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Všetko je tiché.
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Stromy zobliekajú peleríny.
Vytreté miesta, prázdne steny
sa napĺňajú žitím.
Refrény piesne
Večnaja im pamjať.
Stekajú stromy,
Náš záber je z diakonskej vysviacky v Maťovciach

drevené sviece.
Modlia sa holé knôty.
Telo sa stalo slovom.
Večnaja im pamjať.
Všetko je šité do rozmerov,
kdeže sú detské šaty!
Zohol sa veľký k najmenšiemu,
v úchvate sa spoznali.
Večnaja im pamjať.
Staroba sa vracia k detstvu
a hrob sa vracia ku kolíske.
I neznáme hviezdy sú celkom blízke,
ó, veľmi blízke.
Večnaja im pamjať.
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PUTV STRÁŽSKOM
V piatok, 15. septem bra t.r. na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie v Strážskom
uskutočnili púť veriacich k sv.krížu pod Krivoštiankou.
Sprievod, ktorý viedol správca rím.-kat.
farnosti o. Štefan Bielak, sa zastavil v krivoštianskom kostolíku sv. Jána Nepomuckého, kde sa k nemu pridali ďalší veriaci

obidvoch obradov tejto mestskej časti. Po
modlitbe prvej desiatky bolestného ružen
ca sa vydali na trištvrtehodlnovú púť ku
krížu, kde v modlitbe pokračovali. Po prí
hovore duchovného otca zaspievali ma
riánske piesne.
Mnohí účastníci púte zotrvali na tomto
mieste až do večerných hodín.
Na snímke časť účastníkov spomínanej
púte.
T e x t a sním k a Ján P O P R ÍK
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( Dokončenie z minulého č ís la )

Modlitba je prístavom pre zmietajúcich sa
v búrke, pre zmietajúcich sa vo vlnách je
mólom, je steblom pre bezmocných, pokla
dom úbohých, pevnosťou bohatých, hojiteľkou chorôb, strážkyňou zdravia.
Modlitba zachováva neporušené naše dob
rá a rýchlo odstraňuje zlo, ak nás prepadne
pokušenie, l’ahko ho odháňa. Ak nás postih
ne strata majetku alebo niečo iné, čo spôso
buje utrpenie našej duše, toto všetko
modlitba premáha. Modlitba zaháňa každé
utrpenie, prináša duši pokoj, uspôsobuje vô
ľu, je matkou lásky.
Kto sa môže usilovne modliť, ten i keby
bol zo všetkých najúbohejší, stáva sa zo
všetkých najbohatší. Naopak, kto sa necvičí
v modlitbe, ten ak by i sedel na samom
cisárskom tróne, je najúbohejší zo všetkých.
Nebol Achab král’om, ktorý mal úžasné
množstvo zlata a striebra? Ale pretože sa
nemodlil, hľadal Eliáša, človeka, ktorý ne
mal vlastný dom ani odev, ktorý mal iba
jedinú milosť. Čo je to - povedz mi, ty, ktorý

máš tolko pokladov, a hľadáš toho, ktorý
nemá nič?! - Áno, - odpovedá, - ale aký mám
osoh z pokladov, keď on uzavrel nebo a tak
urobil pre nás všetko nepotrebným? - Vidíš,
ako bol Eliáš bohatší než Achab? Len čo
povedal slovo, kráľ upadol do velkej biedy s
celým svojím vojskom. Je to nepochopiteľ
né: Človek, ktorý nemá ani odev, uzavrel
nebo! A preto uzavrel nebo, lebo nemal
odev. Tu nevlastnil nič, a preto mal veľkú
silu: len otvoril ústa a zviedol z nebies množ
stvo dobra. O, pery, ktoré máte pramene
pramene dažďov! O, jazyk, ktorý vylievaš
rieky dažďov! Ó, hlas, ktorý privádzaš ne
spočetné blahá! Hlaďme stále na tohto úbo
hého, ale súčasne bohatého práve preto, že
bol biedny a budeme stále prehliadať prítom
né a priať si budúce. Veď týmto spôsobom
získame všetko - terajšie i budúce dobrá. Tie
nech sú dané nám všetkým pre lásku nášho
Pána Ježiša Krista, s ktorým buď Otcovi so
Svätým Duchom sláva i teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
Pripravili baziliáni

Trpí niekto z vás ? Nech sa modlí. Je niekto veselý ? Nech spieva žalmy.
Jak 5,13
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Prišiel si nás zničiť?
Viem kto si: Boží Svätý.
Tento výkrik zlým duchom posad
nutého človeka v kafamaumskej sy
nagóge nie je ojedinelý vo Svätom
písme. Spomína ho sv. M arek aj u
posadnutého v Geraze, ktorý keď uvi
del Ježiša, poklonil sa pred ním a veľ
kým hlasom skríkol: "Čo ťa do mňa,
Ježiš, syn Najvyššieho B o h a?!" (por.
Mk 5,7), alebo opäť sv. M arek hovorí:
"Ešte aj nečistí duchovia, keďho zba
dali, padali pred ním a kričali: "Ty si
Boží Syn" (M k 3,11). Tento výkrik
mal teda svoje reprízy v rôznych situ
áciách a na rôznych miestach, nevyní
majúc ani posvätné miesto synagógy a
to nielen za čias Ježišových, ale má
svoje reprízy až podnes, keď Satan,
ten otec lži, tvrdo útočí a kričí proti
tým, ktorí dostali od Krista moc nad
zlými duchmi a ktorí odhaľujú jeho
deštrukčnú úlohu v ľudských deji
nách.
Ak však chcem e lepšie poznať jeho
prejavy a jeh o aktivity v súčasnom
svete, dobre bude, ak si urobíme as
poň krátky poučný prierez o pôvode a
pôsobení zlého ducha a o rôznych
predstavách o ňom.
Keď vychádzame z prvého článku
vyznania viery - "V erím v jedného
Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa
neba i zeme, sveta viditelňého i nevi
diteľného,"tak k tomu svetu neviditeľ
nému patria anjeli ako rozumné a
slobodné netelesné bytosti, z ktorých
jedna časť sa vzoprela Bohu s výro
kom: "Non serviam - nebudem slú
žiť". A tak sa Satan ujíma svojej
funkcie pokušiteľa. Začína v raji u
prvých rodičov, neobchádza v poku
šení ani Krista, sprevádza v úlohe po
kušiteľa celé ľudstvo jeho dejinami až
podnes a predstavuje svojimi aktivita
mi akýsi odpor prostredia, ručiaceho
leva obchádzajúceho a hľadajúceho,
koho by mohol zožrať, v ktorom sa
má človek v triezvosti a bdelosti
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Mk 1,24

osvedčiť a vzoprieť sa mu pevnou vie
rou (por. 1 Pt 5,8).
Tento neustály zápas medzi dob
rom a zlom líči aj sv. Ján vo svojom
zjavení, keď hovorí: "Na nebi sa str
hol boj. M ichal a jeh o anjeli bojovali
proti drakovi. Bojoval drak i jeh o an
je li, ale neobstáli a už nebolo pre nich
m iesto v nebi. A veflcý drak, ten starý
had, ktorý sa volá diabol a Satan, čo
zvádzal celý svet, bol zvrhnutý. Zvrh
nutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí
jeh o anjeli" (Zj 12, 7-8).
O zlom duchu, resp. o démonoch
bolo v starých i súčasných ľudských
kultúrach i náboženstvách mnoho
rôznych predstáv. Starý Orient dával
osobnú podobu mnohým temným si
lám, ktoré svojim i prejavmi zla útočia
na človeka a ničia ho. Pohanské náro
dy boli v stálom pokušení zlých du
chov zbožťovať a prinášať im na
zmierenie kultové obety, medzi kto
rými nechýbali ani obety ľudské. T o
muto pokušeniu podľahol aj Izrael a
tak sa stal svet démonov svetom súpe
renia s Bohom. Staršie predstavy v
starozákonnom židovstve boli cha
rakteristické tým, že boli síce založe
né na pevnom presvedčení o
existencii a činnosti zlých duchov, ale
že sú to padlí anjeli ako spoluvinníci
a pomocníci Satana, to sa objavilo až
v názoroch neskoršieho židovstva. V
každom prípade sa na démonov hľa
delo ako na nečistých duchov, ktorí sa
vyznačujú pýchou a závisťou. Trápia
človeka a snažia sa ho vtiahnuť do zla.
Vtedy sa človek obracia o pomoc na
Boha a jeh o pomocníkov - anjelov v
b oji proti Satanovi. (Sv. Michalovi
archanjelovi je aj u nás zasvätených
mnoho chrámov a jeho sviatok vo vý
chodnom obrade slávime 8. novembra).
Rozhodujúci zápas so Satanom, v
ktorom ide vlastne o spásu človeka,
zohral Ježiš. On osobne zaútočil na
Satana a zvíťazil nad ním, keď po
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slávnostnom vstupe do Jeruzalema
sám povedal: "Teraz je súd nad týmto
svetom, teraz bude knieža tohoto sve
ta vyhodené von. A ja , až budem
vyzdvihnutý od zeme, všetkých pri
tiahnem k sebe" (Jn 12,31). Tu sa
splnilo to, čo Boh povedal hadovi po
páde prvých rodičov v raji: "Nepria
teľstvo ustanovujem medzi tebou a
ženou, medzi tvojím potomstvom a
je j potomstvom, ono ti rozšliape hla
vu a ty mu zraníš pätu" (G en 3,15).
Ježiš počas celej svojej m isie verej
ného účinkovania jasn e dokázal, že
má absolútnu m oc nad zlým duchom,
že ho ovláda a má m oc ho z kohokoľ
vek vyhnať, aby oslobodil človeka
spod jeh o m oci a vplyvu. Potvrdzuje
to napr. správa sv. Lukáša: "Práve v
tú hodinu uzdravil mnohých od nedu
hov, chorôb a od zlých duchov a mno
hým slepým daroval zrak" (L k 7,21),
alebo správa sv. Matúša: "K eď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých po
sadnutých zlými duchmi a on slovom
vyháňal duchov a uzdravoval všet
kých chorých..." (M t 8,16). T ieto dô
kazy Ježišovej božej m oci sa síce
farizeji snažili prekrútiť, že to robí
m ocou Belzebuba, kniežaťa zlých du
chov (Mt 12,24), ba dokonca je h o sa
mého obvinili, že je posadnutý zlým
duchom (por. Jn 8, 48,52). A le iró
niou zostáva fakt, že práve zlí ducho
via spoznali Ježiša ako toho, ktorý má
nad nimi absolútnu m oc, keď ho vo
svojich výkrikoch nazvali "B ožím
Synom " (M k 3,11), "Synom najvyš
šieho Boha" (M k 5,7).
Túto moc nad nečistým i duchmi
dal Ježiš aj svojim apoštolom (por.
Mt 10,1), ktorí sa po návrate z prvých
samostatných m isijných ciest Ježišo 
vi s radosťou chválili: "Pane, aj zlí
duchovia sa nám poddávajú v tvojom
m ene" (L k 10,17).
Z tohoto môžeme teda uzavrieť, že
prítomnosť zlého ducha v ľudských
dejinách, a najmä jeh o účinkovanie
cez svoje reálne m éd iáje realitou, o
ktorej pochybovať by bolo z našej
strany vetmi nerozumné. Zlému du
chu sa najviac darí tam, kde sa popie
ra nielen jeho existencia, ale aj

Viera DONOVALOVÁ - KLENKOVÁ
Kráčame k cintorínu...
Jesenný súmrak chladí
úryvky spomienok.
Plápolá plamienok
z rozhľadne bledých sviec.
Nad hrobom zosnulých
je márna každá vec.
Vlnia sa, vlnia vlny hrobov...
Pred krížom nášho Pána
smútočný zástup svoje prosby
zoskupuje sťa priania.

A

Vytkáva zo sĺz, modlitieb a zo slov
najkrajšie kvety prosbami:
ruže "raduj sa"
drahokamy skutkov.
Vyznáva svoje "Verírny".
Platia sa účty.
Odpúšťajtí dlhy.
Odratúva ich každý padlý list,
aby raz človek - večné dieťa
predsa len mohol ku Otcovi prísť.
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existencia toho, ktorý má nad ním
moc a ktorý jedinečne môže človeku
pomôcť dostať sa spod jeh o moci.
Prenesme sa teraz do našich dní, do
našich konkrétnych životných situácií
a skúsme spoznávať nebezpečenstvá,
do ktorých zlý duch dnes vťahuje ľudí.
Ľudia posadnutí zlým duchom neboli
len za čias Ježišových. Aj dnes máme
a spoznávame medzi sebou ľudí po
sadnutých demoniou moci, demoniou
peňazí a bohatstva, demoniou slávy a
kariéry, demoniou sexu a "hevimetalovej" muziky, demoniou alkoholu a
drog, demoniou násilia a terorizmu,
demoniou vraždenia nenarodených
detí a eutanáziou. Zlý duch je totiž
inteligentný, ale prefíkaný a zákerný,
ba dokonca sa usiluje ľstivým spôso
bom napodobňovať Boha ako "Božia
opica". T ak totiž zlého ducha nazýva
sv. Augustín. Dobýja sa všade, nevy
nímajúc ani posvätné miesta a inštitú
cie cirkvi. A j svätci museli s ním
tvrdo zápasiť (Sv. Ján Vianey z Arsu).
Preto je naivná predstava o zlom
duchu ako o čertovi s rožkami, chvos
tom a kopýtkami. Taký skutočne nee
xistuje a nie je pre nás nebezpečný. V
takého zlého ducha neveria ani satanisti, ktorí sa ako sekta objavujú aj v
našej spoločnosti a ktorí sa namiesto
Bohu klaňajú Satanovi a jem u slúžia.
Tento, ako aj iné rozkladné kulty sú
podobné tým pohanským kultom,
ktoré zbožťovali zlých duchov a pri
nášali im svoje obety. A my dnes vie
m e, že sú to aj kultové vraždy a
samovraždy. (Nedávna kultová hro
madná vražda vo Švajčiarsku!)
Položm e si na záver otázku. Môže
byť v ľudskej duši duchovné vákuum
alebo nejaké neutrálne prostredie?
Zaiste nie. Vždy sa musíme slobodne
rozhodovať. Buď dáme priestor v svo
jo m srdci Kristovmu duchu, Božej
láske, alebo zlému duchu a tak potom
jeh o zlobe a nenávisti. Ježiš nás preto
varuje, keďhovorí: "K eďnečistý duch
vyjde z človeka, blúdi po vyschnu
tých m iestach a hľadá odpočinok. Ale
keď nenájde, povie si: Vrátim sa do
svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď
ta príde, nájde ho vymetený a vyzdo
bený. Tu odíde, vezme sedem iných
duchov, horších ako je sám, vojdú
dnu a usídlia sa tam. A stav človeka je
nakoniec horší, ako bol predtým (Lk
1 1 ,2 4 -2 6 ).
K eď Kristus vyženie z nás zlého du
cha vo sviatosti zmierenia, nenechajme
svoje srdce vymetené, vyzdobené a zá
roveň prázdne, ale dajme natrvalo usíd
liť sa v ňom Kristovi, ktorý nás jediný
je schopný urobiť skutočne šťastnými
vykúpenými deťmi. V opačnom prípa
de to aj s nami môže skončiť iba tak,
ako to popisuje vyššie citovaný úryvok
Svätého písma a potom by sa tiež lähko
mohlo stať, že takto posadnutí zlými
duchmi by sm e aj my raz mohli vykrík
nuť: "Č o ťa do nás, Ježiš Nazaretský?"
Prosme Boha a jeho velkého pomoc
níka sv. Michala archanjela, aby sa tak
nikdy nestalo.
o. RNDr. Jo zef V O SK Á R
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IV. ročník festivalu gréckokatolíckych mládežníckych zborov SEČOVCE ’95

G R É C K O K A T O L ÍC K A M L Á D E Ž
V E ĽK Á N Á D E J E>E>E C IR K E V
Skvelá, nezabudnuteľná
atmosféra, pôsobivé a v y 
rovnané spevácke výkony
mladých interprétov, výbor
ná organizácia sečovskej
farnosti, veľa úsmevov, nie
malé prekvapenie a zaují
mavé vyvrcholenie p o d u 
jatia, to sú sym ptóm y príznaky tohtoročného fes
tivalu, na ktorom sa pred
stavilo vyše 300 mladých
gréckokatolíkov z celej
prešovskej diecézy. Z vo
nivé struny gitár a kláves
pre oslavu Boha, najkrajší
však nástroj - ľudský hlas,
už niekoľko rokov rozo
chvievajú srdcia predo
všetkým mladých ľudí.
Piesne, ktorými nie málo
potešujú aj staršiu generáciu, sú vý
plodom ich zážitku z m odlitebného
stretnutia sa s Bohom. Hlboké du 
chovné texty ponúkajú zam yslenie,
často i obrátenie. Ľúbivé m elódie v
súzvuku príjem nej atm o sféry na
Zemplíne zrodili nové "tancujúce"
srdcia pre Boha. N echýbala in š p i
rácia, duchovné zážitky ani občer
stvenie.
Tohtoročný festival v Sečovciach
bol dobrým svedectvom velkej ná
deje mladých gréckokatolíkov pre
túto Cirkev. Chlapci a dievčatá od
tých najmenších až po tých, čo sú už
súci pre vážne životné rozhodnutia,
nedali sa v spievaní zastaviť. Tak
mer nezdolateľný m aratón účasti 20
speváckych zborov dal najviac za
brať organizátorom "ešte šťastie, že
neprišli všetky prihlásené zbory"
(cca 23). Aj tak už ceny pre časovú
tieseň poslali "takm er poštou".

sa dnu, volal na Animu, ale
nikde ju nevidel, až ke ď sa
priblížil ku kuchyni, počul z
m iestnosti nádherný spev.
K e ď otvoril dvere, zistil, že to
spieva jeho manželka, ona v
tej chvíli prestala spievať. Jej
spev sa mu zapáčil a popro
sil Animu, aby zaspievala
ešte raz, ona však odvetila,
že nemôže. On sa je j spýtal,
že prečo. A Anima odvetila:
"lebo spievam pieseň, ktorej
ty nerozumieš".

správca farnosti Sečovce o. Peter Sabol a ďalší prítomní kňazi.
Z príhovoru biskupského vikára mla
dým gréckokatolíkom počas sv. litur
gie v Chráme sv. Cyrila a Metoda v
Sečovciach
"Animus a Anima". Animus - duch,
Anima - duša, spolu prežívali pekný
harmonický život. Postupom času však
Animus, keďže m al veľmi dôležité za 
mestnanie, nem al toľko času, ako pred
tým, venovať sa svojej milovanej
Anime, a tak Anima ostávala často do
ma sama. Keď mu to vyčítala, odvetil
jej, že má veľmi veľa pracovných povin
ností. A tak to došlo až tak ďaleko, že
pom aly Anima a Animus prestali m edzi
sebou komunikovať. Animus sa stále
ponáhľal a nemal čas na Animu. Raz,
ke ď takto vybehol z domu, po chvíli zis
til, že si zabudol doma vreckovku. Vrátil

Často v takomto vzťahu
je aj náš duch s našou du
šou. Duch sa túla po svete,
duša je doma, spieva pie
seň pre Boha. Nebude si
rozumieť duch s našou du
šou dovtedy, pokiaľ nebu
deme mať záujem o blížnych, o Boha.
V najhlbšej duši, kde sme každý se
bou samým, tam ťa čaká Boh.
Po svätej liturgii úvodnou piesňou,
Dnešný deň nám dal Pán, ktorú za
spieval hostiteľský zbor, začal IV. roč
ník festivalu ’95.
Ako prví vystúpili mladí z Humenného. Spevom, slovom i pohybovým vy
jadrením
svojím
evanjelizačným
pásmom významne oslovili prítom
ných. V ňom vyjadrili tieto dôležité
pravdy :-Boh ťa teraz miluje, - necítiš
to, pretože si hriešny - čo mám robiť Ježiš ťa už spasil - aké mám z toho
východisko - uver, obráť sa - vymeň
svoj chorý život za nový život od
Pána - čo potom - popros o dary
Svätého Ducha a zotrvávaj v spolo(Pokračovanie na 5. s tr.)

Poďme však po poriadku. Po pred
chádzajúcich ročníkoch v Košiciach
v roku 1992, v Prešove v roku 1993,
v Bardejove v roku 1994, bol festival
po prvýkrát súťažným podujatím.
Zároveň to bolo vôbec prvé súťažné
podujatie katolíckych speváckych
zborov na Slovensku. Festival vý
borne zapadol do osláv 740 rokov
prvej písomnej zm ienky m esta Se
čovce.
V "Stánku stretnutia" v Chrám e sv.
Cyrila a Metoda, tohtoročný "fest..."
začal slávnostnou svätou liturgiou,
ktorú celebroval biskupský vikár o.
Peter Rusnák, koncelebrovali trebi
šovský dekan o. Dušan Seman, pre
šovský dekan o. M ichal Z orvan,

Radostná atm osféra bola sprievodným znakom festivalu v Sečovciach
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čenstve kresťanov. Odmenou pre
Humenčanov bol dlhotrvajúci po
tlesk. Veríme, že ich slovo padlo do
úrodnej pôdy mladých sŕdc.
Slnko už bolo poriadne "nízko",
keď konferencieri ohlásili prvý sú
ťažný spevácky zbor. Dvoma až tro
ma piesňami zbory prezentovali a
vyjadrili svoj vrúcny vzťah k Bohu a
Ježišovi, Matke Panne Márii. Ešte
pred prestávkou si veľké sympatie
divákov získal detský spevácky zbor
Dominik z Rakovca nad Ondavou.
Najmä však malé sólistky talentova
ná sedemročná Zuzka Bakajsová a
desaťročná Anička Bereková. Dlho
trvajúce potlesky dostali za svoje vy 
stúpenie aj ďalšie zbory. O dborná
porota v zložení Ing. Ivan Tirpák, dir.
Zboru sv. Cyrila a Moda v Košiciach
Štefan Marinčák a za účasti našej
redakcie z pôvodných zamýšľaných
dvoch cien udelila tri ceny. Autorskú
cenu dostali Slavomír Stem pák z
Humenného a Štefan Paločko (bo
hoslovec) z Popradu za pieseň Blú
diš v tme. Zvláštnu
cenu
za
umelecký prednes obdržala Jar
mila Praščáková z Vojčíc.
Hlavnú cenu poroty prekvapujú
co, ale zaslúžene získal zbor z Miľpoša
z prešovského
dekanátu.
Divácku cenu sympatií si do Rakov
ca nad Ondavou odniesol detský
spevácky zbor Dominik. Okrem
týchto cien porota vyzdvihla spevác
ke umenie aj ďalších speváckych
zborov, ako mládežnícky zbor z llutiny, Košíc, Prešova a ďalších.
IV. ročník festivalu gréckokatolíc
kych mládež- níckych zborov mal
dobrú úroveň. Potvrdil, že o takéto
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(Pokračovanie zo 4.

Víťazný zbor Slniečko z Miľpoša, prešovský dekanát

stretnutia má naša mládež velký záu
Hudobné vyd a vateľstvo a naklada
jem. Na otázku, prečo bol festival sú
teľstvo RO SA - S lovakia so sídlom
ťažný, organizátori redakcia Slovo a
v Trnave tu pre d sta vila vyše sto
gréckokatolícky farský úrad v Se
titu lo v z, dom ácej a zahraničnej
čovciach dali účastníkom odpoveď vo
tvorby. Účastníci sa v podvečer
forme cien dobrej náboženskej knihy,
rozišli s prianím stre tn u tia o rok v
Hum ennom .
-rktoré sponzorovali košické firmy Reg io n in v e s t, Reg io n fo n d ,C a s s o viainvest.
Záro
Zbory zúčastnené na festivale v Sečovciach
veň festival tým,
• Zbor pri Chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodič
že bol súťažným,
ky z Humenného
získal na prestíž• Zbor sv. Jána Neumana zo Starej Ľubovne, ved.
nosti.Zaujím avos zboru: Mária Bartková a Marcela Lichváriková (20 čle
ťou festivalu v Se
nov)
čovciach ’95 bola
• Zbor pri Chráme sv. Paraskievy zo Svidníka, vedúca
doteraz unikátna
zboru: Janka Patríková (40)
predajná výstava
• Zbor pri Chráme Najsvätejšej Eucharistie z Vranova,
duchovných piesní
vedúca zboru: Evka Vasilenková (40)
na kazetách MC.

Divácku cenu sym p atií získal detský spevácky zbor Dominik z Ra
kovca n ad Ondavou

• Zbor Božského Srdca z Vojčíc, vedúce zboru: Jana
Kandráková, Jozefína Fedorová (23)
• Zbor Slniečko z Miľpoša, M. Hrabčáková (10)
• Zbor pri chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky zo
Sobranec, vedúca zboru: Gabika Petrová (20)
• Zbor pri chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky z
Rakovca nad Ondavou (15)
• Zbor sv. Alfonza zo Stropkova, ved. zboru: Slávka
Palková (20)
• Zbor Matky Jednoty z Ľutiny, ved. zboru: Helena
Geregová (15)
• Zbor pri Chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodič
ky z Kuzmíc
• Zbor Marianka z Kružlova, vedúca zboru Mária Steranková (25)
• Skupina bohoslovcov z Prešova, ved. zboru Peter
Milenký (6)
• Zbor Dominik z Rakovca nad Ondavou (22)
• Zbor pri Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky z
Lekároviec (15)
• Zbor Máriine kvietky zo Stankoviec, vedúca zboru
Mária Hvozdíková (10)
• Zbor pri Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky z
Košíc (30)
• Zbor z Prešova - deti, ved. zboru: Sr. Antónia (20)
• Zbor Panny Márie O chrankyne z Prešova - mládež,
ved. zboru: Marika Trenčánová (30)
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6. november, si/. Pavol,
carihradský arcibiskup
Sv. Pavol pochádzal zo Solúna. Bol
kňazom a neskôr biskupom carih
radskej cirkvi. Na 1. nicejskom sne
me bránil správnu náuku o tom, že
Otec a Syn sú jednej podstaty. Zo
strany ariánov musel ísť do vyhnan
stva. Načas znova bol na biskup
skom stolci. Zomrel však vo
vyhnanstve v Kukusume v Kapadócii
roku 350.

7. november, Jerom a spoločníci
Dal ich umučiť arménsky miestodr
žiteľ Lysias v roku 290. Zomreli sťa
tím vo väzení a bolo ich 33.

8. november,
sv. Michal archanjel
Uctievame dnes sv. Michala ar
chanjela a jeho víťazstvo nad padlý
mi anjelmi. Meno Michal /Mi-cha-el/
znamená "Kto ako Boh?" Sväté pís
mo spomína ešte archanjelov Gab
riela a Rafaela..

9. november, sv. Onezifor
a Porfýr, mučeníci
Sv. Porfýr a Onezifor sú spomínaní
sv. Pavlom v jeho liste k Timotejovi.
Za vieru v Ježiša Krista ich palicovali
a potom priviazali ku koňom a vláčili,
až kým nezomreli.

10. november, sv. Erast, Olymp,
Rodion, mučeníci
Sv. Olymp a Rodion /úplné meno
znie Heródion/ boli spoločníkmi sv.
Petra v Ríme, kde ich dal sťať cisár
Nerón. Sv. Erast bol biskupom v Ko
rinte.

11. november, sv. Minas, Viktor
a Vincent, mučeníci;
sv. Teodor Studita
Sv. Minas bol vojak a pochádzal z
Egypta. V meste Kotuan sa verejne
hlásil k viere v Krista. Uväznili ho a
sťali v roku 304. Sv. Viktor trpel za
oddanosť Ježišovi Kristovi v Dama
sku. Bol sťatý okolo roku 160. Sv.
Vincent bol zo Španielska a bol dia
kon. Bol umučený upálením vo Va
lencii v roku 325. Telesné pozostatky
svätca sú v Ríme. Sv. Teodor Studita
sa narodil v Konštantinopole v roku
759. Bol kňaz a vstúpil do kláštora,
odkiaľ prešiel do iného, založeného
Studiusom. Verne sa držal správnej
náuky o úcte sv. obrazov. Pre svoj
kláštor zostavil pevný bohoslužobný
poriadok podľa predpisu - studitský
typikon. Zachovalo sa po ňom mno
ho stichýr, kánonov a trojpiesní. So
svojím bratom Jozefom Solúnskym
sa považujú za zostavovateľov pôs
tnej Triody. Zomrel v roku 826.

12. november, sv. Jozafát
Polocký, biskup a mučeník
Sv. Jozafát sa narodil vo Vladimíro
ve. Stal sa rehoľníkom a kňazom. Od
( Pokračovanie na 7. s tr.)

y 7 DEJINY NAŠEJ CIRKVI
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GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM •
DOMINANTA OBCE STANČA
Každá lokalita - osada, obec, mesto- má
svoje zvláštnosti, na ktoré je hrdá nielen v
čase ich vzniku, ale aj s odstupom času. S
hrdosťou si spomínajú občania v obci
Stanča na dielo, ktoré tu bolo postavené
pred viac ako dvesto rokmi našimi pred
kami. Ide o dominantu obce Stanča gréckokatolícky chrám. V písomnostiach
obec Stanča sa spomína už v roku 1290 1300 ako Stanch, roku 1773 ako Stancza,
roku 1920 už ako Stanča.
Stanča ako farnosť sa uvádza v pápež
ských desiatkach z roku 1332 - 1337. V
Stanči bol chrám už v roku 1332. O ďal
šom chráme vieme z protokolu biskupa
Olšavského, čo znamená, že existoval
pred rokom 1750. Samozrejme, oba chrá
my boli drevené. V roku 1792 položil
vtedajší správca farnosti o. Ján Šoltész
základný kameň terajšej budovy chrámu,
ktorá bola dokončená v roku 1798.
Chrám bol zasvätený, tak ako aj pôvodný
drevený, sv. Michalovi archanjelovi. V
roku 1856 do chrámu dali zhotoviť lavice,
roku 1882 bola hlinená podlaha pokrytá
kamennou dlažbou. Chrám bol prvýkrát
obnovovaný v roku 1913 a v roku 1942
maľba chrámu bola obnovená akademic
kým maliarom Mikulášom Jordánom z
Prešova a ikonostas bol pozlátený rezbá
rom Nevickým. V roku 1969 bol chrám
obnovený zvonku (fasáda) a vo vnútri bo
la vymenená dlažba a nahradená dlažbou
z tuharského mramoru.
Barokovo - klasicistický chrám bol po
stavený podlá projektu tereziánskej sta
vebnej kancelárie. Je jednoloďový.
Hlavný oltár so štvorvežatým ikonostasom má bohatú rokokovú ornamentálnu
dekoráciu s mriežkami. Kazateľnica je ro
koková s ikonami Samaritánky, rozsieva
ča s kvetinovými zátišiami a je z čias
stavby chrámu. Voľný obraz Panny Márie
je od J. Revesza z roku 1872 a drevený
luster je podľa odhadu pamiatkárov zo 17.
storočia. Trojica zvonov pochádza od
Pavla Schmidu a Lecherera, prešovských
zvonolejárov, z roku 1808. Zvony sú zdo
bené rokokovými kartušami.
Pred oltárom po celej výške asi 11 met
rov je ikonostas. Nad tými sú obrazy svä
tých, Posledná večera Pána, výjavy zo
života Ježiša Krista a Panny Márie, nasle
duje dvanásť apoštolov, nad nimi tróni
Ježiš Kristus ako kráľ - Pantokrátor, a na
vrchole je Golgota - obraz Ukrižovaného
Ježiša Krista, vedľa ktorého je obraz Pan
ny Márie a z druhej strany obraz svätého
Jána apoštola.
Hoci matrika vo farnosti bola vedená už

Sním ka Ing. J. BUMBERA

pred rokom 1750, matričné knihy sa za
chovali až od roku 1777. Najstarším nám
podľa mena známym kňazom farnosti bol
o. Ilja Tarasovič, ktorý bol vo farnosti v
roku 1750. Od roku 1777 do roku 1816
bol správcom farnosti o. Ján Šoltész, za
účinkovania ktorého bol vystavaný terajší
chrám. V rokoch 1816 - 1847 bol správ
com o. Ján Kremnický, od roku 1848 do
1869 o. Alexander Demko, v rokoch 1870
- 1889 o.Štefan Fesztóry, ďalej o. Ján Fesztóry od roku 1890 - 1921. Po ňom far
nosť administroval v rokoch 1921 - 1923
o. Andrej Tóth, správca farnosti v Uhor
skom, teraz Nižnom Žipove. Ďalej far
nosť spravoval o. Andrej Štilicha až do
roku 1951. Potom až do roku 1981 bol
správcom farnosti o. Štefan Štilicha. Od
roku 1982 o. Andrej Fejo a po ňom do
roku 1989 o. Mikuláš Čečko.
Od roku 1991 je správcom farnosti otec
Peter Orenič z iniciatívy ktorého dochá
dza k obnove ikonostasu a celého inte
riéru, čo veriaci s pochopením prijali, aby
svoj chrámový sviatok sv. Michala mohli
už sláviť radostnejšie.
Ing. Andrej ŠLEPKO VSKÝ
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SVÄTÍ MESIACA
Nanovo prežívam okamih pravdy o sebe
samom. Otváram knihu čerstvých spomie
nok, kde hodnotím čas svojho žitia. Veď sa
to stalo pred mesiacom, ale mne to pripadá,
ako keby to bolo práve dnes.
Ponáram sa do sychravého novembrové
ho rána, ktoré mohlo byť posledným v mojom
živote. Mohlo, ale nie je, lebo Ty, Pane, si
rozhodol inakšie. Ja som sa vrátil k svojej
rodine, ku každodenným povinnostiam, kto
ré mám na pracovnom stole, ako keby sa nič
nestalo. V onen novembrový deň všetko mi
pripadlo také uponáhľané, nedokončené, pl
né nových zvratov. Veď len na poslednú
chvíľu sa rozhodlo, že pôjdem namiesto ko
legu na služobnú cestu. Začal som sa veľmi
rýchlo pripravovať. Doma v kuchyni som ne
chal manželke odkaz, že idem na služobnú
cestu a vrátim sa o dva dni. Keď už bolo
všetko prichystané, sadol som si do auta
vedľa šoféra. Cesta nám ubiehala rýchlo. Ja
som vytiahol z vrecka ruženec a nesmelo
som sa prihovoril šoférovi: "Vidávam vás v
nedeľu v chráme, viete, ja sa modlím denne
ruženec, nechceli by ste sa pomodliť spolu
so mnou?" Šofér trochu prekvapene sa na
mňa pozrel a povedal: "Prečo nie, veď moja
manželka sa s deťmi m odlí každý večer, nie
kedy sa aj ja k nim pridám." Po modlitbe
svätého ruženca som sa zahĺbil do spisov,
študoval a robil si poznámky.
A tu sa to stalo. Bol to zlomok sekundy.
Auto, ktoré nás velkou rýchlosťou predbie
halo, dostalo šmyk a narazilo do nás. Prudký
náraz... a naše auto sa niekolkokrát prevrá
tilo a ocitli sme sa v poli. Po chvíli, keď sme
sa začali preberať zo šoku, s námahou sme
vyliezli cez rozbité okná z auta von. Ostali
sme zhrození. Veď auto je úplne zničené a
my sme vyšli z neho bez najmenšieho škrab-

t

f

Pri oplotenej záhrade s domom sedel chla
pec a so žiarivými očami hladil štvornohého
kamaráta, túliaceho sa k nemu z druhej strany
ohrady. Obidvaja boli výsostne spokojní. Vy
chutnávali okamih bezstarostnosti, chvíľu šťas
tia. Takýchto obyčajných nenápadných
pohľadov na prejavy ľudskej lásky vídavať na
našich uliciach miest a obcí často. Sú nežným
svedectvom toho, že človek má Stvoriteľom v
sebe zakódovaný cit pre delenie sa a rozdáva
nie pre druhého. Iný obraz: Hlúčik postávajú
cich chlapcov a dievčat v zaujatom rozhovore
vyruší nevdojak cudzí muž. Biela palička v ruke
dá každému vytušiť, že ide o zdravotne postih
nutého človeka. A naozaj, muž prosí o pomoc,
prejsť bezpečne na druhú stranu ulice. Jeden z
mladíkov nezištne podáva ruku a pomáha. Niekolko otázok, odpovedí, pochopenia a človek
zrazu zistí, že je bohatší. O kolko? O cenu
lásky. Tá je darom - vrchovatou mierou - Božej
milosti.
Doba, v ktorej žijeme, zhon a často neadek
vátne obrovské úsilie o materiálne hodnoty,

nútia! Je to pravda? Žijeme, nekrvácame.
Nie je to zázrak. Šofér po dlhom mlčaní ho
vorí: "Veďto váš ruženec nás zachránil! Sľu
bujem, že odteraz sa so svojou rodinou
budem modliť svätý ruženec. Ja som sa prá
ve teraz znovu narodil!"
A čo ja, Pane? Tieto riadky nemuseli byť
nikdy napísané, ale ja som dostal novú šan
cu. Píšem ďalšie stránky svojho života. Uva
žujem, aká by bola moja večnosť, keby sa
ukončil pri tejto havárii beh môjho pozem
ského života. Teraz akosi inakšie sa poze
rám na všetko okolo seba, ale aj na seba.
Som rozhodnutý vkladať do svojich každodených modlitieb viac pokory a dôvery. Pri
znávam sa, že mnohokrát som zlýhal, keď
som mal svedčiť o svojej viere. Odpusť mi,
Pane, ľahostajnosť, do ktorej som sa dosť
často obliekal. Odpusť nevšímavosť voči
tým, ktorých mi do cesty denne posielaš.
Odteraz chcem nahmatať Teba, Pane, vo
svojich blížnych. Ponúkať im Tvoj úsmev,
Tvoje slovo. Tvoje pochopenie, začínam po
maly otvárať sa pre Teba, Bože.
Viem, že mi treba nastúpiť na cestu obrá
tenia. Cestu, na ktorej stretnem Teba ako
emauzskí učeníci. Pane, zostaň so mnou,
aby som bol oslovený, priam uchvátený tvo
jím posolstvom.
Matka Božia, s Tebou ďakujem Tvojmu
Synovi za dar nového života. Vďaka Ti, Má
ria, za všetko to dobré a krásne, čo je v
mojom živote. Pomôž mi objaviť v sebe ta
jomstvo Ducha Božieho, aby som sa dal ním
viesť a formovať tak ako Ty. Matka Božia,
vypros mi milosť, aby moja rodina, priatelia a
známi zbadali na mne zmenu - obrátenie.
Aby spolu so mnou zakúšali radosť z Božej
dobroty, veď ja som sa znovu narodil!
o. Ján KARAS

ubíjajú v nás Ducha. Ak sa túžba človeka za
bezpečiť svoju rodinu čo i len najzákladnejšími
a nevyhnutnými materiálnymi potrebami a do
brami stane nekoordinovanou, to znamená bez
pravidelného prídelu duchovnej stravy, môže
sa stať, že nielenže nebudeme schopní žiť Je
žišove evanjelium, ale nebudeme ani schopní
ani inšpirácie lásky, resp. budeme slepí vidieť
také jednoduché skutočné storaké príbehy lás
ky.
Chceš nanovo začať prežívať život v plnosti ?
Chceš byť svätým ?
Chceš sa naučiť milovať ?
Chceš znovu uveriť Ježišovi Kristovi?
Chceš vidieť zázraky?
Chceš sa zasvätiť Bohu jedinečným spôsobom?
Chceš sa zmeniť ?
Chceš nájsť jedinečný liek ?
Nie, na to ti teraz neponúkame nič fantastic
ké, mimoriadne, ani zázračný samoliek, ale nie
čo viac. Pozývame ťa k úprimnej modlitbe, v
ktorej sa stretneš so svojím Pánom. Kde? Daná
Ti je k tomu plná sloboda? Kedy? Daná Ti je k
tomu plná sloboda ? Rozhodni sa teraz oka
mžite. On ťa čaká, lebo ťa miluje. Rozdávaj
lásku ďalej!
-am-

(Pokračovanie zo 6. str.)
roku 1619 bol arcibiskupom v Polocku. Neúnavne a s úspechom praco
val na zjednotení odlúčených
kresťanov s katolíckou cirkvou. Ne
priatelia jednoty ho 12.11.1623 vo Vitebsku zabili. Za svätého bol
vyhlásený pápežom Piom IX. dňa
29.6.1867. Telesné pozostatky sú v
Bazilike sv. Petra v Ríme.

13. november, sv. Ján Zlatoústy
Narodil sa v Antiochii v roku 344.
Bol žiakom rétora Libana a Andragatia v Aténach. Po návrate do Antiochie sa dal aj na štúdium teológie.
Kňazom sa stal v roku 383 a 15. 12.
397 sa stal arcibiskupom Konštantinopola. Pre nekompromisný postoj
voči cisárskemu dvoru bol niekolVokrát vo vyhnanstve, kde aj zomrel
14.9.407. Pre výrečnosť má prímenie
Zlatoústy. Väčšinu roka sa v gréckom
obrade slúži sv. liturgia, ktorá nesie
jeho meno.

14. novembra, $v. Filip, apoštol
Bol jedným z Dvanástich. Pochá
dzal z galilejskej Betsaidy. On privie
dol
ku
Kristovi
Natánaela
Bartolomeja. Zomrel v Hierapolise
sťatím.

15. november, sv. Guriáš,
Samon, Aviváš, mučeníci
Sv. Guriáš a Samon prijali veniec
mučeníctva sťatím v Edese okolo ro
ku 288. Sv. Aviváš bol diakon a tiež
zomrel v Edese okolo roku 316.

16. november, s v. Matúš,
apoštol a evanjelista
Pôvodne sa volal Lévi a bol mýtni
kom.

17. november,
sv. Gregor Neocezarejský,
biskup
Pochádzal z Neocézarey. Dostal vy
nikajúce vzdelanie od Origena, ktorý
bol jeho učiteľom aj vo viere. Na čas
sa utiahol do samoty. V roku 240 sa
stal biskupom v rodnom meste, kde
bolo len málo kresťanov. Svojou hor
livosťou a darom zázrakov sv. Gregor
mnohých obrátil. Zomrel v roku 270.

18. november,
sv. Platón a Roman, mučeníci
Sv. Platón trpel za ohlasovanie
evanjelia. Po rozličných mukách bol
sťatý v Ankýrii okolo roku 306.

19. november, sv. Barlám,
mučeník, s v. Abdiáš, prorok
Sv. Barlám bol roľník, ktorého Boh
obdaril takou múdrosťou, že udivil aj
mučiteľov. Chceli ho upáliť, ale oheň
stratil svoju účinnosť. Zomrel muče
níckou smrťou okolo roku 305. Sv.
Abdiáš prorok bol žiakom sv. Eliáša.
Pred hnevom kráľovnej Jezabel ukryl
mnohých
pravoverných.
Pôsobil
okolo roku 903 pred Kristom.
Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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V HUDOBNEJ

Minule sme vám sľúbili, že sa zozná
mime s niekým zaujímavým a dnes
chceme svoj sľub splniť. Určite ho mno
hým z vás ani nesplníme, lebo takú
slávnu formáciu, akou je Acappella, nie
ktorým vôbec nemusíme zvlášť pred
stavovať, ale predsa len, poďte si aj vy
s nami prehĺbiť o nej vedomosti:
Keď založil v roku 1982 Keith Lancas
ter veľmi úspešnú skupinu Acappella,
nebolo to úplné vyvrcholenie jeho celo
životného sna - hovorí, že to bol len
začiatok. Začínal v roku 1977 ako člen
kočovnej gospelovej kapely, ktorá sa
zameriavala na propagáciu jeho nábo
ženskej školy. Lancaster sa rozhodol,
že vydá svoj vlastný album, naspieva
všetky jeho časti a sám si urobí produk
ciu.
Bola to práca viac konaná s duchov
nou láskou, než popud k jeho kariére.
"Keď som začínal s Acappellou, chcel
som predávať Kristovu lásku takým
spôsobom, aby nás ľudia počúvali, pre
tože sme sa trochu odlišovali. Vždy sa
mi páčil zvuk ľudského hlasu - jeho prí
chuť, rezonujúci pocit a absolútna krá
sa, ktorú obsahuje. Rozhorel som sa
túžbou priviesť tento druh zvuku do
kresťanskej hudby."
Lancasterova skupina sa "uchytila",
tešila sa zvýšenej popularite, ale on ho
vorí, že v roku 1985 šli so skupinou ešte
ďalej. "Začali sme spievať ako hudobné
nástroje", hovorí. "Zvýšilo to popularitu
skupiny a jej úspech, ale priviedlo nás
to k myšlienke, ako najlepšie hlásať
evanjelium prostredníctvom hudby."
Ale premena nebola ešte hotová.
Lancaster vytvoril "vokálny" band, ktorý
by podporil Acappellu, band, ktorý by
prevzal úlohu tradičnej doprovodnej
skupiny, ale iba s hlasmi. Výsledkom by
bol vznik AVB (Acappella Vocal Band vokálna doprovodná skupina) na konci
80 - tých rokov. "Keď sme dali AVB
dohromady, nemali sme tušenia, že
takto odštartujú. Mnoho ľudí nám volalo
a chcelo si vystúpenie AVB objednať,
takže sme ich nakoniec od Acappelly
oddelili a nechali sme ich ísť vlastnou
cestou."
Ale pretože Acappella mala velké ús
pechy a AVB robili prvé úspešné krôčky
na svojej ceste k vybudovaniu svojho
pevného postavenia v kresťanskej hud
be, bol Lancaster preťažovaný. "Bol
som hlavným spevákom,"spomína" a
rovnako tak producentom, manažérom
a aranžérom pre obe skupiny. Vedel
som, že prešiel čas, aby som sa rozho
dol, alebo si musím niekoho najať, aby
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sa staral o biznis, alebo to budem robiť
ja a nájdem niekoho za seba do skupi
ny."
Rozhodol sa, že sa sústredí na písa
nie, produkciu a bude robiť manažéra.
S trochou irónie tak vznikla Spoločnosť
Acappella, Lancasterova nezávislá gra
mofónová spoločnosť. "Keď som vystú
pil zo skupiny, naozaj odštartovali",

caster si dokonca zaistil dohodu, ohľa
dom distribúcie v hlavnom prúde so
spoločnosťou Epic - čo je ukazovateľ,
ktorý je povzbudzujúci...
"Namiesto toho, aby sme boli len ďal
šou gramofónovou spoločnosťou" po
kračuje "rozhodli sme sa sústrediť na
acapelovú kresťanskú hudbu. Vnútri tohoto žánru sa nekladú žiadne medze."

smeje sa. Robili turné po celom svete,
boli nominovaní na päť cien Dve
Awards a s albumom "Set Me Free" sa
umiestnili v časopise Billboard na 7.
mieste v rebríčku najpredávanejších Sú
časných kresťanských LP platní. Mys
lím, že by mi to malo niečo naznačiť."

V súčasnom období má spoločnosť za
sebou dva ďalšie albumy zo série
"Acappella Gospel" a "Acappella Classical", ďalej výrobu videa piesne "Hush"
(Ticho) z albumu "Set Me Free", ktorý je
preložený do 50 - tich jazykov.
"Nie je zlé predať milión platní" hovorí
vyzretý autor (producent, aranžér, spe
vák), "napriek tomu to ale nie je náš cieľ.
Mnoho rokov sme sa obišli bez cien
Dove Awards (oceňovanie najlepších
gospelových spevákov a skupín), zla
tých platní a čohokoľvek iného a mali
sme radosť, pretože nás Boh povolal,
aby sme robili to, čo robíme. Nič sa
nezmenilo, okrem toho, že sa dostáva
me k viacerým ľuďom. Skutočnou ce
nou je vedomie, že niekto prišiel ku
Kristovi prostredníctvom našej hudby.
Áno, kvôli tomu budeme spievať celú
dlhú noc..."
Takže tolko zo zákulisia Acappelly.
Tešíme sa s Vami na stretnutie v budú
com čísle, kde si povieme niečo o ne
menej slávnom zoskúpení "Oslo
Gospel Choir" a priblížime si formou
recenzie niektorý z albumov Acappelly.
Na našom trhu sa objavili tieto tituly
Acappelly:
1. We Have Seen His Glory
2. Acappella - Gold
3. Acappella - Platinum
4. Acappella - Spirituals
5. Acappella - Country

Ale Lancaster priznáva, že mu to nič
nenaznačilo. V roku 1991 vydal svoj
prvý sólový album "Prime Time" (Naj
lepší čas), ktorý je kompiláciou štýlov,
ku ktorým sa viaže ako hudobný ¡nová
tor, a dokončil svoj druhý album "The
Reason" (Rozum). "Myslím, že som ne
dokázal spievať a ovplyvňovať ľudí" ho
vorí o svojom rozhodnutí urobiť svoje
dva sólo pokusy. Spoločnosť Acappella
vyrástla z nejasnej predstavy na začiat
ku 70- tých rokov v nezávislé vokálne
združenie zasvätené produkcii najlep
šej acapelovej (vokálnej) hudby. "Ako
spoločnosť Acappella máme takú pred
stavu, že ľudský hlas, ako najuniverzálnejší hudobný nástroj, ktorý bol kedy
stvorený, môže byť tak prispôsobivý a
rôznorodý ako ostatné hudobné nástro
je a my chceme rozširovať, experimen
tovať a velebiť Kristovu slávu jeho
prostredníctvom."
Poukazuje na svoju "Sériu Acappelly"
ako na vyvrcholenie tejto predstavy.
Série mnohých albumov, projekt, ktorý
zahrňuje napr. Acappella Country,
Acappella Spirituals, Acappella Children (naspievané deťmi) a Asappella
Ladies (naspievané iba ženami). Lan

Maroš MIKLÁŠ
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akýmkolVek spôsobom - modlitbou, pozdra
vom, listom, darčekom mi pomáhajú niesť
kríž, zo srdca ďakuje
□ □ □
Narodila som sa v Kojšove pred dvanásti
mi rokmi. V tejto dedinke som rástla upros
tred veľmi milých a srdečných llidí, uprostred
krásnej prírody. Ľudia, kroje, zvyky, tance a
piesne sa mi hlboko vryli do pomäti. Zamilo
vala som si všetkých a všetko, čo robilo moje
detstvo šťastným a bezstarostným.
Aj keď sme odišli z tejto dedinky, veľmi
rada a často tam chodievam. Trávila som
tam prázdniny, na ktoré sa nezabúda. Naraz
do môjho života prišla ťažká choroba a všet
ko sa zmenilo. Pán ma pozval na krížovú
cetu a ja som šla.
Bezstarostné detstvo sa premenilo na dni
plné bolesti, strachu, sĺz a lekárskych zása
hov. Musela som byť ďaleko od školy, spolu
žiakov a učiteľov, od všetkých, s ktorými mi
bolo dobre. Na všetkých som myslela, spo
mínala, obetovala som svoje utrpenie a mod
lila som sa často za všetkých.
Lenže Pán Boh ma v tomto utrpení nene
chal samu. Do nemocnice mi spolužiaci po
sielali listy, pozdravy, množstvo darčekov.
Navštevovali ma moji učitelia, veľmi často
pani Polanská so svojím manželom, pani
Poníková. Často ma navštevovala priatelia
Dagmar, Zuzka z Fulianky, svojou prítom
nosťou mi veľmi pomáhali.

V mnohých farnostiach sa kňazi i veriaci
modlili za moje uzdravenie. Ja som cez tieto
modlitby dostávala viac síl, chuť do života a
radosť, že ma Pán v mojom utrpení nenechal
samu. Dňa 17. septembra 1995 moji rodáci
z Kojšova a "Humanita pre život" ma prekva
pili pekným darčekom. Usporiadali pre mňa
slávnosť, na ktorú nezabudnem. Bolo to vy
stúpenie folklórnych súborov. Bolo to veľmi

pekné popoludnie, mám z toho nesmiernu
radosť, stále na to myslím.
Chcem sa touto cestou poďakovať ujovi
JUDr. Jánovi Janíkovi, ktorý počas celého
programu robil konferenciera a veľmi pekne
hovoril o detstve, o živote, radosti i bolesti,
tiež sa viackrát prihovoril aj mne.
Všetkýjm ujom, tetám, pánovi starostovi
Pavlovi Červenému i duchovnému otcovi Mi
lanovi Mojžišovi, mládeži i mojim rovesní
kom,
spolužiakom
z Kojšova,
ktorí

Z á ž it k y z
i O stu rn e
Leto na Osturni býva krásne. Zvlášť bolo pekné
osemnásteho augusta t.r. Do Osturne vtedy zavítali
deti z gréckokatolíckej farnosti Ľubica. Zavítali tu, aby
sa oboznámili a dozvedeli od veriacich viac o dedine v
horách, kde žili ich predkovia a neskôr odišli z týchto
krásnych, ale drsných hôr za lepším životom do Ľubi
ce, kde v roku 1945 založili gréckokatolícku farnosť,
ktorej sú verní až dodnes.

že v týchto hlbokých horách nie sú sami. Modlí sa za
nich Mons. Ján Hirka, sídelný biskup v Prešove, a
veriaci v Ľubici. Nezabúdajú na korene predkov z
Osturne a na všetkých veriacich, ktorí tu žijú.
Čo povedať na záver? Kiež by sa medzi nami našlo
ešte viac obetavých ľudí, ako sú tí, ktorí sa podieľali na
organizovaní týchto slnečných dní, keď sme otvorili
srdcia Božej láske. Ostáva nám už len povedať - Pán

Vaša Lucka

Pre dnešok a pre mnohých je slovo "zdra
vie" vzácnosť, dar, poklad, ktorý sa ničím
nedá nahradiť. My sme to pochopili, keď
ťažká choroba nám trápila a ničila to naj
vzácnejšie, čo nám Boh daroval - milované
dieťa. Ťažko sme prijali skutočnosť, že naša
dcérka Lucia je pripútaná na lôžko a my sme
jej nemohli pomôcť. No naše modlitby, pros
by a obety boli vyslyšané.
Po ťažkej operácií sa naša dcérka zotavuje
a učí sa znovu chodiť. Má chuť do života a
pevnú vieru, že s pomocou Božou všetko
zvládneme. Jej zdravotný stav si vyžaduje
ďalšie liečenie aj v zahraničí a to je veľmi
nákladné po finančnej stránke.
Veríme, že s naším krížom neostaneme
sami, že nájdeme ochotu a pomoc u ľudí,
ktorých spája Kristova láska.
Vďační rodičia Oľga a Vasil Kormaník
Svoju finančnú pomoc pre chorú
Lucku môžete zaslať na účet s náz
vom:
NADÁCIA LUCIA SLOVENSKÁ
SPORITEĽŇA a.s. MP PREŠOV
č. ú.: 107 4542 - 579/0900

Boh zaplať, Božie deti, za slnečné lúče lásky pre naše
duše, za vaše modlitby, spevy, ktorými ste prežiarili naše
srdcia a otvorili ich láske k presvätej Bohorodičke, láske
k Bohu, nášmu Stvoriteľovi,
Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí pre nás tieto dní
pripravili, a to tit. dekanovi otcovi Andrejovi Kerešťanovi
s manželkou, starostovi obce p. Jozefovi Smoleňákovi,
bohoslovcovi Milanovi Lachovi a všetkým ostatným ve
riacim gréckokatolícej cirkvi z obce Osturňa a Ľubice aj
ich sponzorom. Vďaka vám, nezabudneme na vás vo
svojich modlitbách.
Erika MATONOKOVÁ

Mladý bohoslovec Milan Lach pripravil pre týchto 35
lubických gréckokatolíkov vo veku od deväf do dvad
saťjeden rokov štyri dni v slnečnej a letom prežiarenej
Osturni bohatý program, ktorý bol pre deti a veriacich
zaujímavý, plný hier a zábav, ale aj zbožnosti. Deň
začínali rannou modlitbou, dennou účasťou na svätej
liturgii, ktorú slúžil o. Andrej Kerešfan, správca farnosti
Osturňa. Na svätej liturgii deti spievali náboženské
piesne. Cez deň poriadali futbalové turnaje a súťaže aj
s deťmi a mládežou z Osturne. Večery trávili spoločný
mi hrami. Hrali podobenstvá z evanjelia a uskutočňo
vali akadémie a kvízy s náboženskou tematikou.
Súťažili spoločne s mládežou z Osturne.
V nedeľu po svätej liturgii zaspievali s veriacimi
akatist. Na prechádzkach prekrásnymi lesmi Osturne
ich viedol otec Andrej Kerešťan. Nazbierali aj veľa húb,
z ktorých im kuchárky navarili chutný obed. V nedeľu
večer pri vatre spievali piesne s doprovodom gitary a
otec Kerešťan im rozprával o živote veriacich Osturne,
o jej vzniku a na spestrenie im porozprával i niekoľko
povestí, ktoré si ľudia rozprávajú počas dlhých zim
ných večerov.
A tak v lone prekrásnej letnej prírody bolo vidieť
Božie deti a veriacich, ktorí neľutovali svoj čas, aby
zapálili iskričky viery a lásky k Bohu v nežných srdieč
kach detí z Ľubice a Osturne. Veriaci v Osturni vedia,

Snímka Milan LACH

SLOVO 21/95

“

STRANA 10

Z KRESŤANSKÉHO SVETA Á

Najvhodnejší nástroj na vyriešenie nedorozumení
f

V

SUCflSNY STAV EKQMENICKEHO DIALÓGU
Návšteva carihradského patriarchu Barto
lomeja I. a jeho stretnutie sa so Svätým
Otcom Jánom Pavlom II. vo Vatikáne na
sviatok sv. Petra a Pavla tohto roku, ako aj
nedávne publikovanie pápežovej encykliky
Ut unum sint, priviedli cirkevnú verejnosť k
znovuoživeniu v záujme o tému ekumenizmu.
Pod pojmom ekumenické hnutie má Cir
kev na mysli tie diela a podujatia, ktoré sa
podlá rozličných potrieb a okolností zameria
vajú na jednotu kresťanov. Toto hnutie sa
navyhnutne rozvíja vo viacerých fázach a
rovinách. Jeho prvým predpokladom je úsilie
o odstránenie slov, náhľadov a skutkov, kto
ré podlá spravodlivosti a pravdy nezodpove
dajú položeniu oddelených bratov, a preto
hatia vzájomné styky s nimi. Ďalším stupňom
je teologický dialóg vedený odborníkmi s cie
ľom lepšieho vzájomného porozumenia po
stránke učenia a života.
Pokúsme sa aspoň schematicky načrtnúť
doterajší vývin ekumenizmu vo vzťahu k pra
voslávnym cirkvám. Celý jeho priebeh by sa
dal zhrnúť vlastne do jedinej definície: "Cez
dialóg lásky k teologickému dialógu." Začia
tok celého ekumenického hnutia je totiž
bezosporu poznačený predovšetkým úprim
nou túžbou napraviť tie nezhody, ktoré v
histórii Cirkvi vznikli "nie bez viny ľudí z jed
nej i z druhej strany". Dňa 5. júna 1960 bol
pri Svätej stolici ustanovený Sekretariát pre
zjednotenie kresťanov, ktorému predsedal
kardinál Agostino Bea, SJ. Tento sekretariát
bol počas koncilu a po ňom vlastne akousi
hybnou pákou a osou celého ekumenického
hnutia. Po symbolickom bratskom objatí me
dzi Svätým Otcom Pavlom VI. a ekumenic
kým
patriarchom
Athenagorasom
v
Jeruzaleme roku 1964 nasledoval 7. decem
bra 1965 symbolický akt dejinného výz
namu.
V
predvečer
ukončenia
II.
vatikánskeho koncilu počas sv. liturgie slá
venej v Ríme ( a v tom istom čase aj v
Istanbule, v sídle ekumenického patriarchu)
bolo prečítané spoločné vyhlásenie katolíc
kej cirkvi a pravoslávnej cirkvi konštantinopolskej, v ktorom sa slávnostne prehlásila
obojstranná ochota uvrhnúť do zabudnutia a
vytrieť z pamäti Cirkvi tie udalosti a ich ná
sledky, ktoré viedli v roku 1054 k vzájomné
mu
uvrhnutiu
exkomunikácií
a
k
nasledovnému odcudzeniu sa. Tento úkon
spravodlivosti a vzájomného odpustenia bol
konkrétnym vyjadrením predchádzajúcich
ekumenických snažení. Napriek obojstran
nému vedomiu pretrvávania niektorých ťaž
kostí teologicko-eklezlologlckého rázu bol
významným signálom túžby po pokračovaní
dialógu. Po tomto nasledovali mnohé ďalšie
drobné kroky umožnili postupné zbližovanie
sa. Zaiste medzi ne patrí oficiálne uznanie
legitimity dušpastierskej aktivity existujúcej v
pravoslávnych cirkvách, stretnutia Pavla II. a
Athenagora v Istanbule a v Ríme r. 1967,
rozvoj stykov s ostatnými pravoslávnymi
patriarchátmi, najmä s ruským, s ktorým od
roku 1967 priebiehajú pravidelné teologické
rozhovory atď. Roku 1975 sa už ukazoval

dostatočne zrelý čas na nadviazanie teolo
gického dialógu na všeobecnej katolíckopravoslávnej
úrovni.
Pri
príležitosti
oznámenia tohto rozhodnutia sa 14. decem
bra 1975 slávila pamätná liturgia v Sixtínskej
kaplnke, na záver ktorej Pavol VI. si pokľakol
k nohám vedúceho delegácie ekumenického
patriarchátu, metropolitu Melitona, a poboz
kal ich. Týmto vskutku prorockým gestom
chcel vyjadriť skutočnosť, že chápe svoj pri
mát a úlohu Petrovho nástupcu predovšet
kým ako službu a to službu lásky. Pri
príležitosti stretnutia pápeža Jána Pavla II. s
patriarchom Demetriom I. v Istanbule 28.

Ján Pavol II. sa 29. júna t.r. zvítal p ri vchode
do Baziliky sv. Petra v Ríme s patriarchom
Bartolomejom I.

novembra 1979 bolo zverejnené ustanove
nie zmiešanej komisie pre teologický dialóg
medzi cirkvou katolíckou a pravoslávnou.
Táto komisia pracuje dodnes, aj keď v prie
behu rokov bola jej činnosť viackrát ohroze
ná. Najmä oživenie činnosti gréckokatolíckej
cirkvi vo viacerých krajinách po páde komu
nizmu sa niekedy považovalo zo strany pra
voslávnych za nebezpečnú prekážku
dialógu.
Napríklad 11.-12.decembra 1990 sa zišli v
sídle ekumenického patriarchu v Istanbule
zástupcovia všetkých pravoslávnych cirkví,
aby spoločne skúmali otázku vhodnosti po
kračovania teologického dialógu v súvislosti
s pokračujúcimi konfliktmi s gréckokatolíkmi
na Ukrajine a v Rumunsku. Napriek tlaku
týchto miestnych autokefálnych cirkví sa
vďaka úsiliu ekumenického patriarchátu po
darilo presadiť rozhodnutie pokračovať v dia
lógu s "rímskou cirkvou". Medzitým Svätý
Otec Ján Pavol II. 31. júna 1991 v liste adre
sovanom všetkým biskupom európskeho

kntinentu hodnotil ako nežiaduce kontraverzie a napätia, ktoré vznikali medzi katolíkmi
a pravoslávnymi ako dôsledok sporov o po
užívanie kultových priestorov. Znovu tu po
tvrdil, že dialóg je najvhodnejším nástrojom
na vyriešenie nedorozumení v duchu spra
vodlivosti, lásky a odpustenia. Pastierom za
interesovaných cirkví pripomenul, že sa má
zavrhnúť každá forma nanáležitého prozelytizmu, vylučujúc akúkolVek akciu a akúkoľ
vek formu nátlaku: je potrebné zamerať sa
na taký druh pastorálnej aktivity, ktorý pozi
tívne napomáha spoločnému nažívaniu a
vzájomnéj úcte.
Na druhej strane ale súčasne prefekt Kon
gregácie pre Východné cirkvi kardinál Silvestrini vo svojom prejave na biskupskej
synode roku 1991 obhájil právo východných
katolíckych cirkví na existenciu a rozvoj, oce
niac ich hrdinské vyznanie viery v období
prenasledovania. Žiadajúc aj pre tieto cirkvi
právo na slobodu a spravodlivosť, vyjadril
presvedčenie, že ich pastoračná aktivita nie
je namierená voči pravoslávnym cirkvám.
Štátny sekretár Kard. Sodano zdôraznil, že
znovuzrodenie týchto cirkví je zákonitým ak
tom spravodlivosti a nezabudol podotknúť,
že všetky spomínané cirkevné majetky, kto
ré sú dnes predmetov sporov, boli pôvodne
vlastníctvom katolíckej cirkvi a do rúk pravo
slávnej cirkvi sa dostali zásluhou protikatolíckych likvidačných akcií komunistických
režimov.
Pri inej príležitosti Svätý Otec 11. januára
1992 vyjadril svoju dôveru, že napriek pre
chodným ťažkostiam, ktoré teraz poznačili
ekumenický dialóg, velké duchovné rodiny,
ktoré sú tak pevne zakorenené v histórii toh
to kontinentu, dokážu na úrovni zvládnuť his
torickú úlohu, ktorá pred nimi stojí: - vrátiť
Európe kresťanského ducha, ktorý je nevy
hnutnou pre harmonickú spoluprácu všet
kých jej národov.
Ako teda môžeme hodnotiť súčasný stav
ekumenického dialógu vo svetle týchto uda
lostí a aj vo svetle poslednej encykliky o
ekumenizme a návštevy patriarchu Bartolo
meja I. v Ríme? Ako sa zaiste dá vybadať z
ducha a z kontextu spomínaných rokovaní a
vyhlásení, napriek vážnym ťažkostiam a do
zvukom predchádzajúcich historických či
ideologických roztržiek nemožno nevidieť a
neoceniť úprimnú snahu o dosiahnutie dos
tatočného vyjasnenia sporných otázok a o
plodné pokračovanie na spoločnej ceste k
túženej jednote. Na tejto ceste bude ešte
nutné prekonať mnoho neľahkých prekážok,
ale vedomie napĺňania Pánovej vôle a oso
bitná pomoc jeho Ducha budú zaiste schop
né dodať potrebných síl všetkým ľuďom
dobrej vôle zainteresovaným na tejto činnosti.
Všetko to, čo slúži spravodlivosti a pravde,
bratskému duchu a láske, môže a má byť
preniknuté túžbou po jednote a obetované
Pánovi v skrušenej modlitbe, aby Duch Boží
premenil a napravil to, čo ľudia svojou hrieš
nou samoláskou a neústupčivosťou pokazili
a rozdelili.
o. ThDr. Cyril VASIĽ, SJ
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¡’ osvätonio cintorími
nomookýoh voj o kov v ! lunkovoiaoh
V krutých bojoch druhej svetovej vojny počas
Karpatsko - duklianskej operácie padlo veľa
vojakov armád, ktoré tam bojovali. Straty pad
lých vojakov bolestne pociťovali všetky rodiny,
ktorých členovia museli proti sebe bojovať v
nezmyselnej vojne.
Pre tisícky sovietskych a Česko - slovenských
vojakov zriadili hneď po vojne velké cintoríny,
kde odpočívajú telesné ostatky padlých synov
týchto národov. V dlhotrvajúcich urputných bo
joch padli aj tisícky mladých Nemcov. Ich telá
desaťročia spočívali v hromadných alebo jed
notlivých hroboch, o ktoré sa zo známych príčin
nikto nestaral ani nikto z ich pozostalých nemo
hol prísť k svojmu synovi, bratovi alebo príbuz
nému, aby si uctil jeho pamiatku.
Až teraz v posledných rokoch po páde totality
bolo možné postarať sa o dôstojné miesta po
sledného odpočinku padlých nemeckých voja
kov. Vďaka zvláštnemu systému pochovávania
a lokalizácie hrobov bolo možné exhumovať
telá padlých. Podľa štítka na retiazke na krku s
číslom a presnými údajmi, ktorého polovičku
vždy posielali do ústredného archívu v Nemec
ku, bolo možné identifikovať jednotlivé osoby.

List spolužiakovi
Vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave
vydalo tohto roku knihu List spolužiako
vi. Napísal ju publicista Gian Franco Svidercoschi, ktorý pracoval v redakciách
viacerých periodík, bol zástupcom riadi
teľa L Osservatore Romano a od roku
1970 sa venuje skutočnostiam a problé
mom náboženskej a vatikánskej oblasti.
Názov knihy v talianskej pôvodine znie:
Lettera a un amico ebreo. O slovenský
preklad sa postaral o. Štefan Smržik, SJ.
O čo vlastne ide? Základom tejto knihy
sa stal list Svätého Otca Jána Pavla II.
svojmu židovskému spolužiakovi z gym
názia Jerzymu Klugerovi s dátumom 30.
marca 1989.
Autor v malej, ani nie 100 stránkovej
knihe, striedavo zaznamenáva pohnuté
udalosti počas vojny obidvoch svojich
protagonistov, spolužiakov z gymnázia:
Karola Wojtylu a Jerzyho Klugera. Dojí
mavé je dozvedieť sa o nebezpečen
stvách, ktoré obidvaja prežili a o utrpení,
ktoré prežívalo Poľsko a najmä židovské
rodiny. Vyvrcholením knihy je ich stret
nutie v Ríme po 20 tich rokoch, ale najmä
list Jána Pavla II. spolužiakovi, v ktorom
vyjadruje spolucítenie s tragédiou židov
ského národa. Doslova o nej v liste ok
rem iného napísal: "Cirkev a v cirkvi
všetky národy sa cítia spojení s Vami...
Prirodzene, že kladú na prvé miesto Váš
národ, jeho utrpenie, jeho holocaust, keď
chcú prehovoriť k národom i celému ľud
stvu varovným hlasom. Tento varovný
hlas pozdvihuje i pápež. A poľský pápež
má k tomu osobitný vzťah, lebo v istom
zmysle prežil to všetko spolu s vami, v
poľskej krajine”.

o. ThLic. Ján BABJAK, SJ

V Spolkovej republike Nemecko funguje v
meste Kassel inštitúcia Ľudový zväz starostli
vosti o nemecké vojnové hroby (Volksbund De
utsche Kriegsgräberfursorge e. V.). Táto
neštátna humanitná organizácia sa zaslúžila o
založenie cintorínov nemeckých vojakov po ce
lom svete, a to padlých v prvej i druhej svetovej
vojne. Zásluhou tejto organizácie sa podarilo
vybudovať cintoríny nemeckých vojakov aj na
Slovensku Zborové - Prešove a v Humennom.
V nedeľu, 8. októbra pribudol k nim aj cintorín
v obci Hunkovce, v gréckokatolíckej farnosti
Bodružal, okres Svidník. Na tomto vojenskom
architektonicky nádherne riešenom cintoríne s
jedným obrovským centrálnym krížom a s 395
malými žulovými krížmi boli uložené telesné
pozostatky 2418 vojakov zo spoločných hro
bov. Po dokončení exhumačných prác bude tu
pochovaných okolo 3000 padlých vojakov.
Podľa pravidiel zväzu starostlivosti o nemec
ké vojenské hroby posviacku cintorína vykoná
va cirkev, ktorá je v príslušnej obci. V prípade
Hunkoviec táto čestná úloha pripadla grécko
katolíckej cirkvi. Hunkovce sú filiálkou grécko
katolíckej farnosti Bodružal, ktorej správcom je
o. Juraj Danko. Cintorín vysvätil generálny vikár
gréckokatolíckej cirkvi Mons. Ján Gajdoš s
asistenciou. Akt vysviacky bol súčasťou sláv
nostného ceremoniálu, ktorého program pri
pravil spomínaný Zväz. Program začal v
nedeľu, 8. októbra o 9.00 hodine položením
vencov k pamätníku sovietskych vojakov vo
Svidníku a o 10.00 hodine k pamätníku sloven
ských a českých vojakov na Duklianskom prie
smyku. Na slávnostnom ceremonáli sa zúčastnili
hostia a príbuzní padlých z Nemecka, Rakúska,

zástupcovia vlád SR a NSR, zástupcovia úra
dov, občania obce a okolia.
Prejavy predniesli starosta obce, zástupca
vlády SR, NSR a prezident Ľudového zväzu
starostlivosti o nemecké vojnové hroby.
V prejavoch odznelo jednomyseľné konštato
vanie nezmyselnosti každej vojny, ktorá priná
ša len bolesť, slzy a utrpenie a výzva k
spomínanému odpusteniu, zmiereniu a toleran
cii, aby sa krutosti vojny nikdy neopakovali.
Nasledovalo položenie vencov jednotlivých in
štitúcií vojakmi slovenskej armády, minutá ticha
a zakončenie slovenskou a nemeckou hymnou.
Po prejavoch bol akt posvätenia cintorinového areálu, pri ktorom sa spevom zúčastnili miest
ni veriaci.
Večná pamiatka všetkým, ktorí padli vo voj
nách a očakávajú nádej vzkriesenia k večnému
životu.
-rSua Sanctitas
Joannes Paulus II.
Citta del Vaticano

Svätý Otče!
V mene Gréckokatolíckej cirkvi, všet
kých je j veriacich, v mene kňazov i v mene
svojom dovoľujem si Vás čo najsrdečnejšie pozdraviť pri 17. výročí Vášho pontifi
kátu a popriať Vám plnosť všetkých darov
od Pána i stály príhovor Presvätej Boho
rodičky.
Ďakujeme za návštevu v Prešove.
V Kristu oddaný Mons. Ján Hirka
biskup prešovský

StaroslovienskespevyvoFrýdku■Místku
Vystúpenia prešovského katedrálneho
zboru sú v poslednom období zamerané ok
rem účinkovania pri bohoslužbách aj na pro
pagáciu a priblíženie východného obradu
tam, kde tento obrad a východné spevy nie
sú známe, ale o ich spoznanie je záujem.
Takýmto poslaním bolo naplnené aj vystú
penie zboru na severnej Morave, vo Frýdku
Místku, v dňoch 30.9. a 1.10. na podujatí
nazvanom Dni duchovnej kultúry, ktorého
organizátorom bol miestny rímskokatolícky
farský úrad. Zbor vystúpil v sobotu vo far
skom Chráme sv. Jána a Pavla v samostat
nom celovečernom programe a na druhý
deň v nedeľu pri staroslovienskej liturgii, kto
rú slúžil o. Miroslav Labač, kaplán prešov
skej farnosti. Na úvod sv. liturgie oboznámil
prítomných s históriou gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku, najmä obdobím 50-tych ro
kov, jej tradíciami a obradom ako aj históriou
prešovského biskupstva. Počas sobotňajšie
ho programu, ktorý si prítomní vypočuli s
velkou pozornosťou a uznaním, moderátor
programu, člen spevokolu pán Sergej Petrík,
komentoval jednotlivé skladby z hľadiska ob
dobia ich vzniku, textového obsahu a teolo

gického významu, ako aj uvedením autora
ich zborovej úpravy. Djrigenti zboru Gabriel
Miroššay a František Šesták zaradili do re
pertoáru aj prvý a druhý ikos z Akatistu k
Bohorodičke a skladbu Ty si Peter Skala,
známe z návštevy Svätého Otca v Prešove.
Ako zdôraznil v svojom príhovore správca
farnosti Frýdku - Místku otec dekan Jozef
Maňák je najvyšší čas, aby aj západná cirkev
si začala viacej všímať a čerpať z teologické
ho bohatstva a odkazu východnej cirkvi a
pozornejšie vnímala hodnoty byzantského
obradu, jeho krásu a jedinečnosť. Návštevu
zboru z Prešova nazval nie každodennou
príležitosťou stretnúť sa prostredníctvom sta
roslovienskej svätej liturgie a východných
spevov so stále živou vierou našich slovan
ských predkov a posvätnými cyrilometodskými tradíciami.
Aj cestou nášho časopisu sa chcú členovia
zboru poďakovať najmä otcovi dekanovi Jo
zefovi Maňákovi za srdečné privítanie, orga
nizačné zabezpečenie a príjemný pobyt v
jeho farnosti, ako aj všetkým, ktorí sa na
podujatí podieľali.
Dr. Peter KRAJŇÁK
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K SVIfiTKG OCHRANY PfiNNY MÁRIE
Desiatky chrámov v prešovskej diecéze sú za
svätené Ochrane Panny Márie. Je to výrazom veíkej úcty gréckokatolíkov k Matke Božej. Začiatkom
októbra na mnohých miestach sa konali pri tejto
príležitosti odpustové slávnosti, ktorým vo farnos
tiach predchádzali duchovné obnovy. Znovu na
črieť do hĺbky a načerpať čistú vodu z nového
prameňa znamená dostať milosť od Pána. Duchov
ná obnova prináša velkú potechu a povznesenie
ľudského ducha do výšav.
V prešovskej katedrále mali možnosť načerpať
nových duchovných sí od 25. do 30. septembra. V
jednotlivých témach - zmysel života, pokánie,
hriech, Eucharistla, Mária, dostali veriaci silné po
vzbudenie viery. Táto duchovná obnova vyvrcholila
slávnostnou sv. liturgiou 1. októbra, ktorú slúžil J.E.
sídelný biskup Mons. Ján Hirka, ktorý mal zároveň
aj homíliu.
V závere slávnosti o.biskup informoval veriacich
o svojej pastoračnej návšteve Vatikánu uskutočne
nej v dňoch od 25-29.9.95. V tejto súvislosti pove
dal, že navštívil kongregáciu blahorečenia. Naši
biskupi, mučeníci Peter Pavol Gojdíč a ThDr. Vasiľ
Hopko dostali od tejto kongregácie "Nihil obstaťpovolenie k začatiu procesu blahorečenia. Ďalej sa
otec biskup vrátil spomienkou k nedávnej návšteve
Svätého Otca Jána Pavla II. v Prešove a ukázal

POSVIACKA IKONOSTASU
A MISIJNÉHO KRÍŽA
V nedeľu, 24. septembra t.r. na pozvanie správ
cu gréckokatolíckej farnosti Habura o. Štefana Pe
ľu a veriacich farnosti Vydraň sa uskutočnila
vzácna návšteva J. E. Mons. Jána H irku ,sídelného
biskupa, vo farnosti Vydraň.
Po krátkom ale srdečnom privítaní otec biskup
vykonal posviacku nového ikonostasu za asisten
cie okresného dekana o. Františka Čitbaja a kňa
zov zo Svidníka, Michaloviec, Medzilaboriec,
Radvane nad Laborcom a Rokytova pri Humennom.
V homílii otec sídelný biskup zdôraznil, že je
potrebné predovšetkým milovať Boha, a to celou
svojou bytosťou - mysľou a dušou, lebo keď tak
človek Boha miluje, rešpektuje aj jeho prikázania.
Kto takto miluje Boha, miluje aj jeho stvorenia a
teda zvlášť človeka, preto je potrebné odpúšťať.
Povzbudil veriacich z Vydrane a okolia, aby mali
silu kráčať v tejto neľahkej dobe.
Po koncelebrovanej svätej liturgii počas myrovania zaznieval moleben k Matke Božej. Pred číta
ním štvrtého evanjelia okolo sv. chrámu bol
posvätený misijný kríž.
Správca farnosti poďakoval J. E. o. sídelnému
biskupovi za posviacku ikonostasu a misijného
kríža, že svojou účasťou ocenil štedrosť a obeta
vosť veriacich. Obnovený chrám zvnútra je výsled
kom práce všetkých gréckokatolíkov vo Vydrani,
ktorí podali svoju pomocnú ruku a finančnú po
moc. Bola to radostná posledná septembrová ne
deľa, na ktorú budú veriaci vo Vydrani dlho
spomínať.
o. Štefan PELO
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prítomným veriacim vzácny dar od Svätého Otca
pre gréckokatolícku diecézu - kalich. Zdôraznil, že
všetky milosti, ktoré gréckokatolícka cirkev dostala
od Boha, sú výrazom Ochrany Panny Márie, -r-

Z vysviacky na diakonov v Chráme Svätého
Ducha o. redem ptoristov v M ichalovciach
dňa 19.augusta t.r. Po boku otca biskupa,
svätiteľa J. E. Jána Hirku sú dvaja redem ptoristi. Po jeho pravej strane M ikuláš Tressa, po ľavej Jaroslav Štelbaský. Prosím e o
m odlitby za nových diakonov v nádeji, že na
budúci ro k s radosťou oslávime už ich kňazstvo. Na mnohaja i blahaja lita!
o.Miroslav ČAJKA

íŕPKs

Kronika
sídelného
biskupa
Mons. Jána Hirku
9. 9. O dpustová slávnosť v Košickom Klečenove (Sviatok Narodenia P. Márie)
10. 9. Zem plínska Teplica - 200 rokov zalo
ženia chrám u (Odpust slávenia Presvätej
Bohorodičky)
14. 9. Účasť na oslavách 125. výročia zalo
ženia Spolku svätého Vojtecha v Trnave
- Zasadanie Konferencie biskupov Sloven
ska (KBS) v Trnave
15. 9. Národná púť v m ariánskej svätyni v
Šaštíne
- pokračovanie KBS
17. 9. Kňazská vysviacka diakona Jozefa
Ivana
24. 9. Posviacka ikonostasu vo Vydrani
25. 9. Svätá liturgia v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove pri príležitosti začiatku
akadem ického roku na gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulte
25. 9. - 29. 9. Zahraničná pracovná cesta
1 .1 0 . O dpustová slávnosť v Prešove Kated
rále sv. Jána Krstiteľa
- Posviacka farskej budovy, odpustová sláv
nosť Presvätej Bohorodičky v Rakovci nad
Ondavou
2 .1 0 . Návšteva zástupcov kresťanského vy
sielania poľskej televízie
3 .1 0 . Pohreb o. Michala Szerdyho, tit. deka
na v Košiciach
8. 10. Vysviacka štyroch diakonov v Maťovciach
1 1 .1 0 . Zasadanie stáleho výboru Konferen
cie biskupov Slovenska v Badíne

Posviacka obnoveného chrámu v Prosačove
V druhú augustovú nedeľu, t.j. 13. augusta t.r., sa vo
filiálnej obci Prosačov (famosf Remenlny) konala odpus
tová slávnost spojená s posviackou obnoveného chrámu
zasväteného Zosnutiu Panny Márie.
Na pozvanie správcu farnosti tit. dekana o. Jozefa Čekana navštívil túto filiálnu obec J. E. sídelný biskup Mons.
Ján Hirka, ktorého uvítala mládež v ľudových krojoch
básňou, kyticou kvetov, ako aj slovanským spôsobom
chlebom a soľou. Otca biskupa privítal starosta obce p.
Ján Šoltés, ktorý okrem uvítania požiadal otca biskupa o
posvätenie novostavby obecného úradu.
Po privítaní sídelného otca biskupa miestnym správcom
farnosti tit. dekanom o. Jozefom Čekanom nasledovala
posviacka obnoveného chrámu, ktorý za značnej finanč
nej pomoci miestneho obecného úradu a veriacich opravili.
Slávnostnú posviacku chrámu vykonal a svätú liturgiu
slúžil otec biskup Ján za prítomnosti okresného dekana o.
Mareka Petra, titulárneho dekana o. Michala Hulaja a
miestneho správcu farnosti.
Otec biskup v homílii zdôraznil, že Zosnutie Nebeskej
Matky nesmie nás zarmútiť, ale tešiť, lebo bola vzatá s
telom a dušou do neba a tam za nás všetkých oroduje u
svojho Syna.
Na záver odpustovej slávnosti poďakoval sa správca
farnosti otcovi biskupovi Jánovi za duchovnú atmosférudu
a potom nasledoval kultúrny program súboru Raslavičan.
Veriaci farnosti, ktorú doniesol do farnosti svojou
prítomnosťou, ako aj kňazom a veriacim za účasť. Po
svätej liturgii nasledovalo myrovanie, počas ktorého
otec biskup Ján odslúžil moleben k Panne Márii.

Po skončení slávnosti v chráme otec biskup posvätil
nový objekt obecného úradu a potom nasledoval kultúrny
program súboru Raslavičan.
Veriaci farnosti
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Historická vysviacka v Maťovciach
Po prvýkrát v histórii boli dňa 8. októbra t.r.
udelené diakonské svätenia vo farnosti Maťovce v dekanáte Trebišov - Dobrá štyrom
poslucháčom, ktorí študujú v Maďarsku, v
Nyíregyháze, na Bohosloveckej fakulte afiliovanej pri východnom inštitúte v Ríme. Niž
šie kňazské svätenia - subdiakonát a
diakonát z rúk sídelného biskupa Mons. Já
na Hirku prijali bohoslovci Michal Tóth, Jozef
Vaszily, Attila Vakles a Róbert Matyi. Svätú
liturgiu spolu s otcom biskupom slúžili o.
dekan Vojtech Hornyák, správca farnosti, o.
Emil Ósz a ďalší kňazi prešovskej diecézy.
V príhovore otec Hirka informoval maďar
ských veriacich o aktuálnom dianí v živote
cirkvi, o tom, že naši biskupi P.P. Gojdič a V.
Hopko dostali v Ríme povolenie k procesu
blahorečenia, pričom im bol udelený titul
"Služobníci Boží". Ďalej poďakoval sa rodi-

PRIMÍCIE
V PREŠOVE
"Keď kamsi ideme, keď sa o niečo pokú
šame, chceme niečo urobiť, je tu na mies
te otázka. Dokážem to? Mám na to ? Aj vo
chvíli, keď sa Boh dotýka srdca mladého
človeka a ponúka mu kňazstvo, dávame
si túto otázku.Cítime svoju slabosť, svoje
nedostatky, svoju nehodnosť, možno po
chybnosť a nielen na začiatku cesty, ale aj
niekde uprostred. Otázka, či mám na to, je
na mieste v každom povolaní. V manžel
stve, reholi aj kňazstve. Keď však cítime
málo síl, málo lásky, Boh sa nechá počuť:
uprostred s Ježišom je všetkého dosť.
Máš na to. Aj to málo lásky Ježiš premení

a rozmnoží na mnoho, tak ako rozmnožil
päť chlebov a dve ryby a nasýtil početný
zástup." Týmito slovami začal svoj prího
vor o. Vladimír Skyba, Spirituál kňazského
seminára, kazatel na primičnej slávnosti
novokňaza o. Jozefa Ivana dňa 30. sep
tembra t.r. v prešovskej katedrále. Sláv
nosť začala úvodným sprievodom. O. Ján
Ducár, správca prešovskej farnosti, pri
viedol po prvýkrát k oltáru novokňaza o.
Jozefa, aby tu odslúžil svoju prvú svätú
liturgiu spolu s prítomnými kňazmi. Boho
službu doprevádzal svojím spevom m lá
dežnícky zbor Panny Márie Ochrankyne z
Prešova. Po skončení sv. liturgie o. Jozef
poďakoval Bohu a všetkým, ktorí mu po
mohli na jeho ceste ku kňazstvu.
A my sa pripájame k blahoželaniu a
žičíme otcovi Jozefovi veľa Božích milostí
v jeho kňazskom pôsobení.
-r-

V Miroli na sviatok Ochrany Panny Márie
Uprostred Ondavskej vrchoviny stojí na m a
lom návrší uprostred dedinky Miroľa vzácny
pamätník. Je ním drevený chrám, svedok dáv
nej histórie života našich predkov, ktorí ho za
svätili
Ochrane
Presvätej
Bohorodičky.
Postavený bol v roku 1770. O dvtedy potreboval
veru veľa pomoci. Niekolko generácií tu počas
stáročí a desaťročí nachádzalo útechu a pomoc
Panny Márie. Cirkevný rok gréckokatolíckej cir
kvi začína v septem bri, prvý sviatok je Narode
nie
Presvätej
Bohorodičky,
posledným
sviatkom v cirkevnom roku je Uspenie. Takto
akoby chcela cirkev naznačiť, že M atka Božia
mala a má v živote východných kresťanov veľ
kú úlohu. Pod jej ochranou cirkev opätovne

Jubileum kňaza
o. Štefan Hupcej, správca farnosti Pa
kostov, 35 rokov ordinácie (27. 11.
1960)

vzrastá v duchovnom bohatstve. Kým na mno
hých miestach drevené chrám y dnes už slúžia
iba k obdivu umenia našich predkov, chrám v
Miroli je nielen klenotom medzi kultúrnymi pa
miatkami na východnom Slovensku, ale tiež
svedkom hlbokej živej viery gréckokatolíkov aj
dnes v súčasnosti. Miroľa administratívne pod
lieha v súčasnosti ešte neobsadenej farnosti
Pstrina.
Dňa 1. októbra sa tu konala odpustová sláv
nosť. Svätú liturgiu, ktorá začala utierňou, slúžil
o. Juraj Danko, správca farnosti Bodružal. Vo
svojej homílii otec Danko na evanjeliovom prí
klade o Marte a Márii poukázal na našu prílišnú
starostlivosť o m ateriálne hodnoty. Vystríhal,
aby prílišná starostlivosť o hmotné statky nezni
čila v ľudskom srdci vieru v Ježiša Krista. Podo
tkol, že je potrebné starať sa o hmotné dobrá,
ale pritom nesmieme zabúdať na spásu svojej
duše. Slávnosť zakončili molebenom k Bohoro
dičke, obchodom okolo chrámu a pápežskou
hymnou.
-r-

čom kandidátov kňazstva za to, že žili tak, že
Kristus mohol vstúpiť do ich rodín. Vyzval
veriacich k hlbokej a úprimnej viere. Pove
dal: Uverme Ježišovi Kristovi, tomu, ktorý
prikázal Petrovi, skúsenému rybárovi, za
mier na hlbinu. Spustite siete hlbšie. Ordinandom otec biskup sa prihovoril: Svätením
dostanete neviditeľné milosti, ale o diakon
ské a kňazské cnosti musíte usilovať. Kristus
nám nechal návod ako sa modliť - otčenáš,
ale ostatné už musíme pridať svojou usilov
nosťou. Chcem, aby z vás boli šťastní kňazi.
Tešte sa z tejto chvíle. Pod krížom, na kto
rom zomrel náš Spasiteí, nesmú byť neuži
točné a prázdne ambície, ale vernosť
Kristovi a jeho námahe a utrpeniu. Spolu so
svätým Mandičom povedzte: Chcem sa na
máhať, chcem zomrieť v námahe pre kráľov
stvo Božie.

Za titl. dekanom
o. Michalom Szerdym
Pán života a smrti povolal k sebe dňa
28. septembra t. r. svojho služobníka
titl. dekana o. Michala Szerdyho, ktorý
od roku 1990 žil na odpočinku v Koši
ciach.
O. Michal Szerdy sa narodil 14. de
cembra 1910 vo Veľkom Kamenci. Ordi
novaný bol 5. septembra 1937 a potom
pôsobil ako kaplán v Sečovciach, Markovciach a Dubovej. V roku 1947 sa stal
správcom farnosti v Dúbravke. Tragic
ký 28. apríl 1950 ho zastihol ako správ
cu farnosti vo Falkušovciach. V rokoch
1950-1968 zdieľal osudy gréckokatolíc
kych kňazov - bol vo vyhnanstve. Po
obnovení činnosti našej cirkvi v roku
1968 pôsobil Dúbravke a v rokoch 198090 v Stankovciach.
Pohrebné obrady za zosnulým o. Mi
chalom boli dňa 3. októbra t.r. v Chráme
Narodenia Panny Márie v Košiciach za
účasti o. biskupa Mons. Jána Hirku,
mnohých kňazov a veriacich.
Blažený pokoj, večná pamiatka I

Sv. liturgia v Bratislave
V jezuitskom chráme v Bratislave sa
každý štvrtok v týždni konajú pravidelné
liturgické stretnutia vysokoškolskej mláde
že, ktoré vedie o. Ladislav Contosz. V
rámci týchto už tradičných stretnutí po pr
výkrát bola dňa 9. októbra 1995 slúžená
sv. liturgia východného obradu. Slúžili ju o.
Cyril Vasiľ, ŠJ, a o. Jozef Pavlovič. Dopre
vádzal zbor_ Chrizostomos pod vedením
Doc. PhDr. Škovieru. Gréckokatolícka bo
hoslužba u mladých vysokoškolákov za
nechala veľmi príjemný dojem, ako sme sa
dozvedeli. Mnohí boli na sv. liturgii východ
ného obradu po prvýkrát. K porozumeniu
liturgie bol pripravený komentár, ktorý veľ
mi pekne ozrejmil význam jednotlivých li
turgických úkonov.
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NASI JUBILANTI

Na podporu Spolku sv. Cyrila
a Metoda prispeli:

V novembri t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú
títo naši členovia:

Michal Babjak, Pusté Čemerné 350 Sk, Helena Bajusová, Hriadky 50 Sk, Anna
Bajzová, Kráľovský Chlmec 50
Sk, Mikuláš Čisárik, Košice
50 Sk, Veronika Danková,
Hriadky 50 Sk, Anna Fecáková, Michalovce 50 Sk, Anna
Hrustičová, Ruská Poruba 50
Sk, Mária Jakabová, Hriadky
50 Sk, o. Augustín Leukanič,
Košice 100 Sk, Helena Lukacková, Ruská Poruba 50 Sk, Mi
chal Motto, Baškovce 300 Sk,

50 ROKOV- Agnesa Danková z Pustého Čemerného,
Mária Dlužaninová z Kusína, Ľudmila Hajduková zo Sečo
viec a Ing. Svätoboj Longauer z Košíc.
60 ROKOV- Andrej Doboš z Novosadu, Juraj Janusko z
Budkoviec, Andrej Kicák z Vysokej nad Uhom, Anna Mihalková z Trebišova, MUDr. Georgína Olšakovská z Michalo
viec, Helena Punkyová z Trebišova a Helena Štefanichová
z Trnavy pri Laborci.
70 ROKOV- Helena Adamčinová z Prešova, Anna Balogová z Ložína, Anna Cvelihárová z Giraltoviec, Zuzana
Gačová z Vlače a Alžbeta Klebašková zo Stredy nad Bod
rogom.
75 ROKOV- Anna Bila z Nižného Hrabovca, Ján Horvat z
Lascova, Mária Ňachajová z Ruskej Novej Vsi, Ján Prada z
Budkoviec, Anna Rajničová z Bardejova a Mária Žecová z
Vranova nad Topľou.

PRE MICHALOVCANOV
výbor, ktorý bude mať na sta
rosti náboženskú, kultúmovýchovnú činnosť miestnej
odbočky.
( ez)

objektívom

« e g

televíznej

c ra w

A ko sm e vás u ž in fo rm o v a li v S lo ve (
1995, č. 20, str.16 ),Slovenská televízia
vysielala dňa 21 .septem bra t. r. o 20,05 h
na STV2 a dňa 22. septem bra o 11,55 na

Autora scenára Jozefa Cervínku sme poprosili, aby nám
odpovedal na otázku, prečo
sa rozhodol pre Lutinu a čo sa
v tomto filme snažil zdôrazniť.
V scenári filmu som napísal:
"Lutinu treba vidieť, atmosféru
odpustu v Lutine treba zažiť.
Iba tak človek pochopí, prečo
sa práve toto miesto stalo naj
väčším pútnickým miestom
gréckokatolíkov na Sloven
sku." Význam Lutiny som po
znal, no keď som sa rozhodol
napísať scenár filmu, uvedo
mili som si, že atmosféru tohoto ojedinelého miesta musím
poznať dôkladne a dôverne.
Od skorej jari tohoto roka som

■ STRETNUTIE S POÉZIOU MIKULÁŠA KASARDU pri
príležitosti jeho životného jubilea usporiadali dňa 27. sep
tembra t. r. v slávnostnej sieni Galérie Júliusa Jakobyho
v Košiciach. O diele tohto básnika Zemplína prehovoril
PhDr. Ernest Sirochman z Michaloviec.

k a m e r y ----------------

pen r a n i «
STV 1 polhodinový dokumentárny film
pod názvom ODKAZ NEMEJ Z LUTINY.
Námet a scenár k filmu napísal Jozef
Červinka, réžiu filmu mal Eduard Jasaň.

bol v Lutine viac razy, strávil
som tam celé dni, rozprával
som sa s mnohými ľuďmi,
mnohých som navštívil v ich
domovoch. Postupne som si
začal vytvárať sled jednotli
vých obrazov tak, ako sa po
tom objavili vo filme. Legendu
zjavení, ktoré prežila Zuzka
Feketová, mi niektorí ľudia
rozšírili o ďalšie podrobnosti
tak, ako ich oni v ústnom po
daní počuli od svojich rodičov
a starých rodičov. Legenda
sa, v podaní rôznych auto
rov,čiastočne odlišovala. No
ja som si uvedomil, že nie je
podstatné, či je legenda v po
daní viacerých ľudí totožná.

Dary na Spolok sv. Cyrila a
Metoda posielajte poštovou
poukážkou vzor "A" na účet
SLSP Michalovce, číslo účtu
124240-559/0900. Na poštovej
poukážke v správe pre prijíma
teľa - na druhej strane - uveďte,
že Ide o dar. Mená darcov po
stupne uverejňujeme v Slove.
Pán Boh zaplať.

■ ZBOR SV. CYRILA A METODA Z KOŠÍC spieval pod
vedením Šimona Marinčáka niektoré časti na hlavnej od
pustovej sv. liturgii na sviatok Pokrovnej Bohorodičky v
nedeľu, 1. októbra t. r. v najväčšom pútnickom mieste
maďarských gréckokatolíkov v Mária Póči.

V šetkým našim ju b ila n to m vyp ro su je m e hojnosť Božích
m ilostí na m noho rokov, šťastných rokov.

Ľutina

Juraj Ondrík ml,, Baškovce 50
Sk, Helena Servanská, Trhovište 50 Sk, Mária Štachyrová,
Poruba pod Vihorlatom 50 Sk.

■ VÝSTAVU 125 ROKOV SPOLKU SV. VOJTECHA
usporiadali od 25. septembra do 15. októbra t. r. v Štátnej
vedeckej knižnici v Košiciach. Na slávnostnom otvorení
výstavy prehovoril riaditeľ SSV PhDr. Štefan Hanakovič.

80 ROKOV- Ján Lenčeš z Baján.

Odbočka Spolku sv. Cyrila a
Metoda v Michalovciach hodlá
zvolať všetkých svojich členov.
Na schôdzi má byť o. i. zvolený
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SP O LO K SV. C YR ILA A METODA

Štúdiom materiálov som si
uvedomil, že sociálno-ekonomická situácia v polovici minu
lého storočia v zapadnutej
dedinke zapadnutého Šariša
kdesi na okraji Uhorska bola
taká, že ak by nebola mala
zjavenie táto konkrétna žena v
tejto konkrétnej dedine, mož
no by ho bola mala iná podob
ná žena v inej podobnej
dedine. Pretože utrpenie ženy-matky bolo obrovské a
mnohé ženy na rôznych mies
tach sa obracali k Panne Márii
ako k poslednej inštancii, keď
u svetských inštancií nena
chádzali pochopenie pre svo
je utrpenie.

Televízny divák vníma skôr
obraz ako zvuk,často nie je
natolko uvoľnený a sústrede
ný, aby premýšľal o hlbšej
symbolike filmu. Ja som sa
tým to filmom snažil vzdať hold
utrpeniu ženy-matky. Ukázať,
že vlastne každá matka celý
život nesie svoj kríž hore na
horu utrpenia. Aj podľa legen
dy Zuzana Feketová - dovtedy
nemá-prehovorila vtedy, keď
hore na horu dala postaviť
kríž. Každý rok a deň ľutinského odpustu, ale aj kedykolVek
inokedy, každá zo žien, ktorá
vychádza na horu, vynáša
tam vo svojom srdci najväčší
kríž svojho života. Každá žena
verí, že Panna Mária, žena,
ktorá v svojom živote trpko po
cítila strach a obavy o osud
svojho dieťaťa, žena, ktorá na
vlastné oči videla a v bezpros
trednej blízkosti prežívala utr
penie a najväčšiu bolesť, akú
matka môže mať - smrť svojho
milovaného syna, každá žena
vychádza hore na ľutinskú
(Pokračovanie na 15. s tr.)

LITURGIC KY KALE NDAR
V roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B"
Vo všedný deň sa číta prvé čítanie ( s nepárnym č ís lo m )
Týždeň po 22. nedeli po ZSD
6. november, pondelok, Pavol, biskup,
vyznávač
Menlivé časti z pondelka alebo o biskupovi
/biela/. 2 Kor 1,12-14: Veď vám nepíšeme
nič iné, iba to, čo čítate alebo aj poznáte. Lk
4,31 -37: Mlč a vyjdi z neho.
7. november, utorok, Jerom a
spoločníci; Lazar, úctyhodný
Menlivé časti z utorka alebo o mučeníkoch
/červená/ alebo o úctyhodnom /biela/. 2 Kor
2,4-11.14: Komu vy niečo odpustíte, tomu
odpustím aj ja. Lk 4,38-44: Ty si Boží Syn.
8. november, streda, Zbor sv. Michala
archanjela, sviatok /biela/
Antifóny: každodenné. Tropar: Vojvodco
via nebeských vôjsk. Sláva. Kondák: Vojvod
covia nebies. I teraz: podľa predpisu.
Prokimen: Vetry sú. Zjv 12,7-12: Bol zvrhnu
tý žalobca našich bratov. Lk 10,16-20: Pane,
aj zlí duchovia sa nám podávajú v tvojom
mene. Spev na prijímanie: Vetry sú.
9.
november, štvrtok, Onezifor
a Porfýr, mučeníci
Menlivé časti zo štvrtku /biela/ alebo o mu
čeníkoch /červená/. 2 Kor 3,4-11: Litera za
bíja, kým Duch oživuje. Lk 5,33-39: Jánovi
učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci
farizejov, a tvoji jedia a pijú.
10. november, piatok, Erast, Olymp,
Rodion, mučeníci
Menlivé časti z piatku alebo o mučeníkoch
/červená/. 2 Kor 3,17-18: 4,1-5: Zriekli sme
sa tajnej nehanebnosti. Lk 6,46-49: Hlboko
kopal a základy položil na skalu.
11. november, sobota, Minas, Viktor,
Vincent, mučeníci; Teodor Studita,
úctyhodný

Menlivé časti zo soboty alebo o úctyhod
nom /biela/ alebo o mučeníkoch /červená/. 2
Kor 4,6-12: Sme bezradní a nepoddávame
sa. Lk 7,1 -10: Ježiš teda išiel s nimi.
12. november, 23. nedeľa po ZSD,
Jozafát, biskup a mučeník
Radový hlas je šiesty, ev. na utierni je prvé,
farba biela. Antifóny: nedeľné. Tropar: Pri
tvojom hrobe. Velkňaz a mučeník. Kondák:
Boh náš, Kristus. Sláva: Už v mladosti. I
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Spas ľud
svoj. V Pánových očiach. 1 Pet 5,5-11: Boh
pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.
1 Pet 5,1-5: Keď sa zjaví Najvyšší pastier,
dostanete nevädnúci veniec slávy. Mk
10,42-45: Medzi vami to tak nebude. Jn
17,20-24: No neprosím len za nich. Spev na
prijímanie: Chválte Pána. Vo večnej pamäti.
Týždeň po 23. nedeli po ZSD
13. november, pondelok, sv. Ján
Zlatoústy, biskup, záväzná
spomienka /biela/
Antifóny: každodenné. Tropar: Milosť tvo
jich úst. Sláva. Kondák: Z neba si prijal. I
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Spravodli
vý sa teší. Ef 4,1-6: Znášajte sa navzájom v
láske. Mk 4,1-9: Rozsievač vyšiel rozsievať.
14. november, utorok, sv. Filip,
apoštol, záväzná spomienka /biela/
Antifóny: každodenné. Tropar: Svätý
apoštol. Sláva Kondák: Svätý apoštol. I te
raz: podľa predpisu. Prokimen: Po celej ze
mi. Kol 3,14-15.17: Znášajte sa navzájom a
odpúšťajte si. Jn 14,6-9: Nik nepríde k Otco
vi, iba cezo mňa.
15. november, streda, začiatok
40-denného posvätného obdobia
pred Narodením Pána;
Guriáš, Samom, Aviváš, mučeníci

Menlivé časti zo stredy alebo o mučení
koch. 2 Kor 5,16-21: Sme teda Kristovými
vyslancami. Lk 8,1-3: Ježiš chodil po mes
tách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o
Božom kráľovstve.
16. november, štvrtok, Matúš, apoštol
a evanjelista, záväzná spomienka
Antifóny: každodenné. Tropar: Svätý
apoštol. Sláva Kondák: Svätý apoštol. I te
raz: podľa predpisu. Prokimen: Po celej ze
mi. 1 Kor 4,1-5: Pán je môj sudca. Mt 9,9-13:
Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hrieš
nikmi? Spev na prijímanie: Po celej zemi.
17. november, piatok, Gregor
Neocezarejský, biskup
Menlivé časti zo štvrtku alebo o biskupovi.
2 Kor 7,1 -10: Očisťme sa od každej poškvrny
tela i ducha. Lk 8,22-25: Ako sa plavili, /Je
žiš/ zaspal.
18. november, sobota, Platón
a Roman, mučeníci
Menlivé časti zo soboty alebo o mučení
koch 2 Kor 7,11-16: Radujem sa, že vám
môžem vo všetkom dôverovať. Lk 9,1-6: Oni
šli, chodili po dedinách, všade hlásali evan
jelium a uzdravovali.
19. november, 24. nedeľa po ZSD,
Barlám, mučeník, Abdiáš, prorok
Radový hlas je siedmy, ev. na utierni je
druhé. Antifóny: nedeľné. Tropar: Svojím krí
žom. Sláva. Kondák: Smrť už. I teraz: podľa
predpisu. Jak 1,2-8: Pokladajte to len za
radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Mk
10,46-52: Pri ceste sedel slepý Bartimej,
Timeov syn a žobral. Spev na prijímanie:
Chválte Pána.
Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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horu vo viere, že jedine Panna
Mária dokáže pochopiť neko
nečnú veľkosť individuálneho

utrp e n ia m atky. P ochopil
som , že toto je ten najväčší
odkaz nemej Zuzany. O tom
vypovedal uvedený film. A
ešte o niečom. Nie je náhoda,

Kam eram an a re ž is é r E d u a rd Ja s aň p r i n a k rú c a n í d eta iln ý c h
záberov na ľu tin skej h ore

že Panna Mária sa zjavuje vizionárkam v prírode. V šírej,
voľnej prekrásnej, neporuše
nej, panenskej prírode. Príro
da je najvellcolepejším a
najmajestatnejším chrám om
prítomnosti Boha. V Lutine
taká príroda je. Takú sme ju
cilivou kamerou zachytili v
tom to filme.
Dominantou
film u
bolo
miesto, keď otec biskup Ján
Hirka číta pápežské breve,
ktorým bola Lutina už v roku
1855-teda iba štyri roky po
zjavení (tu ma zaujala po zo 
ruhodná nezvyčajná rých 
losť, akou pápežská stolica
reagovala na udalosti v Luti
ne), vyhlásená za pútnické
miesto, ako i druhé pápež
ské breve, ktorým S vätý
Otec Pavol II. v roku 1988
povýšil ľutinský chrám Pan
ny Márie N anebovzatej na

B aziliku Minor. Vo film e pôso
bivo vyznelo i vyznanie aka
demického maliara Mikuláša
Klim čáka, ktorý je autorom
vnútornej maľby, okien, bohostánku a ikon vo svätyni
chrám u.
A utenticky vyzneli vo filme
zábery skupín a jednotlivých
veriacich, ktorí sa zúčastnili
toho ro čn é h o ľutinského odpustu. Pôsobivo svojou prav
divou výpoveďou. V Lutine
sa zázraky nekonajú-najdoležitejšou prem enou človeka
je predsavzatie byť lepším. V
tom to prostredí sa človeku
otvárajú duchovné oči, aby
videl pravdu, otvárajú sa mu
nem é ústa, aby hovoril prav
du, ale najm ä-otvára sa mu
srdce, aby žil v pravde. To je
odkaz Lutiny dôležitý pre
dnešok.
Jozef ČERVÍNKA

SEČOUSKÉ VÝROČIE
BAZILIÁNOK
Sestry baziliánky z Delegatúry sv. Cy
rila a Metoda na Slovensku si pripom e
nuli 50. výročie svojho prvého príchodu
do Sečoviec. Po päťročnom pôsobení
boli však totalitnou mocou násilne vyve
zené na plné štyri desaťročia do české
ho pohraničia. Odtiaľ sa mohli vrátiť až
v období novej spoločenskej situácie 30;, mája 1991.
Ďakovnú sv. liturgiu pri príležitosti výz
namného výročia slúžil v Chráme sv. Cy
rila a Metoda v Sečovciach na prvý piatok
dňa 6. októbra t.r. trebišovský okresný de
kan o. Dušan Seman, spoluslúžil o. Peter
Sabol, o. Ján Parnahaj a o. Jozef Novák,
OSBM, ktorý aj kázal. Pred sv. liturgiou
sestry baziliánky pozdravil básnik Mikuláš
Kasarda, po nej o. Peter Sabol, správca
farnosti.
Sestry baziliánky z Delegatúry sv. Cyrila
a Metoda, ktorá bola vytvorená 20. apríla
1994, pôsobia dnes aj v Trebišove, Levoči
a Spišskej Novej Vsi.

HRAWÉ FIJJWY ( UľDEO )
Pri sadzbe 20. čísla Slova v článku Hrané
filmy (video) na 16. strane vypadla adresa, na
ktorej si môžete uvedené tituly objednať:
ROSA - SLOVAKIA
Suchá 4
917 01 Trnava
Čitatelbm sa za chybu ospravedlňujeme.

S úťaž 2/95
V minulom čísle t.j. 20/95 sme ukon
čili našu tohtoročnú súťaž 2/95. Správ
ne odpovede nám zašlite najneskôr do
20. novembra 1995, na známu adresu:
Redakcia Slovo, Hlavná 8, 080 01 Pre
šov. Obálku označte Slovo - súťaž 2/95.
Do zlosovania o ceny zaradíme všet
kých, ktorí aspoň osem tajničiek vylúš
tia správne.
Redakcia Slovo
■ Dňa 5.novembra t.r. sa dožíva krásneho
jubileá 90 rokov naša mamina, babka a prababka Mária Celadinská zo Sandala.
„ ■ Dňa 17. novembra t.r. oslávi p. Helena
Štefanichová z Trnavy pri Laborci svoje
krásne výročie 60 rokov. Z úprimného srdca
jej vyprosujeme od milého Pána Boha zdra
vie, Božie požehnanie na mnoho rokov,
šťastných rokov.
Celá rodina
■ Gréckokatolícky farský úrad Poprad,
nám. sv. Egídia 30, oznamuje, že finančné
príspevky na výstavbu gréckokatolíckeho
chrámu možno zasielať len na číslo účtu
VÚB Poprad 26730 - 562/ 0200.

Redakcia časopisu Slovo vyslovuje po
ďakovanie za peňažný dar 100,-Sk p. Jo
zefovi Petrovi. Pán Boh zaplať.

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

08001 P R E Š O V
t e l . :091 / 7 2 3 7 83
Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt K ošice,č.j.2542-PTTM -93,zo d ň a 8.9.1 993

NEBOJ SA, MALIČKÉ STÁDO
Múdro hovorí básnik Milan Rúfus, že
šťastie človeka je v dosahovaní šťastia,
len čo človek dosiahne to, po čom tak
veľmi túžil, už by chcel niečo nové. - A
keby dosiahol úplne všetko, asi by bol
unudený a znechutený.
Ježiš Kristus poznal psychológiu ľu
dí tak, ako nikto iný. "Buďte ako tí, čo
očakávajú..." (Lk 12, 32-40).
Keď ide o náš drobný každodenný
život, vtedy je nám význam očakávania
blízky. Ale, keď uvažujeme o živote ako
celku, nezvykneme ho spájať s veľkými
očakávaniami. Nechávame naše dni a
roky prebiehať bez túžby po veľkom
cieli, po veľkom a trvalom šťastí. Pod
vedome sa uspokojujeme s nejasnou
evidenciou kúska zeme, do ktorej nás
pochovajú.
"Buďte ako tí, čo očakávajú svojho
Pána! Zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať
vám kráľovstvo.”
Za súhrnom drobných očakávaní,
ktoré rozochvievajú náš život a dávajú

mu dynamiku šťastia, nie je na konci
priestor sklamania, tmy a prázdna. Za
súhrnom života nasleduje najväčšie
očakávanie stretnutia s novým tajom
stvom šťastia, pravdy a lásky.
Ak sa však človek uzavrie vo svojom
sebectve, ak sa nepreniknuteľným pan
cierom obrní voči Ježišovmu posol
stvu lásky, potom v tme uzavretého
priestoru duše a srdca zaniknú všetky
lúče nádeje a očakávaní.
Ale ako potom vyzerá život? Postup
ne sa vyprázdňuje a mrzačí, uvoľnený
priestor vypĺňa strach pred skutočnos
ťou smrti, ktorá ako zlodej príde a zobe
rie si všetko,čo zabezpečoval pancier
ľudského sebectva.
Máme teda dve možnosti: Buď ra
dostné očakávanie Pána, dobrého a mi
lujúceho, ktorému sa zaľúbilo dať nám
svoje kráľovstvo - alebo očakávanie
konca, ako zlodeja, ktorý nás o všetko
zdanlivé šťastie orabuje.
Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

' STE ODBERATEĽOM SL O V A ? '
Vážení čitatelia, neustále sa zhoršujúca ekonomická situácia, ktorá sa pri tvorbe a
príprave novín a časopisov v poslednom období prejavuje predovšetkým niekolkonásobným zvýšením cien nákupu materiálu, spôsobuje aj našej redakcii a vydavateľovi Spolku
sv. Vojtecha vážne starosti, ako zvládnuť financovanie časopisu Slova v roku 1996. Preto
sa v súčasnosti robí rozbor a hľadá vhodné riešenie tohto problému. Za najvýhodnejšie
riešenie pokladáme zvýšenie odberu Slova. K ekonomickej sebestačnosti potrebujeme
zvýšiť odber o 2000 ks. Redakcia urobila štatistické vyhodnotenie odberu, z ktorého je
zrejmé, že zvýšenie odberu o požadovaných 2000 ks by nemuselo byť problémom, ak by
sa do odberu zapojili všetky farnosti a všade sme zaznamenali prírastok aspoň o 1 %.
Prosíme najmä tých duchovných otcov a našich čitateľov, ktorým Slovo viac prirástlo k
srdcu - pomôžte v propagácii Slova vo vašich farnostiach, ale i v susedných, najmä tam,
kde Slovo zatiaľ nepoznajú.
Štatistický prehľad odberu časopisu Slovo podľa dekanátov
% hodnotenie
Celkový odber Najväčší odber
Dekanát
Počet veriacich
3,1%
150 ks
13 332
410 ks
Bardejov
Bardejov
Giraltovce
76 ks
Kružľov
40 ks
3,7%
300 ks
794 ks
Humenné
Humenné
21 367
100 ks
(vrátane nového dekanátu Snina)
Snina
75 ks
Radvaň n/L3,5%
300 ks
613 ks
Košice/m
Košice
17 508
Košice/z
90 ks
Zdoba
50 ks
Sady n/T
5,1%
120 ks
1465 ks
Michalovce
Michalovce
24 709
112 ks
Vysoká n/U
Mi-kláštor
100 ks
2,1%
120 ks
14 000
383 ks
Telgárt
Poprad
70 ks
Poprad
Banská Bystrica
Ľubica
62 ks
8,1%
Prešov
355 ks
1171 ks
14 430
Prešov
Ďačov
111 ks
90 ks
Lutina
Stropkov
90 ks
3,5%
17 504
619 ks
Svidník
60 ks
Svidník
59 ks
Lomné
99 ks
3,0%
15 468
517 ks
Čirč
Stará Ľubovňa
70 ks
Stará L.
V. Lipník
60 ks
80 ks
6,5%
Slovinky
6 142
401 ks
Spišská N.Ves
Helcmanovce
60 ks
52 ks
Kojšov
7,3%
1071 ks
125 ks
14 673
Brezina
Trebišov
117 ks
Kuzmice
100 ks
Sečovce
0,3%
17 ks
21 ks
Streda n/B
6 641
Trebišov-Dobrá
4 ks
Maťovce
1 ks
Dobrá
6,4%
957 ks
Vranov
190 ks
Vranov n/T
14 976
Seč.Polianka 107 ks
Sačurov
70 ks
Z 259 farností 48 farnosti excurendo (neobsadené farnosti) a 19 farností obsadených
neodobera časopis Slovo vôbec. Farnosti odoberajúce väčší počet časopisu Slovo sú
vytlačené tučné.________________________Štatistický prehľad pripravil A. MESÁROS

