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Č a s o p i s  g r é c k o k a t o l í c k e j  c i r k v i

Naše zábery sú z  tohoročnej púte v Klokočové

(si3 Si neokresaný kameň v rozvalinách, 
si zotročený pohár v rukách smädu, 

>■ j S  si odlomená haluz s miazgou zúfania,
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^  p  -  si kalichom osvietujúcim okolie, 

si ratolesťou viniča s prúdiacou 
^  večnosťou,
__i si... s Ním...
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JS i f /  Nie sú nádherné 
CQ > ť obrady premenenia, 

r; ktoré v nás vysluhuje 
Pán...?



MODLITBA ZA SVÄTODEČENIE NAŠICH BISKUPOV
Bože, večný prameň všetkého dobrode

nia, ďakujeme ti za dar, ktorým si nás 
obdaril vo svojich služobníkoch Pavlovi a 
Vasilovi. V týchto biskupoch si nám uká
zal vzory čností a vernosti svätej cirkvi 
ako aj nástupcovi svätého Petra. Oni za
platili cenu slobody a života, aby všetci 
boli jedno. Mocou svojej múdrosti a veľ
kosťou svojho milosrdenstva osláv tých
to svojich služobníkov a učiň ich hodnými

úcty na oltároch. Nech ani my, podobne 
ako oni, v tomto živote po ničom tak netú
žime, ako po plnení tvojej svätej vôle. Ty si 
človeka stvoril na svoj obraz a podobu a 
ozdobil si ho všetkými svojimi darmi, aby 
sme pod ochranou tvojej moci vždy vzdá
vali chválu tebe, Otcu i Synu i Svätému 
duchu teraz i vždycky i na veky vekov. 
Amen.

(S cirkevným schválením)

"Učenie 12 apoštolov", Irenej, 
Justín, Origenes KONIEC

"...ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení" 
(Rim 8,17). Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň 
príde váš Pán (Mt 24,42). Často sa zhromažďujte a 
snažte sa o to, čo potrebuje duša. Lebo celý ten čas 
vašej viery vám nič neprispeje, ak nebudete doko
nalí v poslednej hodine.

Lebo v posledných dňoch vystúpia falošní proroci a 
mnohí ničitelia, ovce sa premenia na vlkov a láska sa 
obráti v nenávisť. Keď sa totiž rozmohne protizákonnost, 
budú sa navzajom nenávidieť, prenasledovať a zradzovať.

Potom sa však objaví zvodca sveta ako "Boží syn" 
a bude robiť znamenia a divy (Porov.Mt 24,24). Svet 
bude vydaný do jeho rúk a bude sa dopúšťať rúha
vých skutkov, aké sa ešte od večnosti nestáli.

Potom bude ľudské pokolenie vydané ohňu skúšok; 
mnohí sa budú pohoršovať a zahynú (Porov. Mt.24,1). 
Ale tí, ktorí vytrvajú vo svojej viere, budú zachránení zo 
samého prekliatia.

Potom sa objaví znamenie pravdy: Najprv zname
nie, že sa otvára nebo, potom znamenie zvuku 
poľnice (Mt 24, 30, 31 ;1 Kor 15, 52; Sol 4, 10). A 
tretie znamenie - vzkriesenie z mŕtvych, ale nie

všetkých, ale len ako bolo oznámené: "Vtedy príde 
Pán, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním (Zach 14, 
5) .Vtedy "uvidia Syna človeka prichádzať na nebes
kých oblakoch s mocou a velkou slávou" (24,30).

Diela lásky sa stanú jasnými skutkami najprv v 
láske. Preto všetky telá, ktoré sa podieľali na spra
vodlivosti,s dušami, ktoré tiež na nej mali podiel, 
dosiahnu miesta občerstvení. Pravdivo a pevne 
čnie do výšky učenie o vzkriesení tela. My aspoň 
veríme, že Boh vzkriesi naše smrteľné telá, ktoré 
uchovali spravodlivosť a urobí ich nepominuteľnými 
a nesmrteľnými. Lebo Boh je mocnejší ako príroda. 
Boh to chce, lebo je dobrý, môže to, lebo je mocný 
a dokáže to, lebo je nekonečne dokonalý.

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť 
nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo 
zahubiť v pekle. (Mt 10,28; Lk 12,4). Peklo je však 
miesto, kde budú potrestaní tí, ktorí žili zle a neveria 
na splnenie toho, čo Boh učil skrze Krista. Na ne
smrteľnosti sa budú podieľať len tí, ako sme pouče
ní, ktorí sa svätým a cnostným životom priblížili 
Bohu. Ale potrestaní budú tí, ako veríme, večným 
ohňom, ktorí žili nespravodlivo a bez obrátenia.

Pripravili baziliáni

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA SEPTEMBER 1995
1. Aby sa pri novej evanjelizácii stále viac používal Katechizmus Katolíckej 
cirkvi ako účinný prostriedok na prehĺbenie viery.
2. Aby Piaty latinskoamerický misionárny kongres vzbudil v katolíckych spolo
čenstvách tohto kontinentu nové misionárske nadšenie za evanjelizáciu poha
nov.
3. Nech Svätý Duch príde k nám s darom poznania, aby sme poznali hierarchiu 
hodnôt.
4. Srdce Ježišovo, sprevádzaj svojím požehnaním kazateľov, spovedníkov a 
duchovných radcov.
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podľa p rík lad u  P an n y M árie
Pán Boh si vyvolil Pannu 

Máriu, aby bola nielen Mat
kou nášho Vykupiteľa, ale i 
našou nebeskou Matkou. 
Vo svojej múdrosti dal jej k 
tejto úlohe aj potrebné mi
losti a milujúce srdce, aby 
každý mohol v ňom nájsť 
miesto.

Boží ľud skusoval od po
čiatku jej pomoc a mater
skú ochranu. Dalo by sa 
povedať, že Cirkev, ako 
mystické Kristovo telo, ju 
prijímalo v tej úlohe, akú pl
nila voči ľudskému - det
skému Kristovmu telu - v 
úlohe starostlivej Matky.

Sväté písmo je veľmi zdr
žanlivé v opisovaní podro
bností 20 života Panny 
Márie. Ale aj to málo, čo o 
nej hovorí, je dostatočným 
dôkazom jej starostlivej 
lásky k človeku.

Už pri zvestovaní, len čo 
jej anjel oznámil, že sa sta
ne Matkou Vykupiteľa sve
ta, a ten istý anjel jej 
naznačil situáciu, v ktorej 
sa nachádzala jej príbuzná

Alžbeta, a Panna Mária, aj 
keď sama bola v požehna
nom stave, rozhodla sa ísť 
pomôcť svojej príbuznej. 
Sväté písmo o nej hovorí 
takto: "V tých dňoch sa Má
ria vydala na cestu a ponáhľa
la sa do istého judejského 
mesta v hornatom kraji. 
Vošla do Zachariášovho 
domu a pozdravila Alžbe
tu..." (Lk 1,39-40).

Toto miesto Svätého pís
ma je príkladom, ako Pan
na Mária nás vedie k činom 
lásky z vlastnej iniciatívy. 
Anjel jej naznačil Alžbetinu 
situáciu, a ona sa "poná
hľala" konať. Iste Pannu 
Máriu to stalo mnoho obetí 
- čas, prácu, námahavú 
cestu do hornatého kraja... 
Nedbá však na to, ale koná 
svoju povinnosť k blížne
mu, ktorá zrýchľovala jej 
kroky.

Tých miest v Písme, kde 
Panna Mária chce iniciatív
ne preukazovať záujem, je 
viac...

A teraz si položme otázku

každý sám pre seba: Je 
moja životná cesta cestou 
lásky podľa príkladu Panny 
Márie? Robím a pomáham 
svojmu blížneho len vtedy, 
keď musím, keď ma o to 
požiada? Čo som už vyko
nal z vlastnej iniciatívy?

Jedna legenda starej 
zbožnej Rusi hovorí o tom, 
ako cár pozval všetkých na 
oslavu svojich narodenín. 
Všetci sa vydali na cestu. 
Len v jednej chalupe sedeli 
dvaja a nariekali: "Ako rád 
by som poprial zdravia cá
rovi, ako rád by som poje
dol dobrých vecí, ale nohy 
mi už neslúžia." Tak narie
kal chromý. "Ako rád by 
som sa i ja poveselil v takej 
spoločnosti, ale oči mi už 
neslúžia, nevidím na ces
tu", nariekal ten druhý, čo 
bol slepý. Okoloidúci chla
pec počul ich nárek a dal 
im radu: "Nech slepý vez
me chromého na chrbát. 
Chromý dá oči, slepý nohy 
a dôjdete tak na hostinu 
obidvaja."

To je i naša situácia. 
Keď dáme na cestu živo
tom to, čo sme a čo vie
me, každý niečo, dôjdeme 
tak spoločne do božieho 
kráľovstva, dokážeme, čo 
by sme sami za seba tre
bárs ani nedokázali.

Japonské príslovie hovo
rí, že jedno dobré slovo zo
hrieva ľudské srdce po celú 
zimu.

Každý človek potrebuje 
dobré slovo, každý človek 
potrebuje trochu ľudského 
tepla. Je však múdre pa
mätať aj na opak tohto 
krásneho príslovia, že totiž 
jedno zlé slovo môže zmra
ziť ľudské srdce na celé leto.

Michel Quoist napísal: 
"Iba jediná možnosť je, ako 
milovať Boha: rozdať sa 
bratom a sestrám."

Iste, najlepšia možnosť 
ako milovať Boha je rozdať 
sa v milovaní: ku každému 
a všetkému.

Sv. Makar Egyptský, pus
tovník (+390), takto poučuje: 
"Znamením kresťanskej do
konalosti nie sú charizmy - 
dary, ale dokonalá láska!"

Panna Mária je nám v 
tom príkladom. Z vlastnej 
iniciatívy sa ponáhľa k Alž
bete, aby jej pomohla. Nech 
tento čin našej nebeskej 
Matky, Panny Márie, bude 
nám vzorom v našich vzťa
hoch k potrebám našich 
blížnych. Ochotne slúžiť 
nielen slovami, ale predo
všetkým skutkami.

o. František DANCÁK

Anton MESÁROŠ

V yzn an ie
N ajlepší záhradník, pestovateľ  ruží, 
si rannou rosou, čo každú bolesť ztnuží. 
Si piesňou, chválou- Slovo.
M ôj Pane, ž iť  s Tebou a v  Tebe tni dovoľ.

Hoc stvorenie som, bratom  n azývaš ma, 
i keď ťa zrádzam , odom ňa neuhýbaš. 
Viem, silu  ž itia  v  bohoslužbe dávaš, 
žiť lásku, len to  od ľudí žiadaš.

Keď kríž, krivda a bolesť príde, 
dážď  m ilosti, telo i dušu obmyje. 
Vlahou, svetlom  i ľúbeznou vôňou si, 
Ježiš - do neba raz ma vezm i.

Snímka F. DANCÁK
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N a d  p r í h o v o r o m  S v ä t é h o  O t c a  k u  g r é c k o k a t o l í k o m

EUCHARISTIA * SRDCE A VZOR SPOLOČENSTVA
V ý c h o d n ý  a z á p a d n ý  k a t o l í c k y  o b r a d

"V nedávnom apoštolskom liste Orientale lumen 
som zdôraznil, že v prvom tisícročí kresťanstva "roz
voj rozdielnych skúsenosti cirkevného života nepre
kážal, aby vďaka vzájomným vzťahom poznali a 
prežívali istotu, že sú doma v ktorejkoľvek cirkvi, 
pretože sa v každej z nich vznáša v obdivuhodnej 
rozmanitosti jazykov a tónov chvála jedinému Otco
vi skrze Krista v Duchu Svätom". Všetci sa zhro
mažďovali na sláveníEucharistie, ktorá je srdcom a 
vzorom spoločenstva nielen v oblasti duchovnosti a 
morálneho života, ale aj keď ide o rôzne úlohy pod 
vedením biskupa, nástupcu apoštolov" (č. 24).

Svätý Otec cituje zo svojho dôležitého 
apoštolského listu Orientale lumen,ktorý je 
pre Cirkev velkým Božím darom na konci 
druhého kresťanského tisícročia. Je to list 
úpenlivo vyzývajúci k jednote kresťanov Vý
chodu a Západu. Svätý Otec vyjadruje v ňom 
túžbu po tom, aby tak, ako bolo prvé kresťan
ské tisícročie jednotné, aby tak bolo i tretie 
tisícročie. Všetci kresťania mali by si osvojiť 
tento apoštolský list, lebo sa skutočne týka 
všetkých. V ňom Ján Pavol II. podčiarkuje 
zvlášť skutočnosť, že kresťania v prvom kres
ťanskom tisícročí si navzájom vážili všetky 
cirkvi (všetky obrady) a v každej z nich (v 
každom z nich) sa cítili ako doma, práve kvôli 
vedomiu jednoty cirkvi. Uvedomovali si, že už 
samotná Eucharistia zjednocuje, lebo Ježiš 
Kristus je centrom a srdcom spoločenstva 
veriacich. Môžeme povedať, že boli skutočne 
kresťansky zrelí. Aká je však dnešná situácia 
v jednej cirkvi obidvoch obradoch? Kolkí sú 
ťažko nevedomí v spoznaní toho istého Ježi
ša Krista v jednom i v druhom obrade. Akoby 
išlo o dvoch Kristov a nie o jedného. Od 
jedného utekáme k druhému. Ale aká je to 
zbožnosť, či nie pomýlená? Vychádzame z 
pastorácie, z konkretných prípadoch, vše
obecne sú známe. Kolko ešte potrebujeme 
na ceste ku kresťanskej zrelosti. Ešte zo se
minára mi rezonujú v ušiach otázky istého 
bohoslovca z môjho ročníka: "A vy, gréckoka
tolíci, máte tiež svätú omšu? A je platná, ako 
naša rímskokatolícka? A čo so svätým prijí
maním, máte aj vy Eucharistiu, a či ju môžu 
prijať aj rímskokatolíci? Kladiem veľavravnú 
otázku: Kto za to môže, či nemôže, že sme 
také "nedôchodčatá"?

V svojom príhovore ku gréckokatolíkom 
Slovenska v Prešove Svätý Otec ďalej po
kračoval slovami: "Práve toto mal na zre
teli Druhý vatikánsky koncil, keď  žiadal, 
aby sa všade dbalo na ochranu a vzrast 
partikutárnych cirkví východného obradu 
(porov. dektét Orientalium ecclesiarum, 4).

Niektorí majú zvláštnu teóriu: "Načo sa po
zerať na nepodstatné veci, sledujme len pod
statné". Podľa nich podstatný je len Kristus, a 
všetko ostatné už nepodstatné. Platí to, ale

podľa tejto zásady by sme sa mohli riadiť len 
vtedy, keby sme už boli takí zrelí, že by sme 
potrebovali len to podstatné. Ale dobre vie
me, že sme ešte len na ceste k nemu a 
pomáhame si práve vedľajšími skutočnosťa
mi. A jednou z nich je aj obrad. Lenže, 
povedzte, ako môžeme milovať Ježiša Krista,

ak nechceme použiť obrad, ako mu tú lásku 
vyjadríme, dokážeme, atď. Nie sme anjeli, 
ktorí tie nepodstatné veci nepotrebujú, lebo 
sú duchovia. My sme ľudia, žijúci ešte v tomto 
pozemskom živote, kde sa bez nepodstat
ných veci nemôžeme zaobísť. Ale položme 
teoretické uvažovania bokom, máme pred 
sebou veľmi podstatné a zrozumiteľné slová 
Kristovho Zástupcu na zemi - pápeža Jána 
Pavla II., ktorý nám zacitoval Druhý vatikán
sky koncil, ktorý zdôrazňuje ochranu a vzrast 
partikulárnych cirkvi východného obradu. 
Chrániť obrad si však máme v prvom rade my 
sami, ktorým je on vlastný. A vieme, že to 
znamená, dobre ho poznať, zamilovať si ho a 
vážiť si ho ako dar od Boha.

Stretnutie rozličných kresťanských tradícií má 
viesť k opravdivému dialógu, ktorý je vždy vzájom
nou výmenou duchovných darov (porov. Lumen 
gentium, 13). A to tvorí základ pre vzrast jednoty.

Vzájomný dialóg - aké to zaujímavé slovo. 
Ide tu o vzájomné rešpektovanie sa, o sna
hu poznať a porozumieť tomu druhému. Ide 
tu o rovnosť a nie o vyvyšovanie sa. Ide tu 
aj o jednoduché stíšenie sa z dôvodu počú
vania toho druhého. Žiaľ, pri mnohých na
šich tzv. vzájomných dialógoch ide vlastne

len o monológ. A od toho druhého vyžaduje
me len jediné slovo, totiž po dlhom čase 
nášho monológu povedať áno, prisvedčiť 
nám. Máme skúsenosti s takými "dialógmi", 
napr. v rodinách, na pracoviskách, ale nie 
zriedka aj v chrámoch, či na iných miestach. 
Neklamme sa, takéto monológy nemôžu pri
niesť žiadny
pozitívny úžitok. Svätý Otec nás týmito slova
mi vyzýva k opravdivému dialógu medzi vý
chodným a západným obradom, medzi 
veriacimi obidvoch obradov, a nie v posled
nom rade aj k dialógu medzi kňazmi a biskup
mi týchto obradov. Až na základe pravého 
dialógu môže dochádzať k vzájomnej výme
ne duchovných darov a k vytváraniu a k pre
žívaniu jednoty.

Východný obrad 
zverujem vám, mladým

Svätý Otec ani raz v svojich príhovoroch 
nevynechá slovo mladým. Má s nimi stále a 
na celom svete živý kontakt. Vidí v nich 
ozajstnú budúcnosť Cirkvi, a preto sa k nim 
tak často obracia. Tak tomu bolo aj v Prešo
ve. Ján Pavol II. nadviažuc na predchádzajú
ce slová o ochrane a vzraste partikulárnych 
cirkvi východného obradu, oslovil mladých 
týmito slovami:

"Toto dedičstvo, ktoré vaši otcovia úzkostlivo a 
odvážne chránili, sa zveruje vám, mladým. Znovu 
objavte svoje korenel Sú to kresťanské korene, kto
ré priniesli hodnoty a civilizáciu celej Európe tak na 
Východe, ako aj na Západe. Ony čerpali silu zo 
svedectva vašich otcov, ktorí hrdinsky zostali verní 
Kristovi aj napriek ťažkostiam a skúškam, ktoré mu
seli podstúpiť v priebehu dejín".

Jasná úloha pre mladých spočíva v odváž
nom uchovávaní si východného dedičstva. Je 
to úloha, ktorú zaiste zoberú vážne a dôsled
ne. O čo vlastne ide? Najmä u tej generácie 
gréckokatolíckej cirkvi, ktorá vyrástla v čase 
násilného umlčania našej cirkvi, chýba živé 
uvedomenie si svojich základov. Dnešná 
mladá generácia gréckokatolíkov vyrastá už 
v podmienkach slobody cirkvi a teda má už 
všetky predpoklady dobre spoznať svoj vý
chodný obrad a v ňom realizovať svoj du
chovný život. Veľmi pekné znaky tohto života 
vidíme v rôznych farnostiach, kde mladí si 
vytvárajú spevácke zbory, modlitebné krúž
ky, ale najmä kde sa zapájajú aktívne pri 
slávení svätých liturgií. Naša cirkev, tak ako 
každá iná, potrebuje práve silný a zdravý 
impulz mladej generácie. U mladých ľudí je 
budúcnosť cirkvi. Lenže pomôcť týmto mla
dým ľuďom objaviť a spoznať svoje korene, 
to je úloha nás starších, rodičov, učiteľov, 
katechétov a v neposlednom rade je to úlo
ha práve nás - kňazov. "Nemo dat guod
non habet". Nemôže dať, kto sám nemá.

(Pokračovanie na str. 5)
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(Pokračovanie zo str.4)
Preto je na nás všetkých, aby sme sa sami 
prehlbovali v spoznávaní svojich východných 
koreňov a tak mohli poslúžiť našim mladým 
ľuďom. Mladí ľudia majú velké ideály, len ich 
niekedy treba trochu usmerniť, či povzbudiť, 
aby boli zapálení za dobrú vec. Kiež slová 
Svätého Otca, adresované mladým v Prešo- 
ve, ich usmernia, povzbudia a zápalia za 
túto dobrú vec.

V dnešnej dobe je moderné hovoriť o kore
ňoch, objavovať ich v každej veci, vracať sa k 
nim, lebo vlastne tam sa zračí pô
vodný zámer, inšpirácia, či chariz- 
ma, napríklad u rehoľníkov. Treba sa 
nám naučiť vracať sa ku koreňom 
nie preto, aby sme boli spiatočnícki, 
ale práve naopak, aby sme boli au
tentickí, pravdiví, žili svoju charizmu 
a koniec koncom, aby sme takto boli 
velkým prínosom pre Cirkev i pre 
spoločnosť, v ktorej žijeme. Len ľu
dia, ktorí stavajú na pevných zákla
doch, obstoja. Čo to znamená v 
duchovnom slova zmysle? Len ľu
dia, ktorí poznajú svoje duchovné 
korene, nezídu z pravej cesty. Toto 
vám mladým chcel povedať pápež 
Ján Pavol II., keď vás oslovil vyššie 
citovanými slovami. Zostaňte verní 
jeho slovám a zostaňte verní aj Kris

tovi a jeho cirkvi. Obstojíte aj vy v skúškach 
života,ktoré vám prídu do cesty, podobne, 
ako obstáli i vaši otcovia, ktorí si chránili svoje 
duchovné korene.

"Tým, ktorí z rozličných dôvodov stratili zmysel 
pre toto dedičstvo, pomôžte na ceste kznovuob- 
javeniu viery, aby ju dobre poznali, aby j  u mohli 
aj milovať a usilovať sa podľa nej každý deň ži(. 
Aj toto je vaša úloha, ktorú máte pínií spolu so 
svojimi rodičmi, katechétmi, kňazmi a v plnej 
jednote s vaším biskupom".

Ďalšia úloha je už apoštolského charakteru 
v každodennom živote. Ide o všímanie si svo
jich kamáratov, priateľov a známych, ktorí 
stratili zmysel pre toto dedičstvo. Máte ich 
osloviť, porozprávať sa s nimi o náplni ich 
života, o ich ideáloch, o láske, o ich koreňoch. 
Často práve nevedomosť je tým zakliatym 
zámkom k nešťastiu človeka. Staňte sa pre 
nich ''misionármi" pri otváraní týchto zaklia
tych zámkov ich života. Pomôžte im k objave
niu cesty šťastia a úprimnej radosti. K týmto 
vašim rovesníkom nemajú často prístup ani 

ich rodičia, lebo sú pred nimi cel
kom uzavretí, ani kňazi, lebo sa 
s nimi nestretajú, ani katechéti, 
lebo ich nemôžu osloviť. Máte k 
nim otvorenú cestu práve vy, 
kresťanskí mladíci a devy, už len 
z dôvodu svojej mladosti. Či to 
nemáte využiť? Po konkretnej 
výzve Svätého Otca by ste sa ma
li nad tým dobre zamyslieť a 
svoje mladé sily s velkým elánom 
máte dať do tejto služby. V tejto 
vašej apoštolskej misionárskej 
službe vám iste radi a ochotne 
pomôžu vaši rodičia, katechéti a 
kňazi. A vaša služba bude tak v 
intenciách rímského biskupa - 
pápeža i vašich otcov bisku
pov. o.ThLic. Ján BABJAK, SJ

MáiWňiČŠM Z 6MC« J)E LéSM )
Dnešný civilizovaný svet pozná mnoho 

zákonov a predpisov, čo by nasvedčovalo, 
že by sme mali žiť pokojne, bezpečne, 
najmä šťastne. Konštatujeme však, že nie 
je to tak. Ľudia si nedôverujú. Klamú, 
podvádzajú, okradajú, zabíjajú, čo iste 

t nesvedčí o tom, že by sme boli Božími 
dietkami. Ak by sme hľadali príčinu, do
stali by sme odpoveď z evanjelia: Nedo
držuje sa najväčšie prikázanie: Láska k 
Bohu a blížnemu. Veď "na týchto dvoch 
prikázaniach spočíva celý Zákon i Pro
roci" (Mt 22,40). Teda, celý náš život, 
naše šťastie i náš pokoj.

Svätý apoštol Pavol vo svojom Prvom lis
te Korinťanom píše o láske ako o najvzác
nejšej ceste. Ak nemáme lásku, môžeme 
hovoriť ľudskými i anjelskými jazykmi, mô
žeme prorokovať a poznať všetky tajomstvá 
a všetku vedu. Budeme ako starý prasknutý 
zvon, bez zvuku.

Pri archeologických vykopávkach pri 
meste Badanvoiler bola nájdená ozdoba z 
rímskej doby. Mala formu kľúča. Bola to 
iste ozdoba mimoriadnej hodnoty. Naj
hodnotnejší bol na nej zvláštny nápis: "Si 
me amos." Ak ma miluješ. Teda, ak ma

miluješ, rád ti otvorím svoje vnútro, svoje 
srdce.

Áno, láska je kl’účom ku všetkému. Lás
ka je to, čo nezanikne, čo nikdy neprestane 
(1 Kor 13,8). Kto to pozná, len ten zakúsi, 
čo je to pravé šťastie.

Starého rabína sa pýtali, kedy začína 
deň. Teda, kedy je prechod medzi dňom a 
nocou. "Azda vtedy, keď môžeme rozo
znať ovcu od psa?" "Nie" - odpovedal ra
bín. "A kedy?" - pýtali sa ďalej rabína. 
"Azda vtedy, keď figový strom možno ro
zoznať od ďatlového?" "Nie"- znela odpo
veď, "ale vtedy, keď v ľuďoch môžeš 
poznať svojho brata, sestru."

Naozaj, len vtedy začína deň, radosť, 
pokoj, šťastie, keď človek vidí jeden v dru
hom svojho brata, sestru, svojho blížneho. 
A že sa vieme k nemu aj tak správať všade 
tam, kde žijeme.

Pred niekoľkými rokmi urobila rozruch 
kniha slávnej herečky Gabriely Bossico- 
vej. Bola veľkou umelkyňou, ale tiež 
umelkyňou v duchovnom živote. Vedeli o 
nej, že je veriaca žena, ale tiež aj to, že ju 
nijaké stresy, problémy a ťažkosti nevy
viedli z rovnováhy. Bola vždy pokojná. 
Až keď zomrela, našli vyriešenie tejto zá

hady. V uzamknutej zásuvke našli desať 
hrubých zošitov, v ktorých zachycovala 
svoj duchovný život, svoje modlitby a po
city.

Z týchto zápiskov sa môžeme dozve
dieť, že Gabriela chcela vstúpiť do klášto
ra, ale v duši jej Spasiteľ povedal: "Ostaň 
tam, kde si. Len rob vždy dobre a miluj!" 
Gabriela ostala a nasledovala svojho Spa
siteľa. Milovala ho v jeho bratoch. A to 
robilo šťastnú nielen ju, ale aj okolie, v 
ktorom žila.

Ak by sme sa aj my dnes pýtali Spasite
ľa, čo máme robiť, ktoré prikázanie prvé 
zachovávať, aby bol svet lepší a život 
šťastnejší, povedal by rovnako: Miluj Bo
ha nadovšetko a blížneho ako seba samé
ho. V tom spočíva vlastne úspech nášho 
života.

Nemecký básnik Christian Mongestem, 
ktorý zomrel krátko pred druhou svetovou 
vojnou, v predtuche toho, čo príde, napísal 
do svojho denníka tieto slová: "Jedného 
dňa prenikne ľudí strašný bôľ, keď spo
znajú, že sa nemilovali tak, ako sa milovať 
mohli."

Kiež by tieto slová porozumel každý a 
čím skôr. o. František DANCAK
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18. september, 

sv. Eumen Hortýnsky
Narodil sa na ostrove Kréta. Od 

mladosti praktizoval pokánie, uponi- 
ženie sa a sebazápor aj pôstom. Mal 
velVý cit pre spravodlivosť a súcit s 
blížnymi. Bol zvolený za biskupa v 
meste Hortýn na Kréte. Boh ho obda
ril mocou konať zázraky. Zomrel v 
siedmom storočí.

19. september,
sv. Trofim a spoločníci

Sv. Trofim spolu so sv. Sabbatom 
boli zajatí pre oddanosť Kristovi. Pre
viezli ich na mučenie do Antiochie 
Pizídskej, kde sv. Sabbat bol aj umu
čený. Sv. Trofima, obutého v želez
ných čižmách, previezli do Synady. 
Tu bol sťatý, spolu so sv. Doymen- 
dom.

20. september,
sv. Eustat, velkomučeník a rodina

Počas prenasledovania za cisára 
Hadriána predhodili ich vyhladovelej 
divej zveri, ktorá im neublížila. Na 
príkaz cisára ich zatvorili do medené
ho býka, ktorého postupne rozžera
vili. Boli tam sv. Eustat, jeho 
manželka sv. Teopista a ich synovia 
sv. Agáp a Teopist. Stalo sa tak v 
roku 12é.
21. september, sv. Konrád, apoštol

Bol žiakom sv. apoštolov. Na za
čiatku 2. storočia bol aténskym bis
kupom. Patrí aj do radov cirkevných 
spisovateľov. Za cisára Hadriana 
musel ísť do vyhnanstva. Za vernú 
službu Kristovi bol v meste Magnézia 
okolo roku 117 umučený.

22. september, sv. Fokus, 
biskup a mučeník

Pôvodné povolanie sv. Fokusa bo
lo vojenske. Neskôr sa stal bisku
pom v prímorskom meste Sinone. 
Počas prenasledovania za cisára 
Trajána mužne vyznal svoju prísluš
nosť ku Kristovi. Bol zabitý krutým 
spôsobom - vhodením do horiacej 
bane asi v roku 171.

23. september,
Počatie sv. Jána Krstiteľa

Počas liturgického roku sa slávi 
Nepoškvrnene počatie presvätej Bo
horodičky, Zvestovanie presvätej 
Bohorodičke a počatie sv. Jána Krs
titeľa, čo anjel oznámil Zachariášovi 
v jeruzalemskom chráme počas vy
konávania jeho kňazskej služby.

24. september,
sv. Tekla, prvomučenica

Narodila sa v Ikónii. Ako 18-ročná 
sa stala kresťankou. Bola žiačkou sv. 
Pavla. Horlivo šírila kresťanskú vie
ru, za čo musela veľa vytrpieť. Zo
mrela vo vysokom veku v rodnom 
meste. Hoci ju  nepopravili, pre mno
hé utrpenia Cirkev ju uctieva ako mu
čenicu a ako prvu ženu ju poctila 
titulom mučenice.

25. september,
sv. Eufrozínia, úctyhodná

Sv. Eufrozínia sa narodila okolo ro
ku 410 v Alexandrii. V 18. roku opus- 

( Pokračovanie na 7. str.)

Obnova v Duchu Svätom alebo kresťan
ská charizmatická obnova (KCHO) je 
hnutie Svätého Ducha ponúknuté pre celú 
Cirkev, s poslaním omladiť všetky oblasti 
jej života. Na rozdiel od ostatných obnov
ných hnutí táto obnova nemá v Cirkvi 
ľudského zakladateľa. Zrodila sa tak, že 
Ježiš začal slobodne a spontánne vylievať 
Svätého Ducha na rôznych ľudí v rôznych 
častiach sveta. Do katolíckej cirkvi bola 
prijatá v roku 1967. Celosvetovo je orga
nizovaná úradom ICCRO.

ICCRO (The international catholic cha
rismatic reneval office) je Medzinárodná 
kancelária (katolíckej) KCHO. Slúži ako 
spojenie medzi členmi Obnovy a Vatiká
nom. Stará sa o pastoračnú a teologickú 
pravovemosť v katolíckych charizmatic- 
kých skupinách po celom svete. V sveto
vej rade KCHO pri ICCRO v Ríme 
zastupuje postkomunistické krajiny otec 
biskup Bronislav Dembowski z Poľska.

Na Slovensko sa KCHO začala šíriť od 
roku 1985 a to zo susedného Poľska, Ma
ďarska a Moravy.

KOMUNITA EMANUEL

Komunita Emanuel sa zrodila v roku 
1976 z modlitbovej skupiny KCHO, zalo
ženej v roku 1972 v Paríži Petrom Cour- 
satom a Martinou Laffitte Catta.

Združuje veriacich všetkých stavov, 
ktorí sa túžia podieľať na spoločnom živo
te zároveň kontemplatívnom i apoštol
skom. Svoje meno odvodzuje zo Svätého 
písma: "Hľa, Panna počne a porodí Syna 
a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade 
znamená: S nami je Boh" (Mt 1,23).

Pre všetkých to znamená, že stredom 
ich života je Ježiš, osobitne prítomný v 
Najsvätejšej Eucharistii, čo je zároveň i 
hlbokým prameňom milosti komunity. 
Bratia a sestry v komunite sa denne snažia 
byť účastní slávenia Eucharistie. Eucha- 
ristia spolu s dennou dlhšou adoráciou 
stoja v centre života členov Komunity. To 
je cesta k zjednoteniu sa s Ježišovým Srd
com, podľa tradície z Paray -le- Monial 
(Francúzsko) mesta Ježišovho Srdca, kde 
má komunita svoje duchovné centrum.

V Ježišovom Srdci sa rodí súcit so všet
kými ľuďmi, ktorí trpia nedostatkom du
chovných i materiálnych dobier. Súcit 
prebúdza túžbu po evanjelizácii v celom 
svete. Adorácia, súcitenie a evanjelizácia 
sú hlavnými piliermi duchovnosti komu
nity Emanuel. Odovzdávanie sa Svätému 
Duchu, Božie slovo, láska k Panne Márii, 
Matke Emanuela, sviatosti, spoločná 
modlitba a liturgia sú korene života ko

munity a jej apoštolátu, ktorými je pevne 
zakotvená v živote Cirkvi.

V Parai -le- Monial komunita každoroč
ne organizuje velké medzinárodné stret
nutia modlitby a evanjelizácie.

Vďaka tomu, že komunita združuje bra
tov zo všetkých stavov, poskytuje služby 
podľa osobitného povolania členov ko
munity a podľa potrieb božieho ludu v 
diecéze, kde pôsobí. Okrem služby kate
chetickej a iných má v komunite osobitné 
miesto evanjelizácia mládeže a rodín.

Týmto spoločným svedectvom kontem
plácie a apoštolátu komunita povzbudzu
je ľudí zo všetkých stavov k zapojeniu sa 
do novej evanjelizácie.

KOMUNITA 
SV. JÁNA KRSTITEĽA

Komunita sv. Jána Krstiteľa so sídlom v 
kraji Camparmó di Valli del Pasubio pro
vincia a diecéza Vicenza má svoje korene 
v kňazskom spoločenstve kontemplatív
neho života založenom kňazom Ricar- 
dom Argaňarazom spolu s dvoma 
benátskymi kňazmi v septembri 1969 v 
Ronchi di Villafranca, ktorej cieľom bolo 
žiť spoločne ideál kontemplatívneho ži
vota.

V dôsledku silného zážitku vyliatia 
Svätého Ducha, ktoré sa udialo v roku 
1974 spontánnym spôsobom, bez pred
chádzajúcej znalosti Obnovy v Duchu 
Svätom sa v spoločenstve zrodili dve 
bratské komunity: Komunita Veľpiesne a 
Komunita sv. Jána Krstiteľa. Darom no
vého vyliatia Ducha bolo ovocie uskutoč
nenia Ježišových slov v komunite: "Kto 
má moje prikázania a zachováva ich, ten 
ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude 
milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať 
a zjavím mu seba samého" (Jn 14,21).

Komunita má ako nadprirodzený cieľ 
"Novú evanjelizáciu", čiže ohlasovanie 
evanjelia pokrsteným, ktorí však nežijú 
ako kresťania, lebo nezažili osobné stret
nutie s Ježišom: ich kresťanstvo je preváž- 
ne sociologický návyk bez vedomia živej 
prítomnosti Pána Ježiša v ich každoden
nom živote. Ako najvyšší vnútorný cieľ si 
komunita určuje osobný zážitok s Ježi
šom, Pastierom - Vodcom našich duší: 
"Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz 
ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svo
jich duší" (1 Pt 2,25) pod vedením Sväté
ho Ducha, "oživujúceho Ducha", ktorý 
premieňa každého z nás vo veľmi milova
né Otcove deti. Komunita chce byť do-

(Pokračovanie na 7. str.)
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(Pokračovanie zo 6. str.)
mom modlitby, kde vzniká nové povola
nie, nová evanjelizácia. Jej stavebný ka
meň je modlitba (osobná a spoločná) 
prežívaná v silnom pute spoločenstva, 
ktoré pochádza z lásky, puta dokonalosti. 
Časom sa do komunity zapojili aj manžel
ské páry s deťmi, ktoré sa snažia žiť ideál 
komunity.

Komunita má v úmysle pripravovať 
každého svojho člena, aby bol schopný 
preukazovať službu v mnohých formách 
evanjelizácie, zvlášť v kerigmatickom 
hlásani. Preto organizuje základné kurzy 
kerigmatickej evanjelizácie, ktoré trvajú 
tri roky, formujú skupinu evanjelizačnej 
školy a chcú ponúkať farnostiam alebo 
akýmkoľvek cirkevným organizáciám 
formáciu evanjelizačným školám. Kurzy 
organicky usporiadané nielen vysvetľujú 
kerigmu, ale predovšetkým uschopňujú 
hlásať skrze praktické cvičenia (uskutoč
ňované na rôznych miestach a v rôznych 
situáciách). Aby bola väčšia vedecká zá
ruka, niektorí členovia komunity študujú 
na pápežských univerzitách, kým nedo
siahnu laureát.

Evanjelizačné kurzy sa rozvíjajú zá
zračným spôsobom. Podieľajú sa na nich 
takmer všetci členovia komunity. V kurze 
"Filip" si možno uvedomovať, aká je naša 
podstata kresťana. Kurz "Pavol" je orien
tovaný na kerigmatické ohlasovanie a na 
formáciu evanjelizátorov a formátorov 
evanjelizátorov. V kurze "Ján Evanjelis
ta" sa učíme byť pri Učiteľových nohách - 
najprv treba byť učeníkmi až potom apoš
tolmi. Kurzom "Zoslania Svätého Ducha"

sa ponúka možnosť vstúpiť do plnosti 
kresťanského života otvorením sa chariz- 
mám. Kurz "Ján Krstiteľ" je základný 
kurz spirituality komunity. Cez intenzív
nu modlitbu a pôst pod vedením skúsené
ho brata sa ponúka zážitok "púšte", 
zameraný na osobné stretnutie s Pánom 
Ježišom.

Komunita je organizovaná na: - komu
nity kontemplatívne žijúce v čistote, kto
rých členovia odpovedali na volanie Pána 
Ježiša nasledovať ho zasvätením, ktoré je 
uskutočňované sľubmi čistoty, chudoby a 
poslušnosti, prežívané v úzkej spojitosti 
so spoločenstvom pod tou istou strechou 
a dávajú všetko do spoločného. Tieto ko
munity sú mužské i ženské, bratia a ses
try, ktoré majú spoločnú modlitbu 
spoločenstva, eucharistickú slávnosť, 
evanjelizačné činnosti, komunitné obno
vy, jedlá, štúdium... bývajú v oddelených 
domoch - komunity kontemplatívno - 
manželské, ich členovia sú manželia, kto
rí odpovedali Pánu Ježišovi nasledovať ho 
v manželskej láske ako opravdivé povola
nie k životu podľa evanjelia. Žijú v nich aj 
deti, ktoré sú ešte odkázané na rodičov
skú starostlivosť a väčšie deti, ktoré sa 
samé rozhodli byť členmi komunity.

Pán vzbudil povolanie pre komunitu aj 
na Slovensku, v Košiciach a prví členovia
- celibátnici teraz odídu na ročnú formá
ciu do Talianska.

Dňa 21. decembra 1994 bola otcom ar
cibiskupom Alojzom Tkáčom ustanove
ná Evanjelizačná škola sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove.

-r -
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(Pokračovanie zo 6. s tr.)
tila rodičovský dom a vstúpila do 
kláštora. Veľmi prísne zachovala 
všetky pravidlá kláštorného života. 
Zomrela po 38. rokoch kláštorného 
života.

26. september, sv. Ján, apoštol

Sv. Ján bol synom Zebedea a Salo- 
me. Narodil sa v Betsaide. Za apošto
la bol povolaný ako rybár. Pri Pánu 
Ježišovi vytrval až do konca. Jediný z 
apoštolov stál pod krížom. Jemu zve
ril z kríža Ježiš svoju Matku a jej zveril 
Jána. Napísal 5 kníh Nového zakona: 
evanjelium podľa Jána, Zjavenie sv. 
Jána a tri listy. Bol vo vyhnanstve na 
ostrove Patmos, dlho prebýval aj v 
Efeze. Zomrel vo vysokom veku pri
rodzenou smrťou.

27. september, sv. Kalistrát 
a spoločníci, mučeníci

Sv. Kalistrát bol rodák z Kartága. Už 
jeho dedo Neoskor bol kresťan a jeho 
otec, ktorý aj syna vychoval vo viere. 
Sv. Kalistrát Dol povolaním vojak. Ce
lá družina 49 vojakov pod vedením 
Kalistráta prijala krst. Spolu boli aj 
umučení v roku 288 v Byzancii /dneš
ný Carihrad/.

28. september,
sv. Chariton, vyznávač

Sv. Chariton sa narodil okolo roku 
274 v Ikónil. Za vlády Konštantína 
Veľkého založil jeruzalemskú lavru. 
Po smrti cisára Konštantína podstú
pil mnohé prenasledovania, zomrel 
ale prirodzenou smrťou okolo roku 
350. Jemu sa pripisuje obrad prijíma
nia do mníšskeho stavu.

29. september,
sv. Cyriak, úctyhodný

Sv. Cyriak sa narodil ako syn kňaza 
v Korinte v roku 448. Bol žiakom sv. 
Eutyma, prešiel niekolkými mníšsky
mi komunitami. Veľmi napádal omyly 
v učení Origena. Zúčastnil sa v roku 
536 na carihradskom sneme. Zomrel 
ako 107-ročný v roku 555.

30. september, s v. Gregor 
Arménsky, biskup a mučeník

Sv. Gregor sa narodil okolo roku 
240. Učil sa v Cézarei Kapadóckej, 
kde arcibiskup Leontín vysvätil ho za 
biskupa. On bol apoštol viery pre Ar
ménov, obrátiac celý národ aj kráľa 
Tiridatesa. Zil veľmi asketickým živo
tom. Pre mnohé a velké strádania, 
ktoré podstúpil, aj keď v nich neum
rel, Cirkev ho uctieva ako mučeníka. 
Zomrel okolo roku 330.

1. október,
Ochrana presv. Bohorodičky

V roku 911 mohamedáni napadli 
Konštantinopol. Ľud sa zišiel modliť 
sa do vlachernskej cerkvi na pred
mestí. V čase modlitby sa zjavila nad 
ikonostasom Bohorodička a rozpres
trela svoj plášť ako ochranu nad ľu
dom. Sv. Andrej biskup a sv. Epifán 
diakon to videli a s radosťou to ozná
mili prítomným. Mesto sa skutočne 
zachránilo. Odvtedy sa slávi pamiat
ka ochrany presv. Bohorodičky 1. ok
tóbra.

o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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Ľudské ruky urobili obraz, sochu - 
podobizeň Panny Márie.
V nej sa ľudským očiam aspoň trochu 
tvár i srdce Matky odkryje.

Ako si ju uctí veiká rodina 
zbožných duši z Lutiny či Šaštína. 
Nuž putuje stále po tom Slovensku,

tie v narkotikách a sexe, na
chádza žriedlo múdrostí a ra
dosti v Bohu. Takto rozkvit
nutá modlitba v tieni mrako
drapov a v samom srdci civilizá
cie, erotizmu a konzumnosti 
vzniká celibát pre Božie kráľov
stvo. Je to žiarivá charizma 
Svätého Ducha v našich ča
soch, ktorá slúži k budovaniu 
Cirkvi.

Čistota, celibát je  to skvelý, 
vzácny dar a treba ho zaraďo
vať medzi Božie charizmy. 
Patrí k magnáliám, t. j. k veľ
kým darom od Boha. Ináč by 
bol celibát, čistota čímsi pri
najmenšom čudným, nepriro
dzeným a nepochopiteľným.

Prežitá skúsenosť dokazuje, 
že kto je uchvátený hlbokou 
radosťou z Boha, takou rados
ťou, ktorá sa pokladá za ovo
cie alebo dar Svätého Ducha, 
ten bude až do svojich emo- 
ciálnych hĺbok, až do štruktúr 
vnútorných pudov preniknutý 
Božou prítomnosťou, a tým sa 
sexuálna žiadostivosť odsúva. 
Podľa listu Galanťanom (5,22) 
je zdržanlivosť skutočne ovo
cím Svätého Ducha, a nie iba 
vôľovej askézy. Bez radostné
ho zážitku Boha bolo by to do
konca nemožné! Žiadostivosť 
po sexuálnych zážitkoch je čas
to dôsledkom toho, že mladý 
človek je vnútorne frustrovaný, 
čiže obchádza skutočnosť, že 
môže vrúcne milovať Boha, a 
že je Bohom milovaný. Kto však 
raz skúsil, že Boh ho použil, aby 
prostredníctvom charizmatické- 
ho daru pomáha iným Ibd’om k 
viere, ten zároveň skúsil, že Boh 
ho miluje. Mravné pády a slabo
stí v sexuálnej oblasti sú dôsled
kom alebo dôkazom slabého 
odovzdania sa Bohu. Tieto slo
vá sú na zamyslenie (nie pohor
šenie) samozrejme s akcepto- 
va ním už hore spomenutého: 
"Kto to môže pochopiť, nech po
chopí...".

"Ucítiť súzvuk tohto volania" 
k hlbšiemu odovzdaniu sa Bo
hu nie je ťažké, ak človek má 
snahu byť autentický, byť sám 
sebou a nenechá nás zlákať 
"zvukmi" iných piesní. Musíme 
však v prvom rade pochopiť 
seba a uvedomiť si, že len zo 
svojej podstaty sa nedá žiť."

KREHLÍKOVÁ

Dnes nie je zvláštnosťou vi
dieť na ulici rehoľnicu, či re
hoľníka. Kolkých z nás vtedy 
napadne Bohu poďakovať sa 
a pomodliť za týchto ľudí? 
Skôr nás napadne m yšlien
ka, čo tí tu ešte robia a hľa
dajú v dvadsiatom storočí, 
alebo s tými asi nie je  niečo 
v poriadku. Je to naozaj tak? 
Nie je niečo v neporiadku s 
nami, keď sa nad tým poza
stavujeme?

Známy francúzsky teológ 
René Laurentin píše v svojej 
knihe Svätodušné hnutie u ka
tolíkov v jednej kapitole Obja
venie celibátu pre kráľovstvo 
Božie o svojich skúsenostiach 
zo študijnej ceste po Amerike. 
Navštívil spoločenstvo, ktoré 
sa volalo Bratherhood, čiže 
Bratstvo. Členovia dodržiava
jú celibát, ktorý je na Západe 
často kontestovaný katolícky
mi kňazmi. Pre tamojšie Brat
stvo celibát patrí k naplneniu 
Ježišových slov: "...Keďchceš 
byť dokonalý, predaj všetko, 
čo máš..." (Mk 10,21).

Zoznámil sa aj s regulou, 
ktorá znie takto:

1. Každý z nás bude praco
vať, aby sa zo zárobkov kryli 
náklady na našu spoločnú vý
živu.

2. Peniaze neprijmeme od 
nikoho. Keď niekomu dáme 
peniaze, nepožadujeme ich 
vrátiť.

3. Naše oblečenie bude jed
noduché, lacné a nebude sa 
odlišovať od oblečenia spolu
občanov.

4. Budeme vlastniť len naj
potrebnejšie veci.

5. Každých šesť mesiacov si 
zrevidujeme stav vlastníctva a 
všetko, čo bude prebytočné, 
rozdáme.

6. Hlavná motivácia nášho 
úsilia je v tom: "Boh je naším 
bohatstvom a naším podie
lom."

7. Budeme slobobní, ako to 
len bude možné, od všetkého,

Ilustračná snímka am

čo by nás odvádzalo od Boha 
a od služby Bohu.

Členovia Bratstva tvrdili, že 
týmto spôsobom objavili zmy
sel tajomných Ježišových 
slov, ktoré sú v Matúšovom 
evanjeliu zaznačené takto: 
"Sú Itidia neschopní manžel
stva, pretože sa takí narodili 
zo života matky, iných takými 
urobili ľudia a iní sa takými 
urobili sami pre nebeské krá
ľovstvo. Kto môže pochopiť, 
nech pochopí..." (Mt 19,12). 
Takéhoto zmýšľania existujú 
aj ženské skupiny a nevysvet- 
ľujú to ako nejaký hrdinský čin 
alebo útek zo života, ale iba 
ako hľadanie slo- body v Bohu 
a v službe lliďom. Takéto skupi
ny sa navonok odlišujú od iných 
obyvateľov mesta len svojou ra
dosťou a pohostinnosťou.

Je takmer neuveriteľné, že 
tá časť mládeže, ktorá ešte 
nedávno hľadala svoje využi
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CAS • LACNÝ A ZÁROVEŇ 
DRAHÝ BOŽÍ DAR

Chcela by som vám porozprávať o mo
jom všednom dni v Guatemale, o krajine, 
v ktorej žijem už sedem rokov. Nechcem 
rozprávať o biede a núdzi a už vôbec nie 
prosiť o pomoc. Chcem sa s vami s niečím 
podeliť: prečo vlastne uprostred chudo
by, biedy a nespravodlivosti žijem šťast
ne, plná dôvery a nádeje.

Bola som pozvaná do domčeka v ústra
ní k indiánskej rodine k prvým narodeni
nám ich syna. Na domácom oltári horeli 
sviece, hlinená dlážka bola pokrytá boro
vicovým ihličím. Domáci pán nás privie
dol ku kývajúcemu sa stolu, ostatní hostia 
sedeli v kúte a kedy tedy povedal tichúčko 
nejakú vetu. Je celkom ticho, pes prebeh
ne cez miestnosť, deti poškuľujú cez dvere 
chatrče, vonku pri ohni varí niekoľko 
žien. Nemala by som niečo povedať? Po
vedať vtip, alebo mám "niečo urobiť"?

Potrebovala som veľa času, kým som to 
objavila ako dobrý skutok, pri takýchto 
návštevách jednoducho zostať sedieť, 
zdieľať vďačnosť za rok života dieťaťa, 
odriekať slová modlitby, rozdeliť sa o po
lievku, deliť sa o čas...

Jeden čas som žila v dome s indiánskym 
dievčaťom. Bola som práve pri tom, keď 
zachytávala vodu zo zlomeného potrubia 
na prvom poschodí a práve niekto zazvo
nil. Všetci sa predbiehali v tom, aby náv

števu prijali. A voda, a tie možné škody? 
"Pre ľudí musíme mať stále čas, tí sú 
dôležitejší ako veci", hovorí nepísaný zá
kon. To platí samozrejme aj pre Boha. 
Keď sa s ním hovorí doma, na svätej služ
be, na kázni - smie to byť dlho, pretože tu 
nikto nepozerá na hodinky.

Jeden známy kňaz nechal raz prosby 
veriacich vo farnosti sformulovať voľne, 
na záver polnočnej liturgie na Silvestra. 
Dúfal, že sa potom možno skrátia. Výsle
dok: Zvony oznamovali Nový rok o pol 
hodiny neskôr.

"Čas je  svätý, pretože je  to Boží dar". 
Smieme to vôbec ešte nahlas povedať. 
Možno, že to bude provokovať, ak ešte 
budem citovať vetu, ktorú som raz čítala 
pod obrázkom slimáka: "Pokojne stvoril 
Boh čas, a predsa od ponáhľania nič ne
povedal. "

Predstavujem si, že ten "chromý vodič 
auta"predo mnou bude tiež takto rozmýš
ľať. Možno jemu nie je  práve táto hektika 
svätá, ako sa nám zdá u mnohých ľudí 
dnešných dní...

Aké by to bolo dnes podarovať trošku 
svojho času: Čas je  predsa najlacnejší a 
zároveň najdrahší Boží dar. Cas je  svätý.

Maria Christine Zauzich 
Preklad z Tag des Herm, M.R.

. -  \ \

SÚŤAŽ 2/95
Tajnička č. 5

Legenda:
1. Dievča s ktorým sa stretáva Spasiteľ 

na svojej krížovej ceste
2. Mesto v Malej Ázii (Sk 13,51)
3. Jedno z dvanástich jónskych miest (Sk 

20,16-18)
4. Židovský učiteľ
5. Plavidlo, ktoré zhotovil Noe

Tajnička 

1

č. 6

Legenda:
1. Verejné predčítanie časti Písma v boho

službách (Sk 13,27)
2. Jeden zo Šaulových synov (2 Sam 2, 8)
3. Anjelská bytosť
4. Pavlov pisár (Rim 16,22)
5. Najdlhšia sýrska rieka (450 km), pramení 

blízko Baalbeku
6. Otec, Syn a Svätý Duch
7. Praotec viery

Novú hudobnú rubriku ROSA Slovakia v našom časopise Slovo
m  4 * 0 * 4
nájdete vždy na strane 9

Výhodný nákup kresťanských videofilmov a hudby 
prostredníctvom našej novej hudobnej rubriky

Kresťanské hudobné vydavateľstvo ROSA Slovakia, ktoré vyví
ja svoju činnosť na území Slovenskej republiky, formou článkov a 
hudobných recenzií bude v našej novozriadenej hudobnej rubri
ke, nielen pre mladých, oboznámovať s pojmom modernej kres
ťanskej hudby. V tejto rubrike, Vás, milí čitatelia, zoznámime so 
svetovou a domácou kresťanskou hudbou. Okrem toho dozviete 
sa jej dejinný vývoj a tiež zaujímavé informácie o umelcoch a ich 
inšpirácii tvorby duchovnej hudby. Priestor dostanú aj mladé 
slovenské skupiny, speváci a kresťanské spevácke zbory. Súčas
ťou článkov v budúcnosti bude vždy súťažná otázka a kupón, 
k:orý Vám umožní zľavu pri nákupe audio a videokaziet vo vyda
vateľstve ROSA Slovakia. Ponuku videofilmov s tematikou hra
ných, hudobných, dokumentárnych filmov a audiokaziet domácej 
a zahraničnej kresťanskej hudby budeme postupne prinášať v 
jednotlivých číslach časopisu Slovo.

-R- Snímka am
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V stredu, 16. augusta t.r. predpoludním sa na 
nádvorí pápežského letného sídla zišlo velké 
množstvo pútnikov, aby si vypočuli audienčný 
príhovor Svätého Otca Jana Pavla II.

Svätý Otec sa vo svojom pozdravnom po
solstve sústredil na Pannu Máriu a vyzval 
všetkých, aby využili dni odpočinku a prázd
nin a ešte hlbšie sa počas nich zamysleli nad 
zmyslom života, ktorý nám pomáha odhaliť aj 
život nabeskej Matky.

Využijúc skutočnosť, že medzi pútnikmi 
bolo veľa mladých, Ján Pavol II. ich pozval 
všetkých do Loreta na septembrové stretnutie 
európskej katolíckej mládeže, ktoré bude 
významnou etapou v príprave na veľké jubi
leum r. 2000.

Svätý Otec sa ďalej v  príhovore zamýšľal 
nad postavením ženy v dnešnom svete. Pred 
nastávajúcou Svetovou konferenciou o posta
vení žien, ktorá sa uskutoční v septembri v 
Čine, v Pekingu, poukázal Ján Pavol II. na 
vážne problémy, ktoré by mohli v budúcnosti 
nastať v rozličných oblastiach nášho spoločen
ského života. Jedno je  jasné , že pri hospodár
skej činnosti žien treba brať do úvahy ich 
povahu a osobitné požiadavky. Predovšetkým 
treba rešpektovať práva a povinnosti ženy- 
matky pri plnení osobných úloh v rodine, bez 
toho, že by bola prinútená pracovať ešte na- 
viac. V skutočnosti, ako som napísal v liste 
adresovanom ženám, v tomto smere treba ešte 
veľa vykonať, aby žena-matka nebola diskri
minovaná. (Širšiu informáciu o tomto liste 
sme priniesli v Slove č. 15/95).

■ ■  ■
Medzinárodná organizácia Spojených ná

rodov publikovala v týchto dňoch knihu o

situácii žien vo svete. Kniha, ktorá má vyše 
200 strán, má byť veľkou pomôckou konferen
cie o ženách, ktorá je  teraz v septembri t. r. v 
Pekingu.

V knihe sú uvádzané rôzne porovnania 
štatistických údajov o ženách celého sveta. 
Táto iniciatíva Spojených národov chce 
jasne ukázať terajšiu situáciu žien vo svete. 
Napríklad, kniha si osobitne všíma zdravie 
žien v niektorých krajinách a to tak celko
ve, tak aj osobitne počas m aterstva. Skutoč
ne hoci medzi nebezpečenstvami úmrtia 
tehotných žien v Južnej Amerike je  len je 
den prípad  zo 4000 žien, v A frike je  to až 
23 prípadov sm rti z toho istého  počtu.

O krem  toho že dĺžka života žien  sa pred l
žuje, ženy v rozv inu týchk ra jináchžijúčas- 
tejšie  v chudobe a v biede opro ti m užom . 
N aprík lad  v A ustrá lii a v USA sa počíta 130 
chudobnýchžienna 100 mužov.

Táto proporcia sa znižuje v európskych kra
jinách ako Taliansko, Švédsko, Holandsko, 
kde je 90 chudobných žien na 100 chudob
ných mužov. Ďalším dramatickým údajom na 
juhu zemegule je  v porovnaní oproti severu - 
násilnosť páchaná na ženách.

Kniha o ženách prináša ešte mnoho iných 
zaujímavých, ale predovšetkým pravdivých 
údajov, ktoré odzrkadľujú súčasné postavenie 
žien vo svete. (j b)

Vo Vatikáne sa denne uskutoční 
50 -'60 tisíc telefonických rozhovorov. 
Medzi nimi je i 3 tisíc takých, ktorí "by 
radi rozprávali s pápežom". Ich prianie 
ostane nesplnené. I keď niektorá vyso
ko postavená osobnosť požaduje spo
jenie s pápežom, ide priame spojenie 
cez pápežovho sekretára poľského 
preláta Stanislawa Dzivisze. V telefón
nej centrále prepájajú spojenie štyri 
sestry rôznych národností: Polka, Kó- 
rejka, Japonka a Afričanka. Pracujú od 
8 hodiny ráno do 20. hodiny večer.

□  □  □
Medzi rokom 1978 a 1993 sa počet 

bohoslovcov vo svete zvýšil o 65,5 per
centa a to zo 72 670 na 103 709. Vyplýva 
to z najnovšieho vydania pápežskej ro
čenky Annuario Pontificio.

Počet kňazských vysviacok vo svete 
sa počas pontifikátu súčasného Sväté
ho Otca zvýšil o 47 percent, a to z 5918 
na 8734.

Podľa ročenky v roku 1994 vymenoval 
pápež 131 nových biskupov. Tým sa po
čet katolíckych biskupov zvýšil na 4100, 
z toho je 2331 diecéznych, 1037 titulár- 
nych a 732 emeritných bikupov.

□  D □
Pravoslávni predstavitelia z celého 

sveta a štátnici prevažne pravosláv
nych zemi sa majú stretnút v októbri

1995 na "Všepravoslávnom miero
vom stretnutí" na ostrove Patmos. 
Oznámila to čestná hlava svetového 
pravoslávia patriarcha Bartolomeos I. 
z Konštantinopoľa. Stretnutie sa bu
de konať v hlavnom meste ostrova 
Chorá. Predmetom rokovania budú 
konflikt na Balkáne a vzťahy s katolíc
kou cirkvou.

□  □  □
V marci tohoto rokji zomrel vo veku 

85 rokov arcibiskup Stefan J. Kočiško, 
pittsburghský metropolita, Jeho rodi
čia pochádzali z okotia Svidníka.

Bol to veľmi obetavý človek. Prejavo
val nám otcovskú lásku, najmä k bis
kupovi ThOr. Vasilovi Hopkovi po jeho 
prepustení z väzenia. Pomáhal našim 
kňazom a veriacim. V roku 1968 poslal 
na vlastné náklady modlitebné knižky.

Arcibiskup Š. J. Kočiško navštívil 
Česko-Slovensko v roku 1990. Zastavil 
sa v pražskej farností u sv. Klimenta. 
Bol aj v Prešove pri slávnostnej vy
sviacke náš ho biskupa Mons. Jána 
Hirku.

Bol tiež účastníkom II. Vatikánskeho 
koncilu.

□  □  □
Peruánska cirkev prevezme v hlav

nom meste Lime dve centrá starostli
vosti "o deti ulice," ktoré by inak štát

uzatvoril. Caritas plánuje taktiež vybu
dovať centrum pre 500 takýchto detí.

□  □  □
Matka Tereza z Kalkaty zosilňuje kam

paň na ddopcie. Chce taktiež otvoriť nový 
dom v Cíne.

□ □ □
Vyučovacie hodiny, ktoré majú v rus

kých školách žiakov informovať o rôz
nych náboženstvách, majú podľa názoru 
moskovského patriarchu Alexeja II. ate
istický charakter. Ruská pravoslávna cir
kev preto navrhuje, aby do škôl bolo, ako 
nepovinný predmet zavedené priame vy
učovanie náboženstva.

□ □ □
Hollywoodské hviezdy Róbert de Niro 

alebo Ben Kingsley mam byť filmovými 
predstaviteľmi pátra Pia, talianskeho 
kňaza, na ktorého tele sa objavovali 
Kristove rany. Životný príbeh tohto ta
lianskeho kňaza sfilmuje poľský režisér 
Krzysztof Zanussi pod názvom Proces 
za chudobného svätca.

□ □ □
Najmenej potratov na jednu ženu v 

Európe podľa francúzskeho denníka La 
Croix pripadá v írsku (0,15), Rakúsku 
(0,28), Belgicku (0,29) a Francúzsku 
(0,40). V Českej republike (1,56), Poľsku 
(2,20), v európskych krajinách bývalého 
Sovietskeho zväzu 3,70 a v Rumunsku 
šesť interrupcií.
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Zo života gréckokatolíkov mukačevskej eparchie

MONASTIERY MUKAČEVSKEJ EPARCHIE OŽIVUJÚ
Po skončení druhej svetovej vojny - 

ako je všeobecne známe - nastupujúca 
totalitná moc si postavila za ciel vybu
dovať vo všetkých krajinách svojho 
vplyvu ateistickú spoločnosť. Jedným z 
prvých krokov na tejto ceste bola snaha
o genocídu gréckokatolíkov. Aj v mu
kačevskej eparchii došlo k zatvoreniu 
všetkých baziliánskych kláštorov. Ba- 
ziliáni boli prenasledovaní - uväznili 
ich, súdili a posielali do vyhnanstva na 
Sibír, do Kazachstanu i iných vzdiale
ných oblastí.

Zo staršieho pokolenia baziliánov sa 
nových čias dožili iba niekoľkí - o. P. 
Maďar, o. P. Rajčinec, o. A. Stankani-

Podľa predbežného prieskumu sa 53 
percent Rusov pokladá za veriacich. 
Väčšina veriacich 51 percent - sú pravo
slávni. Pritom len 2 percenta opýtaných 
sa zúčastňujú aspoň raz do týždňa na 
bohoslužbe. Tieto údaje zverejnil infor
mačný bulletin oddelenia pre zahranič
né vzťahy moskovského patriarchátu. 
Súčasne sú uvedené podrobné údaje o 
chrámoch otvorených pre konanie bo-

V Karlových Varoch, v mestskej časti Rybá- 
ŕe, bola na jar tohto roku po prvýkrát slúžená 
svätá liturgia. Bolo to v chráme Povýšenia 
svätého kríža a slúžil ju  kancelár biskupského 
vikariátu o. Eugen Kočiš spolu s dekanom o. 
Prokopom Bahníkom, OP.

Tieto informácie priniesol spravodaj gréc
kokatolíkov - Jediným serdcem č. 5 /95.

Autor tejto informácie nemohol tušiť, že 
služby Božie boli v Karlových Varoch slávené 
už od roku 1955. Dokonca v tej istej mestskej 
časti - v Rybáŕích. A len niekolko sto metrov 
od uvedeného chrámu. Pravda, bol tu podstat
ný rozdiel medzi vtedajšou situáciou a situá
ciou v súčasnosti. Zásadný rozdiel v  tom, že v 
minulosti boli tieto bohoslužby tajné, slávené 
len v okruhu blízkych ľudí a za zamknutými 
dverami. Slúžil ich o. Michal Horňák.

Po prepustení z ilavskej väznice sa s rodinou 
presťahoval do Karlových Varov. Pracoval 
tam na rôznych miestach, jeho posledným za
mestnávateľom boli Západočeské energetické 
závody.

Vyberal peniaze za spotrebovanú elektrinu. 
Tak hoci rodina nemala dostatok finančných  
prostriedkov na najnutnejšiu obživu, jeho slu
žobná peňaženka bola prepchatá peniazmi.

nec, o M. Šepa a ďalší. Postupne však 
vymierajú. Po smrti posledného bazi- 
liána boroňavského monastiera o. B. 
Todavčica sa zdalo, že rehoľný život v 
tomto monastieri bude absentovať. Pri
šiel tá však o. Metod Skraľ a monastier 
sa postupne zaplňuje mladými mních
mi. V tomto roku obrad postriženia 
prijalo v tomto monastieri sedem mla
díkov.

Z piatich mužských monastierov Rá
du sv. Bažila Veľkého, ktoré boli v 
bratskej mukačevskej eparchii pred 
druhou svetovou vojnou, boli doteraz 
otvorené tri. Okrem Boroňavy aj v Im- 
stičeve a Malom Bereznom. Bazilián-

hoslužieb. K sláveniu pravoslávnych li
turgií už je dnes v Rusku k dispozícií 15 
tisíc chrámov. V porovnaní s tým, čo 
bolo v roku 1988, kedy sa pripomínalo 
tisícročné výročie príchodu kresťanstva 
na Rus, otvorených len 6 800 pravosláv
nych chrámov.

Najväčší prírastok chrámov a kaplniek 
zaznamenali v Moskve: zo 48 božích 
stánkov vzrástol počet na 234.

Táto práca mu umožňovala byť stále s ľuď
mi, stretávať sa s kňazmi, veď aj na farách  
boli elektromery. Nadviazal množstvo kon
taktov, priateľstvo s kňazom  v Teplé, ktorý tu 
pôsobil za veľmi ťažkých podmienok. Neza
budol na neho ani neskôr, keď sa v roku 1968 
vrátil na Slovensko. Snažil sa mu pomáhať 
do konca života.

V tomto roku uplynulo desať rokov od jeho  
smrti. Pán si ho povolal presne v deň jeho  
48. výročia kňazstva.

Práve v tomto čase sa v mieste jeho býva
lého núteného pobytu môžu slobodne slúžiť 
služby Božie. Uvedené udalosti zapadajú 
jedna do druhej. Je to len náhoda? U Boha 
predsa nič nie je  náhodné!

O. Michal Horňák bol verný, skromný a 
obetavý kňaz. Bolo ich tam v tom čase v 
západných Čechách veľa...

Možno i on spolu s ďalšími bratmi v kňaz
skej službe svojím životom, obeťou a modlit
bou prispeli k  tomu, že dnes môžeme 
slobodne chváliť Pána, vyznávať svoju vieru, 
svoj obrad a tešiť sa z návštevy Svätého Otca. 
Nezabúdame často na to, koľkými darmi nás 
obdaril Pán?

PhDr. Mária PEŠEKOVÁ

ske monastiery tejto eparchie posilní 
vyše dvadsať ďalších mladíkov, ktorí sa 
na rehoľné povolanie pripravujú v mo- 
nastieroch Ďvovskej metropolie.

Priprav il Pavol KUŠNÍR 
\

Prekročiť prah 
nádeje v ruštine

Ešte koncom mája t.r. bola do 
ruského jazyka preložená kniha 
Svätého Otca Jána Pavla II. Pre
kročiť prah nádeje. Ruská edícia 
tejto knihy bola darom katolícke
ho moskovského arcibiskupa Ta- 
deuša Kondrušieviča Svätému 
Otcovi k jeho 75. narodeninám. 
Vjačeslav Kostikov - ruský veľ
vyslanec pri Svätej stolici, ju ko
mentoval slovami: "Knihu musia 
vážne premeditovať všetci, lebo v 
nej Ján Pavol II. odhaľuje svoju 
dušu a svoje zmýšľanie. Čítanie 
tejto knihy povzbudzuje k nádeji".

Prieskum  v  Česku
Podfa posledného verejného priesku

mu v Česku verí v Boha iba 21 percent 
občanov. Túto anketu uskutočnil praž
ský inštitút pre verejnú mienku IWM. 
Existenciu Boha 31 percent obyvateľov 
Česka a 48 percent sa považuje za ne
veriacich. Počet veriacich je vyšší v sku
pine ľudí nad 60 rokov a spomedzi žien. 
Regionálne je najviac veriacich: na juž
nej Morave - 32 percent, v južných Če
chách - 26 percent, na severnej Morave
- 24 percent. Najmenej veriacich, iba 8 
percent, je v severných Čechách.

Za dôležitú pokladala úlohu nábožen
stva v spoločnosti 31 percent opýtaných, 
23 percent si myslí pravý opak. Pri prvej 
pápežovej návšteve Česka v roku 1990 
sa ešte 72 percent ľudí domnievalo, že 
význam náboženstva sa zvýšil.

Podľa väčšiny opýtaných - 63 percent
- by sa Cirkev mala starať výlučne o 
duchovné dobro veriacich. Za sociálnu, 
resp. politickú angažovanosť Cirkvi sa 
vyjadrilo 18 percent opýtaných.

Z veriacich sa 42 percent vyjadrilo za 
sociálno - politické nasadenie Cirkvi. 
Oproti tomu medzi neveriacimi to bolo 
iba 6 percent. Ako inštitút zdôraznil, vy
soký počet tých, ktorí odmietajú angažo
vanú Cirkev, je medzi absolventmi 
univerzít a politicky ľavicovo orientova
nými.

Kathpress J. L. - KN

POČET CHRÁMOV A VERIACICH V RUSKU STÚPA
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ZfflCňTC m - VÝZVA PRE KAŽDÉHO
Tradičné pútnické miesto v Klokočové navštívilo počas 

dvoch dní 19 .-20 . augusta t.r. vyše 15 000 veriacich z celej 
prešovskej diecézy. Konala sa tu odpustová slávnosť pri 
príležitostí sviatku Uspenia - Nanebovzatia Presvätej Bo
horodičky. Program púte sa začal úvodnou svätou litur
giou, s privítaním pútnikov a pokračoval až do druhého 
dňa pásmom mladých, velkou večierňou, modlitbou aka- 
tistu, svätým ružencom, krížovou cestou, eucharistickou

pobožnosťou. Slávnosť stretnutia veriacich k úcte Matky Bo
žej vyvrcholila svätou liturgiou, ktorú celebroval sídelný bis
kup prešovskej diecézy Mons. Ján Hirka. Koncelebroval 
pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR, okresný dekan 
michalovský o. Michal Moskáľ, predseda Spolku sv. Cyrila a 
Metoda titulárny kanonik o. Jozef Knežo, viceprovinciál gréc
kokatolíckych redemptoristov na Slovensku Ing. o. Miroslav 
Čajka, CSsR, a kňazi a novokňazi prešovskej diecézy.

Otec sídelný biskup v úvode svojej homílie 
vyzdvihol velkosť sviatku Nanebovzatia Pan
ny Márie. Hovoril o tele Panny Márie a pritom
o ľudskom tele, ktoré má svoju úlohu a kto

rého Stvoriteľom je nekonečný Boh. Z jeho 
príhovoru ďalej vyberáme:

Tak ako telo Márie bolo vzaté do neba, aj 
ľudské telo je povolané do neba. - V staroveku 
bolo telo pokladané za väzenie duše. Pri smrti 
sa vraj duša oslobodí od obalu. Človek však 
nie je vykúpený mimo tela, ale v tele. Boh 
pripravil príbytok vo svojom kráľovstve pre 
celého človeka. Mária je vzorom a dôkazom 
toho, že i naše telá budú raz prijaté do Božieho 
kráľovstva.

Naša nádej a radosť spočíva v tom, že naša 
duša i telo raz budú v nebi, to je perspektíva 
dobrého života. Ale aký protiklad je vražda 
ľudského tela a všetko to, čo deformuje člove
ka: alkohol, sex, drogy a ostatné zneužitia 
tela. Aj keď si niektorí myslíme, že sme zdraví, 
jednu chorobu v sebe nosíme všetci. Tou cho
robou je smrť. I keď ju zatláčame a oddiaľuje- 
me, pri pomyslení na ňu sa nás zmocňuje 
strach a úzkosť. Božský Spasiteľ hovorí: "Nie 
zdraví potrebujú lekára, ale chorí". Tento výrok 
svätého evanjelia sa vzťahuje na nás všet
kých. My všetci sme chorí, preto potrebujeme 
liek, Spasiteľa - Lekára, ktorým je Kristus.

V Indii istý misionár mal návštevu. Prišiel k 
nemu Ind- žobrák. Misionár mu ponúkol jedlo, 
ten však ho odmietol a povedal: "Prečo vy, 
Európania, poznáte len hlad tela, prečo nepo-

Snímka am

znáte hlad duše? Ja mám hlad duše a počul 
som o tebe, misionár, že hlásaš svojho kres
ťanského Boha, povedz mi, aký je ten tvoj 
Boh?" Misionár zostal v rozpakoch, odmlčal 
sa a rozmýšľal, ako výstižne mu predstaviť 
svojho Boha. Ind sa ho však pýtal ďalej: "Je 
tvoj Boh mocný? " a misionár odpovedal: 
"Áno, je mocný, ale nie tou mocou, ako sú 
mocní ľudia tohoto sveta. Môj Boh je ten, 
ktorý ma miluje, ktorý z veikej lásky ma pri
šiel pozvať do svojho večného života. On sa 
obetoval za všetkých ľudí. Zomrel, aby otvo
ril kráľovstvo Božie." Ind mu však na to od
vetil. "Prečo ale kresťania potom nežijú tak, 
ako on učil? Prečo sa neriadia týmto Bo
hom? Veď je v tomto svete tak málo pokoja 
a sám si aj odpovedal: To preto, lebo ľudia 
prijali Boha len rozumom a vôbec nie srd
com. Dodal: nebude pokoja na tomto svete, 
pokiaľ ľudia neprijmú Boha do svojho srdca."

Majme takýto hlad duše po Bohu, aký ho 
mala Mária. Zmeňme sa, obnovenie je téma 
pre celú Cirkev, pre celé biskupstvo, pre celý 
svet. Na Matke Božej možno vidieť, čo zname
ná obnovenie človeka podľa Božej predstavy.

Obnova je neohraničená otvorenosť k prijí
maniu všetkého, čo Boh hovorí a čo Cirkev 
učí. Bratia a sestry, každý deň má nesmiernu 
cenu, aj život chorého je cenný. Celé ľudstvo 
sa nezadržateľne blíži k životu večnému. 
Hriech spomaľuje každý skutok lásky, ale 
dobré skutky urýchľujú príchod Božieho krá
ľovstva. V zjavení apoštola Jána končí Nový 
zákon slovami: "Príď, Pane Ježišu"! (Zjv 
22,20). Prosme vrúcnym srdcom, úpenlivo 
volajme a prijímajme ho tak, ako ho prijala do 
svojho života Panna Mária.

Otec sídelný biskup Mons. Ján Hirka potom 
vydal následovné vyhlásenia v súvislosti s 
Utmanovou a ohľadom zmien kňazov vo far
nostiach.

V súvislosti s Utmanovou zdôraznil, že 
podľa cirkevného práva nesmie masmédiám 
nikto podávať informácie, okrem sídelného 
biskupa. Ďalej povedal: "Netrpezlivosť a túž
ba po zázrakoch nie sú svedectvom viery z 
prameňov Božieho zjavenia, ani z učenia 
cirkvi. Všetko, čo človek potrebuje a napĺňa 
zmysel jeho života, vyslovil už Starý zákon, 
ale hlavne Nový zákon v osobe nášho Spa
siteľa Ježiša Krista, v jeho evanjeliu, jeho 
apoštolmi a jeho cirkvou. Súkromné zjavenia 
sa nevylučujú, ale ani nepridávajú nič k Bo
žiemu zjaveniu. Môžu naň iba upozorňovať. 
Vyriešiť však problém, či tieto javy sú naozaj 
zhora, alebo sa dejú len na prirodzenej báze 
schopnosti ľudskej duše, je to neľahká úloha. 
Preto nie je správne predbiehať udalosti, ro
biť predčasné závery, t.j. popierať, resp. po
tvrdzovať, kým sa príčiny takýchto úkazov 
neozrejmia. Dejinná prax Cirkvi dokazuje, že 
i najväčšie známe zjavenia vo Fatime, Lur- 
doch a inde vo svete sa overovali veľmi dlho. 
Z týchto a podobných stretnutí urobme mod
litbové stretnutia. Ďakujme Bohu, že naša 
gréckokatolícka cirkev prežila svoju smrť, že 
ožila."

Otec biskup vyslovil túžbu, blahorečiť bis
kupov P.P. Gojdiča, ThDr. V. Hopku, otca M. 
Trčku a otca ThDr. J. Mastiliaka.

V záležitosti prekladania kňazov otec bis
kup povedal: "Biskupovi z cirkevného záko
na prináleží učiť, riadiť a posväcovať. Kňazi i 
veriaci v zmysle tohto zákona majú prijať 
každé premiestnenie. Sídelný biskup nesie 
zodpovednosť za život diecéznej cirkvi. Silou 
kňazskej prísahy pri vysviacke môže takto 
každý preložený kňaz prehlásiť: Chcem ísť, 
lebo tak som prisahal. Prekladanie kňazov 
sa deje nielen z vôle biskupa, ale tiež z vôle 
kňazskej rady. Prosím drahých veriacich, 
pre modlitby, ktoré tu odznievajú, prijmite 
toto, aby cirkev mohla učiť, riadiť a posväco
vať vaše nesmrteľné duše." - r -
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Slávnostný deň v Nižných Repašoch
Nedeľa s velkým "N", tak by sa dala 

zapísať nedeľa - 6. augusta t. r.- do kroni
ky farnosti Nižné Repaše. Nebola to len 
nedeľa sviatku Premenenia Pána, ale pre 
našu farnosť to bola nedeľa odpustovej 
slávnosti Zosnutia svätej Anny, spojená s 
posviackou obnoveného chrámu a záro
veň to bol deň osláv 725 rokov prvej 
zmienky obce.

A to je už udalosť hodná účasti najvyš
šieho cirkevného predstaviteľa gréckoka
tolíckej cirkvi otca biskupa Mons. Jána 
Hirku, ktorého veriaci privíta li s veľkou 
radosťou.

Mládež v ľudových krojoch privítala otca 
biskupa kyticou kvetov a tradičným slo
vanským spôsobom chlebom a soľou. Ot
ca biskupa privítal aj starosta obce p. 
Gardoš, ktorý ho požiadal aj o posvätenie 
nového erbu obce.

"Toto je deň..., deň, ako trblietavý ka
mienok v mozaike všedných dní", týmito 
slovami privítal otca biskupa správca far
nosti o. Peter Šturák.

Po privítaní nasledovala samotná po
sviacka obnoveného chrámu, ktorý s po
mocou Božou, z vlastných finančných 
prostriedkov a za finančnej pomoci bis

kupského úradu opravili veriaci farnosti. 
(Pokrytie strechy medeným plechom, ov- 
zdušňovací kanál a nová fasáda chrámu v 
celkovej hodnote cca 1,2 mil. Sk).

Slávnosť pokračovala svätou liturgiou, 
ktorú slúžil otec biskup spolu s prítomnými 
kňazmi: okresným dekanom o. Milanom 
Mojžišom, o. Jánom Zavackým, spirituá
lom kňazského seminára v Prešove, ot
com Eliášom Balážom, kaplánom vo 
farnosti Levoča, za asistencie bohoslov
cov nášho seminára, a prítomnosti veria
cich Nižných Repáš, Torysiek a Oľšavice 
a členov ľudových súborov.

V homílii otec biskup vyzval veriacich, 
aby podľa príkladu rodičov Panny Márie - 
sv. Joachima a sv. Anny - venovali veľkú 
pozornosť výchove svojich detí, predo
všetkým svojím vlastným príkladom, dob
rým kresťanským životom, poukazujúc na 
svedectvo našich starých rodičov, kde do
slova povedal: "na našich cintorínoch od
počíva mnoho zbožných a svätých 
rodičov".

Odpustová slávnosť bola zakončená 
myrovaním, počas ktorého o. biskup Ján 
odslúžil Moleben k Panne Márii.

Po skončení slávnosti v chráme nasle
doval kultúrny program, v ktorom vystúpili 
folklórne súbory z našich gréckokatolíc
kych farností na Spiši: z Torysiek, Oľšavi
ce, Sloviniek a Itidový súbor z Harichoviec.

Po skončení kultúrneho programu sme 
si všetci spoločne zaspievali Mnohaja lit, 
ktoré sa mohutne rozľahlo po celej repaš- 
skej doline.

Veriaci farnosti

BUKOVÁ HÔRKA - 
MIESTO MODLITBY A BOŽÍCH MILOSTÍ

Na mieste, kde Boh prostredníctvom účinku Svätého Ducha po 
stáročia dáva svojmu ľudu prehojné milosti, aj tohto roku sa konala 
diecézna odpustová slávnosť Premenenia Pána. Pútnické miesto 
Buková Hôrka sa nachádza v blízkosti obce Bukovce a mesta 
Stropkov. V peknej prírodnej scenérii konajú sa tu odpustové sláv
nosti na sviatok Zoslania Svätého Ducha, Premenenia Pána a 
Povýšenia svätého kríža. História, resp. ľudové podanie hovorí, že 
sa tu kedysi zázračne uzdravil akýsi slepec, ktorý tu pravidelne 
prichádzal z Galície na jarmok do Stropkova. Jeho priatelia spolu s 
obyvateľmi Bukoviec tu postavili na pamiatku tejto udalosti malú 
kaplnku. Neskôr ju dedinčania dali jednému pustovníkovi, ktorý sa 
volal Arsenij Bosák. Po jeho smrti bazilián Irinarch Jaselský z 
Galície započal v roku 1742 s vybudovaním chrámu a kláštora, 
ktorý bol dokončený v roku 1796. Chrám bol zasvätený Svätému 
Krížu. Kláštor na Bukovej Hôrke mal jedno desaťročie dôležité 
postavenie, pretože tam bol noviciát všetkých baziliánov vo vtedaj
šom Uhorsku. Kláštor bol od svojho vzniku takmer stále obývaný s 
výnimkou rokov 1933-1939 a v čase, keď komunisti prevzali moc v 
štáte.

Program tohtoročnej odpustovej slávnosti začal v sobotu podve
čer, dňa 12. augusta večierňou, pokračoval svätou liturgiou a krížo
vou pobožnosťou. V nedeľu, 13. augusta vyvrcholila púť 
slávnostnou svätou liturgiou, ktorú celebroval biskupský vikár o, 
Peter Rusnák. Koncelebrovali dekan okresu Svidník o. Andrej Duj- 
čák, protoigumen baziliánov na Slovensku o. Metod Milan Bilančík, 
správca farnosti Bukovce o. Ján Karas a ďalší. K prítomným asi 
dvom tisíckam veriacich sa prihovoril biskupský vikár o. Peter Rusnák.

Po 42 - ročnom pôste našich gréckokatolíkov 25. júna  sa dožili veriaci 
obce Markovce, v okrese Michalovce svojho znovuzrodenia. Posledným 
naším duchovným otcom a správcom farnosti bol nebohý dôstojný otec 
Ján Hičo. Nedožil sa tejto oslavy.

Tento deň sa stal pre všetkých markovských veriacich slávnostným.
Za prítomnosti pomocného biskupa Mons. M ilana C hautura, CSsR, 

okresného dekana o. Michala Moskaľa, správcu farnosti o. Ľubomíra 
Nováka a všetkých veriacich sa konala posviacka obnoveného chrámu 
gréckokatolíkov v Markovciach.

Na tejto slávnosti sa zúčastnili duchovní otcovia aj iných obradov, 
čím dokázali svoju bratskú lásku medzi kresťanmi. Dal by Pán, aby 
takáto láska prebývala medzi nami všetkými. Boží stánok, ktorý je 
zasvätený sv. Pavlovi a sv. Petrovi, sa zaskvel v plnej kráse a v novom šate.

Táto oslava chrám u je  výsledkom práce všetkých veriacich, ktorí 
podali svoju pomocnú ruku, ako aj finančnú pomoc. Všetkým za to vďaka.

J.P.
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Delegácia Konferencie európskych cirkví v Prešove
V dňoch od 16. do 20. augusta t.r. 

navštívila Slovenskú republiku dele
gácia Konferencie európskych cirkví 
vedenú jej generá lnym  ta jom níkom  
Jeanom  Fischerom (Švajčiarsko). 
Delegáciu tvorili Jean Maylandová  
(Veľká Británia), pracovníčka Sveto
vej rady cirkví so sídlom  v  Ženeve, a 
p. Jean Tchécan (Francúzko), delegát 
Ekum enického patriarchátu pravo
slávnej cirkvi. Po rokovaniach s pred
staviteľmi Ekum enickej rady cirkví v 
SR, s MK SR a podpredsedníčkou

n s f i v a i  © r o
VI. ročník Medzinárodného festivalu gréc

kokatolíckych speváckych zborov v Koši
ciach - ako nám oznámila riaditelka 
Štátneho divadla v Košiciach PhDr. Nina 
Rašiová - usporiada agentúra CASSOVIA v 
dňoch 17.-19. novembra t.r.

Účasť na festiva le potvrdili aj sveto
známy spevácky zbor z Poľskej republiky 
Žuravli, ktorý sa na festivale zúčastnil na 
jeho treťom ročníku. Tradične sa predsta
ví aj Gréckokatolícky spevácky zbor o. A. 
Vološina pri katedrálnom chráme v Užho
rode a ďalšie zbory z domova i zo zahra
ničia.

vlády sa delegácia presunula do Pre- 
šova a Michaloviec. Dňa 18. augusta 
navštívili sídlo gréckokatolíckej cir
kvi v Prešove. Vzácnych hostí privítal 
sídelný biskup prešovskej diecézy  
Mons. Ján Hirka. Prítom ný na stret
nutí bol tiež biskupský vikár o. Peter 
Rusnák. Predmetom rokovania bola 
vzájom ná inform ácia o vzťahoch 
gréckokatolíckej a pravoslávnej cir
kvi na Slovensku.

Na úrovni štátnej správy J. Fischer 
prejavil tiež záujem o pripravovanú

Po prvýkrá t na fes tiva le  vystúp i 
Zbor b iskupa P.P. G o jd iča  z V ranova 
nad Topľou.

Festivalové vystúpenia zborov budú už 
po druhýkrát v obnovenom Štátnom di
vadle a organizátori aj v tomto roku oča
kávajú hromadné zájazdy z našich 
farností. Informácie o festivale a objed
návky lístkov:

Agentúra CASSOVIA 

Kováčska 39 
043 76 Košice 

tel. 095-6227183

úpravu vzťahov medzi štátom a cir
kvami v SR a tiež o návrh zákona o 
štátnom jazyku.Okrem  týchto cieľov 
delegácia nadviazala priame kontak
ty s predstaviteľm i príslušných cirkví 
u nás.

Ako veľmi je dôležité nájsť pravú 
slobodu! Nie všetko, čo jednotlivé 
osoby alebo aj celé systémy ponú
kajú ako prejav slobody, je opravdi
vou slobodou. Treba brániť pravú 
slobodu človeka a každodenne ju 
budovať v pravde.

Podporujte bratstvo a svornosť v 
spoločnosti, ktorú tvoria llidia roz
ličnej kultúry a rôzneho ideologic
kého pôvodu. Dbajte viac o to, čo 
vás spája, ako o t o , čo rozdeľuje, a 
čoraz usilovnejšie hľadajte pravdu. 
Tak nájdete väčší priestor pre 
priateľstvo, otvoria sa vám mož
nosti spolupráce a dialógu, budete 
sa môcť viac venovať chudobným a 
vzrastie vo vás túžba po spoloč
ných duchovných i hmotných dob
rách. Len bratská láska môže 
spôsobiť, že ten, kto niečo má, neu
zavrie sa egoistický do seba, a kto 
je chudobný, nebude sa cítiť poní
žený vo svojom nedostatku.

(Svätý Otec Ján Pavol II. v rozlúčko
vom prejave v Poprade 3.júla 1995)

Festival gréckokatolíckych 
mládežníckych zborov *95

Pod záštitou biskupského úradu v Prešo
ve, organizuje redakcia časopisu Slovo v 
spolupráci s gréckokatolíckym farským 
úradom v Sečovciach FESTIVAL mládež
níckych speváckych zborov. Jeho 4. ročník 
sa uskutoční dňa 14. októbra 1995 v Sečov
ciach. Program podujatia a podmienky 
účasti sa môžete dozvedieť prostredníc
tvom informačných plagátov, resp. na všet
kých gréckokatolíckych farských úradoch.

Po úspešnom ukončení štúdia na Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove 
boli dňa 29. augusta v sále Čierneho Orla v 
Prešove slávnostne promovaní na magistra 
teológie 33 absolventi z toho 19 laikov a 14 
novokňazov.

Prvé výročie smrtí 
kurátora Jána LiščirvskéKo

Dňa 27. októbra 1995 uplynie rok od smrti 
drahého manžela, otca, starého otca, kurátora 
prešovskej farnosti p. Jána Liščinského, ktorý 
náhle odišiel k nebeskému Otcovi.

Prosíme o modlitbu za spásu jeho duše.
Rodina a Zbor kurátorov 
gréckokat. farnosti Prešov

Niekoľko kilometrov od Prešova sa nachádza 
|| malá obec - Hradisko. Do neveľkého spoločen- 
|| stva jej obyvateľov patrí aj Ján. Je to už starší 
|| človek na invalidnom dôchodku, no jeho vek a 
|| podlomené zdravie mu nebránia v prechádzkach 
|| prírodou. V mladších rokoch takmer denne pre- 
|| chádzal okolo kríža postaveného v chotári sporní- 
I nanej dedinky. Zub času však poznačil tento kríž.
|| Už dlhé roky neslúžil na slávu a na chválu Božiu.
|| Ján, odkázaný na invalidný dôchodok, za vlastné 
|| peniaze zaobstaral materiál na opravu tohto zna- 
f  ku spásy. Vlastnými rukami urobil nový kríž, dodal 
|| ďalšie potrebné veci a urobil aj maličké oplotenie.
|| Miestny duchovný otec tento kríž posvätil.
I Pri pohľade na tento krásny kríž rozpamätáme sa 
|| na slová nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vyslovil v 
|| chráme, keď chudobná vdova odovzdala almužnu:
|| "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila 
I viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo 
|| svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala 
j  všetko, čo mala, celé svoje živobytie” (Lk 21,3-4). Aj 
|| Ján obetoval väčšinu mesačného invalidného dô- 
|| chodku a tak dal príklad, ako máme nielen počúvať 
|| Božie slovo, ale podľa neho aj konať.

Tento náš brat sa v týchto dňoch dožíva 60 rokov.
|| Preto prosíme Boha nielen za neho, ale aj za nás 
f  všetkých, aby sme žili podľa Božieho slova.

M. ROKOŠNÁ



LITURGICKY KALENDÁRI |
V roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B" 

Vo všedný deň sa číta prvé čítanie ( s nepárnym číslom )
Do 21. septembra, okrem piesne 

na vchod a čítaní, menlivé časti sú 
ako 14. septembra.

18. september, pondelok, Eumen
Hortýnsky, úctyhodný

Ef 2,13-16: On je  náš pokoj. Lk 
9,23-26: Kto stratí svoj život pre mňa, 
zachráni si ho.

19. september, utorok, Trofim a
spoločníci, mučeníci

Rim 14,7-9; Či teda žijeme alebo 
umierame, patríme Pánovi. Jn 15,17- 
21; Sluha nie je väčší, ako jeho Pán.

20. september, streda, Eustat a
spoločníci, mučeníci

1 Pet 4,13-16; To je Božia vôľa, aby 
ste robili dobre. Jn 17,1-8; Otče, nad
išla hodina.

21. september, 
štvrtok, zakončenie 
sviatku Povýšenia 
sv. Kríža, Kodrát,

apoštol
Menlivé časti aj s čí

taniami sú ako 14. sep
tembra. Po skončení 
sv. liturgie sa sv. kríž 
odkladá. Čítania z týž
dňa po 15. nedeli po 
ZSD

22. septembra, 
piatok, Fokus,

biskup a mučeník,
Jonáš, prorok

Menlivé časti z piat
ku o sv. Kríži alebo o 
mučeníkovi /červená/ 
alebo o prorokovi /bie
la/. Rim 15,14-21: Ja 
som o vás presvedčený, bratia moji, že 
aj vy ste plní dobroty. M k 3,31-35: 
Okolo neho sedel zástup.

23. september, sobota, Počatie 
sv. Jána Krstiteľa, záv. spomienka

/biela/

Antifóny: každodenné. Tropar: Za
plesala neplodná Alžbeta. Sláva. Kon- 
dák: Radosťou prekypuje. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: Pane, ukáž 
mi cestu. 1 Jn 3,16-18; Nemilujme len 
slovom a jazykom, ale skutkom a 
pravdou. Lk 1,5-14; Neboj sa, Zacha-

riáš. Spev na prij: Čím sa odvďačím 
Pánovi.

24. september, 16 nedeľa po ZSD, 
Tekla, prvomučenica /biela/

Hlas 7., ev. na utiemi 5. Antifóny: 
nedeľné. Tropar: Svojím krížom. Slá
va, kondák: Smrť už nebude. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: Pán dá silu.
2 Sol 1,11-12.2,1-2: Nedajte sa hneď 
vyniesť z rovnováhy. Lk 13,22-27: 
Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Spev 
na prij: Chváľte Pána.

Týždeň po 16. nedeli po ZSD

25. september, pondelok, 
Eufrozínia, úctyhodná

Menlivé časti z pondelka alebo o úc
tyhodnej. 1 Kor 1,1-9: On vás bude 
posilňovať až do konca. M k 4,21-25:

Dávajte pozor na to, čo počúvate.

26. september, utorok, Ján, 
apoštol a evanjelista, 
záv. spomienka /biela/

Antifóny: každodenné. Tropar: Svä
tý apoštol. Sláva, kondák: Svätý apoš
tol. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Po celej zemi. 1 Jn 4,12-19; V láske 
niet strachu. Jn 19,25-27; 21,24-25; 
To je  ten učeník, ktorý o týchto ve
ciach vydáva svedectvo a toto napísal. 
Spev na prij: Po celej zemi.

27. september, streda, Kalistrát,
a spoločníci, mučeníci

M enlivé časti zo stredy alebo o m u
čeníkoch /červená/. 1 K or 3,1-9: Ja 
som sadil, Apollo polieval, ale vzrast 
dal Boh. M k 5,25-34: Bola tam aj istá 
žena, ktorá mala dvanásť rokov krvo- 
tok.

28. september, štvrtok, Charíton,
vyznávač, záv. spomienka /biela/
Antifóny: každodenné. Tropar: Cti

hodný otec Chariton. Sláva, kondák: 
Naplnený božou múdrosťou. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: Obdivu
hodný je  Boh. Hebr 10,32-36; Netraťte 
dôveru, čaká ju  veľká odmena. Mt 
10,32-33. 37-39; Kto stratí svoj život 
pre mňa, nájde ho. Spev na prij: Vez
mem kalich spásy.

29. septem ber, piatok, 
Cyriak, úctyhodný

M enlivé časti z piatku ale
bo o úctyhodnom  /biela/. 1 
Kor 3,18-23: Múdrosť tohto 
sveta je  pred Bohom bláz
novstvom. M k 6,7-13: Oni 
šli a hlásali, že treba robiť po
kánie.

30. septem ber, sobota, 
Gregor arménsky, 
biskup a mučeník

M enlivé časti zo soboty 
/biela/ alebo o biskupovi mu
čeníkovi /červená/. 1 Kor 
4,5-8: Niet nad to, čo je  napí
sané. M k 6,30-44: A tých, čo 
jedli chleby, bolo 5000 m u
žov.

1. október, Sedemnásta 
nedeľa po ZSD, Ochrana 

presv. Bohorodičky

Radový hlas je  8., ev. na utiem i je  6. 
Antifóny: nedeľné. Tropare: Z výšin ne
bies. Dnešný deň, Bohorodička. Sláva, 
kondák: Keď si vstal z mŕtvych. I te
raz. Kondák: Dnes Panna. Prokimen: 
Velebí duša moja. 1 Sol 4,1-5: Viete, 
aké príkazy sm e vám  dali z moci Pána 
Ježiša. 1 Pet 1,22-25; Pánovo slovo 
trvá na veky. Jn 6,60-69: Ježiš od po
čiatku vedel, ktorí neveria a kto ho 
zradí. Lk 2,41-52; Nazdávali sa, že je  
v sprievode. Namiesto Dôstojné je: 
Zvelebuj. Spev na prij: Chváľte Pána. 
Vezmem kalich spásy.

o. M gr. Vojtech BOHÁČ
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Na adrese:

Redakcia Blahovistnika 
Monastier sv. Bažila Velkého 
Vajanského 31
08001 PREŠOV, SLOVENSKO 

mesačník

BLAHOVISTNIK
časopis priateľov baziUánov

V tomto mesačníku od 1. septembra 
1995 nastali velké redakčné zmeny, 
preto sa stal jeho charakteristikou tento 
slogan:

Nová redakcia, 
nový štý l písania, 
nová nádej, 
nová kvalita

FANTASTICKÁ PONUKA

Pri objednaní alebo kúpe piatich výtlač
kov z horeuvedenej publikácie naraz, 
redakcia poskytuje DAR - šiesty výtla
čok zdarma!

Ponúkam svoje práce: vysávanie a 
tepovanie kobercov vo farských budo
vách a chrámoch a v súkromných 
priestoroch podľa dohody na termíne.

Záujemcovia sa môžu kontaktovať 
buď písomne alebo telefonicky na 
uvedenú adresu:

Ivan Hritz 
Prostejovská 95 
08001 Prešov 

tel. a fax 091-431 69 
Na pracovisko sa dostávam svojím 

vlastným dopravným prostriedkom.

Chcete pomôcť Slovenskej 
katolíckej charite? 

Organizácie, dôchodcovia, 
nezamestnaní!

Využite služieb novej umývarky áut 
a práčovne za výhodných podmie

nok a skorých dodacích lehôt. Pomô
žete sebe i nám.

Adresa:
Slovenská katolícka charita 

Prešovskej diecézy 
Jarková 79 

(vedľa Ukrajinského divadla 
A. Duchnoviča)

Prešov 
č. t. 091/723 709

lU
G ré c k o k a to líc k y
dvo jtýžd en n ík

0 8 0 0 1  P R E Š O V  
t e l . : 0 9 1 / 7 2 3 7 8 3

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

KYM VAS NEZASTIHNE TMA
"Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás 

nezastihla tma" (Jn 12, 34-36). Človek 
si navykol na šero prízemného priesto
ru. Stále prižmuruje oči v domnení, že 
mu jeho svetlo a jeho chápanie úplne 
postačuje. Tápa vo svojom temnom prie
store a sám seba presviedča, že iných 
svetiel a iných priestorov vôbec niet.

Niekedy prichádzajú chvíle, v ktorých 
sa mu zdá, že by takto žiť nemal, že ho 
očakáva zlý koniec osudu, že ťarchu 
temného provizória už neunesie. Oby
čajne toto precitnutie prichádza nesko
ro, lebo dlhodobou tmou mu už oči pre 
Kristovo svetlo takmer oslepli, ani už 
nemá dostatok vôle k potrebnej náma
he prispôsobiť sa čistému svetlu.

Človek je však stvorený, aby žil vo 
svetle. Aby sa rozvíjal a bol šťastný vo 
svetle slnka, vo svetle myslenia, vo 
svetle Božieho ducha.

Môže ale stratiťzrak - a tým aj slnečné 
svetlo. Môže stratiť rozum - a tým aj

svetlo myslenia. Môže stratiť i druhé - 
ale aký je to potom život?

Človek môže stratiť vieru v Kristovo 
slovo - ale aký je to potom život? Je to 
život ponorený v hustej, nepreniknuteľ
nej tme.

"Svetlo prišlo na svet, no ľudia milo
vali tmu". Tá láska ku tme sa v človeku 
zdá neraz neprekonateľná. Kristus, 
ktorý pozná všetky tajomstvá vesmíru 
a človeka - vie, že jeho svetlo nie je 
menej dôležite ako svetlo slnka a 
svetlo rozumu. Pravdu, že Kristus je 
svetlo sveta, nezoslabuje ani skutoč
nosť, že ho možno zanedbať, ignoro
vať, premeškať.

"Kráčajte, kým je svetlo, aby vás ne
zastihla tma". Tma, v ktorej sa nedá 
orientovať, do ktorej už nijaké svetlo 
nikdy neprenikne.

Ďakujme Bohu za Kristovo svetlo a 
vystavme jeho prúdeniu naše srdcia.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

V

Ďakujeme a prosíme o Pomoc
V roku 1994 sme ďakovali tým veriacim a čitateľom nášho časopisu Slovo, ktorí 

podľa svojich možností štedro prispeli pre zámer gréckokatolíkov v Poprade - 
vybudovať v tejto farnosti chrám Boží.

Popri predchádzajúcich dobrodincoch sa od októbra 1994 stali zakladateľmi 
budúceho chrámu v Poprade:

MUDr. Mikuláš Podhájecký, Poprad 10 000,- Sk,rod. Valigová, Tatranská 
Kotlina 10 000,-, JUDr. Alžbeta Podhorská, Poprad 10 000,-, Gréckokat. far. úrad 
Vyškovce 10 100,-, Ľudovít Hančár s manželkou, Belža 10 000,-, rod. Jasenčá- 
ková, Ľubica 10 000,- Bohuznáma, Poprad 20 000,-, rod. Seckova, Marianka 
10 000,-, Baliarne obchodu, š. p., Poprad 40 000,-

Okrem týchto zakladateľov a našich farníkov, ktorí neustále obetujú na tento cieľ 
prostriedky, chceme vyjadriť svoju povďačnosť aj veriacim z iných miest, ktorí na nás 
pamätali, a to: Bohuznámy - Telgárt 900,-Sk, Róbert Jevín - Vranov n/T. 300,-Sk, 
Alžbeta Holindová - Korojmľa 150,-Sk, Michal Sedlák - Svit 1 000,-Sk, Juraj Tutko
- Koromľa 500,-Sk, Juraj Secko - Marianka 1 000,-Sk, Rím. kat. far. úrad Spišská 
Belá 9 000,-Sk, rod. Jasenčáková - Ľubica 1 000,-Sk, Gréckokat. far. úrad 
Stropkov 1 000,-Sk, Mária Tužáková - Osturňa 200,-Sk, Mikuláš Kasarda - 
Sečovce 500,-Sk, Anna Frajkorová - ZbehňQv 100,-Sk, Adam Kruk - Ľubica
1 000,-Sk, Tomáš Šarišský - Lipany 500,-Sk, Simom Dučák - Vrbov 1 000,-Sk, 
Andrej Vasičák st. - Osturňa 200,-Sk, Jeleňáková a Stempáková - Kežmarok 
500,-Šk, Gréckokat. far. úrad Košice - Terasa 500,-Sk, Pavoi Uličný - Spišská 
Belá 8 500,-Sk, Eiena HalVová st. a ml. - Petkovce 200,-Sk, Anna Kapráľová - 
Ľubica 100,-Sk, Bohuznáma - Michalovce 3000,-Sk, Ľubomír Porhinčák - Brati
s lava 1000,-Sk, Mária Hatalová - K ežm arok 500,-Sk, Peter Sivanič - Svit
1 500,-Sk, Anna Marinčinová - M. Lipnik 100,-Sk, Mária V^siliková - M. Lipnik 
100,-Sk, Gréckokat. far. úrad Litmanová 7 000,-Sk, Mária Zegová - Vranov n/T. 
100,-Sk, Mária Kovaľaková - Stará Ľubovňa 100,-Sk, Mária Stefaniaková - M. 
Lipnik 100,-Sk, Irena Juričková - Ľubica 500,-Sk, Anna Matoušková - Tatran. 
Lomnica 1 000,-Sk, Mária Kriľová - Bratislava 300,-Sk, Anton Lichvár - V. Slavkov 
100,-Sk, Andrej a Mpria Kujänirakoví - Kežmarok 1 000,-Sk, Tatiana Korbeľová
- Bratislava 200,-Sk, Štefan Curma - Michalovce 100,-Sk, Anna Dučáková - Vrbov 
500,-Sk, fy KOVOSPOL - Kežmarok 5 000,-Sk, Andrej Vaško - Bratislava 100,-Sk, 
Bohuznáma - Svit 300,-Sk, Jozef Hromjak - Ružomberok 1 600,-Sk, Eva Repčá- 
koyá - Ľubica 300,-Sk, Vladimír Kempch - Spišská Belá 300,-Sk.

Ďalších dobrodincov uvedieme v nasledujúcom čísle nášho časopisu.
Všetkým doterajším zakladateľom a dobrodincom z iných farností biskupstva, ako 

aj popradským veriacim touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie a zároveň 
prosíme aj ďalších o ich priazeň a pomoc pri realizácii výstavby nášho chrámu 
Božieho. Všetci duchovní otcovia nášho biskupstva v r. 1994 dostali cestou svojich 
okresných dekanov poštové poukážky k tejto spolupráci.

Veríme, že sa nájdu aj štedrí sponzori z radov podnikateľov, ale aj zakladatelia, 
ktorých mená budú zapísané u Boha, ale aj zvečnené v tomto Božom príbytku.

Svoje ďalšie dary na túto výstavbu zasielajte na poštovej poukážke - vzor A 
na adresu: Gréckokatolícky farský úrad

Nám sv. Egídia 30 
058 01 POPRAD
číslo účtu: VÚB Poprad 26730 - 562/0200

Zahraniční dobrodinci môžu zasielať svoje dary na devízové konto nášho 
farského úradu: číslo účtu: VÚB Poprad 34833 -1484151 - 562

S vďakou o. Gabriel Székely a vďační gréckokatolícki veriaci Popradu


