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Zavše j e v duši prepodivn é chvenie
ako zo strún
zázračných husiu
Podlomený kľakám na obe kolená.
Pokoja p ozb a ven é
motýlie krídla
zaťaíené dusným ovzduším .
Mária, vzývam e Tvojho Syna!
Zavše v nás p rep o d ivn é chvenie,
pred zlobou sveta rozbúšené srdce K modlitbe ruky spínam :
Vypočuj, Pane,
hlas rozlám aných h u slí akordy prosby
do neba volajúce.
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Marta Brestovanská, Toronto: Presvätá Bohorodička

Raduj sa, Matka baránka a pastiera!
Raduj sa, košiar duchovných ovečiek!
Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov!
Raduj sa, lebo brány raja otváraš!

Raduj sa, podobná ústam apoštolov,
čo neúnavne hovoria!
Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera!
Raduj sa, našej viery pevná opora!

Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje!

Raduj sa, jasné poznanie ľúbosti!

Raduj sa, lebo pozemšťania

Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie!

s nebešťanmi plesajú!

Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli!

Z O B SA H U

Spevácky zbor pri gréckokatolíckom Chráme Uspenia Presvätej Bohorodičky v Drienove už
piaty rok úspešne vedie učiteľ Mirón Stašiuk z Lemešian /prvý zľava/. Členovia zboru radi
účinkujú pri bohoslužbách a aj pri iných príležitostiach.

Sú vôkol m ňa stokrásne kvety:
no Ty si najkrajšia sfokráska,
sú vôkol m ňa stokrásne svety:
m ôj svet si Ty a Tvoja láska.
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sl st° le so mnou> v mraze, blate
m ám f a ja k učebnicu živú,
m ám v o čiach srdce Tvoje zlaté,
m á m v h la ve Tvoju hlavu sivú.
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Kým budem žiť, budeš živá,
si m o ja verná, dobrá víla...
In ý sa možno inak díva

>

n a Teba, m a m a m o ja , m ilá.

Bozkávam ruku, hold Ti vzdávam:
za život m ôj a mojich detí,
a každ ej m am e kvet svoj d ávam Máriu m atku - vzor obety.

Prinášať denne ovocie
vykúpenia
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Biskup ThDr. Bažil Hopko náš "väzeň v Pánovi"
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45 rokov od likvidácie
gréckokatolíckej cirkvi
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Atanáz z Alexandrie
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Petícia
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Ako sme sa našli
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Z vašich listov
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Vysviacka a inštalácia
nového pittsburgského
metropolitného arcibiskupa

10

Dôstojná spomienková
slávnosť v Strážskom

11

Postriženie bohoslovcom
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Stretnutia mladých a otcami
biskupmi v Prešove
a v Spišskej Novej Vsi
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Z činnosti Spolku sv. Cyrila
a Metoda

14

Liturgický kalendár

15

Kritériá pre prijímacie skúšky
na Cirkevné gymnázium
v Trebišove
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Ôsme číslo Slova má mať správny
dátum 16.4.1995. Za chybu sa čita
teľom ospravedlňujem e.
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ne po celý tvoj život, aký nekonečný počet
hriechov ti odpustil, a to nie raz, dvakrát, ale
nespočetnekrát, aké množstvo prirodzených
darov ti bolo dané, od zdravia tela až po
vzduch, až po kvapku vody.
Mimovoľne ťa to núti k chvále, keď vidíš
s obdivom nekonečnú mnohotvámosť
stvorenia na zemi, v ríši zvierat, v ríši
rastlín a minerálov. Aký múdry pokyn je
vo všetkom, vo veľkom i v malom! Mimo
voľne teda chváliš Boha a hovoríš: "Podi
vuhodné sú tvoje diela, Pane, všetko si
j
stvoril v múdrosti" /Ž 104,24/. Chvála te
| be, Pane, ktorý si to všetko stvoril.

Duša sa vznáša mimivofne k chvále, keď
sa pozrieš na hviezdnu oblohu. A ešte viac
býva strhnutá k chvále, keď sa pozeráš na
hviezdy, ktoré stvoril Boh a predstavíš si
Božskú prozreteľnosť voči Ľuďom, ako Boh
ľudí nekonečne miluje a stará sa o ich večnú
blaženosť, keď neušetril svojho jednorodeného Syna, aby nás zachránil a dal nám v
nebeskom kráľovstve pokoj.
Musíme Boha chváliť, keď pomyslíme na
to, že človek bol stvorený z ničoho, že je od
počiatku sveta určený k večnej blaženosti,
celkom zdarma a nie podľa zásluhy. Keď
myslíš na to, akú milosť ti dal Boh k záchra- I

(Pripravili o. baziliáni)

Sadzba a tlač:
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Podávanie novinových zásielok povo
lené Východoslovenským riaditeľ
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PRINÁŠA DENNE OVOCIE VYKÚPENIA
Anglický filozof Dávid Humme povedal
na jednom stretnutí: "Priatelia, nie je isté, či
zajtra vyjde slnko!" Všetci sa tomu čudovali
a žiadali vysvetlenie. On pokračoval: "To, čo
bolo v minulosti, nie je isté, že bude aj v
budúcnosti. Neviem, či zajtra výjde slnko
mne, vám..."
Človek si už na všetko zvykol, že to tak
má byť a práve to nás blokuje. Najväčším
nepriateľom je pre nás hriech, v ktorom žije
me a sme si vedomí, že takto máme každo
denne žiť, napokon ochorieť a zomrieť. Je to
iba zlozvyk, ktorý je u mnohých samozrej
mosťou, že iného a krajšieho života niet. Ale
keď teraz Ježiš Kristus hovorí, že "kto uverí,
bude mať život večný", zdá sa nám to možno
čudné, lebo človek sa už od prirodzenosti
akosi bráni vždy niečomu novému. L. Paster
povedal: "Nevieme a nepoznáme ešte vôbec
nič, neprenikli sme do podstaty hmoty".
Skromnosť a pokora je základ, ak niekto
chce niečo dosiahnuť. Každý z nás, kto chcel
niečo nové presadiť vo svojom živote, zažil
veľa sklamaní. Či už išlo o nejaký objav alebo
novú vec. Veľký astronóm Karagon tvrdil, že
je možné sa dorozumieť po drôte elektrickým
telegrafom. Francúzska akadémia vied sa
mu posmievala, že je to hlúposť. Benjamín
Franklin povedal, že je možné usmerniť bles
ky a za to dostal nevkusnú nadávku. Tomáš
Grayon mal dostať zvieraciu kazajku za to,
že dal plán na zhotovenie železničných dráh
- koľajníc. Gallovaniho nazývali učiteľom
čias, pretože objavil galvanickú elektrinu.
Napoleon povedal o fultanovi, ktorý prvý zo
strojil parnú loď: "Veď to je blázon, on chce,
aby lode boli poháňané parou do Anglicka?!"
Ale po čase si museli oni priznať, že môže
byť i niečo inak než po starom. Takže aj
takíto objavitelia si museli od ľudí vytrpieť
rôzne nadávky. My, veriaci, sme vedci, ak
sme sa rozhodli pre Ježiša Krista. Rozhodli
sme sa pátrať po tom najväčšom tajomstve
života, akým sú otázky večnosti, poznania
seba samého a ľudskej duše. A tu je nám

celý svet nepriateľský so svojimi mravmi,
ideológiami, svetonázormi. Proti prvým kres
ťanom bol celý politický svet, rímska moc, a
oni nemali vôbec žiadnu zbraň iba Ducha
Svätého. A to je tá najväčšia zbraň kresťa
nov. Najprv musíme všetci poznať Ježiša
Krista, ak chceme, aby i s nami Svätý Duch
robil rôzne divy. Musíme mu uveriť. Neveriť v
Neho a Jeho učenie je najväčším hriechom.
Je najväčšou krádežou, akú môžeme urobiť
pre seba, keď nepočúvame slová Ježiša,
ktorý hovorí: "Kto vo mňa verí, bude robiť
ešte väčšie veci ako ja konám. Kto verí,
nebude odsúdený, ale zachránený".
Čo je vlastne viera? Nemci hovoria "gla
uben", čiže uveriť Krista - zasnúbiť sa. Milo
vať za každých okolností, nie iba kedy nám
to vyhovuje, ale hľadať pravdu vždy. Lebo
kto nemiluje za každých okolností, nemiluje
vôbec a kto nehľadá pravdu vždy, nahľadá ju
nikdy. Čiže sme teda v kresťanskom živote
povinní si tieto čnosti plniť svedomite. Vôbec
to nemusí v našom živote ísť smutne, tragic
ky, v neistote, strachu, v ktorom žijeme a
podlomujeme si svoju psychiku. Nie sú prav
divé reči z minulosti, keď ktosi tvrdil, že keď
človek zomrie, až kdesi "hore" sa rozhodne
o jeho duši, či pôjde do neba, alebo bude
zatratená. Nie! Pán Ježiš nám to povedal
jasne: "Kto uverí, bude zachránený a tí, čo
uveria, budú sprevádzať tieto znamenia..."
To je nová éra, ktorá mala prísť do našej
duše. Je to vlasť, ktorá je v našom vnútri. K
tomu sme vlastne povolaní a máme sa k
tomu uberať. Máme viac času než lotor na
kríži, ktorý v poslednej chvíli sa spamätal:
"Pane, spomeň si na mňa, keď budeš vo
svojom kráľovstve".
Aj my, keď veríme v Ježiša Krista a več
ný život, túto vetu "Ešte dnes budeš so mnou
v raji", musíme mať vždy v podvedomí a
opakovať si ju, hoci čo by sa s nami v živote
udialo. Táto veta má pre nás býť silným "eli
xírom", keď nám už všetko v živote zlyhalo a

Ilustračná snímka

nevieme nájsť pokoj, šťastie, treba sa oprieť
o autoritu Ježiša Krista. Keď máme v živote
bočné úmysly, ťažko je nám sa sústrediť na
"živý prameň". Tie slová "Poďku mne" musí
me počuť, cítiť a brať veľmi vážne - celé, lebo
polovičatá liečba nepomôže. Ježiš nás oslo
vuje zvnútra tak, ako volal a oslovoval apoš
tolov, smerom k Bohu. Aby sme žili plný život
a nie živorili.
Všetko musíme dať na lásku. Istý kňaz
hovoril takýto príbeh. Mal som možnosť vi
dieť, ako sa slávny brazílsky futbalista Pelé
lúčil so svojou kariérou. V poslednom zápa
se dal ešte tri góly a nasledovali velké ová
cie. Potom prišiel k mikrofónu a povedal:
"Viete, všetky tie víťazstva, góly a slávu, čo
som mal, to v živote nestojí za nič, keby v
ňom nebola láska. A ja som sa snažil tu lásku
všade vôkol seba šíriť, a toto si cením naj
viac. A preto prosím celý štadión, aby so
mnou opakoval trikrát slovo "LÁSKA"..." Ce
lý štadión zaburácal: Láska, láska, láska! A
vtedy mi bolo do plaču hovorí kňaz. Prišla mi
na um myšlienka, že keď ja ľuďom hovorím
o láske, myslia si, že je to moje zamestnanie.
Ale keď to pochopil tento futbalista, že toto je
zmyslom ľudského života, azda tomu ľudia
viac uveria! Lebo keď láska klesá medzi ľuď
mi, klesá aj múdrosť i rozum, prichádza tu
posť a všetko ide dolu kopcom.
Niet radosti - lebo sa zle správame. Do
kedy sa nerozhodneme pre lásku, budeme
trpieť, budeme bití ako ten izraelský národ,
ktorý išiel a musel ísť do babylonského a
asýrskeho zajatia, do Egypta, musel byť pre
nasledovaný, dokedy sa nedostal až do za
snúbenej zeme, aby uveril. No bol trestaný
cestou cez púšť. Lebo to všetko riadi Boh a
nie nejaký vladár. Preto sa musíme čím skôr
rozhodnúť pre pravú lásku! Boh nás posiela
do zajatia a posiela nám svojho sluhu Nabuchonodozora, aby nás prevychoval a to staré
v nás zničil. Badajú to dnešní ľudia, ktorí sú
neveriaci, že čosi zvláštne sa deje. Svedčí o
tom aj americký film "Vyšetrovanie", ktorý
hovorí o Ježišovi Kristovi. Američania boli
presýtení svojím pozemským blahobytom,
biznisom a rôznymi svetskými mamonami,
upreli sa na osobnosť Ježiša Krista ako po
moc. Dej sa odohráva niekolko rokov po
životných Ježišových udalostiach a jeho
smrti. Rímsky cisár posiela do Palestíny
svojho vyšetrovateľa, aby zistil, ako je to
vlastne s Ježišom a čo za nepokoje sa tam
udiali.Tento človek sa usadil v Jeruzaleme a
pokračoval v procese. Vypytoval sa ľudí, aký
to bol človek, jeho priateľov i nepriateľov, ba
dokonca šiel i do Nazareta. Pochodil celý
kraj, kde Ježiš pôsobil, navštívil i farizejov, a
každý večer si robil poznámky o tejto udalos
ti. Napokon po dlhom vyšetrovaní zistil, že to
bol naozaj neobyčajný človek, dobrák, lekár,
prorok, skrátka "Boží Syn", ktorého boli
schopné ľudské srdcia zneuctiť, mučiť, vy
smiať a napokon vydať ho na smrť ukrižova
ním ako nejakého zločinca. Nakoniec sa
režisér tohto filmu pýta: "Kto je to človek?!
Kedy sa spamätá a bude činiť pokánie?! Veď
má pred sebou živý vzor učenia, všetkej
svätej múdrosti, filozofie, mravouky, psycho
lógie, morálky, práva, lásky a rôznych vše
stranných vied. Toto prevyšuje všetko
svetské učenie a iba z jeho jadra a základu
vznikli iné odborné učenia. Je skutočne už
najvyšší čas sa nad touto otázkou zamyslieť
a znásobiť vo svojom vnútri ovocie zmŕtvych
vstania Krista.
Miroslav PINDROCH
bohoslovec
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Biskup TŤiO r Bazfl Hopko
náá "väzeň v IPemovi"
Svojou vytrvalou vernosťou Svätej
stolici, veľkou láskou k ľuďom a svojou
horlivou pastoračnou prácou biskup
Bažil Hopko, pomocný prešovský bis
kup (1947 - 1976), bezpochyby dokázal,
že bol skutočne hodný svojej biskupskej
hodnosti. Ako biskup pretrpel prenasle
dovanie, väzenie a veľké ponižovanie
pre svoju katolícku vieru. Pretože statoč
ne trpel ako "väzeň v Pánovi" (Ef 4, 1),
zasluhuje si byť uznávaný ako náš vyzná
vač viery.
ThDr. Bažil Hopko sa narodil 21.
apríla 1904 v dedinke Hrabské, na okraji
hornatej oblasti Šariša, východné Sloven
sko.
Jeho rodičia, Bažil a Anna, rod. Petrenková, boli chudobnými roľníkmi, kto
rí nevlastnili žiadnu pôdu. Mal sotva
jeden rok, ked’jeho otca zasiahol blesk a
následkom toho zomrel. Keď dovŕšil štyri
roky, matka ho nechala pri rodine Petrenkových a odišla za chlebom do Spojených
štátov.
Biskup Hopko dosiahol základné i
stredoškolské vzdelanie v maďarských
školách a maturoval s vyznamenaním na
Evanjelickom gymnáziu v Prešove v r.
1923. Podporovaný svojou matkou z
Ameriky pokračoval vo vzdelávaní v
seminári v Prešove. Pani Hopková mala
v úmysle priviesť svojho syna do Spo
jených štátov, dúfajúc, že biskup Bažil
Takáč (1924-1948) ho vysvätí za kňaza
pre pittsburghskú eparchiu. Avšak jej sny
sa nikdy neuskutočnili.
Keď sa mladý Hopko pripravoval na
svoju cestu do cudziny, ochorel a musel
podstúpiť niekoľko operácií. Vo svojich
Pamätiach biskup Hopko píše: "Keď som
minul všetky svoje peniaze určené na ces
tu, na lekárov a nemocnice, vzdal som sa
nádeje, že opäť uvidím svoju matku. V
tom čase som si neuvedomoval, že to bola
svätá Božia vôľa, ktorá ma udržala v mo
jej rodnej zemi."
Svoje neočakávané uzdravenie pripi
suje "zázraku", ktorý bol výsledkom je
ho novény k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu. Sľubuje Ježišovi, že ak bu
de uzdravený, príjme kňazské svätenie v
celibáte. 3. februára 1929 bol vysvätený
biskupom Pavlom P. Gojdičom, OSBM,
na kňaza.
Po svojom vysvätení bol otec Hop
ko poverený vytvorením novej farnosti
v Prahe, hlavnom meste Českosloven
ska. V tomto období tam žilo mnoho
gréckokatolíkov, a to medzi vládnymi
činitelmi, vojakmi, študentami a robot

níkmi. Otec Hopko začal svoju misio
nársku prácu s veľkým zanietením a hor
livosťou. V krátkom čase získal krásny
Chrám sv. Klementa, ktorý sa odvtedy
stal duchovným centrom značného počtu
rusínskych veriacich, žijúcich v Čechách.
Tam sa tiež stretol so svojou matkou, kto
rá sa po 22 rokoch ťažkej práce v cudzine
vrátila do rodnej vlasti a k svojmu synovi

V roku 1946 začal Mons. Hopko vydá
vať Blahovistnik, poskytoval našim luďom
ročné almanachy, Kalendár Blahovistnika
a redigoval vydávanie duchovných kni
žočiek "Knihy Blahovistnika". Sám bol
autorom štyroch z týchto brožúr. Pred
vídajúc v Československu politický zvrat,
biskup Gojdič sa obrátil so žiadosťou na
Svätú stolicu a dostal pomocného biskupa

- kňazovi a stala sa jeho domácou. Vo
svojej pastoračnej práci o. Hopko preja
voval veľkú lásku chudobným ľuďom,
zvlášť nezamestnaným robotníkom a štu
dentom. Boli to roky ekonomickej krízy
a nepriatelia cirkvi sa rozličnými prostried
kami snažili získať našich ľudí do svo
jich organizácií. Ale všímavé oko otca
Hopká prekážalo ich zámerom. Zaslúžene
bol v roku 1936 odmenený titulom monsignor.

v osobe Mons. ThDr. Bažila Hopká. Bis
kupská vysviacka sa konala 11. mája
1947 v katedrále v Prešove. Takto sa
biskup Hopko stal pravou rukou biskupa
Gojdiča, ktorý už začal pripravovať svo
jich veriacich na hroziace uchopenie mo
ci komunistami, ku ktorému prišlo vo
februári 1948.
Komunistický režim okamžite začal
svoju protináboženskú propagandu a zá
kerne napádal gréckokatolícku cirkev.
Očakávalo sa to najhoršie. Nakoniec,
keď28. apríla 1950 násilne zlikvidoval
gréckokatolícku cirkev, biskupov Gojdi
ča a Hopku uväznili. Zo začiatku bisku
pa Hopku prehovárali, aby sa pripojil k
pravoslávnej cirkvi, ale on neustúpil. Ná
sledne sa rozhodli zatiahnuť ho do proce
su a obvinili ho z údajnej "rozvracačskej
činnosti".

Napriek svojmu bohatému programu sa
o. Hopkovi podarilo pokračovať vo svojom
teologickom formovaní na slávnej Karlo
vej univerzite. Posledný semester pre poli
tické zmeny absolvoval na Komenského
univerzite v Bratislave, kde v roku 1940
získal titul doktora teológie. V tom čase
už vyučoval v Eparchiálnom seminári na
Vysokej škole bohosloveckej v Prešove. Po
H. svetovej vojne bola Mons. Hopkovi bis
kupom Gojdičom zverená rusínska tlač.

Podľa Bvzantine Leaflet Series
,
Preložila ing. Ľudmila KRAJNAKOVÁ
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45 ROKOV 0 0 LIKVIDÁCIE
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI
V
týchto dňoch - 28. apríla - sme si ra vo veci uľahčenia prechodu gréckoka
pripomenuli 45. výročie od krutého prena
tolíkov na pravoslávie.
sledovania a likvidáciei Gréckokatolíckej
V rokoch 1948 - 49 dochádza k pravocirkvi na tzv. "Velkom prešovskom sobore
slavizácii gréckokatolíkov. Cieľom je do
• akcia P".
viesť
gréckokatolícku
cirkev
do
pravoslávnej cirkvi a to tiež bez ohľadu na
Prvý pokus o likvidáciu gréckokatolíkov
prostriedky. Bola zriadená cirkevná komi
vyvrcholil v roku 1946 likvidáciou v Haliči.
sia pri ÚV KSČ (A. Čepička, G. Bereš, J.
Haličská únia bola likvidovaná na sobore v
Feleman).
Lvove v dňoch 8.-10. marca 1946.
Exarcha si uvedomoval, že svojich ľu
Rostovský pravoslávny biskup (exardí musí mať priamo v prostredí, teda na
cha Jelevferij), ktorý sa zaslúžil o rozšíre
dedinách východného Slovenska - o.
nie a upevnenie pravoslávia na Ďalekom
Oleg - Vyšný Orlík, Dionýz llia - Humenné,
Východe, prichádza 19. apríla 1946 do
Michal Sucharzevský - Borov, zároveň L.
Prahy ako pražský a český arcibiskup.
Holdoš prisľúbil pomoc predstaviteľom
Jeho úlohou bolo "upevniť a rozšíriť pravo
československej pravoslávnej cirkvi na
slávie". Od začiatku svoju pozornosť za
ich požiadanie spolu s povereníkom vnút
meriava na východné Slovensko, kde
ra Dr. Okálim, ktorý skutočne dáva pokyn
prichádza 6. septembra 1946 ako hosť
národným výborom, aby jeho orgány na
budúceho slovenského pravoslávneho
východnom Slovensku nerobili prekážky
biskupstva. Odtiaľ smeruje do obce Ladopri prestupe na pravoslávie. V polovičke r.
mírová (Svidník), kde vykonal slávnostné
1949 i príslušníci SNB boli už na strane
bohoslužby pri príležitosti likvidácie brestpravoslávnej cirkvi.
skej a užhorodskej únie. Zároveň 12. sep
Vo februári 1950 zasadá cirkevná
tembra vysvätil "dočasný" pravoslávny
šestka ÚV KSČ, ktorej predsedom bol Dr.
chrám Alexandra Nevského v Prešove.
A. Čepička. Bolo rozhodnuté o zahájení
akcie - prestup gréckokatolíkov na pravo
Roky 1947 - 48 slávie. Ministrom pre veci cirkevné bol v
príprava na likvidáciu
tom čase Zdeňek Fierlinger, ktorý vydal
gréckokatolíkov
prvé inštrukcie: v rámci "P" (pravoslávie)
zlikvidovať biskupa gréckokatolíckej cirkvi
Roky 1947 -1948 sa niesli v znamení
v Prešove P. P. Gojdiča, OSBM.
vytvárania a upevňovania organizačných
štruktúr, výstavby zariadení pravosláv
Rok 1950nych na východnom Slovensku. V centre
nová
etapa likvidácie
pozornosti bola štruktúra a založenie pr
vého pravoslávneho biskupstva na Slo
V marci 1950 sa začala nová etapa
vensku ako Prešovsko - slovenské
likvidácie, pretože príslušní činitelia po
pravoslávne biskupstvo (eparchia).
chopili, že gréckokatolíkov pre pravoslá
vie získať nemôžu. Začali teda používať
25. apríla 1947 pri ďalšej návšteve
násilie. 5. marca bol ako prvý prevzatý
exarchu bola schválená ústava, ktorej
gréckokatolícky Chrám v Olšinkove a po
hlavné body boli: Prešov - sídlo budúceho
tom následovne 25. marca v Stakčíne,
pravoslávneho biskupstva a likvidácia
Jalovej, Vyšnej Jedľovej, 13. apríla košic
gréckokatolíkov - prechod na pravoslávie.
ký chrám, 16. apríla v Dubovej, Nižnom a
Zároveň bol zaslaný telegram predsedovi
Vyšnom Mirošove, Hutke, Polianke, VaradZboru povereníkov Gustávovi Husákovi,
ke, 28. apríla 1950 preberal osobne exarcha
predstaviteľom vlády, cirkevným hodnos
pravoslávnej cirkvi metropolita Jelevferij ka
tárom, že iba "pravoslávna cirkev je v pra
tedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove
vom slova zmysle cirkev slovanská,
spolu s rezidenciou gréckokatolíckeho bis
národná, o ktorej sa vie, že nikdy neupad
kupstva. Týmto dňom a rokom nastáva veľ
ne, že v jej duchovenstve a veriacich má
ký zlom pre celú Gréckokatolícku drkev v
národ a ľudovo - demokratický štát ver
Československu.
ných a poctivých pracovníkov v mieri a v
Vyvrcholením bol 28. apríl 1950, ke
boji najtvrdších a najstatočnejších bojov
dy na tzv. prešovskom velkom sobore (v
níkov". Čím viac sa akcia s gréckokatolíc
Čiernom orli) bola gréckokatolícka cir
kou cirkvou približovala, tým viac sa do
kev byrokratickým systémom násilne
plánu museli angažovať príslušné sloven
likvidovaná, so snahou pričlenenia k
ské politické a mocenské kruhy. Exarcha
pravoslávnej cirkvi za ťažký zločin "ver
v tomto zmysle častejšie navštevuje Bra
nosť Svätému Otcovi a katolíckej cirkvi”.
tislavu, kde rokuje s G. Husákom a L.
Novomeským. U Ladislava Holdoša ÚAV
Medzi 28. aprílom a 28. májom 1950
SNF žiada o pomoc na povereníctve vnút
pravoslávna cirkev zobrala všetky grécko
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katolícke chrámy. Ľuďmi milovaní biskupi
svätého života Peter Pavol Gojdič, OSBM
- sídelný biskup prešovský, a jeho pomoc
ný biskup Bažil Hopko boli vzápätí inter
novaní, súdení a odsúdení. Dňa 1 0 .-1 3 .
januára 1951 senát štátneho súdu v Bra
tislave vyniesol krutý a nespravodlivý roz
sudok, kde Petra Pavla Gojdiča uznali
vinným zo zločinu vojenskej zrady, vele
zrady a zo zločinu vyzvedačstva.
Biskup Gojdič zomiera v leopoldovskej väznici vo veku 72 rokov ( 17. 7.
1960) po jedenástich rokoch ťažkého ža
lára a biskup Hopko je prepustený po trinásťapolročnom väzení s ťažko podlo
meným zdravím. Spolu s ním bolo odsú
dených skoro tristopäťdesiat kňazov, re
hoľníkov, laikov, ktorí svoje hlasy použili
na obranu svojich ľudských a nábožen
ských práv. Nastalo ťažké obdobie hlbo
kej ilegality a prenasledovania. Mnoho
kňazov spolu so svojimi rodinami boli po
slaní do vyhnanstva s prísnym zákazom
pobytu na území východného Slovenska.
Bohoslovci, študujúci na Vysokej škole te
ologickej v Prešove boli, internovaní, po
čase väčšina z nich nastúpila na vojenskú
prezenčnú službu so zameraním na ťažké
práce do PTP - baní a na vojenské stavby.
Veriaci zostali bez kňazov. Tento stav tr
val až do roku 1968, kedy obrodný proces
prerušil obdobie utrpenia.

Obnovenie
gréckokatolíckej cirkvi
Vládnym nariadením zo dňa 13. júna
1968 č. 70/6825 bola činnosť gréckokato
líckej cirkvi znova povolená. S velkou ra
dosťou vítali veriaci svojich kňazov znova
vo svojich chrámoch. Z väzenia sa vrátil aj
posledný žijúci biskup Bažil Hopko, ktorý
aj napriek svojmu zničenému zdraviu sa
tak stal srdcom obnovy cirkevného života
(zomiera r. 1976). Ďalších dvadsať rokov
však prinieslo nové utrpenia. Cirkev ne
mala chrámy, bol prijímaný len obmedze
ný počet našich poslucháčov na teolo
gické štúdiá a ako memento ťažkej doby
stal osirelý biskupský stolec. Žiadosti, kto
rými sa urýchlene žiadalo riešiť tento stav,
zotrvávali nepovšimnuté až do času, keď
padol komunistický režim.
Rok 1989 sa stal novým medzníkom v
histórii pre celú Gréckokatolícku Cirkev.
21. decembra 1989 Svätý Otec Ján Pavol
II. vymenoval Mons. Jána Hirku (vtedaj
šieho ordinára) za sídelného biskupa pre
šovskej eparchie. Týmto dňom po 40
ročnom boji a útrap osirelý biskupský sto
lec má opäť svojho nástupcu po posled
nom biskupovi - mučeníkovi blahej pamäti
Petrovi Pavlovi Gojdičovi, OSBM.
Vďaka Pánu Bohu za jeho lásku, silu a
nádej, ktorú vkladal do svojich veriacich v
tejto ťažkej dobe a skúške, kde podlá plá
nov mocných gréckokatolíci mali vyhynúť.
(Pokračovanie na 7. str.)
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SVÄTÍMESIACA
5.
máj, sv. Irena, mučenica
Bola kráľovská dcéra. Rodičia boli
Lecinlus a Učinia. Mučenícku smrť
podstúpila v Efeze roku 315. Na ¡ej prí
hovor sa udialo veľa zázrakov.
6. máj, Jób Spravodlivý
Je vzorom vernosti aj v utrpení a v
skúške. Neodradia ho ani priatelia svojím
odhováraním, ani intrigy zlého ducha.
7. máj, Zjavenie sv. kríža
v Jeruzaleme
7. mája 351 na slávnosť Turíc, v
čase, keď bol biskupom sv. Cyril Jeru
zalemský, zjavil sa nad Jeruzalemom
okolo 9. hodiny predpoludním žiariaci
kríž. Ramená siahali od Goigoty až po
Olivový vrch.
8. máj, sv. Ján, apoštol a evanjelista
Pochádzal z Betsaidy. Otec Zebedej bol rybár, matka sa volala Salome.
Mal staršieho brata Jakuba. Bo) ver
ným učeníkom Ježiša Krista až po kríž.
Pod krížom Ježiš Kristus mu zveruje
svoju matku. Bol v Jeruzaleme, potom
v Efeze, vo vyhnanstve ria ostrove Patmos. Napísal sv. evanjelium, tri listy a
Zjavenie. Zomrel prirodzenou smrťou v
Efeze, kde ho aj pochovali okolo roku
100.
9. máj, Prenesenia ostatkov
sv. Mikuláša
Tento deň je pamätným dňom pre
nesenia telesných pozostatkov sv. Mi
kuláša z Myry do talianskeho mesta
Bari. Odpočíva tam dodnes v krásnom
kostole, vystavanom k jeho úcte. Pre
nos sa uskutočnil v roku 1087 a na
nariadenie pápeža Urbana II. sa spomí
na od roku 1091.
10. máj, Šimon Horlivec, apoštol
Je jedným z 12 apoštolov. Pochá
dzal z Kány Galilejskej. Podľa tradície
Pán Ježiš prvý zázrak - premenu vody
na víno - vykonal na jeho svadbe.
11. máj, Cyril a Metod, slovanskí
apoštoli
Na pozvanie kniežaťa Rastislava
prišli na naše územie v roku 863. Svo
jou činnosťou na poli náboženskom,
ale aj kultúrnom a spoločenskom, za
pojili našich slovanských predkov ako
rovnocenných partnerov medzi náro
dy Európy.
12. máj, Epifán a Germán, biskupi
Biskup Epifán sa narodil okolo ro
ku 310 v palestínskej dedinke Bensaduke. Po prijatí krstu vstúpil do kláš
tora, neskôr s niekoľkými druhmi sám
založil kláštor. Bol veľmi vzdelaný, ovládal níekolko jazykov. V roku 367 bol
zvolený za biskupa v Salamíne. Zomrel
v roku 403.
Sv. Germán pochádzal z Konštantinopola zo vznešenej rodiny Justiniána.
Od roku 715 bol konštantinopolský
patriarcha. Lev Izaurský kvôli obrane
úcty obrazov ho vyhnal. Zomrel okolo
roku 740. Je autorom mnohých cirkev
ných piesní. Niektorí aj zostavenie sv.
liturgie vopred posv. darov pripisujú
jemu. Za svätého bol vyhlásený na II.
nicejskom sneme.
{Pokračovanie na 7. str.)
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A ta n á z z Ale* m d rie (* 373)
Atanáz je Alexandrijčan, ale jeho me
no je viac spojené s Niceou, mestom, kto
ré je známe dvoma snemami. Išlo na nich
o odsúdenie náuky, ktorú hlásal Árius,
alexandrijský kňaz. Podľa neho Kristus
nie je ani večný ani nestvorený. On je
prvým a najvelebnejším Božím stvorením.
Preto ho podľa Ária nemôžeme a nesmie
me nazývať Bohom.
Tieto nebezpečné myšlienky začal
Árius hlásať okolo roku 320 v Alexandrii.
Ako každá hlúposť, získali si hneď aj veľa
stúpencov. Jeden provinčný snem v Ale
xandrii hneď ho aj odsúdil. To však nesta
čilo. Bolo treba zvolať všeobecný snem v
Nicei. Na sneme bol prítomný aj cisár
Konštantín, ktorý sa rozhodol pre pravovernosť, a preto poslal Ária a Euzébia do
vyhnanstva. Avšak už v roku 328 cisár
žiada od Ária formálne vyznanie viery a
odvolá rozhodnutie o vyhnanstve. Atanáz
ostro protestuje. Píše cisárovi: "Cisár, nie
je možné prijať do Cirkvi človeka, ktorý sa
protiví pravde a hlása náuku, ktorú vše
obecný snem odsúdil". Nič nepomáhalo.
Árius ešte nástojčivejšie pokračoval v dia
bolskom diele.
Konštantín zomrel v roku 337. Na vý
chode vládne Konštancius a na západe
Konštánt. Konštánt zomrel roku 350 a
Konštancius, zostanúc pri vláde sám, za
čne otvorene prenasledovať pravovernosť. Pritom sa usiloval, aby sa ariánstvo
čím viac rozšírilo aj na Západe.
Blud sa začal aj sám rozpadať. Rozde
lil sa na tri prúdy. Najzatvrdlivejší tvrdili, že
Kristus nielenže nie je Bohom, ale nie je
mu ani podobný. Umiernení, zafarbení
viac politicky než doktrinálne, uspokojo
vali sa formuláciou, že Kristus je podobný
Bohu, tretí tvrdili, že Kristus je v podstate
podobný Otcovi. Na zbláznenie! Ákosi po
dobný! Cisár Valent na Východe aj naďa
lej napomáhal ariánstvo. Zmätok po ob
laky! Našťastie pojmy sú dokonale jasné!
Na Východe v tom čase účinkujú traja
mocní obri z Kapadócie. Bažil a dvaja
Gregorovia!
Atanáz prozreteľnostne svojím húžev
natým bojom vpadol do týchto rozbúre
ných čias. Je nesporným vodcom pravovernosti a svojím postojom zachránil
Cirkev. Váženosť Alexandrie vyzdvihol po
nebo. Premenil ju na pevnosť pravovernosti.
Je to neobyčajné, keď vieme, že to
nebol velký intelektuál, obor. Sotva ho
možno nazvať teológom. Gregor Naziánsky píše: "Málo študoval, iba tolko, aby
nebol ignorantom." Atanáz je však nado
všetko človekom Cirkvi. Sväté je pre neho
to, čo vraví ona. Snem v Nicei (aj jeho
zásluhou) odsúdil ariánstvo. To pre Atanáza stačilo, aby mu vyhlásil vojnu na
život i na smrť.
Atanáz je viac Egypťanom než Gré
kom. Hovorí a píše správne po kopticky.

Je vodca ľudu, vie držať ľud dokonale po
hromade. Ako nejaký tribún, nie div, že
ľud mu zostal oddaný a verný. Nezažil od
neho nikdy nič nepríjemného. Všetok žiaľ
a horkosť zapríčiňovali mu štátne úrady a
bratia biskupi a kňazi. Postarali sa o to,
aby ho poslali do vyhnanstva len - päť
krát!!!
Ako diakon Atanáz sprevádzal svojho
biskupa na nicejský snem. Keď roku 328
biskup zomrel, ľud si aklamáciou zvolil
Atanáza za biskupa. Nebol ešte ani kňa
zom. Ale už vtedy mal mnoho nepriateľov,
čo je nakrajšou korunou všetkých ľudí.
Začalo sa hneď namietať, že je primladý.
Mal len tridsaťdva rokov. Atanázovi ešte
vyčítali, že je krutý, neúprosný, neelastický a týmito slovami chceli odporci povedať
len jedno - že je tvrdohlavý. Ako odpoveď
sa hneď pustil do Meleciových učeníkov,
ktorí zavinili v Cirkvi schizmu.
Len čo Konštantín vrátil Ária z vyhnan
stva, tento sa poponáhľa "vyradiť" Ataná
za. Zvolá snem do Týra a vymení ale
xandrijského biskupa. Atanáz musel do
vyhnanstva do Gálie.
Po Konštantínovej smrti sa Atanáz
vrátil do Alexandrie. Avšak nový cisár, ná
chylný ariánom, a provinčný snem v Antiochii vyhnali Atanáza r. 339 znovu z jeho
biskupského sídla. Teraz sa vybral do Rí
ma, k pápežovi, hľadajúc u neho oporu.
Tento ho rehabilitoval, ale do Alexandrie
sa mohol vrátiť iba r. 348, keď na sneme
mali väčšinu pravoverní. Mesto ho prijalo
oduševnene. Prišiel čas práce a pokoja.
Avšak desať rokov pokoja bolo priveľa pre
tohto večného vyhnanca. Sprisahania a
podvody učinili, že musel znovu utiecť. Skryl
sa medzi egyptskými pustovníkmi. Tam sa
stretol so svätým Antonom pustovníkom a
neskoršie napísal jeho životopis.
Atanáz z púšte sledoval udalosti v Ale
xandrii a tak sa stal neviditelhým patriar
chom Egypta. Znova sa vrátil roku 366. Len
čo prišiel, hneď aj musel utiecť. Tentoraz na
krátko, len na štyri mesiace. A potom pokoj
ne spravoval svoje biskupstvo do roku 373.
Bol biskupom 46 rokov, z toho dvadsať ro
kov prežil vo vyhnanstve.
Neobyčajný ale vznešený život, napl
nený namáhavým zápasom za základnú
pravdu kresťanstva. Atanáz je mužom vie
rovyznania! Mužom Cirkvi, ktorú neoby
čajne miloval. Po celý život bol ustaros
tený len o ňu. Krásny je list, ktorý napísal
roku 340 biskupom.
Niektorí vyčítajú alexandrijskému bis
kupovi, že bol priveľmi bojovný, a že aj
sám je na vine za svoje vyhnanstvá. Je to
isté: Atanáz trpel za Boha a za Cirkev. Po
druhé: zachránil svoje stádo, a keby bol
býval taktizoval, vynorili by sa dve otázky,
či by bol získal tých, ktorí sa nechceli dať
priviesť k rozumu? Kam by boli zablúdili tí,
(Pokračovanie na 7. str.)

STRANA 7

■/

DEJINY NAŠEJ CIRKVI

/

45 ROKOV OD LIKVIDÁCIE
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI
(Pokračovanie z 5. str.)

Boh ich stále posilňoval vo viere, oni plnili
jeho v ô IIj . Zostali tak i naďalej verní svoj
mu dedičstvu sv. Cyrila a Metoda, vo viere
oni plnili jeho vôľu. Zostali tak i naďalej

My, gréckokatolícki veriaci na Sloven
sku, boli sme krutým a hanebným spô
sobom poškodení tzv. prešovským
soborom 1950,ktorým bola protiprávne
zrušená Gréckokatolícka cirkev, jej
kňazi vyhnaní z chrámov, fár, uväznení,
odoslaní do táborov nútených prác. Bo
la im zakázaná duchovenská činnosť.
Chrámy boli zatvorené pred gréckoka
tolíckymi veriacimi. Pre nich a ich deti
nesmeli slúžiť nielen gréckokatolícki,
ale ani rímskokatolícki kňazi /viď list
KNV/.
K odoberaniu chrámov a fár dochá
dzalo ešte pred soborom /viď na pr.
Stakčín - fara 18.4.1950, chrám
22.3.1950, Ondavka 20.4.1950 a pod./
Napriek tomu sa tvrdilo a písalo, že šlo
o závery - resp. uznesenie gréckokato
líckych duchovných a veriacich /viď vý
nos, list KNV/.
Verili sme preto, že tieto hrozné ne
spravodlivosti budú vyriešené v čase po
prijatí zák. opatrenia č.211/1990 Zb.
/účinné od 29.mája 1990/. Nestalo sa
tak, hoci uplynula viac ako primeraná
doba 5 rokov /resp. 29.5.1995 uplynie/.
Výsledkom je, že nám neboli vrátené
tieto objekty:
Chrámy: Ruský Hrabovec /okr. Mi
chalovce/, Jarabina /okr. Stará Ľubov
ňa/, Klenová/okr. Humenné/, Michajlov
/okr. Humenné/, D úbrava/okr. Humen
né/, Ruská Volová /okr. Humenné/,
Hrabová Roztoka/okr.Humenné/, Runina /okr. Humenné/, Jalová /okr. Hu
menné/, Dara /okr. Humenné/, Ruský

verní svojmu dedičstvu sv. Cyrila a Meto
da, vo viere Svätému Otcovi ako i vo svo
jom obrade východnej gréckokatolíckej
cirkvi.
Z rozličných prameňou zostavil
Tomáš BABJÁK

Potok /okr. Humenné/, Soboš /okr.
Svidník/, Nová Polianka /okr. Svidník/,
Potočky /okr. Svidník/, Olšava /okr.
Svidník/, Nižná Jedľová /okr. Svidník/,
Nižný Mirošov /okr. Svidník/, Roztoky
/okr. Svidník/, Vyšný Mirošov /okr. Stará
Ľubovňa/, Pstriná /okr. Svidník/, Varadka
/okr. Bardejov/, Hutka/okr. Bardejov/.
Fary: Ruský Hrabovec /okr. Michalov
ce/, Bajerovce /okr. Prešov/, Vernár
/okr. Poprad/, Jarabina /okr. Stará Ľu
bovňa/, Zbudská Belá /okr. Humenné/,
Nechválova Polianka /okr. Humenné/,
Pichné/okr. Humenné/, Ladom Írov/okr.
Humenné/, Kalná Roztoka /okr. Hu
menné/, Výrava /okr. Humenné/, Lom
né/okr. Svidník/, Vápeník/okr. Svidník/,
Brusnica /okr. Svidník/, Vyšný Mirošov
/okr. Svidník/, Kurov/okr. Bardejov/, Mikulášová /okr. Bardejov/, Petrová /okr.
Bardejov/, Varadka /okr. Bardejov/, Ša
rišské Čierne /okr. Bardejov/.
Za takéhoto neradostného stavu žia
dame pána prezidenta SR, pána pred
sedu vlády SR a vládu SR na bezod
kladné zjednanie nápravy.
Súčasne žiadame o. sídelného bisku
pa - Mons. Jána Hirku, aby dal príslušné
pokyny, podľa ktorých budú vykonané
príslušné podania na Európsku komisiu
pre ľudské práva. Na škodu nás aj Slo
venskej republiky. Inú možnosť už však
nevidíme. Žiadame, aby Biskupstvo v
Prešove podanie realizovalo dňa 29.
mája 1995.
Podpísaní veriaci Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, podľa dekanátov a
farností.

Atanáz z Alexandrie ( * 373)
(Pokračovanie zo 6. str.)

čo zostali verní? Tretie je isté: keď vypuk
ne vojna, potrební sú vynikajúci generáli,
keď je mier, schopní diplomati.
Pyautey povedal: "Ríšu nebudujú
dievčatá..." Toto by malo znamenať: bu
dujú ju mocní a bojovní mužovia.
Atanázovi bolo súdené, aby celý život
prežil vo vojne. Dejiny ho odsúdili ako stĺp
Cirkvi. Tento gigant mal to, čo je najpo
trebnejšie v podobných časoch: cit pre

Cirkev. Bol ctiteľom pravdy, ktorú táto
predkladá. Pre ňu sa nebál ani boja, ani
obiet, ani vyhnanstva.
Zdá sa mi, že takéto vzory majú hodnotu
v každom čase.
"Nejestvujú nahrážky za víťazstvo" - vy
hlásil v jednom vážnom dejinnom okami
hu americký generál Mac Arthur. Ani za
pravdu!
Sr. Regina, podľa Yvesa Ivonidesa
(Hviezdy, ktoré nezapadajú)
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13.
máj, Glycéria, mučenica
Zo skúpych údajov, ktoré sú k dis
pozícii, vieme len tolko, že za vieru v
Krista bola umučené v roku 141 v Heraklei.
14.
máj, Izidor, mučeník
Pochádzal z Alexandrie. Na ostrove
Chios ho prenasledovali za pevnú vieru
v Božieho Syna. Hodili ho do studne,
ale pretože nezomrel, popravili ho me
čom v roku 250.
15. máj, Pachom Veľký, úctyhodný
Pochádzal Horného Egypta, z mes
ta Téby, z pohanskej rodiny. Bol vojak
a v tomto povolaní mal možnosť spo
znať a vidieť čnostný život kresťanov.
Stal sa kresťanom a mníchom. Pre svoju
rozvážnosť a čnosti stal sa predstave
ným mnohých mníšskych komunít, pre
ktoré zostavil aj pravidlá. Zomrei v roku
346 v Tabanese.
16. máj, Teodor Osvietený,
úctyhodný
Bol žiakom a nástupcom sv. Pachonia. Zvlááť vynikal anjelskou čistotou
života. Zomrel v roku 360.
17. máj, Andronik, apoštol
Sv. Andronik bol jedným zo 70 uče
níkov Ježiša Krista. Sv. Pavol ho spo
mína ako svojho spoluväzňa. Bol veľmi
horlivý misionár, pochodil veľa krajov.
Zomrel mučeníckou smrťou.
18. máj, Teodot, mučeník
a sedem panien
Rímsky miestodržiteľ chcel naviesť
sedem dievčat na nemravnú zárobkovú
činnosť. Medzi nimi bola aj Tekúra, prí
buzná sv. Teodota. Keď kresťansky od
mietli túto ponuku, miestodržiteľ ich s
kameňmi na krku dal utopiť. Sv. Teodot ich
telá vyhľadal, vybral z vody a dal slušne
pochovať Rozzúrený miestodržiteľ dal mu
zaživa stiahnuť kožu a potom zabiť me
čom. Stalo sa tak v Ankare v roku 304.
19. máj, Patrik, biskup a mučeník
Nie je totožný s apoštolom Írov.
Tento bol biskupom v Pruze. Mal dob
rých priateľov, s ktorými v odhodlaní ne
zradiť vieru, sa vzájomne povzbudzovali.
Za neochvejnosť vo vernosti boli umuče
ní v roku 343 za Juliána Apostatu.
20. máj, Taíalej, mučeník
Pochádzal z kresťanskej rodiny,
otec sa volal Berúk a matka Romulia.
Bola lekárka a liečila bez nároku na od
menu. Spoločne vydali svedectvo krvi
mučeníckou smrťou v roku 284 v Edese.
21. máj, Konštantín a Helena
Konštantín je prvý kresťanský rím
sky cisár. V roku 313 vydal Milánsky
edikt, ktorým sa kresťanom udelila slo
boda vyznania a zastavila prenasledo
vanie. Pokrstil ho v Ríme pápež sv.
Silvester. V spolupráci s pápežom zvo
lal v roku 325 I. nicejský snem. Svoje
sídlo preložil z Ríma do Byzantu, na
mieste ktorého dal vybudovať Konštantinopoi. V roku 330 ho zveril pod ochra
nu Bohoričky. Zomrel v Nikomédii v
roku 337.
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Medzi vdychom a výdychom je jeden nesmieme krásny

ŽIVOT S JEŽIŠOM
AKO SME SA NAŠLI
Týmto slovám m ôže uveriť iba ten,
kto Ježiša ako lásku p rija l do svojho
každodenného života. Je žiš to nem al
ľahké a ni so m nou. Vo svo je j rodine
som vedela, kto je Ježiš, kde sa n a 
chádza, ale nechápala som je h o ria 
denie a pôsobenie v m ojom živote.
Moja m odlitba bola stále vyjadrená
len slovam i, ale n ikd y som ju nepreží
vala srdcom. M ôj ž iv o t sa m i však zdal
krásnym, plným rad o sti a optimizmu.
Mala som veľa záujm ov, stále som
chcela niečo veľké dosiahnuť, niekým
byť. Z ača li sa rozvíja ť m oje talenty.
Zaujím ala som sa o hudbu, spev, ta 
nec a šport každého druhu. To všetko
ma natoľko uspokojovalo a napĺňalo,
že som chcela stále viac a viac. Bola
som šťastná, k e ď sa m i darilo, ale bez
Ježiša.. Na neho som n ie ke d y a ni n e 
pom yslela, lebo som sa spoliehala na
svoje sily.
Jedného dňa som prostredníctvom
duchovného otca, kto rý p ô so b il v n a 
šej farnosti, p rišla a j do spoločenstva,
kde sme sa spolu m odlili, navzájom
sme sa p o d e lili so svo jim i zá žitkam i aj
problém am i a sp ie vali duchovné pies-

ne. Viackrát som pocítila Božiu prítom 
n o sť tak silne, že som mala túžbu Ježi
ša viac spoznávať a milovať. Často m i
p ri modlitbe vnukol zasvätiť mu celý
svoj život. Ale márne. Stále prišiel v
nevhodnej chvíli. Práve vtedy, k e ď som
mala pripravený vlastný plán a životný
program. Moje predstavy o budúcom
manželskom živote boli také krásne a
vznešené, že rehoľný život na mňa pô
sobil ako niečo odstrašujúce, staré a
hlavne ťažké. V tomto vnútornom zm ät
ku som sa zúčastnila trojdňových du
chovných cvičení, počas ktorých som
mala čas s i všetko dobre premyslieť.

Michaela MORAVCIKOVA

Zvoľte si Ježiša za svojho učiteľa a
vodcu každodenného života do svojho
budúceho povolania.

Občas mám slzy na krajíčku,
keď pozerám sa okolo.
Na llidí vôkol, ktorí žijú,

Opakovaná otázka: "Prečo?" m i ne
dávala jasnú odpoveď. Myšlienka daro
vať m u nielen dary, ktoré m i dal, ale aj
seba, všetko, čo mám, m i stále vírila v
hlave, hoci som na to nechcela vôbec
ani pomyslieť. Zatvorila som dvere svoj
ho srdca a chcela som zabudnúť na
všetko, čo sa s Ježišom spájalo. Nie
však nadlho. Prichádzali výčitky svedo
mia, cítila som sa stále viac nespokojná,
prázdna a nikde som si nevedela nájsť
miesto. Stav, v ktorom som sa nachá
dzala, sa m i zd al veľmi dlhý, akoby trval
roky. K e ď som už nemala viac síl takto
ďalej žiť, obrátila som sa na Ježiša.
Myslela som si, že už na mňa zabudol.
Bolo to však naopak. Vtedy som pocho
pila, že vzdorovať Božiemu volaniu ne
má zmysel. On ma p rijal takú, aká v
skutočnosti som. Po tejto skúške som
bola viac otvorená na Ježišovu výzvu:
"Poď za mnou". Týmto ma pritiahol a
povolal bližšie k sebe, aby som ho milo
vala čistou, nerozdelenou láskou. Až
teraz v rehoľnom povolaní, ktoré si vô
bec nezaslúžim, zisťujem krásu a vzne
šenosť svojho života. Za všetko
ďakujem Bohu, že ma našiel a ukázal
pravú cestu, nový život plne využitý pre
dobro blížnych. Svoje dary a schopnos
ti, ktorým i ma Boh obdaril, môžem roz
dávať iným a rob iť ich častými. Hlavne v
dnešnej dobe, v ktorej život ľudí je
prázdny a nízky, ich šťastie trvá iba
chvíľku. Láska však premôže všetko!
Záleží na nás, aká bude naša spoluprá
ca a život s Ježišom. A preto naplňme
sa jeh o láskou, svetlom a dobrotou, aby
sme m ohli rozdávať úsmev na tvári, ra
dosť okolo seba a tak pretvárať tento
svet na krajší, šťastnejší a plnohodnot
nejší.

Ilustračná snímka a. m.

žiť!

Život je krásny, len ho treba vedieť
Sr. Jozefka, SSNPM

akoby Boha nebolo.
Zavše mi z oka vypadne
kúsoček belasého mora.
Nech tvoj zrak radšej nehradí
na mňa a na tých dookola.

^ c e c é p te á tn e trtc c tc e th

id ý c A , - fk c á & w a

Aj tohto roku sa pripravujú
stretn utia mladých v Juskovej Voli
a to v dvoch turnusoch:
17.7.- 21. 7. 1995
24.
7. - 28. 7. 1995
Ak máte záujem zúčastniť sa na

týchto stretnutiach, môžete sa prihlá
siť správcovi vašej farnosti.

Viac než 210 000 mladých ľudí v USA
sa verejne zaviazalo k predmanželskej
čistote. Na trávnikovú plochu vo Washingtone položili listy, na ktorých vyznali svoju
vôľu k sexuálnej zdržanlivosti pred sobá

šom. Prezident Bili Clinton potom delegá
ciu mládeže prijal v Bielom dome.
Do celoštátnej kampane 'True Love Waits" (Ozajstná láska čaká) sa zatiaľ zapojilo
26 kresťanských drkví a spoločnosti.

Dúfame, že tieto podujatia prinesú
mnohé duchovné zážitky, zdravú rek
reáciu a duchovné obohatenie zo spo
ločných stretnutí a ich programov.

Plačem a prosím, Pane!
Nenáhli s hnevom, netresci.
Stádočko toto rozorvané
ešte si cestu k tebe prekliesni

L itM ii j
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Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy
Mons. Milan Chautur, CSsR
Sme mladí veriaci z jednej farnosti. Sväté liturgie u nás sa
slúžia vždy v staroslovienskom jazyku. Veľmi by sme chceli, aby
sa slúžili sv. liturgie aj v našej rodnej reči - slovenskom jazyku.
Myslíme si, že by to prospelo duchovnej obrode mládeže. Po
môžte nám.
Odpoveď: - Pri týchto sku
točnostiach treba zohľad
ňovať nielen rodný jazyk,
ale tiež dialekt, nárečie,
ktorým sa vo vašom kra
ji, kde žijete, hovorí. Na
príklad
rusínske dediny
zotrvávajú na slúžení sta
roslovienskej liturgie. Prá
ve z tohto aspektu je veľ
mi zlé, keď sa naruší vzťah
medzi staršou a mladšou
generáciou v tom zmysle, že
mladí ostro žiadajú to, čo
oni považujú za správne a
staršia generácia si chce
udržať svoje tradície. Z hľa
diska mladej i staršej ge
nerácie je isté opodstatne
nie zotrvávania na svojich
pozíciách. Cirkev je však

univerzálna. Ja osobne by
som bol rád, keby mladí sa
mohli zúčastňovať sloven
ských liturgií, ale nechcem
uprieť ani staršej generácií
sv. liturgie v staroslovien
skom jazyku. Myslím, že
problém tejto otázky nie je
len záležitosťou rečí, ale i
vzťahu. Nie je dobré, keď
otázka slúženia sv. liturgie
stáva sa sporom. Bolo by
oveľa krajšie, keby sa mohla
staršia generácia dohodnúť
s mladou, aby sa sväté li
turgie slúžili striedavo slo
vensky a starosloviensky.
Bol by to ozajstný príklad
lásky. Skúste nájsť spoloč
nú reč. V reči lásky sa aj
problémy okolo staroslo-

vienčiny a slovenčiny stanú
málo podstatné. Na sv. li
turgii je najdôležitejšie to,
aby sa správne vyvíjal náš

Kristov kňaz

A k zblúdiš, vráť sa k Bohu
Často sa stáva, že nepočujeme hlas svoj
ho srdca. Sme zaujatí vlastným myslením,
vlastnými názormi, ktoré niekedy bývajú
iné, než by mali byť. Zamýšľať sa nad tým,
ako žijeme po duchovnej stránke, to patrí
minulosti. Ale nepotrebujeme si vyriešiť
duchovné problémy? To je hlavné zamysle
nie sa nad vzťahom k Bohu a nad sebou
samým. Kolkokrát denne sa dostávame do
situácií, kedy nám hrozí smrť, sme v ne
smiernej blízkosti s Bohom, no akosi nevie
me o tom. V tej chvíli určite nie sme
pripravení navelké stretnutie pred Pánom.
Zahrávame sa so svojím životom a sami
nevieme, že kráčame zlými cestami a do
stávame sa k cieľu, ktorý nemá žiaden
účinok pre našu dušu. Zablúdili sme a
myslíme si, že Boh je tak ďaleko od nás.
Musíme si prizneť vinu a potom pochopíme,
že nie je neskoro, že sa ešte môžeme
vrátiť. Nemôžeme žiť v obavách, v stálom
strehu, že Boh nás neprijme naspäť. My
sami si musíme byť istí, veriť a dúfať, že
svoje zblúdené deti Pán prijíma do svojho
stáda. Počúvajme hlas svojej duše, otvorme
dokorán svoje srdcia a pozorne načúvame,
čo nám chce povedať Boží posol. A to zlo,
ktoré je staré už niekoľko rokov a v duši je
riadne zakorenené, musíme vyhubiť, aby sa
tam nasťahoval nový obyvateľ, ktorý by do
našej duše vnášal len pokoj, radosť a du
chovné blaho. Až vtedy pochopíme Božie
slová a hlas svojho srdca, ktoré pošepky
volá:"Milujte sa tak, ako som ja miloval Vás.”
Jana PAVÚKOVÁ

V živote každého človeka sú chvíle, ktoré
patria k najkrajším. Chvíle, ktoré sa hlboko
vrývajú do srdca, keď je človeku smutno a
ťažko a spomienka na ne je pre nás nádejou.
Nedávno sa dožil vzácneho životného jubi
lea náš duchovný otec Ĺubomir Petrlk. Je to
človek ako každý iný, a predsa je niečím
zvláštny. Človek, ktorý spája zem s nebom a
nebo so zemou. Človek odovzdáva prosby a
podnety ľudí hore do neba a odtiaľ prijíma
milosti a Božie priazne, aby ich rozdával tu dolu
na zemi. A to nie je ľahká úloha!
Kňaz, ktorý koná všetky svoje skutky s čis
tým úmyslom. Nie pre seba a svoj zisk, ale z
lásky k svojmu majstrovi - Ježišovi Kristovi, z
lásky k Bohu a samozrejme z lásky k ľuďom veriacim, spolibratom a spolusestrám. Len ta
kýto kňaz je schopný celý, úplne celý, áno,
dušou i telom sa venovať Bohu i ľuďom.
V spovedelnici presedí dlhé hodiny a vychá
dza odtiaľ radostný, že môže ľuďom poslúžiť,
že im môže sprostredkovať Spasiteľovu od
púšťajúcu lásku. Je veľmi rád, že prostredníc
tvom týchto sv. spovedí môže opäť sprostred
kovať návrat poblúdených synov a dcér do Ot
covho náručia. Rád navštevuje chorých, nie
preto, že je to jeho kňazská povinnosť, ale aby
ich posilňoval sviatosťami. Táto služba, skoro
neviditeľná, však prináša nejedno zrelé ovo
cie. Chorí prijímajú prostredníctvom jeho po
vzbudenia svoj kríž, nesú ho s láskou, trpez
livosťou a najmä naučili sa obetovať ho za
duchovné potreby. Je kňazom modlitby a dô
vernej blízkosti s Bohom. Je to vidieť a cítiť v
jeho kňazskej službe. Vždy má záujem o
dianie v našej farnosti. Dôkazom toho je aj
znovozrekonštruovaný Chrám Narodenia Pan
ny Márie.

vzťah k Bohu, lebo obrad nie
je cieľom, ale iba prostried
kom, cez ktorý sa človek má
zblížiť so svojím Stvoriteľom.

Daj nám, dobrotivý Bože, svätých kňazov,
aby nás viedli cestou radosti, pokoja a spásy.
Veriaci zo Svidníka

Plodné roky p re d o b ro v e ria c ic h
Začiatkom apríla odišiel o. Vasiľ Kormaník,
okr. dekan z Humenného na nové pôsobište
do Matiašky. V rozlúčkovom príhovore kurá
tor Ing. Boris Voroňák o.i. povedal:

"Pred dvoma rokmi Vás v Humennom
čakala - podobne ako na predchádzajúcich
miestach pôsobenia - starosť s rekonštru
kciou fary. Po o. Roškovi, Vašom predchod
covi, ste prevzali aj stavbu chrámu na Dub
níku, kde sa za obdobie Vášho pôsobenia
veľa vybudovalo. Ale hlavne ste pokračo
vali v budovaní chrámov v našich dušiach.
Zaiste nie všetky problémy sa dali ľud
skými silami vyriešiť. Vtedy ste sa obracali
vo svojich modlitbách k Najvyššiemu a
obetovali za nás mnohé prosby. Vaše homílie zamerané v Roku rodiny predovšetkým
na rodinné vzťahy, toleranciu a zmierenie
v kresťanskom duchu s našimi najbližšími
v rodine a okolí boli pre nás nielen pouče
ním, ale vo Vašej osobe aj príkladom. Mali
ste dosť síl priznať si svoje ľudské slabosti,
čím ste aj nám uľahčili cestu k pokornému
vyznaniu našich hriechov a tým otvoril ces
tu k zmiereniu. Bol ste pre nás živým prí
kladom kresťanskej lásky a odvahy statočne
niesť svoj kríž.
Za všetku obetu, ktorá sa u kňazov zo
strany nás, laikov často bez hlbšieho za
myslenia berie ako samozrejmosť, za fy
zickú a duševnú námahu Vám chcem v
deň našej rozlúčky v mene kurátorského
zboru pri našom chráme, v jeho zastúpení
za všetkých veriacich našej farnosti i ce
lého dekanátu poďakovať a vyprosiť do
ďalšieho pastoračného pôsobenia veľa
Božieho požehnania a milostí."
B.V.
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□ Dňa 15. marca Vatikán oficiálne oznámil, že pápež Ján Pavol
II. navštívi y dňoch 20. - 22. mája Českú republiku a svoje rodné
Poľsko. V Českej republike pápež navštívi Prahu a Olomouc, kde
vyhlási za svätého Jána Sarkandera a s najväčšou pravdepodobnos
ťou aj blahoslavenú Zdislavu.
V
Poľsku budú cieľom jeho cesty Skoczów, Bielsko - Biala a
Zywiec. Bude to už 64. zahraničná cesta Jána Pavla II., ktorý má
tohto roku navštíviť ešte Slovensko, USA, sídlo OSN v New Yorku,
Belgiu a niekoľko afrických krajín. Oficiálne oznámenie pápežovej
návštevy je považované za znamenie, že zdravotný stav 74 ročného
pápeža sa zlepšuje. Pápež sa stále ešte zotavuje z operácie zlome
niny nohy z minulého roku z apríla, ktorá ho prinútila niekolko ciest
odložiť, ale stále častejšie sa objavuje na verejnosti bez palice, ktorou
si pomáha pri chôdzi.
□ Pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavených dvoch Talianov,
jedného Mexičana a Španielku, ktorí žili na prelome 19. a 20. storočia.
Rafael Guizar Valencia bol mexický biskup prenasledovaný začiat
kom tohto storočia počas revolúcie v Mexiku. Domenico Modestino,
taliansky františkánsky kňaz, ktorý pracoval medzi neapolskými chu
dobnými a Genoveva Torrés Morálesová založila v Španielsku rád na
podporu chudobných a opustených žien. Mnícha Grimoalda Santamariu uctievali ako svätého obyvatelia južného Talianska v minulom
storočí. Zomrel už v 19. rokoch.
□ Hovorca Vatikánu Joaguin Navarro - Valis potvrdil želanie Jána
Pavla II. navštíviť pri príležitosti Svätého roku 2000 viacero krajín
Blízkeho Východu. Pápež vyslovil nádej, že sa bude môcť vydať po
stopách Abraháma, Mojžiša a sv. Pavla do krajín Iraku, Sýrie, Jor
dánska a Izraela.
J. Navarro - Valis uviedol, že hoci sa každá cesta Svätého Otca
interpretuje aj ako politický krok, pri jeho očakávaných stretnutiach
so židmi a moslimami vo Svätej zemi, musí byť politický aspekt úplne
vylúčený. Toto stretnutie by sa malo niesť predovšetkým v duchu
náboženského dialógu.
Izraelský minister zahraničných vecí Šimon Peres ocenil mierové
úsilie a dialóg Jána Pavla II. so židmi a moslimami. Pokiaľ ide o
nebezpečenstvo náboženského extrémizmu, vyjadril Peres túžbu po
"náboženstvách bez nožov, po náboženstvách s krídlami, ktoré lieta
jú ale nezabíjajú". Ministerský predseda pritom ocenil pápežovu
velkú toleranciu.

V Y SV IA C K A A IN Š T A L Á C IA
NOVÉHO PITTSBURGHSKÉHO METROPOLITNÉHO ARCIBISKUPA
Ako sme už oznámili /Slovo 1,
1995/, Svätý Otec Ján Pavol II. vyme
noval Mons. Judsona M. Procyka za
nového metropolitného arcibiskupa
pittsburghskej metropolie. Jeho vy
sviacka a inštalácia bola 7. februára
1995. K udalosti sa vraciame pohľa
dom na pittsburghské arcibiskupstvo.
Svätá stolica zriadila pittsburghské
biskupstvo v roku 1924. Jeho prvým bis
kupom sa stal o. Bažil Takáč, ktorý ho
viedol až do svojej smrti v roku 1948. Po
ňom na biskupskom stolci sa vystriedali
títo biskupi - Daniel Ivančo do roku 1954,
po ňom biskup Mikuláš Elko, ktorého však
Svätá stolica vymenovala v roku 1967 za
titl. arcibiskupa a povolala do Ríma.
Svätý Otec Pavol II. povýšil pit
tsburghské biskupstvo na arcibiskupstvo
a do jeho zväzku začlenil tieto biskupstvá:
Passaic /New Jersey/, Parmu /Ohio/ a
Wan Nuye /Kalifornia/.
Prvým arcibiskupom tejto metropolie
sa stal Mons. Štefan Kočiško, ktorý v roku
1991 odišiel do dôchodku. Po ňom vede
nie metropolie prevzal arcibiskup Tomáš

Dolinay, ktorý však v apríli 1993 nečakane
zomrel. Do vymenovania nového metro
politu sa administrátorom stal pomocný
biskup Mons. Ján Bilock, ktorý zomrel 8.
septembra 1994.
Mons. Judson M. Procyk sa stal tretím
arcibiskupom - metropolitom pittsburgh
skej metropolie. Toto arcibiskupstvo sa
nachádza prevažne v štáte Pensylvánia a
východnej časti štátu Ohio. V svojich sto
farnostiach má okolo 105 tisíc veriacich.
Biskupská vysviacka a inštalácia no
vého metropolitného arcibiskupa bola v
katedrálnom chráme za velkej účasti du
chovenstva a veriacich. Svätiteľmi boli tra
ja americkí biskupi - Mons. Michal Dudick
z Passaicu, Mons. Andrej Pataky z Parmy
a Mons. Juraj Kuzma z Wan Nuys. Nové
ho arcibiskupa - metropolitu inštaloval
apoštolský pronuncius v Spojených štá
toch amerických arcibiskup Agostino
Cacciavillan.
Pri príležitosti vysviacky nového arci
biskupa kázal biskup Juraj Kuzma, ktorý
okrem iného predložil tri dôležité návrhy vrátiť sa k tradíciám na poli duchovnom,
teologickom a liturgickom, zaviesť do
praktického života jednotlivé smernice no
vého východného kanonického práva ,

lepšie využívať potenciál seminára v Pit
tsburghu a nezabúdať na starostlivosť o
teologické vzdelávanie laických veriacich.
Realizácia týchto plánov zintenzívni lásku
ku Kristovi a jeho Cirkvi.
Nový arcibiskup - metropolita po svo
jej konsekrácii prosil kňazov i veriacich o
modlitby, aby podľa príkladu Dobrého
pastiera bol otcom a pastierom svojho
kňazstva i veriacich.
Vysviacka a inštalácia nového arcibis
kupa - metropolitu bola historická aj v tom,
že na tejto cirkevnej slávnosti sa po prvý
krát zúčastnili aj gréckokatolícki biskupi z
tých eparchií, z ktorých veriaci vytvorili
terajšiu pittsburghskú metropoliu. Prítom
ní boli - Mons. Ivan Semedi, biskup muka
čevský, Mons. ThDr, Szilárd Keresztes,
biskup hajdúdorogský, Mons. Slavomír
Mikloš, biskup križevský, a náš o. biskup
Mons. Ján Hirka. Títo otcovia biskupi kon
celebrovali sv. liturgiu s novým metropolit
ným arcibiskupom hneď na druhý deň a
potom zasadali k rokovaniam, počas kto
rých pozdravili o. biskupa Mons. Szilárda
Keresztesa pri príležitosti jeho 20 ročného
biskupského jubilea.
Zo zahraničných materiálov
spracoval o. Alexej
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Pri príležitosti 1110. výročia skonu sv. M etoda
o

Pri príležitosti 1110. výročia
skonu veľkomoravského arcibisku
pa sv. Metoda bola v Strážskom
spomienková slávnosť, ktorá pri
pravil Spolok sv. Cyrila a Metoda v
Michalovciach, Gréckokatolícke
farské spoločenstvo v Strážskom a
mesto Strážske.
Program slávnosti bol pestrý a
na dobrej spoločenskej úrovni. Už
v odpoludňajších hodinách bolo v
priestoroch mestského úradu sláv
nostné zasadnutie výboru Spolku
sv. Cyrila a Metoda, ktoré viedol
podpredseda výboru Ing. Vladimír
Miroššay. V úvode vystúpil primá
tor mesta Jozef Lipovský, ktorý
privítal tajomníka biskupského
úradu o. Petra Rusnáka i ďalších
hostí a odovzdal im reprezentačnú
publikáciu o meste Strážske. O. Pe
ter Rusnák ospravedlnil prešovské
ho sídelného biskupa Mons. Jána
Hirku, ktorý odcestoval do zahrani
čia.
S históriou a poslaním spolku
oboznámil účastníkov zasadnutia

-

—

-M

m

Pohľad na účastníkov spomienkovej slávnosti v Strážskom

Koncelebrovaná sv. liturgia pri príležitosti 1110. výročia skonu sv.
Metoda - zľava: arc'idekan o. J o z e f K nežo, o. P e te r R u sn ák
a o. M ic h a l Ivanko

jeho predseda arcidekan o. Jozef
Knežo. S obsiahlou, ale zaujíma
vou prednáškou o cyrilometodskej
tradícii v náväznosti na vefkomoravské osídlenie v zemplínskom, i
neďalekom užskom regióne, vystú
pil pracovník Zemplínskeho múzea
v Michalovciach Mgr. Mikuláš Já

ger, ktorý zdôraznil, že pravými de
dičmi a pokračovatelmi cyrilome
todskej tradície sú slovenskí gréc
kokatolíci.
Slávnosť pokračovala kultúr
nym programom, ktorý pripravili
učitelia miestnej základnej umelec
kej školy a krúžky pracujúce pri

Nové arcibiskupstvo na Slovensku
Posledný marcový deň sa natrvalo zapíše do dejín Košického
biskupstva ako jeho posledný a zároveň ako prvý deň Košického
arcibiskupstva. Vtedy totiž Svätý Otec Ján Pavol II. košické arcibiskup
stvo erigoval so sufragánnými biskupstvami Rožňavským a Spišským.
Za arcibiskupa bol vymenovaný doterajší sídelný biskup košickej
diecézy Mons. Alojz Tkáč. V pomenovaní došlo k zmene trnavského
arcibiskupstva na Bratislavsko - trnavské. Slávnosť verejného ozná
menia zriadenia biskupstva za účasti nuncia a biskupov Slovenska
bude v tomto mesiaci.
-r-

mestskom kultúrnom stredisku - re
plnenom chráme príležitostnú hocitátori a spevácky zbor Rozkvet.
míliu kázal o. Peter Rusnák.
Tematicky ladený program ku cti
Po skončení obradov sa hostia
sv. Metoda nadchol všetkých prí
a organizátori stretli na večeri v
tomných a výbor spolku ocenil úsi
priestoroch hotela Chemik. V
lie i umenie aktérov odovzdaním
Strážskom pripravili slávnosť na
nášho gréckokatolíckeho kalendára
vysokej spoločenskej i duchovnej
a najnovšou publikáciou vydavateľ
úrovni a dokázali, že hodnotné pod
stva Byzant - Akatist k Bohorodič
ujatia sa dajú urobiť aj v štyri a pol
ke, ktorý už pätnásť storočí patrí k
tisícovom mestečku, akým toto
najkrajším hymnusom. Po vystúpe
mesto chémie je.
ní krúžkov ukončili túto spoločen
Domáci pripravili ešte jedno
skú časť informáciou o aktivitách
milé prekvapenie, keď pri tejto prí
spolku v uplynulom roku i jeho naj
ležitosti získali ďalších členov do
bližších zámeroch.
Spolku sv. Cyrila a Metoda, čím v
V
podvečer v obnovenom vyše
tejto našej nábožensko - kultúrnej
dvestoročnom farskom chráme Na
ustanovizni je zo Strážskeho 25
nebovstúpenia Pána bola konceleb
členov.
rovaná sv.liturgia, ktorú slúžil o.
Vďaka Panu Bohu za tento pre
Peter Rusnák, o. arcidekan Jozef
žitý deň. Vďaka patrí organizáto
Knežo, o. Michal Ivanko, správca
rom, účinkujúcim, veriacim a ďal
farnosti, a ďalší prítomní duchovní.
ším, ktorí svojím podielom prispeli
Počas liturgických obradov spoluú
činkoval spevácky zbor Rozkvet a
k dôstojnému priebehu slávnosti.
mládežnícky chrámový zbor. V za
Ján POPRÍK
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Mons. Jána HIRKU
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PCSTEIŽENIE e c h c s l c v c c m
Na sviatok Zvestovania Bohorodičke, dňa 25.
marca, 24 bohoslovcov - poslucháčov 4. ročníka
bohosloveckej fakulty v Prešove prijalo z rúk J. E.
Jána Hlrku, sídelného biskupa prešovskej diecézy,
"postriženie" - uvedenie do duchovného stavu.
Nižšie svätenie, ktoré sa udeltije v byzantskom
obrade symbolickým ostrihaním vlasov, ustanovu
je kandidáta za "sviščenosca", teda toho, ktorý
posluhuje pri sv. liturgiách so svetlom, a četca čitateľa Božieho slova pri bohoslužbách .Táto du
chovná slávnosť sa konala v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove a bola príjemným zážitkom pre
rodičov a príbuzných svätencov, ale i pre celú
širokú obec veriacich, ktorých tu bolo z celej diecé
zy značné množstvo. Svätú liturgiu s otcom bisku
pom Jánom Hlrkom koncelebrovali - tajomník
biskupského úradu v Prešove o. Peter Rusnák,
generálny vikár Mons. Ján Gajdoš, vicerektor
kňazského seminára MUDr. Jan Kôry, špirituáli
kňazského seminára o. Daniel Šarlský, o. Vladimír
Skyba, okr. dekan z Bardejova o. Pavol Chanát a
tajomník bohosloveckej fakulty o Jozef Blaščák.
Na začiatku otec Kôry predstavil sídelnému bis
kupovi kandidátov na uvedenie do klerického sta
vu. Potom v príhovore otec sídelný biskup budúcim
kňazom adresoval slová: " Boli ste vysvätení,
aby ste boli bližšie pri oltári, aby ste posluho
vali. Dostali ste postriženie, to znamená, že sa
musíte správať a tiež chodiť ako budúci kňazi.
Má sa to prejaviť na vašom správaní, i vonkaj
šom vzhľade. Dajte sa celí do služby Krista.
Snažte sa žiť tak, aby ste u veriacich, ktorí budú
na vás hľadieť, budú vás počúvať, vzbudzovali
dôveru. Cirkev bude váš život preverovať aj
naďalej. Dnešným dňom ste boli vybraní z laic
kého stavu do klerického. Boli ste povolaní do
služby oltára, Krista, ktorý položil za nás život,
ste povolaní do služby veriacim, urobte všetko,
aby toto rúcho (stichar), ktorý máte právo nosiť
po úkone dnešnej vysviacky, bolo všetkým na
potešenie. Počas bohoslužby slova otec bis
kup sa prihovoril všetkým veriacim. Zvestova
nie Pána je krásny sviatok. Mária dostala svoje
poverenie tak, ako ho dostali bohoslovci, ktorí
sa dnes zasnúbili. Počuli ste hlas Boží s pomo
cou modlitieb, to je také znamenie, aké dostala
Mária. Dajme si otázku: Ako sa to stane? a
budú z týchto kandidátov dobrí kňazi? Nevie
me, ako sa to stane, ale čo chce Boh, je oveľa
viac ako všetko ostatné. Od Márii chcel Boh
panenstvo i duchovné materstvo v tajomnej
súhre. Anjel ju pozdravil: Obľúbená, Bohom
milovaná, to máme počuť aj my dnes. Sme
Bohom milovaní. Tomu musíme veriť, Pán s te
bou a s každým z nás. Tak Boh oslovoval aj

starozákonných prorokov. Počúvajme jeho
hlas v tomto nebezpečnom svete. Anjel hovoril
ďalej "máš počať Mesiáša", nediktuje, ale vy
svetľuje "Duch Boží zostúpi na Teba a mocou
Božou sa staneš Matkou Mesiáša, u Boha nič
nie je nemožné" Boh cez Máriu chce prejaviť
tomuto svetu milosrdenstvo a lásku. Možno
sme stratili milosť, možno cítime svoju nehod
nosť, ale Boh dáva opravný prostriedok. Keď
budeme hodnotiť svoj život, povedzme ako Má
ria, staň sa mi podľa tvojho slova. Boh je so
mnou, žije s nami každodenný ťažký život.
Drahí chlapci, svätenci, ste Bohom milovaní.
Budte obozretní, aby ste nestratili toto vyvole
nie a svoje poslanie. Modlime sa vzájomne aj
za našich bohoslovcov. Každé Božie slovo je
zvestovaním. Je dobré, keď nás toto slovo tro
chu znepokojí, keď nás to vyruší a vedie k
zamysleniu tak, ako Máriu. Ako sa to stane.
Boh nechce, aby sme len počúvali Slovo Božie,
ale aby sme ho predovšetkým realizovali vo
svojom živote. Zvestovanie má končiť slovami
"staň sa". Prosme Máriu, tú, ktorá dala Bohu
viditeľnú podobu, ktorá prepožičala Bohu tvár,
ruky i reč. Prosme ju, aby nás všetkých chráni
la, zvlášť našich bohoslovcov.
-am-

12. 3. - Stretnutie s rodinnými oázami
hnutia Svetlo - Život
14. 3. - Stretnutie u primátora Prešova
p. Kopčáka
15. 3. - Zasadanie komisie pre prípravu
príchodu Svätého Otca
16. 3. - Slávnostné otvorenie Ekoagrobanky v Prešove
17. 3. - Služobná cesta
19.3. - Slanské Nové Mesto - posviacka
nového oltára a krížovej cesty
20. 3. - Nakrúcanie záberov pre film
22.3. - Rokovania na ministerstvách
v Bratislave
23. 3. - Celodiecézny kňazský deň
24. 3. - Rokovania na Krajskom sú
de v Košiciach
Stretnutie s primátorom Prešo
va a prednostom okresného úradu
25. 3. - Udeľovanie nižších svätení bo
hoslovcom štvrtého ročníka v Prešove
31. 3. - Rokovania prípravnej komisie
pre príchod Svätého Otca
5.4. - Rokovania na ministerstve v Bra
tislave
6. 4. - Pohreb otca generálneho viká
ra v Nyíregyháze (Maďarsko)
9.4. - Slávnostná sv. liturgia a stretnutie
s mladými v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove

Jubileum kňaza
o. Andrej VO LO ŠIN, na odpo
činku v K o š ic ia c h , 4 5 . v ý ro č ie
o r d in á c ie (9 . 5. 1 9 5 0 )

Z ád u šn á s v ä t á litu rg ia
Dňa 21. marca si gréckokatolícki veriaci zdobenskej farnosti, filiálka Košice - Krásna, spomenuli
zádušnou svätou liturgiou na svojho rodáka, veikého vedca, novinára, profesora a organizátora slov.
cirkevného života gréckokatolíkov v zahraničí pro
fesora o. Michala Lacka, SJ, ktorý v päťdesiatych
rokoch celý svet oboznámoval o velkej krivde,
ktorá sa páchala na gréckokatolíkoch na Sloven
sku.
Po trinástich rokoch, v deň výročia jeho smrti, sa
uskutočnila v jeho rodisku svätá liturgia vo východ
nom obrade, ktorú náš nebohý Michal tak velVni ľúbil.
Jeho vôľa bola: "Keď umriem, spievajte mi piesne
byzantského obradu a ja vás budem počúvať."
Svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho bola slúžená
v slovenskom jazyku, ale panychídu spievali spe
váčky zo Zdoby po starosloviensky. Čítanie prečí
tal starosta obce Ing. M. Marton.
Svätú iturgiu celebroval duchovný otec Michal Vasiľst. zo Zdoby, ktorý v homílii poďakoval miestne
mu rímskokatolíckemu duchovnému otcovi, že
umožnil slúžiť svätú liturgiu v chráme v deň smrti
nebohého o. Michala Lacka. Zároveň vyzval veria
cich gréckokatolíkov v Krásnej, aby príklad svojho
rodáka nasledovali a väčšou láskou k nemu sa

hlásili a nehanbili sa za vieru otcov, ktorú nám
priniesli sv. Cyril a Metod. Poukázal aj na to, že
mnohí veriaci sa nesprávne domnievajú, že obrad
sa zmení podľa toho, kto je krstiteľ, alebo kde je
dieťa pokrstené. Čiže otcovia, ktorí boli pokrstení v
gréckokatolíckom obrade, sú ešte gréckokatolíci,
ale ich deti, ktoré boli pokrstené v čase, keď gréc
kokatolícka cirkev bola prenasledovaná, alebo aj
po obnovení v rím. kat. obrade, sú už rímskokatolíci. Ďalej vysvetlil, že obrad sa vždy zachováva
podľa otca a nie podľa obradu krstiteľa a či miesta
krstu. Vysvetlil to na príklade: "Ak by dieťa, narode
né v pôrodnici, pokrstila sestra alebo lekár, nakoľ
ko hrozí smrť, dieťa by ale nezomrelo, akého
obradu bude? Nikto nebude skúmať, či krstiteľ bol
gréckokatolík alebo rímskokatolík. Obrad otca je
obradom dieťaťa a môže ho zmeniť len Svätá stolica
Ďalej vyzval veriacich, aby v svojich modlitbách
nezabudli na svojho rodáka, aby Pán Boh prijal
svojho verného služobníka otca Michala medzi
svojich vyvolených. Buď mu večná pamiatka!
Pred svätou liturgiou veriaci zo Zdoby položili
kyticu bielych karafiátov k buste nebohého o. Mi
chala Lacka, ktorá je pred Chrámom sv. Cyrila a
Metoda.
MV
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N A K V ETN Ú NE DEĽU
Stretnutia m ladých

s otcami biskupmi v Prešove a Spišskej Novej

Na Kvetnú nedeľu dňa 9. apríla a] tohto roku sa uskutočnili stretnutia
mladých so svojimi biskupmi, ktoré sa poriadajú každoročne z iniciatívy
pápeža Jána Pavla II. Do Prešova a Spišskej Novej Vsi prišlo takmer tisíc
mladých katolíkov z celej prešovskej diecézy. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove slúžil svätú liturgiu za mládež sídelný biskup J. E. Mons. Ján
Hirka a v Minoritkom chráme v Spišskej Novej Vsi J. E. Mons. Milan Chautur,
CSsR. V popoludňajších hodinách odpovedali na zaujímavé a podnetné
otázky chlapcov a dievčat, ktorí týmto spôsobom demonštrovali veľký záujem
o Cirkev a život viery.
V príhovore otec biskup Ján Hirka
upriamil pohľad mladých na Kristove oči,
na jeho lásku, vzťah a náklonnosť k de
ťom. Na príklade o bohatom mládencovi
zdôraznil slová Ježiša Krista, rozdaj
všetko a budeš mať poklad v nebi.
Upriamil zrak i pozornosť mladej generá
cie k nebu.
Povedal: Spasiteľ pozrel na vás
všetkých s láskou. Keď sa odvraciame
od Ježiša Krista, od jeho požiadavky na
sledovať ho, od jeho lásky, ochudobňuje
me seba samých. Zlo vo svete je velké,
láka predovšetkým mladých ľudí. Chráň
te sa ho. Každý si položte otázku, čo
mám robiť, aby som bol spasený. V záve
re odprosil otec biskup v mene svojom
a v mene svätej katolíckej Cirkvi za to, že
často nedokázala uchrániť mladých ľudí
pred zlom tohoto sveta, ktoré kazí ich kvit
núce životy. Odprosil ich za roky totality a
vyzval, aby sa 5'm viac celou silou primkli
ku Kristovi, aby vydávali svedectvo Je
žiša Krista a prinášali svetlo tým, ktorí
ho potrebujú, svojim rodičom, príbuz
ným, priateľom a známym. Počas svätej
liturgie a popoludňajšieho programu, ktorý
sa konal vo velkej zasadačke Okresné
ho úradu v Prešove, spievali zbory z
Prešova, Trebišova, Sečoviec, Vranova,
Košíc a z mnohých ďalších farností.

SKÚŠKY K A TECHÉTOV
V Košiciach sa dňa 18. marca t. r.
úspešne podrobilo
záverečným
skúškam pred katechetickou komi
siou biskupského úradu z Prešova
21 účastníkov katechetického kurzu.

AJ NA SÍDLISKU
ŤAHANOVCE
Od 19. marca tr. sú pravidelné gréc
kokatolícke sv. liturgie v Košiciach aj na
Shlisku Ťahanovce, Zabezpečuje ich
farský úrad košického Sidliska Furča, kde
je správcom farnosti Zoslania Sv. Du
cha o. Vlastimil Bajužik. Sv. liturgie sú
vždy v nedeľu o 16. hod. v rímskokato
líckej kaplnke na spomínanom sídlisku.

Vsi

V Spišskej Novej Vsi, počas stret
nutia
s mladými, pomocný biskup
Mons. Milan Chautur, CSsR, svoj prí
hovor zameral k aktuálnej téme Svä
tý O te c a je d n o ta C irk v i. H o v o ril
o sektách, ktoré usilujú rozbíjať a
narušovať jednotu katolíckej
cirkvi
rôznymi spôsobmi. Obzvlášť pre mla
dých je to veľké nebezpečenstvo.
Povedal: Svätý Otec ako viditeľná
hlava katolíckej cirkvi je zárukou jed 
noty a jej učenia. Všetky okultné,
špiritistické a sektárske náboženstvá
vnášajú medzi ľudí rozdelenie. Dia
bol usiluje rozbíjať ľudské spoločen
stvo aj v dnešnej dobe, aj keď často
rafinovanejším spôsobom ako v minu
losti. Diabol usiluje o toto ľudské
rozdelenie zvlášť teraz, pred očaká
vanou návštevou Svätého Otca Jána
Pavla II. na Slovensku. Pápež nám chce
priniesť posolstvo Ježiša Krista, posil
niť všetkých Slovákov vo viere. Pred
jeho príchodom na Slovensko máme
sa na túto návštevu pripravovať mod
litbou a obetovaním každodenných dob
rých skutkov za zdarný priebeh tejto
cesty. Otec biskup veľmi prezieravo vy
svetlil dôvody útokov a úsilia zlého ducha
zabrániť návšteve Svätého Otca. Pou
kázal na rôzne formy a spôsoby toho
to boja a zároveň ukázal,aké velké Božie
milosti z tejto návštevy plynú pre náš
národ, obzvlášť pre našu Prešovskú
diecézu. Po p rvýkrát v h istórii príde
k nám najvyšší zástupca Ježiša Krista
na zemi. Je to čosi úžasné.
V závere povedal: Pápežovi na vás
záleží, je dôležité, aby aj vám záležalo na
ňom. Pripravme sa na toto stretnutie s pl
ným vedomím a silou, modlitbou a dobrými
skutkami. Svätý Otec k nám prichádza s po
solstvom lásky a viery.
-r-

SLOVO 9/95

/

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

D A L S I IMO V I Č L E N O V IA
Keď čítate toto číslo Slova, náš Spolok sv. Cyrila a Metoda
má už po svojom riadnom valnom zhromaždení. Uskutočnilo sa
v sobotu, 29. apríla t. r. v Michalovciach. Informácie o ňom
uverejníme v ďalších číslach Slova.
Potešujúcou skutočnosťou je, že ra
dy členov nášho spolku postupne rastú.
Do nášho ústredia v Michalovciach do
stávame prihlášky z ďalších a ďalších
farností.
Zbor biskupa Pavla P. Gojdiča z
Vranova nad Topľou, ktorý svojimi vy
stúpeniami vstupuje čím ďalej tým viac
do vedomia širokej verejnosti, prihlásil
sa za skupinového člena a súčasne 34 jeho členov stali sa indivi
duálnymi členmi spolku.
Po Sobranciach nás veľmi potešili Sečovce. Medzi našimi
mestami im po Košiciach v počte členov patrí druhá priečka. K
doteraz 91 členom pribudli ďalší 23. Ďakujeme. A činia sa aj v
Košiciach, Strážskom i v Drienove, o. Prešov.
Ako získavať nových členov? Najlepšie sa darí tam, kde majú
dôverníkov spolku. A tí vedia, koho majú osloviť. Máme však
všetci vedieť, že práca v nábožensko-kultúmych ustanovizniach
je jednou z výborných možností realizácie sa veriaceho človeka.
Podpora nábožensko-kultúmych ustanovizní je pre nás - veria
cich - povinnosťou.
Oslovme našich priateľov a známych a vysvetlime im posla
nie nášho spolku, našej nábožensko-kultúmej ustanovizne.
Spolok sv. Cyrila a Metoda
Hollého 2,071 01 Michalovce

NASI JUBILANTI
V
máji t. r. sa okrúhleho
výročia narodenia dožívajú tí
to naši členovia:
50 ROKOV - Mária Komárová z Košíc a Milan Palčík z Bežoviec.
60 ROKOV - Juraj Lešo
z Pozdišoviec a Ján Peťo z
Vyšných Remiet.
70 ROKOV - Juraj Bakajsa z Pozdišoviec, Mária Bodnárová z Michaloviec, Zuzana

Celengová z Koňuše, Mária
Ferenciová z Maläc, Mária
Hud’ová z Dvorianok, Anna
Mojžišová z Ďačova a Michal
Motto z Baškoviec.
75 ROKOV - Anna Bereščíková z Horoviec a Ján
Šandor z Nacinej Vsi.
Všetkým jubilantom vyprosu
jeme hojnosť Božích milostí,
Na mnoho rokov, šťastných
rokov.

O. ThDr. JANOVI MURÍNOVI
V
novembri t. r. uplynie päť rokov od chvíle, keď si Pán života a smrti
povolal k sebe svojho služobníka o. ThDr. Jána Murína.
Narodil sa 12. januára 1913 v Sečovciach. Bol absolventom gymná
zia v Michalovciach a po skončení teologických štúdií v Užhorode a
Olomouci bol dňa 21. novembra 1939 vysvätený na kňaza. Od 1. decem
bra 1939 do 9. mája 1950 bol profesorom na gymnáziu v Michalovciach,
kde odchoval celú generáciu študentov. Pretože odoprel prijať moskov
ské pravoslávie, po 28. apríli 1950 bol prenasledovaný a nakoniec vysíd
lený na práce do Čiech. Ku kňazskej službe sa mohol vrátiť už len v
rokoch 1968/69 a potom opäť bol až do smrti diskriminovaný.
Bol velkým rodoľubom a priekopníkom cyrilometodského hnutia slo
venských gréckokatolíkov. Bol správcom Jednoty sv. Cyrila a Metoda.
Pri príležitosti spomínaného výročia hodláme tomuto zaslúžilému
kňazovi odhaliť pamätnú tabuľu v Gymnáziu Pavla Horova v Michalov
ciach. Upozorňujeme jeho žiakov, že svoje dary na pamätnú tabuľu môžu
posielať poštovou poukážkou vzor "A" na účet SLSP Michalovce, číslo
účtu 124240-559/0900. Na poštovej poukážke v správe pre prijímateľa na druhej strane - uveďte heslo "Dr. Murín”. Mená darcov postupne
uverejníme v Slove.
O odhalení pamätnej tabule vás budeme včas informovať.
Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce

STRANA 14

Na podporu Spol
ku sv. C yrila a M eto 
da prispeli:

ŠTEDRÉ
&RDCIA

Bohuznáma, Nižný Hrušov 100 Sk, Verona Džačovská, Červená Voda 50 Sk,
Oľga Fechová, Drienica 50
Sk, Helena Fechová, Drienica
50 Sk, o. Miroslav Gavala, Vyškovce 210 Sk, Gréckokato
lícky farský úrad, Drienica 50
Sk, Odbočka sv. Cyrila a Me
toda, Levoča 400 Sk, Štefan
Hajduk, Klenov 100 Sk, Mária
Havrilová, Zbehňov 100 Sk,
Peter Javorský, Drienica 50 Sk,
Michal Kaňuk, Vyšný Hrabovec
100 Sk, Margita Karafová st.
Červená Voda_ 50 Sk, Margita
Karafová ml. Červená Voda 50
Sk, Mária Karafová, Červená
Voda 50 Sk, Anna Koščová,
Sečovce 100 Sk, Helena Kušnírová, Svidník 50 Sk, Mária
Mikitová, Laškovce 50 Sk, Má
ria Mojzešová, Červená Voda

50 Sk, Margita Olejárová, Drie
nica 50 Sk, Mária Ondová, Mi
chalovce 100 Sk, Rodina
Drábová, Chmeľov 200 Sk, Ro
dina Zubková, Dávidov 200 Sk,
Mária Smetanová, Trnava pri
Laborci 100 Sk, Anna Staneková, Drienica 50 Sk, o. Juraj Zimovčák, Drienica 50 Sk.
Spolok sv. ruženca: Kravany 200 Sk, Ľubovec 200 Sk,
Strážske 300 Sk, Svidník 500
Sk, Vyšná Olšava 200 Sk.
Dary na Spolok sv. Cyrila a
Metoda posielajte poštovou pou
kážkou vzor "A" na účet SLSP
Michalovce, číslo účtu 124240559/0900. Na poštovej poukážke
v správe pre prijímateľa - na dru
hej strane - uvedie, že ide o dar.
Mená darcov postupne uverejňu
jeme v Slove.
Pán Boh zaplať.

SV. LITURGIA AJ V KOŠICIACH
Pri príležitosti 1110. výročia skonu velkomoravského arci
biskupa sv. Metoda bola sv. liturgia aj v Chráme Narodenia
Bohorodičky v Košiciach. Slúžil a kázal o. Jozef Miňo. Účin
koval Zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach pod vedením Anny
Dojčákovej.

Juraj Kundrát zom rel ...
Na trebišovskom cintoríne pribudol ďalší hrob. Po
dlhej a ťažkej chorobe mesiac pred dovŕšením 83.
roku života odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v deň
1110. výročia skonu arcibiskupa sv. Metoda jeden z
veľkých nadšencov cyrilometodského hnutia - Juraj
Kundrát.
Narodil sa 6. m ája 1912 v T re b iš o v e a pochádzal
z typickej gréckokatolíckej roľníckej rodiny. Bol
najstarším zo šiestich súrodencov. Po skončení
strednej školy v Užhorode celý život pracoval ako
účtovník m estského úradu. Podporoval všetko
gréckokatolícke. Dlhé roky bol kurátorom , kroniká
rom farského spoločenstva a v 40. rokoch aj čle
nom chrám ového speváckeho zboru, ktorý našu
cirkev reprezentoval na význam ných nábožensko kultúrnych podujatiach. S bolesťou v srdci trpko
znášal osudy našej cirkvi po roku 1950 a v roku
1968 bol v tom to m este medzi prvým i, ktorí sa
zasadzovali za povolenie činnosti našej osemnásť
rokov zakázanej cirkvi.
Pred rokom 1950 bol členom širšieho výboru Jed
noty sv. Cyrila a Metoda. Do posledných chvíľ svojho
života sa zaujímal o naše cyrilometodské hnutie a
vedel sa tešiť zo všetkých aktivít nášho spolkového
života.
Blažený pokoj, večná pamiatka!

Pavol KUŠNÍR

LITURGICKÝ KALE NDAR
Y roku 1995 sa v nedele a sviatk y čítajú čítania podl'a cyk lu "B".
V o v šed n ý deň sa číta prvé čítanie ( s nepárn ym číslom )
8. máj, pondelok, Ján, apoštol,
záv. spomienka /biela/
Antifóny: nedelhé. Tropar: Veseľte sa.
Obľúbený apoštol. Kondák: Pane svo
jím. Sláva: Kto pochopí. I teraz: Až do
hrobu. Prokimen: Nech je milosrden
stvo. 1 Jn 1,1-4: Zvestujeme vám večný
život. Jn 19,25-27: Od tej hodiny si ju
učeník vzal k sebe. Spev na prijímanie:
Skúste a presvedčte sa.
9. máj, utorok,
Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša
/biela/
Antifóny: nedeľné. Tropar: Veseľte
sa. Sláva i teraz. Kondák: Pane, svo
jím. Prokimen: Nech je m i
losrdenstvo. Sk 9,26-30: Tu
sa ho ujal Barnabáš. Jn 6,1621: To som ja, nebojte sa.
10. máj, streda, Stred
Päťdesiatnice, Šimon
horlivec, apoštol, záv.
spomienka /biela/
Antifóny: nedeľné. Tropar:
Uplynula polovica. Svätý
apoštol Šimon. Sláva. Kon
dák: Všetci dnes. I teraz:
Uprostred sviatkov. Proki
men: Veľký je náš Pán. Ne
besá si Pán. Heb 9,11-12.15:
Raz navždy vošiel do sväty
ne. Ef 2,19-22: Jn 7,14-18:
Až uprostred sviatkov vystú
pil Ježiš do chrámu a učil. Lk
6.12-16: Spev na prijímanie:
Kto je moje telo. Pane, moje srdce.
Menlivé časti vo všedné dni do 17.mája
sú ako dnes /okrem čítaní/.
11. máj, štvrtok, Cyril a Metod,
slovanskí apoštoli /biela/
Antifóny: nedeľné. Tropar: Uplynula
polovica. Svätí Cyril a Metod. Sláva.
Kondák: Uprostred sviatkov. I teraz:
Vzdajme úctu. Prokimen: Veľký je náš
Pán. Po celej zemi. Sk 10,11-16: Čo Boh
očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Jn
3.13-36: Koho poslal Boh, hovorí Božie
slová. Spev na prijímanie: Kto je moje
telo. Po celej zemi.

12. máj, piatok, Epifán a Germán,
biskupi

16. máj, utorok,
Teodor Osvietený, úctyhodný

Sk 10,19-22: Hľadajú ťa traja muži.
Jn 7,28-31: Ježiš učil v chráme.

Sk 11,25,30: Agabus vstal a z vnuk
nutia Ducha oznámil, že bude veľký
hlad po celom svete. Jn 8,42-47: Prečo
nechápete moju reč?

13. máj, sobota, Glycéria,
mučenica
Sk 10,28b-33: A pýtam sa, kvôli čo
mu ste ma pozvali? Jn 8,12-20: Kdeže
je tvoj Otec?

17. máj, streda, Zakončenie sviat
ku polovice Pätdesiatnice,
Andronik, apoštol

14. máj, Nedeľa o Samaritánke,
Izidor, mučeník /biela/

Sk 12,20-24: A Božie slovo sa šírilo
a rozmáhalo. Jn 8,50-55: Ja ho po
znám a jeho slovo zachovávam.

Radový hlas je štvrtý, evanjelium a
ev. sloha na utiemi sú siedme. Antifó
ny: nedeľné. Tropar: Keď sa učenice.
Uplynula polovica. Sláva. Kondák: S

18. máj, štvrtok, Teodot, mučeník
Antifóny: nedeľné. Tropar: Keď sa
učenice. Sláva: S vierou prišla. I teraz:
Kondák: Až do hrobu. Prokimen:
Spievajte Bohu. Sk 13,1-4: Ako slúžili
Pánovi a postili sa, povedal Duch Svä
tý. Jn 8,56-59: Na to zdvihli kamene a
chceli ich hádzať do neho. Spev na
prijímanie: Telo Kristovo. Narodeni
ny sv. Otca Jána Pavla II.
19. máj, piatok, Patrik,
biskup a mučeník
Okrem čítaní, menlivé časti ako 18.
mája. Sk 13,5-12: A oni, vyslaní Du
chom Svätým, došli do Seleucie a sta
de sa preplavili na Cyprus. Jn
10,24b-31: Židia zdvihli kamene a
chceli ho ukameňovať.
20. máj, sobota, Talalej, mučeník

vierou prišla. I teraz: Uprostred sviat
kov. Prokimen: Spievajte Bohu. Sk
4,8-12: Vtedy im Peter, naplnený Du
chom Svätým, povedal. Jn 4,19-24:
Boh je duch a ti, čo sa mu klaňajú,
musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.
Spev na prijímanie: Telo Kristovo.
Týždeň po Nedeli o Samaritánke
15. máj, pondelok,
Pachom Veľký, úctyhodný
Sk 10,44-48a: Kým Peter hovoril,
zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo
počúvali slovo. Jn 8,31-38: Každý, kto
pácha hriech, je otrok.

Okrem čítaní, menlivé časti ako 18.
mája. Sk 13,14-15.32-33a.38-39: V
sobotu vošli do synagógy a sadli si. Jn
10,3 lb-39: Pre ktorý z nich ma kame
ňujete?
21. máj, Nedeľa o uzdravení
slepého, Konštantín a Helena,
apoštolom rovní /biela/
Radový hlas je piaty, evanjelium a
ev. sloha sú ôsme. Antifóny: nedeľné.
Tropar: Veriaci, oslavujme. Sláva.
Kondák: Temné sú oči. I teraz: Až do
hrobu. Prokimen: Pomodlite sa. Sk
18,1-8: Predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím do
mom. Jn 9,1-38: Vieme, že je to náš
syn, a že sa narodil slepý. Spev na
prijímanie: Telo Kristovo.
Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Vždy a všade s nami
Z dôvodu mimoriadneho vydanie jú
nového dvojčísla časopisu Slovo, za
meraného k návšteve Svätého Otca
Jána Pavla II. na Slovensku, prinášame
v tomto a v budúcom čísle dva kupóny.
V tohtoročnom čísle 10/ 95 našu súťaž
ukončíme.
Vaše odpovede budeme očakávať do
15. júna t.r. Pripomíname, že 12. kupó
nov a 24. správnych odpovedí na naše
otázky Vám umožnia získať nejakú
hodnotnú cenu. Piatich z Vás vylosuje
me. Mená výhercov nájdete v čísle
13/95. Tešíme sa na Vaše odpovede.
Redakcia

(

K upón 9 ~ )

Otázky:
17. Ako sa volá rieka, v ktorej Ján
Krstiteľ pokrstil Ježiša Krista
18. Vymenuj aspoň 10 starozákon
ných postáv Svätého písma

( K upón 1O )
Otázky:
19. V ktorom podobenstve Pán Je
žiš vyzdvihuje milosrdenstvo a
lásku k blížnemu

Spasiteľ - len čo nám dal svoje telo
za pokrm a svoju krv za nápoj - ne
ustále vytrvalo zdôrazňuje, že jeho
nové prikázanie je, aby sme sa navzá
jom milovali, a že práve podľa tejto
lásky nás budú poznávať. Keď Peter
povie: "Pane, ja ťa tak milujem, že
pôjdem za tebou až na smrť", Ježiš
akoby sa nechcel dať vyrušovať, trvá
na svojom: "Milujte sa navzájom!"
Problém lásky človeka k človeku
celkom zaplavuje Kristovho ducha i
srdce a vracia sa k nemu trpezlivo, aj
keď ho niekto opakovane vyruší ne
vhodnou poznámkou. Tým skôr, keď
ten, ktorý mu teraz proklamuje svo
jou láskou, o chvíľu už nebude
chcieť ani len priznať, že ho pozná.
Kristus rozvíja teda ďalej svoju kon
cepciu lásky: "Nech sa vám srdce
nestrachuje. Verte v Boha a verte aj
vo mňa. V dome môjho Otca je mno
ho príbytkov. Keby to tak nebolo,
bol by som vám to povedal. Odchá
dzam pripraviť vám miesto, aby ste

aj vy boli tam, kde ja."
Spasiteľ pred svojím odchodom
zariaďuje veci tak, aby sme ani chvíľu
nezostali bez neho. Nové spoločen
stvo medzi nami a ním vteľuje do chle
ba a vína - a sám sa stáva skutočným
ľudským a skutočným božským srd
com tohoto spoločenstva.
Dokiaľ sme tu, na tejto zemi, nechce
našu zem opustiť a zariaduje sa v jej
hmotných podmienkach. Má však aj
iný svet - svet večnosti a nekonečna,
v ktorom je rovnako doma, ale v kto
rom tiež nechce byť bez nás.
Toto je nové spoločenstvo s Kris
tovou láskou, v ktorom má byť raz
dovŕšený vesmírny vývoj.
Ak nám bolo zvestované Posol
stvo o tomto spoločenstve, nezabú
dajme na nové prikázania o vzájom
nej láske, ktoré má byť naším osob
ným preukazom a ktorým máme
zvestovať budúce veľké veci tejto
zemi.
Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Kritériá pre prijím acie /kúsky
y prvom kole no Cirkevné gymnázium v Trebi/ove

tPodal(pvanie

V mesiaci január a február sme mali
možnosf vnímať, aká velká je sila Ducha
Svätého, ktorý oslovil našich veriacich.
Preto vyjadrujeme srdečné Pán Boh za
plať všetkým darcom, ktorí vedení hlasom
svojho kresťanského srdca prispeli svojou
rýchlou pomocou pri zrealizovaní zbierky
na umelé protézy pre 30 ročného otca
dvoch maličkých detí žijúceho na Ukrajine
v dedine Usť Čorna, kde pôsobí náš slo
venský misionár - redemptorista otec Pe
ter Krenický.
Touto cestou ďakujeme všetkým srdeč
ným darcom na Slovensku i v zahrania,
rehoľným sestrám v Petrovanoch, no sr
dečne Pán Boh zaplať i Bohu známej rodi
ne, ktorá počas mesačného pobytu
tomuto mužovi i jeho manželke poskytla
živobytie a strechu nad hlavou.
A tak po roku, pomalým, a neistým kro
kom sa môže mladý otec so svojimi deťmi
a manželkou uberať do krásneho kostolí
ka sv. Magdalény poďakovať milosrdné
mu Bohu a prosiť o veľa Božích milostí za
dobrých ľudí.
o. Jozef JURČENKO

Dňa 16. mája sa dožíva 70 rokov p. Ján
Kačmár z Kobylníc. Do ďalších rokov živo
ta mu vyprosuje hojnosť Božích milostí
najbližšia rodina.

G ré cko ka to lícky
dvojtýždenník
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Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
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liteľ školy po prerokovaní so zriaďoRiaditeľ
zriaďo
m
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vateľom
Biskupským
úradom \vi DPrešove
podľa vyhlášky č. 79/1991 Zb. určuje tieto
kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijíma
cej skúšky:
Bez prijímacej skúšky sú prijatí žiaci, ktorí:
a) dosiahli celkový študijný prospech na
základnej škole do 1,50 priemeru
b) na okresnom a vyššom kole olympiád
z profilovaného predmetu sa umiestnili na
1., 2. a 3. mieste a celkový študijný pro
spech na základnej škole mali do 1,60 prie
meru.
O statní vykonajú prijímacie skúšky.
Prijímacie skúšky na novozriadené C ir
kevné gymnázium v Trebišove budú z
predmetov: slovenský jazyk - literatúra a
matematiky v rozsahu učebných osnov
zo základnej školy.

Začiatkom tohto roka vyšla v nakladateľ
stve o. Va§iliánov v Ľvove (Ukrajina) kniha s
názvom "Zittja viddane Bohovi", tj. "Život
odovzdaný Bohu" s podtitulom "Životopis
Preosvjaščenného Pavla Gojdiča". Autorom
dvojzväzkového diela (570 strán) je známy
otec Dr. Marián Potáš, OSBM.
O otcovi biskupovi Gojdičovi, vyznávačovi
svätého života, bolo uverejnených mnoho
článkov v našich i zahraničných novinách,
dielo o. Dr. Potáša je však prvé súhrne se
riózne fundované pojednávanie o živote otca
biskupa od narodenia až po smrť v leopoldovskej väznici.
Autora o. Dr. Potáša možno považovať za
osobu zvlášť povolanú zaznamenať pre dne
šok i pre budúce pokolenia život otca biskupa
plne zasvätený Bohu, našej cirkvi a národu
nielen preto, ze otec Potáš je členom Rádu
sv. Bažila Veikého, ktorého členom bol aj o.
biskup, ale tiež preto, že pred rokom 1950 žil
v jeho bezprostrednej blízkosti a po neblahom
roku 1950 osobne poznal režim totalitnej jus
tície a našich väzníc ako dlhoročný väzeň jeden z obetí vykonštruovaných obžalôb, aie
aj preto, že po dlhé roky usilovne a horlivo

Naša cirkevná škola chce v začiatkoch
zači
x / c la n iía
nadobudnúť ducha (-»/-»»/¿h/n
nového mmyslenia
a du
cha velkej kresťanskej tolerancie. Nemá
morálne právo a nechce odvrhovať i tých
menej nadaných. Každý, kto urobí prijímacie
pohovory, bude vychovávaný a vzdelávaný
na škole s takou vervou a nadšením ako i
ten schopnejší či múdrejší. Sme si vedomí,
že len láskou sa ľudia získavajú, nie nená
visťou.
V duchu tolerancie a všeobecného dobra
chceme tým poslúžiť i dnes našej spoloč
nosti pri formovaní mladej generácie v inten
ciách humanity a porozumenia.
Ďakujeme riaditeľstvám škôl za podanie in
formácie prihláseným žiakom na našu školu i
rodičom, ako aj za podporu a porozumenie
pri získavaní žiakov na našu cirkevnú školu.
PhDr. Ján BODNÁR, riaditeľ školy
n « a W n h i i W n i 'i í r i i iz -'h io

zbieral materiál pre svoju prácu, venoval sa
kontaktovaniu so svedkami života o. biskupa.
Medzi citovanými svedkami zasluhuje zvlášt
nu pozornosť p. František Ondruška z Prievi
dze, spoluväzeň o. biskupa v Leopoldove, ktorý
ako prvý uverejnil vo viacerých časopisoch (aj
v Slove č.7/90) velhíi precítené a plné autentic
ké rozpomienky na posledné obdobie hrdinské
ho a bohumilého života nášho vyznávača.
Pokiaľ ide o život a s hlbokou úctou a láskou
napísané dielo o. Dr. Mariána Potáša, z kaž
dej strany knihy vyžaruje neskonalá pokora a
skromnosť otca biskupa Pavla Gojdiča, jeho
plná odovzdanosť Bohu a láska ku každému,
aj k svojim trýzniteľom.
Velka škoda, že pre jazykové problémy kniha je písaná spisovnou ukrajinčinou a az
bukou - bude prístupná len obmedzenému
kruhu čitateľov. Škoda - je to dielo, ktoré by
mal čítať každý, kto poznal aspoň z počutia,
alebo chcei by poznať mimoriadne vzácnu
osobnosť, plodnú činnosť a hrdinské finále
nášho vyznávača.
Kontaktná adresa autora:
o. Dr. Marián Potáš, OSBM
Vajanského 31, 080 01 Prešov

