďalší.

Portrét kanonika o. Viktora Sko- 
rodenského vykreslil pri tejto sláv
nostnej príležitosti jeho o desať ro
kov mladší rodák Mons. Jozef Tóth, 
prodekan Gréckokatolíckej bohoslo
veckej fakulty v Prešove.

NOVÝ DDOTOIGUMEN ĎAZUJÁNOV
Provincia sv. Cyrila a Metoda bazi- 

liánov má nového protoigumena. Naj
vyšší predstaviteľ tohto rádu - proto- 
archimandrit o. Izidor Patrilo, sídliaci v 
Ríme - menoval za nového protoigume
na, t. j. provinciála o. Metoda Milana 
Bilančíka, OSBM.

O. Metod Milan Bilančík sa narodil 
21. januára 1961 vo Svidníku. Teolo
gické štúdiá absolvoval na Rímskoka
tolíckej cyrilometodskej bohoslovec
kej fakulte v Bratislave a kňazskú vy
sviacku prijal 16. júna 1985 v Prešove 
z rúk križevského biskupa Mons. Sla- 
vomíra Miklovša. Do Rádu sv. Bažila 
Velkého vstúpil 28. augusta 1976 a 
rehoľné sľuby zložil 31. decembra 
1992. Je správcom  gréckokato líckej 
farnosti v Kamienke, o. Stará Ľubov
ňa.

Vytvorenú Provinciu sv. Cyrila a Me
toda schválila Svätá Stolica 4. marca
1948. Hneď potom žila v ťažkých ro
koch tvrdého prenasledovania. Bola 
najviac postihnutým mníšskym spolo
čenstvom u nás. Ich hlavný monastier v 
Prešove zlikvidovali už 22. februára
1949. Všetci baziliáni boli väznení a po-

cCu c & o m u c

Neboli to zvony v staroľubovnian- 
skej nemocnici s poliklinikou, ktoré by 
ohlasovali radostnú udalosť posvätenia 
novej kaplnky v jej areáli. Možno na
miesto hlaholu zvonov sa ozval plač 
očakávaného nového života. Malý Ad
rián sa narodil práve vtedy, keď k obet
nému stolu pristúpila procesia kňazov 
spišskej a prešovskej diecézy spolu s 
biskupom Mons. Andrejom Imrichom. 
Za gréckokatolícku farnosť bol prítomný 
o. Vladimír Jurčenko, CSsR. Slávnost
nej posviacky interiéru a jej zasvätenia

tom dávaní na ťažké práce do Čiech. 
Biskup Pavol P. Gojdič bol odsúdený na 
doživotie a po desiatich rokoch zomrel 
v leopoldovskej väznici. Vtedajší pro- 
vinciál o. Šebastián Š. Sabol bol od
súdený v neprítomnosti na doživotie a 
o. Jozafát Kuzmiak na 15 rokov. Od
súdení boli aj ďalší 12 kňazi-baziliáni 
a ôsmi bratia. O. Pavol Hučko na 25 
rokov, o Marián J. Potaš spolu na 14 
rokov, o. Jozafát Kaminský na 9 ro
kov, o. Polykarp G. Oleár na 4 roky 
atď. Rád bol odsúdený na živorenie i 
po roku 1968.

Baziliáni majú v súčasnosti monas- 
tiery v Prešove, Krásnom Brode a Tre- 
bišove, rezidenciu v Kamienke a 
Litmanovej a spravujú aj niekolko far
ností.

Pri príležitosti vymenovania nového 
protoigumena-provinciála o. Metoda 
Milana Bilančíka, OSBM, prosíme Naj
vyššieho, aby požehnával prácu bazi- 
liánov, aby tento najstarší rád Cirkvi bol
i naďalej jej ozdobou, aby prehlboval 
východnú duchovnosť a úspešne sa po
dieľal na reevanjelizácii našej spoloč
nosti. (pk)

¿ í u f á t c  ¿ ¿ w e ú c t

sv. Alžbete sa zúčastnili významní 
predstavitelia štátnej a verejnej správy 
mesta Stará Ľubovňa. Súčasťou po
sviacky kaplnky bola celebrovaná sv. 
omša obetovaná za tých, ktorí v ťažkých 
časoch pre vieru neváhali vysluhovať v 
nemocniciach sviatosti. O posvätenie 
kaplnky sa najviac zaslúžil Mons. Ľudo
vít Piovarči, dekan staroľubovianskej 
farnosti. Základný kameň posvätil spiš
ský biskup Mons. František Tondra ešte 
minulý rok na sviatok Povýšenia sv. krí
ža. Monika TANČÁKOVÁ

Jubileá kňazov
o. Ján Minďaš, správca farnosti 

Sulín, 55. narodeniny (4. 3. 1940).
o. Nicefor Petraševič, tit. dekan, 

správca farnosti Príbeník, 80. naro
deniny (7.3. 1915).

Z kroniky
sídelného

biskupa
Mons. Jána Hirku

23 .1 .1995  - Zasadanie Pastorač
nej komisie
24.1. 1995 - Účasť na Liturgickej 
komisii. Účasť na Akademickom 
senáte GkBF
25.1 .1995  - Rokovanie u ministra 
kultúry v Bratislave
28.1. 1995 - Posvätenie maturit
ných stužiek na Strednej cirkev
nej zdravotnej škole sv. Bažila 
Velkého
29 .1 .1995  - Svätá liturgia v Koši
ciach pri príležitosti 80. narodenín 
otca kanonika V iktora Skoroden- 
ského
30.1. 1995 - Rokovanie na Zá
kladnej cirkevnej škole vo Svidní
ku
1.2 -14 .2 .1995  - Pastoračná náv
števa v Spojených štátoch, účasť 
na konsekrácii a inštalácii arcibis
kupa Judsona Procyka v Pitsbur- 
g u
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ItlIUMÁ SCBCTA VIII IM
Každú prvú sobotu v mesiaci sa pri 

príležitosti fatimských sobôt konajú bo
hoslužby v prešovskej diecéze v Kloko
čové a v Ľutine. V  Klokočové zároveň 
pravidelne sa konajú dialógy pomocné
ho biskupa Mons. Milana Chautura s 
mládežou a prítomnými veriacimi, ktoré 
prebiehajú po sv. liturgii.

Tak tomu bolo aj 4. februára. Naša 
redakcia bola prítomná v tento deň v 
Ľutine. Navštívili sme bazi
liku Minor spolu v prítom
nosti mnohých veriacich 
prešovskej diecézy. Svätú 
liturgiu slúžil generálny v i
kár Mons. Ján Gajdoš.
Spolu s ním koncelebrovali 
sv. liturgiu kňazi bardejov
ského dekanátu - Mons.
Vasiľ Prokipčák z Chm eľo
vej, okr. dekan z Bardejova 
o. Pavol Chanát, o. Jozef 
Gduľa z Nižného Tvarožca, 
o. Peter Cap z Kurova a 
spirituál Kňazského sem i
nára o. Daniel Šarišský.
Počas duchovného progra
mu vysluhovali kňazi veria
cim sviatosť zmierenia. Pri 
tejto službe pomáhal aj 
správca farnosti Lutina o.
Michal Zorvan. Staroslo

viensku sv. liturgiu svojím spevom 
okrášlil mládežnícky zbor Marianka z 
Kružlova, ktorý pred sv. liturgiou spieval 
náboženké mládežnícke piesne a mod
lil sa sv. ruženec.

V  homílii o. generálny vikár upria
mil pozornosť k sviatku Stretnutia Pá
na, ktorý v tomto období sa slávil. 
"Teraz prepustíš služobníka svojho, ó, 
vládca, podľa svojho slova v pokoji,..."

Ľudia sa zvyknú sťažovať, že ne
majú peniaze, nem ajú pokoj, túžia 
po všetkom  m ožnom , pritom  chcú 
byť šťastní, zabúdajú  na to, čo ich 
šťastným  môže urobiť. S im eon za
plesal a bol v tej chvíli šťastný, keď 
sa streto l s Pánom. Po ničom  inom 
netúžil tak, ako stretnúť sa s Pánom. 
Túto jed inečnú m ožnosť mám e aj 
my v chrám e. S tretnúť sa v m odlitbe, 
v živom  rozhovore s Bohom dáva 
plnú radosť. Najväčším  darom je 
stretnúť Pána v Eucharistii. Je to naj

intím nejšie  stretnutie  s Je 
žišom . Boh sa ponížil, pri
chádza k nám, žije v nás, 
naplní naše srdce svojou 
prítom nosťou. On rozptýli 
vše tok strach a obavy, aj ne
pokoj. K ristus chce, aby 
sme mu opätova li jeho lás
ku, nežiada hm otné dary, 
chce, aby sm e mu dali všet
ky naše hriechy.

V  závere o tec Gajdoš 
povedal: "V  prvú fatim skú 
sobotu chcem e sa poďako
vať Pánovi za jeho šted
rosť, chcem e ho poprosiť, 
aby bol naším pokrmom, 
aby bol našou radosťou a 
aby sm e dom ov odišli v po
koji ako S im eon a tento po
koj rozn iesli do svojho 

Snímka a. m. okolia ." -ľ-

Dejiny
prešovkého biskupstva

Vikár Dr. Mikuláš Russnák 
(1918-1922)

Keď biskup Dr. Novák opustil svo
je biskupstvo, diecézu viedol jeho ge
nerálny vikár Dr. Mikuláš Russnák.

Narodil sa 30. apríla 1878 v Sop- 
kovciach, okr. Humenné v kňazskej 
rodine. Po skončení stredoškolských 
štúdií ho biskup Vályi poslal do cen
trálneho seminára v Budapešti. 
Kňazskú ordináciu prijal 26. augusta 
1900 a 30. apríla 1901 bol promovaný 
na doktora teológie.

Po krátkom pôsobení v pastorácii 
ho v r. 1902 biskup Vályi vymenoval 
za vicerektora seminára. Súčasne bol 
menovaný za profesora dogmatiky a 
v tej funkcii pôsobil v Prešove do r. 
1936.

Biskup Novák ho v r. 1918 meno
val generálnym vikárom a bol ním až

do roku 1927. Pri svojich povinnos
tiach v seminári a v správe diecézy sa 
venoval vedeckej práci a je autorom 
mnohých teologických prác.

Univerzita v Budapešti ho v r. 
1914 menovala kolegiátnym profeso
rom. V r. 1936 sa stal profesorom bo
hosloveckej fakulty v Bratislave.

Za svoje zásluhy bol vyznamena
ný mnohými cirkevnými hodnosťami, 
okrem iného arcidiakon, kanonik - 
arcipresbyter s právom nosiť mitru. 
Sv. Otec ho vyznamenal hodnosťou 
domáceho preláta.

V ťažkých povojnových rokoch 
viedol správu diecézy múdro a prezie
ravo. Vikár Dr. Mikuláš Russnák 
uviedol do diecézy sestry baziliánky.

Biskup Dr. Dionýz Nyáradi 
(1922- 1927)

Svätá Stolica menovala za apoštol
ského administrátora v Prešove bis
kupa v Križevciach, Dr. Dionýza 
Nyáradiho. Biskup Nyáradi prevzal 
správu diecézy 27. októbra 1922 a po

tvrdil vo funkcii generálneho vikára 
Dr. Mikuláša Russnáka.

Dionýz Nyáradi sa narodil 10. ok
tóbra 1874 v Ruskom Krsture (Bač- 
ka, Juhoslávia) v rodine niekdajších 
gréckokatolíckych vysťahovalcov z 
východného Slovenska. Ordinovaný 
bol 1. januára 1899. V Záhrebe získal 
doktorát teológie v r. 1898.

Po ordinácii pôsobil ako prefekt 
seminára a neskôr ako rektor.

Na biskupa bol konsekrovaný v 
Ríme 9. januára 1915 arcibiskupom  
Lazarom Mladenovom. Dňa 1. mája 
1920 sa stal sídelným biskupom krí- 
ževským. V roku 1922 ho Svätá Stoli
ca poverila správou prešovského bis
kupstva.

Po päťročnej práci sa povznie
sol náboženský život. Potom  požia
dal Svätú Stolicu o uvoľnenie z 
funkcie apoštolského adm inistrá
tora prešovskej d iecézy s prianím, 
aby jeho  nástupcom  sa stal niekto 
z dom ácich kňazov. Zom rel 14. ap
ríla 1940.
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NA SV. CYRILA FILOZOFA
Odbočka Spolku sv. Cyrila a Metoda v Košiciach aj v tomto 

roku si dôstojne pripomenula výročie smrti sv. Cyrila Filozofa.
V predvečer pamiatky - 13. februára t.r. - bola v košickej 

Pyramíde sv. liturgia a po nej panychída za zomrelých členov
cyrilometodského spolku, ktorú odslú
žil člen výboru Spolku sv. Cyrila a Me
toda a správca farnosti sv. Petra a Pavla 
o. Michal Hospodár. Spoluslúžil o. Jo
zef Miňo a o. Mons. Jozef Tóth, prode
kan Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty v Prešove, ktorý v kázni priblížil 
prítomným túto veľkú postavu našej du
chovnosti. Po panychíde bola členská 

schôdza, na ktorej členovia výboru informovali členov o spolko
vých podujatiach a zámeroch.

V deň pamiatky smrti sv. Cyrila Filozofa bola vo farskom 
Chráme Narodenia Bohorodičky slávnostná sv. liturgia, ktorú 
slúžil dekan o. Cyril Jančišín s košickými kňazmi. Kázal opäť o. 
Mons. Ján Tóth. Účinkoval Zbor sv. Cyrila a Metoda pod vede
ním Moniky Piroškovej. Na sv. liturgii boli prítomní aj predsta
vitelia miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach, (pk)

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

naši členovia:
50 ROKOV - Mária Bicková z Košíc, Jozef Čekan zo 

Zemplínskej Teplice, Mária Gajdošová z Iňačoviec, Alž
beta Meglesová z Bajan a Johana Sedlická z Kysty.

60 ROKOV - Rozália Dzvončeková zo Stredy nad Bod
rogom a František Kmec zo Zdoby.

70 ROKOV - Jozef Džuba z Jastrabia nad Topľou, 
Mária Jurková z Kazimíra, Anna Krajňáková z Janova, 
Anna Pačutová zo Slivníka, Pavol Rimko z Bratislavy, 
Ján Šponták z Petrikoviec a o. Mons. Mgr. Jozef Tóth z 
Košíc, zakladajúci člen.

75 ROKOV - Alžbeta Adamiková z Košíc, Ján Fejer- 
čák z Janova, Zuzana Chomová z Topole, Mária Ihnáto- 
vá z Bánoviec nad Ondavou, Mikuláš Mikula z Hažína, 
Johana Sedláková z Košíc, Ján Soták z Trhovišťa a Anna 
Žihalová z Košíc.

80 ROKOV - Jozef Kočerha zo Strážskeho a Alžbeta 
Štejcová z Home.

85 ROKOV - Mária Dzurjovčinová zo Zbudze a Alž
beta Mizerákova z Milpoša.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Na mnoho rokov, šťastných rokov.

SOBRANCE POTEŠILI
V 1. čísle Slova tohto ročníka sme uverejnili aj zoznam 

desiatich miest a takého istého počtu obcí, ktoré v počte členov 
Spolku sv. Cyrila a Metoda patria (zatial) medzi najlepšie.

V týchto dňoch nás milo potešili Sobrance. Do nášho ústredia 
sme odtiaľ dostali ďalšie prihlášky nových členov. Tým ich z tohto 
mesta evidujeme spolu 28. Sme radi, že v Sobranciach takto 
chápu našu výzvu na rozšírenie spolkovej členskej základne. Že 
solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda majú ozaj za svojich, svedčí 
aj to, že v ich meste vyrastá nový farský Chrám sv. sedempočet- 
níkov, ktorých sviatok v našom kalendári pripadá na 27. júl.

Kiežby i ďalší veriaci Sobraniec a aj ďalších miest a obcí 
pochopili význam nášho spolku, prihlásili sa za jeho členov a a] 
tým nám pomáhali plniť tie úlohy, ktoré vyplývajú z jeho posla
nia. Pavol KUŠNÍR

Na podporu Spol
ku sv. Cyrila a Meto
da prispeli:

Betlehemci z Kusína 150 
Sk, Bohuznáma, Dvorianky 
100 Sk, Bohuznáma, Janova 
Lehota 100 Sk, Bohuznámy, 
Žiar nad Hronom 200 Sk, Bo
huznáma, Pozdišovce 50 Sk, 
Mária Babjaková, Nižný Hrušov 
50 Sk, o. Ján Bajcura, Krásny 
Brod 100 Sk, Alžbeta Barloko- 
vá, Slavkovce 50 Sk, Mária 
Bodnárová, Michalovce 50 Sk, 
Jozef Boroš, Ľubovec 50 Sk, 
Rudolf Boroš, Šamudovce 50 
Sk, Zuzana Cejkovská, Šamu
dovce 50 Sk, Anna Cenkyová, 
Novosad 50 Sk, Členovia Spol
ku sv. Cyrila a Metoda, Prieko
pa 200 Sk, Ján Čuchráč, Veľaty 
50 Sk, Jozef Dziak, Bunkovce 
50 Sk, Jozef Džuka, Jastrabie 
nad Topľou 100 Sk, Juraj Fig- 
ľar, Bunkovce 50 Sk, Grécko
katolícky farský úrad, 
Ľubovec 50 Sk, Anna Gurňá- 
ková, Nižný Hrušov 50 Sk, An
na Foltýnová, Nižný Hrušov 50 
Sk, Anna Hatalovská, Novosad 
50 Sk, Pavol Hospodár, Šamu
dovce 50 Sk, Michal Hreňko, 
Sobrance 50 Sk, Mária Hreňo- 
vá, Novosad 50 Sk, Mária Ihná- 
tová, Jastrabie pri Michalov
ciach 100 Sk, Mária Jabčanko- 
vá, Nižný Hrušov 50 Sk, Mária 
Jurčová, Banské 100 Sk, Mária 
Kačmárová, Zemplínska Tepli
ca 50 Sk, Ján Kaputa, Bogliar- 
ka 50 Sk, Ing. Peter Kasenčák, 
Kremná 150 Sk, Štefan Kere- 
keš, Novosad 100 Sk, Ján Ko- 
pík, Bunkovce 50 Sk, Mária 
Kopcová, Zemplínska Teplica 
50 Sk, Paulína Kočišová, Iňa- 
čovce 100 Sk, Mária Kráľová, 
Sobrance 50 Sk, Magdaléna

&TEDQÉ 
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Krausová, Michalovce 200 Sk, 
MUDr. Mária Kvetanová, Brati
slava 150 Sk, Manželia Balaba- 
sovci, Ľubica 100 Sk, Mária 
Legátová, Nižná Rybnica v50 
Sk, Vladimír Medzihorský, Žili
na 50 Sk, Mária Macašková, 
Michalovce 50 Sk, Dr. Viera Mi- 
chalková, Bratislava 50 Sk, He
lena Mikitová, Košice 100 Sk, 
Irena Miklošová, Jastrabie nad 
Topľou 50 Sk, Terézia Oreničo- 
vá, Stanča 50 Sk, Anna Olexo- 
vá, Porúbka pri Humennom 50 
Sk, MUDr. Júlia Petríková, 
Stanča 50 Sk, Jana a Pavel 
Pištejovci, Hromoš 150 Sk, Sa- 
bina Rapavá, Ruské Pekľany 
100 Sk, Mária Ridošová, Dvo
rianky 50 Sk, Ján Sabol, Micha
lovce 100 Sk, Spolok sv. 
ruženca, Hlinné 300 Sk, Spo
lok sv. ruženca, Zbudza 100 
Sk, Jozef Svat, Svidník 50 Sk, 
Terézia Šalapová, Lesné 150 
Sk, Eduard Sepeľák, Krasnov- 
ce 50 Sk, Emília Šrámková, 
Handlová 100 Sk, Mária Šta- 
chyrová, Poruba pod Vihorla
tom 50 Sk, Alžbeta Štofová, 
Bunkovce 50 Sk, František Var- 
ga, Vrbica 150 Sk, Mária Vlady- 
ková, Habura 50 Sk, Alžbeta 
Vyžinkárová, Košice 100 Sk, Má
ria Timková, Košice 100 Sk.

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

GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR 1996
Hoci ešte stále ponúkame Gréckokatolícky kalendár

1995,'už myslíme na vydanie tohto kalendára na ďalší rok. 
Prosíme všetkých tých, ktorí hodlajú svoje články, bás

ne, fotografie a pod. uverejniť v Gréckokatolíckom kalendári
1996, aby materiály poslali redakcii do konca marca t. r. 
Očakávame také príspevky, ktoré doteraz ešte neboli uve
rejnené.

Adresa: BYZANT Košice s. r. o.
Moyzesova 40 
040 01 Košice

□ AJ V MARTINE si pripomenuli 75.výročie nedožitých narode
nín profesora Michala Lacka, gréckokatolíckeho kňaza SJ, bibliografa 
a historika. Spomienkové popoludnie v prvej historickej budove Ma
tice slovenskej 31. januára t.r. pripravil Národný bibliografický ústav 
Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej s ďalšími tromi orga
nizáciami.

□ OD GORAZDA KU GORAZDOVCOM je názov publikácie (82 
strán), ktorú v minulom roku vydal Kňazský seminár sv. Gorazda v 
Nitre. Autorom dvoch príspevkov - Sv. Gorazd a Kňazský seminár sv. 
Gorazda v Nitre - je ThDr. Viliam Judák. Igor Hanko je autorom štúdie 
o farnosti Močenok, v ktorej sa údajne sv. Gorazd narodil.



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

Vo všedný deň sa číta prvé čítanie (s nepárnym číslom)
2. TÝŽDEŇ VEĽKÉHO PÔSTU

6. marec, pondelok,
42 mučeníci v Amorii

Menlivé časti z pondelka alebo o muče
níkoch.

Rim 14, 14-19: Božie kráľovstvo nie je 
jedlo a nápoj. Lk 6, 20-23: Blahoslavení 
budete, keď vás ľudia budú ne
návidieť.

7. marec, utorok, 
sv. Bažil, Efrém

a Kapiton, chersonskí 
biskupi a mučeníci

Menlivé časti z utorka alebo
o mučeníkoch.

Gal 6, 1-5: Každý ponesie 
svoje vlastné bremeno. Mt 23,
1-12: Podľa ich skutkov ne
robte.

8. marec, streda,
Teofylakt, úctyhodný

2 Kor 6, 4-10: Vo všetkom 
sa odporúčame, ako Boží slu
žobníci. Lk 8,19-21: Prišla za 
ním jeho matka a bratia.

Sv. Liturgia vopred posväte
ných darov.

9. marec, štvrtok,
40 mučeníci v Sebaste,

záväzná spomienka
Antifóny: každodenné. Tropar: Svätí 

mučeníci. Sláva. Kondák: Opustili ste ra
dy. I teraz: podľa predpisu Prokimen: Pán 
je moje svetlo.

2 Kor 4, 11-15: V nás teda účinkuje 
smrt’, vo vás život. Jn 15,18-21: Sluha nie 
je väčší ako jeho pán.

Spev na prij.: Blažení tí.

10. marec, piatok,
Kodrát a spoločníci, mučeníci

Rim, 12, 3-5: Chceš sa nebáť moci? Mt 
13, 44-46: Nebeské kráľovstvo sa podobá 
pokladu ukrytému v poli.

Sv. Liturgia vopred posv. darov.

11. marec,
Druhá pôstna sobota, zádušná 

(čierna)
Antifóny: Dobré je, Pán kraľuje. Vchod: 

Poďme, pokloňme sa. Tropar: Hlbinami 
múdrosti. Sláva. Kondák: So svätými. I 
teraz: V tebe máme. Prokimen: Duše ich.

1 Kor 15, 12-23: Ako všetci umierajú v 
Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 
Jn 6, 48-54: Vaši otcovia jedli na púšti 
mannu a pomreli.

Namiesto Dôstojné je: Najčistejšia Bo
horodička. Spev na prijímanie: Blažení, 
ktorých si vyvolil.

Panychída.

12. marec,
Druhá pôstna nedeľa, 

Teofan, úctyhodný
Radový hlas je prvý, ev. na utiemi a ev. 

sloha je deviata. Liturgia sv. Bažila Veľ
kého.

Antifóny: Bože, buďnám. Rozjasni svo
ju tvár. Tropar: Hoc aj Židia. Sláva. Kon
dák: Teraz nastal. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Tvoje milosrdenstvo.

Kol 3,12-16: Znášajte sa navzájom. Mt
6, 1-6: Už dostali svoju odmenu.

Namiesto Dôstojné je: Milostiplná Mat
ka. Spev na prij.: Boh je moja obrana.

3. TÝŽDEŇ VEĽKÉHO PÔSTU

13. marec, pondelok, 
Nicefor, biskup

Menlivé časti z pondelka alebo o bisku
povi.

Ef 4, 25-30: Nezarmucujte Svätého Bo
žieho Ducha. Mt 18,21-35: Išli a rozpove
dali svojmu pánovi všetko.

14. marec, utorok,
Benedikt, úctyhodný, patrón Európy

Menlivé časti z utorka alebo o úctyhod
nom.

Fil 2, 12b-18: Všetko robte bez šomra
nia a pochybovania. Mt 21, 28-32: No 
potom to olutoval a šiel.

15. marec, streda, 
Agap a spoločníci, mučeníci

Ef 4, 11-16: Žime podľa 
pravdy. Mt 7, 24-28: Dom sa 
nezrútil, lebo mal základy na 
skale.

Sv. Liturgia vopred posv. darov.
16. marec, štvrtok, 

Sabín, mučeník
Menlivé časti zo štvrtka ale

bo o mučeníkovi.
Kol 3,16.23-25,4,2-4: Spie

vajte Bohu vo svojich srdciach 
žalmy, hymny a duchovné 
piesne. Lk 6, 27b-31.35b-38: 
Dávajte a dajú vám.

17. marec, piatok 
Alexej, úctyhodný

Ef 5 ,3-5.8b-l la: Žite ako de
ti svetla. Mt 7,7-11: Kto klope, 
tomu otvoria.

Sv. Liturgia vopred posv. da
rov.

18. marec, 
tretia pôstna sobota, 

zádušná (čierna)
Okrem čítaní všetko ako 11. marca.
2 Kor 4, 14-18, 5,1: Máme od Boha 

príbytok nie rukou zhotovený. Jn 10,1.9- 
15: Dobrý pastier položí svoj život za ov
ce.

19. marec,
Tretia pôstna nedel’a - 

krížupoklonná
Radový hlas je druhý, ev. na utiemi a ev. 

sloha desiata. Liturgia sv. Bažila Veľkého.
Antifóny: Delia si moje šaty. Prebodli 

mi. Tropare: Keď si zostúpil. Spas ľud. 
Sláva i teraz. Kondák: Plamenný meč. Na
miesto Svätý Bože: Tvojmu krížu. Proki
men: Spas ľud svoj.

Ef 2, 4-7: Milosť vás zachránila. Mk 8, 
34-38: Vezme svoj kríž a nech ma nasle
duje.

Namiesto Dôstojné je: Milostiplná Mat
ka. Spev na prijímanie: Pane, daj nám.

o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Snímka D. DUGAS



M«!« súťaž
Dnes kupón f f

Ak sa chcete zapojiť do našej 
súťaže, ktorá pozostáva z 24 vie
roučných, biblických otázok, mô
žete tak urobiť. Od čísla 1 - 1 2  
nachádzate vždy na tomto mieste 
kupón z dvoma otázkami. Tieto 
nám všetky spolu pošlite do re
dakcie po skončení súťaže. Ak va
še odpovede budú správne, máte 
šancu zlosovaním získať nejakú 
vecnú cenu.

(Kupón 5 /1 9 9 5 )
Otázky:
9. Čo znamená slovo "AMEN"
10. Vymenuj 3 osoby, ktoré Je

žiš vzkriesi! zmŕtvych počas svoj
ho verejného účinkovania______

n u t o
f O T O  mi lRKCT

cnsopii
na Slovensku zameraný 

na popularizáciu motorizmu, kúpu, predaj 
a sprostredkovanie predaja áut, 

motocyklov a iných dopravných prostriedkov 
náhradných dielov, príslušenstva a autodopinkov,

UVEREJNÍME
fotografiu Vášho auta a iného 

dopravného prostriedku, určeného na predaj 
za veľmi prijateľnú cenu.

PRINESIEME
ponuky predajcov nových ako aj ojazdených áut 

z Českej a Slovenskej republiky 
aj s ich fotografiami; 

ponuky autosalónov a výstav z oblasti 
motorizmu; informácie o motorestoch 

a zaujímavých cestovných kanceláriách; 
kvizy a krížovky o zaujímavé ceny.

PONÚKAME
najlacnejšiu inzerciu - čiernobielu a farebnú.

ftUTO - TOTO - fltRRKET
v novinových stánkoch, 

na vybraných benzínových čerpadlách 
a v predajniach autosúčiastok. 

In form ácie:  0 9 5 /42 7  101

G réckokato lícky
dvojtýždenník

08001 PREŠOV 
te l.:091/723783

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

Božie k rá ľovstvo  
i tento svet je v  nás

Je potrebné si uvedomiť, čo rozu
mie sv. Ján pod slovom "svet" (1 Jn 2, 
15-17). Celkom určite nie túto našu 
zem a v pozícii k nej, niekde nad oblak
mi k nej, niekde nad oblakmi lokalizo
vané "Božie kráľovstvo".

"Božie kráľovstvo je vo vás", zdô
razňuje jednoznačne sám Spasiteľ.

"To, čo je vo svete, je žiadostivosť 
a pýcha", prízvukuje Ján.

Je to pravdou, že ako Božie kráľov
stvo, tak i tento svet je v nás. Každá 
orientácia na krásne, pravdivé a dobré, 
každé prijatie lásky v jej nefalšovanej 
čistote, každá túžba po plnosti života, 
to je už rodiace sa, klíčiace Božie krá
ľovstvo v našom srdci. Každé zamore
nie našej reality sebeckou žiados
tivosťou je - takisto v nás - márne bu
dovanie na zánik odsúdeného sveta.

"Tento svet" teda dostáva svoje zlé 
meno až v ľudskej žiadosti a pýche. 
Celkom tak, ako to vyplýva z Ježišov
ho Posolstva : "tento svet" je svet se

bectva - a Božie kráľovstvo je kráľov
stvo lásky,

V Ježišovi sa láska objavuje ako 
nová rovina života, ku ktorej - ako jedi
nej nádeji našej planéty a celého ves
míru - vystupuje vývoj.

Je veľmi dôležité, aby sme si tieto 
pravdy udomácnili v našich dušiach, 
aby prostredníctvom nich dozreli naše 
postoje pred sebou i pred Bohom, i 
pred všetkými, ktorí sú reálne zaintere
sovaní do nášho života. V jase takého
to svetla môžeme vidieť správne seba 
samého, svoju modlitbu a svoje nasle
dovanie Krista. Jedine v takomto svet
le môžeme rozoznať život, ako život 
skutočný a pravdivý, plný dynamiky, 
nadšenia a očakávania.

Vo svetle Ježišovho Posolstva mô
žeme vidieť ako tajomstvo lásky preni
ká do všetkých datailov krásy i 
utrpenia, smutku i šťastia, života i 
umierania.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Vrelá vďaka darcom
Vyslovujeme úprimné poďakovanie tým, 

ktorí prispeli na náš časopis Slovo.
■ Ján Regenda z Choňkoviec 260,- Sk, Gréckoka

tolícky farský úrad Breznička 168,- Sk, Mária Be- 
ňová z Choňkoviec 100,- Sk, Ján Regenda z 
Choňkoviec 210,- Sk, Ján, Bohuznámy zo Spišskej 
Belej, 10 000,- Sk

NOVINKA
SVIEČKY NA OLEJ DO CHRÁMOV

informácie poskytne:-
Byzant, Michal Čurma, Rázusova 2, 

070 01 Michalovce 
tel.: 0946/229 73, večer

Pamätný deň v živote Rusínov
Do historických análov Rusínov, žijúcich 

na Slovensku, sa zapíše zlatými písmena
mi deň 27. január 1995. V Bratislave, za 
účasti štrnástich európskych organizácií 
pre národnostné menšiny, domácich a za
hraničných hostí, bol kodifikovaný rusínsky 
jazyk. Z účastníkov zo zahraničia je pot
rebné zvlášť spomenúť univ. profesora P. 
R. Magocsiho z Podkarpatsko - rusínske
ho výskumného centra v Toronte, ktorý sa 
v najväčšej miere pričinil o úspešné zavŕ
šenie procesu kodifikácie a ako sa vyjadril
- najdôležitejším dôvodom kodifikácie je 
vlastné rozhodnutie Rusínov pokladať sa 
za národ, v čom mu nikto nemôže zabrá
niť.

Deklaráciu o kodifikácii rusínskeho jazy
ka predniesol Jaroslav Sisák, riaditeľ Di
vadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. 
Ako sa v dokumente uvádza - "predstavi
telia kultúrno - spoločenskej organizácie 
Rusínov v SR - Rusínskej obrody - dekla
rujú, že počnúc týmto dňom vyhlasujú svoj 
rusínsky jazyk za normatívny, kodifikova
ný. Dokladajú to vedecky podloženým a 
renomovanými lingvistami odobreným opi
som hovorového jazyka Rusínov na Slo
vensku, základnými príručkami svojho 

ja zyka , literárnymi a dálšími dielami." V

spolupráci s Ministerstvom kultúry a MŠ 
SR bude na Pdf UPJŠ v Prešove zriadená 
katedra rusínskeho jazyka. Slávnostného 
aktu kodifikácie sa za našu gréckokatolíc
ku cirkev zúčastnil Mons. Milan Chautur, 
CSsR, pomocný prešovský biskup. V svo
jom pozdravnom vystúpení poukázal na 
spätosť Rusínov s gréckokatolíckou cir
kvou, z ktorých prevažná časť sú grécko
katolíci, ako aj na kultúrne tradície Rusínov 
rozvíjané už v minulom storočí básnikom 
Alexandrom Duchnovičom, biskupom Jo
zefom Gagancom a ďalšími rusínskymi ná
rodnými buditeľmi, usilujúcimi o kultúrne a 
národné pozdvihnutie rusínskeho národa. 
Zhromaždenie pozdravil aj delegát sláv
nostného vyhlásenia kodifikácie duchovný 
otec František Krajňák z Medzilaboriec. 
Kodifikáciu nazval "voskresenijem" rusín
skeho národa a dňom "jehože sotvoril 
Hospoď", ktorý je historickým vyvrchole
ním túžob a úsilia Rusínov na Slovensku 
dosiahnuť a potvrdiť svoju národnú identi
tu, neodmysliteľne patriacu ku kultúre Slo
venska a jeho duchovným tradíciám. 
Vyslovil prosbu Božieho požehnania to
muto velkému dielu procesu národného 
obrodenia tohoto národa.

Dr. Peter KRAJŇÁK, účastník kodifikácie


