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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
Kristus slávne vstal z
mŕtvych. • Smrťou smrť
premohol - a zosnulým
v hroboch život daro
val.
/Tropar Vzkriesenia/

Až do hrobu si zostú
pil. Nesmrteľný, - a
zničil si vládu pekla. Vstal si ako víťaz ,
K riste , Bože. - Pozdra
vil si ženy: "Pokoj
vám!" - A poštolom si
m ier daroval • a m ŕt
vym vzkriesenie.
/Kondák Vzkriesenia/

V iera D O N O VALO VÁ-KLENKO VÁ

V c Ik á L m o o

kamenný hrob a privalený kameň.
Bezradne pátra, kto odvalí vchod.
Hoc' pozná predpovede známe,
prichádza iba v zd a ť Ti hold.

Vzkriesenie ráno zapaľuje zore
a záhradami kráča láska žien.
Jedine tá bdie, tá je hore,
tá nepripúšťa sm rti tieň!

Sám si musel prejsť Golgotou i hrobom,
musel v sta ť z mŕtvych, prejsť peklo i raj
a ešte v o jsť cez zam knuté dvere
aj k tým, ktorých si m iloval

Ach, ľudská láska! Taká vie b y ť detská!
Tak často myslí, že preklenie smrť!
Nádejou svoje kroky pretká,
a predsa: nevie zabudnúť

Raduj sa, Cirkev, ktorá o tom kážeš,
strach žien i mužov, bezútešný žiaľ!
O hm atať môžeš rany božie!
Pán pre to všetko z m ŕtvych vstal.
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dal piť čo len pohár vody...
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Tradičné svätenie paschy v Šumiaci
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Sv. Bažil Veťký BOJ VIERY
Núdza a utrpenie
Keď vidíte chátranie vášho tela v choro
be, nereptajte proti Pánovi, ale povedzte:
"Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno
zvelebené" /Jób 1,21/. Zvykli ste si pova
žovať svoje telo za svoj nedotknuteľný
majetok. To však nemá nijaké oprávnenie,
pretože naše telo je Božím dielom.
"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovie
vavý a dobrotivý nesmieme" /Ž 103, 8/,
nikdy nie Boh trápenia a trestu. Trápenie
je ovocím našich hriechov a hriechov od
Boha odpadlých duchovných bytostí. Ak
si v srdci smutný, dávaj za to vinu len
hriechu a diablovi, ale najskôr sám sebe,
pretože ani diabol ti nemôže ublížiť, keď v
tebe nenájde slabé miesto.
V živote zbožných kresťanov sú chvíle
zdanlivej opustenosti od Boha - hodiny

satanskej temnoty. Človek volá z hlbokosti srdca k Bohu: Prečo si ma vykázal od
svojej tváre, ty Svetlo, ktoré nezapadá?
Lebo teraz ma, celú moju dušu zahalila
temnota zavrhnutého, zlomyseľného sa
tana. Je tiesnivo pre moju dušu prebývať
v jeho trýznivej temnote, ktorá dáva tu
šiť utrpenie temného pekla. Obráť ma,
Vykupiteľ, k svetlu tvojich prikázaní a
narovnaj moju duchovnú cestu, o to ťa
vrúcne prosím.
No nebuď zdrvený, keď bojuješ s du
chovným nepriateľom, ale chvíľ i v utrpe
ní a úzkostí Pána, ktorý ťa uznal za
hodného, by si podstúpil pre neho boj so
ľstivým hadom a aby si bol pre neho v onej
chvíli zranený, lebo keby si nežil zbožne
a nesnažil sa spojiť sa s Bohom, nepriateľ
by ťa nenapádal netrápil.

(Pripravili o. baziliäni)
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KAMEŇ NAŠLI OD HROBU ODVALENÝ
Kozmický program, v ktorom si ľud
stvo vytyčuje svoje plány poznania a pre
nikania do tajomstiev vesmíru, je stále
vysoko aktuálny, stále viac koncepčný,
ale aj stále viac náročný na obrovské fi
nančné čiastky potrebné na jeho krytie. A
preto nás neudivuje, keď sa dozvedáme,
že po vypustení kozmických telies z riadia
cich centier starostlivo sledujú ich dráhu,
aby teleso išlo tam, odkiaľ má priniesť
množstvo nových informácií, aby splnilo
svoju úlohu v kozme. Ak však zistí, že sa
teleso odchyľuje od svojej vypočítanej a ur
čenej cesty, robí sa tzv. "korekcia dráhy",
aby nevyšiel nazmar celý drahý projekt.
Takýto úžasný a velký projekt má aj
Boh s ľudstvom, keď ho vypustil na obež
nú dráhu do priestoru a času ľudských
dejín, ktoré malo svoju odpaľovaciu ram
pu a zároveň aj pri
stávaciu plochu v
láskavých Božích
rukách. Vlastnou
skúsenosťou však
zisťujeme, že ľud
stvo zmenilo svoj
pôvodne
určený
kurz a bolo potreb
né z riadiaceho
"Centra" vyslať im
pulz na "korekciu
dráhy".

nášho rozumu, ale na frekvenciu našej
viery. Aké je to ťažké pre mnohých aj dnes
uveriť, že ten, ktorý v piatok visel mŕtvy na
kríži, v nedeľu ráno zanecháva po sebe
znamenie ako prvé nepriame dôkazy
svojho vzkriesenia. Odvalený kameň,
prázdny hrob, poskladané plachty a šatka
osobne zvinutá na inom mieste. Na tieto
dôkazy zo všetkých, čo ich videli skôr než
uvideli samotného vzkrieseného Ježiša,
uveril hneď iba apoštol Ján (Jn 20,8). Pe
ter sa vrátil domov a čudoval sa, čo sa
stalo (Lk 24,12). Iba postupne prijímali
nevyvrátiteľnú pravdu o vzkriesení tí, kto
rých si Ježiš sám určil za svedkov tejto
svetodejinnej udalosti.
Nečudujme sa, že sa ukazuje len im a
nie svetu (Jn 14,22), lebo svet sa zatvoril

Túto korekciu
urobil Kristus svo
jim zmŕtvychvsta
ním. A táto správa
je pre ľudstvo jedi
nečná, plná radosti
a nádeje, že zavŕ
šenie našej namá
havej cesty, ale
zmysluplnej cesty
bude v pravom cie
li. Prijatie správy o
tejto udalosti si
však vyžaduje, aby
sme sa naladili nie
na frekvenciu na
šich zmyslov alebo

Spasiť znamená oslobodiť od zla. Tu nejde o sociálne
zlá, ako je nespravodlivosť, útlak, vykorisťovanie: ani iba o
choroby, katastrofy, prírodné kataklizmy a všetko to, čo sa
v ľudských dejinách označuje ako nešťastie.
Spasiť znamená oslobodiť od radikálneho, definitívne
ho zla. Takým zlom už viac nie je ani smrť. Nie je ním, ak
po nej nasleduje vzkriesenie. A vzkriesenie je Kristovým
dielom. Skrze Vykupiteľovo dielo smrť prestáva byť defini
tívnym zlom, je podrobená sile života.
Svet nemá podobnú moc. Svet môže zdokonaľovať
svoje najrozmanitejšie liečebné techniky, ale nemá
oslobodiť človeka od smrti. A preto tento svet nemôže
byť pre človeka zdrojom jeho spásy. Iba Boh zachraňuje
a v Kristovi zachraňuje celé ľudstvo. Samotné meno
Ježiš, Jeshua /Boh, ktorý zachraňuje/ hovorí o tejto
spáse. V dejinách mali toto meno rozliční Izraeliti, ale

pred vierou. A dnes
(Lk 24, 2)
zvlášť má množstvo na
šich bratov a sestier akoby zablombovanú
túto frekvenciu viery vo svojom srdci. Mŕt
vy Kristus v hrobe ich srdca je privalený
veikým kameňom, ba mnohými kameňmi
materializmu, pôžitkárstva, nevery a naj
mä ľahostajnosti k tejto spásnej udalosti,
ktorá sa týka každého z nás. Je až neuve
riteľné, čo všetko dnes sú schopní ľudia
uveriť, len aby nemuseli uveriť v Boha a
zmeniť svoj život. Tento neznámy výrok
vystihuje skutočnosť, že pre mnohých je
lepší "mŕtvy Kristus", ktorý nám nemôže
vyčítať našu chybnú životnú dráhu ako
vzkriesený Kristus, na živote ktorého mô
žeme a máme mať účasť aj my. "Prebuď
sa ty, čo spíš. Vstaň z mŕtvych a Kristus ťa
ožiari" (Ef 5,14). Táto základná istota ov
láda celú kresťanskú existenciu. Ovláda
morálku, ktorej sa má držať s Kristom
vzkriesený človek. A táto istota je aj pra
meňom kresťanskej nádeje. Lebo ak kres
ťan netrpezlivo očakáva pretvorenie
svojho biedneho tela na oslávené, to pre
to, že má závdavok tohoto budúceho sta
vu, lebo konečným vzkriesením sa iba
zreteľne prejaví to, čím on už je v skrytej
realite velkonočného tajomstva.
Keď sme si dnes zvykli na nepretržitý
tok informácií všetkého druhu cez rozličné
médiá, zvykli sme si aj na to, že jedna
inform ácia zastiera druhú a tak po čase
všetky prechádzajú postupne do zabud
nutia. Medzi všetkým i týmito informáciami
je však jediná správa pre nás stále aktuál
na, stále živá, stále naliehavá, stále vr
cholne radostná, pre prijatie ktorej keď sa
vnútorne naladíme na správnu frekvenciu
viery, Božia moc s ľahkosťou odvalí ka
meň z hrobu nášho srdca, aby vzkriesený
Kristus nás mohol ožiariť a skorigovať na
šu životnú dráhu do správneho smeru.
Dajme sa takto vzkriesenému Kristovi k
dispozícii, aby sme mohli byť svojím skutoč
ne kresťanským životom svedkami jeho
vzkriesenia pre dnešný neverecký svet.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
môžeme povedať, že čakalo iba tohto Syna Izraela, ktorý
mal potvrdiťjeho pravdu: "Či nie som ja Pán? Niet už Boha
okrem mňa: Boha pravého a spásneho nieto mimo mňa"
/porov. Iz45,21/.
Spasiť znamená oslobodiť od základného zla. Takýmto
zlom nie je iba postupný zánik človeka v čase a jeho
konečné prepadnutie sa do priepasti smrti. Ešte väčším
zlom je to, keď človeka odmietne Boh, teda večné zatrate
nie ako dôsledok toho, že človek odmietol Boha.
Zatratenie je opakom spásy. Jedno aj druhé súvisí s
určením človeka na večný život. Zatratenie i spása pred
pokladajú nesmrteľnosť ľudského bytia. Časná smrť ne
môže zničiť určenie človeka na večný život.
Ján Pavol II.
(Z knihy Prekročiť prah nádeje,
ktorá vyšla vo vydavateľstve Nové mesto)
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Veľkonočný triumf
Hosana na nebi
hosana na zemi...
Je Slávnostné ráno!
Radosťpaschy
radosť stretnutia
radosť Vzkriesenia:
deň veľmi vážnej
historickej otázky.
A je tu niekto
čo v túto
krásnu chvíľu
myslí na čosi iné
ako na Ježiša Krista?
Kto Je tu teda pokorný,
zronený bolesťou,
plačúci - sklamaný,
zúfalý nad životom,
kto je tu prosiaci o pomoc?
Otvorte srdcia nebesiam,
pozdvihnite zronení svoje očí!
Lebo, On skutočne vstal!
Hľa prvý pre večnosť,
Spasiteľpre budúcnosť,
Vykupiteľa víťaz nad smrťoul
Ty, ktorý uveríš
ty, čo sa bojíš
osobne teba
k Pánovmu hrobu
volá Duch Svätý.
Veďje prázdny!
Taký bude i tvoj
tiež vstaneš a zvíťazíš!
...A znovu budeš žit..
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza
v tento zázračný deň

Ján IĽKO

Na Veľkú noc
Prišla na svet nečakaná zmena
po tom divotvornom zázraku
prišla úcta Ježišovho mena
vo voľnosti a nie v útlaku
Prišiel dar - nik naň nemal právo
po smrtí smieš žiť v kruhu anjelov
všetko sa nám javí usmievavo
keď patri ti časť z nebeských podielov
Už nech hmotár zloží svoje zbrane
Svätú pravdu na lož nezmení
vieru otcov zachovaj nám Pane
Christos voskrese verme v nadšení

V dejinách ľudstva sa zachovalo veľa mien, i
keď ich nositeľov dávno prikryl prach. Zostali
nám tu mená slávnych ľudí, ktorým Boh dal
rôzne dary a talenty a oni ich využili pre dobro
ľudstva. Zostali nám však i mená ľudí, ktorí na
tomto svete rozširovali peklo. Ľudia-zločinci,
diktátori, vyvrheli ľudského pokolenia.
Osudy tohto sveta stále iniciujú silné osob
nosti. Oni uvádzajú do pohybu aktivitu v naj
rôznejších odvetviach ľudského života.
Medzi množstvom rôznych mien, či už v
náboženskej alebo nenáboženskej oblasti, vy
niká jediné meno, ktoré má planetárny rozsah
a nositeľom tohto mena nie je osoba, ktorú
prikryl prach, ale je stále živá, preniká stáro
čia a tisícročia, všetky systémy a pokolenia,
nie je viditeľná a predsa je všade, zomrela a
žije! Táto jedinečná osoba vyčnieva zo všet
kých vekov ako nebotyčný končiar večne za
liaty slnkom. Je to osoba JEŽIŠA KRISTA.
Kristus je centrálnym predmetom teológie, a
to nielen v tých partiách, kde sa hovorí o
Kristovi ako historickej osobe alebo ako o
inkamovanej, vtelenej Druhej božskej osobe,
ale aj v traktáte o Bohu jedinom a trojjedinom,
pretože Kristus je pravým Bohom, či už ho
berieme ako inkamované Slovo, ako Druhú
božskú osobu v Najsvätejšej Trojici.
V tejto svojej úvahe som zo širokého kristologického spektra vybral tému: JEŽIŠ AKO
ČLOVEK.
Všetky teologické i filozofické analýzy by
nám totiž ničím neprispeli, ak by sme ich nepremietli do praktického ľudského života.
Kresťanské náboženstvo, Kristovo nábožen
stvo je práve tým typické, že nezostáva iba v
rovine abstraktnej, kontemplatívnej, asketicko-spirituálnej, ale je pre nás súčasne aj ži
vým modelom. Sú aj iné veľké svetové
náboženstvá, ktoré práve túto živú, prak
tickú stránku človeka zanedbávajú.
Zo zjavených právd vieme, že Ježiš, večné
Slovo, je to Slovo, ktoré "bolo na počiatku, a
to Slovo bolo u Boha, a to Slovo bolo Boh.
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepo
vstalo nič z toho, čo povstalo... Pravé svetlo,
ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na
svet..." (Jn 1, 1-9).
Toto Slovo sa stalo telom, čiže človekom.
A práve tu je stredobod nášho náboženstva.
Boh už nevraví iba ústami Mojžiša, proro
kov, svätopiscov, ale prichádza sám v Kris
tovi ako človekovi, ktorý sa narodil zo ženy,
tu na zemi, v Betleheme. A práve tu nastáva
najväčší zázrak sveta. Nekonečný, osobný Boh
prijíma ľudské, naše telo a začína žiť ako člo
vek. Berie našu ľudskú prirodzenosť a v kaž
dom okamihu ľudského života nám ukazuje,
ako sa má žiť.
Je to ako veľké božie divadlo. Ježiš vystu
puje na scénu a zohráva všetky úlohy. A my
so zatajeným dychom sledujeme túto božiu
drámu: ako Ježiš je, pije, ako sa oblieka, ako

pracuje, učí, ako sa modlí, ako spí, ako sa
správa, keď je hladný a smädný, ako sa
správa k nadriadeným a podriadeným, k hrieš
nikom a deťom, čo hovorí o živote a smrti, ale
predovšetkým, ako trpí a umiera. Tak ako
my! Ako Boh si neponechal žiadnu výnimku,
v ničom! Od narodenia v maštali po kríž zos
tal na najnižšom spoločenskom rebríku. Bol
prišelcom na tejto zemi. "Líšky majú svoje
skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn člove
ka nemá kde hlavu skloniť" (M t 8,20).
V
Ježišovom živote nachádzame vždy, i
dnes ako sm e tu živý vzor, ako sa máme
správať a žiť vo všetkých životných situá
ciách. Je to najdokonalejší vzor a model pre
nás, lebo ho ukazuje sám Stvoriteľ všetkých
vecí a Pán každej činnosti. A ten Stvoriteľ Pán,
ten Boh je v Ježišovi Nazaretskom, ba je to on
sám Ježiš Nazaretský.
Toto spojenie Boha a človeka v Bohočloveku nám dáva najširšie poznanie života, odha
ľuje nám všetky jeho zákony a normy.
Ukazuje nám život ako učiteľ deťom v triede
so všetkými jeho vlastnosťami, dobrými i zlý
mi, s jeho šťastím i tragédiami a dáva, ako
všetko prežiť a nedať sa znechutiť, nerezigno
vať, nezúfať, ale ani sa nerozvážne neukájať a
nepresycovať jeho krásami a hodnotami a za
búdať, že všetko je tu iba preto, aby sme vo
všetkom spoznali Tvorcu všetkého a po
týchto stvoreniach a po každom dni života ako
po rebríku vystupovali do ríše večného života,
k Otcovi.
Všetky skutky Ježiša Krista ako človeka
dosahujú najvyššiu mieru ľudskosti. To je ten
kódex, tá charta ľudských práv, ako má vyze
rať ľudský život. V ňom sa objavuje pravá tvár
človeka stvoreného na obraz boží! Naozaj do
konalý typ človeka je možný iba v Bohu! A
Boh nám ho prišiel ukázať vo svojom Synovi.
No popri tejto antropologickej a univerzál
nej dokonalosti simultánne, teda naraz sa v
ňom uskutočňuje aj to božské. Jeho dokonalé
ľudské skutky sa prepájajú na božské skutky.
Druhá božská osoba, božské ja, zatieňuje
schopnosti ľudskej prirodzenosti a dokazuje
svoju podstatu: robí zázraky.
Je to ten Mesiáš, ktorého čakajú. Na otázku
učeníkov Jána Krstiteľa: "Ty si ten, ktorý má
prísť, alebo iného m ám e čakať?", odpovedá:
"Chodťe a oznámte Jánovi, čo ste videli a
počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní
sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chu
dobným sa hlása evanjelium" (Lk 7,18-23). V
týchto skutkoch sa odkrýva božia moc a prí
tomnosť Boha. Tieto zázraky a proroctvá ako
kritériá božskosti Ježiša Krista už nerobí člo
vek, ale Boh. A práve zázraky a proroctvá sú
znakom pravosti Ježišovho božstva vo funda
mentálnej teológii. Tu sa spája historická osob
nosť Ježiša Krista ako človeka s božskou
osobou.
(Pokračovanie)

o. Mons. Jozef TÓTH
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KTO ĎY VÁM DAL PIŤ ČO LEN POHÁR VODY...
NEPPÍDE O ODMENU
Kto by vám dal piť čo len pohár vody
preto, že ste Kristovi, veru, hovorím
vám, nepríde o svoju odmenu. Tieto
Spasiteľove slová z evanjelia sv. Marka
sú pre nás výzvou k ľudskému dozrieva
niu už tu na zemi. Áno, aj kresťan sa
musí snažiť ľudsky dozrieť najprv v dob
rého človeka, láskavého, ochotného ne
zištne pomôcť svojmu blížnemu v
akejkoľvek potrebe. Až na tomto ľudsky
zrelom základe môže potom duchovne
dozrievať.
Spasiteľ hovorí: "Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili" /M t 25,40/.
Už od nepamäti existuje v ľudstve naj
prv nepísaný a potom písaný zákon: Za
prácu dostaneš odmenu. A práve odme
nou, najmä vo forme peňazí, sú motivo
vaní mnohí ľudia k dobrým výkonom v
práci. Spasiteľ však tento vzťah medzi
prácou a odmenou dvíha na vyššiu úro
veň. Konať z lásky, nečakať už tu na
zemi odmenu za všetko, veď raz najlep
šie spočíta nebeský Otec a najspravodli
vejšie odmení vo večnom, živote.
Kresťanské učenie už mnohých inšpiro
valo k nezištnej práci, službe lásky k
blížnemu podľa vzoru nášho Spasiteľa.
Prípadov je ozaj dosť aj doma aj vo sve
te, napríklad v misiách. Túto aktivitu
svet nevie pochopiť, lebo presahuje jeho
filozofiu a jeho kalkulácie. Vo svete

vládne zákon peňazí, čiže zákon zisku.
Ale čím je väčší plat, tým väčšia viaza
nosť a poplatnosť tomu, kto platí. A člo
vek si ani neuvedomuje, že tým stráca
slobodu ducha.
Spasiteľ nás vedie k tejto slobode, učí
nás, že sa nemáme dať zotročiť ničím a
teda ani hmotným ziskom. Učí nás konať
skutky z lásky, pomáhať ľudom nezištne.

zážitkom. Bol som v Prešove - povedal
mi - a hľadal som istého známeho člove
ka, ale nemal som presnú adresu. Opýtal
som sa jedného mladého človeka, či by
ma nevedel správne usmerniť v tomto
mojom hľadaní. A on, hoci bol zašpine
ný, lebo práve opravoval auto, mi pove
dal: "Počkajte chvíľku, umyjem si ruky
a spolu ho vyhľadáme. Vyše dvoch ho
dín so m nou stratil v meste pri tomto
Chceme rozpoznať, o aké skutky ide v
hľadaní,
kým sme sa nedostali k cielú. V
našom živote? Zistíme to ľahko, tak, že
závere
rozprávania
spolubrat pozname
sa pozrieme na ovocie nášho konania.
nal:
Bol
to
pre
mňa
veľmi silný zážitok.
Ak moja práca mi prináša radosť, pokoj,
V
Prešove
ozaj
žijú
dobrí ľudia.
dobrý pocit, tak dozrievam v láske. Ak
Pýtam
sa
vás,
milí
čitatelia, či naozaj
mi prináša nepokoj, výčitky, nechuť,
to
bol
stratený
čas
tohto
mladého člove
zlosť, tak moje skutky vyplývajú zo seka,
ktorý
tak
nezištne
ponúkol
pomoc.
balásky.
Nie, nebol to stratený čas, práve naopak,
Spasiteľ hovorí jasne: Kto by vám dal
bol to čas veľmi plodný, lebo bol to
piť čo len pohár vody... nepríde o svoju
nezištný skutok lásky. A práve toto je to
odmenu /M k 9, 41/. Robte každému jediné, čo na tomto svete má trvalú hod
dobre. Milujte sa navzájom, dal som
notu.
vám príklad. Toto je cesta hodná člove
Milí čitatelia, láska vie vždy osloviť
ka, lebo to je cesta Božieho Syna. Ved
človeka, egoizmus vie len odpudiť tohto
on, kadiaľ chodil, všade dobre robil. Ro
druhého. Spasiteľ nás učí robiť dobro,
biť dobre, slúžiť, pomáhať každému, vší
ochotne poslúžiť svojmu blížnemu, šíriť
mať si núdzneho, to je napĺňanie lásky a
atmosféru lásky, ktorú dáva život a nie
vlastne - to je to naše ľudské dozrieva
egoizmu, ktorý zabíja všetko krásne a
nie. Potvrdzuje to svojou otázkou i sv.
šľachetné v nás i okolo nás.
Ján apoštol: Ako môžeme milovať Bo
Kto by vám dal piť čo len pohár vody
ha, ktorého nevidíme, ak nemilujeme
preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám,
brata, ktorého vidíme? /I Jn 4, 20/.
nepríde o svoju odmenu. Neraz sa stáva,
V uplynulých dňoch sa vrátil zo Slo že za dobro, preukázané svojmu blížne
venska jeden spolubrat s veľmi pekným
mu, sa nám dostane len nevďak, niekedy i
zlo. To nás môže trochu dezorientovať, ale
nech nás neodradí od konania dobra. Os
táva nám stále sloboda ducha, ktorou ne
čakáme odmenu už tu, od ludí, na tomto
svete, ale čakáme ju od nášho nebeského
Otca. A tam z knihy života sa nič nestratí.
Daj, Bože, aby sme všetci dozreli v
láske.

o. Ján BABJAK, SJ

KOĽKO NAS JE?
Počet katolíkov vo svete je veľ
mi rozdielny: V Európe predsta
vujú 40,1 %, v Ázii 2,8 %, v Afrike
13,8 %, v Oceánii 26,6 %, v se
vernej Amerike 23,9 %, v južnej
Amerike 89,1 %, v strednej Ame
rike 86,9 %. Celkove patri ku ka
tolíckemu náboženstvu 17,6 %
obyvateľstva zemegule.
Účastníci celodiecézneho dňa v Prešove
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SVATI MESIACA
17. apríl, Šimon Perzský,
biskup a mučeník
Bol biskupom Seleurie. Odmietol
sa klaňaf slnku ako modle, lebo za Boha Uznával Ježiša Krista. Za vládcu Sa*
pora ako |eho, tak aj jeho spoločníkov
- dvoch kňazov sťali okolo roku 344.

16. apríl, Ján Dekapolíta, vyznávač
Bol žiakom sv. Gregora Dekapolitu.
Verne bojoval za správnu náuku proti
ikonoklastom. Napriek prenasledovaniu
zomrel prirodzenou smrťou v roku 850.

19. apríl, Ján Pustovník,
úctyhodný
Žil v IV. storočf celkom pustovníc
kym životom. Usadlosť, ktorú si vybral,
založiľsv. Chariton. Je vzorom stried
meho života a osobného sebazáporu.

20. apríl, Teodor Tríchin, úctyhodný
Pochádzal z Konštantinopolu. Na
území dnešného Bulharska viedol pus
tovnícky život. Zvláštnosť spočívala v
tom, že nebol nikdy pod strechou - bol
stále pod holým nebom. Prímenie do
stal od kajúceho pásu z drsnej látky
zvanej trichina.

21. apríl, Január, biskup, mučeník
Bol biskupom v meste Benevento v
južnej Itálii. Ako kresťana ho odhalili aj
s jeho spoločníkmi v Puteoli. Tu bol
odsúdený aj popravený sťatím okolo
roku 300. Jeho krv zachytila zbožná
žena. Každoročne sa v Neapoli aj inde,
kde sa nachádza, z vysušeného stavu
premieňa na celkom čerstvú ľudskú
krv. Je to dodnes trvajúci zázrak, ktorý
sa opakuje.

22. apríl, Teodor Sykeota, úctyhodný
Narodil sa v galatskej dedine Sykeon, kde sa stal aj členom mníšskej ko
munity. V roku 584 sa stal biskupom
mesta Anastaziopolos. Z obce do obce
chodiac vyučoval a povzbudzoval lúd.
Zomrel v roku 641. Môže poslúžiť k
vzbudeniu misijnej horlivosti v našom
najbližšom prostredí.

23. apríl, sv. Juraj, vefkomučeník
Bol vysokým vojenským hodnostá
rom cisára Otoklectána. Bol z Kapadócie. Mal velfcý cit pre spravodlivosť,
preto vydanie rozkazu na prenasledo
vanie kresťanov neschvaľoval, ba čo
viac: sám ho aj roztrhal. V meste Lydda
(Diospolis) bol odsúdený na smrť sťa
tím, okolo roku 303.
Je sympatický pre vernosť pravde a
odvahu.

24. apríl, Sáva Stratílat, mučeník
Patril k rímskym dôstojníkom, Na
priek tomu navštevoval vo väzniciach
Ríma kresťanov. Keď ho predvolali na
súd, prehlásil, že je kresťan. Mučili ho
opaľovaním fakľami, vriacou smolou a
nakoniec ho utopili (272).

25.
apríl, sv. Marek,
apoštol a evanjelista
Od počiatku sa zapájal do diania v
prvotnej cirkví, lebo jeho matka Mária
(Pokračovanie na 7. sir)

=7

VÝCHODNÍ s v a t i

STRANA 6

Jural - m učeník
Pochádzal z K apadócie v M alej Azii.
Bol vych o va n ý v hlbokom kresťanskom
duchu, lebo je h o rodičia boli obidvaja
nábožní. Ešte ke ď bol chlapcom , jeho
o te c položil život za vieru. M atka po ch á 
d za la z Palestíny, nuž po otcovej smrti

do va n ých kresťanov. T áto reč sa mu
pripísala na konto vlastizrady.
T a kýto o d vá žn y výstup všetkých na
plnil hnevom . Na začiatku cisár skúšal
sľubm i a vyh rá žka m i odradiť Juraja od

svojej vlasti.

K ristovej viery, ale ke ď Juraj všetky tieto
reči h n e ď odvrhol, vydali ho na hrozné
m uky.

V rannej m ladosti si Juraj zvolil v o 
je n s k ý stav. K edže bol čestný, dobre
ovládal zbraň a bol pekného vzhľadu,
dobre sa mu vodilo pri vojsku, a skoro
dosiahol vysoký stupeň vojenského tri

dali ťažký kam eň na krk, koleso s ostrý
mi klincam i a vše tko toto vyskúšalo silu
a udatnosť plukovníka Juraja. Diokleciá n o va m a n že lka vraj sa m a opísala hr

za n e ch a la K apadóciu a vrá tila sa do

_______

búna. V elil tisícke
vojakov. V tejto funk
cii

sa

N ajprv bol ža lárovaný, potom mu

vyznam enal

ve lko u chrabrosťou,
a preto ho cisár
D ioklecián ešte p o 
výšil, aj ke ď mal len
20 rokov. Pritom
všetkom m ladý v o 
ja k sa verne držal
K ristovej viery.
K eď mu zom rela
m atka, vzal svoj ve ľ
ký zd edený m ajetok
a presťahoval sa do
Ríma, ab y na cisá r
skom dvore d o sia 
hol ešte vyššiu v o 
jenskú hodnosť.
V tom čase cisár
sa zdržiaval v m este
N ikom édii. Zavolal
si svojich veľm ožov
a radcov na poradu,
ako vyriešiť kresťan
skú otázku, či im dovoliť slobodne v y 
znávať Kristovu vieru, alebo ich nanovo
prenasledovať. R adcovia dobre vedeli,
aké m yšlienky víria v cisárovej hlave,
preto radili prenasledovanie.
Ju ra j videl, že na cisárovom dvore
sa pohŕda opravdivým B ohom a klaňajú
sa bôžikom . Veľm i ho to trápilo. V o svo 
je j horlivosti pre Božiu slávu po dlhých
vnútorných bojoch sa rozhodol vyznať
svoju vieru a brániť pravdu.
K e ď sa dozvedel, že nové p renasle
d o vanie je na obzore, daroval slobodu
všetkým svojim služobníkom . M ajetok
rozdal chudobným

a sám

sa začal

chystať na d u ch o vn ý boj.
K e ď po niekolkých dňoch cisár opäť
zvolal poradu, Juraj už ako plukovník sa
postavil pred cisára a veľm ožov a sm elo
prehovoril na obranu nevinne p renasle

dinskú sm rť Juraja, ktorém u nakoniec
sťali hlavu. Ju ra j je h rd in ský K ristov ry
tier, u m ie ra za C irke v 23. apríla 303.
Je h o o sta tky pozbieral a odviezol
je h o slu h a do rodnej Palestíny, kde ho
zbožní kresťania pochovali do hrobu.
N eskôr za vlá d y K onštantína Velkého bol p ostavený chrám v m este Lýdia
a za svä te n ý k uctievaniu m učeníka Ju
raja, kde boli pren e se n é je h o ostatky.
Medzi Angličanm i sv. Juraj ma zvlášt
nu úctu. Pápež Benedikt XIV. ho vyhlásil
za patróna anglického kráľovstva.
K ult sv. Ju ra ja sa obdivuhodne roz
šíril po celej C irkvi a je h o m eno sa teší
obľube u m nohých veriacich. Dokonca
aj v ženskej podobe, napr. v Čechách je
časté m eno Jiŕina. Na S lovensku máme
via ce ro obcí, ktoré m ajú názov Jur.

Z ukrajinčiny preložila sr. Regina
(Život svätých: Andrej Jozafát Truch)
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NIELEN VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA

Osturňa je jednou z krásnych dedín
Spišského Zamaguria. Krásou vyniká
najmä tým, že sa nachádza v peknej doli
ne ako čarovné hniezdo medzi Pieninami
a Tatrami. Takmer z každého kopčeka sa
otvára pekný výhľad na biele bralá Pie
nin, modrú stužku Dunajca a na majes
tátne Vysoké Tatry.
V Osturni je gréckokatolícka farnosť,
prináleží do gréckokatolíckeho biskupstva
v Prešove. Chrám v Osturni je murovaný s
barokovou vežou, stojí tak, ako v ruských
dedinách, za potokom, pod kopcom, oplote
ný na ruský spôsob, plotom zakrytým šind
ľom. Nad vchodom do chrámu je tabuľa
napísaná v starocirkevnom - slovanskom
jazyku, kedy bol posvätený (predtým bol
drevený) vikárom mukačevskej diecézy v
roku 1796. Chrám bal obnovený v r. 1891.
Oproti chrámu s výhľadom cez chrbty
Spišskej Magury na Tatry, ohradený plo
tom, oddelený strmou cestičkou, je osturniansky cintorín. Nápisy na hroboch sú
slovenské a na hroboch kňazov latinské.
Na uvedomenie občanov značne vplý
va kňaz, ktorý je v Osturni jedinou auto
ritou, nakoľko tam už nie je ani materská
a základná škola pre malý počet detí.
Naproti rade domov stojí zaujímavo
riešená stavba farského úradu, v ktorom
pôsobí 28 rokov pán dekan Ondrej Kerešťan, ktorý sa v mesiaci apríli dožíva
významného životného jubilea - šesťde
siatich rokov.
Za jeho dlhého pôsobenia v obci Os
turňa hlásal Božie slovo a tak u veriacich
prehlboval vieru v Boha. Jeho úsilím bolo
a je viesť veriacich na ceste lásky k Bohu,
skrášľovať Boží chrám. Želáme mu k to
mu hojnosť milostí a darov Svätého Du
cha i ochranu Presvätej Bohorodičky.
Osturňa patrí medzi jednu z najdlh
ších dedín na Slovensku. Jej drevené
domčeky sa tiahnu popri potoku v dlhej
doline ležiacej medzi dvoma rozprestie
rajúcimi sa kopcami v dĺžke desiatich ki
lometrov.
Atraktívnosť tejto originálnej spišskej
obce zvýrazňuje aj fakt, že leží pod Tatra
mi a je pritom najďalej na západ vysunuté
teritórium rusínskeho etnika. Osturniaci
sú národ pobožný. Vždy v nedeľu a vo
sviatok za hlaholu zvonov sa cesta rozhýri pestrými krojmi žien, dievčat a detí.
Kroj osturianskych žien je veľmi podobný
ždiarskemu alebo spišskému, iba je troš
ku skromnejší. V tejto pestrej nádhere
kráčajú v nedeľu na služby Božie aj noví
- letní obyvatelia Osturne a to chatári a
chalupári, ktorí tu trávia svoj voľný čas a
zotavujú si svoje pľúca od znečisteného
vzduchu v meste.
V chráme na sv. liturgii je plno ľudí a
hoci obyvateľstva Osturne je čoraz menej,

chatári a návštevníci Osturne idú pook
riať do chrámu a vypočuť si Božie slovo.
Aj tak cez jedinú cestu v Osturni, naj
mä v zime, prejde málo áut. Často je to
iba pošta a zásobovanie.
Osturňa je krásna dedinka pre toho,
kto má rád ticho a prekrásnu Božiu príro
du, rozjímanie o kráse. Ten tam rád po
budne a ešte radšej sa tam vracia.
Svedčia o tom aj časté pobyty študen
tov Technickej univerzity Z Bratislavy, ka
tedry úžitkových umení, ktorí tu kaž
doročne stážujú.
Osturňa je to tichá krása prírody, lás
kaví a milí nábožní ľudia, vždy ochotní na
kus reči a s citom chrániacim prekrásnu
prírodu svojho jedinečného chotára, ako
aj neopakovateľnú krásu jeho starodáv
nych dreveničiek.
Veľkú noc na Osturni predchádza večiereň, ktorá sa koná na Veľký piatok o
druhej hodine. Dievčatá a chlapci, oble
čení v krojoch, nesú Pannu Máriu a
chlapci zástavy. Obídu trikrát chrám s
procesiou, na čele s kňazom, potom je
kázeň a požehnanie.
Po "večurni" otvorí kňaz Boží hrob.
Veriaci na kolenách prichádzajú ku plaščenici. Potom tento Boží hrob strážia mi
ništranti podľa čísel domu celú noc i cez
sobotu až do Vzkriesenia, do tretej nedeľ
nej hodiny rannej. Potom je slávnosť
vzkriesenia.
Na Veľkonočnú nedeľu sa začína svä
tá liturgia zvyčajne o deviatej hodine. Ce
lou dedinou ide sprievod veriacich a
dospelí muži aj ženy nesú obrovské koše j
jedlom. Deti nesú malé košíčky. Koše si
položia pred chrám a veriaci idú do chrá
mu. V koši sú tradičné veľkonočné jedlá:
vajcia, šunka, syrek, maslo, med, klobása,
paska a chlieb.
Po svätej liturgii je požehnanie jedál.
Kňaz prednesie modlitby požehnania a
potom ide ku košom. Pookiadza jedlá v
košoch, ktoré veriaci predtým poodkrývajú. Pritom spieva Christos voskrese a
modlí sa potichu. Posväcuje jedlo, kropí
ho svätenou vodou, požehnáva ho.
Keď sa požehnanie končí, každý z prí
tomných veriacich schytí kôš a uteká ce
lou dedinou jeden pred druhým, každý
chce byť čím skôr doma, lebo verí, že tak
bude včas doma vjeseni s úrodou. Keď si
predstavíme, že Osturňa je dlhá desať ki
lometrov, tak má čo utekať. Často sa sta
ne, že keď si veriaci skracujú cestu cez
potok, kôš s jedlom sa v ňom okúpe, v
studenej vode podtatranského potoka.
Ale to nikoho neodrádza. Každý uteká s
veľkým košom opreteky.
Veriaci z Osturne
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SVÄTÍ MESIACA
(Pokračovanie zo 6. str.)
dala svoj dom k dispozícii prvým kres
ťanom. Bol spolupracovníkom Barna
báša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal
aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme
napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Pe
ter. Je považovaný za zakladateľa, pr
vého biskupa aj mučeníka ale
xandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku
100. Jeho telo od roku 828 je v Benát
kach a je hlavným patrónom mesta.

26.

apríl, Bažil Amazský,
biskup a mučeník

Bol biskupom v meste Amazea. Bol
umučený 28. marca 322 v Nikodémii.
Jeho telo hodili do mora. Odtiaľ ho vy
tiahol jeden muž a dopravil ho do jeho
biskupského sídla, kde ho dôstojne po
chovali.

27. apríl, Simeon,
biskup a mučeník
Po sv. Jakubovi bol druhým bisku
pom Jeruzalema. Zomrel ukrižovaný v
roku 109 vo vysokom veku.

28. apríl, Jason a Sozlpater, apoštoli
Jason patril k prvým učeníkom Je
žiša Krista. Pochádzal z Tarzu, kde sa
neskôr stal aj biskupom. Sozipater bol
žiakom sv.Pavla a neskôr ikónsky bis
kup. Obidvaja ohlasovali evanjelium aj
v Kerkýrii, kde prijali aj veniec mučeníctva.

29. apríl, Kyzickf mučeníci
Boli deviati: Teognis, Rufus, Antipater, Teostik, Artemas, Magnus, Teodot, Taumár a Filemon. Napriek tomu,
že mená sa zachovali, nie je známy čas
ich smrti.

30. apríl, sv. Jakub, apoštol
Bol Zebedejovým synom, ktorého
Pán Ježiš nazval s jeho bratom Jánom
Boanerges - synovia hromu. Zajali ho
pred Veľkou nocou roku 43 a Herodes
Agripa ho dal sťať.

* * *
1.

máj, Jeremíáš, prorok

Narodil sa v Anatote, na území kme
ňa Benjamín. Tridsať rokov pôsobil v
prorockom poslaní pred narodením Je
žiša Krista v rokoch 613 - 583. Bol uka
meňovaný. Zachovala sa kniha proroka
Jeremiáša v Starom zákone.
2.
máj, sy. Ataniz Veľký, biskup
Dnešný deň sa spomína prenese
nie tela svätca z Alexandrie do Konštantinopolu. Zomrel 2. mája 373.
Spomína sa 18. januára spolu so sv.
Cyrilom Alexandrijským.

3. máj, sv. Teodoz Pečerský
Bol zakladateľom mníšskeho života
v krajine sv. Vladimíra. Blízko Kyjeva
založil komunitu a podľa miesta pobytu
ju nazval Péščera (jaskyňa). Stal sa aj
ich predstaveným do svojej smrti roku
1074.

4. máj, sv. Pelágia, mučenica
Z mála zachovaných dát o jej živote
vieme, že zomrela upálením v Tarze ro
ku 288.

............ ■
■■
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Milí priatelia, život píše rôzne príbehy, ktoré majú
rozdielne začiatky i konce. Mladosť často riskuje. Púšťa
me sa do rôznych nebezpečných a nie veľmi istých
súbojoch, ktoré nemusíme vyhrať. Pri výbere partnera
by sme mali dať na rady starších, rodičov, kňazov. Oni
už majú svoje skúsenosti, ktoré nám môžu byť na pomo
ci pred prípadným životným sklamaním. Jedno potknútie vo výbere partnera môže mať vážne následky na našu
večnosť. Príbeh, ktorý Vám predkladáme, sa ešte ne
skončil, môžeme len dúfať a spoľahnúť sa na Božiu po
moč, že to nakoniec aj v tomto prípade dopadne dobre.

AKO SME SA NAŠU
Zazvonil telefón, "haló, in
ternát? Nie, to je omyl. Pre
páčte. Nič sa nestalo". Na
druhý deň sa podobná situá
cia opakovala. Opäť telefón a
omyl. Po zdvorilostných otáz
kach,"aké telefónne číslo vo
láte"
a
podobne
a
po
niekolkých dálších "om yloch"
začal medzi tým to náhodným
volajúcim a mnou rozhovor.
Telefonátov pribúdalo a my
sme sa rozprávali o všetkom
možnom, čo mladých ľudí za
ujíma.
Práve som končila gym ná
zium a uvažovala o štúdiu na
vysokej škole. Pracovala som
aktívne v hnutí Focoláre. Č as
to som rozmýšľala o povolaní,
kde ma Boh volá. Do tohto
rozhodovania
znenazdajky
zazvonil telefón - "omyl". Do
dnes sa pýtam, či to bolo v
Božom pláne, aby takto
zvláštne zasiahol do môjho ži
vota. On bol práve v tom čase
čerstvý stredoškolský profe
sor. Zaujímavo rozprával, veľa
som sa od neho dozvedela.
Rada som ho počúvala, či dis
kutovala o rôznych problé
moch. Keď telefonáty boli
takmer denné, mam ke sa to
prestávalo páčiť a často ma
upozorňovala, že celé hodiny
trávim pri aparáte. Často sme
sa rozprávali až do neskorých

hodín To trvalo asi pol roka
Postupne som si začala uve
domovať, že hlas, ktorý počú
vam mi je veľmi príjemný a že
s Jozefom máme v názoroch
veľa spoločného. V jednom
okamihu som však pocítila vo
svojom vnútri, že niečo nie je
v poriadku. Bola som nepokoj
ná. Na jednu moju zvedavú
otázku, mi raz odpovedal, že
je nevidiaci. Slovo prekvape
nie je málo výstižné k tomu, čo
som prežívala. V ten večer
som nemohla zaspať, bolo to
ako zemetrasenie. Keď na
druhý deň zazvonil telefón,
chcela som mu povedať, aby
už nevolal. Nemohla som to
však urobiť. Mala som ho až
príliš rada na to, aby som to
dokázala. Naopak, v jeden
pekný deň spolu so svojou
priatelkou rozhodla som sa
Jozefa navštíviť, ktorý býval
takm er 100 km od môjho byd
liska.
Keď som ho prvýkrát uvi
dela, nebol mi vôbec cudzí,
práve naopak. Zdalo sa mi,
akoby som ho denne stretáva
la. Vtedy som si uvedomila, že
ho mám veľmi rada. Potom
som ho navštívila ešte niekoľ
kokrát. Nastali však vážne
problémy a nadomnou viselo
niekolko otáznikov. Jozef vyu
čoval na gymnáziu občiansku
výchovu, bolo to ešte v totali
te. Jeho otec mal určité spolo
čenské
postavenie, takže
nechodil do chrámu. Matka
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bola síce veriaca, ale o nábo
ženskej výchove nemohlo byť
ani reči. Jozef mal z chodenia
do chrámu obavu. V mojom
vnútri sa odohrával velký boj.
Na mojej strane už nebol nik
to, celá rodina, priatelia a zná
mi ma odhovárali od tohto
podľa nich neperspektívneho
vzťahu. Ja som sa však na
priek všetkým výhradám "pro
ti" rozhodla ináč. Zobrala som
si Jozefa za manžela. Súčas
ne som študovala na vysokej
škole, vychovávala deti a sta
rala sa o nevidiaceho manže
la. Takmer dennodenne som
mu pomáhala v prípravach na
vyučovanie, tým, že som na
magnetofónovú pásku nahrá
vala potrebný materiál k učivu,
ktorý jemu slúžil k vlastnej prí
prave. Nič z toho nebolo ľah
ké.
Dnes máme chvála Bohu
štyri zdravé a pekné deti. Aj
keď Jozef spočiatku so mnou
tajne chodieval do chrámu, je 
ho účasť na sv. liturgiách, spo-

vediach bol skôr iným preja
vom ako prejavom naozaj
stnej živej viery. Neskôr, a to
vlastne trvá až dodnes, sa je 
ho návštevy chrámu obmedzi
li iba na najväčšie sviatky v
roku. Vzťah Jozefa k otázkam
viery a jeho príklad v určitom
zmysle ovplyvnil a sťažil nábo
ženskú výchovu mojich detí.
Nemôžem povedať, žeby som
bola sklamaná životom, alebo
nešťastná, ale po životnej skú
senosti dávam za pravdu Cir
kvi, ktorá nedoporučuje man
želstvá veriacich s neveriaci
mi alebo inej viery. U mňa to je
o to ťažšie, že Jozef je zdra
votne postihnutý.
Manželstvo, aké som uza
tvorila, je vždy príliš velké riziko,
v ktorom ide o veľa. V mojom
prípade dákujem Bohu za všet
ky milosti a silu niesť svoj kríž.
Viem, že Boh svojou milosťou a
láskou pretvorí všetko, aby to
bolo pre spásu celej mojej rodi
ny i mojich blížnych.
Renáta, 39- ročná

C elod iecézn e stretnutie
gréckokatolíckej mládeže v príprave
Pastoračná komisia pri gréckokatolíckom biskupstve v Prešove oznamuje všetkým chlapcom a dievčatám, že aj tohto roku
sa pripravuje podobné stretnutie, ako bolo v predchádzajúcich
rokoch v Juskovej voli. 4. ročník celodiecézneho stretnutia
mládeže sa uskutoční počas letných prázdnin. Bližšie informá
cie, program, miesto a čas stretnutia prinesieme v najbližších
vydaniach nášho časopisu Slovo.
Predseda pastoračnej komisie o. Milan MOJŽIŠ

Láska je ako kvet, ktorý bez slnka, svetla, tepla a životodárnej vlahy by
určite zahynul. Boh je naším Slnkom. Bez jeho lúčov milosti odkvitne
veľmi rýchlo aj ľudská láska.
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SVOJE VEDOMOSTI
1. Čo je Sväté písmo?
a) Súhrn kníh, ktoré zachycujú Boží
plán
b) Zmluva, ktorú Boh uzavrel s ľuď
mi
c) Knihy, ktoré napísali proroci

2. Ktorá z týchto kníh je Mojžišova kniha
a) Kniha Jób
b) Ekleziastikus
c) Deuteronomium

3. Kto je autorom Sv. písma?
a) Ľudia
b) Boh
c) Evanjelisti

4. Čo je cieľom Božieho plánu?

Ilustračná snímka

VAŠICH
Milosrdenstvo cficem íí!
Som charitatívna sestra pre službu v rodi
nách v Poprade. Je to namáhavá, ale zaujíma
vá práca. Stretávam sa tu s mnohými starými
ľuďmi. Mnohí z nich žijú veľmi biedne. Robím
pre nich rôzne služby ako odborné zdravotné
ošetrenie, donášku obeda, nákupy, chodím s
nimi na lekárske vyšetrenie, alebo im donášam
lieky sama.
Snažím sa, aby mali všetko, čo potrebujú,
aby im nič nechýbalo. Avšak ich najväčšia bie
da je v tom, že sú častokrát sami, opustení,
ďaleko z kruhu svojich blízkych, pre ktorých sú
v mnohých prípadoch len na obtiaž.
A j medzi nimi sa nájdu povzbudivé príkla
dy, ako možno milovať blížneho.
Momentálne navštevujeme jednu rodinu,
kde sa dcéra príkladne stará o chorú 86 ročnú
matku. Pred niekolkými mesiacmi ju doviezli
domov z nemocnice už ako beznádejný stav.
"Bábika", tak ju matka volá, robila skutočne
všetko, aby sa matkin stav zlepšil. Učila ju
rozprávať, čítať, poznávať veci okolo seba, cviči
la s ňou, keďže prekonala mozgovú príhodu,
kŕmila ju, ošetrovala, povzbudzovala, potešova
la.
Stalo ju to veľa námahy a bezsenných nocí.
Výsledok sa pomaly dostavil. Teraz už rozprá
va, číta noviny, pozná veci okolo seba, trochu
sa pohybuje. Ich vzájomná nežnosť je neopísa
teľná. Jedna je druhej oporou a útočišťom. Dcé
ra chce za každých okolnosti, aby matka bola
pri nej, aby sa o ňu mohla starať.

VSTAL, VSTAL
Skončilo,

sa d l h

í

b rtfy *

noft p o tr i

shko v p h a d ra .

Je to veľmi pekný rodinný vzťah, z ktorého
mnoho čerpám aj ja. Učím sa od nich obetavos
ti, nežnosti, úprimnosti a nezištnej láske. Život
né skúsenosti tých, o ktorých sa starám, sú pre
mňa pokladom, ktorý prevyšuje zlato, drahoka
my a perly.
Je velkonočné ráno, preto zanechajme
hnev, lenivosť, zlé reči, robme dobré skutky.
Tých, ktorí to potrebujú, je okolo nás nao
zaj dosť.
Pochopme Pánove slová "milosrdenstvo
chcem a nie obetu" (Mt 9,13).
Iba tak bude pre nás toto veľkonočné ob
dobie prínosom a získame si zaľúbenie v Bo
žích očiach.
sr. Anna
Velký pôst pre veriacich je najdôstojnejším
obdobím v roku. Na toto obdobie veriacich pri
pravujú aj kňazi. Aj náš duchovný pastier otec
dekan Džatko v svojej kázni vyzval veriacich k
prísnemu pôstu, k skromnosti ale hlavne k
modlitbám svätého ruženca, aby počúvli hlas
otcov redemptoristov. A veru, tieto hlasy boli
vypočuté. Deti a školská mládež spojili svoje
srdiečka v jedno a oznámili, že cez velký pôst
aj oni sa budú modliť detský ruženec. Toto
rozhodnutie potešilo všetkých veriacich v našej
obci Vlača. A tak, keď končia ruženec dospelí,
do chrámu prichádzajú deti a mládež. Kate
chétka Marta ich rozmiestňuje okolo oltára,
všetci pokľaknú a začnú tie najkrajšie modlitby:
Otče náš, ktorý si na nebesiach... a Raduj sa,
Bohorodička. Kto videl a počul tento detský
ruženec, len ten pochopí slová Pána Ježiša
Krista "Nechajte maličkých prísť ku mne". Má
me z toho radosť všetci, že náš chrám každý
večer ožíva modlitbami svätého ruženca v oča
kávaní slávneho Kristovho zmŕtvychvstania.

Emil VLAČA

a) Urobiť fudi a s nimi všetko stvore
nie účastnými na jeho vednom šťastí
b) Dať ľuďom to, čo tu na zemi nemajú
c) Aby ľudia netrpeli tu na zemi
5. l a koľko dní Boh stvoril svet?
a) Za 5 dní
b) Za 7 dní
c) Za 6 dni
6. Koľko bolo egyptských rán?
a) 5
b) 10
c) 7
7. Koľko kníh obsahuje Sv. písmo?
a) 60 kníh Starého zákona a 29 kníh
Nového zákona
b) 150 kníh Starého zákona a 90 kníh
Nového zákona
c) 45 kníh Starého zákona a 27 kníh
Nového zákona

8. Kto vyviedol Izraelitov z egyptského
zajatia?
a) Eliáš
b) Mojžiš
c) Abrahám

9. Ako sa volala Abrahámova žena, kto
rá mu porodila syna Izáka?
a) Rebeka
b) Sára
c) Mária

10. Ako sa volá miesto, kde sa Ježiš
modlil pred smrťou?
a) Tábor
b) Getsemany
c) Olivová hora

11. Ktorý z apoštolov zaprel Ježiša ?
a) Judáš Iškariotský
b) Šimon, zvaný Peter
c) Matúš

12. Kedy Ježiš ustanovil sviatosťkňazstva?
a) Keď poslal učeníkov do celého
sveta
b) Keď uzdravoval
c) Pri poslednej večeri

13. Koľko dní po nanebovstúpení nám
Ježiš posiela prisľúbeného Svätého
Ducha?
a) 30 dní
b) 10 dní
c) 40 dní

SPRÁ VNE ODPOVEDE:
1. a), 2. c), 3. b), 4. a), 5. c), 6. b), 7. c), 8.
b), 9. b), 10. b), 11. b), 12. c), 13. b)
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PRED VZÁCXOIl XÁYŠTEYOU
SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II.
V dňoch 30. júna - 3. júla t.r. navštívi Slovenskú republi
ku hlava katolíckej Cirkvi, pápež Ján Pavol II. Jeho prí
chod očakáva aj celá prešovská gréckokatolícka diecéza.
V rámci pastoračnej návštevy Slovenska navštívi Svätý
Otec aj mesto Prešov, kde má sídlo najvyšší predstaviteľ
gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, Mons. Ján Hirka. Pri
tejto príležitosti redakcia dvojtýždenníka Slovo v mesiaci
jún, pripravuje vydanie mimoriadneho farebného dvojčís
la časopisu Slovo. Jeho obsah i obrazovú časť chceme
zamerať predovšetkým k spomínanej plánovanej návšte
ve. Z toho dôvodu prosíme správcov farností, dopisova
teľov a čitateľov, ktorí majú rôzne obrazové snímky či
zážitky zo stretnutia so Svätým Otcom, aby nám ich pre
požičali k príprave tohoto reprezentačného dvojčísla. Zá
roveň prosíme otcov dekanov, aby nám zaslali už skôr
požadované údaje (stručnú charakteristiku dekanátu),
ktoré by sme chceli tiež predstaviť. Vaše príspevky oča
kávame najneskôr do 28. apríla na adrese : Gréckokato
lícky dvojtýždenník Slovo, Hlavná 8, 08001 Prešov. K
fotografiám prosíme podľa možnosti napísať krátku doku
mentáciu (dátum, príležitosť, mená a pod). Za Vašu spolu
prácu Vám úprimne ďakujeme.

|
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ENCYKLIKA

V príhovore k veriacim a pútnikom , ja n a riešenie m edzinárodných napätí,
širokú reakciu verejnej m ienky v s ú 
zhromaždeným n a N ám estí sv. Petra
vislosti
s popieraním ľudských práv,
pred poludňajšou m odlitbou Anjel Pá
stále
rastú
ce úsilie o odstránenie h la
na, oznámil J á n Pavol II. že 30. m arca
du,
drog
a
nevyliečiteľných chorôb vo
bude zverejnená nová encyklika
svete.
Na
druhej stran e sm e však
Evanjelium vitae- Evanjelium života- s
svedkami
šírenia
sa znepokojujúcej
dátum om liturgickej slávnosti Zvesto
kultúry
sm
rti,
prejavujúcej
sa nielen v
vania P ána (25.m arca). Encyklika,
bratovražedných
vojnách,
ktoré
zaprí
ovocie širokej konzultácie celosvetové
čiňujú
krviprelievanie
v
m
nohých
ob
ho episkopátu, je úvahou o ľudskom
lastiach sveta a v rôznych formách
živote v celej jeho prirodzenej a n a d 
násilia, páchaného n a najslabších, ale
prirodzenej dimenzii, kde o úvahu
predovšetkým pri útokoch n a rodiaci
pren ik n u tú vďakou Pánovi života,
sa život, i n a životy starých a ťažko
ktorú sprevádza m o h u tn á výzva ad re
chorých ľudí.
sovaná všetkým kresťanom a všetkým
ľuďom dobre vôle, aby sa spoločne a
Uzákonenie p otratu a požiadavky
velkodušne dali do služieb základné
eutanázie sú znakm i porážky kultúry
ho daru, akým je ľudský život, oh lasu 
života. Zoči-voči tejto skutočnosti, po
jú c celému svetu evanjelium života.
kračoval J á n Pavol II., cíti Cirkev po
vinnosť pozdvihnúť svoj hlas. Ľudský
Keď poukazoval n a znepokojujúce
život je základnou hodnotou založe
protiklady, ktoré možno pozorovať v
nou n a dôstojnosti človeka, jediného
oblasti života, J á n Pavol II. povedal, že
stvorenia, ktoré n a rozdiel od o stat
n a jednej stran e pozorovať isté znaky
ných
stvorení viditeľného sveta, je by
nádeje. Stačí spom enúť stále presved
tosťou, obdarenou rozumom a slo
čivejšie zavrhovanie vojny ako n ástro 

bodnou vôľou, bytosťou povolanou k
nesm rteľnosti a k nadprirodzenú. Pla
tí to pre každého m uža i ženu nezávis
le od sociálneho a kultúrneho po
stavenia, pre každé obdobie ľudského
života, či už narodeného alebo počaté
ho, pre zdravého, chorého alebo tele
sne postihnutého, pre m ladého i sta
rého človeka. Ľudský život je posvät
ný. Jed in e Boh je jeho Pánom.
Potom J á n Pavol II. poprosil všet
kých veriacich o modlitby za trpiacich
v B urundi, ktorí prežívajú ťažké chvíle
násilia. V súvislosti s vojnam i a nási
lím spom enul m isionárov - mučení
kov, ktorým bol 24. m arec zasvätený
ako Deň m odlitieb a pôstu.
Na konci druhého tisícročia, zdôraz
nil, sa Cirkev znova stáva Cirkvou
mučeníkov. Preto nezabúdajm e na
toľkých odvážnych svedkov viery. Oni
n á s podnecujú k väčšej veľkodušnosti
v službe Božieho kráľovstva.

(VR-čk)
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INTERVIEW S ANGLIKÁNSKYM BISKUPOM, KTORÝ KONVERTOVAL DO KATOLÍCKEJ CIRKVI

NAŠA

B U D Ú C N O S Ť JE R Í M

Dlhé roky som sa v tichosti modlil,
dúfal a pritom veľmi trpel. Vydržal
som to do konca, lebo som veril, že
anglikánska cirkev jedného dňa sa
stane katolíckou. Čas dokázal, že to
nateraz nie je možné.
Conrad Mayer, 72 rodný biskup z Dorchéstru, má silný hlas; ako starý
dôstojník Jeho Veličenstva. On je jed
ným zo siedmich biskupov a viac ako
700 anglikánskych kňazov, ktorý 24.

To už bola iba posledná kvapka, ja už
som bol rozhodnutý i predtým. Ordinácia
sľúbil vernosť rímskemu biskupovi a
žien je rana, z ktorej sa ťažko zotavia nie
dištancoval sa od anglikánskej cirkvi.
len anglikánski kňazi, ale i laici. Keď som
"Ja som urobil len svoju povinnosť.
bol biskupom v Oxforde, zdráhal som sa
Teraz očakávam odpoveď cirkvi ako
vysvätiť ženy za diakonov. Bol som zato
jednoduchého kňaza. Za druhej sve
preložený a degradovaný na pomocného
tovej vojny bol som dva razy v Itálii,
biskupa.
Problém je v tom, že anglikánska
bojoval som pri Neapoli. Teraz dú
cirkev je úplne Izolovaná. Postoj Ríma mi
fam, že sa ešte tohoto roku vrátim do
vždyjm ponoval.
Talianska, aby som bol za kňaza vy
■ Čo sa stane teraz s anglikánskou
svätený.
cirkvou?
Ešte v silnejšej m iere bude anglikánska
a stane sa veľmi liberálnou. Neprítomnosť
■ Budete teda kňazom so všetkými
pro-katolíckeho krídla povedie k radikálnej
dôsledkami?
Je možné, že nám nebudú zverené zmene v ich spoločnosti.
■ A k ý m áte p o c it p re d vysviackou?
pastoračné alebo vyslovene farárske úlo
Vždy som žil v povedomí, že iba pápež
hy. Ale my môžeme pracovať v školách, vo
môže viesť celé kresťanstvo. Keď som sa
väzniciach i na univerzitách. Ten, kto bol v
v katolíckej teológii prehĺbil, došiel som k
anglikánskej cirkvi biskupom, bude musieť
presvedčeniu, že budúcnosť kresťanstva
pracovať ako jednoduchý farár.
je iba vo Vatikáne. To ma uspokojuje. A
■ Ste ženatý?
budúcnosť nás Angličanov nie je mimo Eu
Áno, Moja žena bude konvertovať so
rópy, ale v Európe.
mnou. Deti nemáme. Manželstvo nie je
Z Katholide Zeitung
nijakou prekážkou, lebo už predtým boli
preložil Dr. o. HAVRILA
takí anglikánski duchovní, ktorí boli pripus
tení k sviatosti katolíckeho kňazstva.
■ Aký účinok mala na Vás ordinácia
žien?

j febr. urobil rozhodujúci krok tým, že

!
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■ Chcete teda uznať autoritu pápeža?
- Áno. Bez výhrady. Anglikánska cirkev
interpretuje sviatosti, autoritu pápeža a vô
bec cirkevnú autoritu celkom ináč, ako je
to v Cirkvi katolíckej. Teraz jestvujúce
predpoklady je nemožné preklenúť. Roz
chod s katolíckou cirkvou je dedičstvom
minulosti.
■ Ako sa uskutočni Váš prestup?
- " Kardinálovi Basilovi Hume sme podali
žiadosť a čakáme na odpoveď. Jedno je
isté, že všetci budeme musieť byť znovu
vysvätení. V roku 1948 som bol vysvätený
za anglikánského pastora, pevne dúfam,
že tento rok budem vysvätený za katolíc
keho kňaza."

Aziu majú
evanjelizovať Ázijci

Nedostatok náboženskej slobody
Vatikán odsúdil potláčanie náboženskej slobody,
ako aj otvorené i skryté prenasledovanie nábožen
stva v mnohých krajinách sveta. Vyplynulo to zo
správy vedúceho delegácie Svätej stolice, arcibis
kupa Paula Tabeta, na zasadaní OSN o ľudských
právach v Ženeve. Tabet vyslovil obavu, že Cína
odopiera legálnu existenciu cirkvám a nábožen
ským organizáciám. Mnohé štáty prekračujú svoje
právomoci tým, že zasahujú do náboženskej praxe
a nerešpektujú pritom cirkevné štruktúry a právo na
ich vlastnú organizáciu.
Zástupca Vatikánu za obzvlášť poľutovaniahodné
označil zvýhodňovanie jedného jednotného nábo

Jozef kardinál Tomko, prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov, vyzval obyvateľov Ázie,
aby sa stali evanjelizátormi tohto kontinentu. Na
šiestom plenárnom zasadnutí Federácie ázijských
konferencií biskupov v Manile kardinál Tomko žia
dal, aby Ázijci sami zohrávali aktívnejšiu úlohu pri
evanjelizácii svojho vlastného svetadielu. Ako je
den z praktických dôvodov uviedol skutočnosť, že
pre zahraničných misionárov je veľmi ťažké dostať
vstupné vízum do niektorých z ázijských krajín.
Preto občania týchto krajín musia sami prevziať
úlohy misií. Biskupi by mali kňazov na určitý čas
zbavit ich práce vo farnosti, a uvoľniť ich pre prácu
v misiách a na evanjelizácii.

ženského systému, čo sa deje v mnohých štátoch.
To má za následok vylúčenie iných náboženstiev a
vznik občanov druhej triedy. Odoprenie slobodnej
voľby náboženstva odporuje článku 18 v dokumente
o ľudských právach, povedal Tabet.
Svätá stolica konštatuje, že niektoré náboženstva sa
javia ako extrémistické, čo utvára riziko pre pokoj a
bezpečnosť. Fundamentalizmu by mali zabrániť aj štá
ty, v ktorých sa prejavuje. Náboženský pluralizmus
môže byť garantovaný iba vtedy, ak sa prostredníctvom
medzináboženského dialógu, ako aj dialógu štátu s
rôznymi náboženstvami, dosiahne vzájomne porozu
menie.

Kresťanská výchova v japonskom cisárskom dome
Iba vo všeobecnosti možno hovoriť o kres
ťanskom vyplyve v cisárskom dome. Skutoč
nosť/že cisár Akihito sa presadil a vzal si za
manželku z "občianskeho stavu”, naznačuje,
že dal vnútropolitické znamenie istej otvore
nosti. Ako dieťa mal učiteľku Američanku,
presvedčenú kresťanku, ktorá mala na neho
nemalý vplyv.
Cisárovná Michiko nie je pokrstená, ako to tvrdili
niektoré talianske časopisy. Ale jej matka a starí
rodičia boli katolíci. Michiko mala úprimný a dôver
ný vztah k: svojim uäteľkám z univerzitného kolé
gia, ktoré viedli sestričky Sacré - Coeur vTokiu.Tu
bola svojho času predstavená sestra Hermana Ma
yer, ktorá tu požívala vysokú vážnosť. Ona bola
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sestra patra Ruperta Mayera zo Spoločnosti Ježišovej, ktorý bol ako mučen ík vyhlásený za svätého.
Pri svojej európskej ceste v r. 1993 vyhľadal
cisársky pár najprv svätého Otca Jána Pavla II.
Cisárovná sa veľmi zaujímala o Sixtinskú kaplnku
vo Vatikáne, ktorej renováciu financovala jedna
japonská televízna spoločnosť. V Ríme navštívila
sestričky v kláštore Sacré • Coeur, kde bola veľmi
milo prijatá. Pri svadbe korunného princa Narutiho
9. júna 1993 bolo známe, že jeho manželka Masoko pochádza tiež "len“ z občianskeho stavu. Prvé
školské roky strávila u sestričiek St. Maur v Tokiu.
Jej otec a celou rodinou sa presťahoval do USA.
Bol tam totižto v diplomatických službách svojej
krajiny. Masoko študovala na Harvardskej univerzi

te a potom neskoršie v Tokiu. Po štúdiách vstúpila

j do diplomatických služieb. Zdá sa, že cisársky dvor
j jej sobáš s korunným princom odmietol. Po rokoch
sa predsa zosobášili.
Yoshiuri Iskikawa, ktorý uverejnil viaceré knihy o
] Japonsku, píše: "Masako sa môže stať dobrým
; mostom medzi cisárskou rodinkou a japonským
| ľudom. Snáď potom začne nová éra japonských
• dejín.
j
Smieme snád predpokladať, že korunný
princ s manželkou "ako väčšina Japoncov",
hovorí prezident univerzity "Sophia’ v roku,
páter Tsushidy S.J. "kresťanské hodnoty
schvaľujú.“
(Preklad M.R.)
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CELODIECÉZNY
KŇAZSKÝ DEŇ V PREŠOVE
N a podne t p astoračnej kom isie pri biskupskom úrade v
Prešove sa 23. m arca uskutočnil v priestoroch teologickej
bohosloveckej fakuJty ce lo d ie c é z n y kň a zský deň, na ktorom
sa stretli kňazi prešovskej d ie cé zy so svojim i biskupm i Mons.
Jánom H irkom a je h o po m o cn ým biskupom M ons. M ilanom
C hauturom .
V príhovore o te c sídelný biskup na príklade vyvoleného
národa poukázal na to, aby prijaté dary, ktoré kňaz dostal pri
svojej vysvia cke, boli dá va n é ve ria ce m u ľudu, aby si ich
nenechávali pre seba, ale ab y B ožie m ilosti a dary pom áhali
roznecovať v iných. Ďalej povedal, že pravá viera nerozdeľuje,
ale zjednocuje. Pravý prístup k Bohu, ku Kristovi zjednocuje aj
kňazov. Povzbudil kňazov k častej m odlitbe za svojich veriacich.
V rámci diskusie inform oval o prinavrátení asi 20 ešte nevráte
ných cirkevných objektov od pravoslávnej cirkvi a vyjadril znepo
kojenie nad nastávajúcou súčasnou politickou klímou.
V rám ci referá tov o činnosti je d n otlivých kom isií pri b iskup
skom úrade za pasto ra čnú kom isiu inform oval prítom ných
otec Milan M ojžiš, za liturgickú kom isiu o te c Emil Z orvan, za
stavebnú kom isiu M ons. Já n G ajdoš, za katechetickú kom isiu
otec A ndrej P ribula, za p á pe žské m isijné d ie la ote c František
Fedor. V rám ci d isku sie inform oval D r.Ján B odnár o p ripravo
vanom novom zriaď ovan í g ré cko ka to lícke h o cirkevného g ym 

SV.

názia v Trebišove. V ďalších disku sn ých príspevkoch kňazov
zazneli hodn o te n ia o rôznych n ajaktuálnejších problém och a
potrebách P rešovskej diecézy, ako je napr. starostlivosť a
vých o va m ládeže.
-r-

LITURQ IA Z A VERIACE RODINY Z H N U T IA SVETLO-ŽIVOT

Dňa 12. marca 1995 slúžil J.E. sídelný bis
kup Mons. Ján Hirka v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove slávnostnú sv. liturgiu
za doprovodu miestneho staroslovienskeho
zboru, ktorý dirigovai Gabriel Mirossay. Na
bohoslužbe boli prítomné veriace rodiny z
hnutia Svetlo-Život. Otec biskup svoj prího
vor začal listom, ktorý obdržal práve od
týchto rodín. Zo spomínaného listu citujeme:
"V meste Prešov žijú rodinné spoločenstvá,
domáca cirkev v rámci hnutia Svetlo života Oázové hnutie. Sme velhíi povďační prešov

skej farnosti, ktorá už v čase totality poskyto
vala podmienky pre rozvoj oázového hnutia.
VeiVni radi a s velkou úctou spomíname na
každú podanú pomocnú ruku zo strany Va
šej cirkvi. Preto aj teraz bez váhania sme sa
rozhodli požiadať práve Vás a Vašich kňazov
pri stretnutí rodín s hnutím. Povzbudením
bude pre nás Vaša prítomnosť." Otec biskup
sa k týmto rodinám prihovoril slovami: "Po
zdravujem drkev, rodiny, ktoré sa rozhodli žiť
podľa evanjelia a pre našu drkev týmto urobili
veľa dobrého. Veď aj mnohí bohoslovd dostali

prvý impulz nasledovať Ježiša Krista práve z
tejto rodinnej drkvi, spoločenstva". V ďalšom
otec sídelný biskup zameral svoju homíliu k
povzbudeniu pravej viery: "Dajme si pozor,
aby sme nerobili dobré skutky, aby nás ľudia
chválili. Ľudská chvála nemôže nahradiť slá
vu Božiu. Nedáva takú hodnotu ako Boh.
Zabudnime skoro na dobré skutky, aby náš
poklad bol v nebi. Ak dávame almužnu, dá
vajme ju tak, aby sme obdarovali Boha, blíž
neho i seba. Bohu slávu, blížnym pomoc a
nám večnú odmenu.”
- am -

Slanské Nové Mesto leží v južnej časti
Slanskych vrchov. Od roku 1387 sa uvádza
obec ako príslušenstvo hradného panstva Sla
nec. R. 1715 patrila Lossoncziovcom. V roku
1772 tu mal gróf Forgách 16 poddanských ro
dín, ktoré sa zaoberali poľnohospodárstvom.
Za 1. ČSR sa zamestnanie obyvateľstva ne
zmenilo. Iba staršie domy nahradili nové, dobo
vé, medzi ktorými na návrší sa týči chrám
Zoslania Svätého Ducha z roku 1868.
V
3. pôstnu nedeľu, 19.marcat.r. na pozva
nie správcu farnosti o. Valentína Tkáča navští
vil túto farnosť J. E. sídelný biskup Mons. Ján
Hirka. Pred sv. liturgiou posvätil nový oltár,
ktorý zhotovil Vincent Tomko a krížovú cestu,
dielo Martina Barnáša z rezbárskej spoločnosti
Kežmarok.
Pred slávnosťou privítala o. biskupa tunaj
šia mládež, za farskú radu a veriacich - správca
farnosti. Svätú liturgiu s o. biskupom slúžili
správca tejto farnosti o. Tkáč, okresný dekan o.

Cyril Jančišin, titulárny dekan o. Jozef Orenič
zo Zemplínskej Teplice, titulárny dekan Milan
Tomáš z Novosaou.

O O O
Na zábere Chrám Zoslania Svätého Ducha
z roku 1868 v Slanskom Novom Meste

Otec biskup vo svojom príhovore zdôraznil
velkosť a význam Ježišovej obety. Povedal:
"Trpieť znamená prinášať obetu. Božský Spa
siteľ priniesol obetu za hriechy ľudstva. Ježiš
Kristus neodvolá nikdy obetu, ktorú podstúpil
na krížovej ceste na Golgote". Ďalej otec bis
kup poukázal na zmysel obety a tiež ľudskému
utrpeniu. "Keď budeš trpieť, keď budeš ťažko
chorý, spomeň si, že Ježiš Kristus trpí s tebou.
On sa obetoval za každého z nás. Kristus ne
odvolal svoju obetu za teba. Obetuje sa za
slávu svojho Otca a za spásu každého človeka.
Boh prišiel pomáhať nám, prišiel žiť náš biedny
život. On je našou útechou". Homíliu zakončil
citátom zo Svätého písma Ježišovou výzvou
"Kto cnce ísť za mnou. nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mt 16,24).
Poďakovanie za zhotovenie oltára a krížo
vej cesty patrí aj obecnému úradu v Slanskom
Novom Meste, ktorý prispel na toto bohumilé
dielo finančným príspevkom.
-r-
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Duchovná radosť našich farností
Aj k nám prišla
Panna Mária
Aj my, veriaci v Snine, sme
sa tešili spolu s Klokočovskou
Pannou Máriou.
V sobotu sme spolu s najdô
stojnejším otcom biskupom Mi
lanom Chauturom,
CSsR,
privítali Pannu Máriu spevom i
modlitbami.
Naša Matka ostala medzi na
mi celý týždeň. V chráme boli
slúžené sv. liturgie, počas kto
rých nás misijnými kázňami
povzbudzoval otec Štefan Ištvaník. Po celý týždeň si veriaci
mohli vykonať svätú spoveď. K
našej najdrahšej Matke cho
dievalo veľa ľudí: deti, m anže
lia, mladí, starí. Každý sa delil
s Pannou Máriou so svojimi ra
dosťami, ťažkosťami, trápe
ním, chorobou... A tak aj v
Snine sme sa chceli dostať v
tom istom milostivom týždni
cez Máriu bližšie k Ježišovi a
prosili ho o požehnanie do na
šej farnosti a našich rodín.
Týždeň prešiel rýchlejšie ako
ostatné iné a prišiel čas lúčenia.
Spolu s naším duchovným ot
com Ivanom Sarakom, so spe
vom sme odprevádzali našu
drahú Matku do dedinky Pichné.
Aj tam tamojší veriaci spolu s
nami spievali Matke Božej a
ďakovali Pánu Bohu za všetky
milostí, ktoré im preukázal v
poslednej dobe.
Za povzbudenia a milosti,
ktoré pre nás pripravil cez Pan
nu Máriu a prosby, ktoré vypo
čul na jej príhovor, Pánu Bohu
dákujeme.
Adriana DUTKOVÁ

Veľkonočná
gréckokatolícka
liturgia v rozhlase
Slávnostnú velkonočnú litur
giu z Katedrálneho chrámu sv.
Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú
bude celebrovať J. E. sídelný
biskup prešovskej diecézy
Mons. Ján Hirka, odvysiela slo
venský rozhlas ukrajinského
vysielania z Prešova dňa 16.
apríla o 15.00 hodine.

Jubileum kňaza
o. Juraj Zimovčák, tit. de
kan, správca farnosti Drieni
ca, nar. 2 5 .4 .1 9 4 0 - 55. naro
deniny
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Obraz Matky Božej Klokočovskej
a duchovná obnova vo farnosti Zubné
V dňoch 6. až 20. februára
farnosť Zubné a jej filiálne obce
Adidovce, Maškovce a Nechvalova Polianka prežili niekolko
nezabudnuteľných dní, tešiac sa
z prítomnosti obrazu
Matky Božej Klokočov
skej. Obraz sme pre
vzali z farnosti Svetlice,
správca farnosti o. Šte
fan Čamý privítal milosti
vý
obraz,
ktorý
doprevádzali veriaci i
kňazi o. Jozef Duda, o.
Anton V. Turčaník a o.
Vladimír Hrivňák.
Duchovný program
pozostával z pásma re
citácií a spevov pripra
vených v
skupinami
žiakov ZŠ pod vedením
učiteľov, ďalej skupiny
žien a folklórneho spe
vokolu zo Zubného. Do
nácviku programu, ale aj
do príprav a výzdoby
chrámu sa zapojilo dôsť lúdí,
čo zaktivizovalo aj viacerých
dovtedy menej aktívnych.
Počas prítomnosti Klokočovského obrazu prebiehala du
chovná obnova, ktorú viedol o.
Štefan Ištvaník, CSsR, ktorý po
vzbudil veriacich svojimi misijný
mi kázňami. Veriaci prichádzali
nielen z obce Zubné, ale aj z
filiálok aj zo susedných obcí Papína, Vyš. Hrušova a dálších.
V rámci duchovnej obnovy nás
navštívil J. E. o. biskup Milan Chautur, CSsR, ktorého sme privítali s
velkou radosťou a nadšením.
Svätú liturgiu spolu s otcom bisku
pom celebrovali o. Michal Roško
CSsR, a o. Štefan Čamý.

Veriaci počas duchovnej ob
novy
navštevovali
chrám,
modlili sa svätý ruženec, ado
rovali, spievali mariánske pies
ne dlho do noci.

í«

Milostivý obraz v dälšom týžd
ni putoval do filiálnych obcí. Vša
de bol prijímaný s velkou láskou
a obľubou, veriaci zo Zubného
chodievali aj do filiálok i jednotli
vé skupiny vystupovali s nacvi
čeným programom.
Do obce Maškovce prišiel pri
tejto príležitosti tiež okresný de
kan o. Vasiľ Kormaník a do Nechvalovej Polianky k velkej
radosti všetkých tiež otec biskup
Milan Chautur. Celebroval svätú
liturgiu spolu s otcom Slavomírom Čekanom a o. Štefanom
Čamým. Veľmi hodnotnou homíliou povzbudil veriacich k jedno
te, pretože táto je v súčasnosti pre
túto rozdelenú obec potrebná.
Sme nesmieme vďační našej
nebeskej Matke za duchovnú
obnovu, za nezabudnuteľné zá
žitky i za duševné povzbudenie.
Chceme veriť, že nám to všet
kým poslúži na duchovný úžitok
i v dälšom našom živote.
E. ČARNÁ

J
K

Putovanie milostivého obrazu
Milostivý obraz Panny Márie
z Klokočová zavítal 5. marca
do farnosti Radvaň nad Labor
com. Putujúci obraz prevzali
od o. Ivanka a o. Dudu, ktorý
spolu s veriacimi svojej farnos
ti Rokytov pri Humennom a
Svetlice odprevádzali Pannu
Máriu až do našej farnosti.
V tento slávnostný deň veria
ci medzi sebou privítali Mons.
Milana Chautura, CSsR po
mocného prešovského bisku
pa. Otec biskup potom so
správcom našej farnosti o. Mi
chalom Sarakom a s ostatnými
duchovnými otcami konceleb-

roval slávnostnú sv. liturgiu. Po
sv. liturgii a po molebene k pre
svätej Bohorodičkw o. biskup
Milan zasvätil modlitbou farnosť,
rodiny, mládež i všetkých pod
ochranu Panny Márie.
Liturgie, molebeny, modlitby
sv. ruženca a spev nábožen
ských piesní prebiehali za
účasti pozvaných kňazov z
blízkych farností aj počas ďal
ších dní až do 11. marca.
Svojimi prosbami a peknými
piesňami počas sv. liturgií pri
spela k bohatým duchovným zá
žitkom aj mládež našej farnosti.
Ing. STÁNKOVÁ
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KRESTANSKA HUDBA

Festival kresťanských zborov a skupín LUMEN 95
Dnešný človek je často poznačený cho
robami modernej civilizácie či už v rodine,
na ulici ale najmä cez masmédia. Prost
redníctvom nich sa valí m nožstvo inform á
cií, ktorých obsah je často negatívny.
Vďaka tomu človek pom aly zabúda milo
vať a sám prestáva byt' milovaný. Navyše
je veľmi citlivý na svoje práva a slobodu,
hoci si neuvedomujeme, ako si po nich
šliape. Toto je realita, ktorá nás vyzýva,
aby sme sa snažili osloviť mladých ľudí
piesňou, hudbou a slovom a takto im
mohli vliať aspoň kúsok nádeje, ktorá tak
chýba dnešnej dobe.
Usilujeme sa nájsť v každom človeku to,
čo je v ňom pozitívne a na tom_ chceme
začať stavať spoločné dobro. Často sa
stretávame v našich m asm édiach s hud
bou, ktorá je, žiaľ, často svojím vnútrom
negatívna. Táto hudba aj so svojimi idolmi
sa stáva vzorom pre mnohých mladých
ľudí bez kritérií. Zisťujeme, že kresťanská
hudba vôbec nie je zastúpená v našich
masmédiach. Príčinou toho sú aj pred
sudky mnohých ľudí, ktorí chápu kresťan
skú hudbu ako niečo nemoderné a
vyhradené pre chrám y a staršiu generá
ciu. Ale zabúda sa, že súčasná kresťan
ské hudba sa môže rozdeliť na liturgickú,
chrámovú, mládežnícku a koncertnú.
Preto aj takouto festivalovou formou
chceme osloviť mnohých mladých ľudí a
vzbudiť v nich záujem o kresťanskú hud
bu, v ktorej prevláda štýlová rôznorodosť

S Mons. ThDr. Jánom Semanom
sme sa poznali už ako stredoškoláci.
Patril k najlepším žiakom michalovského
gymnázia, kde dochádzal denne bicyk
lom alebo vlakom z rodných Trhovíšť. Od
svojich rodičov dostal dobrú kresťanskú
výchovu a tá ho viedla krok za krokom až
k oltáru.
Po maturitných skúškach odišiel na
bohoslovecké štúdiá do Užhorodu, kde
sme sa po čase opäť stretli - ja prvoro
čiak, on štvrtoročiak. V tom čase v Užho
rode okrem domácich Rusínov, Slo
vákov, Maďarov a Rumunov študovali aj
bohoslovci z USA, ktorým sme hovorili
Amerikanci. Spomínam si, že raz v roku
pred komisiou - niekedy aj za účasti bis
kupa - bohoslovci praktizovali kázne.
Tam som počul kázať po prvýkrát po
slovensky aj bohoslovca Jána Semana.

Po okupácii Užhorodu nás vyslali
študovať do Olomouca, ale po okupácii
Čiech a Moravy sme sa vrátili domov
a po mnohých ťažkostiach sme ukončili
semester v Užhorode a po prázdninách
pokračovali v štúdiu v Prešove. Písal sa
rok 1939.

od pop - music, funku, rocku, spirituálu,
country, folku, rapu a pod.
Odmenou snaženia mladých umelcov
za ich kultúrny, ale najmä duchovný prí
nos pre diváka, bude vaša účasť, potlesk
a spokojnosť. Veríme, že táto aktivita na
pomôže k zvýšeniu kvality kresťanskej
hudby na Slovensku, osloví mnohých
mladých a pomôže im získať si pozitívny
vzťah k ľuďom a spoločnosti.

Ciele festivalu Lumen 95
- Radosť zo života prejaviť a šíriť pies
ňou, hudbou a slovom
- Rozvíjať tvorivé myslenie a dať možnosť
mladým talentom vyjadriť svoje cítenie
navonok
- Dať dobrý príklad realizácie v oblasti
hudby pre novovznikajúce spoločen
stvá a pre skryté tajomstvá svojich ro
vesníkov
- Podporiť vzťah mladých ku kultúre
- Vzbudiť presvedčenie v mladých ľu
ďoch, že majú schopnosti, ktoré sú pot
rebné pre spoločné dobro nás všetkých
- Napomôcť rozšíreniu modernej kres
ťanskej hudby na Slovensku
- Ukázať mladým jeden zo spôsobov,
ako správne využiť voľný čas, keďže
príčinou rastúcej kriminality mladých je
často jeho nesprávne napĺňanie
Pozývame Vás na 3. ročník festivalu
kresťanských zborov a skupín LUMEN 95,
ktorý organizuje Združenie dospievajúcej
mládeže (DOM) okresné stredisko Trna
va a Košice-mesto, Trnava v spolupráci s

Bohoslovec Ján Seman bol na kňaza
vysvätený 10. augusta 1941. Hneď bol
ustanovený do Rakovca nad Ondavou,
kde pôsobil celý svoj kňazský život, spo
čiatku ako kaplán a od roku 1968 ako
správca farnosti. Výnimku tvorili roky
1950-68, keď po smutneznámom pre
šovskom "P" sobore 28. apríla 1950
gréckokatolícki kňazi mali iba dve mož
nosti - prestúpiť na pravoslávie alebo
vystaviť sa perzekúcii, čo znamenalo vä
zenie, pracovné tábory, deportácie. Rakovský kaplán a jeho principál o. Anton
Tink, generálny vikár mukačevskej eparchie na Slovensku, nepodľahli nátlakom
a deportovali ich na Ostravsko.
Po dlhom čase sme sa zišli v Koši
ciach, kde sme pracovali v občian
skych zamestnaniach. Stretávali sme
sa, radili a najmä vzájomne sa p o 
vzbudzovali. Pevne veril, že príde čas,
ke ď budeme m ôcť opäť pôsobiť m edzi
našim i veriacimi. Po osemnástich ro
koch sa jeho predpovede splnili a za
čali sme spolupracovať p ri presa
dzovaní práv našej cirkvi počas znovuzrodzovania je j farností. O. Ján Seman

regionálnym kultúrnym strediskom Trna
va a s kresťanskými mládežníckymi hnutiami.
Festival sa uskutoční v dňoch 19. - 20.
mája 1995 v Trnave Na Kopánke, v prie
storoch saleziánskeho mládežníckeho
strediska, Ulica Jána Hlúbika 19.

Program festivalu 19. - 20.5.1995
Piatok:

16.00
17.00
18.30
23.00
7.00

-

prezentácia
sv. omša
festivalové vystúpenia
modlitba Taizé
Sobota:
raňajky+modlitby v sku
pinách
9.00 - festivalové vystúpenia
12.00 - sv. omša
13.00 - obed
14.30 - festivalové vystúpe
nia
21.00 - záver festivalu
Lumen 95
Festival je nesúťažné stretnutie kresťan
ských mládežníckych a detských zborov,
sólistov a hudobných skupín bez vyme
dzenia žánru. V programe môžete pred
staviť Vaše názory, zážitky viery, veselé i
vážne scénky. Dávame prednosť vlastnej
tvorbe. Žiadame, aby jednotlivé vystúpe
nia nepresahovali 20 minút. Prihlášku a
program Vášho vystúpenia pošlite do 10.
apríla 1995 na adresu:
Festival kresťanských zborov a skupín
LUMEN 95 Z - DOM, Emil Mucha, Na
Kalvárii 23, 040 01 Košice

sa stal správcom farnosti v Rakovci
nad Ondavou a v rokoch 1970-1973
bol riaditeľom biskupskej kancelárie v
Prešove.
Počas svojej dušpastierskej práce sa
o. Ján Seman venoval aj ďalej štúdiu
teológie, čoho výsledkom bolo získanie
titulu doktora posvätnej teológie. Stal sa
uznávaným znalcom cirkevného práva a
v rokoch 1972-1990 bol konzultorom pre
revíziu východného cirkevného práva v
Ríme. Popritom stačil písať do novín a
časopisov a pracovať vo výbore nášho
Spolku sv. Cyrila a Metoda.
O. Ján Seman bol celý svoj život
tichý a pokorný srdcom. Stvoriteľ si ho
pozval k sebe v kmeťovskom veku dva
mesiace a desať dní po dovŕšeníživotnej
osemdesiatky. Každého, kto poznal toh
to vzácneho, horlivého a vzdelaného
kňaza, prosím, aby s bolesťou v srdci
sklonil svoju hlavu a zosnulého odporú
čal v modlitbách do Božieho milosrden
stva.
Blažený pokoj a večná pamiatka!

O.
Jozef KNEŽO, arcideka
predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda

LITURGICKY KALENDÁRA
____ _________________________________________________________

V roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B".
Vo všedný deň sa číta prvé čítanie (s nepárnym číslom)
Menlivé časti vo veľkonočnom - svetlom
týždni, okrem prokimena a čítaní sú ako na
velkonočnú nedel’u. Liturgická farba je biela.

17. apríl, veľkonočný - svetlý
pondelok, prikázaný sviatok,
Šimon Perzský, biskup a mučeník

Sláva i teraz pred prepustením sa spieva
Kristus slávne vstal z mŕtvych.

23. apríl, Nedeľa o Tomášovi,
sv. Juraj, veľkomučeník

18. apríl, veľkonočný - svetlý uto
rok, Ján Dakapolita, vyznávač

Antifóny: nedeľné. Tropare: Hoci bol
hrob. Dobrý boj si bojoval. Sláva. Zvedavou
pravicou. I teraz. Boh ťa obdaril. Prokimeny:
Veľký je náš Pán. Spravodlivý sa teší. Sk 4,
32-35, Apoštoli veľkou silou vydávali sve
dectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša. Sk 12,
l-3.5-8a 11, Mk 16, 9-15, Boli smutní a
plakali. Jn 15, 18-21, Spevy na prij.: Chváľ,
Jeruzalem, Vo večnej pamäti.

Prokimen: Velebí duša moja. Sk 5, 3435.38-42, Ak je toto dielo od ľudí, rozpadne
sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť
rozvrátiť. Lk 24, 13-16.28-35, V ten deň išli
dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy.

Z menlivých častí sa vynechávajú zložky
k úcte sv. Juraja. Ostatné okrem čítaní, ako
v nedeľu.

19. apríl, veľkonočná - svetlá
streda, Ján Pustovník, úctyhodný

24. apríl, pondelok, Sáva Stratilat,
mučeník

Prokimen: Pánovo slovo. Sk 4, 13-20, My
nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a
počuli. Jn 21, 1-6. 11-14, Ježiš sa znova
zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori.

Sk 1,3-5, Vy budete o niekoľko dní pokrs
tení Duchom Svätým. Jn 20, 1-10, Peter a
ten druhý učenik sa zobrali a išli k hrobu.

Prokimen: Po celej zemi. Sk 5,27-33, Bo
ha treba viac poslúchať ako ľudí. Mk 16,1-8,
Vstal z mŕtvych. Sprievod okolo chrámu.
Myrovanie.

20. apríl, veľkonočný - svetlý
štvrtok, Teodor Trichin, úctyhodný
Prokimen: Nech z mojich úst. Sk 5, 1721.24-26, Položili na apoštolov ruky a vrhli
ich do mestského väzenia. Jn 21, 15-19, To
povedal, aby naznačil, akou smrťou (Peter)
oslávi Boha.

21. apríl, velkonočný - svetlý piatok,
Január, biskup, mučeník
Prokimen: Pánova chvála. Sk 14, 5-9, Po
čúval Pavla hovoriť a on sa naňho zahľadel.
Lk 24, 1-7, Kameň našli odvalený, vošli
dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.

22.
apríl,
veľkonočná - svetlá sobota,
Teodor Sykeota, úctyhodný
Prokimen: Chváľte Pána. Sk 15,7-11, Dal im
Ducha Svätého ako nám. Mk 16, 15-18, Kto
uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto
neuverí, bude odsúdený. Od nedele o Tomášo
vi do ukončenia velkonočného obdobia (streda
pred Nanebovstúpením Pána) na sv. liturgii
počas týždňa platia tieto liturgické predpisy:
1.) Po úvodnom požehnaní Zvelebujme
kráľovstvo... raz kňaz a 2x ľud spieva velko
nočný tropar.
2.) Antifóny: nedeľné.
3.) Vchod: Poďme...ktorý si zmŕtvychvstal.
4.) Tropare, kondáky, prokimen a spev na
prijímanie z predchádzajúcej nedele.
5.) Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel
zvestoval. Osvieť sa.
6.) Namiesto: Požehnaný, ktorý prichádza
Videli sme, Nech sa naplnia, Nech je meno

Týždeň po Nedeli o Tomášovi

25. apríl, utorok, Marek, apoštol a
evanjelista, záv. spomienka
Tropare: Hoci bol hrob. Svätý evanjelista
Marek. Sláva. Z nebies si prijal. I teraz. Zveda
vou pravicou. Prokimeny: Velký je náš Pán.
Po celej zemi. 1 Pet. 5, 5b-11, Buďte triezvi a
bdejte. Mk 6, 7-13, Ježiš zvolal Dvanástich a
začal ich posielať po dvoch. Ostatné časti po
riadkom velkonočného obdobia.
26. apríl, streda, Bažil Amazský,

biskup a mučeník
Sk 2, 29-31, 37-41. Jn 5, 17-21, Môj Otec
pracuje doteraz, aj ja pracujem.
27. apríl, štvrtok, Simeon,

biskup a mučeník
Sk 4, 1-4, Zazlievali im, že učia ľud a
ohlasujú zmŕtvychvstanie o Ježišovi. Jn 5,
24-30, Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení
pre život.
28 . apríl, piatok,
Jason a Sozipater, apoštoli
Sk 5, 1-5, Neluhal si ľuďom, ale Bohu. Jn
5,39-47, Keby ste verili Mojžišovi, verili by
ste aj mne, lebo on o mne písal.
29 . apríl, sobota, Kyzickí mučeníci
Sk 6, 8-11.7, 55-58, Neboli schopní čeliť
múdrosti a Duchu, ktorý hovoril. Jn 6, 2634, Nie Mojžiš nám dal chlieb z neba, ale
môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.
30. apríl, Nedeľa o myronosičkách,

Jakub, apoštol
Radový hlas je druhý, ev. na utiemi je
tretie. Antifóny: nedeľné. Tropare: Keď si

zostúpil. Svätý apoštol Jakub. Sláva kondák.
Keď si počul hlas Boží. I teraz, kondák.
Kriste, Bože, prikázal si ženám. Prokimeny:
Spas svoj ľud. Poďte, plesajme v Pánovi. 1
Pet 1, 17-21, Žite v bázni počas svojho po
bytu na zemi. 2 Kor 4, 7-10, Lk 5, 1-11,
Tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie
slovo. Mt 28,1-8, Spev na prij.: Telo Kristo
vo. Poďte plesajme.

Týždeň po Nedeli o myronosičkách
1. máj, pondelok, Jeremiáš, prorok
Antifóny: nedeľné. Tropare: Keď si zos
túpil. Ctihodný Jozef. Anjel pri hrobe. Slá
va Kondák: Kriste Bože, prikázal si. I
teraz. Až do hrobu. Prokimen: Spas ľud
svoj. Sk 7, 59-60.8, 1-4, Tí, čo sa rozpŕch
li, chodili a hlásali Slovo. Jn 15, 18-27,
Keď príde Tešiteľ, ktorého Vám ja pošlem
od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od
Otca, On o mne vydá svedectvo. Spev na
prij.: Telo Kristovo.

2. máj, utorok,
Atanáz Veľký, biskup
Menlivé časti, okrem čítaní, ako 1. mája,
do soboty (6. mája) vrátane. Sk 8, 9-13.
Všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po kra
joch Judey a Samárie. Jn 6, 35-40, Aj ste ma
videli, a neveríte.

3. máj, streda, Teodóz Pečerský,
úctyhodný
Sk 8, 18-25, Oni ta zašli a modlili sa za
nich, aby dostali Ducha Svätého. Jn 6, 4147, Židia na Ježiša šomrali.
4 . máj, štvrtok, Pelagia, mučenica
Sk 8, 26-39, Tu povedal Duch Filipovi:
Choď a pridaj sa k tamtomu vozu. Jn 6,
56-64, Duch oživuje, telo nič neosoží.
5 . máj, piatok, Irena, mučenica
Sk 9, 1-8, Šavol ešte stále dychtil po hroz
bách a zabíjam Pánových učeníkov. Jn 6,
66-71, Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov
opustili a viac s ním nechodili.

6. máj, sobota, Jób Spravodlivý
Sk 9, 10-18, Tu vstal a dal sa pokrstiť. Jn
4, 47-54, On uveril Ježišovmu slovu a šiel.
7 . máj, Nedeľa o uzdravení
chorého, Zjavenie sv. kríža
v Jeruzaleme
Radový hlas je tretí, ev. na utiemi je štvrté.
Antifóny: nedeľné. Tropar: Veseľte sa, nebe
sá. Sláva. Kondák: Pane, svojim božským. I
teraz. Až do hrobu. Prokimen: Nech je milo
srdenstvo. Sk 9, 36-42, Tabita, vstaň. Lk 5,
17-26, Dnes sme videli obdivuhodné veci.
Spev na prij.: Kto je moje telo.
Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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Otázky:
15. Kedy zostúpil Duch Svätý na
apoštolov a v ktorej kapitole Skutkov
apoštolov sa o tom hovorí.
16. Napíšte aspoň 3 názvy hudob
ných nástrojov, o ktorých nachádza
me zmienku v Starom zákone

(K u p ó n 8/1 9 9 5 )

AUTO
T O T O flM RKET
CRfOPIf
na Slovensku zameraný
na populizátiu motorizmu, kúpu, predaj
a sprostredkovanie predaja áut,
motocyklov a iných dopravných prostriedkov
náhradných dielov, príslušenstva a autodoplnkov.

UVEREJNÍME
fotografiu Vášho auta a iného
dopravného prostriedku, určeného na predaj
za vefmi 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 zaujímavosti cestovných kanceláriách;
kvízy a krížovky o zaujímavé ceny.

PONÚKAME
najlacnejšiu inzerciu - čiernobielu a farebnú.
AUTO - TO TO - fllARKCT
v novinových stánkoch,
na vybraných benzínových čerpadlách
a v predajniach autosúčiastok
informácie: 095/427 101

NOVE STVORENIE
Spasiteľovo vzkriesenie nie je len
jednou z mnohých významných his
torických udalostí, ale je odhalením
našej pravdy z druhej, neviditeľnej
strany. Prináša úžasnú správu o tom,
že najväčší problém ľudstva, ktorý
presahuje do večnosti, do tajomné
ho druhého sveta - má riešenie plné
svetla, života, krásy a lásky.
Kristus zaujím a miesto v dejinách
vesmíru ako ten, skrze ktorého, s
ktorým a v ktorom sa naplňuje ko
nečný cieľ stvorenia.
Konečným cieľom celého stvore
nia je divinizácia - prebožstvenie
stvoreného človeka.
Najväčším Božím zámerom a po
sledným cieľom stvorenia je nové
ľudstvo, ktoré po premene a po no
vom narodení sa bude mať účasť na
osobnom živote Boha.
Kristus, ako pravý človek, zjedno
tený s pravým Bohom, je kmeňom,
do ktorého majú byt zaštepené rato
lesti nového spoločenstva a nového

života. On je jediný živý, je životom
vôbec a jedine On dáva život.
Na zm ŕvychvstalého
Spasiteľa
orientujm e sm er nášho srdca a sta
rostlivo cfodržujme toto smerovanie.
Lebo z hĺbky srdca vychádza dobro
aj zlo. V prípadoch, keď nie sme v
srdci rozhodnutí pre dobro, našu vá
havosť môže využiť duch zla, ktorý
čaká pred dveram i duše.
Tak, ako sa usporadúvajú pri fyzi
kálnom pokuse železné piliny podľa
siločiar m agnetického poľa - podob
ne sa naše slová, skutky a životné
okolnosti odvíjajú od našich najvnú
tornejších myšlienok, od hĺbky viery
a od intenzity lásky.
O chotne a slobodne prijm im e po
zvanie k aktívnej a múdrej spoluprá
ci pre naplnenie nádeje nového
stvorenia, ku ktorém u sm e povolaní.
Slávme v týchto dňoch velkonoč
nú liturgiu s vedomím , že ňou začle
ňujem e tento rok do dejín vykú
penia.
M. STANISLAV

- čoú&fičd a
Podobne ako v iných krajinách Európy,
aj na Slovensku začína vychádzať časo
pis o duchovnej hudbe. Časopis je za
meraný na klasickú duchovnú hudbu,
liturgickú hudbu a na kresťanskú hudbu
mladých.^ Súčasťou časopisu je notová
príloha. Časopis ADOREMUS chce byť
pomocníkom a sprievodcom pre orga

¿ccdáe

nistov, dirigentov a spevákov chrámo
vých zborov, kresťanské hudobné skupi
ny, skladateľov, ako i pre ďalších milov
níkov duchovnej hudby. Nulté číslo časo
pisu si môžete objednať na adrese:
ADO REM U S
Hlavná 1221
952 01 Vráble

Cestovná k a n c el á r ia GALATOUR
Dom k u l t ú r y o d b o r o v , 0 8 0 0 1 P r e š o v
Benátky - Rím - Assisi - San Marino
3 0 .4 .- 5.5.
1 8 .6 .-2 3 .6 .
1 0 .9 .-1 5 .9 .
cena: 34 50 ,-Sk
1 6 .-2 2 .7 .
1 7 .9 .-2 3 .9 .
23. 7. - 29. 7.
cena: 4200,- Sk
Benátky - Janov - Avignon - Lurdy Fatima - Barcelona - Montserrat - Turín
8. 6 .-1 8 . 6.
6. 7 .-1 6 . 7.
1 0 .6 .-2 0 .8 .
1 0 .9 .-2 0 .9 .
cena: 6380,-Sk

Benátky - Lurdy - Turín
1 8 .-2 3 .5 .
cena: 3 7 00 ,-Sk
17. - 22. 8.
cena: 4400,- Sk
Benátky - Janov - Monaco - Monte
Carlo - Avignon - Lurdy - Nevers - Ženeva
19. - 27. 7. 1995
cena: 5800, - Sk
Pri kolektíve sa poskytuje zľava. Nástup
na zájazd je možný po trase Prešov Bratislava.
informácie podáme na tel. čísle:
091/734251,713101 fax

Chcete pomôcť charite?
Využite služby v našej práčovni.
Slobodní, o sam elí d ô c h o d c o v ia ,
d ajte si o praf vašu posteľnú aj inú
bielizeň za veľmi výho d ných p o d 
m ienok.
Pomôžte sebe aj nám .
adresa:
Slovenská katolícka charita
Jarková 79, 08001 Prešov

Program riadneho valného zhromaždenia
Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
Ako sme už oznámili, riadne valné zhromaždenie Spolku sv. Cyrila a Metoda
bude v sobotu, 29. apríla 1995 v Michalovciach s týmto programom:
28. apríla (piatok) -18 .0 0 h - vo farskom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky
Akadémia na počesť sv. Cyrila a Metoda

Účinkuje Zbor biskupa Pavla P. Gojdiča Vranov n/Topľou
29. apríla (sobota) - 9.00 h - vo farskom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky
Arcipastierska koncelebrovaná sv. liturgia - slúži sídelný prešovský biskup
Mons. Ján Hirka
11.00 h - v mestskom kultúrnom stredisku (Nám. osloboditeľov)

m
G ré cko ka to lícky
d vojtýždenník

08001 P R E Š O V
tel.:091/723783
Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice, č. j. 2542-PTTM-93, zo dňa 8.9.1993

Riadne valné zhromaždenie
Zhodnotenie činnosti - zmeny v Stanovách - pozdravy hostí - diskusia volby nového výboru
Prosíme našich členov, aby mali za povinnosť zúčastniť sa tohto významného
rokovania a tým podporili programové ciele nášho cyrilometodského spolkového
hnutia.
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda

