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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
Pokoj sa rozhostí
najprv vo mne.
Potom naplní
našu rodinu.
Potom školu.
Potom mesto.
Potom celú krajinu.
A rozšíri sa stále ďalej.
Až na koniec sveta.
Je to len sen,
ale kolkokrát
môže byf
aj sen pravdivý!
Ale teraz sen nechcem
snívať sama.
Práve vtedy by nebol
pravdivý,
zostal by len
snom.
Pôjdem k ostatným, aby
sme snívali spolu.
Z nášho spoločného
veľkého sna
by sme mohli zmeniť
náš malý
i náš velký
svet.

Dieťa z ulice
Dieťatko, máš smutné oči. Nemáš nikoho?
Nechali tá tak, nemajú čas sa s tebou hrať,
čítať ti a odpoveáať na otázky?
Môžu existovať bez toho?
Vyzeráš ako pekný obrázok, ale zabalený
do starých novín, z ktorých vykúka len
ustrašená tvár.
Ty moje milé, 1y moja milá, ty môj milý,

zamiera mi srdce, keď ťa vidím.
Tu sú tisíce takých ako ty, tu sú milióny,
ktorí nemajú domov,
ktorí už nemajú strechu nad hlavou,
ktorí zomierajú od hladu. Je to vôbe c možné?
Bože, vidíš tieto deti? Prečo niečo neurobíš?
Alebo ja som nič nepochopil?
Bože, daj tým to malým velkým lUd'om
trošku tepla, iskru nááeje, možnosť prežitia.
(Z knihy Haló, si tam?)
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Hriech a smrť

tým odsúdené k smrteľnej nečinnosti nerozviazateľným i putam i."... polapí sa vo vlastných neprávos
Je to strašná pravda: N ekajúcni hriešnici strácajú
tiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov" (Prís
po smrti akúkoľvek možnosť zmeniť sa k lepšiem u, a
5,22). K tom u ešte pripočítame strašné muky, skrz
preto ostanú nezm eniteľne odovzdaní večným mu
sam é hriechy, skrz vedomie vlastnej nerozumnosti
kám /hriech trápi/. Ako sa to dá dokázať? D á sa to
behom pozemského života a predstavu rozhnevané
celkom dokázať zo súčasného stavu niektorých hrieš
nikov a z vlastnosti sam ého hriechu, že drží človeka i ho Stvoriteľa. Tiež v súčasnosti spútava hriech dušu
a usmrcuje ju. kto z bohabojných by nevedel, aký
v zajatí a zam edzuje m u všetky východiská.
sm útok a úzkosť postihuje ich dušu, aký m učivý oheň
Kto by nevedel, ako ťažko je hriešnikovi bez zvláštich páli, pretože sa dopustili hriechu?
nej Božej milosti obrátiť sa od obľúbenej cesty hrie- j
Dajme tomu, že človek, ktorý je zajatcom hriechu a
chu k ceste čnosti. A ko hlboko hriech zapúšťa korene
nim trápený sa odoberá k odpočinku, by bol v noci
v srdci hriešnika a v celej jeh o bytosti, ako prepoži
zastihnutý smrťou: Či nie je jasné, že jeho duša prejde
čiava hriešnikovi svoje rysy, ako vidí veci celkom
do utrpenia na druhom svete? A pretože po smrti už
inak, ako sú v svojej podstate, keď sa m u jav í zlo
neexistuje možnosť ľútosti, bude tam každý trápený
obklopené určitým kúzlom.
podľa miery svojich hriechov. To tiež dosvedčuje Bib
Preto vidíme, že hriešnici veľmi m álo m yslia na
lia - Mt 25,46, Rim 2m 6-9, Kor 5, 10 a inde.
svoje obrátenie a seba sam ých nepovažujú za veľ
Ak je niektorému človeku povedané: "Prebuď sa, ty,
kých hriešnikov, pretože ich zaslepujú sebelásky a
čo spíš, vstaň z mŕtvych... (Ef 5,14), potom je tým
pýcha. A keďsa považujú za hriešnikov, prepadávajú
mienený skutočný spánok duše - veľmi podobný oby
pekelnému zúfalstvu, ktoré ešte zväčšuje tem notu
čajnému telesnému spánku. Práve tak, keď je poveda
ich rozumu a zatvrdzuje ich srdce. Či by sa niektorí
né: "Moja duša, vstaň , prečo spíš", je tým mienený
hriešnici obrátili, keby nebolo Božej m ilosti? Patrí
skutočný spánok duše, nie v prenesenom zmysle. Keď
totiž k podstate hriechu, že zatem ňuje a zväzuje nás
spí telo, je v každom ohľade ochrnuté a bez citu. Tak aj
na rukách í nohách.
duša, ktorá spí spánkom hriechu, je ochrnutá vo svojich
Čo m i hovorí skúsenosť, keď som v zajatí hriechu?
silách a neciteľná voči všetkému, čo sa týka viery,
Niekedy sa trápim celý deň a nem ôžem sa obrátiť
nádeje a lásky. Povedz jej napríklad, že Boží Syn kvôli
celým srdcom, lebo hriech m a zatvrdil a robí mi
nej zostúpil na svet a stal sa človekom, aby ju zachránil
Božie milosrdenstvo neprístupným: horím v ohni a
pred večnou smrťou, vysvetlí jej jeho spasiteliié učenie,
zostávam dobrovoľne v hriechu, pretože hriech zvia
jeho zázraky, jeho utrpenie, smrť na kríži, zmŕtvych
zal moje vnútorné sily a ja zároveň - prikovaný
vstanie, nanebevstúpenie a jeho opätovný príchod vnútorne - sa nem ôžem obrátiť k Bohu, dokiaľ Boh,
nepochopí to: necíti Božie dobrodenie, spi ďaleko
ktorý vidí m oju bezmocnosť, pokoru a slzy - sa nevzdialené od vier)»* nádeje a lásky. Nebojí sa spravod
zmiluje nado m nou a nepošle m i svoju milosť. Nie
livého Sudcu, budúcich múk, večne drasajúcich ner
nadarm o býva človek oddaný hriechu nazývaný
vov, neuhasitefaého ohňa. Spí - nič nepočuje, nič
"spútaný putam i hriechu."
nevidí, nič necíti.
N ech si nikto nem yslí, že hriech je niečo nepatrné.
Dnes musí vždy vidieť očami srdca, dokonca aj
Nie,hriech je strašné zlo, ktoré usmrcuje dušu - teraz
behom spánku, ako je napísané: " Zaspalo som, ale
i vo večnosti. H riešnik bude v budúcom živote spú
m oje srdce bdelo" (Pies 5,2). "A zmýšľať podľa tela
taný na rukách i nohách (tým je m ienená duša) a
je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj"
vyvrhnutý do vonkajšej tmy, ako hovorí Vykupiteľ:
(Rim 8,6).
"Zviažte m u nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy"
j

(Mt 22,13), t. j. celkom stratí slobodu všetkých du
ševných síl, ktoré stvorené ku slobodnej činnosti, sú
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V 10. čísle Slova na 13. strane vypadli
posledné dva riadky. Záver článku má
správne znieť: Čipkované kroje, zachova
né tradičné zvyky.obllevačka, a) také bolí
velkonočné sviatky v rázovitých grécko
katolíckych dedinách v Jakubanoch, na
Osturni, Šumjaci a inde v prešovskej die
céze r. 1995. Čitateľom sa za chybu ospra
vedlňujeme.
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JA SOM CHLIEB ŽIVOTA
Pre každú formu života na rôznom
stupni vývoja Boh vo svojej nekonečnej
múdrosti vytvoril dokonalé podmienky na
to, aby mohol dať vznik všetkému, čo
dnes vidíme okolo seba ako úžasné dielo
Božej lásky vo svojej pestrosti a rozmani
tosti. Do každého živého tvora, počnúc pr
vou živou bunkou pred mnohými miliónmi
rokov až po svoje najdokonalejšie stvore
nie - človeka, vložil, či na
programoval všetko, čím
udržiava tieto stvorenia pri
živote. Vytvoril dokonalé
podmienky pre život vo vo
dách riek i morí, vo vzdu
chu i na zemi, tak na
studených
zaľadnených
póloch, ako aj na slnkom
rozpálených púštiach rovní
ka. Všetkému stvorenstvu
vytvoril podmienky pre život,
potom im dal ich vlastný život
a dal zmysel ich životu. Tak
to by sme mohli potom pove
dať, že do pripravených
podmienok zemského raja
nakoniec stvoril človeka,
ktorého stvoril na svoj obraz
a na svoju podobu, keď mu
dal rozum, slobodnú vôľu a
nesmrteľnú dušu, čím ho
radikálne odlíšil od všetké
ho ostatného. Dal mu totiž
okrem iných schopností aj
schopnosť milovať, čím mu
dal účasť na vnútornom Bo
žom živote, ktorý má svoju realizáciu v
láske. Boh však nestvoril tento život lásky
ľudí medzi sebou v nejakej živelnej forme
prejavov, ale jej dal pravý obsah a zmysel,
dal jej konečný cieľ a samozrejme aj pros
triedky na jeho dosiahnutie. Boh tak milo
val svet, že poslal svojho syna, aby každý,
kto v neho uverí nezahynul, ale mal život
večný. A tu sme pri koreni veci, že ľudský
život nemá len dimenziu prirodzeného ži
vota tak, ako stvorenia od neho nižšie
postavené, ale Kristus prišiel, aby nám
zjavil plnosť života (Aby mali život a aby
ho mali v hojnosti,) a jeho konečné zavŕ
šenie v dimenzii večnosti. Prišiel, aby nám
toto nielen zjavil, ale aj dokázal, že tak,
ako sme z náručia Božej lásky vyšli, tak
sa do náručia Božej lásky máme aj vrátiť.
A takto sa dostávame k myšlienke
podmienok pre dosiahnutie večného živo
ta. Ježiš jasne povedal, že ak nebudete
jesť jeho telo a piť jeho krv, nebudete mať
v sebe život večný. Ja som chlieb života.
Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe
večný život a ja ho vzkriesim v posledný
deň. Po týchto slovách mnohí z jeho uče

níkov od neho natrvalo odišli s poznám
kou, že je to tvrdá reč, ktorá sa nedá
počúvať. A na Ježišovu otázku, adresova
nú apoštolom, či aj oni chcú odísť, Peter v
mene všetkých povedal: - a ku komu by
sme išli, ty máš slová večného života. A
pri poslednej večeri im potom ukázal,
akým spôsobom budú oni a aj my všetci
jesť jeho telo a piť jeho krv. Sú to spôsoby

chleba a vína, ktoré sa nám denne núkajú
k jedeniu a pitiu, ale ktoré zároveň nás
majú disponovať pre život podobný Ježi
šovmu.
Prví kresťania verili, že prijímajú telo
Pána, že on je skutočne prítomný medzi
nimi, že on zostáva v nich a oni v ňom a
hlavne, že bol pozorovateľný v konaní
každého jednotlivca. Jesť chlieb života
znamená žiť Ježišov život. Svätý Pavol
hovorí v liste Korinťanom: - keď budete
jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestu
jete Pánovu smrť, kým nepríde.
Tieto slová nesúvisia iba s prítomnosťou
Krista medzi nami v Eucharistii, ale predo
všetkým s jeho životom v nás. Eucharis
tický chlieb sýti ľudské srdcia tým, že im
umožňuje milovať blížnych viac a zaopat
riť im chlieb, ktorý im chýba. Eucharistický
chlieb nerobí človeka bohatším, ale práve
chudobným. Majú ho požívať iba tí, čo
stoja pred Bohom takpovediac s prázdny
mi rukami a celkom sa mu otvárajú. Preto
nás robí tento chlieb duchovne núdznymi
a formuje naše vnútro, aby sme sa vždy
postavili na stranu ubiedených, hladných,

Jn 6, 35

smädných, nahých a chorých a boli im k
dispozícii v službe lásky. Tento chlieb
nás musí pretvárať na takých, o ktorých
budú môcť povedať iní to, čo povedal Pe
ter o Ježišovi: - kade chodil, všade dobre
robil. Liturgia Chleba večného života je
stálou výzvou na väčšiu chudobu, na zrie
kanie sa seba a svojho egoizmu: Nežijem
už ja, ale žije vo mne Kristus! A takto
zjednotení s Kristom, bez ktorého nič ne
môžeme urobiť, ako to aj sám povedal, je
naším poslaním slúžiť ľudstvu v konkrét
nych prácach a službách nášho života,
pričom Pán je chlebom života večného,
nielen časného. Tu ho sprítomniť je jad
rom našej služby. To však neznamená, že
my kresťania sa máme obmedziť iba na
toto duchovné jadro, na tento duchovný
chlieb a odstraňovanie "svetského hladu"
máme ponechať neveriacim. My sa len
nesmieme uspokojiť s jednostrannosťou,
lebo tá vždy škodí: - človek je telo i duch!
Slávnosť najsvätejšieho tela a krvi
Kristovej je poďakovaním za dobrodenie
eucharistického chleba - Chleba života.
Je to neoceniteľné velké dobrodenie Bo
žej lásky. Sviatok vyzdvihuje osobitnú Je
žišovu prítomnosť v Eucharistii. V tradičnej
eucharistickej nábožnosti, ktorá sa začala
výrazne praktizovať v dejinách cirkvi na
konci stredoveku hlavne pod vplyvom
blúdneho jansenizmu, ktorý zdôrazňoval
nehodnosť človeka prijímať telo a krv Kris
tovu, a preto ako náhradu prenášal ťažisko
komunikácie s eucharistickým Kristom do
poklôn pred vyloženou Eucharistiou v zla
tých monštranciách. Ani dnes nestráca
táto forma zbožnosti svoj význam a má
svoje opodstatnenie, ale pritom si musíme
vždy uvedomiť, že sa popri tejto zbožnosti
nesmie stratiť pravá hĺbka jej významu pre
naše duchovné formovanie tak, ako to od
nás žiada Kristus. Jednostranné chápanie
Eucharistie, tradičné formy nábožnosti
môžu viesť aj k zaznávaniu toho hlavné
ho. Ježiš totiž prisľúbil a ustanovil Eucharistiu ako "Chlieb života" na požívanie,
jedenie a nie na obdivovanie. Vezmite a
jedzte... vezmite a pite... A toto sa deje
vždy na hostine cirkvi. No nie je to len
individuálne jedenie, ale jedenie a pitie
tela a krvi Kristovej tvorí skutočné spolo
čenstvo veriacich vzájomne si slúžiacich v
láske, spoločenstvo Božieho ľudu.
Týmto Boh vytvára podmienky a pred
poklady pre tú najvyššiu formu nášho ži
vota, života Božieho v nás, ktorý musí byť
viditeľný v skutkoch nášho života podľa
Kristovho vzoru a ideálu tu na zemi a tak
sa potom stane i zárukou a podmienkou
pre život bez konca v Bohu.
o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Svätému Otcovi
Jánovi Pavlovi II.
Už vtedy - na počiatku času,
už vtedy - keď nebolo dejín
a nebolo plienok,
bol Ten, ktorý je v troch osobách,
ktorý aktom vôle
a všemohúcim Slovom
priviedol z lásky k bytiu - bytosť
na svoj obraz a podobu, už vtedy
ste boli jeho námestníkom
na Zemi,
len bolo treba ch vilku vyčkať tých asi štyritisíc rokov,
keď z lásky k Vám
a ku m ne Slovo stalo sa Telom
a obetovalo sa za regeneráciu
a život sveta...
Už vtedy, spolu so svätým Petrom prevzali ste kľúče
a zanechali svet,
a rozhodili siete,
a zapli ste v hodnote ležiacej osmičkysvetelné reflektory
Evanjelia,
a nakoniec, obidvaja,
boli ste dolu hlavou - ukrižovaní,
lebo ľudia stále neznášajú siete a svetlo...
a úskosť dokallčenej doby,
avšak znásobenej činmi
ľuďmi dobrej vôle,
ktoré sú poznačené Vašim dychom
a zohriate Vašimi činmi...
V duchu a pravde na tejto
priečke, rozhodol sa ako Váš
kňaz - odovzdať Vám
srdce na dlani:
lebo ste mojím pápežom,
nie z dôvodu Slovanstva
a hlasu krvi, ale
ani nechtiac začínam Vám rozumieť
a modliť sa za Vás nie z povinnosti
ale z lásky:
a Pavlov hymnus o nej,
a Vaše cesty - necesty,
a všetko čo robíte
a,čo ste ešte neurobili sú Otcovskými zámienkami,
ktoré ja transformujem
na znamenia Matky Márie
a svätého Jána,
a celého neba ...
A vidím vo Vás plnosť človečenstva,
ale najprv: vidím vo Vás,
plnosť prvotnosti prvenstva,
poriadku a spravodlivosti,
lásky a múdrosti
a neomylnosti Božej na Zemi.
Ste svedomím Božieho ľudu! ...
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PATDESIATNICA - TURÍCE
Tento sviatok je najčastejšie medzi
kresťanmi známy ako Zoslanie Sväté
ho Ducha. Tento názov poukazuje na
historickú udalosť, ktorá sa stala vo
Večeradle v Jeruzaleme. Názvy Pentecostes - Päťdesiatnica a Turíce viac
poukazujú na súvis tohto sviatku s
Paschou, aj na židovský sviatok Týž
dňov (Sevuos), ktorý je predobrazom
kresťanského sviatku Zoslania Sväté
ho Ducha.
V
Przewodniku Judaistycznym
(Judaistický sprievodca) z roku 1893
sa o ňom píše: "V Palestíne dozrievalo
obilie - skorý jačmeň a po ňom pšeni
ca - v apríli (Nissan). Druhého dňa
Pesach (Pascha) bol slávnostný svia
tok žatvy, ktorého znakom bolo pri
nesenie kňazovi obety z prvého
snopa (Omer) z prvého ža
tia. Žatva trvala v Palestí
ne dlhší čas, pretože bola
spojená s mlátením na po
li. Sväté písmo na to určuje
sedem týždňov a 50. deň,
v ktorom sa končila žatva,
bol slávený ako sviatok
Týždňov (Sevuos). Ale
oveľa väčší význam má
pre nás Sevuos vzhľadom
na jeho historickú cenu,
pretože v tomto dni, podľa
tradície, mal byť daný Boží
zákon na hore Sinaj, hoci
Sväté písmo nehovorí."
Aj novozákonná Päť
desiatnica sa viaže s odo
vzdaním zákona Židom.
Turíce sú slávnosťou Nového zákona
lásky v Cirkvi. Nie je to už zmluva
litery, ale zmluva Ducha (por. 2 Kor
3,6), ktorá so sebou prináša slobodu
Božích detí (por. Gal 4,31).
Zákon lásky sa týka bez rozdielu
židovského národa aj pohanov, pre
tože Kristova krv vrátila jednotu celé
m u ľudstvu (por. Ef 2,12 n). V učení
cirkevných Otcov sa velebenie v rôz
nych jazykoch Božích diel, ako to ro
bili apoštoli, keď vyšli z Večeradla,
spája s biblickým príbehom o zmäte
ní reči pri budove veže Bábel. Týmto
spôsobom je ešte viac zvýraznená
jednota ľudstva ako ovocie Svätého
Ducha.
Turíce sú sviatkom povolania do
Cirkvi všetkých národov. Tak ako pr
votiny z prvého mlátenia boli obeto
vané na sviatok Sevuos (por. Lv

23,17), tak prvotiny zo všetkých náro
dov boli sv. Petrom pokrstené práve
v tomto dni (por. Sk 2,9 -11.41).
Zoslanie Svätého Ducha je napl
nením Zákona a Prorokov. Je splne
ním prísľubu proroka Joela, na ktoré
sa sv. Peter odvoláva pri svojej prvej
evanjelizačnej reči: "V posledných
dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho
Ducha na každé telo: vaši synovia a
vaše dcéry budú prorokovať, vaši
mladíci budú mať videnia a vaši starci
budú snívať sny. Aj na svojich služob
níkov a na svoje služobníčky vylejem
v tých dňoch zo svojho Ducha budú
prorokovať" (Sk 2, 17-18, Joel 3,1-2).
Toto rozlievanie Ducha sa začalo v
deň Paschy (Zmŕtvychvstania), kedy
Ježiš dychnutím odovzdáva Svätého

Ducha svojim apoštolom, ako vod
com nového Božieho ľudu (por. Jn
20,22). Ale to veľké, charizmatické vy
liatie Svätého Ducha nastalo počas
Turíc, čo spôsobilo, že jedenásti moh
li začať plniť svoje poslanie - svedčiť
(por. Sk 1,8) a prejavila sa existencia
Cirkvi.
Takto sa deň Turíc stal oficiálnym
dňom narodenín Cirkvi a je pre ňu
tým, čím bolo pre Ježiša, ktorý sa po
čal zo Svätého Ducha (por. Lk 1,35),
pomazanie na samom začiatku mesiánskeho pôsobenia (por. Sk 10,38,
Mt 3,16 paral.), je pre Cirkev tým, čím
pre každého kresťana dar Svätého
Ducha, obdržaný pri vkladaní rúk
počas udeľovania sviatosti birmova
nia, ktorý pečatí jeho dielo vykonané
v svätom krste.
Spracoval br. Filemon, redemptorista
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POSLANÍ K SLUŽBE
Vysviacka na kňazov, ktorá sa uskutoční v Prešove v dňoch 22. a 23.
júla, má v histórii Prešovského biskupstva najvyšší počet kandidátov
prijatia sviatosti kňazstva. Trinásti sú absolventi Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulty v Prešove, dálší traja ukončili svoje štúdiá na Teologickom
východnom inštitúte v Ríme, ktorí pred svojou vysviackou 20. a 21. júla
príjmu nižšie svätenia z rúk J. E. prešovského biskupa Mons. Jána Hirku.
Teologické štúdiá na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte
UPJŠ ukončí tohto roku vrátane laických študentov - 35 posluchá
čov.
o. A. MOJŽIŠ

Blažej KRASNOVSKÝ

František KUZMIAK
nar. 17.7.1965 v Prešove, vysväte
ný za kňaza 23.7.1995, primície
29.7.1995 v Prešove

Ján LEMEŠ
nar. 16.6.1970 vo Vranove nad T.,
vysvätený za kňaza 22.7.1995,
primície 30.7.1995 v Dlhom Klčove

©fesacoS) ®$®®0@oaS®
Niet krajšej chvíle v ľudskom žití,
než tá, čo zazneli v nej slová vyvolenia,
keď naplnil Pán svätou túžbou tvoje city.
Celý svet vtedy nádejou sa rozzelenal.
Pre tvoje srdce nebolo už inej z ciest,
z modlitieb denne splietal si svoj údel
a hľadel k nebu - jasom jednej z hviezd
vravel ti Pán, čo čaká ťa, čo bude...

Slavomír MOLNÁR
nar. 25.11.1969 v Sečovciach,
vysvätený za kňaza 22.7.1995,
primície 30.7. 1995 v Bačkove

Štefan PACÁK
nar. 1.4.1972 v Spišskej Novej Vsi,
vysvätený za kňaza 22.7.1995,
primície 30.7.1995 v Závadke

Luboslav PULŠČÁK
nar. 17.3.1971 v Lipanoch,
vysvätený za kňaza 23.7.1995,
primície 6.8.1995 v Lutine

Ladislav PRAŠČÁK
nar. 8.9.1971 v Michalovciach,
vysvätený za kňaza 22.7.1995,
primície 30.7.1995 v Michalovciach

... kolko síl vydáš v žatve ľudských duší...
Veľkňaz ťa znakom s Kristom navždy spojí
a tvoju moc dnes každý dobre tuší...
Si tu, kňaz naveky, nuž nedaj nikomu z nás
zhynúť,
miluj a odpúšťaj, keď človek neobstojí,
hoc pre seba ti nezostane žiadna z tichých
minút.

i
Igor BIBKO
nar. 11.3.1968 v Prešove,
vysvätený za kňaza 23.7.1995,
primície 30.7.1995 v Prešove

Martin JURAŠEK
nar. 29.5.1972 v Prešove,
vysvätený za kňaza 23.7.1995,
primície 30.7.1995 v Ruskej Novej Vsi

Rastislav BRUZDA
nar. 4.1.1972 v Prešove,
vysvätený za kňaza 23.7.1995,
primície 30.7.1995 v Okružnej

Juraj KUCHTANIN
nar. 6.4.1958 v Ladomírove,
vysvätený za kňaza 22.7.1995,
primície 30.7.1995 v Ladomírove

Vladimír Juraj SEDLÁČEK, OSBM
nar. 17.8.1963 v Snine, vysvätený
za kňaza 23.7.1995, primície
29.7.1995 v Stakčínskej Roztoke

Peter TREMKO
nar. 14.8.1972 v Levoči,
vysvätený za kňaza 22.7.1995,
primície 30.7.1995 v Olšavid

Peter TKÁČ
nar. 28.11.1966 v Košiciach,
vysvätený za kňaza 22.7.1995,
primície 5.8.1995 v Prešove
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Miroslav MEDVID
nar. 13.8.1966 v Medzilaborciach,
prvé slliby zložil 17.2.1990
a večné 15.8.1994, primície
23.7.1995 v Medzilaborciach

STRANA 6

Justín Filezef (+156/166)

Po teologických skúškach svia
tosť kňazstva prijmú aj traja naši
diakoni - redemptoristi. Kňazskú
vysviacku prijmú 4. júna 1995 z rúk
sídelného otca biskupa Mons. Já
na Hirku v Chráme Svätého Ducha
otcov redemptoristov v Michalov
ciach. Svätá liturgia, pri ktorej táto
sviatosť im bude udelená, začne o
10.00 hod.
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Jozef PARASKA
nar. 15.10.1967 v Stakčíne,
prvé sľuby zložil 17.2.1990
a večné 15.8.1994, primície
18.7.1995 v Stakčíne

Juraj RAK
nar. 5.12.1962 v Stropkove
- Bokša, prvé slUby zložil
3.8.1991 a večné 15.8.1994,
primície 18.7.1995 v Stropkove

Chodte teda, učte všetky národy a
krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávať všet
ko, čo som vám prikázal. A hla, ja som
s vami po všetky dni až do skončenia
sveta.
/Mť28.19-20/
Chodte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu.
/Mr 16, 15/

Justín sa narodil práve v tom čase,
keď bol umučený sv. Ignác (okolo roku
110) v srdci Galilejska v dnešnom Nabuluse, vystavanom na mieste niekdaj
šieho Sichemu, v blízkosti Jakubovej
studne. Bol pohanom, ktorý sa vo svo
jom zrelom veku obrátil a prijal kresťan
stvo. Do Ríma prišiel okolo roku 150 a
otvoril si filozofickú školu.
Rimania zbierali bohov, ako dnes bo
háči zbierajú umelecké rarity po celom
svete. Rímsky zmysel pre praktičnosťl
Keď už verili v mnohých, bolo dobre ich
mať čo najviac, lebo aj malý boh sa
dakedy zíde. Avšak prvých mysliteľov, a
pritom nejde len o múdrych, ale aj poc
tivých, čoskoro prestala zaujímať, ba
začala unavovať viera bez duše a poé
zie, preto sa kresťanstvo stalo pre nich
vyzývavým a príťažlivým. Filozofia, ak je
to naozaj filozofia, krok za krokom vedie
k pravej viere. Táto pravda sa uskutoč
nila aj na Justínovi. On dospel k Bohu
filozofickým chodníkom. To znamená:
Požehnaný um, ktorý poctivo rozmýšľa!
Justín vkročil do mladého kresťan
stva, ktoré bolo tak uchvacujúce ale aj
tak rozporuplné. Bolo treba formulovať
náuku. Tradícia sa iba rodila. Vnútorný
rámec Cirkvi nebol ešte prísne vym e
dzený. No Justín mal šťastie, že sa mo
hol stretať s ľuďmi, ktorí ešte poznali
Petra a Pavla a v Efeze sa zhovárať s
tými, ktorí videli, alebo počuli Jána. Bol
blízko ku koreňom, k čistým prameňom.
V Justínových časoch je už stále vidi
teľnejší prienik kresťanstva do špičiek
spoločnosti. Zjavuje sa strach pred vie
rou, ktorá chce pretvárniť názory i život.
Strach vzbudzuje odpor, ktorý sa vo
všetkých dobách prejavuje rovnako.
Pohanska elita prejavila verejne svoje
pohŕdanie voči kresťanstvu. Začal sa
pohon. Podporovali ho, rozpaľovali a
riadili intelektuáli a štátna moc. Stupeň
zainteresovanosti v týchto veciach sa
rovnal stupňu spoločenskej vážnosti.
Pre Cirkev bolo potrebné riešiť otáz
ku: Ako sa správať v tomto a takomto
svete? Justín rozmýšľa a robí uzáver:
Celé nedorozumenie spočíva v nepo
znaní alebo zlomyseľnosti. A Cirkev ne
má iný spôsob, iba sa zhovárať, dialogizovať s tými, ktorí to neodmietajú a
prejavujú vôľu ku znášanlivosti a poko
ju. Tam, kde takýchto niet, zostáva jej
len trpieť, vzpierať sa a brániť si svoje
práva, vyzdvihujúc krásu svojej náuky a
čestnosť svojich úmyslov. Niet takej
spoločnosti, v ktorej by boli všetci slepí
a všetci nepoctiví. Sú ľudia, ktorí sú na
verejnosti jedno a v tichu srdca druhé.
Čo sú vlastne, uvidí sa, keď sa zmôžu
na statočnosť. To bol Justínov postoj.

Ten postoj je tak m oderný, že sa
nám vidí akoby sa ten človek prechá
dzal po našich uliciach. Je to človek,
ktorý debatuje a upozorňuje. Justínovo hlavné dielo má titul Rozhovor so
Židom Trifonom . Nie je to špekulatív
na dialektika, lež múdrosť, ktorá vedie
k Bohu. Justín hľadá pravdu, aby ju
mohol žiť, a nie aby ju poznal a na to
ju pochoval. Hovorí dušou, ktorá pre
žíva to, čo píše.
Justín bol priveľký, aby smel dlho žiť.
Veľkí m usia padnúť. Prekážajú. Obža
loval ho filozof, ktorý sa ozdobil me
nom m ysliteľa. Kto iný? Veľkých ľudí
zvyčajne obžalúvajú a znem ožňujú in
telektuálni bedári a m orálne nuly. Niet
nádeje, že by sa svet mohol v tomto
zmeniť.
Odsúdený bol na smrť so šiestimi uče
níkmi. Len preto, že inak myslel a vzne
šenejšie žil. V podstate, toto je vina
všetkých opravdivých veriacich. Vtedy
a stále. Po všetky časy a vo všetkých
režimoch. Bez výnimky.
Konvertita, filozof, apologeta, teológ,
spisovateľ, exegeta, mučeník - to je
Justín. Mocná osobnosť v mladej Cirkvi.
Dejiny mu dávajú osobitné uznanie tým,
že ho pokladajú za zakladateľa kresťan
skej teológie. Okrem toho rozvinul filo
zofickú obranu kresťanstva. Vynikajúco
pochopil svoju dobu a načrtol cestu k
nástupu evanjelia. Kresťania musia ži
votom svedčiť o Bohu a Cirkev má viesť
trpezlivý a poctivý dialóg so svetom.
Justín nedebatuje o práve účinkovania
Cirkvi na tomto svete. On ho jednodu
cho predpokladá. Justín chce v prvom
rade povedať, že svet sa má voči Cirkvi
správať čestne. Veriaci tým, že sú kres
ťania, nie sú menej ľuďmi. Ako kresťa
nia majú právo na úctu a uznanie.
Justín predstupuje pred cisára a vyzýva
ho, aby ukončil nehanebné očierňova
nie kresťanov pre nemravnosť. Protes
tuje proti nespravodlivým rozsudkom.
Vykladá kresťanskú náuku a opisuje
správanie sa kresťanov. Justín vybojo
val kresťanskej myšlienke právo na ve
rejnú existenciu. Aký velký vplyv mal,
ukazuje skutočnosť, že sa ho bolo treba
zbaviť.
Keď počúvame Justínove jadrné od
kazy: "Pravda v službe života!" "Nie slo
vá, ale skutky!" "Dialóg, nie vojna" - vidí
sa nám, akoby to bol hlas jedného zo
súčasníkov, človeka, ktorý prežíva a
vníma našu prítomnosť a hľadá výcho
disko z dramatickej životnej situácie.
Veľké duše majú blízko k všetkým sto
ročiam.
Sr. Regina
Podľa Yvesa Ivonidesa,
Hviezdy, ktoré nezapadajú
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(Pokračovanie z čísla 9/95))

Biskupa Hopká zobrali do centrálneho vy
šetrovacieho väzenia v Ruzyni, neďaleko Pra
hy, aby ho cez proces "spracovali". Najprv ho
zamkli do tmavej samostatnej cely, kde úplne
stratil pojem o čase. Potom ho prinútili pre
chádzať sa bez odpočinku nepretržite 122 dní.
Počas tohto obdobia jeho strava pozostávala z
kúska starého chleba a pohára vody. Nohy mal
opuchnuté ako kláty. Opisujúc toto utrpenie, bis
kup Hopko poznamenáva: "Vo svojej mysli som
už začal predvídať vlastný pohreb. Ale vytrval
som pomocou modlitby, v ktorej som prosil o
silu vydržať a zostať vemý katolíckej Cirkvi".

Proces s biskupom začali na jar 1952. Kvôli
jeho údajnej "rozvracačskej činnosti" a kon
taktom s "cudzou mocou", čím mali na mysli
Apoštolskú Stolicu, odsúdili ho na 15 rokov
väzenia. Takto sa začalo jeho "putovanie" z
jedného väzenia do druhého. Dohromady
dvadsatjedenkrát. Nevyhol sa ani najhorším
väzniciam.
Pripomínajúc si dni strávené vo väzení, bis
kup Hopko hovorí: "Musel som znášať mnoho
ťažkých chvíf, aké by som nebol želal dokonca
ani mojim najhorším nepriateľom. Napriek to
mu považujem svoje dni väzenia za čas nado
budnutia vyššieho vzdelania pokory. Vo
väzení som sa naučil mnohým spôsobom, ako
poslúžiť iným v ich potrebách. Väzenie vo
svojej podstate nie je koniec koncov také
hrozné miesto. Čo je znepokojujúce, je spo
ločnosť, v ktorej je človek nútený byť zamknu
tý v jednej cele so všetkými druhmi zločincov,
špiónmi, duševne chorými a mnohými inými
čudnými charaktermi."
Dlhé roky väzenského života a drsné zaob
chádzanie väzenských dozorcov nakoniec
podlomili zdravie biskupa Hopká. Trpel akút
nou mentálnou depresiou, ale väzenské úrady

mu odmietli akúkoľvek lekársku pomoc. Bis
kup sám priznáva: "V tomto období sa mi
všetko javilo vel’m i pochmúrnym. Nemohol
som spať, stratil som chuť do jedenia a trpel
som ťažkými bolesťami. Stal som sa len tie
ňom ľudskej bytosti, sotva schopnej chodiť.
Stratil som dokonca chuť žiť. Len moja viera a
modlitby udržiavali moju myseľ v náležitom
stave. Ale nakoniec má dobrý Pán zachránil
od týchto neopísateliiých útrap."
V jeseni 1963 biskup Hopko podstúpil ďalší
vážny návrat depresie. V tom čase však bol
správca väznice humánnejší a poslal ho na
špeciálnu kliniku do Prahy. Na radu svojho
lekára požiadal biskup Hopko o uvoínenie z
väzenia kvôli svojmu podlomenému zdraviu.
Na jeho prekvapenie v lete 1964 ho prepustili.
Nedovolili mu však vrátiť sa domov. Umies
tnili ho do domova pre prestarlých v Oseku, v
Čechách, kde bol pod stálym policajným do
zorom.
Po dlhom období väzenia sa mu tento do
mov zdal dokonca malým rajom, ako sám
pripúšťa: "Nikdy som sa nemal tak dobre, ok
rem času, keď som žil so svojou matkou. Naj
dôležitejšie je, že tu mám dostatok času pre
modlitbu a môžem tu viesť ozajstný duchovný
život."
V Oseku vtedy bolo asi 160 starších sestier,
ktoré tam sústredili komunistické úrady. Boli
z rôznych českých, slovenských a maďarských
kláštorov. Biskup Hopko bol šťastný, že im
môže poskytnúť duchovnú pomoc, pretože
rozprával plynulé všetkými troma jazykmi.
Jeho láskavosť a dobročinnosť bola známa
všetkým sestrám, a tak ho nazývali "náš zlatý
muž".
Na jar 1968 sa komunistická politika pod
vedením prvého tajomníka Alexandra Dub
čeka liberalizovala. V tomto období vláda
dokonca súhlasila s obnovením gréckokato
líckej cirkvi, ktorá bola v roku 1950 násilne
zakázaná. Biskup Hopko, len čo bol uvoľne
ný zo svojho trestu na slobode v Oseku, začal
akciu za obnovu gréckokatolíckej cirkvi. 13.
júna 1968 bola gréckokatolícka cirkev ofi
ciálne uznaná.
Keď sa približoval koniec života biskupa
Hopká, neustále opakoval: "Chcem ísť do
mov!" Keď ho ošetrujúce sestry upozorňovali,
že je doma, vo svojej vlastnej rezidencii, len
povedal: "Ach, nerozumiete mi!". Biskup
Hopko uvažoval nad svojou smrťou a návra
tom domov. A nebeský Otec nakoniec povolal
svojho Verného služobníka domov v piatok,
23. júna 1976.
Biskup Hopko si zasluhuje náš obdiv a hlbo
kú úctu pre svoje dlhodobé utrpenia, ponižu
júce väzenie a hrdinskú vieru. Je naším vlastným
vyznávačom. Preto by sme si ho mali pripomínať
a modliť sa za jeho blahorečenie.
Byzantine Leaflet Series
Preklad Ľudmila KRAJŇÁKOVÁ

C M K V C H M fiH W ...
K o š i c k é s tr et nut ie
p r i a t e ľ o v M ic h a l a Fedora
Pokora, vernosť, obetavosť, láska -to
sú čnosti vzácneho gréckokatolíckeho
kňaza - jezuitu, vedca, bibliografa, in
formatika, literárneho a cirkevného his
torika a pedagóga Doc. PhDr. ThLic.
Michala Fedora, CSc., SJ. Zomrel 14.
júla 1994 a jeho priatelia ani nie rok po
jeho skone sa zišli do Košíc, aby hod
notili jeho dielo. A zamysleli sa nad
jeho odkazom. Štátna vedecká knižni
ca pri tejto príležitosti vydala bibliogra
fiu Život a dielo Michala Fedora.
Michal Fedor zo Slanského Nového
Mesta bol najstarším zo siedmich deti.
Aj naňho sa vzťahuje, že naši velikáni
sa rodili pod slamenými strechami. Pr
vú tehličku formácie získal od Ladisla
va Žihala na trebišovskej meštianke,
potom vychodil Obchodnú akadémiu v
Košiciach, urobil rozdielové skúšky
pre vysvedčenie z gymnázia a dal sa na
štúdium gréckokatolíckej teológie v
Prešove.
Politické zmeny v roku 1948 narušili
jeho smerovanie. Tesne pred bartolo
mejskou nocou z 13. na 14. apríla a
smutneslávnym prešovským " P " soborom 28. apríla 1950 vstúpil do Spoloč
nosti Ježišovej v Ružomberku. Du
chovne sa formoval už len katakombálne. V roku 1961 bol už kňazom - biritualistom. Vyštudoval Filozofickú fakultu
v Bratislave a pobudol aj na Kartovej
univerzite.
Kde všade bol? V Matici slovenskej v
Martine, v SAV v Bratislave, opäť v Mar
tine. Zo Štátnej vedeckej knižnice v Ko
šiciach šiel predčasne do dôchodku.
Všade s nim šla všadeslediaca bezpeč
nosť, Po roku 1989 prežíval novú jar. V
Dome Božského Srdca v Košiciach bu
doval Centrum štúdia a výskumu Vý
chod-Západ.
Michal Fedor sa nešpecializoval na
jeden odbor. Odkrýval témy - solúnski
bratia, cyrilometodská tradícia, košickí
mučeníci, biskup Gojdič, Michal Lacko,
ale aj otázky Informatiky, regionálnej
bibliografie, llterámovedného štruktu
ralizmu atď. Posúval vedecké myslenie
vpred. Vydal okolo štyristo publikácii,
monografií, článkov... Zanechal rukopi
sy, mnohé zostalo nepovedané...
A najviac žil Východu, gréckokatolí
kom. Zaslúžil sa o obnovu našej cirkvi.
Jeho hlavné dielo Z dejín gréckokato
líckej cirkvi... vydal Byzant, vydavateľ
stvo Spolku sv. Cyrila a Metoda až v
roku 1993.
Na stretnutí odzneli príspevky priate
ľov. Úvodný predniesol o. ThDr. Cyril
Vasif z Ríma.
Michal Fedor získaval mladých, pra
coval s bohoslovcami, nezabúdal na
chorých, putoval za priateľmi. KolVÍ
konštatovali - Michal mal pravdu. A
koľkí z nás už povedali - Michal/veľmi
nám chýbaš...!
Pavol KUŠNÍR
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Nájsť Boha niekedy nie je jednoduché. Je tak blízko, predsa
však často príliš vzdialený. V zhone za "šťastím" si ani neu
vedomíme, že sme ho obišli. Boh však vo svojej nekonečnej
láske nás sám nachádza často na hrane života. Boha som
skutočne našiel a pocítil až v seminári. Tu som našiel zmysel
života - žiť s Bohom a robiť pre druhých ľudí dobro.
Boli sme piati kamaráti, nikto
vštevoval chrám, pričom som vô
z nás nechodil do chrámu, nikto
bec nejavil záujem o Boha. V tom
nebol veriaci. Často sme sa
roku mnou otriasla jedna udalosť,
stretávali. Boha nikto nepotre
boval. Nič nám nechýbalo,
šport a diskotéky uspokojovali
AKO
SME
naše potreby. S plynutím času
som pociťoval, že potrebujem
keď tragicky zahynul môj kama
niečo viac ako partiu chlapcov.
V roku 1990 začala moja cesta rát. Úvahy o zmysle života stále
častejšie zamestnávali moju my
hľadania. Z vôle rodičov som na

~/^=

seľ. To spôsobilo aj väčší záujem
o náboženstvo, ktorý vyvrcholil
pristúpením k prvému svätému
prijí mániu. Počas štúdia na vyso
kej škole ekonomickej som začal
viac času venovať modlitbe, pri
čom svetský ideál som nedoká
zal opustiť. Moje hľadanie, či skôr
tápanie ma doviedlo k rozhodnu
tiu odísť zo Slovenska, za

SA

NAŠLI

hranice. Nevidiac tu žiadnu bu
dúcnosť, odišiel som do Kanady,
kde ma mala čakať matka môjho
priateľa. Aké však bolo moje skla
manie, keď ma na letisku nikto
nečakal. Bolo mi veľmi ťažko. Za
čal som hľadať chrám a sloven
skú faru, veď v Toronte žije tolko
Slovákov. Počas dvojtýždňového
pobytu v tejto farnosti som sa roz
V tohtoročnom čísle časopisu Slovo 7/95, sme priniesli hodol, že vysokú školu nechám.
Tamojší kňaz na moje prekvape
informáciu o Detskom domove v Košiciach. Na prosbu vede
nia tohto detského domova Vás opätovne prosíme o pomoc,
o poskytnutie finančných prostriedkov alebo pomoc formou
nákupu ošatenia pre deti od 1 do 3 rokov. Riaditelka MUDr.
Mária Poledníková s MUDr. Tatianou Bokšajovou v mene
týchto opustených detí ďakujú všetkým obetavým darcom:
Anne Feherovej zo Stredy nad Bodrogom, rodine Lahovičovej zo Sniny, Ing. Pauline Peter z Michaloviec, Anne^Suchej z
Olšavice, Jánovi Pavlíkovi z Olšavice, Mikulášovi Češelkovi
z Čane, Milanovi Čegiňovi z Bardejova, Márii Kopčákovej z
Košíc, A. Rabíkovej zo Šarišského Jastrabia, Ľubici Bačovej
z Popradu, Helene Stoilovej zo Zemplínského Jastrabia, Radovanovi Brejovi z Košíc, Márii Kovaľovej, Hubaľovej, Ivano
vej, Čopovej z Rakovca n/ Ondavou, Jánovi Ferencimu z
Maí’čic, SOU spoje - Tiborovi, Moličniovej z Brezna, Vladisla
vovi Lachovi z Ľubice, Michalovi Kosťovi z Rokytova.
Adresa: Detský domov v Košiciach
Uralská 1, 040 20 Košice
Banka a číslo účtu:
VÚB Košice mesto 59739 - 512
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplatí

D E T S K Ý D O M O U Ď A K U JE
A PROSÍ O POMOC

Čítalabí ui Čajku? ¡Č A J K A
Z OBSAHU:
Rozhovory, príbehy
Dôverné
List m esiaca
Móda, nápady
Súťaže, testy, hlavolamy
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nie sa ma vtedy po prvýkrát opý
tal, či sa nechcem stať kňazom.
Nebolo to vôbec jednoduché,
začal sa v mojom vnútri nový
zápas. Možno práve táto mimo
voľne položená otázka spôsobi
la moje neskoršie rozhodnutie
vstúpiť do seminára. Stále viaa
viac som navštevoval chrám,
čítal Sväté písmo a žil duchov
nejšie ako doteraz. Keď som
raz tak čítal Sv. písmo, veľmi
ma oslovil jeden citát: Keď ne
zaprieš sám seba, nevezmeš
svoj kríž a nebudeš ma nasle
dovať, nie si ma hoden. V tej
chvíli ma napadlo, aký budem
šťastný, keď budem kňazom.Tá
myšlienka odvtedy bola stále v
mojej mysli, až niekedy v ok
tóbri padlo rozhodnutie. Začal
som žiť úplne nový štýl života
a páčilo sa mi to. V meditá
ciách som stále viac spozná
val seba samého a Boha. Bola
to modlitba, ktorá mi veľmi po
máhala a pomáha. Nie som
na konci svojej cesty, túžim
po väčšej dokonalosti, chcem
prejavovať lásku blížnym,
chcem žiť nový život s Ježi
šom Kristom.
Igor

►
časopis pre dievčatá
od 12 do 16 rokov
»vychádza šesťkrát
do roka
• cena 8,-Sk
• Redakcia Čajka,
Hlavná 80,
080 01 Prešov
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Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy
Mons. Milan Chautur, CSsR
Drahý otec biskup Milan,
rozhodla som sa Vám napísať
môj skutočný príbeh, ktorý sa
mi stal a s ktorým sa už dlho
trápim. Raz pri spovedi sa mi
stalo to, že pán farár sa ma
opýtal na môj hriech a to, či
chodím na prijímanie, keď vul
gárne rozprávam a ja som mu
povedala, že nie a pritom to
bolo naopak. Už sú tomu asi
tri mesiace a ja chodím na
svätú spoveď a na sväté prijí
manie. A tak, keď pôjdem k
nášmu kňazovi, tak on už po
zná moje hriechy a tak na mňa
veľmi zvláštne pozerá. Chcela
by som sa Vás spýtať, či je to
smrteľný hriech, čiže zatajený
hriech. Odvtedy sa už trápim s
mojím hriechom.
Prosím Vás, pomôžte mi.

Odpoveď: Ak považuje
človek niečo za zatajené
vo sv. spovedi, čo bolo tre
ba povedať, nutne sa musí
čím skôr z toho vyznať,
aby diabol nemal možnosť
naďalej znepokojovať ľud
ské srdce, alebo aby ho
nezatvrdil zlom. Vulgárne
vyjadrovanie je pravdaže
vážnym previnením a mô
že byť o to ťažším, že je na
pohoršenie iným ľuďom.
Preto pre Teba niet nič dô
ležitejšie, ako si nájsť spo
vedníka, ktorému vo svia
tosti zmierenia povieš o
svojom trápení vo svedo
mí a vyznáš sa zo všet
kých hriechov. Lebo ve
dome zamlčať ťažký hriech

nami. Niekto ich strávil ra
dostne, uvedom ujúc si veľ
kosť Ježišovho diela pre
J ti
LISTOV
nás. Iný sa tiež radoval z
voľných dní, z času odpo
^Keyiúutiftutctué
činku i návštev, ale v srdci
mal jednu úprimnú nezod
é tx e t* tu tc < i
povedanú otázku: "Ježiš?"
V
dňoch 2. - 8. apríla t.r. "Jeho smrť, zm ŕtvychvsta
som sa zúčastnila na výlete
nie." "Hm, celkom tomu ne
do Talianska. Naša skupina
rozumiem, aký význam má
pozostávala zo žiakov 8.
to všetko pre mňa, pre môj
ročníka ZŠ sv. Jána Bosca v
osobný život!"
Bardejove a zamestnencov
Úprimná otázka dáva ná
tejto školy. Naším cieľom bo
dej,
že sa dopátrame pravdi
lo "Večné mesto Rím", v kto
vej odpovede. Záleží aj na
rom sa 5. apríla konala
nás, či sa začneme zamýš
audiencia. Svätý Otec nás,
ľať nad otázkami, nad ktorý
ako všetkých účastníkov sr
mi sa zamýšľa málokto, ale
dečne pozdravil. Vyslovil
všetci
ich nosíme v podve
slová, ktoré sa mi vryli hlbo
domí. Patrí sem otázka
ko do duše. Naša skupina
zmyslu života, existencie,
volala: "Čakáme Svätého
alebo neexistencie Boha,
Otca na Slovensku." Pri
postoj človeka k Ježišovi
znám sa, mala som pochyb
Kristovi. Naše vnútro nás ur
nosti, či príde. Ale keď nám
čite niekolkokrát v živote na
povedal, že príde a že sa už
bádalo, aby sme sa nad
teraz veľmi teší, moje po
týmito otázkami pozastavili, ,
chybnosti zmizli.
dopriali si na ne čas, úprim
Na tomto výlete sme na
ne o nich porozmýšľali. Kde
vštívili veľa miest a kultúr
si v hĺbke srdca tušíme, že
nych pamiatok. No audien
práve táto oblasť je v živote
cia u Svätého Otca bola naj
človeka dôležitá, že práve v
krajšia. Lucia ŠUŠKOVÁ
tomto by sme si mali urobiť
jasno.

f?

VAŠICH
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Sviatočné dni, keď sme
si pripomenuli smrť a vzkrie
senie Ježiša Krista, sú už za

Keď sa pozrieme bližšie
na ľudstvo, na to , čo sa v
súčasnosti deje, musíme
úprimne skonštatovať, že to
s týmto svetom ide úplne in

je svätokrádež - a to je vždy
smrtelhým hriechom, či je
to už svätokrádežná spo
veď, v ktorej sme zatajili
ťažký hriech, alebo je to
svätokrádežné sv. prijíma
nie, ktoré sme prijímali v
ťažkom hriechu.
Svätá Terézia Veľká ho
vorí, že mala videnie pekla,
v ktorom trpelo veľa ľudí,
čo sa spovedali, ale zle sa
spovedali.
A sv. apoštol Pavol na
pomína všetkých: "Kto by
teda jedol alebo pil Pánov
kalich nehodne, previní sa
proti Pánovmu telu a krvi.
Nech teda skúma človek
sám seba, a tak je z toho
chleba a pije z toho kali
cha. Lebo kto je a pije z
toho kalicha nehodne, ten
si je a pije zatratenie" (1
Kor 27-29).
Som rád, že sa takto ot
vorene pýtaš, lebo tvoje trá
de, než by si želal azda kto
koľvek z nás. Násilie, ktoré
sa nedarí odstrániť vo svete,
sa prenieslo aj do detských
rozprávok, množí sa pesi
mizmus, tiež sa objavujú
rôzni "proroci", určujú koniec
sveta.
Kto nám teda pomôže ná
jsť pravdivé odpovede, posta
viť sa na pevný základ? Vari
veda?
Prax zatiaľ ukázala, že tá
to oblasť nie je v jej kompeten
cii, a mnohé zo súčasných
javov sú vedecky nevyslovi
teľné. Alebo história?
Ľudstvo sa nedokázalo
poučiť z pádu starého Babylóna a mnohých ďalších veľ
kých a slávnych ríš. Aj v
tomto storočí sa dejú tie isté
veci ako v minulosti.
Zdá sa, akoby nebolo nič
skutočne spoľahlivé, o čo by
sme sa mohli v hľadaní prav
dy oprieť. Sme akoby "zajatí"
v sieti otázok, z ktorých sami
nevieme von. Do tejto situá
cie, tak ako pred dvetisíc
rokmi, aj dnes prichádza jed
na zvesť, hodná nášho skú
mania. Ježiš Kristus povedal
tým, ktorí ho počúvali a uve
rili jeho slovám: "Ak zostane
te v mojich slovách, spo
znáte pravdu a tá vás vyslo
bodí."
Ježiš nežiadal od ľudí
"slepú" alebo povrchnú vie
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penie azda pomôže aj
iným, ktorí sa nachádzajú
v podobnej situácii. A pa
mätaj vždy, že niet horšie
ho trápenia, ako trápenie
svedomia a tiež niet ne
bezpečnejšieho stavu, ako
stav ťažkého hriechu, v
ktorom dobrovoľne zotr
vávam e. Verím, že teraz
necháš bokom všetky ľud
ské ohľady a obavy a jed
noducho dáš si do po
riadku svoje vnútro, aby
tam už nebol nepokoj a ne
istota, lež istota Božieho
odpustenia, ktorú získaš
na základe úprimnej ľútos
ti a tiež na základe úprim
ného, úplného a zreteľ
ného vyznania vo svätej
spovedi, ako sa tomu učí
me i v katechizme. Prv
však v m odlitbe popros o
silu a vnútorné osvietenie
zhora a vlo ž svoj problém
do rúk našej nebeskej
Matky.
ru. Tí, ktorí chceli, mohli ho
najprv isté obdobie počúvať,
zvažovať jeho slová, skúmať
ich a overovať vo svojom
vlastnom živote. Vďaka Bo
hu aj dnes máme túto šan
cu, pretože slová Ježiša
Krista sú zaznamenané v
biblii - Nový zákon. Teraz
máme možnosť osobne sa
dozvedieť, čo Ježiš hovoril.
Môžeme si vytvoriť vlastný
názor po prečítaní jeho
slov, bude iste hodnover
nejší ako názor tých, ktorí
sa sami nikdy nepresvedči
li, čo Ježiš naozaj povedal.
Preto teraz zostáva len na
nás, či poslúchnem e náš
vnútorný hlas, ktorý nás po
zýva bližšie sa oboznám iť s
Ježišom - preskúm ať toho,
ktorého ‘učenie už prežilo
m nohých ľudských učite
ľov. Alebo sa necháme
vtiahnuť do tem pa súčas
ného života, prehlušíme to
tiché volanie argum entami,
čo všetko ešte najprv musí
m e...? Áno, to môžeme. Ale
dnes Ježiš požaduje od
nás jednu obeť - odložiť
"neodkladné a dôležité ve
ci", aby sm e si najprv vypo
čuli jeh o slová.
"Hľadajte teda najprv Bo
žie kráľovstvo a jeho spra
vodlivosť a toto všetko do
stanete navyše" (Mt 6,33).
Kvetka
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A p o š t o l s k ý l i s t J á n a P a v l a II.

O r ien ta le L um en
Na tlačovej konferencii vo Vatikáne, 2.mája,
ktorú usporiadali tlačové orgány Svätej stolice,
predstavil novinárom nový apoštolský list pá
peža Jána Pavla II. Orientale Lumen kardinál
Achille Silvestrini, prefekt Kongregácie pre
Východné cirkvi, spolu s arcibiskupom Miro
slavom Marusynom, sekretárom tej istej kon
gregácie.
V prvom rade kardinál Silvestrini podčiar
kol, že apoštolský list Svätého Otca Orientale
Lumen obsahuje slová dôležitosti kresťanské
ho Východu pre celú univerzálnu Cirkev. Vý
chodné kresťanstvo je obsahom tohto doku
mentu, ktorý si všíma osud a vývoj Východ
ných cirkví od prvého zvestovania Evanjelia
ohlasovaného v zemi Ježiša Krista. Ide o nasle
dujúce Východné cirkvi, patriace do týchto
tradícií: - alexandrijskej - Kopti a Etiopčania antiochijskej - Sýrčania, Maroniti, Malankaresi, - konstantinopolskej - Byzantínci v rôznych
cirkev, rodinách - asýrsko-orientálnej - Asyrčania či Chaldejci a Sýrčania-Malabarci - a
napokon do armenskej tradície.

ohlasovaní Evanjelia, aby bolo dnešným člo
vekom prijaté a milované.
Toto je podstata posolstva Svätého Otca vy
jadreného v tomto apoštolskom liste.

VÝZVA
SVÄTÉHO OTCA CIRKVÁM
K cirkvám Východu sa pápež prihovára slo
vami veľkého významu: "Dávam počuť cirkvám
východu, ktoré sú živým svedectvom vefkého
pokladu tradície, ktorú strážia". Tu nie je mies
to pre riešenie doktrinálnych otázok, ktoré by

Čiže ide tu o Východné cirkvi, ktoré ešte nie
sú v plnej jednote s rímskou cirkvou - ktorých
je spolu približne 150 miliónov a cirkvi, ktoré
už sú v plnej jednote s Rímom a týchto veria
cich je asi 17 miliónov. Zjednotené cirkvi sa
volajú Východné katolícke cirkvi.

HĽADANIE JEDNOTY

Svätý Otec sa už zaoberal dôvodmi jednoty
Východných cirkví, predovšetkým vo vzťahu k
sv. Cyrilovi a Metodovi - spolupatrónom Euró
py, a pri tisícročí pokrstenia Kyjevskej Rusi,- v
Encyklike Slavorum Apoštoli, ale tiež pri prí
ležitosti návštevy východných patriarchov, vý
chodných synod, slávenia východných liturgií
a pri svojich návštevách pravoslávnych komu
nít.
Dôvodom tohto apoštolského listu pápeža
Jána Pavla II. je blížiace sa sté výročie apoštol
ského listu pápeža Leva XIII. Orientalium Dignitas, ktorý položil základ dôležitému
poznaniu hodnot dedičstva Východných cir
kví.
V texte Orientale Lumen sa Svätý Otec za
oberá: 1) Záujmom o vieru z pohľadu otázok
dnešného človeka. Hovorí: "Slová Západnej
cirkví, totiž o teológii, o kultúre, o západnej
Spiritualite, nemôžu samotné odpovedať na
očakávania dnešného človeka. Je treba opäť
obnoviť dýchanie Cirkvi jej obidvoma časťami
pľúc, predovšetkým preto, že keď sa predstavu
je ako rozdelená, je to už ťažký hriech. Vskutku
Ježiš Kristus nie je rozdelený, nemôže a ne
smie byť rozdelený. Takmer všetko máme spo
ločné, "- pokračuje Svätý Otec,
ale
predovšetkým máme spoločnú horúcu túžbu
po úprimnej jednote".
Západná cirkev potrebuje Východnú cirkev,
ak sa ma Kristova Cirkev opäť predstaviť svetu
v svojej plnej katolicite. Stretnutie Východu a
Západu môže urobiť žiariacou celú Cirkev v
celej jej univerzalite, nielen v jej častiach.
2) Apoštolský list Orientale Lumen dáva ďa
lej odpoveď na duchovné bohatstvo Východu,
ktoré ma byť veľmi dôležitým prínosom pri

Veíká časť dokumentuje venovaná osobitné
mu významu mníšstva, ktoré bolo dušou Vý
chodnej cirkvi, ale tiež veľkou školou pre
Západnú cirkev. Od východného mníšstva po
chádza zdôrazňovanie hodnoty Božieho Slova
a Eucharistie ako centra kresťanského života,
spolu s hlbokým poznaním povolania človeka
k zbožšteniu cez milosť a neustále spoznávanie
Božieho tajomstva, ktoré je nad každé ľudské
poznanie. Toto Božie tajomstvo je darom jeho
lásky a osväcuje cestu kresťana, preto ho treba
v tichu adorovať.
V druhej časti apoštolského listu Orientale
Lumen, nazvanej Od poznania k stretnutiu,
Svätý Otec píše o veľkej vine hriechu rozdele
nia a o nutnosti hľadania nových odvážnych
krokov, nových ciest medzi Východnou a Zá
padnou cirkvou tak, aby sa došlo k plnej jedno
te.
"Hriech nášho rozdelenia je veľký" - napísal
Svätý Otec. "Je potrebné uskutočniť nové od
vážne gestá, lebo citíme potrebu spoločného
života a to na vyššom stupni, totiž už v dosiah
nutej jednote".

mohli byť dôvodom polemík. Dokument sme
ruje inde, k novej túžbe. " Chcem sa tu k Vám
priblížiť" - pokračuje Svätý Otec - "s rešpek
tom a s najväčším chvením v poklone, ktorú
vyjadrujem týmto cirkvám".
K západným katolíkom - latinským - sa pá
pež obracia s výzvou "aby spoznali plnosť toh
to východného bohatstva". "V minulosti", pokračuje Svätý Otec - "sa myslelo, že celist
vosť zvykov a návykov latinskej Cirkvi je azda
viac úplná a viac k zvestovaniu plnosti pravého
učenia". Život Cirkvi, vedený Duchom Svä
tým, sa riadi poznaním, ako ukazujú koncilné
dokumenty, ktoré hovoria o Východných cirkvách, že často rozdiely medzi kresťanstvom
Východu a kresťanstvom Západu pochádzajú
zo skutočnosti, že "východné kresťanstvo má
svoj odlišný spôsob vnímania a chápania a teda
tiež zvláštný spôsob života a svojho vzťahu k
Vykupiteľovi. Môžeme ďakovať Bohu z hĺbky
za zázračnú rozdielnosť týchto Cirkvi a týmto
ich rozdielnym pokladom chceme vytvoriť bo
hatú mozaiku Cirkvi."
Svätý Otec sa dotýka predovšetkým vzťahu
medzi vierou a kultúrou ľudí, ktorý sa osobitne
podaril na Východe, a konštatuje, že skúsenosť
jednotlivých cirkvi Východu ukazuje na prí
klad úspešnej inkulturácie.

Pápež chce, aby sa konečne uskutočnilo to,
čo sa nepodarilo počas dlhých storočí - jedno
ta. Svedčí, že každý deň sa zamýšľa nad dejina
mi Cirkvi, pre konečné uskutočnenie histórie
našej jednoty, od apoštolského ohlasovania,
cez mučeníkov, cez spolužitie v rozdielnosti, a
nespočetné epizódy hľadania jednoty aj po roz
delení, až po II. vatikánsky koncil.
Neskrýva skutočnosť, že cesta vzájomnej
lásky narazí na nové ťažkosti, nasledujúc ne
dávne udalosti, ktoré zaplietli strednú a vý
chodnú Európu. Ale, kde sa spolu trpelo a
prinášalo mučeníctvo, tu sa musí teraz spolu
svedčiť o víťazstve lásky.
Potom, čo sa dovŕšilo v minulosti rozdelenie
odlišnej mentality a zvláštnej citlivosti doby,
rímska cirkev vždy cítila povinnosť povzbu
dzovania k jednote. Dnes už poznáme niektoré
body, ktoré vždy musia charakterizovať hľada
nie jednoty.
1) Ubezpečiť toho druhého o plnom rešpekte
jeho hodnosti. 2) Podnecovať opravdivé po
znanie ľudí a nevenovať sa tejto téme len pri
konferenciách. 3) Rozmýšľať o nových mož
ných cestách a pokračovať k nadobudnutiu jed
noty i inými spôsobmi, než ktoré boli doteraz
v histórii vyskúšané. Svätý Otec chce znovu
potvrdiť dôležitosť tohto prehlásenia, ktoré už
jasne vyjadril Il.vatikánský koncil. Možno, že
sa budú musieť hľadať celkom nové formy spo
ločenstva medzi katolíkmi a pravoslávnymi,
ktoré v minulosti neboli vôbec vyskúšané. Je to
výzva k veľkému, vzájomnému otvoreniu sa.
Východné katolícke cirkvi nie sú menej vý
chodné pre skutočnosť, že sú v plnej jednote s
rímskou Cirkvou, ba pravé naopak. Východné
katolícke cirkvi majú právo pridržať sa svojich
vlastných tradícií.
Svätý Otec uzatvára túto časť, veľkou výzvou
k latinskej Cirkvi, aby chápala to, čo je cieľom
(Pokračovanie na str. 11.)
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Stretnutie vyšších rehoľných predstavených
z krajín strednej a východnej Európy v Bratislave
V posledných aprílových dňoch sa uskutočnilo
významné stretnutie rehoľníc z postkomunistických
krajín. Prítomných bolo asi 60 účastníčok. Približne
polovica hostí pricestovala z Ruska, Ukrajiny, Bielo
ruska, Poľska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska,
Maďarska a Čiech. Stretnutie sa konalo v generál
nom dome sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí v Bratislave.
Predsedníčka KVRP na Slovensku sr. Ľudmila
Kalafutová vo svojom privítacom prejave uviedla
dôvod stretnutia:
- aby sme si vymenili skúsenosti, ktoré nám z
obnovy rehoľného života v krajinách, kde bol život
viery a tým viac život úplného zasvätenia sa Bohu
potláčaný, znemožňovany - aby sme sa navzájom
povzbudili v našom Bohu zasvätenom živote - aby
sme sa vedeli brániť prenikaniu svetského ducha sekularizácie do rehoľného života a žiť integrálne
evanjeliové požiadavky - aby sme lepšie poznali,
ako formovať nové členky pre autentický zasvätený
život v dnešnej dobe - aby sme poznávali, čím má
byť rehoľníčka pre dnešný svet.
Stretnutie trvalo celý týždeň. Prednášateľmi boli
o. salezián ThDr. Dermek, o. biskup Hrušovský, o.
biskup Baláž, o. Vincent Zonták, ako aj samotné
účastníčky, ktoré predniesli správy za svoje krajiny.
Prvý deň konferenciu pozdravil a svätú omšu ce
lebroval predseda biskupskej konferencie otec bis
kup Mons. Baláž, neskôr o. biskup Mons. Hrušov
ský a otec biskup Mons. Dubovský. V závere stret
nutia k nám zavítal Em. kardinál Martinez Somallo prefekt Kongregácie pre rehoľníkov z Vatikánu. Pri
niesol nám požehnanie a odkaz Svätého Otca Jána
Pavla II.: "Žiadne hnutie rehoľného života nemá

ceny, ak nie je súčasne hnutím smerom do vnútra,
do hĺbok našej existencie, kde prebýva Kristus."
Pri besede s kardinálom, v piatok po sv. omši v
jezuitskom chráme, nám prezradil, že ked rozprával
so Svätým Otcom o tejto ceste, dal mu požehnanie
a príkaz: "Chod a bráň rehoľný život tak, ako ho ja
bránim!" Kardinál nám kládol na srdce, aby sme si
za žiadnu cenu nedali vziať hlbokú zasvätenosť,
ktorú sme si uchovali aj počas totality, lebo toto je
podstatou rehoľného stavu.
Atmosféra na zasadaniach, zvlášť pri práci v krúž
koch ( anglický, nemecký, poľský, francúzsky a tri
slovenské) bola vynikajúca, radostná a tvorivá. Ses
try skonštatovali, že rehoľná sestra má byť v dneš
nom svete jednoznačne znamením Boha a jeho

Apoštolský list Jána Pavla II.

Orientale Lumen
(Dokončenie z 10. str.)
tohto jeho apoštolského listu: Obrátenie je
výzva aj pre latinskú Cirkev, aby si vážila a
cenila plnú dôstojnosť Východných cirkví a
prijala s vďakou ich duchovné poklady, ktoré
ony prinášajú v prospech celého katolíckeho
spoločenstva.
Svätý Otec pripomína, že: 1) Proti vzniku
nových nepochopení medzi katolíkmi a pra
voslávnymi vo Východnej Európe bude stáť
zachovávanie noriem bratských vzťahov,
ktoré Svätá stolica už vyjadrila. 2) Dôležitá
cesta spočíva v spoločnej službe. Katolíci
ponúkli Východným cirkvám svoju podporu
pre ich znovuzrodenie a nebudú rozvíjať svo
ju činnosť na územiach Východu. Svedectvo
vzájomnej lásky hovorí samo o sebe. 3) Ne,'yhnutný rast je vo vzájomnom poznaní. Pá
pež naznačuje niektoré konkrétne cesty,
kvôli lepšiemu spoznaniu východného kres
ťanstva medzi katolíkmi.
Svätý Otec v Orientale Lumen píše, že kláš
tory sú ideálne miesta pre vzájomné stretáva
nia katolíkov západného obradu s východnými

kresťanmi a medzi katolíkmi a pravoslávnymi.
Ponúka možnosť štúdia východným študentom
na pápežských univerzitách. Ďalej vidí mož
nosť vytvorenia družby medzi katolíckymi a
pravoslávnymi farnosťami, povzbudzuje k úz
kej spolupráci na miestach diaspóry.
Nostalgická túžba po minulých storočiach,
v ktorých bola plná jednota viery a lásky,
nám silno pripomína naše hriechy, a naše
vzájomné nepochopenia. My sme vlastne
okradli svet o spoločné svedectvo tak, že
keby sme sa boli vyhli týmto rozdeleniam,
svet by sa uberal iným smerom. S bolesťou v
srdci cítime, že ešte nemôžeme spoločne slá
viť tú istú Eucharistiu. Hľa, Evanjelium, Bo
žie Slovo, ktoré neklame, zaznieva s novou
silou, je však zoslabené naším rozdelením.
Kristus volá, ale človek je neochotný po
čúvať jeho hlas, preto nie sme schopní sa ani
vzájomne dorozumieť. Skoro, veľmi skoro
Kristus - Svetlo z Východu, nech nám dovolí
spoznať, že v skutočnosti i cez toľko storočí
rozdelenia boli sme si najbližšie, pretože ho
ci sme to nevedeli, kráčali sme k spoločné

lásky: - svojím zasvätením má byť znakom duchov
ných hodnôt, na ktoré zabúda tento svet - svojou
vierou má na Boha vždy pamätať a svojím životom
Boha iným pripomínať - svojou nádejou má byť v
dnešnom nestálom svete apoštolkou pokoja - svo
jou velkou láskou má vo svete sprítomňovať dobrotu
Božiu - svojím zovňajškom, oblečením aj správaním
má pripomínať ľudom "iný sveť - Božie kráľovstvo,
ktoré je jedine večné
Niekolko štatistických údajov: Najväčší počet re
hoľníčok je v Poľsku: 25 500 z toho 1000 novidek
Slovensko: 3327, noviciek 225, Čechy: 2673, noviciek 138. Ukrajina:(gr. kat.) 800, noviciek 200, Ma
ďarsko 2670 noviciek 147.
sestra Regina, SSNPM
mu Pánovi a tiež sme sa približovali jedni k
druhým.
V závere predstavovania apoštolského lis
tu Orientale Lumen kardinál Silvestrini opäť
zdôraznil niektoré jeho dôležité časti: Apoštolský list uvádza opravdivé zhrnutie
prístupu, ducha veľkého obdivu a klady, s
ktorými dnes katolícka Cirkev hovorí o vý
chodnom kresťanstve. Z tohto pohľadu ide o
prvý systematický text po Il.vatikánskom
koncile. - List znovu volá po neodkladnej
jednote kresťanov Východnej a Západnej cir
kvi. - Ukazuje na veľkú náklonnosť a hlbokú
úctu k duchovnému dedičstvu východných
cirkví. - Poukazuje na zblíženie východného
kresťanstva nielen na spoločné dogmy, ale aj
na vlastnú spoločnú skúsenosť vo viere. Svätý Otec sa vo svojom apoštolskom liste
Orientale Lumen zámerne nedotýka spor
ných bodov, o ktorých jestvuje teologická
diskusia a ktorých je skutočne veľmi málo. Poukazuje na zmysel Východných katolíc
kych cirkví, ako na živé svedectvo Východu
vo vnútri tela katolity.
Na tlačovej konferencii kardinál Achille Silvetrini - prefekt Kongregácie pre Východné
cirkvi, zároveň ohlásil budúcu novú Encykliku
Svätého Otca, ktorá sa bude zaoberať ekumenizmom.
o. Ján BABJAK, SJ
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POSVIACKA OBNOVENÉHO CHRÁMU V HLIVISTlACi
V štvrtú veľkonočnú nedeľu, t.j.
7. mája sa vo farnosti Hlivištia ko
nala posviacka obnoveného Chrá
mu sv. veľkomučeníka Juraja. Od
4. do 6. mája prebiehala vo farnosti
duchovná obnova. Program v ne
deľu začal utierňou, po nej vystú
pila so svojím programom mládež.
Sídelného biskupa Mons. Jána Hir-

ku p riv íta l správca fa rn o s ti o.
D ušan Sem an, zástu p ca s ta ro s 
tu obce a deti peknou kytico u a
b ásn ičko u . S lávn ostnú p o s v ia c 
ku vykon al a svätú litu rg iu s lú 
žil o tec biskup za p ríto m n o sti a
kňazov m ichalovského dekanátu,
tajom níka biskupského úradu o.
Petra Rusnáka. Prítom ní boli o.

Kubánsky velVyslanec v Prešove
Novovymenovaný kardinál Kubánskej repub
liky Jaime Ortega Alamino v marci tohoto roku
o cirkvi na Kube povedal: "Vzťahy medzi cir
kvou a štátom na Kube patria k tzv. formálnym
postaveným na štruktúre starého modelu, ktorý

prevládal v bývalom východoeurópskom socia
listickom bloku.
Jednou z ústredných inštitúcií, patriacich to
muto modelu, je Kancelária pre cirkevné zále
žitosti, podliehajúca na Kube ÚV Komunistickej

Jozef Kellô, o. Andrej Fejo, o. Ma
rek Rozkoš, o. Jurak Kačala, o. Ján
Sabol, o. Pavol Dancák ml. a o.
Štefan K e ru ľ- Kmec.
Na záver milej slávnosti poďa
koval správca všetkým, ktorí akým
koľvek spôsobom
pomohli pri
dostavbe sakristie, výmeny nových
okien a iným spôsobom.
-rstrany Kuby. Kancelária vykonáva určitý druh
sprostredkovaní, týkajúcich sa všetkých cirkev
ných záležitostí, či už sú to opravy kostolov
(keďže nový sa nepostavil ani jeden) alebo
povolenie vstupu kňazov do krajiny, či zahra
ničné cesty kubánskych kňazov. Skrátka všet
ko, čo vyžaduje úradné povolenie.
Nemôžeme povedať, že by s cirkvou zaob
chádzali nekorektne alebo nezdvorilo, ale aj
napriek tomu tento zavedený model vzťahov
zodpovedá takej filozofii o štáte, a to je to, čo by
sa podľa môjho názoru malo modifikovať a ne
týka sa to len cirkvi, ale aj iných prejavov života.
Toto vyjadrenie spomíname v súvislosti s
návštevou kubánského velVyslanca chargé d
affaires Juan Sanchéz Monroe v Prešove v
biskupskej rezidencii, v podvečer 28. apríla. V
neformálnom rozhovore informoval sídelného
biskupa Mons. Jána Hirku o náboženskej situ
ácii na Kube. Otvorene priznal, že vzťahy medzi
štátom a cirkvou nie sú optimálne, dodal však,
že v poslednom odbobí dochádza k určitému
posunu dialógu medzi oboma stranami.
-r-

Jubileum kňazov

M'A'ťKA

JE

V duchu tohto citátu sa nieslo podujatie v prešov
skej m estskej hale 7. mája pri príležitosti tohtoroč
ného Dňa matiek, ktorý sa každoročne slávi druhú
m ájovú nedeľu. Pozvanie na túto slávnosť prijal ko
šický arcibiskup Mons. A lojz Tkáč, ktorý v úvode
pozdravil a poďakoval všetkým kresťanským mat
kám za ich pekné svedectvo života. Potom sa k
prítom ným prihovoril prim átor m esta Prešova Ing.
Juraj Kopčák, ktorý vyzdvihol úlohu matky v dneš
nom svete. Svoje blahoprianie m atkám skrze sale
ziánsky bulletin poslal pom ocný prešovský biskup
Mons. Milan Chautur, CSsR., z ktorého citujeme:
Okrem správneho zorientovania sa potrebujem e
uprieť svoj pohľad k tej, ktorá svoju materinskú,
obetavú a nezištnú lásku venovala nielen svojm u
Jednorodenému Synovi, ale túži ju venovať všetkým
svojim druhorodeným synom a dcéram. Lebo v Pan
ne Márii od začiatku jej m aterstva pri zvestovaní až
po kríž, na ktorom zom ieral jej Syn, najviac vidno
obraz Stvoriteľa, ktorý daruje život a žije pre iných.
Zo srdca prajem všetkým matkám i tým, ktoré sa
na materstvo pripravujú, veľa radosti z prijatej zod
povednosti a z rozdávania lásky iným.
V bohatom kultúrnom program e, ktorý sledovalo
asi päťtisíc prítom ných, predovšetkým matiek, účin
kovali: speváčka A nna Servická, detský súbor Šari-

L Á ô K A

šanček, m ládežnícky zbor sv. Mikuláša v Prešove ZR, seleziánska mládežnícka skupina a další milí
hostia.

o. Alexej MIROŠŠAY, správca farnosti
Brezina, 55 rokov ordinácie (16. 6. 1940)
o. Štefan SIMKO, správca farnosti Hlinné, 55. rokov ordinácie (16. 6.1940)
o. Gabriel KOPČAY, na odpočinku v
Košiciach, 80. narodeniny (20. 6.1915)
o. Jozef ORENIČ, správca farnosti
Zemplínska Teplica, 65. narodeniny (24.
6.1930)
o. Mons. Ján GAJDOŠ, generálny vikár
v Prešove, 25 rokov ordinácie (29. 6.1970)

Snímka a.m.
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KATECHETICKÉHO D IR EK TÓ R IA

0 ČINNOSTI DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ¿TBEDIäKA
SÚČASNÁ
Kresťanská viera je vystavená velkým ne
bezpečenstvám u mnohých veriacich, naj
mä tam, kde bolo náboženstvo pokladané
takmer za výsadu niektorých spoločen
ských vrstiev, alebo kde sa príliš spoliehalo
na starodávne zvyklosti a na jednoliatosť
náboženského vyznania.
Celé masy lUdí sa uberajú cestou vedú
cou k náboženskej ľahostajnosti, alebo sa
vystavujú nebezpečenstvu uchovať si takú
vieru, ktorej chýba potrebný dynamizmus a
účinný vplyv na život. Skôr, ako zachovať
iba náboženské zvyky, dnes treba riešiť
problém novej evanjelizáde más lljdí, ich
osobné obrátenia, ich hlbšiu a zrelšiu vý
chovu vo viere.
To však neznačí, že by sa malo zanedbá
vať ľudové náboženské cítenie, alebo že
by sa mala podceňovať pravá viera, za
chovaná v prostrediach preniknutých
kresťanskou kultúrou. Náboženské cíte
nie stále žije v mnohých oblastiach Cirkvi
aj napriek procesu sekularizácie. Toto ná
boženské cítenie neslobodno zanedbať,
pretože ho úprimne prejavuje a opravdivo
žije velký počet ľudí. Ba ľudové nábožen
ské cítenie je príležitosťou a východiskom
na ohlasovanie viery. Treba ho iba očistiť
a oceniť jeho pozitívne prvky tak, aby sa
nikto neuspokojil s takými pastoračnými
formami, ktoré sú neprimerané, nevhodné
a azda spôsobujú opačný účinok.
Mnohí pokrstení sa natoľko vzdialili od
náboženstva, že vyznávajú určitý druh
náboženského indiferentizmu alebo až
ateizmu. Sú aj prípady, v ktorých kres
ťanská viera je akoby znečistená istým
druhom novopohanstva, aj keď sa za
chováva istý zmysel pre náboženstvo a
určitá viera v najvyššiu bytosť. Nábo
ženské zmýšľanie sa môže vyhnúť vply
vu Božieho slova a sviatostnému životu
a nájsť svoj pokrm v poverčivých a ma
gických praktikách, morálny život môže
ustúpiť predkresťanskej etike. Niekedy
sa môže stať, že sa do kresťanskej religiozity zavedú prvky prírodných alebo
animistických kultov a vešteckých prak
tík s nebezpečenstvom, že v niektorých
prostrediach sa upadne do synkretistrických foriem. Stáva sa aj to, že sa šíria
náboženské sekty, ktoré miešajé kres
ťanské tajomstvá s prvkami starodáv
nych mýtických nazeraní.
V týchto prípadoch sa v najvyššej mie
re vyžaduje, aby sa služba slova, najmä
evanjelizácia a katechéza, obnovovali
podľa smerníc koncilového dekrétu Ad
Gentes Divinitus.

SITU Á C IA
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Na dosiahnutie dobrých výsledkov tre
ba splniť vážne a rozhodné úlohy:
napomáhať vývin tradičných foriem
služby slova a vynachádzať nové- evanje
lizovať a katechizovať tých, čo sú na níz
kej úrovni, zlepšiť tradičné formy
kresťanskej prítomnosti a vynájsť iné,
účinnejčšie, používať všetky prostriedky a
sily Cirkvi a súčasne sa zriecť tých foriem,
ktoré by sa ukázali ako menej zodpoveda
júce evanjeliu.
Pri plnení tejto úlohy sa Cirkev spolieha
na všetkých členov Božieho ľudu. Biskupi,
kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, laici - každý
podľa svojej zodpovednosti je povinný
rozvíjať svoje poslanie. Nech si pritom
dobre všímajú situáciu vo svete, ktorá tak
hlboko ovplyvňuje život viery.
Aby katechetická obnova mohla účinne
pomáhať týmto evanjeliovým robotníkom,
musí využiť prínos posvätných vied, teoló
gie, biblických štúdií, pastoračných úvah a
ľudských vied, ako aj iných pomôcok predovšetkým spoločenských komuni
kačných prostriedkov - cez ktoré sa dnes
šíria myšlienky a mienky.

KATECHETICKÉ
STREDISKÁ
Pri Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove bolo zriadené diecézne katechetické
stredisko /DKS/ i oblastné /OKS/. Vedú
cim diecézneho katechetického strediska
bol menovaný o. Andrej Pribula.
Oblastné katechetické strediská:
Pre dekanáty Prešov a Košice - Ladožská 14, Košice, o. Andrej Pribula.
Pre dekanát Humenné - Gréckokatolícky
farský úrad Porubka, o. Jozef Zorvan.

Pre dekanát Michalovce - Gréckokato
lícky farský úrad Sobrance, o. Jozef Kelló.
Pre dekanát Trebišov, Vranov, Dobrá
- Gréckokatolícky farský úrad Vojčice,
o. Miroslav Dancák.
Pre dekanáty Spišská Nová Ves, Po
prad a Banská Bystrica - Gréckokatolíc
ky farský úrad Ľubica, o. Igor Zimovčák.
Pre dekanáty B ard ejo v a Svidník
- G réckokatolícky fa rský úrad S vid 
ník, o. Ľubom ír Petrík.

UČEBNICE NÁBOŽENSTVA
Od septembra používať nové učebnice
náboženstva, ktoré boli schválené KBS.
Budú v dvoch variáciách - pre východný
a západný obrad.
Prosíme tých kňazov, ktorí ešte nepo
slali objednávky učebníc pre náš východ
ný obrad do Spolku sv. Vojtecha, aby tak
urobili čo najskôr.
Zároveň vyzývame rodičov, aby svoje
deti prihlásili na vyučovanie náboženstva
v našom obrade.

UDELENIE
KATECHETICKÝCH MISIÍ
Začiatkom júna t.r. sa bude konať sláv
nostné udelenie katechetických misií pre
tých katechétov, ktorí chcú vyučovať ná
boženskú výchovu v školskom roku 199596.
Prosíme miestných farárov, aby ihneď
napísali odporúčania pre svojich katechétov
na adresu diecézneho katechetického stre
diska (Ladožská 14, Košice).
Termín odovzdávania kanonických misií
oznámime iba tým katechétom, ktorí spĺňajú
všetky potrebné podmienky.

PRVÉ KATECHETICKÉ DNI V MICHALOVCIACH
V dňoch 29. apríla až 1. mája t. r. boli v
Kláštore redemptoristov v Michalovciach 1.
katechetické dni našej eparchie. Vyše štyrid
sať katechétov vytvorilo spoločenstvo, aby
to, čo sami získali a prežívali, mohli ďalej
odovzdávať.
V programe 1. katechetických dní boli nie
len prednášky o. Petra Rusnáka, o. Michala
Hospodára, o. Bugoša, o. Miroslava Dancáka, o. Jozefa Kellôho, ale aj ďalšie podujatia
modernej katechézy. O. Ľubomír Petrík od
slúžil za účasti katechétov a mnohých detí
detskú sv. liturgiu.
Katechétov prišiel pozdraviť aj diecézny
biskup Mons. Ján Hirka, ktorý okrem iného
povedal:
... Každý človek má zodpovednosť za na
sledovanie hlasu svedomia. Boh nás stvoril

preto, že bolo treba obsadiť jednu úlohu, jed
no miesto. Akokoľvek sa zdá jednoduché,
absurdné, čo robíme, sme všetci veľmi pot
rební, veľmi dôležití. Boh nás povolal do
veľkého plánu spásy. Máme sa rozhodnúť,
aby sme splnili svoju úlohu. Vás - povedal
ďalej o. biskup - pozval Boh do služby
katechétov. Možno sa vám zdá, že úlohu
katechétov dobre nezvládnete, ale to je naj
lepšia pôda pre Boha, aby dal možnosť stať
sa dobrým apoštolom, dobrým katechétom.
Skutočne odovzdať Ježiša Krista, to nie je
len tak. Deti nás často nepočúvajú, ale stále
nás veľmi pozorujú. Ten, kto chce vycho
vávať, musí byť tiež vychovávaný. Majte
veľa lásky, lásky ku všetkým, najmä však k
deťom, ktorým sa tak málo dostáva lásky
pravej.
sr. Katarína
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

STRANA 14,

N A JL E PŠÍ
OKRES MICHALOVCE, MESTO KOŠICE, VYSOKÁ NAD UHOM

Na 2. valnom zhromaždení Spolku sv. Cyrila a Metoda dňa 29. aprí
la t. r. bol prítomný aj o. biskup Mons. Ján Hírka
Snímka Ján POPRÍK

VÝBOR SPOLKU SV. CYRILA A METODA
Predseda - kanonik o. Jozef KNEŽO, správca farnosti, Vysoká nad
Uhom.

Podpredsedovia - Mgr. Pavol KUŠNÍR, stredoškolský profesor, Košicejng. Vladimír MIROSSAY, riaditeľ APP Slovakia, Košice.
Členovia výboru - Ing. Michal BOKA, CSc., generálny riaditeľ a.s.,
Michalovce; o. František CITBAJ, titl. dekan, riaditeľ biskupského úradu,
Prešov; o. Pavol DANCÁK ml., správca farnosti, Koromľa; MUDr. Juraj
DUDA, lekár, Michalovce; o. Michal HOSPODÁR ml., správca farnosti,
Košice; Róbert JEVIN, učiteľ, Vranov nad Topľou; Mgr. Mikuláš KASARDA, stredoškolský profesor, básnik, Sečovce;, Mgr. Andrej LAKATOŠ,
riaditeľ školy, Vranov nad Topľou; o. Gabriel NEMETH, assesor, správca
farnosti, Trhovište; o. Michal ONDERKO, správca farnosti, Rakovec nad
Ondavou; Ing., Ján PALOVČÍK, súkromný podnikateľ, Michalovce; o.
Ľubomír PETRÍK, správca farnosti, Svidník; Ján POPRÍK, redaktor,,Stráž
ske; o. Peter SABOL, správca farnosti, Sečovce; Anna SEVKOVA, ban
ková úradníčka, Michalovce; PhDr. Ernest SIROCHMAN, stredoškolský
profesor, Michalovce; o. Emil ZORVAN, titl. dekan, správca farnosti,
Michalovce.
REVÍZNA KOMISIA
Paulína KOČIŠOVÁ, úradníčka, Iňačovce; Jozef KORITÁR, účtovník,
Lastovce; Ing. Gabriel NÉMETH, vedúci technik, Hatalov; Štefan SEMUF,
dôchodca, Michalovce.
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Na podporu Spolku sv.
Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznáma, Laškovce 100
Sk, Bohuznáma, Choňkovce
500 Sk, Bohuznámy, Košice
1000 Sk, Gréckokatolícki ve
riaci, Kečkovce 1400 Sk, Juraj
Janko, Humenné 300 Sk, Juraj
Janov, Matejovce 50 Sk, Miku
láš Lenko, Košice 50 Sk, o. Au

gustín Leukanič, Košice 50 Sk,
MUDr. Jaroslav Lukáč, Košice
200 Sk, Juraj Macik, Hlivištia
200 Sk, Anna Obrazová, Nižný
Žipov50 Sk, Helena Palenčíková,
Nižný Hrabovec 50 Sk.
Dary na Spolok sv. Cyrila a Me
toda posielajte poštovou poukáž
kou 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.

V správe o činnosti na 2. riadnom valnom zhromaždení dňa 19.
apríla t.r. v Michalovciach sa konštatovalo, že Spolok sv. Cyrila a
Metoda má 2330 členov - z nich 45 zakladajúcich a 60 skupino
vých.
Najviac členov je na východnom Slovensku, ale spolok má
členov aj na strednom a západnom Slovensku, tiež v Čechách,
Nemecku, Kanade, Spojených štátoch amerických atď.
Zaiste vás, milí čitatelia - bude zaují
mať, ako je to s našou členskou základ
ňou v okresoch, mestách a obciach.
1.Počet členov v okresoch:
Michalovce - 753, Trebišov - 490, Vranov
nad Topľou - 187, Prešov - 186, Košice
mesto a vidiek -174, Humenné -100, Svid
ník - 64, Poprad - 47, Bratislava - 38, Spiš
ská Nová Ves - 33, Stará Ľubovňa -19.
2.Počet členov v mestách:
Košice -141, Sečovce -119, Michalov
ce - 84, Vranov Nad Topľou - 74, Trebišov - 55, Prešov a Svidník
- 42, Sobrance - 38, Bratislava - 31, Strážske - 27, Humenné a
Poprad - 22, Levoča - 20, Bardejov - 6, Stará Ľubovňa - 3, Spišská
Nová Ves - 0.
3. Počet členov v obciach /nad 20 členov/:
Vysoká nad Uhom - 47, Novosad - 41, Kuzmice - 37, Dúbravka
- 34, Nižný Hrabovec - 31, Brezina - 30, Moravany - 30, Slivník 29, Kysak - 26, Rakovec nad Ondavou - 25, Bunkovce - 24, Nový
Ruskov - 22, Fulianka - 20.
Na valnom zhromaždení odznelo želanie získať do nášho Spol
ku sv. Cyrila a Metoda ďalších členov. Aby sme dosiahli počet
štyritisíc. Je to možné! Keby každý z našich členov získal aspoň
jedného ďalšieho, bolo by nás hneď nad štyritisíc.
Očakávame aktivitu všetkých, ktorým otázka cyrilometodského
hnutia medzi nami - gréckokatolíkmi - je vecou srdca.
Spolok sv. Cyrila a Metoda

NASI JUBILANTI
V júni t. r. sa okrúhleho vý
ročia narodenia dožívajú títo
naši členovia:
50 ROKOV - Ignác Figeľ z
Hrane.
60 ROKOV - Veronika
Mitrová zo Sečoviec, Vincent
Sedlák z Drienice a Anna Sotáková z Pozdišoviec.
70 ROKOV - Zuzana Domaničová zo Zbehňova, Mi

chal Micák z Vysokej nad
Uhom a Ján Rindoš z Fulianky.
75 ROKOV - Mária Lastomírska z Iňačoviec.
85 ROKOV - Štefan Pribula z Košíc.
Všetkým jubilantom vypro
sujeme hojnosť Božích milostí
Na mnoho rokov, šťastných
rokov.

zakladateľa a správcu Jednoty sv. Cyrila a
17. SEPTEMBRA - 5. výročie slávnost
Metoda v Michalovciach.
ného otvorenia 1. cirkevnej gréckokatolíc
kej zdravotnej školy v Prešove.
8.
DECEMBRA - 30. výročie skončenia
21.
SEPTEMBRA - 1925. výročie mu21. všeobecného a 2. vatikánskeho cirkevné
17. JÚLA - 35. výročie smrti prešovské
ho koncilu.
čeníckej smrti sv. Matúša, evanjelistu.
ho diecézneho biskupa-mučeníka Pavla P. Gojdiča,
22. DECEMBRA - 120. výročie smrti dru
12. OKTÓBRA - 65. výročie posviacky
55. výročie smrti základného
gréckokato kameňa Kláštora redemptohého prešovského biskupa Jozefa Gaganca,
líckeho kňaza, spisovateľa, jazykovedca a roristov v Michalovciach.
rodáka z Vyšného Tvarožca.
doľuba o. Emila Kubeka, rodáka zo Štefurova,
23. DECEMBRA - 50. výročie vydania
13. OKTÓBRA - 15. výročie založenia
okr. Svidník.
encykliky pápeža Pia XII. Orientales omnes
slovenskej gréckokatolíckej Eparchie sv.
- O východných cirkvách.
27. AUGUSTA - 85. výročie narodenia
Cyrila a Metoda v kanadskom Toronte.
matky Terezy, zakladatelky Spoločnosti sestier
25. DECEMBRA - 95. výročie smrti za
14. OKTÓBRA - 360. výročie otvore
milosrdnej lásky, nositelky Nobelovej ceny.
slúžilého kňaza a básnika "makovického slávi
nia Trnavskej univerzity, na ktorej študo
ka", zberatelá lúdových piesní a prísloví o. Alexandra
12.
SEPTEMBRA - 60. výročie posviackyvali aj mnohí gréckokatolícki bohoslovci.
kláštorného Chrámu Svätého Ducha redem17.
NOVEMBRA - 5. výročie smrti profe Pavtoviča
ptoristov v Michalovciach.
sora náboženstva ThDr. Jána Murína, spolu
(pk)
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V roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B"
Vo všedný deň sa číta prvé čítanie ( s nepárnym číslom )
5. jún, pondelok, Najsvätejšej Trojice
Dorotej, biskup a mučeník
Antifóny, pieseň na vchod, prokimen, vele
benie, a pieseň na prijímanie sa spieva ako na
slávnosť Zoslania Svätého Ducha. Tropar:
Blahoslavený si. Oslavujeme Otca. Sláva,
Kondák: Jednopodstatná Trojica. I teraz kondák: Keď zostúpil Najvyšší. Trojsväté. Sk 8,5 B. 14 -17, Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby
dostali Ducha Svätého. Mt 28,16 - 20, Keď ho
uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Sprievod okolo chrámu, myrovanie.
6. jún, utorok,
Visarion a Hilarion, úctyhodný
Tit. 3,4 - 7, Boli sme hodní opovrhnutia a
vzájomne sme sa nanávideli. Jn 16,7. - 12-13,
Ak neodídem, Tešitef k vám nepríde.
7. jún, streda,Teodor, biskup a mučeník
Rim 8,14 - 17, Sám Duch spolu s naším
duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Mk
3,28 - 30, Kto by sa však rúhal Duchu Sväté
mu, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný
večným hriechom.
8. jún, štvrtok, Prenesenie ostatkov
sv. veľkomučeníka Teodora Stratilata
Sk 19,1 - 6, Dostali ste aj Ducha Svätého,
keď ste uverili? Sk 24,46 - 49, Zostaňte v mes
te, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti.
9. jún, piatok,
Cyril Alexandrijský, biskup
Ej 1,3a. 4a. 13 - 14, Nech je zvelebený Boh
a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Mt 10,16-20,
Hla, posielam vás ako ovce medzi vlkov.
10. jún, sobota, Zakončenie obdobia
po sviatku Zoslania Sv. Ducha,
Timotej, biskup a mučeník
Okrem piesne Ktorí ste v Kristu pokrstení,
všetky menlivé časti sú zo slávnosti Zoslania
Sv. Ducha (aj čítania).
11. jún, nedeľa,
Slávnosť všetkých svätých (biela),
Bartolomej a Barnabáš, apoštoli
Radový hlas je ôsmy, ev. na utiereň je prvé.
Antifóny nedelhé. Tropar: Z výšin nebies.
Kriste Bože, tvoja Cirkev. Sláva kondák: Keď
si vstal z mŕtvych. I teraz. Stvoriteľ a Vládca.
Prokimen: Obdivuhodný je Boh. Zjn 7,9 - 12,
Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení
do bieleho rúcha, v rukách mali palmy. Mt 5,1
- 12, Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú
odmenu v nebi.

od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal. Jn 6,
48 - 54, Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z
neba. Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj. Spevná
prij. Kto je moje telo. Eucharistický sprievod.
Do 22. júna vrátane, menlivé časti okrem pies
ne vchodu a čítaní sú zo slávnosti Najsv. Eucharistie. Vchod je: Poďme, pokloňme sa... ty
čo dávaš za pokrm svoje telo. Čítania sú z
obdobia po sviatku Najsv. Eucharistie.
18. jún, Druhá nedeľa po ZSD,
Leontín, mučeník (biela)
Radový hlas je prvý, ev. na utiemi je drahé.
Antifóny: Pán je môj pastier. Čím sa odplatím.
Vchod: Poďme... ty, čo dávaš za pokrm svoje
telo. Tropare: Hoc aj židia. Chlieb nadpriro
dzený. Sláva, kondák. Slávne ako Boh. I teraz.
Hľa, Kristus. Prokimeny: Tvoje milosrdenstvo.
Kŕmil ich. Rim 8, 1 - 4, Teraz teda už niet
odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.
Lk 16, 1 - 8, Čo to počúvam o tebe? Namiesto
Dôstojné je: Zvelebuj. Spev na prij.: Chváľte
Pána. Kto je moje telo.
23. jún, piatok, Najsvätejšie Srdce
Ježišovo, slávnosť (biela)
Antifóny: Aké milé sú príbytky. Oslavovať
ťa budem. Vchod: Oslavujte Pána. Tropar: Vo
svojom Najsvätejšom Srdci. Sláva i teraz kon
dák: Svoje najsladšie Srdce. Prokimen: Tvoje
meno 1 Jn 3, 16 - 18, Aj my sme povinní dávať
život za bratov. Jn 15, 9 - 13, Ostaňte v mojej
láske. Namiesto: Dôstojné je: Zvelebuj Spev
na prij.: Všetky končiny zeme.
24. jún, sobota, N arodenie sv. Jána
Krstiteľa, slávnosť, hlavný patrón
prešovského biskupstva.
Bolestná Panna Mária
Antifóny: každodenné. Tropare: Prorok a
Predchodca. Presvätá Matka. Sláva. Kondák
Keď tvoja. I teraz. Neplodná matka. Prokime
ny: Spravodlivý sa teší. Celú noc plakala. 1 Jn
2,12 - 17, Poznali ste toho, ktorý je od počiat
ku. Jud 13, 18 - 19., Lk 1, 8 - 14. 57 - 58. 66.
80, Tvoja manželka ti porodí syna a dáš mu
meno Ján. Jn 19, 25 - 27, Namiesto Dôstojné
je: Zvelebuj. Spev na prij.: Vo večnej pamäti.
Všetci, ktorí prechádzate.
25. jún, Tretia nedeľa po ZSD,
Febrónia, mučenica (biela)

Týždeň po Nedeli všetkých svätých
Menlivé časti z dňa, čítania z týždňa po Ne
deli všetkých svätých.

Radový hlas je druhý, ev. na utiemi je tretie
Antifóny: nedeľné. Tropar: Keď si zostúpil.
Sláva. Kondák Vstal si z hrobu. I teraz: podľa
predpisu. Ef 1,17 -19, Patríte do Božej rodiny,
Mt 7, 21 - 27, Odíďte odo mňa vy, čo páchate
neprávosť. V týždni čítania sú z týždňa po tretej
nedeli po ZSD. Menlivé časti sú z dňa.

15. jún, štvrtok,
Najsvätejšia Eucharistia - slávnosť (biela)

29. jún, štvrtok, Svätí apoštoli
Peter a Pavol, slávnosť, prikázaný sviatok

Antifóny: Pán je môj pastier. Čím sa odpla
tím. Vchod: Obetu chvály. Tropar: Chlieb nad
prirodzený. Sláva i teraz kondák: Hľa, Kristus.
Prokimen: Kŕmil ich. 1 Kor 11,23- 26, Ja som

Antifóny: každodenné Tropar: Prvé medzí
apoštolmi. Sláva kondák. Do svojich. I teraz,
podľa predpisu. Prokimen: Po celej zemí. 2
Kor 12, 1. 5 - 10, Keď som slabý, vtedy som

silný. Mt 16, 13- 19,Tysi Peter a na tejto skale
postavím svoju Cirkev. Namiesto Dôstojné je:
Zvelebuj. Myrovanie.
2. júl, Štvrtá nedeľa po ZSD,
Uloženie rúcha presv. Bohorodičky (biela)
Radový hlas je tretí, ev. na utiemi je štvrté
Antifóny: nedelhé. Tropare: Veseľte sa, nebesá.
Panenská Bohorodička. Sláva kondák. Vstal si
slávne z hrobu. I teraz. Darovala si nám. Proki
meny: Spievajte Bohu. Velebí moja duša. Rim 8,
12 - 17, Ak Duchom umŕtvujete skutky tela,
budete žiť.. Fil 1,7 - 14, Mk 4, 35 - 41, Čo sa tak
bojíte? Lk 10, 38 - 42, Spev na prij.: Chváľte
Pána. Vezmem kalich. Čítania sú z týždňa po
štvrtej nedeli po ZSD. Menlivé časti sú z dňa.
5. júl, streda, Slovanskí apoštoli
sv. Cyril a Metod (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Svätí Cyril a
Metod. Sláva, kondák: Vzdajme úctu. I teraz:
podľa predpisu. Prokimen: Po celej zemi. Heb
13, 17. 20 - 21, Poslúchajte svojich predstave
ných. Lk 10, 1 - 6, Po dvoch ich poslal pred
sebou. Spev na prij.: Po celej zemi.
9.
júl, Piata nedeľa po ZSD,
Pankrác, mučeník a biskup (biela)
Radový hlas je štvrtý, ev. na utiemi je piate.
Antifóny: nedeľné. Tropar: Keď sa učenice.
Sláva, kondák: Môj Spasiteľ. I teraz, podľa
predpisu. Zjv 7, 9.13 - 17, Boh im zotrie z očí
každú slzu. Jn 10,11 - 16, Dobrý pastier položí
svoj život za ovce. Čítania sú z týždňa po piatej
nedeli po ZSD. Menlivé časti sú dňa.
16. júl, Šiesta nedeľa po ZSD,
Pamiatka sv. otcov I. nicejského domu
Radový hlas je piaty, ev. na utiemi je šiesty.
Antifóny: nedelhé .Tropare: Veriaci, oslavuj
me. Sláva. Preslávil si sa. Sláva kondák: Do
podsvetia. I teraz. Či apoštoli. Prokimeny: Pa
ne, ty nás. Velebíme ťa. Rim 8, 9.11 - 13,1 Pet
2, 4 - 6, Prichádzajte k nemu, živému kameňu.
Mt 11, 25 - 30, Jn 17, 6 - 11, A v nich som
oslávený. Spev na prij.: Chváľte Pána. Vo vše
dné dni týždňa sú čítania zo šiesteho týždňa.
Menlivé časti sú zo dňa.
20. júl, štvrtok, Eliáš, prorok (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Pre svoj an
jelský život. Sláva. Kondák. Ako svoje prvoti
ny. I teraz, podľa predpisu. Prokimen: Ty si
kňaz. Jak 5, 13 - 20, Eliáš bol krehký človek
ako my. Lk 4, 21 - 27, Mnoho vdov bolo v
Izraeli za dní Eliáša. Spev na prij.: Vo večnej
pamäti.
23. júl, Siedm a nedeľa po ZSD,
Trofim a Teofil, mučeníci (biela)
Radový hlas je šiesty, ev. na utiemi je siedme
Tropar: Pri tvojom hrobe. Sláva, kondák: Boh
nás, Kristus. Prokimen: Spas ľud svoj, Pane.
Jak 1 , 1 7 - 1 8 . 2 1 - 22, Nemýľte sa, bratia moji
milovaní. Mk 7, 31 - 37, Effeta, čo znamená:
Otvor sa. Spev na prij.: Chváľte Pána.
Pripravil: o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

OZNAMY REDAKCIE
Mimoriadne dv o jč ís lo
č a s o p i s u Slovo
Vážení čitatelia,
pri príležitosti návštevy Svätého Otca
Jána Pavla II. v prešovskej diecéze dňa
2. júla 1995 redakcia časopisu Slovo
pripravila špeciálne dvojčíslo, ktoré na
hradí číslo 12 a 13/95. Naši predplatite
lia ho obdržia v rámci svojho riadneho
predplatného na tento rok. Jeho cena
predstavuje výšku dvoch bežných vy
daní t. j. 10 Sk. Na 24 stranách nájdete
informácie o jednotlivých dekanátoch
našej diecézy, slovo o príprave na dôs
tojné privítanie pápeža a iné zaujíma
vosti. 2 dôvodu výrazne väčších finanč
ných nákladov nebudeme pri distribúcii
poskytovať obvyklý rabat. V prípade
Vášho záujmu o rozšírené dvojčíslo ob
jednávajte ho na našom telefónnom
čísle 091/723 783, resp. adrese: Re
dakcia dvojtýždenníka časopisu Slovo,
Hlavná 8, 080 01 Prešov.
Platby uhrádzajú formu poštových
poukážok typu A, Spolku sv. Vojtecha
na adresu Spolok sv. Vojtecha, Vojtech
spol. s r.o., 917 85 Trnava. Číslo účtu
1242742 - 212/0200, variabilný symbol
- S/95. Do správy pre prijímateľa neza
budnite napísať, že je to platba za mi
moriadne číslo.
Najbližšie riadne vydanie časopisu
Slovo 6. 14/95 pripravíme k štvrtej ne
deli v mesiaci júl.

Mať a dávať Ducha Svätého
Keď Spasiteľ hovorí! slová: "Kto
verí vo mňa - z jeho vnútorného
sveta, z jeho srdca, z jeho duše
potečú pramene živých vôd" - ho
voril o Duchu Svätom, ktorého má
me prijať.
Pri Poslednej večeri sa zjavila
jednota medzi Bohom a človekom
v takom svetle, že ju už nemožno
nevidieť. Boh sa začlenil do našich
osudov, do každého pohybu nášho
srdca, našej duše - preniká všetko,
čo je v nás.
Duch Svätý zostupuje na každé
telo - a každý človek je povolaný
prorokovať o veciach Božích. Slo
vá o vodách Ducha Svätého, ktoré
majú tiecť do sŕdc veriacich, sa tak
to javia celkom samozrejmé. Duch
Svätý nám bol daný, aby skrze nás
vyžaroval do nášho prostredia. Le
bo celá príroda vo velkej úzkosti
očakáva zjavenie synov božích.
Duch Svätý prichádza, aby sme
pochopili a prijali Ježišovo Posol
stvo lásky, ktoré raz vyvrcholí v
úplnej jednote človeka s Bohom.
Už sa to uskutočňuje, už sa to za

V čísle 8/95 sme Vás žiadali o staršie roční
ky časopisu Slovo. Naozaj sme nečakali takú
d \l\a n iá .Y id iz z u o ,m j
odozvu. Prišlo nám niekolko desiatok balíkov,
za ktoré Vám všetkým úprimne ďakujeme.
Najnovšie dvojčíslo (4.a 5./95) marián
Zároveň, aby ste nám už staršie ročníky ne
skeho časopisu MARIÁNSKE ZVONY,
posielali.
Vďačná redakcia Slovo
ktorý vydávajú saleziáni v Šaštíne, 68
strán venuje Svätému Otcovi Jánovi Pav
lovi II. pri príležitosti jeho návštevy na Slo
vensku. Prvé stránky časopisu prinášajú
obšírnejší životopis Svätého Otca. Nasle
duje opis jeho pracovného dňa, ďalej krát
BYZANT Košice s.r.o. - vydavateľ
ky, ale výstižný rozbor jeho jedenástich
stvo Spolku sv. Cyrila a Metoda encyklík, jeho úctu k svätému Cyrilovi a
vydal kazetu Akatist k Bohorodičke
Metodovi, ktorých v roku 1980 vyhlásil za
v podaní gréckokatolíckych boho
spolupatrónov Európy, jeho vrúcnu lásku
slovcov Zboru sv. Romana Sladkok mladým, jeho neúnavné apoštolské ces
pevca v Prešove.
ty po celom svete, jeho básnickú činnosť
Tento najväčší hymnus na oslavu
mladých rokov. Nechýba ani zmienka o
Bohorodičky zaznie aj pri návšteve
tragickom atentáte a o tom ako lôžko bo
Svätého Otca Jána Pavla II. v sídle
lesti premenil na katedru, z ktorej hlásal
nášho biskupstva v Prešove dňa 2.
odpustenie a lásku. Posledné stránky sú
júla t.r.
BYZANT Košice s.r.o.
Moyzesova 40, 040 01 Košice

AKATIST
k Bohorodičke

čalo. Pre nás osobne sa to začalo
krstom. A bolo by to zlé spiatočníc
tvo, keby človek ďalším životom ig
noroval tohto Ducha Svätého a
vrátil sa späť do starého stavu ve
domia. To by znamenalo zrieknuť
sa toho najčistejšieho, najkrajšie
ho, najsvätejšieho - toho božské
ho, ktoré sa nám ponúka a dáva.
Nechcime cúvať do starého sveta
zla, špiny a nezmyselného sebec
tva, ale trpezlivo objavujme v sebe
pôsobenie Ducha Svätého a žime
podľa Ježišovho Posolstva novým
životom.
Duch Svätý je aj Duch odpúšťa
nia, preto si jasne a živo uvedomuj
me, že odpúšťať znamená konať v
Duchu Svätom.
V každom z nás je duša vybavená
takýmto Duchom - a sme teda dosť
velTcí a dosť mocní, aby sme prelo
mili každé zlo, každú nenávisť,
pomstychtivosť, hnev a všetko zlé,
čo sa v nás rodí.
V tomto je náš optimizmus, pokoj
a istota.
Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

venované príprave k roku 2000, kjorú tak
naliehavo odporúča Svätý Otec. Časopis
zakľučuje vydarený pokus o celkové
zhodnotenie výnimočnej osobnosti teraj
šieho pápeža. Časopis je bohato ilustro
vaný fotografiami a kresbami. Bolo by
žiaduce, keby si slovenskí veriaci prečítali
zaujímavé články tohoto časopisu, aby sa
vhodne pripravili na príchod Jána Pavla II.
na Slovensko a hlbšie spoznali jeho osob
nosť a tak zvrúcnili jeho lásku k nemu.
Stáli odberatelia dostanú časopis obvyk
lým spôsobom. Ďalší záujemci môžu si
objednať časopis písomne na adrese:
MARIÁNSKE ZVONY. Saleziáni
pošt. prieč. 14, 908 41 Šaštín,
alebo telefonicky na číslach
0802/92711 a 0802/92714.
Cena tohto dvojčísla MZ je 20.-Sk aj s
poštovným.
Andrej PAULÍNY
šéfredaktor MZ

BOHOSLOVCI NA CESTÁCH
p n s m o s io y n

n

p ic j m

Dňa 24.apríla vystúpil prešovský katedrálny
spevácky zbor v Dome dôchodcov v Prešove v
pásme slova a duchovných piesní venovaného
pamiatke príchodu našich vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda na Velkú Moravu. Podujatie
zorganizovali pracovníci Štátnej vedeckej kniž
nice v Prešove v spolupráci s Mestským úra
dom v Prešove.

G ré c k o k a to líc k y
d v o jtý ž d e n n ík

0 80 0 1 P R E Š O V
tel.:091/723783
Podávanie novinových zásielok
povolené V ýchodoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice.č. j. 2 5 4 2 -PTTM -93, zo dňa 8.9.1993

Na pozvanie našich bratov boho
slovcov - redemptoristov - sme my,
bohoslovci gréckokatolíckeho kňaz
ského seminára boli v dňoch 5. až 7.
mája t.r. na zájazde v Poľsku v meste
Tuchów, kde má kongregácia redem
ptoristov svoj seminár a teologické
štúdiá.
Počas zájazdu sme zohrali futbalový
zápas s výberom bohoslovcov - re
demptoristov z Poľska. Domáci mali
viac futbalového šťastia a vyhrali 2:0.
Okrem futbalistov sa výletu zúčastnili aj
členovia bohosloveckého Zboru sv.
Romana Sladkopevca pod vedením p.
Pavla Vasiľa. Títo svojím repertoárom
obohacovali a skrášlili sv. liturgie, ktoré
nám slúžil o. spirituál Daniel Šarišský.
Navštívili sme aj slovenských redemp

toristov v Tuchówe a budúcich gréckokatol. redemptoristov, ktorí študujú filo
zofiu v Krakove.
Naši hostitelia nám ukázali krásny
hrad Wawel a kostoly, ktorých je v Kra
kove 150.
Bolo to vzájomné spoznanie sa, vý
mena názorov a skúseností, ako aj
nadviazanie nových priateľstiev medzi
tými, ktorí budú o pár rokov spravovať
spolu, každý svojím spôsobom, veria
cich.
Čo dodať? Azda len prosbu: spomeň
te si, prosíme, na nás - bohoslovcov budúcich kňazov, vo svojich modlit
bách, aby nám dal Pán veľa Božích
milostí pre vykonávanie nášho budúce
ho kňazského povolania.
Vaši bohoslovci

