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PD EáO V - NEDEEA, 2. JÚIA 1995
A poštol lásky,
pokoja a jednoty
zavítal medzi násgréckokatolíkov
Tu sa Západ stretá s Vý
chodom, latinský obrad s
východným. Je to tak.
Takmer hmatateľne tu
možno cítiť sto p y dedič
stva a p osolstva sv. Cyrila
a Metoda, apoštolov Slo
vanov a spolupatrónov
Európy.
□

□

□

Všetci si pamätáme drama
tickú situáciu v nedávnej minulosti, keď sily ideológie,
ktorá je v rozpore so slobo
dou a dôstojnosťou človeka,
odstídili vaše cirkevné spo
ločenstvo na zánik.
Ale Boh "zosadil mocná
rov z trónov a povýšil poní
žených" /L k 1,52/, pretože
boli medzi sebou solidárni
v Kristovej láske.
Ján Pavol II.
Prešov 2. 7. 1995

Snímky Dionýz DUGAS

I PO SLA N Í
I K SLUŽBE

V nedelil, dňa 23. júla t. r. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove prijmú z rúk sídelného biskupa Mons.
Jána Hirku kňazskú vysviacku traja ab~
solventi teologického štúdia v Ríme.
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Veľké veci nám urobil Pán 5

Jozef IVAN
nar. 14. 9. 1972 v Prešove,
primície 30. 7. 1995 v Rudlove a 6. 8.1995 v Prešove

JánKREHLÍK
nar. 21. 2.1972 v Košiciach,
primície 30. 7. 1995 v Sabinove

Peter TOMÁŠ
nar. 25. 6. 1969 v Sečov- |
ciach, primície 30. 7.1995
v Malých Ozorovciach

M iroslav Pindroch

Cez Vás chcem vnímať
veľkosť Pána
pri bohostánku.
Dni i rána prežívať s Vami,
bdieť dňom i nocou
s božou pomocou,
v bratskom objatí,
v slobodnom vzlete
v lásky zajatí...
Príďte k nám, bratia,
ľud boží túži prijať Vás

Ján Zlatoústy - SMRŤ A ŽIVOT
Nevieš, že hriešnici sú mŕtvi, či ešte žijú
alebo zomreli a že spravodliví žijú, aj keď
zomreli? To nie sú moje slová, to je výrok
Krista, ktorý povedal Marte: "Kto verí vo
mňa, bude žiť, aj keď umrie" /Jn 11, 25/.
Ak si kresťan, ver v Krista, ak veríš v
Krista, dokáž svoju vieru skutkami. Ako
môžeš dokázať svoju vieru skutkami? Ak
pohŕdaš smrťou! Lebo práve v tom sa od
lišujeme od pohanov. Ti sa právom boja
smrti, pretože nemajú nijakú nádej na
vzkriesenie /I Kor 15,19/.
Si na lepšej ceste: si, pokiaľ ide o budúc
nosť, osvietený: aké odpustenie nájdeš,
keď presvedčení o vzkriesení sa bojíš smr
ti, rovnako ako tí, ktorí neveria vo vzkrie
senie?
Hovoríš: Nebojím sa smrti ani umiera
nia: bojím sa, že by som mohol zomrieť
škodlivo a že by som musel vydať hlavu

sťa služobníkov
božích i svojich
na ceste k spáse.
Neváhajte,
na sebažertvu
sa odhodlajte
a sily temna
sa navždy stratia.
Srdce Vám zjasá znova a zasa
v radostnej službe
do skonania.

katovi. Tak teda Ján Krstiteľ zomrel naj
horšou smrťou? Bol predsa sťatý! A Šte
fan? Zomrel zlou smrťou? Bol predsa
ukameňovaný! Či všetci mučeníci zomreli
biednou smrťou? Zomreli upálením alebo
mečom. Niektorých hodili do mora, iných
do priepastí, niektorých predhodili divým
zvieratám a tak skončili svoj život.
Násilná smrť nie je zlá smrť - zomrieť v
hriechu, to je biedna smrť. Počúvaj, čo
hovorí o tom prorok: "Hriešnika zloba za
hubí a tých, čo nenávidia spravodlivého,
stihne trest" /Ž 34,22/. Nehovorí, že smrť
násilím je najnešťastnejšia smrť, ale smrť
hriešnikov. A to právom. Lebo keď sa roz
lúčili so svetom, zastihne ich neznesiteľný
trest, večné utrpenie, červ, ktorý, neumie
ra, neuhasiteľný oheň, najhlbšia temnota.
To sú nerozviazateľné putá, škrípanie zu
bami, strach a trápenie a večné zavrhnutie.
Pripravili baziliáni
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Vefkoleoé stretnutie
s Jánom Pavlom II. v Prešove
Očakávanie návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. na Slo
vensku bolo obrovské. Veľké úsilie bolo vynaložené na to,
aby stretnutie s najvyšším pastierom katolíckej cirkvi •
rímskym pápežom, bolo čo najdôstojnejšie a najhodnej
šie. Celé štyri dni od 30. júna do 3. júla prežívalo celé
Slovensko veľký sviatok. Krásne a radostné stretnutia so
Svätým Otcom boli na všetkých miestach : v B ratislave,
Nitre, Šaštíne, K ošiciach, Prešove, Levoči i v Poprade.
Veriaci zo Slovenska, ale aj z okolitých, či vzdialenejších
krajín, prišli pozdraviť vzácneho pútnika Jána Pavla II.
Slovensko vyjadrilo pápežovi svoju vďačnosť za jeho lás
ku a starostlivosť o Kristovu Cirkev. Počas štvordňového
pobytu na Slovensku stretlo sa s Jánom Pavlom II. okolo
dvoch miliónov ľudí. Na mariánsku horu v Levoči prišlo
okolo šestotisíc veriacich. V Šaštíne asi 400 000, v Nitre
300 000, v Košiciach 400 000, v Prešove 200 000 veriacich.

Svätý Otec
v prešovskej
katedrále
Prvé kroky Jána Pavla II.
viedli do katedrálneho chrá
mu sv. Jána Krstiteľa. V ka
plnke sv. Petra a Pavla, kde
sú uložené telesné pozos
tatky gréckokatolíckeho bis
kupa Petra Pavla Gojdiča
(1888 - 1950), si pápež uctil
jeho pamiatku a spolu s ním
tiež pamiatku 123 gréckoka
tolíckych kňazov, ktorí v dô
sledku perzekúcií vtedajšieho
režimu, zomreli.
Vzácny hosť potom prišiel k
evanjelickému kolégiu, kde v
roku 1687 popravili 24 po
predných šľachticov a meš
ťanov. Na smrť ich odsúdil
vojenský súd pod vedením katolíc
keho generála Antónia Caraffu za
pomoc Prešova Tôkoliho povsta
nia. Odsúdených kruto mučili. V
mene evanjelickej cirkvi za to, že
sa rozhodol zastaviť pri tomto pa
mätníku, poďakoval sa Jánovi
Pavlovi II. evanjelický biskup ausburského vyznania východného
dištriktu Ján Midriak.

Privítanie
pred mestskou halou
Krátko po 17.00 hodine priviezol
papamobil do liturgického priestoru
pred mestskou halou pápeža Jána
Pavla II. Srdečne a vrelo ho pozdra
vovalo vyše 200 000 veriacich, ktorí
sem prišli zo všetkých gréckokato
líckych dekanátov celého Sloven
ska, Čiech, Poľska, Maďarska,

Ukrajiny, ale aj USA, Kanady a ďal
ších krajín. Na stretnutí boli prítom
ní: prezident Michal Kováč s
manželkou, premiér SR Vladimír
Mečiar s členmi vládneho kabinetu,
primátor mesta Prešova Ing. Juraj
Kopčák s manželkou a ďalší vzácni
hostia. Z cirkevných predstaviteľov
boli prítomní: Jozef kardinál Tomko
- prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Jozef kardinál
Glemp - poľský primas, František
kardinál Macharski, Ján Chryzostom kardinál Korec - nitriansky bis
kup, Miloslav kardinál Vlk - pražský
primas, Angelo kardinál Sodano,
štátny sekretár štátu Vatikán, sídel
ný biskup prešovskej diecézy - Ján
Hirka a jeho pomocný biskup Milan
Chautur. Ďalej boli prítomní arcibis
kup Ján Sokol, gréc
kokatolícki biskupi zo
zahraničia: užhorodský Ivan Semedi, paríž
sky Michail Hrincišin,
hajdudorožský
Szi
lard Keresztes z Nyíregyházy,
križevský
biskup zo Záhrebu Slavomír Miklovš a biskupi
zo Slovenska a zahra
ničia.
Svätého Otca sláv
nostne privítal diecézny
biskup Gréckokatolíc
kej cirkvi na Slovensku
aj v Čechách Mons.
Ján Hirka. Povedal:
" Svätý Otče, prestúpili
ste prah Prešova, sídla
gréckokatolíckej služby
a katedrály, v ktorej od
počívajú telesné po
zostatky našich drahých biskupov.
V tejto chvíli sme prestúpili prah
nádeje na sklonku tohto a začiatku
nového tisícročia. V tejto skúške
nám pomáhali naši biskupi z väzení
a utvrdzovali nás, že žiadna moc
nemôže zničiť Kristovu cirkev. Naši
biskupi už vtedy, a my s nimi, sme
prekročili prah nádeje, ktorá nás
sprevádzala v našej totálnej lik(Pokračovarsie na 4. strane)
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Vefkolepé stretnutie
s Jánom Pavlom II. v Prešove
(Pokračovanie z 3.strany)

vidácii zo strany ateistického reži
mu. Svätý Otče, zavítali ste medzi
nás. Tu v Prešove odpočívajú naši
biskupi Pavol Gojdič, ktorý zomrel v
leopoldovskej väznici, a Dr. Hopko,
ktorý zomrel v Prešove na následky
dlhodobého väzenia. Oni radšej zvo
lili väzenie a smrť, akoby sa zriekli
jednoty so skalou Petrovou. Bola to
Božia milosť, ktorá nás udržala vo
vernosti. Podobne trpeli aj naši
kňazi, rehoľníci a rehoľnice a ve
riaci." Ocenil, že pápež ešte za
totality zriadil a ustanovil baziliku
minor v Lutine, kde veriaci z úcty
k Matke Božej čerpali útechu, silu
vydržať vo vernosti jemu a skale
Petrovej.
Svätý Otec v odpovedi povedal:
"Som nesmierne rád, že môžem
splniť príkaz daný prvému apoš
tolovi Petrovi - utvrdzovať bratov
vo viere tu, v sídle prešovského
biskupstva za prítomnosti sídel
ného biskupa Jána Hirku, v prí
tomnosti svätiaceho biskupa Milana
Chautura, CSsR, a uprostred
prekrásneho spoločenstva takého
početného Božieho ľudu. Miestne
cirkvi jednej univerzálnej katolíc
kej cirkvi tak východu, ako i zápa
du, sa medzi sebou čiastočne
odlišujú liturgiou, obradmi, discip
línou a duchovným dedičstvom.
Majú svoje špecifické dejiny a sú
časnosť. Majú svoje najrôznejšie
problémy i radosti. Predsa sú rov
nako zverené pastierskemu vede
niu rímskeho pápeža.
Svojou prítomnosťou vám všet
kým hovorím: V dávnej i blízkej
minulosti, tak ako i teraz, námestník
Kristov je váš, je s vami, s vašimi
radosťami, bolesťami a s vašou
nádejou. Všetci sa milujeme na
vzájom bratskou láskou a pred
biehame jeden druhého v úcti
vosti. V tomto duchu prednesme
Bohu modlitby tohto slávenia, tohto
akatistu. V ňom prostredníctvom
Panny Márie, Bohorodičky, modli

me sa a ďakujme - za vsich i za
vsja."
Potom úvodným požehnaním pá
peža Jána Pavla II. sa začal by
zantský obrad akatistu na oslavu a
úctu Matky Božej.
Akatistovú modlitbu slúžil o. Mgr.
Vojtech Boháč. 300 - členný gréc
kokatolícky spojený zbor z Prešova, Košíc, Bratislavy, Vranova,
Humenného a Bardejova pod vede
ním dirigenta Šimona Marinčáka
svojím nádherným východným spe
vom uchvátil všetkých prítomných.
Prešovské stretnutie so Svätým Ot
com Jánom Pavlom II. zanechalo v
srdciach všetkých veriacich hlboký
duchovný zážitok. Bola to jedineč
ná manifestácia kresťanov katolí
kov východného obradu žijúcich
na Slovensku. Bohu vdäka!
Hymnus bol preložený a spieva sa
vo všetkých rečiach východného - by
zantského obradu, ale využívajú ho aj
západní kresťania.
Pri príležitosti 1550. výročia Efezského koncilu (7. júna 1981) ho na
žiadosť Svätého Otca Jána Pavla II.
spievali v najväčšej a najstaršej ma
riánskej svätyni sveta, v Bazilike
Santa Mária Maggiore v Ríme.
Návšteva pápeža Jána Pavla II. v
Prešove má historický význam. Je
vyjadrením toho, že Kristova cirkev

je cirkvou všeobecnou - univerzál
nou. Svätý Otec Ján Pavol II. svojou
návštevou v Prešove vyjadril vdáčnosť gréckokatolíckej cirkvi za roky
ťažkého príkoria a utrpenia pre ver
nosť rímskemu pápežovi. Prípravy
na toto jedinečné stretnutie, tak v
duchovnej oblasti ako aj technicko materiálne zabezpečenie, zvládli
organizátori veľmi dobre.
Podákovanie patrí všetkým, ktorí
to všetko tak pripravili, aby dňa 2.
júla 1995 celý liturgický priestor
pred vyše dvestotisíc pútnikmi aj
napriek daždivému počasiu v pod
večer zažiaril pri radostnom stret
nutí s pápežom Jánom Pavlom II.
v plnej kráse. Nádherná modlitba
východnej katolíckej cirkvi akatistu
vznášala k nebesiam srdcia prí
tomných veriacich i stovky tisíc di
vákov pri televíznych obrazovkách
a poslucháčov pri rozhlasových
prijímačoch.
Treba povedať, že to všetko sa
odohralo pod nádherným stánkom
postaveným v byzantskom štýle,
ktorý výstižne predstavoval Máriin
ochranný plášť, rozprestierajúci sa
nad svojím ľudom, realizovaný
podľa architektonického riešenia
kolektívu autorov: Ing.arch. M. Sitarčíka, Ing. arch. I. Molitora, Ing.
arch. P. Marcinka.

__ STRANA 5

SLOVO 1 4 / 9 5

■f NAVSTEVA SVÄTÉHO OTCA h

Príhovor Sv ätéh o Otca Jána Pavla II. ku g ré c ko k ato líck ym v e ria c im v Prešove

v

e

n

c

e

v

e

c

Slava Isusu Christu!
Ctihodní bratia biskupi,
milovaní veriaci
tejto gréckokatolíckej eparchie,
drahí Prešovčania!
"Veľké veci mi urobil ten, ktorý je moc
ný a sväté je jeho meno" (Lk 1, 49). Magnifikat, ktorý odznel v tejto krásnej
byzantskej liturgii, je radostný spev Pan
ny Márie, poníženej Pánovej služobnice,
ktorá obdivuje veľké veci, ktoré jej urobil
Všemohúci. Týmito slova
mi Panny Márie sa vyjadruje
cirkev, keďďakuje Pánovi za
prijaté dobrodenia. Zvlášť sa
nimi vyjadruje Gréckokato
lícka cirkev na Slovensku,
ktorá môže po rokoch tvrdého
útlaku znova slobodne dýchať.
Dnes k vám, drahí bratia a
sestry, tými istými slovami
presvätej Panny sa prihovára
Petrov nástupca. Srdečne po
zdravujem vášho biskupa Já
na Hirku a jeho pomocného
biskupa Milana Chautura,
prítomných biskupov, ob
čianskych predstaviteľov a
všetkých vás, čo sa zúčas
tňujete na tejto slávnostnej
molebni. Som tu, aby som s
vami chválil Pána a tešil sa z
veľkých vecí, ktoré vám a pre
vás urobil Pán.
Zo srdca pozdravujem aj
veriacich pravoslávnej cirkvi
a ich pastierov. Ešte cítim ži
vú radosť zo stretnutia s eku
menickým patriarchom Bartolomejom I. v
Ríme na sviatok svätého Petra a Pavla.
Modlím sa za odstránenie všetkých napätí,
ktoré vznikli z historických dôvodov, aby
sme mohli kráčať vo vzájomnom porozu
mení k plnej jednote.
Chcem sa prihovoriť aj všetkým tu prí
tomným Rusínom. Drahí bratia a sestry, ďa
kujem vám za vašu účasť. Nech Pán daruje
pokoj a šťastný kresťanský život vašim spo
ločenstvám a vašim rodinám.
Prichádzajú mi na myseľ slová svätého
Pavla Efezanom: "Jedno je telo a jeden
Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji
svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera,
jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých,
kiorý je nad všetkými, preniká všetkých a je
vo všetkých" (Ef 4,4 - 6).
Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä
v tejto jeho východnej časti, mohol som
osobne poznať zvláštnosti, ktoré charakteri
zujú náboženský život a tradície tohto kraja.
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Tu sa Západ stretá s Východom, latinský
obrad s východným. Takmer hmatateľne tu
možno cítiť stopy dedičstva a posolstva svä
tého Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov a
spolupatrónov Európy.
Svätí solúnski bratia vypracovali svojou
evanjelizačnou činnosťou model cirkevné
ho života, ktorý v sebe spája bohatstvo vý
chodnej tradície v oblasti práva, liturgie,
teológie a spirituality s princípom jednej,
svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi v spo
ločenstve s rímskym biskupom.
V dejinách boli chvíle, ked sa zdalo velmi
ťažké zachovať tento model, ktorý spájal
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rozdielnosť tradícií s požiadavkou jednoty,
akú chcel Kristus pre svoju Cirkev. Ale vaša
prítomnosť tu je výrečným svedectvom o
tom, ako možno byť po stáročia a napriek
všetkým ťažkostiam vernými pôvodnému
modelu, ktorý uskutočnili svätí Cyril a
Metod, a pritom zachovať jednotu so vše
obecnou Cirkvou a Rímskou stolicou,
ktorá je z Božej vôle jej stredom.
Buďte hrdí na túto svoju pradávnu tradí
ciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a
chráňte ju pred každým zárodkom nesvor
nosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná
jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom
konaní.
Všetci si pamätáte dramatickú situáciu v
nedávnej minulosti, keď sily ideológie, kto
rá je v rozpore so slobodou a dôstojnosťou
človeka, odsúdili vaše cirkevné spoločen
stvo na zánik. Ale Boh "zosadil mocnárov
z trónov a povýšil ponížených" (Lk 1, 52),
pretože boli medzi sebou solidárni v
Kristovej láske.
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"Blahoslavení tí, čo uverili, že sa splnia
Pánove slová" (potov. Lk 1,45). Gréckoka
tolícke spoločenstvo vyšlo z tejto skúšky
obnovené a posilnené aj vďaka svedectvu a
krvi početných mučeníkov. Živým dôka
zom toho je viera veľkého počtu laikov,
reholhíkov a rehoľníčok, kňazov a duchov
ných pastierov. Stačí spomenúť utrpenie
biskupa Vasiľa Hopku a mučeníctvo bisku
pa Pavla Gojdiča. Na prahu tretieho kres
ťanského tisícročia je to vzácny príspevok,
ktorý vaše spoločenstvo dáva do pokladnice
Cirkvi a najmä v prospech ekumenizmu.
Cesta k plnej jednote všetkých Pánových
učeníkov je úloha, ktorá zaväzuje každého.
Vykonáva sa modlitbou, apoštolskou prácou,
každodenným svedectvom, očisťovaním his
torickej pamäti a nadovšetko obrátením srdca.
V poslednej encyklike o ekumenizme som
napísal, že "sa vyžaduje pokojný a jasný po
hľad pravdy, oživovaný Božím milosrden
stvom, schopný oslobodiť ducha a vzbudiť v
každom novú ochotu ohlasovať evanjelium
človekovi z každého ľudu a národa" (Ut unum
sint, č. 2).
Pán Ježiš v predvečer svojho umučenia pro
sil Otca, "aby všetci boh jedno," aby "svet
uveril" (Jn 17,21), a hneď potom dodal: "aby
boli jedno, ako sme my jedno" (Jn 17, 22).
Hľa, Boží plán s Cirkvou: ona "nie je skutoč
nosťou uzavretou do seba, ale je ustavične
otvorená misionárskej a ekumenickej dyna
mike", je povolaná "zhromaždiť všetkých a
všetko v Kristovi, byť pre všetkých neoddelitelhou sviatosťou jednoty" (Kongregácia pre
vieroučné otázky, deklarácia Communionis
notio, 4). Touto cestou musíme kráčať všetci,
pohýnaní láskou k pravde, ale bez zanedbáva
nia požiadaviek vzájomnej lásky.
"Jedno telo, jeden Duch" /E f4,4/.
Jednotou Kristovej Cirkvi ozdobuje prijatie
zákonitých odlišností. Ony v priebehu dejín
umožnili, že sa živé ohlasovanie evanjelia sta
lo osobitným vlastníctvom a tradíciou každé
ho ľudu.
Bratia a sestry východného obradu, po stá
ročia ste si zachovali svoju liturgiu a nahroma
dili bohaté duchovné dedičstvo, ktoré
charakterizuje vašu cirkeY- Hovoria o ňom
posvätné budovy, ikony, spevy a pobožnosti.
Buďte vďační Bohu za bohatstvo, ktorým vás
obdaroval a zostaňte verní darom, ktorými vás
zahrnul.
Často som od slovenských pútnikov, ktorí
prišli do Ríma, počul pozvanie: "Svätý Otče,
príďte si pozrieť Tatry aj z ich južnej strany!"
Dnes sa napĺňa táto vaša i moja túžba. Tatry,
naše spoločné Tatry, také drahé Poliakom i
Slovákom, skrývajú v sebe množstvo malých
jazier zvaných "plesá". V ich priezračných
vodách sa zrkadlí majestátna výška končia
rov. Tento kraj, jedinečný v rozmanitosti stvo(Pokračovanie na str. 6)
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l/EĹlCé \/£C1 NÄM UR.OEÍL PAN ...
(Pokračovanie z 5. str .)

renia, hovorí nám o kráse a dobrote
Stvoriteľa.
Od južných svahov Tatier až po zemplín
sku rovinu už stáročia žijú popri bratoch a
sestrách latinského obradu spoločenstvá
východného obradu. Aj ony sú ako malé
jazierka - plesá povolané predstavovať prie
zračnú a žiarivú Božiu dobrotu. To sám Pán
obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem
a jednotlivých tradícií. Preto kdekoľvek
žijú katolíci byzantského obradu medzi
veriacimi iného obradu, je povinnosťou
všetkých usilovať sa o to, aby sa ani jedno
z týchto "plies" neumenšovalo, alebo do
konca zmizlo.
V nedávnom apoštolskom liste Orientale Lumen som zdôraznil, že v prvom tisíc
ročí kresťanstva "rozvoj rozdielnych
skúseností cirkevného života neprekážal
kresťanom, aby vďaka vzájomným vzťa
hom poznali a prežívali istotu, že sú doma
v ktorejkoľvek cirkvi, pretože sa v každej
z nich vznáša v obdivuhodnej rozmanitos
ti jazykov a tónov chvála jedinému Otcovi
skrze Krista v Duchu Svätom. Všetci sa
zhromažďovali na slávení Eucharistie,
ktorá je srdcom a vzorom spoločenstva
nielen v oblasti duchovnosti a morálneho
života, ale aj keď ide o rôzne úlohy a
služby pod vedením biskupa, nástupcu
apoštolov" (č. 24).
Práve toto mal na zreteli Druhý vatikán
sky koncil, keď žiadal, aby sa všade dbalo
na ochranu a vzrast partikulámych cirkví
východného obradu (porov. dekrét Orien-

talium ecclesiarum, 4). Stretnutie rozlič
ných kresťanských tradícií má viesť k di alógu, ktorý je vždy vzájomnou výmenou
duchovných darov (porov. Lumen gen
tium, 13). A to tvorí základ pre vzrast jed
noty.
Toto dedičstvo, ktoré vaši otcovia úzkost
livo a odvážne chránili, sa zveruje vám,
mladým. Znovu objavte svoje korene! Sú to
kresťanské korene, ktoré priniesli hodnoty a
civilizáciu celej Európe tak na Východe ako
aj na Západe. Ony čerpajú silu zo svedectva
vašich otcov, ktorí hrdinsky zostali verní
Kristovi aj napriek ťažkostiam a skúškam,
ktoré museli podstúpiť v priebehu dejín.
Tým, ktorí z rozličných dôvodov stratili
zmysel pre toto dedičstvo, pomôžte na ceste
k znovuobjaveniu viery, aby ju dobre po
znali, aby ju mohli milovať a usilovali sa
podľa nej každý deň žiť. A toto je vaša
úloha, ktorú máte plniť spolu so svojimi
rodičmi, katechétmi, kňazmi a v plnej jed
note s vaším biskupom.
Drahí veriaci! Dnes spievame hymnus
akatist, ten krásny spev, ktorý byzantská
liturgia zložila na počesť Bohorodičky Má
rie vždy Panny, Theotokos, ktorá dala sve
tu Vykupiteľa a človeka. Rád by som sa
odtiaľto vybral na duchovnú púť po všet
kých miestach, kde sa od stáročí schádza
jú veriaci tejto eparchie na modlitbu k
Panne Márii: do Ľutiny, Klokočová, Krás
neho Brodu a Bukovej Hôrky, a v duchu sa
zastavil v mnohých iných chrámoch zasvä
tených Panne Márii.
Matka je osoba, ktorá v každej rodine
spája všetkých jej členov. Je to práve ona,

ktorá vie svojou láskou urovnať spory a od
strániť nedorozumenia. Kiež sa Mária vždy
Panna, Matka Pána a Matka Cirkvi, priho
vára za nás všetkých u svojho Syna. Nech
vyprosí najmä jednotu pre členov vašej
cirkvi, pre všetkých kresťanov a pre všet
kých ľudí dobrej vôle, ktorí žijú v tejto
krásnej časti Slovenska. K týmto žičeniam
s veľkou radosťou pripájam a všetkým vám
udeľujem svoje apoštolské požehnanie.
Ján Pavol II.
Záver stretnutia pápeža Jána Pavla II. s
veriacimi gréckokatolíckej eparchie i ďalšími
pútnikmi vyznel ako výzva na plnú jednotu
všetkých Pánových učeníkov, keď vyslovil
prosbu: "Kiež Panna Mária vyprosí u svojho
Syna najmä jednotu všetkých kresťanov a
ľudí dobrej vôle, ktorí žijú v tejto východnej
časti Slovenska."
Zhromaždení s pokorou prijali apoštolské
požehnanie hlavy katolíckej cirkvi. Stretnutiu
zo srdečnosti a spontánnosti neubral ani vy
trvalý dážď. Tisícky dáždnikov vytvorili spoľah
livú ochranu pred kvapkami, ale srdcia
prítomných ostali slovám Svätého Otca otvo
rené.

Dary pre pápeža
Gréckokatolícke biskupstvo darovalo pá
pežovi ikonu Panny Márie, Matky jednoty na
rukách s Ježišom, ktorý drží chrám - cirkev.
V jej pravom hornom rohu je zobrazený
apoštol Peter, v ľavom apoštol Ondrej, dolu
naľavo Svätý Otec Pavol VI. a vpravo patri
archa grécky Atenagoras. Vyjadruje ústred
nú myšlienku zmierenia východnej a
západnej cirkvi a je dielom známeho slo
venského gréckokatolíckeho výtvarníka,
akademického maliara Mikuláša Klimčáka.

Nad príhovorom Svätého Otca ku gréckokatolíkom
V tomto a v niekoľkých ďalších príspev
koch chceme meditatívnym spôsobom
rozobrať hlavné body prejavu Svätého
Otca k veriacim našej partikulárnej gréc
kokatolíckej cirkvi.
"Velké veci mi urobil ten, ktorý je mocný
a sväté je jeho m eno'1 - takto hneď v
úvode citoval S vätý O tec Bohorodičku
slovami jej Magnifikátu, aby nimi vyjadril
vďaku Pánu Bohu za to, že G réckokato
lícka cirkev na Slovensku i po rokoch
tvrdého útlaku môže znova slobodne dý
chať. Petrov nástupca cituje Máriu, aby
sa spolu s nami, podobne ako ona, poďa
koval Pánu Bohu za tie velké prijaté Bo
žie milosti, ktoré Boh znovu udelil našej
gréckokatolíckej cirkvi potom, čo sme boli
odsúdení na úplný zánik. Uvedomme si
to dobre, že nám nik nepomohol, iba sám
Boh. Sme Bohom znovuzrodení a teda
máme býť naplnení novou horlivosťou v
duchovnom snažení nášho každodenné

ho života. U niektorých veriacich a možno i
u niektorých kňazov ešte z času na čas cítiť
istú zranenosť a nezahojenú bolesť z minu
losti. Bratia a sestry, Boh nás uzdravil a
zotrel slzy z našich očí, dôkazom toho bola
i návšteva Petrovho nástupcu Svätého Otca
Jána Pavla II. uprostred nás. Svoju minulosť
už definitívne odovzdajme do Božích rúk a
už naplno spolupracujme s jeho novou mi
losťou, ktorú našej cirkvi v bohatej miere
daroval.

Boli to slová adresované pri rôznych príle
žitostiach, najm ä v Ríme, či to bolo počas
audiencií, či počas sviatkov slovanských
apoštolov svätých C yrila a Metoda, či pri
m enovaní našich otcov biskupov. Všetci
si tieto pápežské slová veľmi ceníme. Ale
to, že Svätý O tec sa k nám gréckokatolí
kom - obrátil špeciálne s dlhým príhovo
rom, ktorý predniesol v srdci našej
eparchie v Prešove, má pre nás najväčší
význam.

Pápež pozdravil celú gréckokatolícku
cirkev a to predovšetkým v osobe jej
predstaviteľov: sídelného otca biskupa
Jána Hirku a pom ocného otca biskupa
M ilana C hautura. V nich pozdravil vše t
kých gréckokatolíckych veriacich.

Možno to ešte ani tak hlboko nepreciťujeme, asi je potrebný dlhší čas na dozre
tie, čiže na úplné uvedomenie si tejto
velkej skutočnosti a na prijatie týchto hl
bokých pápežových slov.

Terajší Svätý Otec Ján Pavol II., ako i
jeho ctihodní predchodcovia na Petrovom
stolci, sa už veľakrát obrátili so svojimi
slovam i ku gréckokatolíkom vôbec a
Slovákom gréckokatolíkom špeciálne.

Svätý Otec doslova povedal: "Som tu, aby
som s vami chválil Pána a tešil sa z velkých
vecí, ktoré vám a pre vás urobil Pán".

(Pokračovanie)
o. Th Lic. Ján BABJAK, SJ
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NÁDHERNÁ ATMOSFÉRA
POD MARIÁNSKYM PLÁŠŤOM
Aké velké bolo očakávanie Svätého Otca Jána Pavla II. v
Prešove, nám potvrdzujú svojimi názormi, myšlienkami a
postrehmi viacerí z opýtaných účastníkov.

Ako prvého sme o jeho postre
hy a dojmy požiadali presedu
Komisie pre prípravu návštevy pomocného biskupa o. M ons.
Milana C hautura, CSsR:
Svätý Otec má obrovskú túžbu
zjednocovať Cirkev, kresťanstvo.
Veľmi pekne korešpondovala
ústredná myšlienka stretnutia v
Prešove: "Jedno telo, jeden
Duch" s jeho poslednou encyklikou. Veľmi som sa potešil, keď
som videl Svätého Otca na pá
pežskom tróne pred mestskou
halou v Prešove. Bolo vidieť v
jeho tvári, ako hlboko sa pohrúžil
do modlitby akatistu. Slová mod
litby Raduj sa, panenská Neves
ta zaznievali z jeho úst. Stretnutie
v Prešove s gréckokatolíkmi
prežíval Svätý Otec s velkou
radosťou a uvoľnenosťou.
Aj napriek dažďu bol veľmi čulý.
Modlitba akatistu vniesla mno
hým istú posilu. Zo svedectiev IUdí, s ktorými som sa stretol, som
veľmi často počul vyjadrenie, že
nevedeli, že východná cirkev má
také nádherné modlitby a spevy.
Očakávanie, ktoré som iste mal, sa
splnilo, to znamená, nevidieť v tejto
návšteve nijakú senzáciu, ale po
modliťsa spoločne so svätým Pet
rom v osobe Jána Pavla II. Dňa 2.
júla bol vo východnej cirkvi sviatok
Uloženia rúcha Presvätej Bohoro
dičky. Vlastne celá symbolika celé
ho liturgického priestranstva sa
niesla v tomto duchu. Mária roz
prestiera svoj plášť nad svojím
modliacim sa llidom. Môžeme
povedať, že tak ako v prvokresťanskej cirkvi Mária sa schádza

la s Petrom a apoštolmi na
modlitbách, to sa uskutočnilo
aj u nás v Prešove počas náv
števy Svätého Otca Jána Pav
la II.
Predseda pastoračnej komisie
pri biskupskom úrade v Prešove
0. Milan Mojžiš, gréckokatolícky
kňaz:
1. Čo pre Vás znamená náv
števa Svätého Otca Jána
Pavla II. v Prešove?
Najprv, čo znamená pre mňa
ako kňaza. Už ako mladý chla
pec som hľadal Ježiša. Rozho
dol som sa nasledovať ho. Ako
kňaz som sa mu zasvätil ešte
plnšie. Ježišu, chcem b yť celý
tvoj, ako hovorí Svätý Otec Totus tuus. K eď chceme byť jeho,
človek sa m usí stále umenšo
vať, strácať sa, aby Kristus mo
hol vládnuť v mojom srdci, tak
ako vládne v živote Svätého Ot
ca, ktorý si berie príklad od Pan
ny Márie, lebo v je j živote vládol
Ježiš. A čo značí návšteva Svä
tého Otca pre prešovskú diecé
zu? Je to velké vyznačenie.
Svätý Otec prišiel iste aj preto,
aby nám povedal, ste cirkvou,
patríte do všeobecnej cirkvi a
ja som i váš pápež.
2. Čo by ste sa opýtali Sväté
ho Otca, alebo, čo by ste mu
povedali, keby ste dnes mali
tú milosť osobne sa s ním
stretnúť?
Svätý Otče, tak ako doteraz,
kráčajte pred nami, ako náš
vodca, vedie nás ako velkňaz,
budte nám stále takým po
vzbudením a k e ď sme zlí, po
vedzte nám pravdu.

S tými istými otázkami sme
sa obrátili aj na ďalších:
V la d o D e m ja n o v ič , usp o 
riadateľ:

1. Návšteva Svätého Otca
pre mňa znamená veľa, je to
niečo úžasné. Veľmi sa na ne 
ho teším. Chcem si z tejto náv
števy do ďalšieho života
odniesť čo najviac.
2. Bolo by to určite niečo, čo
b y vyvreio z môjho srdca, nie
čo spontánne.
D aša C h a n á to v á ,
votná sestra:

z d ra 

nám predstavuje osobu Ježi
ša Krista. Návšteva Svätého
Otca znam ená pre mňa niečo
ohromné. Očakávam, že Svä
tý Otec o slo ví m oje vnútro a
tiež ostatných ľudí, veriacich i
neveriacich. Vidno na ňom,
ako sa pripodobňuje Ježišovi
Kristovi, v je h o konaní môže
človek vidieť a cítiť silu Ježiša
Krista. K aždý človek, ktorý ho
vidí, s i niečo zoberie do svojho
vnútra a to nielen p re seba,

ale m ôže tým evanjelizovať aj
svoje okolie, čo videl a čo cítil
p ri tom to stretnutí.
2. Povedala b y som mu, že
ho m ilujem a že b y som chce
la tiež tak ľúbiť Ježiša ako on.
T a tia n a S a b o lo v á , poslu
c h á čka teológie:
1. Je to ako zázrak, k e ď si
uvedomím, že najvyššípastier
katolíckej Cirkvi prichádza do
Prešova. Je to veľm i krásne.
2. Povedala b y som mu, že
som veľm i šťastná, že môžem
byť účastná na tom to stretnutí
a že je tak blízko pri mne.

1. Je to velká udalosť našej
cirkvi, že Svätý Otec prichá
dza k nám a že nám vlieva
nádej a vieru. Jána Pavla II.
vnímam ako otca, ktorý veľmi
miluje. Teším sa na neho.
2. Ďakujem.
R a d ka K ra jň á k o v á , ž ia č 
zdravotnej ško-

ka cirkevnej
ly:

1. Je to pre mňa hlboký zá 
žitok, je to velká m ilosť pre Cir
kev, pre mňa osobne, pre nás
všetkých. Veď Svätý Otec

(Pokračovanie na 8.strane)
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Drahí mladí priatelia! V evanjelio
vom úryvku, ktorý sme práve dočí
tali, sme počuli o istých Grékoch,
ktorí chceli vidieť Ježiša. Grékmi
boli aj svätí solúnski bratia Cyril a
Metod. Vďaka ich apoštolskej horli
vosti Duch Svätý zavial semeno
evanjelia do tejto vašej zeme, kde
vaši predkovia prejavili túžbu po
znať Krista. Túto túžbu vyjadril knie
ža Rastislav prestredníctvom poslov
vyslaných do Konštantinopolu. Svätí
bratia potom siali do tejto brázdy, za
svätiac svoj život sadeniu a rastu B o
žieho kráľovstva.
Vy, mládež tejto krajiny, ste novou
úrodou na Božom poli. Tou úrodou,
ktorej korene siahajú do čias evanjelizácie svätých solúnskych bratov.
Buďte ich dôstojnými pokračovateľ
mi! Prijmite túto výzvu a zasväťte sa
veľkodušne dielu novej evanjelizácie.
Budujte most medzi druhým a tretím
kresťanským tisícročím.
Nitra nám hovorí o prvom tisícro
čí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský
kostol v celej stredovýchodnej Eu
rópe. Tu sa od roku 828 pšeničné
zrno stáva v Eucharistii telom Kris
ta, ktorý v sebe zjednocuje všet
kých, čo ho s vierou prijímajú. Preto
som túžil navštíviť Nitru. Ešte za ži
vota svätého Metoda tu bola zriadená die-

céza. Katedrálny
chrám, ktorý sa
vypína nad mes
tom, je jedným z
najstarších bis
kupských sídel
medzi
slovan
skými národmi.
Tu sa narodil
Gorazd,
"muž
vašej
krajiny,
vzdelaný...a pra
voverný", spo
ľahlivý učeník,
ktorého si Metod
vyvolil za svojho
nástupcu.
S
pohnutím
hľadím na ob
rysy Zobora. Na
jeho úpätí stál
okolo roku tisíc kláštor svätého Hypolita, kde sa formoval môj krajan
svätý Andrej - Svorad a jeho žiak svätý
Benedikt, nebeskí patróni tohto mesta a
tejto diecézy. Títo a mnohí iní menej
známi hrdinovia viery - myslím na prí
klad na svätého biskupa Bystríka - sú
akoby semená, ktoré padli do úrodnej
nitrianskej pôdy, do pôdy Kristových
ohlasovateľov a odvážnych apoštolov.
Na tejto požehnanej pôde sa dnes stre
tám s vami, drahí chlapci a dievčatá zo
slovenských diecéz. S láskou vás všet

kých pozdravujem spolu s nitrianskym
biskupom, kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom, a jeho pomoc
ným biskupom Františkom Rábekom.
Pozdravujem aj všetkých prítomných
biskupov a všetkých vašich kňazov.
Pozdravujem mládež zo susedných
krajín: Čiech a Moravy, Rakúska, Ma
ďarska, Poľska, ako aj mladých Ró
mov.
Som rád, že sú tu medzi vami aj ti,
čo si konajú vojenskú službu. Osobit(Pokračovanie na 9.strane)

NÁDHERNÁ ATMOSFÉRA POD MARIÁNSKYM PLÁŠŤOM
Emília Rešetárová, je d 
na z m noh ých v e ria c ic h :

Th Líc. Ján Babjak, SJ, žijúci v Ríme

1. O čakávam o d S vätého
Otca, že nám dá svo je p o 
žehnanie a že ro zle je s v o j
p o ko j na všetkých nás. Ve
rím, že práve toto stre tn u tie
p om ôže m nohým , najm ä
m ladým ľuďom , n á js ť n o vú
c estu k J e ž išo vi K ristovi.
Verím, ž e m n o h í b udem e p o
tomto, s tre tn u tí lepší.
2. Ďakujem Vám za Vašu
starostlivosť a prajem veľa
zdravia a síl. aby ste m ohli
ďalej ohlasovať Ježiša Krista.

Juraj Dziak, d ô c h o d c a :
1. O čakávam , ž e táto p rí
to m n o sť S vä té h o O tca p rin e 
sie
m edzi
nás
väčšie
p o ro z u m e n ie a z le p š í n a 
še m e d z iľu d s k é vzťahy.
2. Ď akujem Vám za úsilie,
ktoré p re zje d n ote n ie n á ro -

d o v v y n a k la d á te . A j n a 
p rie k o b ro v s k e j únave, k to 
rú z V a še j tv á re čítam e,
z o s tá v a te n e p o d a jn ý . Je vo
Vás sila a ta k ú to s ilu tú ž i
: m a ť k a ž d ý v sebe.

- Pastoračná apoštolská návšteva Svätého Otca Jána Pavla
II. na Slovensku mala a má I do budúcna nesmierne velký
význam pre všetkých obyvateľov nášho malého štátu. Prišiel
k nám Kristov zástupca na zemi. Táto návšteva má širokosiahly význam pre kresťanov katolíkov rímskeho obradu, ale
špecifický význam má najmä pre nás gréckokatolíkov, ktorí
sme si uchovali od svätých solúnskych bratov nielen vý
chodný obrad, ale zostali sme verní a j Ich živej viere, viere,
ktorá stojí na pevnom základe apoštolov a najmä apoštola
Petra. Akoby tento zvláštny význam chcel označiť a j sám
Boh, keď uprostred slnečných dní, počas návštevy Sväté
ho Otca na Slovensku, práve v Prešove pršalo. Tento tichý
d ážď symbolizoval mimoriadne veľké milosti, ktoré nám
ponúkol Pán cez svoju pozem skú m atku Bohorodičku, cez
ten nádherný spev akatistu, ktorý sme sa v Prešove všetci
modlili spolu so Svätým Otcom. Za tieto m ilosti máme
teraz Bohu ďakovať a to každý osobne ešte väčšou horli
vosťou a vernosťou dedičstvu našich apoštolov sv. Cyrilo
vi a Metodovi - živou vierou a vernosťou Svätému Otcovi a
svojmu východnému obradu, ktorý je našou identitou.
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(Pokračovanie z 8. strany)

ný pozdrav posielam tým, čo pre roz
ličné dôvody nemohli prísť a sú du
chovne s nami spojení.
Drahí chlapci a dievčatá. Aj vy tú
žite "vidieť Krista" ako Gréci z pre
čítaného evanjelia. Kristus, Boží
Syn a Vykupiteľ človeka, naplno od
povedá najrýdzejším túžbam ľud
ského srdca. On prišiel, aby sme
"mali život v hojnosti" (porov. Jn
10, 10). On má "slová večného živo
ta" (Jn 6, 68). On je "cesta, pravda a
život" (Jn 14, 6).
Mnohí z vás sú o tom presvedčení,
mnohí aj osobne draho platili za ver
nosť Kristovi. Iní azda nemohli bliž
šie poznať Krista a Cirkev, lebo im v
tom prekážali, a dnes si kladú veľa
otázok o viere. Iní zostávajú naďalej
nerozhodní, neistí a riskujú, že pod
ľahnú klamlivému vábeniu chvíľko
vých a nestálych náuk.
V
evanjeliu čítame, že Gréci sa
obrátili na Filipa, jedného z Dva
nástich, lebo chceli poznať Krista.
Pán Ježiš zveril autentické svedec
tvo o svojom učení apoštolom. Pa
mätáte si, čo sa stalo, keď počuli
jeho slová? Mnohí učeníci ho za
nechali. On sa pýtal Dvanástich:
"Aj vy chcete odísť?" Odpovedal
mu Šimon Peter: "Pane, a ku komu
by sme išli? Ty máš slová večného
života. A my sm e uverili a spo
znali, že Ty si Boží Svätý" (Jn 6,
68 - 69), čiže M esiáš. Pán Ježiš

sám zdôraznil, že toto Petrovo vy
znanie viery bolo darom nebeského
Otca. A práve na tejto viere bola po
stavená Cirkev (porov. Mt 16, 16 18). Za Petrovu vieru sa Pán Ježiš
m odlil, aby mohol posilňovať svojichbratov (porov. Lk 22,32).
Práve preto Petrov nástupca na
vštevuje cirkví v rôznych častiach
sveta. Dnes je tu medzi vami. A vy
ste prišli ku mne s túžbou podob
nou túžbe oných Grékov, ktorí sa
obrátili na apoštola Filipa slova
mi: "Chceme vidieť Ježiša." Áno,
drahí moji, opravdivé poznanie Je
žiša je možné iba v spoločenstve s
nástupcami apoštolov, zjednote
nými v tej istej viere s Petrovým
nástupcom. "Ježiš Kristus je ten
istý včera i dnes a naveky" (Hebr
13,8). Osvojte si apoštolskú vieru
Cirkvi! Zotrvajte v jednote s vaši
mi duchovnými pastiermi. Počú
vajte ich, stretávajte sa s kňazmi
vo farnosti i v škole. Pod ich vede
ním hlbšie poznávajte Ježiša Kris
ta. Buďte vytrvalí v počúvaní
Božieho slova, v modlitbe, v prijí
maní sviatostí, predovšetkým svia
tosti Eucharistie a pokánia. Toto
opakujem mladým v každej kraji
ne, najmä na svetových stretnu
tiach mládeže, a dnes to opakujem
vám, slovenskí priatelia.
Keď je viera autentickým osob
ným prijatím Ježiša Krista a jeho
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evanjelia, nutne sa vteľuje do ž i
vota. H ovorí to sám Pán Ježiš:
"Kto ma m iluje, bude zachová
vať m oje slovo" (Jn 14, 23). Za
chovávať Pánovo slo v o značí
uskutočňovať poslanie, ktoré sme
dostali. O tejto skutočnosti sme
m editovali v M anile s m ladým i,
ktorí prišli z celého sveta. Viedli
nás pri tom slová, ktoré povedal
vzkriesený Pán apoštolom: "Ako
mňa poslal Otec, aj ja posielam vás"
(Jn 20, 21). Toto poslanie sa týka
každého kresťana, každého z vás.
Nitra bola strediskom silného misij
ného hnutia. Vám, drahí mladí
priatelia, dávam za úlohu oživiť to
niekdajšie nadšenie. Pán Ježiš vám
dôveruje. Cez vás chce prísť do kaž
dého spoločenského prostredia a
premeniť ho mocou svojej pravdy a
svojej lásky. V tomto poslaní nie ste
sami. Je s vami Duch Svätý. Svätý
Cyril pred svojou smrťou prosil pre
kresťanov tejto krajiny dar Ducha
Svätého slovami: "Vlej im do sŕdc
slovo tvojho synovstva." Iba ten, ko
ho vnútorne oživuje Duch Svätý a
správa sa ako Božie dieťa, môže byť
semenom nového života. Otvorte sa
teda, drahá mládež, tomuto Božiemu
dychu, tejto účasti na Božom živote a
na Božej láske!
Duch Svätý je Kristov Duch, ktorý
oživuje tajomné telo Cirkvi. Kto
chce, aby ho Duch oživoval, musí
zostať spojený s Cirkvou. Klame
sám seba, kto by sa chcel v mene
Ducha postaviť proti Cirkvi. Len to
ho pohýna Boží Duch, kto miluje
Cirkev a pracuje na jej jednote, len
ten kráča podľa evanjelia.
D rahí p riatelia, uvedom te si, aký
neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali
od Boha. D ostal sa k vám po dlhej
ceste generácií od čias svätého C yri
la a M etoda. P rijm ite ho v zodpo
vednej slobode a usilovne ho zve
ľaďujte. N ecúvajte pred radikálnym i
požiadavkam i evanjelia! Pam ätajte,
že B oží D uch, ktorý je vo vás, je
m ocnejší ako duch sveta (porov 1 Jn
4, 4). S jeh o pom ocou je m ožné za
chovávať B ožie prikázania s rados
ťou.

Zo srdca požehnávam vás a vaše
rodiny.

SI o v n 1 4 / 3 5

T 7 Z KRESŤANSKÉHO SVETA

h

STRANA 10

Nová e n c y k lik a Svätého Otca Jána Pavla II.

V utorok, 30. mája t.r. tlačové orgány Svätej
stolice zverejnili novú pápežskú encykliku Jána
Pavla II. s názvom Ut unum sint - Aby boli
jedno. Novinárom, prítomným na tlačovej kon
ferencii, ju predstavil Edward Sassidy, prefekt
Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kres
ťanov.
Ponúkame vám niektoré zaujímavé časti z
tohto predstavenia novej encykliky.
Svätý Otec svojou novou encyklikou vyjad
ruje svoj osobný záujem pri hľadaní jednoty
kresťanov. Pápež sa obracia ku všetkým, kto
rých pozýva k veľkému záujmu o ekumenizmus. A tiež sám prijím a záväzok: "Ja sám
chcem urobiť osobný, jasný krok, lebo sve
dectvo vo vnútri katolíckeho spoločenstva
môže byť p rijaté len vo svojej čistote a dô
slednosti . A práve tento šľachetný cieľ má táto nová
encyklika" /č.3/.
"Je potrebné poznamenať" - povedal kardinál
Sassidy - že "Encyklika Ut unum sint sa neob
racia len na biskupov, kňazov a veriacich kato
líckej cirkvi, ako je to pravidlom pri všetkých
pápežských dokumentoch, ale je tiež veľkou
výzvou "k vám, bratia a sestry iných cirkví a
cirkevných komunít" /č. 103/.
Encyklika sa dôsledne chápe ako čisto pastier
sky dokument, ktorý chce prispieť k obrane všet
kých, ktorí s námahou pracujú na zjednotení
/č. 3/.
Svätý Otec v súvislosti s dosiahnutím tohto
cieľa novým spôsobom medituje nad veľmi váž
nymi dokumentmi vatikánskeho koncilu, ktoré
sa osobitne dotýkajú problému jednoty kresťa
nov. Ide hlavne o dekrét o ekumenizme - Unitatis
Redintegratia, ďalej o dogmatickú konštitúciu
Lumen Gentium a napokon o deklaráciu o
náboženskej slobode Dignitátis Humanae.
"Znovučítanie koncilových dokumentov" - pí
še Svätý Otec - "a čo najčastejšie meditovanie
nad nami, vzbudí záujem v katolíckej cirkvi o
obnovenie plnej viditeľnej jednoty všetkých
Kristových učeníkov". Pápež pamätá na čitate
ľov encyklík, že cez II. vatikánsky koncil kato
lícka cirkev prejavila mimoriadný záujem o
hľadanie ekumenickej cesty, počúvajúc Ducha
Svätého, ktorý učí, ako spoznať znamenie časov.
Svätý Otec ďalej v encyklike píša: "Táto
jednota, ktorú Pán daroval svojej Cirkvi, a
ktorou chce objať všetkých, nie je druhoradá,

ale nachádza sa vo vnútri jeho diela, patrí k
bytiu jeho spoločenstva". A ďalej pokračuje:
"Hnutie za jednotu kresťanov nie je čosi vedľaj
šie, čo sa len pripája k cirkevnej tradícii. Ono
patrí k jej podstate tak, ako ovocie patrí k stromu,

ktorý rastie, až dosiahne svoj plný rozvoj" /č.20/.
Vjednej z najkrajších častí encykliky Svätý
Otec vyslovuje, citujem: - "Veriť v Krista zna
mená chcieť jednotu,
chcieť jednotu znamená chcieť Cirkev,
chcieť Cirkev znamená chcieť spoločenstvo v
milosti, ktoré zodpovedá zámerom Otca o celej
večnosti. A toto je zmysel Ježišovej modlitby
Aby boli jedno" /č. 9/.
Svätý Otec Ján Pavol II. v tejto novej encykli
ke taktiež rozvíja mnohé základné princípy a
premýšľa nad nimi, ako spolu súvisia pri hľadaní
jednoty kresťanov. Veľmi zdôrazňuje praktickú

stránku ekumenického dialógu a nachádza pre ňu
vhodný názov - škola ekumenizmu. Duch apoš
tolského listu Tretie prichádzajúce tisícročie a
Dekrétu o ekumenizme, obsahuje silnú výzvu k
obráteniu srdca. "Toto obrátenie srdca a svätosť
života spolu so súkromnými a verejnými
modlitbami ža jednotu kresťanov musia
byť dušou celého ekumenického hnutia"
/č. 21/.
Modlitba - ako napísal koncil - je veľ
mi účinný prostriedok, aby milosť pre
nikla jeďnotu. Svätý Otec chce, aby
Kristova modlitba k Otcovi za jednotu
bola vzorom pre všetkých ľudí vždy a
všade na každom mieste.
V druhej časti encykliky Ján Pavol H. píše,
ako ho prekvapujú tolké negatívne komentá
re. On vidí ovocie dialógu. Premýšla tiež nad
vzťahmi s cirkvami Východu a vidí možnosť
vývoja ich vzájomných vzťahov ako medzi
sesterskými cirkvami.
Prvý a najväčší výsledok ekumenického
dialógu je pocit znovuobjavovania bratstva.
Toto bratstvo nie je len akýsi pocit, ale
vyusťuje do vzájomnej solidarity v službe
ľudstva.
A napokon toto bratstvo ešte viac pre
hĺbi a potvrdí opravdivý rast v jednote.
Encyklika Ut unum sint sa tiež zmie
ňuje o početných cestách Svätého Otca a
o jeho stretnutiach s váženými predstavi
teľní cirkví a cirkevných komunít, s kto
rými už doposiaľ diskutoval a za
zjednotenie ciest, aby sme mohli spoloč
ne kráčať.
V poslednej kapitole sa Svätý Otec Ján
Pavol II. pozerá dopredu a pýta sa: "Kto
rá je naša cesta?" A dodáva, že nám nestačí len
vzájomné lepšie poznanie. Pápež chce priviesť
Cirkev až k poslednému ekumenickému kroku,
ktorým je znovunastolenie plnej viditeľnej jed
noty všetkých pokrstených.
Encyklika Ut unum sint je zakončená evanje
liovým videním sveta: "Znak jednoty všetkých
kresťanov vidí ako cestu a nástroj evanjelizácie."
Svätý Otec vyslovuje všetkým veľkú výzvu a pros
bu o znovunadobudnutie plnej jednoty všetkých
kresťanov, lebo sú si bratia vo viere, aby na prahu
tretieho tisícročia si boli aspoň čo najbližšie k sebe.

o. ThLic. Ján BABJAK, SJ

S P OZ DRAVOM A ŽIČENÍM POKOJA
Svätý Otec Ján Pavol II. na konci svojej
pastoračnej návštevy Slovenska vyjadril
vďaku za vrelé prijatie, ktoré sa mu dostalo
a okrem iného povedal:
Podporujte bratstvo a svornosť v spoloč
nosti, ktorú tvoria ľudia rozličnej kultúry a
rôzneho ideologického pôvodu. Dbajte viac
o to, čo spája, ako o to, čo rozdeľuje, a čoraz
usilovnejšie hľadajte pravdu: tak nájdete
väčší priestor pre priateľstvo, otvoria sa vám
možnosti spolupráce a dialógu, budete sa
môcť venovať chudobným a vzrastie vo vás
túžba po spoločných duchovných i hmotných
dobrách. Len bratská láska môže spôsobiť,
že ten, kto niečo má, neuzavrie sa egoistický
do seba kto je chudobný, nebude sa cítiť po

; nížený vo svojom nedostatku. Vradam sa do
; Ríma s obrazom vašich hôr - našich hôr,
ktorý sa mi vtlačil do pamäti. Vysoké Tatry,
také drahé srdcu Slovákov i Poliakovi Ony
nerozdeľujú, ale spájajú dva národy zblí
žené toľkými udalosťami. Obraz našich
hôr nech je vždy výzvou vystúpiť v duchu
k Pánovi, lebo od Boha zostupuje k nám
každé dobro a každý dokonalý dar / porov.
Jak 1,17/.
j
Odchádzam od vás s pozdravom a žiče
j ním pokoja. Je to pozdrav vzkrieseného Pá
na svojim milovaným učeníkom. Nech
vládne pokoj vnútri vašich múrov, čiže vo
vašich domoch a v občianskych spoločen
stvách celého Slovenska. Nech vládne pokoj

vo vašich srdciach. Nech pokoj nájde svoj
počiatok a svoj základ vo vašom vnútri, vo
vašom duchu, rozhodnutom zachovať ver
nosť Kristovi a jeho učeniu.
Touto návštevou som mohol splniť jeden
sľub. Pred piatimi rokmi som vám pove
dal: “ Do videnia!" A prišiel som. Teraz
znova zverujem svoju nádej a svoju túž
bu Božej vôli a plánom Jeho prozreteľ
nosti.
Všetkých vás uisťujem, že si zachovám
hlbokú a milú spomienku na tieto požeh
nané dni a zo srdca vás žehnám v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.
Nech Boh ochraňuje Slovensko a jeho oby
vateľov. Do videnia!
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23. júl: sv. Trolim a Teofil

.... J VÝCHODNÍ SVÄTÍ

Jeruzaleme a v Carihrade. Podľa tradície
: sv. Anna zomrela v Jeruzaleme vo veku 79
rokov.

Teofil bol v 2, storočí biskupom v Cézarei, v Palestíne. Za čias pápeža Viktora I.
(189 - 200) viedol s biskupom Narcisom
Jeruzalemským palestínsku provinciálnu
synodu ohľadom slávenia Velkej noci, aby
sa totiž slávila v nedelil.
Niektoré životopisy uvádzajú, že spolu s
Trofimom aj s inými trinástimi neochvej
nými vyznávačmi Krista boli sťatí.
24. júl: Boris a Gleb
I
Boris a Gleb boli synmi sv. Vladimíra. Pri
krste dostali mená Ronam a Dávid. Boli
zbožní, mierni a láskaví. Sv. Vladimír im
zveril časť kniežatstva, podobne, ako aj
ostatným synom. V Kyjeve ostal Svjatopolk (Svätopluk), ktorý chcel vládnuť na
celom území, preto dal Borisa a Gleba za
vraždiť v roku 1015 (24. júla Borisa a 5.
septembra Gleba). Po požiari dreveného
chrámu na Vyšehrade, kde boli pochova
ní, pri otvorení ich hrobov, všetci prítomní i
uvideli žiaru, ktorá vychádzala z ich po
zostatkov, počas vojen Ich telá sa ukryli a
dodnes sa nevie, kde odpočívajú.
25. júl; sv. Anna
|
Za inšpirované uznané evanjeliá nespo
mínajú mená rodičov presvätej Bohoro
dičky. Dozvedáme sa o ňom z nepravého
spisu z 2. storočia, ktorý nesie názov Pro- ľ
toevanjelium sv. Jakuba. Tento spis pred- i
stavuje Joachima a Annu ako príkladný j
manželský pár, ktorý bol bezdetný. Po vy- i
trvalej modlitbe Boh požehnal Ich manžel- :
stvo dcérou, ktorej dali meno Mírjam - ;
Mária. Na východe veľmi skoro vznikli
chrámy k úcte Joachima a Anny a to v

Všetko, na čo schopnosti, um a talent
stačili, všetko si do H niezdneho doniesli čle
novia cirkevných spevokolov, aby sa repre
zentovali. A prišli sa reprezentovať tým, čo
im je najbližšie. Piesňou na oslavu Boha a
Matky Božej.
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i mučili a nakoniec ho prebodli rozpáleným
i mečom.

i

j

. .

30. júl: sv. Silas, Slluan

26. júl: sv. Hermotaj
V listoch sv. Pavla sa vždy spomína ako
Sv. Hermolaj bol kňaz v Nikodémii. Hor i Sllvánus. Buď mal dve mená, alebo Silas
livo šíril evanjelium. Bol zajatý a nútili ho, i je skrátená forma latinského Silvánus. Bol
asi rímsky občan. Zaujímal čestné postaaby obetoval modlám. Odmietol obetovať
! venie v jeruzalemskej cirkevnej obci. Domodlám, a preto ho sťali okolo roku 305.
; prevádzal sv. Pavla na jeho druhej misijnej
27. júl: sv. Pantelejmon
i ceste. Podľa tradície bol biskupom v KoPantelejmon žil v 4. stor. Pochádzal z i riňte, kde aj zomrel.
Nikomédie (dnešný Ismid pri Carihrade).
31. júl: sv. Eudoklm
Vyštudoval medicínu a pričinením sv. Hermolaja sa sta! kresťanom. Bol lekárom na
Sv. Eudokim pochádzal z Kapadórie. Bol
dvore cisára Maximiána. Od Boha dostal ; vychovaný v zbožnej kresťanskej rodine.
dar liečiť aj zázračne menom Ježiša Krista. ; Viedol odriekaný život v modlitbe a pôste,
Niektorí lekári od závisti ho obžalovali, že ; hoci bol dôstojníkom v armáde cisára. Zoje kresťanom. Bol mučený zvlášť krutým ; mrel ako 33 ročný. Na jeho príhovor sa
spôsobom a napokon bol sťatý. V mesteč | udialo mnoho zázrakov. Pochovaný je v
ku Ravello, južne od Neapola , sa nachá í Carihrade.
dza v ampulke zaschnutá krv mučeníka
I
1. august: 7 makabejských mučeníkov
Pantelejmona, ktorá 27. júla, na výročie
Siedmi bratia aj matka podstúpili ukrutjeho smrti sa skvapalní ako čerstvá krv.
27. júl je aj spomienkou na žiakov sv. i né mučenie za vernosť Mojžišovmu zákoCyrila a Metoda: Gorazda, Klimenta, Nau- | nu a pravému Bohu. Dal ich popraviť
Antiodus Epifanus, ktorý vydal dekrét o
ma, Sávu a Angelára. Spolu s ich učiteľmi
odstránení židovského kultu. Zomreli oko
sa spomínajú ako Sedmopočetníci.
lo roku 166 pred narodením Ježiša Krista.
28. júl: sv. Prochor, Nlkánor a Parmen
2. august: Prenesenie ostatkov s ľ. Štefa
Boli prvými diakonmi v časoch apošto- |
na, prvomučentka
lov. Sv. Prochor sa stal biskupom v NikoTelo sv. Štefana prvomučeníka bolo po
médií. Zomrel v Antiochii mučeníckou ;
smrťou. Sv. Nlkánor bol zabitý v Jeruzale- í chované v Jeruzaleme. 2. augusta 428 ho
me v deň Štefanovej smrti. Sv. Parmen tiež j previezli do Konštantinopola.
pretrpel prenasledovanie a zomrel pravde- j
3. august: sv. Izák, Dalmát a Faust
podobne mučeníckou smrťou.
j
Všetci traja boli predstavení dalmatské29. júl: sv. Katlnlk
j ho kláštora, blízko Konštantinopola v tom
to poradí: Izak, Dalmát a Faust. I keď
Sv. Kalinlk pochádzal z kresťanskej rodiny. Ako opravdivý a angažovaný kresťan, j zakladateľ kláštora bol Izák, pomenovali
šíril vieru v Ježiša Krista v mestách I v . ho po jeho nástupcovi.
Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
dedinách. Za prenasledovania ho zajali, i

DÔSTOJNE
Z iniciatívy Regionálneho kultúrneho stredi
ska v Starej Ľubovni sa pred štyrmi rokmi ko
nal I. ročník Okresnej prehliadky cirkevných
speváckych zborov v Hniezdnom. 10. júna t.r.
sa cirkevné spevokoly predstavili po štvrtýkrát
v nádherných priestoroch rímskokatolíckeho
kostola sv. Bartolomeja s vynikajúcou akustikou.
Potvrdilo to hneď úvodné vystúpenie domácej
organistky Dánky Lizákovej. Tá dokázala hneď
s prvými tónmi dať punc dôstojnosti podujatiu,
ktoré v Hniezdnom vyklíčilo z dobrej vôle a
nadšenia nielen RKS v Starej Ľubovni, ale aj
Obecného a Farského úradu v Hniezdnom. Bo
la by som však neúplná s tvrdením, keby som
spolu s nimi nespomenula Júliusa Zbušku, Jo
zefínu Guregovú, Petra Víra, Jozefa Simonika podnikateľov z Hniezdneho. Ďalej Farský úrad
z Novej Ľubovne a Haligoviec, Petra Duranku
- TEZEX a LIMO ŠPES zo Starej Ľubovne. To
preto, aby tak ako to urobila m oderátorka
prehliadky M gr. Elena Polahárová, bolo
hneď na začiatku jasn é, že zo sam ej dobrej
vôle sa dá m noho, ale naozaj nie všetko.

------- j—

A

RADO&ŤOU

PEKNE VÁS VÍTAM - otvoril Okresnú pre
hliadku cirkevných spevokolov v Hniezdnom
miestny kňaz Vladimír Fajkus a hneď po jeho
povzbudivých slovách dostala priestor pieseň.
Tá vznešene i radostne znela z detských hrdie
lok podolínskych a novoľubovnianskych detí.
A ja tiež modlitbou zvoním, ako viem - cituje
Elena Polahárová básnika Milana Rúfusa a už
uvádza zmiešaný rímskokatolícky zbor dospe
lých, ktorý diriguje MUDr. Pavol Ščurka. Pekne
im vyzneli piesne Magnifikat i Blahoslavenstvo.
Skutočným prekvapením nielen pre spevá
kov, ale i naslovovzatých odborníkov - poro tu ,
boli deti z Cirkevnej školy sv. Klementa Hofbauera z Podolinca. Dvanásť o trochu viac opále
ných dievčat z akordeónovým sprievodom
spievalo určite aj k spokojnosti a hrdosti svo
jich učiteliek Ferencovej a Muskolayovej. Ev
ke, Adrianke, Gabike, Martinke, Aničke,
Helenke, Adriane, Márii ale aj sympatickej
drobnej Marienke Pompovej a ďalším (ktorým
som svätosväte sľúbila, že ich v novinách spo
meniem), vybrali učiteľky pekné melodické
piesne.
Ružena Balážová z Mníška nad/Popradom
priviedla na prehliadku nováčika. Jeho vznik
má v rodnom liste Vianoce 1994. Nemohli sa
teda ešte vyrovnať detskému rím. kat. zboru
Mladosť zo Starej Ľubovne, ktorému diriguje

Janka Senková a jeho vznik je spojený s rokom
1988. Ako mi povedala Sil via Súkeníková, ktorá
je členkou tohto zboru od jeho vzniku, na pre
hliadku sa veľmi tešili. Ešte v sobotu dopoludnia
mali nácvik, aby všetko bolo ako má byť.
A bolo to tak aj vtedy, keď improvizované
javisko - pred oltárom, patrilo pravoslávnemu
zboru žien Jarabina z Jarabiny. Nemám vo svo
jom slovníku slová, ktoré by vyjadrili nádheru,
ktorá sa dala iba vnímať celým ľudským "ja".
Spievajú pod vedením PaedDr. Anny Derevjanikovej a je to poznať!
Viac ako tridsať gréckokatolíckych detí spre
vádzali gitarami Jana Rizmanová a Marcela
Lichvariková zo Starej Ľubovne. Darilo sa im.
Roztlieskali celý kostol.
A tam, kde Láska lásku hľadala, tam sa našla
Marta Chlebánková a spevavé deti z Chmeľni
ce. Našla sa mládež i dospelí z Novej Ľubovne
pod vedením Veroniky Bodovej. Bežne spieva
jú zvlášť, ale na prehliadke sa predstavili ako
jeden zbor a skutočne úspešne.
S posledným zborom - posledná kytička a
gratulácie od starostu obce Štefana Krafčíka,
vdp. Vladimíra Fajkusa a riaditeľa RKS Eduar
da Buca a mohla som si do svojho redaktorské
ho zápisníka zapísať iba vlastný povzdych "aké
šťastie, že nie som v porote" .
M onika TANČÁKOVÁ

—
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SVÄTÁ LITURGIA
NA ZÁVER
ŠKOLSKÉHO ROKA
V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Pre
šove dňa 12. júna slúžil ďakovnú sv. liturgiu Mons.
Ján Hirka, sídelný biskup prešovský, za účasti
predstavených kňazského seminára a teologickej
fakulty pri príležitosti ukončenia školského roku
1994/95.
Počas liturgie otec sídelný biskup poďakoval bo
hoslovcom a študentom teologickej fakulty za
všetko úsilie, ktoré vynaložili s Božou pomocou v
uplynulom školskom roku. V homílii hovoril o pod
state sviatku Eucharistie, o jeho dôležitosti a veľ
kosti. Zdôraznil velkú lásku Kristovu, vykreslil
obraz poslednej večere, kedy Najsvätejší Spasiteľ
ustanovil Najsvätejšiu Eucharistiu. Dal budúcim
kňazom za vzor Kristovu obetu. V druhej časti
príhovoru na príklade evanjeliového obrazu o pše
nici a kúkoli rozviedol myšlienku dobra a zla. "Kú
koľ pyšne dvíha hlavu hore, klas čím je zrelší, tým
viac sa skláňa." V závere povedal: Bohoslovci,
budte povzbudením vo svojich farnostiach, budte
láskaví, radostní a bez hriechu, kráčajte s jasnou
tvárou. Láska uložená na oltári do chleba a vína
premôže všetko zlo.

K atec h etick é misie
Na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, dňa
24. júna, sv. liturgiu v prešovskej katedrále slúžil
J. E. sídelný biskup Mons. Ján Hirka. Konceleb
rovali o. generálny vikár Mons. Ján Gajdoš, ta
jomník biskupského úradu o. Peter Rusnák,
rektor bohosloveckého seminára o. František
Puci, vedúci katechetického strediska prešov
skej diecézy o. Andrej Pribula.
V príhovore ku katechétom otec biskup okrem
iného povedal: "Drahí katechéti, najvyšší zákon

je zápas pomôcť tomuto svetu prinášať Krista.
Katechéta, kňaz, biskup, nikdy nesmie pove
dať, už som urobil dosť. Nesmieme zabúdať na
našu velkú úlohu. Svojou skutočnou zbožnos
ťou a láskou máme pomáhať zachraňovať svet.
Kristus sa nevnucuje svojim poslucháčom, ne
dáva žiadne poúčky. Najdôležitejšie je, aby deti
poznali Ježiša Krista nielen rozumom, ale pre
dovšetkým srdcom.
V závere sv. liturgie otec biskup odovzdal absol
ventom a študentom teologickej fakulty v Prešove
katechetickú misiu k vyučovaniu náboženstva na
základných a stredných školách. Touto kateche
tickou misiou boli uvedení do služby Božieho
slova. Jedna z katechétok poďakovala otcovi bis
kupovi za toto poverenie ísť ohlasovať Ježiša
Krista, pričom mu zablahoželala k jeho meninám
a ubezpečila otca biskupa, že na neho všetci mys
lia v modlitbách.
-r-

DEN MATIEK
S OTCOM BISKUPOM
V nedeľu, 14. mája t.r. k velkej radosti
všetkých, najmä mladých, prišiel otec
sídelný biskup do Kružlova, kde odslúžil
svätú liturgiu za asistencie otca Jána
Siváka - okresného dekana banskobys
trického a otca Františka Dancáka miestneho duchovného. Celú svätú li
turgiu doprevádzal spevom mládežníc
ky zbor Marianka pod vedením
Marienky Sterankovej.
Na záver sa miestny duchovný poďa
koval otcovi biskupovi za jeho návštevu
i za Božie slovo, ktoré povedal v túto
nedeľu pri príležitosti Dňa matiek. S ky
ticou vďaky v mene zboru Marianka sa
mu poďakovala Janka Džundová. Po
tom nasledoval pozdrav všetkým mat
kám, v závere ktorého zbor zaspieval
ako dar pieseň "Boža mati...", ku ktorej
sa pripojil i otec biskup a všetci prítomní.
V záverečnom slove sa otec biskup
poďakoval všetkým za pekný duchovný
zážitok v tento deň. Nakoniec všetkých
zasvätil do ochrany Božej Matky. Po
záverečnom požehnaní ho sprevádzal
mládežnícky zbor piesňami a rozlúčil sa
s ním slovami: "Vďaka, drahý náš otec
biskup - a príďte ešte!1'
-fd-

Jubileá kňazov
o. Július BOKŠAY, na odpočinku v Ko

BR IT SK Ý VEĽVYSLANEC V PREŠOVE
Dňa 19. júna t.r. začal trojdňovú návšte
vu východného a severného Slovenska veľ
vyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného írska, Peter Harborne. Cesta predstavuje pre britského veľvys
lanca prvú oficiálnu návštevu tohto regiónu
od svojho nedávneho nástupu do funkcie.
Jeho zámerom bolo oboznámiť sa so živo
tom tejto časti Slovenska.

Britský veľvyslanec Peter Harborne
navštívil aj mesto Prešov, kde sa stretol
na biskupskom úrade so sídelným bis
kupom prešovskej diecézy Mons. Já
nom Hirkom. Otec biskup v rozhovore
informoval vzácneho hosťa o živote gréc
k okatolíckej cirkvi a jej nedávnej m i
nulosti, poznačenej veľkým utrpením a
obeťami.
-r-

šiciach, 55 rokov ordinácie (12.7.1940)
o. Konštantín KOVATCH, správca far
nosti Poľany, 60. narodeniny (31.7.1935)
o. Michal KUČERA, správca farnosti
Dvorianky, 30 rokov ordinácie (4.7.1965)
o. Myron PODHÁJECKÝ, výpomocný
duchovný v Čirô, 60 rokov ordinácie (28.

7.1935)
o. Štefan SIMKO, správca farnosti Hlinné, 80 narodeniny (16. 7.1915)
o. Michal VELIKÝ, na odpočinku v Ko
šiciach. 60 rokov ordinácie (28. 7.1935)
o. Pavol STANKO, správca farnosti
Topoľa, 35 rokov ordinácie (31.7.1960).
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Púť k úcte Božského Srdca
Tretí tohtoročný diecézny odpust prešovského biskupstva sa konal vo filiálnej
rusínskej obci Malá Poľana, patriacej do farnosti Miková.
V peknom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky z r. 1929, zdobenom násten
nými ikonopisnými maľbami, 25. júna slúžil slávnostnú svätú liturgiu pri príležitosti
odpustovej slávnosd ku cti Božského Srdca za účasti kňazov svidnického a humenského dekanátu J. E. sídelný biskup Mons. Ján Hirka. Duchovný program v ten istý deň
začal utierňou, deviatnikom k Božskému Srdcu. Počas liturgie v príhovore otec biskup
ukázal na význam a veľkosť úcty k Srdcu Spasiteľa. Ponúkol veriacim na uváženie
zmysel chodenia do chrámu, zdôraznil význam utrpenia, ktoré nadobúda zmysel v
Ježišovi Kristovi. Ďalej z povedaných myšlienok vyberáme: - Srdce Spasiteľovo je
vemé, - láska to je obdarovávanie druhého, - dýchajme lásku Ježišovho Srdca, - žijeme
pre Boha, pre "ľubov" Božiu, - bez lásky a pokoja život v hriechu je veľkou "odvahou",
riskom, - nemáme právo chodiť s prázdnym srdcom, - Božia láska nás chce naučiť dávať sa.
V závere otec biskup vystríhal pred hriechmi, ktoré často zotročujú ľudí, ako je hnev,
nenávisť, závisť, povedal "Buďme rozumní pre seba, pre Ježiša Krista, ktorý nekonečne
miluje každého z nás". Slávnosť zakončili molebenom k Božskému Srdcu, myrovaním
a pápežskou hymnou. Správca farností excurendo z Krásneho Brodu otec Anton
Vladimír Turčaník, OSBM, poďakoval otcovi biskupovi za jeho vzácnu prítomnosť a
všetkým veriacim za hojnú účasť. Zvlášť poďakovanie patrí tým, ktorí sa postarali o
výzdobu. Veriaci aj tohto roku prejavili na tejto púti svoj vrúcny vzťah k Božskému Srdcu.

Nový zvon
Hlahol zvona pôsobí od ne
pamäti ako zvestovateľ. Vždy
bol a je súčasťou nášho života.
Zvoláva nás k modlitbe, k bo
hoslužbám, zvoní umierajúcim
i v čase živelných pohrôm.
V obci Medvedie, v okrese
Svidník, kde v júli minulého ro
ku sídelný biskup Mons. Ján Hir
ka posvätil obnovený Chrám
svätého Dimítrija, toho roku 28.
mája privítalí aj pomocného
biskupa o. Milana Chautura,
CSsR, ktorý slúžil nedeľnú sv.
liturgiu a po nej posvätil nový
zvon. Bola to veľká udalosť,
pretože gréckokatolícky chrám
v tejto obci bol doteraz bez zvo
na. Duchovným správcom tej
to farnosti je otec Jaroslav

Popovec a medzi hosťami ok
rem kňazov zo susedných far
ností bol aj otec dekan z
Poľska zo Zindranovej. Nový
zvon, ktorý pri svojom krste do
stal meno Štefan, daroval rodák
z Medvedieho pán Bohdan Mikolini, žijúci dlhé roky v Kanade.
Týmto darom akoby venoval
spomienku svojej matke. VelVý
obdiv patrí aj gréckokatolíkom z
dediny, ktorých je málo, a ktorí
sa zaslúžili o dôstojný priebeh
tejto slávnosti.
Ako účastníčka chcem vy
zdvihnúť záverečnú myšlienku
otca biskupa, ktorú chápem
ako výzvu pre nás všetkých. Ak
srdce zvona bije o stenu, vydá
va krásny čistý zvuk, tak nech
naše srdcia, ktoré bijú, vydáva
jú krásne, čisté a IXidské skutky
l3Sky'

Duchovná príprava
na vzácnu udalosť
Pre dôstojne prijatie pápeža Jána Pavla II. a všetky milosti, ktoré sme
obdržali od dobrotivého Boha sa na mnohých miestach prešovskej diecé
zy v mesiaci júni konali duchovné prípravy na túto vzácnu udalosť.
Tak tomu bolo v Prešove, vo Vranove, v Košiciach, v Stropkove a inde.
9. júna, za účasti kňazov prešovského dekanátu, na úmysel príchodu
Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensko, slúžil svätú liturgiu v katedrál
nom chráme v Prešove pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR. V
príhovore k veriacim otec biskup zdôraznil velkosf a zmysel tejto pasto
račnej návštevy. Povedal: "Sú rôzne pohľady na túto návštevu, avšak
príchod Jána Pavla II. na Slovensko je výlučne návštevou, ktorej Svätý
Otec chce povzbudiť Slovákov vo viere v Ježiša Krista. Po dvoch tisícro
čiach, keď ku gréckokatolíkom na Slovensku nám prichádza najvyšší
pastier Cirkvi - rímsky pápež, je to veľká milosť."

Marta NASTIŠINOVÁ

SLÁVNOSŤ V MARTINE
V nedeľu Všetkých svätých - dňa 11. júna - v Chrám e sv. M artina v Martine
sa konala milá slávnosť, počas ktorej vystúpil prešovský bohoslovecký Zbor sv.
Romana Sladkopevca pod vedením dirigenta Pavla Vasiľa. Zbor vystúpil s
pásmom o mučeníkovi biskupovi P. P. Gojdičovi pri príležitosti 35. výročia jeho
úmrtia. Prekrásne východné chorály a liturgické spevy odmenili Martinčania
úprimným potleskom a vďačnosťou srdca.
Po akadémii, venovanej osobnosti biskupa P. P. Gojdiča, svätú liturgiu v
staroslovienskom jazyku slúžil J. E. pomocný biskup Milan Chautur, CSsR,
spolu so spirituálom kňazského sem inára o. Danielom Šarišským. Otec biskup v
príhovore porovnal život svätých so životom súčasníkov. Povedal: život svätých
bol oveľa ťažší ako život dnešných ľudí. Svätí mali veľkú vieru. Svet uveril
mamone, svätí uverili Bohu. Svätí sú naším vzorom.
V závere sv. liturgie za dar kňazstva otca biskupa Mons. Milana Chautura
poďakovali a odovzdali kyticu kvetov mladí z tejto farnosti pri príležitosti štrnásteho
výročia jeho kňazskej vysviacky.
-am -

Duchovná príprava vo vranovskom dekanáte na vzácnu návštevu Svä
tého' Otca sa konala 10. júna v Chráme Najsvätejšej Eucharistie vo
Vranove. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil Mons. Ján Hirka, sidelný biskup
prešovskej diecézy, za účasti kňazov celého dekanátu. Na začiatku
privítal otca biskupa otec dekan Marek Petro. Otec biskup podotkol
význam apoštolskej cesty Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.
Povedal: "Ten, kto slúži Bohu, ten súčasne sa posilňuje jeho mocou. Ján
Pavol II. aj pri tolkých vyčerpávajúcich cestách sa neunavuje, lebo ho drží
Božia sila. Na ňom vidíme, že bremeno Božie je ľahké." V homílii zameral
svoj príhovor otec biskup k sviatku Najsvätejšej Eucharistii. Najsvätejšia
Eucharistia je sám živý Kristus. Vonkajšie spôsoby sú chlieb a víno,
vnútorné a podstatné, čo je Eucharistia, je telo a krv Božského Spasiteľa,
Na konci slávnosti poďakoval správca farnosti otec Pavol Nižník za
prítomnosť, službu a povzbudivé slová pre farnosť Vranov a celý dekanát.Počas slávnosti svojimi spevmi skrášlil bohoslužbu Zbor P.P.Gojdiča
z Vranova nad Topľou.
-am-
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NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA spieval 60 členný Zbor
biskupa Pavla P. Gojdiča z Vranova nad Topľou pod vedením Mgr.
Jany Višňovskej počas chrámového odpustu v
Nacinej Vsi. V podvečer toho istého dňa zavítal
po prvýkrát do Košíc. Na akadémii v Chráme
Narodenia Panny Márie pásmom slova a chorá
lov na počesť solúnskych bratov sa Vranovčania
dostali k srdciam všetkých prítomných. Závereč
né mnoholitstvie a Budi imja Hospodne vyzneli
ako mohutná vďaka za dar viery a obradu i výzva,
aby sme my - gréckokatolíci - nielen udržiavali dedičstvo otcov, ale ho
aj rozvíjali. Vďaka vám, naši Vranovčania!
(pk)

NASI JUBILANTI

V týchto dňoch uplynulo prvé výročie, čo Pán života a smrti povolal
do večného príbytku svojho služobníka doc. PhDr., ThLíc. o. Mi
chala Fedora, CSc., SJ. Štátna vedecká knižnica v Košiciach stačila
už vydať jeho bibliografiu Život a dielo Michala Fedora. Jeho
priatelia sa zišli na sympóziu v Košiciach, na ktorom zhodnotili
prínos jeho celoživotného snaženia. Na snímke Ing. Pavla Kundráta
predsednícky stôl sympózia - zľava - PhDr. Miloš Kovačka, CSc.,
riaditeľ Bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice Ma
tice slovenskej v Martine, Mgr. Eva Kundrátová, riaditelka Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach, a doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.,
vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fa
kulte UPJŠ v Prešove.

Zbor Sv. Gorazda v Strážskom
Pri príležitosti sviatku Nane
bovstúpenia Pána, ktorému je
zasvätený farský chrám v
Strážskom, zavítal medzi ta
mojších veriacich o. Miroslav
Čajka, CSsR, viceprovinciál
redemptoristov, ktorý spolu so
správcom farnosti o. Michalom

Ivankom odslúžil odpustovú sv.
liturgiu a kázal.
Na slávnosti sa počas myrovania Akatistom k Bohorodičke
prvýkrát predstavil novozalože
ný chrámový mužský spevácky
Zbor sv. Gorazda
Ján POPRÍK

V júli t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši
členovia:
50 ROKOV - Michal Fedorkovič z Prešova, Ján Jusko zo
Sečoviec, Jolana Kobulkaničová z Trebišova-Milhostova a Cyril
Kolibár zo Strážskeho.
60 ROKOV - Alžbeta Hulajová z Rudlova, Mária Olexová z
Hnojného, Juraj Ondrík z Baškoviec a Helena Rabajdová zo
Zbudskej Belej.
70 ROKOV - Člen výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda Mgr.
Mikuláš Kasarda zo Sečoviec a Mária Štefanková zo Sečoviec.
75 ROKOV - Andrej Sabol zo Sliepkoviec.
80 ROKOV - o. Štefan Simko z Hlinného.
85 ROKOV - Peter Golmic z Trnavy pri Laborci a Mária
Slivková z Baškoviec.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

& T E D R E c S R D C IA
Na podporu Spolku sv.
Cyrila a Metoda prispeli:
Mária Babčáková, Bardejov
200 Sk, Bohuznámy, Prešov 100
Sk, Anna Buzinkaiová, Hriadky
50 Sk, Anna Kollárová, Chme
ľová 50 Sk, Demeter Korba,
Chmeľová 50 Sk, Odbočka
Spolku sv. Cyrila a Metoda,
Košice-Terasa 700 Sk, Vasiľ

Prokipčák,Chmeľová 50 Sk,
Katarína Sivaničová, Chme
ľová 50 Sk, Juraj Šurkala,
Chmeľová 50 Sk.
Dary na Spolok sv. Cyrila a
Metoda posielajte poštovou po
ukážkou vzor "A" na účet SLSP
Michalovce, číslo účtu 124240559/0900. Na poštovej poukáž
ke v správe pre prijímateľa - na
druhej strane - uveďte, že ide o
dar. Mená darcov postupne
uverejňujem e v Slove.

osím m m sv. m u t\
šim bohoslovcom a vladykovi Jánovi. Vranov
Aj napriek tomu, že počasie v nedeľu, 21.
čania dokázali vhodným spôsobom spojiť prí
mája t.r. lákalo ľudí na výlet, či na prechádzku
klad svätého života solúnskych bratov a ich
do prírody, mnohí dali prednosť Celoeparchiálžiakov so želaním pre nás - súčasných boho
nym oslavám sviatku sv. Cyrila a Metoda, kto
slovcov: Čakáme vás túžobne. Prídte žlť s
ré v PKO - Čiernom orli - v Prešove
nami. Chceme vás poznať nielen od ambóna,
zorganizoval Spolok biskupa Pavla P. Gojdiča.
či spoza okien fary a volantov rýchlych áut. Žite
Mená dvoch bratov zo Solúna, ktorí priniesli
s nami, ako žili s našimi predkami Sedmopovieru našim predkom, poznajú už deti základ
četníd - Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum,
ných škôl. Menej známe je však to, že ich
Sáva a Angelár. Zbor^ biskupa P. P. Gojdiča
sviatok slávi východná cirkev 11. mája -a nie
dirigovala Mgr.Mária Šándorová a Mgr. Jana
5. júla, ako je to v západnom obrade.
V tomto roku sme si pripomenuli aj 1110. Višňovská.
Prvú časť programu zavŕšil košický chrámo
výročie skonu sv. Metoda a 35. výročie smrti o.
vý Zbor sv. Óyrila a Metoda pod vedením Ľude
biskupa Pavla P. Gojdiča, OSBM. Najprv sa k
Sabolčákovej a Šimona Marinčáka. Košičania
prítomným prihovoril rektor bohosloveckého
zaujali najmä skladbami a pôsobivým sólom.
seminára o. Mgr. František Pud. Okrem iného
pripomenul, že až príchodom vierozvestov za
Po prestávke vystúpil prešovský katedrálny
svietilo našim predkom svetlo viery. Toto svet
zbor pod vedením Františka Šestáka a tiež
lo pomáhalo aj vladykovi Gojdičovi, keď ani v
potvrdil svoje kvality. Potom nasledovalo spo
mienkové pásmo o vladykovi Gojdičovi, v kto
najťažších chvíľach nezradil Krista.
rom boli vyzdvihnuté charakterové črty jeho
Potom nasledovala akadémia k sv. Cyrilovi
osobnosti, ktoré mu pomáhali počas celého
a Metodovi, ktorú pripravil hlavný hosť progra
života, ale najmä vo väzení, konať všetko na
mu - Zbor Pavla P. Gojdiča z Vranova nad
Božiu slávu. Pásmo pripravili bohoslovd zo
Topľou. Hneď na začiatku našu pozornosť
Zboru sv. Romana Sladkopevca. Hovorené
zbystrili slová: Túto akadémiu venujeme na

heiom

slovo spestrili východnými liturgickými spev
mi, ktoré predviedli pod vedením dirigenta Pavla
Vasiľa. Vari najviac zaimponoval výber z Akatistu k Bohorodičke, krorý po sóle siedmich boho
slovcov zaspievali spolu všetky štyri zúčastnené
zbory. Ako posledné odznelo velkolepé Budí
ímja Hospódne.
Na záver sa prítomným prihovoril generálny
vikár o. Mons. Ján Gajdoš, zastupujúd sídelné
ho biskupa o. Mons. Jána Hirku, ktorý bol v tom
čase na svätorečení bl. Jána Sarkandra a bl.
Zdislavy v Olomoud. O. Ján Gajdoš vyzdvihol
velkú hodnotu odkazu sv. Cyrila a Metoda, ktorá
v spojení so svedectvom života o. biskupa P. P.
Gojdiča má silu motivovať všetkých gréckokato
líkov k ochote urobiť čo najviac pre svoju drkev
a na Božiu slávu.
Tí, ktorí sa zriekli nedeľného výletu, iste
neľutovali, veď zažili nádherné kultúrno-poučné popoludnie. Spolu s nimi sme vďační
Bohu, že práve naša eparchia môže byť hrdá
na takých troch mužov, akými boli sv. Cyril,
sv. Metod a biskup P. P. Gojdič, ktorí sú pre
nás vzormi hodnými nasledovania.

Vaši bohoslovci

LITURGICKÝ KALENDÁR
V roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B"
V o všedný deň sa číta prvé čítanie ( s nepárnym číslom )
Týždeň po siedmej nedeli po ZSD
24. júl, pondelok, Boris a Gleb, mu
čeníci
Menlivé časti z pondelka (biela) alebo
o mučeníkoch (červená), Fil. 4, 1. 10 13. 23, Pevne stojte v Pánovi, milovaní.
25. júl, utorok, Zosnutie sv. Anny,
záväzná spomienka (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Bo
hom omilostená Anna. Sláva. Kondák.
Oslavujme pamiatku. I teraz podľa pred
pisu. Prokimen: Velebí duša. Gal 4 ,2 2 24.26, Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je
tá slobodná, ktorá je našou matkou. Jn
14,1-6, Akože môžeme poznať cestu?
i

censtvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
Spev na prij. Chváľte Pána.

nie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpus
tí.

Týždeň po ôsmej nedeli po ZSD

5. august, sobota, príprava
na sviatok Premenenia Pána,
Eusignus, mučeník
Antifóny: každodenné. Tropar: S po
svätnou úctou. Sláva i teraz. Kristovo
premenenie. Prokimen: Pane, náš Vlád
ca. Fil 2, 1 - 4, V pokore pokladajte

31.
júl, pondelok, príprava
na spomienku nájdenia sv. Kríža,
Eudokim, spravodlivý
Kol 2, 1 - 7, Vynikajte vo vzdávaní
vďaky. Mt 12, 1 - 8, V tom čase išiel
Ježiš v sobotu cez obilné pole.

26. júl, streda, Hermolaj,
velkomučeník
Menlivé časti zo stredy alebo o muče
níkovi (červená). Kol 1, 9b - 12, Nepre
stávame sa za vás modliť. Mt 10,40 - 42,
11, 1, Odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich
mestách.
27. júl, štvrtok Pantelejmon,
velkomučeník, sv. Sedempočetníci
Menlivé časti zo štvrtku (biela) alebo
o mučeníkovi (červená). Kol 1 , 1 3 - 20,
On je obraz neviditeľného Boha. M t 11,
1 1 - 1 5 , Medzi tými,čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krsti
teľ.
28. júl, piatok, Prochor, Nikánor
a Parmen, apoštoli
Menlivé časti z piatku (červená) alebo
ap. (biela).
Kol 1,21 - 23, A ja, Pavol, stal som sa
jeho služobníkom. Mt 11, 16 - 19, No
múdrosť ospravedlňujú jeho skutky.
29. júl, sobota, Kalinik, mučeník
Menlivé časti zo soboty (biela) alebo o
mučeníkovi (červená).
Kol 1, 24 - 29, Teraz sa radujem v
utrpeniach pre vás. Mt 11, 20 - 24, Ježiš
začal robiť výčitky mestám, v ktorých
urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali.
30. júl, ôsma nedeľa po ZSD,
Silas, Siluan a spol. apoštoli (biela)
Radový hlas je siedmy, ev. na utiemi
je ôsme. Antifóny: nedeľné. Tropar:
Svojím krížom. Sláva. Kondák: Smrť už
nebude viac. I teraz podľa predpisu. Rim
8,26 - 27, Aj Duch prichádza na pomoc
našej slabosti. M k 1, 40 - 45, Malomo

Z obradu vysviacky novokňazov - redemptoristov v Michalovciach 4. júna 1995

1 august, utorok, Nájdenie
sv. Kríža, Makabejských bratov
Menlivé časti o sv. Kríži (červená). 2
Mak 7, 1 - 2. 9 -14, Zatkli sedem bratov
a ich matku. Jn 19, 6. 12 - 20, Od tej
chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho.
2. august, streda, Prenesenie
ostatkov sv. Štefana prvomučeníka
Menlivé časti zo stredy alebo o muč.
(červená). Kol 2, 16 - 22, Nech vás nik
nepripravý o víťaznú cenu. Mt 12, 14 21, Vložím na neho svojho Ducha.
3. august, štvrtok,
Izák, Daimat a Faust, úctyhodní
Menlivé časti zo štvrtku alebo o úcty
hodných. Kol 3, 1 - 4, Myslite na to, čo
je hore. Mt 12, 22 - 30, Ak ja Božím
Duchom vyháňam zlých duchov, potom
k vám prišlo Božie kráľovstvo.
4. august, piatok, Efezskí mučeníci
Menlivé časti o sv. kríži alebo o muče
níkoch. Kol 3, 5 - 11, Umŕtvujte teda
svoje pozemské údy Mt 12, 31 - 37,
Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúha

jeden druhého za vyššieho. Jn 15,9 -11,
Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem
vás. Spev na prij. : Na chválu Božiu.
6. august, Deviata nedeľa po ZSD,
Premenenie Pána (biela)
Menlivé časti sú len slávnosti Preme
nenie Pána. Antifóny: Nech sa ti klania.
Hora Sion. Vchod: Pane, zošli svoje
svetlo. Tropar: Premenil si sa na hore.
Sláva i teraz. Premenil si sa na hore.
Prokimen: Aké velké sú tvoje diela. 2
Pet 1, 16 - 19, Sami sme boli očitými
svedkami jeho veleby. M k 9 ,2 - 7, Tu sa
utvoril oblak a zahalil ich. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj. Spev na
prij.: Pane, vo svetle. Myrovanie.
Do 13. augusta menlivé časti, okrem
piesne na vchod a čítaní, sú ako 6. augus
ta.
Pieseň na vchod. Poďme, pokloňme
sa... premenil si sa na hore, preto ti spie
vame: Aleluja.
Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

í
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II. CELOSLOVENSKÁ

>

KATOLÍCKA CHARIZMATICKÁ
KONFERENCIA 1995
Prešovské spoločenstvo Obnovy v Duchu
Svätom "METANOIA" v spolupráci s
Evanjelizačnou školou sv. Jána Krstiteľa v
Prešove, s požehnaním otca arcibiskupa
Alojza Tkáča organizuje II. CELOSLO
VENSKÚ KATOLÍCKU CHARIZMATICKÚ KONFERENCIU v dňoch 27. - 30. júla
1995.
Miestom konania bude viacúčelová mes
tská hala v Prešove.
Motto: "Z vnútra toho, kto uverí vo mňa,
potečú rieky živej vody...'1(Jn 38)
Téma: "A budete mi svedkami v Jeruzale
me a v cetom Júdsku a v Samárii a až po
samý kraj zeme (Sk 1,8)
Svoju účasť ako prednášatelia potvrdili:
- o. Riccardo Argaňaraz - Taliansko
- o. biskup Bronislaw Dembowski - Poľsko
- o. Ing. Aleš Opatrný, ThLic. Michael Slá
vik - Česko
- o. Antonín Dohnal a o. Peter Brodek Slovensko
V programe každého dňa sú modlitby za
uzdravenie vnútorné a telesné.
Konferenčný poplatok je 200,-Sk. Študen
ti a mládež 150,- Sk.________________ ^

Novovzniknutá firma Vajda a spol.,
ponúka všetky druhy maliarskych a na
tieračských prác v sakrálnych a civilných
objektoch. Okrem nových zakázok reš
taurujeme tiež sakrálne predmety všet
kých druhov: kríže, sochy, obrazy,
zlátenie ikonostasov a pod., vrátane
všetkých potrebných prác. Robíme tiež
malby nových cirkevných obrazov podľa
želania.
Ceny účtujeme na základe vzájomnej
dohody. Ponuky zasielajte na adresu:

Fy. Vajda a spol.
Zemplínska 5
080 01 Prešov
č. t.: 091/70 2216,
091/ 555 67 "

M A TU RA NTKY
A VYSO KO ŠKO LÁ ČK Y,
pozývame Vás na duchovnú obnovu
od 14.-18. augusta 1995 do Kláštora
redemptoristov v Michalovciach Celko
vý poplatok za osobu je 200 Sk. Prihlá
siť sa môžete písomne alebo telefonicky
na adrese:

Kláštor redemptoristov
Masarykova 35, 071 01 Michalovce
tel: 0946/22167

G ré cko ka to lícky
dvo jtýžde nn ík

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

ZRNO
Ježiš hovorí o zrne a pôde (Nit 13,1-9).
Semeno je Slovo Božie, jeho Posolstvo.
Pôda - to sme my všetci. Skutočný zá
rodok budúcej úrody je v zrne a nie v
pôde. Pôda je iba prostredie, ktoré pot
rebuje toto Božie Posolstvo, aby sa
mohlo ujať, rozrastať, aby mohlo pri
niesť úrodu. Pôda dodáva potrebné živi
ny, ale celé tajomstvo života vlastní
zrno.
Z toho vyplýva, že človek bez Kristov
ho Posolstva je len zemou, ktorá sama
nie je schopná vydať skutočný život.
Môže sa v nej len rozvinúť, rozrásť a
zarodiť to, čo je utajené v Ježišovom
slove.
Bez zrna Kristovej pravdy zostane na
ša pravda len neúrodnou pôdou, v kto
rej sa môže uchytiť nanajvýš nejaká
burina, lenže to má svoje skazonosné
dôsledky.
Teda, oveľa viac ako čomukolVek iné
mu v živote, mali by sme sa venovať
výskumu Božieho slova, mali by sme
študovať podmienky jeho rastu a zúrod
ňovania pôdy.

A

ZEM

Zdá sa, že človek popri svojom velkolepom pokroku nič tak katastrofálne ne
zanedbal, ako otázky vlastného života,
vlastnej životnej pravdy. Vášnivo sa
staral o technický pokrok a bez záujmu
nechával stranou pokrok v láske. Prečo
nám to trvá tak nekonečne dlho, kým
pochopíme, že bez Ježišovho Posol
stva bude celý vesmír len pôdou bez
života, že bez neho nemôže byť naplne
ný llidský osud a nebude mať nijaký
zmysel?
My teraz musíme začať seriózny vý
skum kultivácie človeka, ako pôdy pre
Božie slovo, musíme dosahovať ne
ustály pokrok v láske a takto sa stať
úrodnou pôdou.
Ak má naša pôda prinášať úrodu Kristus je pre ňu nenahraditeľný. Len
aby sme dokázali prijať jeho Slovo a
nechať ho rásť vo svojom srdci až do
úplnej zrelosti. Lebo jeho rast je naším
rastom, jeho budúcnosť je našou bu
dúcnosťou, jeho zrelosť je našou zre
losťou.
Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

ZBIERKA NA CHARITU
Pre čitateľov Slova prinášame informáciu o
jarnej zbierke na Charitu, ktorú v dôsledku zná
mych okolností sme nemohli skôr uverejniť.
Charita ako súčasť Cirkvi je ňou povolaná k
službe chudobným. Pomáha človeku v jeho
snažení o životné potreby, zdravie a lásku s
cieľom, aby každý bol milovaný a miloval.
Gréckokatolícka diecézna Charita Prešov
úprimne ďakuje všetkým veriacim, ktori svojím
štedrým darom podporili JARNÚ DIECÉZNU
ZBIERKU na CHARITU. Tieto skutky sú zapísa
né do knihy večnosti ako ochota lúdského srdca
slúžiť a pomáhať Kristovi v bratoch a v sestrách.
Finančné príspevky podľa jednotlivých deka
nátov :
1. Bardejov
22 047,- Sk
2. Humenné
57 422,- Sk
3. Košice
23 520,- Sk
4. Michalovce
73 546,- Sk
5. Poprad, B.Bystrica,
26 958,- Sk
Bratislava
6. Prešov
73 110,-Sk
7. Spišská Nová Ves
25 130,- Sk
8. Stará Ľubovňa
37 587,- Sk
9. Svidník
40 437,- Sk
10.Trebišov
49 79 8,-Sk
11 .Vranov n. Topľou
39 074,- Sk

Táto finančná čiastka bude použitá na pod
poru našej Gréckokatolíckej diecéznej Chari
ty, ktorá rozvíja svoju činnosť prostredníctvom
charitatívno - sociálnych centier (CHSC) v
Prešove, Humennom a Svidníku. Prevádzku
je Dom Charitas s kapacitou 14 mužov, cie
ľom ktorého je ľuďom bez domova ponúknuť
ubytovanie, stravu, pracovnú príležitosť,
osobný kontakt a umožniť im tak opätovné
zapojenie sa do spoločnosti.
Diecézna Charita pomáha tiež starým, cho
rým a opusteným ľuďom charitatívnou služ
bou v rodinách (CHSR) v Prešove, Starej
Ľubovni, Čirči a Michalovciach, ktorá ponúka
opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť,
donášku obedov, návštevy a sprostredkova
nie duchovnej pomoci. Organizuje tiež poby
ty ukrajinských detí v našich rodinách,
humanitárne zásielky atď.
Charita získava potrebné finančné prostried
ky od darcov, sponzorov, príspevkami štátnej
správy a mestských samospráv, avšak jej je
diným stálym finančným zdrojom sú dve celodiecézne zbierky na Charitu konané vždy v
prvú pôstnu a prvú adventnú nedeľu v roku.
Iba vďaka štedrej podpore llidí, ktorí neostá
vajú ľahostajní voči utrpeniu blížnych, môže
Charita ako súčasť Cirkvi plniť svoje poslanie
služby chudobným.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Spolu
68 629,- Sk
Celkový výnos jarnej zbierky na Charitu pred
stavuje ku dňu 15.5.1995 sumu 468 629,- Sk.

Ing. Maroš ŠATNÝ
riaditeľ
Gréckokatolíckej diecéznej Charity

