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Čas op i s  g r é c k o k a t o l í c k e j  c i rkv i

My na evanjeliové posolstvo odpovedáme: 
"Áno, Pane, pošli mňa!"
"Čo to znamená?" - pýta sa Svätý Otec. Jeho 
odpoveď znie: "To znamená, že sme pripra
vení plniť svoju úlohu v Božom poslaní. Kaž
dý kresťan má jedinečným a osobitným 
spôsobom podiel na Kristovom poslaní. Bis
kupi, kňazi a diakoni majú podiel na Kristo
vom poslaní prostredníctvom služby, na 
ktorú boli vysvätení. Rehoľníci a rehoľníčky 
majú na ňom účasť prostredníctvom lásky, 
ktorá sa prejavuje v duchu evanjeliových rád

čistoty, chudoby a poslušnosti. Aj kresťanskí 
laici majú účasť na Kristovom poslaní: otco
via a matky rodín, starí, mladí i deti, prostí 
ľudia i vzdelanci...Je načase, aby sme sa om
noho dôstojnejšie usilovali nasledovať Krista 
pri plnení jeho spásonosného poslania. Kaž
dý spôsob apoštolátu a každý druh služby 
musí mať svoj zdroj v Kristovi. Keď hovorí: 
"Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás...", 
robí vás schopnými plniť toto poslanie".

(Z pastierskeho listu biskupov Slovenska 
na misijnú nedeľu 1995)



Z  O B S A H U

Veriaci vzdávajú  úc tu  ikone kra snob rodske j B oho rod ičky

Sv. Bažil Velký KRÁTKE PRAVIDLÁ
Úvodná reč sv. Bažila Yelkého ku KRÁTKYM PRAVIDLÁM

Boh, milovník ľudí, čo vyučuje národy, čo učí ľudí
poznaniu (Z 94,10), nariaďuje prostredníctvom Apoš
tola, aby tí, ktorí dostali dar učenia, povzbudzovali a 
vyučovali (1 Tim 4,13), a tým zasa, ktorí sa potrebujú 
posilniť v Božskej náuke, nariaďuje ústami Mojžiša učif 
sa od iných: "Spýtaj sa svojho otca a on ti vyjaví 
starcov svojich a rozpovedia ti" (Dt 32,7). Pretože som 
poverený sľubom slova, musím byť vždy pripravený 
povzbudzovať duše, hlásať náuky všetkým spoločne aj 
každému zvlášť, umožniť pýtať sa na všetko, čo patrí k 
pravej viere a pravde, o ktoré sa opiera život podľa 
evanjelia Pána Ježiša Krista. Tieto dve veci vedú k 
dokonalostí.

Vašou povinnosťou je však nič nezanedbávať, sna
žiť sa zo všetkého mať osoh: a okrem spoločných 
poučovaní musíme sa ešte i zvlášť pýtať na to všetko, 
čo je treba vedieť a každú voľnú chvíľu využiť k nado
búdaniu užitočných vedomosti.

Kedže nato nás tu Boh zhromaždil a máme tu taký 
pokoj od vonkajších starostí, nevenujme sa už ničomu 
inému, nedajme sa premôcť spánku, ale zvyšok noci 
venujme rozjímaniu a prerokovaniu potrebných a du
šiam užitočných záležitosti. Urobme to, čo hovorí 
blahoslavený Dávid:"... v zákone Pánovom má záľubu 
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou" (Ž 1,2),

Sv. Bažil Velký o tom, že sa musíme zrieknuť 
vlastnej vôle a podrobiť ju vôli iných.
Zrieknuť sa svojej vôle
1. otázka: Je dovolené a užitočné rozhodnúť sa 
urobiť alebo hovoriť niečo bez súhlasu Sv. pís
ma, ak sa to voľakomu zdá byť dobrým?

- Keď náš Pán Ježiš Kristus o Duchu Svätom hovorí: 
"...nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo 
počuje" (Jn 16,13). A o sebe hovorí: "Syn nemôže nič 
robiť sám od seba" (Jn 5,19), a na inom mieste: "Lebo 
ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma 
poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám 
hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda

hovorím tak, ako mi povedal Otec (Jn 12, 49-50). 
Šialenstvom by potom bolo, keby sa voľakto opovážil 
niečo sám od seba čo len myšlienkou pomyslieť: lebo 
potrebuje vedenie Svätého Ducha, ktorý jediný privá
dza myšlienky, slová a skutky na cestu pravdy. Sami 
od seba sme akoby slepí a žijeme vo tme, až kým nás 
neosvieti lúčmi svojich svätých prikázaní a Duchom 
Pravdy, Pán Ježíš Kristus. Lebo príkaz Boží, ako hovorí 
Sväté písmo: "Rozhodnutia Pánove sú správne, pote
šujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči 
(Ž 19, 9). Pretože príkaz Boží v Svätom písme o nie
ktorých skutkoch a slovách, ktoré sa vyskytujú v na
šom živote, hovorí a o iných mlčí, z toho vyplýva, žeby 
niekto mal dovolené robiť to, čo je zakázané, alebo 
zanedbávať to, čo je prikázané, lebo Pán neodvolateľ- 
ne rozkázal: K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte 
vôbec nič a ani z nich neodnímete. "Čo vám prikazujem, 
to zachovávajte a robte: nič k tomu nepridáš a nič nevy
necháš" (Dt 13,1).

Pre človeka, ktorý sa opováži na niečo podobné, 
ostáva: "Iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, 
ktorý strávi protivníkov (Hebr 10,27). A o tých skutkoch 
a slovách , o ktorých Sväté písmo nič nehovorí, sv. 
Pavol ustanovil toto pravidlo: "Slobodno všetko". Ale 
nie všetko osoží. "Slobodno všetko". Aie nie všetko 
buduje. Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy 
Iného (1 Kor 10, 23-24). Preto je nevyhnutné podrobiť 
sa alebo Bohu podlá prikázania, alebo ľudom pre jeho 
prikázania, lebo je napísané: "Podriaďujte sa jedni dru
hým v bázni pred Kristom" (Eť 5, 21). Aj Pán povedal: 
"Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom" (Eť 
5, 21). Aj Pán povedal: "Kto chce byť prvý, nech je 
posledný zo všetkých a služobník všetkých (Mk 9,35): 
nech sa zriekne svojej vlastnej vôle podľa príkazu Kris
tovho, ktorý o sebe povedal: "Lebo som nezostúpil z 
neba, aby som plnil svoju vôľu, ale toho, ktorý ma 
poslal (Jn 6,38).

Pripravili baziliáni 
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Darovať ovocie práce svojich rúk 3

Rodina - prameň života 4

Po rokoch prenasledovania
silnejší vo viere 5

Predstavujeme spevácke
mládežnícke zbory 6

Omyl našej súčasnosti 7

V rubrike Gospel music
predstavujeme
Oslo Gospel Choir /OGC/

Odpovedá pomocný biskup 
prešovskej diecézy 
Mons. Milan Chautur, CSsR

Naša túžba sa splnila 10

Gréckokatolícka cirkev
v Rumunsku vyšla z podzemia 11

Pokrov Presvätej Bohorodičky 12

Milostivý obraz 13

Študentská púť do Ríma 14

Liturgický kalendár 15

Jesenná zbierka na charitu
Do pozornosti odberateľom 16

časop is gréckokato líkov 
vychádza k 1. a  3. nede li v  m esiaci 
V ydáva  S po lok  sv. V o jtech a  v  Trnave 
Vedúci redaktor:

Blažej Krasnovský 
Redaktor:
A nton  M esároš 
Cirkevný cenzor: 
o. A n ton  M ojžiš 
Grafická úprava:
Karol N eupauer 
Sadzba a tlač:
P VT a.s., divízia Košice 
a Č ISOPRESS 
Príspevky zasie la jte na 
adresu:

R e d a k c ia  S lo v a  

H la v n á  8 

0 8 0  01 P re š o v  

C e n a  1 v ý t la č k u  5  S k  
P re d p la tn é : 

p o lro čn é  6 0 ,-  S k  
c e lo ro čn é  1 2 0 ,-  S k  
Indexné číslo 49618 
Distribúcia:
Priam o z redakcie
Podávanie  novinových zásie lok povo
lené V ýchodoslovenským  riad iteľ
stvom  pôšt Košice,
c.j. 2542 - PTTM  - 93, zo dňa 8.9.1993



STRANA 3
7 7 ÚVODNÍK r SLOVO 22/95

DAROVAŤ OVOCIE 
DDÁCE SVOJICH DÚK
V kolobehu ročných období dozreli plody 

zeme i práce našich rúk. Mnohí z nás sa 
možno zamyslia nad hodnotou a zmyslom 
svojej práce. Zostanú v modlitbe i zamysle
ní... Možno si uvedomia aj svoje osobné 
pričinenie sa do neprestajnej stvoriteľskej 
činnosti Božej.

Teológia stvorenia tak, ako ju Cirkev roz
vádza, vychádzajúc z knihy Genezis, sa ne
ustále vracia k jednému dôležitému 
základnému momentu - človek je obrazom 
Božím (Gn 9, 6,1 Kor 11 ,7 a  iné). Neviem, 
či sme už dostatočne precítili túto pravdu v 
praktickom živote i vo vzťahu ku ktorémukoľ
vek inému učeniu (V našich podmienkach 
predovšetkým k marxizmu). V tejto pravde je 
totiž obsiahnuté to, že človek je schopný 
objaviť v prírode Boží zámer, že medzi naším 
rozumom a zákonmi, ktoré vládnu vo svete, 
jestvuje prirodzená zhoda, príbuznosť, a toto 
je základom, umožňujúcim vedecké pozna
nie. Ak si uvedomíme, že človek je obrazom 
Božím, tak je v tom aj obraz na podobu 
trojjediného Boha - a to samo o sebe obsa
huje aj jednotu a spoločenstvo. A to sú zá
kladné predpoklady sociálneho života 
človeka. Je to Aristotelom povedané, že člo
vek je "spoločenský tvor". Samotný obsah 
prvých troch kapitol Genezis ponúka aj ďal
šie pravdy a premisy pre tvorbu sociálnej 
náuky.

Predovšetkým to, že Boh nám zveril príro
du, aby sme si ju podmanili a spravovali (Gn
1,26-30). Závažným momentom je aj otázka 
hriechu a neposlušnosti v tretej kapitole Ge
nezis, z ktorej sa dá dedukovať, že naruše
nie vzťahu človeka k Bohu narúša aj vzťah 
človeka k blížnemu. "Hriech má vždy dvojaký

rozmer: vždy uráža Boha a vždy zraňuje aj 
ľudí ako obraz Boží." Tým dochádza k vzá
jomnému narušeniu vzťahu. Čo je tiež so
ciálny problém. Človek totiž, zabúdajúc na 
závislosť od Boha si neraz prisvojuje privilé- 
giun ovládať a manipulovať svojich blížnych, 
čím smeruje k porušeniu prirodzených práv 
a nastoleniu rôznych foriem poroby. Ak siah
neme po Novom zákone, obraz Božej sta
rostlivosti o človeka sa ešte viac dotvára.

Sväté písmo v duchu Ježišových slov "Ja 
som však prišiel, aby mali život a prehojne 
ho mali" (Jn 10, 10) umožňuje ľudstvu spo
znať a dosiahnuť pravý život v jeho úplnosti. 
Ježiš sám počas svojho pozemského pôso
benia dáva najavo, že ľudským životným si
tuáciám pripisuje velký význam. Ujíma sa 
chorých, ranených, väznených, lieči ich telo, 
ale aj dušu odpúšťaním hriechov, a tak chce, 
aby ľudia mali radosť zo života. Ak sleduje
me tento moment radosti ako prejavu šťastia 
vo Svätom písme, tak nájdeme vyše 800 krát 
priame oslovenie, či výzvu k tomu, aby sa 
človek radoval.

Opierajúc sa o teológiu vtelenia vnáša Cir
kev do každodenného života zmysel posla
nia kresťanov v nasledovaní Ježiša. Kristus 
aktom vykúpenia vykonal v prospech každé
ho z nás skutok dokonalej nezištnosti a vy
zval nás k rovnakej nezištnosti medzi sebou 
"Milujte sa navzájom, ako som vás miloval 
ja". (Jn 13, 34).

Je z toho zrejmé, že učenie Cirkvi má aj 
túto špecifickú stránku podopretú teológiou I 
á s k y. Tá je ešte viac znásobená vo velko- 
nočnej udalosti kristovho vzkriesenia, kde sa 
ukázalo, že kristov úkon darovania sa a obe
tovania nemohol byť márny. A opäť je to

nesmierny impulz aj pre sociálnu oblasť, le
bo úžasná nádej, ktorá vyviera zo Vzkriese
nia podnecuje človeka prijať ponuku Božej 
spásy pre seba i celé spoločenstvo a tomu 
podriadiť svoje konanie, ktoré tým zákonite 
prináša ovocie aj v oblasti sociálnej. Podob
ne aj v rovine ekleziológie (náuky o Cirkvi) 
nachádzajú sociológovia a teológovia celý 
rad skutočnosti podstatných pre špecifičnosť 
sociálnej náuky Cirkvi oproti iným náukám. 
Spomeňme len takú bežnú skúsenosť zo 
spoločnosti totalitného typu vrátanie komu
nistickej. V nich sú ľudia vedení k jednostran
nosti, akejsi jednofarebnosti a umelému 
rovnostárstvu, kým Cirkev stavia na jedineč
nosti a rozdielnosti každej osoby. Je povin
nosťou každého kresťana osobne a 
jednotlivo svedčiť o láske, ktorou je Boh, ale 
zároveň vytvárať aj spoločenstvo, ktoré ako 
celok má rovnakú povinnosť svedectva pre 
ľudskú spoločnosť. A k tomu majú slúžiť na 
pôde Cirkvi aj sviatosti, najmä Eucharistia a 
sviatosť pokánia. A opäť ich užívanie nie je 
súkromný akt, ale poslanie darovania z ovo
cia vlastnej formácie a vlastného pokoja v 
stave milosti pre iných a tak sa stavať spolu
tvorcami pokoja v ľudskej spoločnosti. Môže
me teda konštatovať, že sociálne učenie 
Cirkvi, spočívajúce na teologických pilieroch, 
na Zjavení a sviatostnom živote, dáva tomu
to učeniu osobitnosť s ničím neporovnateľnú.

Zároveň tým má toto učenie "dosah, ktorý 
presahuje jednotlivcov i inštitúcie, prostred
níctvom ktorých sú jednotlivci ovplyvňovaní. 
Dosah tohto učenia na spoločenstvo treba 
zdôrazňiť väčšmi, než sa to bežne robieva."

B.KRASNOVSKÝ

Cintorín v Hunkovciach
Reportáž o ňom sme zverejnili v Slove č. 21

Každým krokom, ktorým sa vzďiaľuje- 
me od cintorína, strácajú sa myšlienky 
na tých, ktorým je  začiatok novembra 
zasvätený.

Niektorí ľudia zastávajú názor, že i 
keď to nevidno, silou dušičkového dia
nia je  len obyčajný zvyk. Je na tom zvyku 
alebo obyčaji niečo zle ? Vôbec nie. Je to 
veľmi dobrý zvyk. A záležitosť kresťan
skej etiky, toho najprirodzenejšieho ci
tu, že sme svojich zosnulých mali a 
máme stále radi.

Nemáme ani dôvod skrývať svoje city. 
Kresťan, hoci má nádej na vzkriesenie, 
pociťuje žiaľ a smúti nad stratou milo
vaného človeka (porovnaj 1 Sol. 4, 13 - 
14).

Svätý apoštol Pavol vo svojom liste 
Korinťanom píše, že ako posledný ne
priateľ človeka bude zničená smrť (po
rovnaj 1 Kor 15, 26). Prečo si tým 
mohol byť taký istý? Jednoducho preto, 
lebo ho obrátil na vieru ten, ktorý bol 
vzkriesený zo smrti, Ježiš Kristus. Preto 
mohol tiež napísať, že smrť prišla skrze 
človeka (Adama) a vzkriesenie je  tiež 
skrze človeka (Ježiša Krista).

Tak ako ľudia v Adamovi zomierajú, 
tak v Kristovi budú všetci oživení ( p o 
rovnaj 1 Kor 15 21,22).

Chybu robia tí, ktorých k dušičkové- 
mu zastaveniu núti len úkon v rámci 
spoločenského správania. Veď čo by 
povedali susedia, že sme neupratali 
hrob. Čo naša povesť?

U nich sa ukazuje, že vzťah k blízkym 
zosnulým je  a pravdepodobne i za ich 
Života bol problematický. Zamyslenie 
nad hrobom sa môže stať miestom oľu
tovania, rozhovorom so zosnulým. Pri
znanie vlastných chýb môže byť 
príležitosťou k vzájomnému pochopeniu 
i keď neskorému. Nemusí ísť len o po 
chopenie, ale o tak potrebné odpuste
nie. Cez návštevu zosnulých možno 
upraviť vzťah k  živým. Ako ťažko je  nie
kedy povedať prepáč a ako veľmi je  to 
potrebné.

Takémuto dobrému zvyku môžeme 
tiež hovoriť znovusprítomňovanie a 
uzdravovanie minulosti. Je to čas, kedy 
si pripomíname, že "prichádza hodina, 
keď  všetci v hroboch počujú jeho hlas a 
vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriese
ní pre život a tí, čo páchali zlo, budú 
vzkriesení na odsúdenie" (Jn 5, 28 - 29).

JUDr. Alexander NEMEC
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Taliansky časopis il Messaggio del Cuore 
di Gesu na september a október 1995, na 
stranách 609-615, uverejnil príspevok - Rodi
na - prameň života - ktorý napísal rímsky 
pomocný biskup Giuseppe Mani, poverený v 
rímskej diecéze pastoráciou rodín. Otec Ján 
Babjak, SJ, pripravil z neho nlekolko podstat
ných myšlienok.

Nikdy doteraz nebola rodina so svojimi problémami v 
takom centre pozornosti, ako je tomu dnes. Nikdy dopo
siaľ problémy rodiny neboli v centre obáv a stredobodom 
príhovorov Svätého Otca tak ako dnešnej dobe. Vidíme to 
z jeho apoštolských dokumentov, ako aj z jeho audienč
ných a iných príhovorov, ktoré neúnavne opakuje na všet
kých piatich svetadieloch. Dôvod tohto záujmu je známy 
všetkým ľudom, totiž nikdy doposiaľ prežitie rodinného 
zväzku nebolo tak ohrozené, ako v živote v našej spoloč
nosti, tak na východe ako i na západe, na severe i na juhu, 
v krajinách bohatých, ako i v krajinách chudobných. Teda 
rodina, jej existencia, vývoj a obrana - tvoria dnes celosve
tový, ba planetárny problém ľudstva.

Zo všetkých svetových problémov, ktoré dnes trápia 
našu planétu - a nie je ich málo, - rodina je jediný problém, 
ktorý sa dotýka všetkých spoločenstiev, všetkých národov 
sveta a napokon i osobne každého človeka žijúceho v 
ľudskej rodine. Veru, svetové problémy, ako je sociálna 
nespravodlivosť, nezamestnanosť, vzdelanie, dôstojnosť 
ženy, rozklad kultúry a národnej tradície, násilie, migrácia 
ľudí, rozširovanie, rôznych chorôb, najpr. AIDS, - sú prob
lémy, ktoré trápia všetky národy a štáty našej zeme.

Problém rodiny sa skutočne dotýka osobitne dotýka 
každého človeka, tak muža ako i ženy, ateistu i veriaceho, 
chudobného i bohatého, mladého človeka i starca. A kto 
z nás môže povedať, že jeho rodina nemá problémy? 
Dráma opustenia starých ľudí ich vlastnými deťmi, dráma 
potratu u ženy a kolko iných vážných problémov je dnes v 
rodinnom živote človeka!

Preto je treba nám všetkým myslieť na opravdivú mod
litbu, ktorú tak všetci potrebujeme. Modlitba, ak má byť 
hodnoverná, musí byť univerzálna, musí byť otvorená pre 
Boha čakajúceho darovať sa človekovi.

Sv. Pavol apoštol píše - "duch prichádza na pomoc 
našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, 
ako treba, a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľ
nými vzdychmi” (Rím 8,26). Každá ľudská rodina a jej 
tajomstvo nachádza svoj model a prototyp v živote Naj
svätejšej Trojice. Celé tajomstvo spásy ľudstva a

každého č loveka osobne sa môže zhrnúť do 
tohto volania Ducha, volania utrpenia v čase a v deji
nách v očakávaní radosti života večného. Spoločným me
novateľom, ktorý môže vytvoriť jednotu medzi dvoma 
ľudmi a dávať možnosť tejto zmeny, je láska. Avšak nie 
hocijaká láska, ale láska v rodine, ktorá je darom, pochá
dzajúcim od Boha.

Modlitba za rodinu je najdôležitejšia, lebo je to aj úprim
ný a pravý prostriedok ekumenizmu medzi ľudmi rozlič
ných rás, jazykov, sociálnych postavení a kultúr, lebo 
zasahuje a vyjadruje podstatu túžob ich srdca, v ktorých 
sú všetci zajedno. Modlitba za rodinu je tiež veľký a 
skutočný prostriedok pre jednotu "neba" a “zeme", Boha 
a človeka v tom, čo majú spoločné a najkrajšie: v láske, v 
jej najvyššej forme, ktorou je manželský zväzok. Lebo 
všetci "nebo" a "zemi, Boh a ľudia, sme "jedno" vo zväzku, 
Ducha Lásky. Velkňazská modlitba Krista v najdôležitej
šom momente jeho pozemského života, pri obetovaní 
seba samého Otcovi v ľudskej prirodzenosti, je vyjadrená 
v Eucharistii a zrealizová na Golgote ako obeta pre vykú
penie človeka a pre Cirkev, lebo je to modlitba za ľudskú 
rodinu: * Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v 
tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma 
ty poslal" (Jn 17,21). Kristus sa skutočne obetoval v boles
ti na Golgote a pokračuje v obetí radosti Eucharistie, lebo 
celé ľudstvo sa stáva v cirkvi jednou rodinou, lebo každá 
kresťanská rodina je Cirkev a teda je kvasom "jednoty" pre 
ľudstvo.

Práve pre túto jej ekumenickú a univerzálnu vlastnosť 
modlitba za rodinu je velkým milosrdným skutkom pre ňu 
samu v Cirkvi, aby zlý duch, ktorý je duchom rozdelenia, 
ju nemohol rozbiť v jej základoch.

Sila kresťanskej rodiny spočíva v tom, aby ukazovala pri 
každej možnej príležitosti dobro, rozumnosť, účinnosť a 
opravdivú ľudskosť evanjelia pre kresťanskú rodinu.

Podstatné hodnoty rodiny, ako sú jej nerozlučiteľnosť, 
zodpovedné rodičovstvo, otvorenosť pre zachovanie živo
ta od počatia až po jeho prírodný koniec a iné, prináša 
evanjeliová zvesť v svojom učení o rodine. Tieto hodnoty 
sú zvláštnym posolstvom Kristovho zjavenia nielen preto, 
lebo sa dotýkajú ľudskej prirodzenosti, ale preto, lebo sú 
v ľudskej podstate skutočne pravé, najhlbšie a najpriro
dzenejšie, a teda univerzálne, lebo zodpovedajú túžbam 
ľudského srdca. Sú teda primerané, aby boli základom 
každej sociálnej štruktúry, "rozvitej" alebo menej rozvitej, 
ktorou rodina je a musí zostať ako základná bunka, ak 
nechce pripustiť rozklad tejto spoločnosti.

T ak píše I Druhý vatikánsky koncil v 12. bode Konštitúcii
o Cirkvi v súčasnom svete, ked na otázku, čo je človek? - 
po pripomenutí ako o tom učí Biblia, že človek je stvorený

na obraz Boží a že je schopný poznať a milovať svojho 
Stvoriteľa, odpovedá: "Boh nestvoril človeka samotného 
od počiatku ako muža a ženu stvoril ich" (Gen 1,27). Ich 
zväzok je prvotnou formou ľudského spoločenstva. Člo
vek je vo svojej podstate spoločenským tvorom a bez 
stykov s inými nemôže ani žiť, ani rozvíjať svoje vlohy.

Okrem toho, že tieto hodnoty sú predmetom Kristovho 
zjavenia, lebo sú "pravdou" k rozpoznávaniu dobra v kaž
dej dobe a v každej situácii, sú tiež pravdou pre život, pre 
premietanie do každodennej praxe i napriek tomu, čo sa 
zrodí v egoizme jednotlivca, skupiny alebo celej spoloč
nosti. Napríklad nerozlučiteľnosť je zakotvená v srdci kaž
dého človeka kvôli rovnováhe vzťahov s milovanou 
osobou.

Vdaka za dar, ktorým je rodina sama v sebe, za spoje
nie v rodinnom živote rodičov s deťmi, pokiaľ sú mladí, a 
detí s rodičmi, ked sú zas tí starí.

Ježišova velkňazská modlitba , ako modlitba, ktorú 
posväcuje svoj život pre univerzálnu rodinu, čiže pre cir
kev a pre celé ľudstvo, môže a musí viesť modlitbu každé
ho človeka, ktorý je povolaný k manželstvu a tým pozvaný 
k posväteniu svojho života pre konkrétnu rodinu a skrze 
ňu pre dobro a spásu Cirkvi a celého ľudstva.

Rímsky pomocný biskup zakončil svoju úvahu o rodine 
Ježišovými slovami "Pre nich sa ja posväcujem, aby boli 
aj oni posvätení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj 
za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli 
jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v 
nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal" (Jn 17,19-21).

Dodajme k týmto slovám otca biskupa ešte modlitbu 
Svätého Otca, ktorý sa za rodiny modli takto:

"Bože, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi i 
na zemi, Otče, ktorý si Láska a Život, daj, aby každá 
ľudská rodina na tejto zemi sa stala skrze svojho Syna 
Ježiša Krista narodeného zo ženy a skrze Ducha Svätého 
■ prameňa Božej lásky, - opravdivým bohostánkom života 
a lásky pre pokolenia, ktoré sa neustále obnovujú.

Daj, aby tvoja láska riadila zmýšľanie a skutky manže
lov k  dobru ich rodín a k dobru všetkých rodín sveta.

Daj, aby mladá generácia nachádzala v rodine veľkú 
oporu pre svoj vývoj v pravde a v láske.

Daj, nech láska, posilnená milosfou sviatostného man
želstva, sa ukáže silnou i v každej bolesti a v každej kríze, 
cez ktorú prechádzajú naše rodiny.

Napokon daj, - o to ta prosíme na príhovor Svätej 
Nazaretskej rodiny, ■ aby Cirkev vo všetkých národoch 
sveta mohla prinášaf ovocie svojho misijného poslania v 
rodine a cez rodinu.

Ty, ktorý si Život, Pravda a Láska, v jednote Syna a v 
Ducha Svätom. Amen

Pripravil o. Ján BABJAK

W Želám ti muža, Želám ti muža,

p e s
ktorý vie povedať NIE. ktorý nie Je počtárom.

u Muža, ktorý má svoje stanovisko Kto stále len ráta,
tu
y
aco
C/J

O u

a nie je zbabelý.
Takého, ktorý vie, kde sú hranice, 
za ktorými by mohla striehnuť záhuba.

nikdy nebude vedieť skutočne darovať
Želám ti muža,
ktorého budeš vedieť utešiť

o Želám ti muža, On musí už dopredu vedieť
H - ktorý sa vie mýliť- že so svojimi starosťami
LU to znamená: ktorý tl prizná, môže kedykoľvek prísť k tebe.
Z že urobil chybu. Želám ti muža,

ktorý skutočne hľadá teba,
ktorý sa naozaj s tebou o všetkom pozhovára,
ktorý vie, že držíš pri ňom.

To &— 
o

5 S u
Dobré manželstvo sa vyznačuje aj v tom, 
že jeden pred druhým dokáže byt slabý, 
že Jeden druhému sa môže vyžalovať.

HZ o Želám ti muža, Muža, ktorý okrem BOHAM >> ktorý nevie všetko.
Muža, ktorý nie je žiadnym chvastúňom. nemiluje nič tak ako TEBA.

>N CO Aj priznanie "to neviem" Z nemeckého originálu - UND LIEBT MICH-
je znakom odvahy a slobody. Preklad Oľga KORMANÍKOVÁ
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PO ROKOCH PRENASLEDOVANIA 
SILNEJŠÍ VO VIERE

V sobotu, 21. októbra t. r. zavítal 
na dvojdňovú návštevu Košíc 
chrámový spevácky zbor pri gréc
kokatolíckom Chráme Uspenia 
Presvätej Bohorodičky v Mukače- 
ve. V predvečer misijnej nedele 
spieval v Chráme Narodenia Panny 
Márie na sv. liturgii, ktorú slúžil mu
kačevský správca farnosti o. Mirón 
Beskid spolu so správcom košic
kej farnosti sv. Petra a Pavla o. 
Michalom Hospodárom, ktorý aj 
kázal. Po skončení sv. liturgie sme 
sa zišli s o. Mirónom Beskidom,

ktorí patrí k skupine siedmich 
kňazov, ktorých tesne pred svojou 
smrťou stačil ešte 14.septembra 
1947 vysvätiť biskup-mučeník 
ThDr. Teodor Romža. Z tejto sku
piny žijú okrem neho už len dvaja
- pomocný mukačevský biskup 
Josip Holovač a o. Ivan Lelekač. 
Po vysviacke krátko pôsobil v Ne- 
grovci, okr. Mežgoríe, a v Bobovišči 
pri Mukačeve. V období prenasle
dovania gréckokatolíkov pracoval 
ako lesný robotník a neskôr v ďal
ších občianskych zamestnaniach.

■  Na otázku, aby nás oboznámil s 
chrámovým zborom mukačevskej 
farnosti, ochotne odpovedal:

- Chrámový zbor má svoje začiatky 
niekedy v roku 1832 v minulom storočí. 
Musel prestať existovať v roku 1949, 
keď totalitná moc začala násilnú pravo- 
slavizáciu. Zbor bol obnovený až teraz 
v 90. rokoch zásluhou dirigenta Vasila 
Horvátha, ktorého však Pán života a 
smrti povolal k sebe pred tromi mesiac
mi v 74. roku života. Teraz zbor vedie 
dirigent profesor biológie Michal Len- 
del. Zbor má 44 členov a účinkuje pri 
bohoslužbách v chráme a má velké zá
sluhy pri obnovovaní mukačevskej 
eparchie. Spieval už aj za hranicami - v 
Miškovci, Michalovciach a v Bardejove.

■  O. Mirón, a ako sa v súčasnosti 
rozvíja náboženský život v meste, v 
ktorom bolo pôvodne sídlo muka
čevského biskupstva?

- Do nášho chrámu sme sa dostali po 
neuveriteľne velkých ťažkostiach v roku 
1993. Pretože interiér chrámu si pred
chádzajúci užívatelia privlastnili, museli 
sme s našimi veriacimi urýchlene za
bezpečiť nový oltár, ikonostas a ďalšie 
vnútorné zariadenie. Duchovný život 
napriek všetkým ťažkostiam sa pomaly 
obnovuje. Vo farnosti pôsobí aj kaplán 
o. Stefan Kabacij, pri katechizácii po
máhajú sestry baziliánky i sestry slu
žobnice. Vlani sme v našej farnosti 
pokrstili 320 detí a niekolko desiatok 
dospelých. Pri chráme úspešne pracuje 
aj naša mládežnícka skupina, ktorú ve
dú sestričky. K velkému Mukačevu patrí 
tiež farnosť Rosvigov s Chrámom Naro
denia Panny Márie a farnosť Podhorja- 
ny s Chrámom sv. Michala archanjela s 
vlastnými kňazmi. Chýba nám však

Kňaz-mučeník o. Petro Oros.
Perokresba Ing. Michal TÓTH

slávny baziliánsky kláštor na Černečej 
hore.

■  Celá mukačevská eparchia sa 
pripravuje na 350. výročie prijatia už- 
horodskej únie, ktoré pripadá už na 
budúci rok. Za jednotu Cirkvi obeto
val svoj mladý život biskup-mučeník 
Teodor Romža...

- Áno. Jeho kult v našej eparchii je 
ozaj živý a zosilnieva. Žije ešte mnoho 
veriacich, ktorí si naňho pamätajú a s 
láskou spomínajú. Za jeho oslávenie 
máme prosbu v ekténii sv. liturgie. Ne
bol jediným mučeníkom. Svoj život obe
toval napríklad aj vzácny kňaz Petro 
Oros ( 1917-1953 ). Bol mi vzdialenej

šou rodinou a dobrým priateľom. Od 
svojich detských liet bol úplnou sirotou 
a vychovávali ho jeho najbližší príbuzní. 
Keď začalo prenasledovanie našej cir
kvi, ukrýval sa na viacerých miestach. 
Po odhalení ho po krátkom čase z väze
nia na velké prekvapenie prepustili. O 
krátky čas čakal na stanici Silce na vlak 
do Biliek. Po kontrole dokladov ho od
vliekli a na najbližšej križovatke pri kríži 
mu dvomi výstrelmi skončili pozemský 
život. Stalo sa to 28. augusta 1953 o 
tretej hodine ráno, keď v našej eparchii 
slávime podľa starého štýlu sviatok 
Uspenia Presvätej Bohorodičky. Jeho 
telo nakoniec dlhé roky ukrývala zem 
pod garážami iršavskej NKVD. Dôstoj
ný pohreb mal až po 39 rokoch - na 
sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky
28. augusta 1992. Je pochovaný na 
tento účel postavenej kaplnke v Chrá
me sv. Petra a Pavla v Bilkách. Pri jeho 
hrobe sa stretávajú v modlitbách veriaci 
nielen tejto farnosti.

■  Vieme o vašich ťažkostiach, aj o 
tom, že ešte stále ste sa nedostali do 
všetkých chrámov, ktoré vám patria. 
Ako sa pozeráte na budúcnosť vašej 
farnosti i celej eparchie?

• Máme dobrých veriacich. Za štyri 
desaťročia ťažkého prenasledovania 
všetkého gréckokatolíckeho sme prešli 
sitom velkých skúšok. O obnovujúcom 
sa duchovnom živote som už čiastočne 
hovoril. Sú to hojné návštevy bohoslu
žieb, krsty dospelých ľudí a aj práca 
tohto zboru a mnohé ďalšie aktivity. Z 
našej mukačevskej farnosti teraz na 
štúdiách máme siedmich bohoslovcov. 
Tieto i ďalšie duchovné povolania sú 
nádejou našej cirkvi. Prijatím únie v ro
ku 1646 sa vtedy posilnila Cirkev. A 
Cirkev na konci dvadsiateho storočia je 
posilnená utrpením a obetami, ktoré pri
niesli naši veriaci spolu s kňazmi a re
hoľníkmi a rehoľníčkami. Náš chrám a 
tým aj naše mesto je pod ochranou Pre
svätej Bohorodičky. A pod ochranný 
plášť Bohorodičky sa utiekala a aj teraz 
sa utieka celá naša mukačevská epar
chia.

O. Mirón Beskid spolu s dekanom Cy
rilom Jančišinom a titi. arcidekanom Vla
dimírom Petraškom odslúžil sv. liturgiu 
aj v misijnú nedeľu. Opäť spieval zbor. 
Ďakujeme o. Mirónovi za slová povzbu
denia, ktoré predniesol na konci su. li
turgie, a všetkým za posilnenie vo viere.

Zhováral sa Pavol KUŠNÍR
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SVÄ TÍ MESIA C A
20. november, 

sv. Gregor Dekapolita
Narodil sa v Irenopolise v Sýrii. Ro

dičia sa volali Sergius a Mária. Najprv 
žil v samote. Neskôr veľa cestoval. 
Bol v Sarakúrach, v Ríme, v Solúni. 
Od Boha dostal dar konať zázraky. 
Počas ikonoklazmu stal na strane 
pravej náuky. Zomrel okolo r. 820.

21. november, Uvedenie
presvätej Bohorodičky do chrámu
Evanjeliá nehovoria nič o tejto uda

losti. Podľa tradície Joachim a Anna 
dali sľub, že ak Boh požehná ich bez
detné manželstvo dieťaťom, dajú ho 
na výchovu do chrámu v Jeruzaleme. 
Svoj sľub splnili. Keď mala Mária tri 
roky, priniesli ju rodičia do chrámu. 
Žila v chráme až do zásnub zo sv. 
Jozefom.

22. november, ev. Filemon
a spoločníci

Bol bohatým občanom v Kolosách, 
kde žil so svojou manželkou Apfiou. 
Kresťanom sa stal na základe káza
nia sv. Pavla. Onezim bol sluhom Fl- 
lemona, ktorý od neho utiekol. Poslal 
ho k nemu naspäť sv. Pavol aj s lis
tom k Filemonovi. Archip bol bisku
pom v Kolosách. Všetci boli okolo 
roku 78 ukameňovaní pohanmi.

23. november, 
sv. Amfiloch a Gregor

Pôvodom bol z Kapadocie. Bol sú
časníkom sv. Bažila Veľkého a Gre
gora Naziánskeho. Od roku 341 bol 
biskupom v Ikónii. Bol prítomný na 
carihradskom všeobecnom sneme v 
roku 381. Zomrel prirodzenou smr
ťou v roku 395. Sv. Gregor bol biskup 
na Sicílii. Mal dar konaťzázraky. Pred 
pápežom Gregorom Velkým sa mu
sel brániť proti falošným obvine
niam. Zomrel pokojnou smrťou v 
roku 621.

24. november, sv. Katarína
Pochádzala z Alexandrie, narodila 

sa na konci 3. storočia. Bola veľmi 
múdra a krásna. V rozprave s cisá
rom, prenasledovateľom, ako i s jeho 
pohanskými kňazmi a poradcami, 
pôsobivo dokázala nezmyselnosť 
pohanských bohov a ich kultu. Cisár 
ju dal mučiť. Po obrátení sa na kres
ťanstvo svojej manželky Justíny prá
ve Katarínou, dal obidve ženy sťať.

25. november, sv. Kliment,
rímsky pápež

Svätý Kliment pochádzal pravde
podobne z mesta Filipy. Obrátil sa na 
kázanie sv. Pavla. S nim prišiel aj do 
Ríma. Stal sa tretím nástupcom sv. 
Petra. Zomrel vo vyhnanstve na Kry
me utopením. Jeho hrob a ostatky 
našli sv. Cyril a Metod. Cez Velkú 
Moravu ho zaviezli do Ríma, kde sú 
uložené v Bazilike sv. Klimenta.

( Pokračovanie na 7. str.)

Predstavujeme spevácke mládežnícke zbory

ZADOSŤ 20 spew o zom
Na nedávnom 4. ročníku festiva

lu gréckokatolíckych mládežníc
kych zborov v Sečovciach mladí 
interpreti prezradili o sebe viac, 
ako "len" radosť zo spevu o Bohu.
V jednotlivých číslach nášho časo
pisu na tejto strane prinesieme o 
nich a ich farnostiach, veríme, že 
zaujímavé postrehy. Dnes vám 
predstavíme zbor, ktorý to všetko 
"spískal”. Pred štyrmi rokmi 1. júla 
1991 z iniciatívy mladých Košiča
nov uskutočnil sa vôbec prvý roč
ník festivalu mládežníckych zborov. 
Velká túžba aj takýmto spôsobom 
vyznávať vieru v Ježiša Krista na
šlo svoju odozvu u ich rovesníkov, 
a nielen u nich.

Zbor pri Chráme Narodenia 
Panny Márie v Košiciach

Košický zbor, ktorému zatiaľ ešte ne
našli meno, vznikol pred deviatimi rok
mi. Pôvodne bol miešaný, no keď desať 
chlapcov odišlo do seminára, ostal na 
čas iba dievčenským. Postupom času 
znova prišli aj chlapci. Počet zboristov 
sa striedavo mení, ale pravidelne na ná
cviky chodí asi 30 mladých ľudí. Zbor 
účinkuje pod taktovkou V ierky Molčány- 
iovej.

Čo o nich povedať, aby som vám ich 
predstavil takých, akí sú. Stačilo by po
vedať, že sú "fajn parta", ktorá sa nevie 
a nechce rozísť ani cez prázdniny. Je im 
spolu dobre a nám s nimi tiež. Rozmýš
ľal som, čo ich tak drží pokope. Medzi 
sebou sa nehádajú, ba naopak, sú k

sebe veľmi pozorní a láskaví. Netreba ve
ľa a už sa realizujú nové a nové nápady.

Som presvedčený, že to bude len v 
tom, že každý sa snaží intenzívne žiť s 
Bohom, často pristupujú k sviatostiam, 
napájame sa z toho istého eucharistic
kého prameňa a potom, Ježiš je ten, 
ktorý nás spája, je  medzi nami a dá nám 
pocítiť súdržnosť nadprirodzenej rodiny.

Na farskom dvore máme murovaný 
krb, kde pri ohníku pri rôznych príleži
tostiach ( a tie sa vždy nejaké nájdu) 
máme raz melónové hody alebo špe- 
káčkové, či slaninové. Inokedy niekto 
dostane chuť na palacinky, a už sa celá 
partia vyberie do centra mesta. V tom 
prípade je celá reštaurácia naša. Občas 
urobíme radosť i pánu Jusufimu, pretože 
to už sme všetci pri zmrzlinových pohá
roch.

Ale aby ste si nemysleli, že naši mladí 
myslia len na žalúdok. Poviem vám, čo 
všetko sme ešte spolu prežili. Na Velko- 
nočný pondelok nám bolo naozaj vese
lo. Ples sa vydaril. Zato na Silvestra sa 
snažíme zaobísť bez diskotéky a Nový 
rok očakávame v chráme, lenže to sme 
tam i dve hodiny. Vianočné programy sa 
už stali tradíciou a mladí prispejú nacvi
čenými koledami.

Počas celého roka pravidelne každý 
týždeň vo štvrtok sú mládežnícke sväté 
liturgie, kde bez zboru to nie je ono. Ich 
spev je naozaj modlitbou, a mňa samé
ho ich piesne veľa ráz hlboko oslovia. 
Hovorím veľa ráz, lebo aj im sa niekedy 
niečo nepodarí. Po liturgii ostávame na 
adorácii, a znova sa strieda modlitba a 
spev s gitarou.

( Pokračovania na 7. str.)
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"Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, 

nie je v ňom Otcova láska" ( 1 Jn 2, 15)
Svet, ktorý karhá sv. Ján, nie je  svetom 

našej každodennej existencie, ale skôr 
svetské zmýšľanie, svet, z ktorého je  vylú
čený Boh, alebo politika a ekonomika od
lúčené od Boha a od mravného zákona.

Odpoveďou nie je  odpútanie sa od sveta 
ako ideálna hodnota sama o sebe, ba na
opak, bolo by bezcenné, ak by sme toto 
odpútanie nepovažovali za niečo druhot
né, za prostriedok k  dosiahnutiu hlavného 
cieľa, ktorým je  láska k Bohu a k blížne
mu.

Nežijeme v dobe, kedy by asketizmus 
ako cieľ sám o sebe zvádzal ľudí, že by 
bolo potrebné pred ním vážne varovať. 
Dnes je  oveľa viac rozšírený iný omyl, 
totiž zhovievavosť k sebe samému.

Nič tak neohrozuje civilizáciu ako 
zmäkčlivosť a nič tak rozkladné nepôsobí 
na osobnosť ako nedostatok sebaovláda
nia.

História a aj súčasnosť (napr. bývalá 
Juhoslávia) ukazuje, že národy nebývajú 
ani tak často vraždené, ako páchajú se- 
bevraždu. Takýto neblahý význam má aj 
naša dnešná atmosféra sebectva, túžby po 
rozkošiach, zdôrazňovanie nášho egoiz
mu, rozšírený odpor ovládať samého se
ba. Ak človek neumŕtvuje sám svoje 
sebecké vášne, stáva sa nutným, aby tieto 
vášne ovládala a potlačila nejaká vonkaj-

( Pokračovanie zo 6. s tr.)
Nedeľné detské liturgie si takisto ne

viem predstaviť bez nich.
Myslia i na chorých i telesne postihnu

tých. Idú do nemocnice i ústavu a tam 
svojím spevom, aspoň verím, im pomáha
jú niesť kríž, ktorý nie je  vždy ľahký.

šia autorita. Z toho dôvodu zmiznutie ná
boženstva a mravnosti i asketizmu zo ži
vota vedie k vzniku policajného štátu, 
ktorý sa snaží urobiť poriadok v chaose 
vzniknutom z tohto sebectva. Právo ustu
puje násiliu a miesto etiky nastupuje po
lícia.

Pokoj je  kvetom lásky a láska kvitne v 
človeku orientovanom na Boha. Najväč
šiu výsadu, akú človek môže mať, je  žiť 
životom, ktorý je  riadený Bohom, cez Cir
kev - je j učenie a prikázania. K tomu však 
môže dôjsť iba vtedy, keď si človek aspoň 
trochu k tomu vydláždi cestu svojím seba
ovládaním.

Boh o nás natoľko stojí, že riadi naše 
životy, a to je  najsilnejší dôkaz lásky, kto
rý nám mohol dať. Čím viac mu odovzdá
vame svoju osobnosť, tým viac sa Boh 
zmocňuje našej vôle a pracuje v nás. Pre
stávame byť riadení vonkajšími príkazmi, 
akoby nejakým prísnym pánom, ale skôr 
sotva postrehnutelnými nápadmi, ktoré 
akoby vznikali v našom vnútri. Máme po
cit, že sme odjakživa chceli robiť práve to, 
čo nám Boh navrhuje, a ani na chvíľočku 
nemáme pocit, že nám niekto rozkazuje. A 
tak sa naša služba stáva najvyššou for
mou slobody, pretože pre človeka je  vždy 
ľahké urobiť niečo pre toho, koho miluje.

No a potom prídu prázdniny. A to je čas, 
kedy nasleduje akcia za akciou. Len keby 
boli peniaze, ale nejaký sponzor sa vždy 
nájde. Toho roku sme čerstvý vzduch dý
chali v Drienici. Božia dobrota je nekoneč
ná, chata bola zadarmo. Spoločne sme 
varili - no bolo to super.

Záver prázdnin bol takisto super. Vybrali 
sme sa pozrieť drevené chrámy. Zabehli 
sme na dva dni do Tatier a potom už 
domov.

Myslím si, že svojím spevom, ale hlavne 
svojím životom vykonali kus apoštolskej 
práce. Moje kňazské srdce naozaj kypí 
radosťou, keď sa dozviem, že medzi naši
mi mladými si našli miesto tí, ktorí hľadajú 
Boha a naše spoločenstvo im ho pomoh
lo nájsť.

Na začiatku som spomenul, že ešte ne
majú meno. Ale teraz už viem. Nazval by 
som ich "zbor cherubínov a serafínov".

o. Cyril

SVÄTÍ MESIACA
(Pokračovaniezo6. str.)

26. november, sv. Alipius
Pochádzal z Bitýnie, z mesta Had* 

rianopolis. Bol diakon. Neskôr sa 
utiahol do samoty. Žil na stĺpe, v ka
júcnosti na ňom stál 53 rokov. Zomrel 
okolo roku 108.
27. november, sv. Jakub Perzský
Bol perzským dôstojníkom pri krá

ľovi Varranovi. Napriek krstu sa zrie
kol viery, za čo bol povýšený do stavu 
mágov. Keď sa to dozvedela jeho 
manželka, napísala mu list, v ktorom 
mu oznamuje, že kým sa nezriekne 
bludu, nebude môcť ho prijať späť. 
Napravil svoj omyl, znova začal byť 
horlivým kresťanom. Kráľ sa preto 
veľmi rozhneval, dal ho mučiť kúsko- 
vaním tela a nakoniec v roku 411 ho 
dal sťať.

28. november, sv. Štefan Nový
Narodil sa v Carihrade, bol synom 

Jána a Anny. Mladosť prežil v kláštore 
sv. Auxenta, kde sa stal aj predstave
ným. Zomrel mučeníckou smrťou za 
ikonoklazmu okolo r. 776. Spolu s 
ním zomrelo aj veľa mníchov.

29. november,
sv. Paramón a Filumen

Sv. Filumen za vernosť viere v Kris
ta za cisára Aurélia bol mučený 
ohňom a kúskovaním tela a nakoniec 
ho sťali v Ankyre okolo r. 270. Sv. 
Paramón spolu s 375 svojimi druhmi 
prejsť mučenícku korunu okolo r. 250.

30. november, 
sv. Andrej, apoštol

Bol rybár, pochádzal z Betsaidy. 
Bol žiakom sv. Jána Krstiteľa. Keď 
spoznal Ježiša, priviedol k nemu aj 
brata Petra. Po zoslaní Svätého Du- 
cha ohlasoval evanjelium v krajinách 
pri Čiernom mori a v južnom Grécku. 
Zomrel ukrižovaním okolo r. 60 v Pat- 
rase.

1. december, sv. Naum, prorok
Je jeden z dvanástich malých pro

rokov. Pochádzal z Elkóša v Galilei. 
Pôsobil za Ezechiáša a Manaseho asi 
700 rokov pred narodením Ježiša 
Krista. Vo svojom proroctve predpo
vedá skazu Ninive.
2. december, sv. Habakuk, prorok

Je tiež jeden z dvanástich malých 
prorokov. Pochádzal a pokolenia Si- 
meon. Hlásal zajatie Židov a zničenie 
Jeruzalema, ale aj Božiu všemohúc- 
nosť, ktorá zachráni svoj ľUd. Štvrtý 
irmos velkonočnej utierne ho spomí
na ako Bohom osvieteného.
3. december, sv. Sofonfáš, prorok

Zaraďuje sa medzi dvanásť malých 
prorokov. Pôsobil za kráľa Ezechiáša. 
Oznamuje utrpenie, ktoré skoro za
siahne Židov, ale aj okolité národy.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Sr. Regina, SSNPM

ZAKOSÍ 20 $pew o zow
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V rubrike Gospel music predstavujeme

o s j io  g e s p s j.  ( o $ e )

"Máte radi tradičný gospel? Bývate na 
východe Nórska? Staňte sa členmi nášho 
gospelového zboru! Konkurz sa koná 3. a 
4. júna. Skúška raz za mesiac."

ZAČIATOK 
Všetko začalo v apríli 1988. Dirigent To- 

re W. Aas sa so svojím krátkym inzerátom 
v novinách obrátil na všet
kých milovníkov spirituálnej 
hudby. Chcel dať dohromady 
skupinu mladých ľudí so 
zmyslom pre náročnú muzi
ku. Dúfal, že na inzerát odpo
vie 30 - 40 spevákov, ale 
nakoniec sa ich ozvalo nad 
400. Gospelový zbor už nebol 
len snom.

OBRAT
Po roku dochádza v kariére 

zboru k dôležitému momentu.
Objavuje sa v najsledovanej
šom nórskom televíznom 
programe. Jedného sobotné
ho večera tak predstavuje 
nadšeným divákom svoj 
"čiernobiely" gospel. Od tej 
chvíle sú všetky jeho koncerty 
vypredané a počet predaných 
platní doma i v zahraničí do
sahuje desaťtisíc.Nikdy pred
tým ani potom neprijalo 
Nórsko gospel ospevujúci Je
žiša Krista do takej miery za 
vlastný. Bolo to niečo mnohokrát väčšie 
ako Tore Aas očakával na začiatku svojej 
práce. Doposiaľ bolo jeho hlavným cieľom 
robiť kresťanskú hudbu na vysoko profe
sionálnej úrovni. Dnes je ale zvestovanie 
evanjelia dôležitejšie než získať slávu a 
uznanie v oblasti hudby.

ČLENOVIA 
OGC je skupina 32 spevákov s vlastnou 

kapelou. Behom päťročnej činnosti odišlo 
zo zboru iba niekolko členov. V  OGC spie
vajú mladí ľudia vo veku od 20 - 35 rokov. 
Je tu zastúpená väčšina cirkevných spo
ločenstiev Nórska. Luteráni, metodisti, 
baptisti - tí všetci dávajú zboru ekumenic
ký ráz. Napriek tomu, že vyšli z odlišného 
kresťanského prostredia, spojuje ich viera 
v jedného Boha. Všetci majú veľmi dobré 
hudobné vzdelanie a spoločnú lásku - 
gospel. Medzi členov zboru patria i nie
ktorí známi kresťanskí umelci. Väčšina z 
nich spievala v niektorom z menej zná
mych nórskych zborov. Po velkom úspe
chu v roku 1989 sa zbor stal žiadaným 
vokálnym doprovodom mnohých nór
skych spevákov.

PLATNE
Keď Tore Aas založil OGC, spočiatku 

neplánoval žiadne nahrávanie v štúdiu. 
Podľa jeho názoru mal zbor spievať iba 
naživo. Myslel si, že kontakt s publikom by

sa vytratil, keby sa hlasy premiestnili z 
koncertnej sály do drážky platne. Keď im 
ale malá gramofónová spoločnosť Noah 
ponúkla spoluprácu, Aas súhlasil a dvere 
k velkolepej kariére sa otvorili.

OSLO GOSPEL CHOIR - LIVE 
Na prvom albume s názvom "Oslo Gos

pel Cholr - Live1' vystúpila ako sólistka 
jedna z najznámejších speváčok Sissel 
Kyrkje. Repertoár tvorili hlavne známe 
americké gospely, ale tiež melódie z diel
ne Tora Aasa, ktoré otextoval Jan Gorth. 
Predalo sa 60 000 kusov tejto platne, čo 
je na nórske pomery ohromné množstvo. 
Počínajúc albumom "Oslo Gospel Choir - 
Live", sa rozbehla dlhotrvajúca tímová 
spolupráca zboru s charitatívnymi organi
záciami. Výťažok z platne bol poslaný na 
podporu očnej kliniky v indickej Kalkate. 
Po vydaní albumu nasledovalo množstvo 
vypredaných koncertov a množstvo tele
víznych predstavení.

"GET TOGETHER" (SPOJME SA)

V roku 1991 vychádza druhý album, ten- 
tokrát vydaný väčšou gramofónovou spo
ločnosťou (Stageway Records). Na 
rozdiel od prvého albumu je "Get Toget- 
her" (Spojme sa) čisto štúdiová práca. 
Autormi všetkých piesní sú Aas a Groth. 
Platňa vyšla v náklade 65 000 kusov.

"IN THIS HOUSE" (V TOMTO DOME)

Na jar 1992 vydáva Gospelový zbor 
Oslo svoj tretí album s názvom "IN THIS 
HOUSE" (V TOMTO DOME). Rovnako 
ako prvý album, je i toto živá nahrávka. 
Predalo sa 47 000 platní. Väčšina piesní 
pochádza opäť z dielne Aasa a Grotha.

TUSEN JULELYS
Rok 1992 je rokom veľmi produktívnym. 

Okrem niekolkých úspešných turné a plat
ne "IN THIS HOUSE" nahral zbor svoj 
prvý vianočný album "TUSEN JULELYS". 
Neide o klasický gospel, ale výber zná
mych nórskych kolied. Platne OGC patria 

v Nórsku medzi najpredávanej
šie. Zrejme i zásluhou zmiene
ného vianočného albumu (110 
tisíc predaných kusov). LP "TU
SEN JULELYS" sa tešila velké- 
mu záujmu verejnosti určite tiež 
vďaka tomu, že sa nahrávania 
zúčastnila aj nórska princezná. 

KRÁĽOVSKÁ RODINA 
Od tých čias udržuje zbor kon

takt s kráľovskou rodinou. Čle
novia rodiny sa dokonca vlani 
zúčastnili osláv striebornej 
svadby kráľa a kráľovnej 

OGC V ZAHRANIČÍ 
Behom svojej päťročnej exis

tencie si OGC získal v Nórsku 
ohromnú popularitu. Inšpiroval 
mnoho gospelových zborov do
ma, ale preslávil sa i v zahraničí. 
Ich platne sa predávali v Dán
sku a Švédsku. Vlani v lete 
predstúpil zbor so speváčkou 
Sissel Kyrkjeo pred dvadsaťtisíc 
nadšených kodanských poslu
cháčov. Účinkoval rovnako v te

levíznych show v Anglicku a Nemecku. 
"Druhým domovom" je preň Holandsko. 
Pri mnohých príležitostiach tam speváci 
vystupovali v televíznych programoch. 
Holandské koncerty boli vypredané do 
posledného miesta a zbor sa rovnako 
dvakrát objavil na monumentálnom Flevo 
Festivale. Čo sa týka oblasti kresťanskej 
tvorby, ich platne patria v Holandsku me
dzi najpredávanejšie. Zbor sa teší ešte 
väčšej obľube než mnohí americkí kres
ťanskí umelci ako Amy Grant, Russ Taff 
alebo Petra.

OCENENIA
Úspech Gospelovho zboru z Oslo bol už 

niekolkokrát ocenený. V roku 1990 to bol 
titul "Kresťanský umelec roka" v Nórsku. V 
roku 1992 bol potom ich album "Get toget- 
her (Spojme sa)" vybraný ako najlepšia 
zahraničná gospelová platňa a získal 
americkú cenu Dove Awards.

ĎALŠIA ČINNOSŤ 
Behom olympiády usporiadal v Lille- 

hammeri niekolko koncertov. V januári sa 
potom zrodil nový album - The Best Of 
Oslo Gospel Choir, na ktorom nájdete vý
ber najlepších piesní súboru za obdobie 
jeho pôsobenia. Vydavateľstvo ROSA na 
náš trh prinieslo posledný album The best..., 
ktorý nájdete vo vašej kresťanskej predajni 
alebo v predajni s hudobnými nosičmi.
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Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 

Mons. Milan Chautur, CSsR

Veľa starších ľudi veľmi odsudzuje 
mládež. Skôr z ich úst počujeme ne
gatívne názory. Otec biskup, vy sa 
veľmi často stretávate s mladými 
ľudVni, spoznávate ich. Čo sa Vám na 
nich páči a čo Vám na nich prekáža?

Ak starí ľudia odsudzujú mladých, je 
to preto, lebo oni už dávno boli mladí a 
tak zabudli, že všetky tieto túžby, ktoré 
nosí v srdci dnešná mládež, mala aj 
mládež v minulosti. Zmenili sa len pod
mienky mladých dnes, oproti pod
mienkam, v ktorých žila dnešná staršia 
generácia. Podmienky a prostredie

urobí veľa vzhľadom na formáciu mla
dého človeka. Preto bolo by na mieste, 
keby starší neodsudzovali mladších, 
lež pomohli im pochopiť život a to, čo
ho sa treba v živote vyvarovať. Posu
dzovaním a nadávkami ešte nikto nič 
nevyriešil - to si musíte uvedomiť vy 
mladí už dnes, aby ste neboli posudzo- 
vační, až zostarnete.

Ak sa ja stretávam s mladými ľuďmi, 
vidím v nich mnoho dobrého: sú 
priami, nie sú zakomplexovaní, nie sú 
vypočítaví, vedia byť pozorní voči to
mu, kto ich berie vážne, dokážu si pri
znať omyl a sú ochotní hľadať aj 
duchovné hodnoty.

Problémom je, že dnešná mládež má 
veľa ponúk zo všetkých strán a tak čas
to naletí na moderné prúdy, lebo ešte 
nie je dosť opatrná. Preto sa v súvislos
ti s mládežou najčastejšie spomína: 
narkománia, alkoholizmus, promiskui- 
ta. I mladý človek je človek - okrem 
krásnych a dobrých ideálov - má i svo
je slabostí, no najhoršie na tom je, že aj 
keď sa popáli, nevie byť opatrný a ne
dokáže hľadať radu u iného, veľmi si 
verí.

Na nevyrieknutú otázku, čo odporú
čam, odpovedám: Viac sa primknúť k 
Ježišovi Kristovi. To znamená, viac ho 
spoznávať zo Svätého písma, viac ho 
prijímať v Eucharistii, viac preberať 
spôsoby jeho správania do svojho ži
vota. A keď si dnešná mládež vyvolí za 
vzor Panenskú Bohorodičku, tak istot
ne popri všetkých nástrahách dobre 
obstojí.

i

t

Veľký duchovný 
zážitok

Dňa 27. septembra 
1995 sa žiaci ZŠ v Cerni- 
ne, kde chodia aj žiaci z 
obcí Kurimka, Rovné a 
Mlynárovce, zúčastnili v 
rámci náboženskej vý
chovy jednodňového vý
letu na_ Ľubovniansky 
hrad a Červený kláštor. 
Tento výlet zorganizoval 
ich duchovný otec Mgr. 
Pavol Litavec spolu s pe
dagógmi školy. Bol to vý
let s veľm i veľkým  du
chovným a poznávacím 
zážitkom.

Žiaci ZŠ Cernina

Spomienkové stretnutie, 
ktoré zanechalo silný dojem

My, absolventi Gréckokatolíckeho učiteľ
ského ústavu v Prešove z roku 1940, ďaku
jeme aj touto cestou Mons. Jánovi Hirkovi, 
diecéznemu biskupovi, ako aj vedeniu bis
kupskej kancelárie za vrelé prijatie, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 19. októbra t.r., pri príležitos
ti 55. výročia ukončenia nášho štúdia na 
menovanej škole.

Po návšteve cintorína a položení kytice na 
hrob našej bývalej profesorky Marty Dubajo- 
vej sme sa zišli na pôde a v priestoroch 
biskupského úradu. V kaplnke biskupského 
úradu sme sa zúčastnili bohoslužieb veno

vaných za zomrelých profesorov a bývalých 
spolužiakov. Bohoslužby mal sám otec bis
kup Mons. Ján Hirka.

Pri spoločnom obede a príjemnom pose
dení sme si spomínali na chvíle prežité v 
školských laviciach počas štúdia na škole, 
ako aj na zážitky počas účinkovania na jed
notlivých pracoviskách ako učitelia alebo v 
iných funkciách.

Stretnutie s Mons. Jánom Hirkom v nás 
zanechalo silný dojem. Na jeho vzťah k nám 
a slová, ktoré nám v svojom príhovore pove
dal, budeme dlho spomínať. I darček (rôzna 
literatúra o živote gréckokatolíckych veria
cich na Slovensku), ktorý každý prítomný 
obdržal, nám bude dlho pripomínať našu mi
lú návštevu.

Želáme mu aj touto cestou veľa zdravia, 
aby ešte dlho mohol v zdraví a pohode rozo
sievať lásku a vernosť k Pánu Bohu a gréc
kokatolíckej cirkvi. Nech mu Pán Boh v tom 
pomáha.

Ján SLÁVIK a Aurélia PETRÍKOVÁ

Ďakujeme...
V auguste som bola s cestovnou kancelá

riou Ciaturom na zájazde vo Svätej zemi. 
Mám z toho a určite všetci, čo sme boli, veľa 
zážitkov a krásnych spomienok. Za všetko 
môžeme všetci ďakovať pánu Bohu, že nás 
ochraňoval na tej ďalekej ceste. Za presné a 
dobré organizovanie nášho zájazdu a že 
sme to všetko stihli v tom čase, ďakujem za 
celý zájazd pani Ciulusovej. 2a duchovnú 
obnovu a za všetku trpezlivosť a hlavne krás
ny výklad, čítanie zo Svätého písma, každé
mu, kto ešte chcel podrobnejšie vysvetlenie 
srdečne ďakujeme duchovnému otcovi Miro
slavovi Labačovi.

Za to všetko nech im nebeská Matka Pan
na Mária dá ešte veľa síl obšťastňovať ľudí, 
tak a ešte lepšie, ako to bolo, keď sme boli 
spolu.

Tie dojmy z cesty po stopách Pána Ježiša 
sa nedajú ani opísať. Srdečne Pán Boh zaplať.

Terézia DLIMANOVÁ

BUM* -.A. '¿gsi' .̂šaj
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V prejave na poslednej októbrovej vše
obecnej audiencii venoval Svätý Otec po
zornosť svojej nedávnej ceste do USA - 
návšteve diecéz New York, Brooklyn a 
Baltimore. V každej z týchto miestnych 
cirkví mal Ján Pavol II. možnosť osobne 
sa presvedčiť o tom, ako si Američania 
vzali k srdcu jeho časté výzvy pričiniť sa o 
to, aby sa tretie tisícročie stalo príležitos
ťou budovať civilizáciu lásky.

Američania sa neboja budúcnosti, pre
tože svoju nádej vložili do Ježiša Krista - 
Vykupiteľa človeka. Obdarené hojnými

Vľ7

V mesiaci októbri, ktorý je zasvätený Pan
na Márii ružencovej, sme sa my - skupina 
veriacich gréckokatolíckej farnosti Košice- 
Západ - vydali s naším duchovným otcom 
Michalom Hospodárom na púť do Monti- 
chiari-Fontanelle ( Taliansko ) a do Lúrd ( 
Francúzsko ).

Svoju púť sme začali sv. liturgiou v košic
kej cerkvi s prosbou k Matke Božej a jej 
Synovi o ochranu na ceste a zároveň s po
ďakovaním, že prišiel čas naplnenia dlho 
očakávanej našej túžby. Celá púť sa niesla v 
znamení prosby za deti a mládež, aby obstá
li v tomto živote a nesklzli z pravej cesty k 
Bohu.

Prvá zastávka bola vo Fontanelle-Monti- 
chiari, mieste zjavenia Panny Márie jedno
duchej Pierine Gilliovej dňa 24. novembra 
1946. Panna Mária žiadala postaviť chrám 
na mieste zjavenia. Dnes je tam kaplnka, v 
ktorej je socha Rosa Mystica - Ruža du
chovná. Na čelnej strane kaplnky nás upútal 
nápis, ktorý v preklade znamená - Moja 
láska objíma celé ľudstvo. Neďaleko je v 
altánku kríž. Všetci sme sa vrúcne pomod
lili a prežívali veľkú radosť na tomto mieste 
a zažili pocit duchovného blaha a lásky. Po

prírodnými a ľudskými zdrojmi, povedal 
Svätý Otec, si Spojené štáty uvedomujú 
osobitnú zodpovednosť voči iným náro
dom. Dobre vedia, že v ich centre je kultú
ra prijímania druhých.

Pevná viera a nádej Cirkvi v New Jersey 
sa osobitne prejavila na miestnom štadió
ne, kde ani silný dážď nenarušil nadšenie 
a zbožnosť prítomných veriacich. V homílii 
Svätý Otec parafrázoval otázku, ktorú 
Pán predloží v deň súdu. Či sa súčasná 
Amerika stáva menej citlivou, menej usta
rostenou o problémy chudobných, sla
bých, cudzincov a núdznych? Osobitne 
žiadal, aby prijali a chránili hosťa v lone 
matky - ešte nenarodené dieťa, ale aj te
lesne postihnutých a slabých. Obyvate
ľom New Jersey vyjadril presvedčenie, že 
ak by sa Amerika uzavrela do seba, mo
hol by to byť koniec toho, čo tvorí podstatu 
americkej spoločnosti. Potom pápež spo
menul ďalšie etapy svojej návštevy. Stret
nutie s veriacimi v Brooklyne, ale hlavne 
nezabudnutelhú svätú omšu v sobotu, 7. 
októbra v Newyorskom Central Parku za 
účasti velkého počtu mladých ľudí. V tejto 
súvislosti zdôraznil, že aj napriek faloš
ným modlám, ktoré spoločnosť často po
núka, mladí Američania, ako sa sám 
presvedčil, sú otvorení Kristovej Pravde a 
Láske, sú ochotní s odvahou prinášať ne
malé obete, aby mohli verne nasledovať 
evanjelium. Oni totiž vedia, že cirkev a 
pápež s nimi rátajú. Mladým zveril úlohu, 
prispieť s Božou milosťou k budovaniu ci
vilizácie skutočne hodnej človeka. Tieto 
predsavzatia, povedal Svätý Otec, som 
zveril Panne Márii v Katedrále svätého

umytí nôh a napití vody z posvätného pra
meňa sme sa zúčastnili na sv. liturgii v chrá
me. Toto miesto je známe putovnými 
sochami, ktoré majú na hrudi tri ruže - bielu, 
červenú a zlatú. Tieto symboly znamenajú 
modlitbu, pokánie a obrátenie.

Ďalšou našou zastávkou bolo Miláno, kde 
sme navštívili známy milánsky dóm, vysta
vený v čistom gotickom štýle.

A potom naša cesta smerovala už do Lúrd, 
kde sa Panna Mária - Nepoškvrnené počatie
- zjavila dňa 11. februára 1858. Hneď po 
príchode a ubytovaní sme boli na sv. liturgii 
v našej cerkvi. Poďakovali sme sa za du
chovne bohatú cestu a šťastný príchod do 
cieľa púte. Ešte v ten deň sme navštívili 
miesto zjavenia Panny Márie a večer sme sa 
zúčastnili na sviečkovom sprievode náro
dov celého sveta. Počas modlitby sv. ružen
ca zaznel aj hlas nášho duchovného otca v 
slovenčine - Raduj sa, Bohorodička...

V nedeľu, 1. októbra t. r. sme boli na 
medzinárodnej sv. liturgii v Bazilike pápeža 
Pia X., kde s prítomnými asi šiestimi bis
kupmi a vyše sto kňazmi koncelebroval aj 
náš duchovný otec. Po sv. liturgii sme si

Patrika v New Jersey, kde som sa spolu 
so zástupcami miestnej cirkvi modlil svätý 
ruženec.

□  □ □

Pri slávnostnej ceremónii na Námestí 
sv. Petra vo Vatikáne blahorečil Ján Pavol
II. v nedeľu, 1. októbra 64 mučeníkov z 
obdobia francúzskej revolúcie v 18. storo
čí a 45 kňazov a rehoľníc usmrtených za 
španielskej občianskej vojny v 30. rokoch. 
Pápež ocenil mučeníkov, "ktorí svojou 
vlastnou krvou preukázali Kristovi vernosť 
za francúzskej revolúcie a španielskej ob
čianskej vojny". V rokoch 1936 až 1939 
zabili republikánske sily okolo 7000 kato
líckych kňazov a rehoľníc. Pápež beatifi- 
koval tiež okolo 200 obetí španielskej 
občianskej vojny.

Kritici však namietajú, že španielska ka
tolícka cirkev otvorene podporovala Fran
kovo povstanie proti španielskej vláde a 
že zverstva páchali obidve bojujúce stra
ny.

□  □ □

Pápež Ján Pavol II. uskutoční na začiat
ku roku 1996 týždennú cestu do Nikara
guy, Guatemaly, Salvadoru a Venezuely. 
Na jar Ján Pavol II. zavíta do Slovinska a 
v júni vykoná prvú pápežskú návštevu vô
bec do prevažne protestantského Berlína.
V septembri bude pápež hosťom vo fran
cúzskej Remeši, kde sa zúčastní slávností 
poriadaných pri príležitosti 1 500. výročia 
pokrstenia franského kráľa Clovisa. Po
tom by mal Ján Pavol II. navštíviť Bretaň a 
hrobku svätého Martina v Tours.

prehliadli rodisko a bývanie - mlyn, kde žila 
Bemadetta. Stačili sme si prehliadnuť aj Ba
ziliku Nepoškvrneného počatia Panny Má
rie. Veľkým duchovným zážitkom bolo aj 
kúpanie v požehnanom a liečivom prameni 
v Lurdoch.

Posledný deň pobytu v Lurdoch sme na
vštívili Ružencovú baziliku a krížovú cestu, 
kde každé zastavenie je zobrazené sochami 
nadľudskej veľkosti. Na sv. liturgii sme ďa
kovali za milosti, ktoré sme dostali na tomto 
pútnickom mieste.

Cestou späť sme sa zastavili ešte v Pádo
vé, kde sme sa pomodlili pri pozostatkoch 
sv. Antona Paduanského. V neďalekom 
Chráme sv. Justíny sme slávili sv. liturgiu 
pod obrazom Matky Ustavičnej Pomoci nad 
relikviami sv. Justíny. Zastavili sme sa aj v 
Benátkach na ich námestí a v Chráme sv. 
Marka.

Počas cesty sme vytvorili krásne a neza
budnuteľné spoločenstvo modlitby a lásky. 
Cítili sme sa ako jedna rodina, kde vládne 
porozumenie a pocit prítomnosti Matky Bo
žej - našej ochrankyne.

MVDr. J. MOLČAN
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Po štyroch desaťročiach krutého prenasledovania

GRÉCKOKATOLÍCKU CIRKEV V RUMUNSKU 
VYŠLA Z PODZEMIA

Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku 
má svoj začiatok v únii z roku 1700. Vte
dy sa biskupi východného obradu v 
Transylvánii, ktoré patrilo Rakúsko- 
Uhorsku, rozhodli na koncile v Alba Júlii
- pod vedením biskupa Atanáza - zjedno
tiť s katolíckou cirkvou. Išlo vlastne o 
návrat do predošlej situácie, ktorá bola 
pred rokom 1054. Dovtedy nielen západ
ná, ale aj východná cirkev boli zjednote
né pod vedením rímskeho pápeža.

Náboženský život gréckokatolíkov sa 
mohol rozvíjať len do roku 1948. Grécko
katolícka cirkev bola 1. októbra 1948 v 
meste Cluj na tzv. synode násilne zlikvi
dovaná. Od tohto dňa boli gréckokatolíci 
totalitným systémom kruto prenasledova
ní. Na tzv. synode 1948, ktorú zrežírovali 
komunisti, sa z 1800 gréckokatolíckych 
kňazov zúčastnilo iba 38. Nebol tam prí
tomný ani jeden gréckokatolícky biskup! 
Žiaľbohu, aj v Rumunsku sa na likvidácii 
gréckokatolíckej cirkvi podieľala pravo
slávna cirkev.

Komunistická vláda skonfiškovala - po
dobne ako na Slovensku - všetky chrámy, 
farské budovy a ostatné zariadenia a dala 
do vlastníctva pravoslávnej cirkvi. Všetci 
biskupi boli uväznení a skoro všetci vo 
väzení aj zomreli.

Po páde Ceausescovho režimu gréc
kokatolícka cirkev v tejto krajine vyšla 
oficiálne z podzemia na základe vládne
ho zákona z 31. decembra 1989. Odha
duje sa, že v súčasnosti všetkých 
gréckokatolíckych veriacich v Rumun
sku je vyše dvoch miliónov. Takmer 
všetci sú Rumuni. Naproti tomu rím
skokatolícki veriaci, ktorých je približ
ne rovnaký počet, majú viacero 
etnických skupín - asi 650 tisíc Maďa
rov, 360 tisíc Rumunov, 70 tisíc Nemcov, 
7 tisíc Bulharov, 4 tisíc Čechov, 4 tisíc 
Chorvátov a 3 tisíc Slovákov.

Počas totalitného režimu rímskokato- 
líci prežívali odlišný osud než grécko
katolíci - boli totiž aspoň trpení. Mali 
povolené slúžiť bohoslužby a učiť kate
chizmus v chrámoch. Katolíci však ne
mohli zastávať nijaké štátne funkcie. 
Rímskokatolícka cirkev mala otvorené 
dva semináre - v Iasi a Timisoare, 
samozrejme s obmedzeným počtom se
minaristov. Vládnym dekrétom z 29. jú
na 1949 boli zrušené všetky rehoľné 
spoločnosti. Kňazi boli začlenení do 
diecéz, mnohí však boli uväznení. Re

hoľné sestry sa museli vrátiť do v last
ných rodín.

Aký je súčasný stav gréckokatolíckej 
cirkvi?

V súčasnosti gréckokatolícka cirkev 
byzantského obradu v Rumunsku má jed
nu metropoliu a štyri sufráganné epar- 
chie.

Metropoliou je Fagaras-Alba Júlia,
ktorá bola ustanovená dňa 16. novembra 
1854. Na jej čele je metropolita Lucian 
Muresan, ktorý sídli v Blaji. Pomocným 
biskupom je Virgil Bercea. V tejto arci-
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Alexandru kardinál Todea - hrdinská posta
va gréckokatolíkov v Rumunsku

diecéze má gréckokatolícka cirkev teolo
gický inštitút v Blaji. Veriacich je približne 
495 tisíc a zatiaľ im patria iba dve cerkvi
- v Bukurešti a Blaji.

V eparchi Cluj-Gherla, zriadenej 5. jú
na 1930, je sídelným biskupom George Gu- 
tiu. Taktiež je tam teologický inštitút a malý 
seminár v Cluji. Počet gréckokatolíckych 
veriacich je približne 505 tisíc. Vo vlastníc
tve majú iba jednu cerkev v Cluji.

V eparchii Lugoj, zriadenej dňa 26. 
novembra 1853, je sídelným biskupom 
Toan Ploscaru a pomocným biskupom 
Alexandru Mesian. V tejto eparchii je pri
bližne pol milióna gréckokatolíkov a ma
jú vo vlastníctve desať chrámov.

Eparchia Maramures bola zriadená 
dňa 5. júna 1930. Sídelným biskupom je 
Ioan Sisestean. Má teologický inštitút v 
Baia-Mare, ale gréckokatolícki veriaci, 
ktorých je približne 477 tisíc, nemajú za
tiaľ vo vlastníctve ani jeden chrám.

A napokon štvrtá eparchia je v Ora- 
dei-Mare. V nej je v súčasnosti sídelným 
biskupom Vasile Hossu. Teologický in
štitút je v Oradei a gréckokatolícki veria
ci, ktorých je okolo 30 tisíc, tu tiež 
nemajú nijaký chrám.

Gréckokatolíckych kňazov je v Ru
munsku asi 500. Počet bohoslovcov je asi 
šesťdesiat. Farností je veľa, ale sväté litur
gie kňazi slúžia v spomínaných chrámoch 
len v domoch alebo na námestiach. V 
súčasnosti je rozostavených asi tridsať 
cerkvi, väčšinou v mestách.

V gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku pô
sobia tri ženské rehole. Ide o nasledujúce:

□  Rád sv. Bažila Velkého - čiže bazi- 
liánky. Tento rád začal v Rumunsku pô
sobiť až v roku 1988. Spolu je ich 55 
reholhých sestier.

□  Ďalej Kongregácia Matky Božej, 
ktorá má okolo 250 reholhých sestier.

□  A napokon treťou gréckokatolíckou 
rehoľou v Rumunsku je Kongregácia 
Nepoškvrneného Srdca Márie. Tá má v 
súčasnosti okolo 70 reholhých sestier.

Mužská gréckokatolícka rehoľa je len 
jedna a je ňou Rád sv. Bažila Velkého, 
čiže baziliáni, ktorých je spolu šesťdesiat.

Z latinských reholí v Rumunsku, ktoré 
používajú biritualizmus, pôsobia jezuiti a 
assunzionisti, zo ženských assunzionistky 
a Kongregácia našej Panej zo Siona.

Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku 
používa byzantský obrad a liturgický ja
zyk rumunský. Do roku 1853 používala 
grécky a starosloviensky liturgický jazyk. 
Pápež Pius IX. bulou Ecclesiam Tuam z 
26. novembra 1853 oficiálne povolil pre 
rumunských gréckokatolíkov užívať v ich 
vlastnom byzantskom obrade živý, ru
munský jazyk.

V súčasnosti je gréckokatolícka cirkev
ná hierarchia v Rumunsku znovu kom
pletne vybudovaná. Hrdinskou postavou 
tejto cirkvi je Alexandru kardinál Todea, 
ktorého uväznili v roku 1945 a ktorý vy
držal ťažké väzenie celých pätnásť rokov.
V súčasnosti je  ťažko chorý.

Bratskej Gréckokatolíckej cirkvi v Ru
munsku želáme plný duchovný rozkvet a 
horlivé pôsobenie v pokojných časoch.

o. ThLic. Ján BABJAK
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SLÁVNOSŤ V BAZILIKE MINOR V LCJTINE
Pri príležitosti 17. výročia pontifikátu Svätého Otca Jána 

Pavla II. konala sa dňa 21. októbra v bazilike Minor v Ľutine 
slávnostná sv. liturgia za účasti takmer štyridsiatich kňazov 
prešovskej diecézy a bohoslovcov prešovského seminára. Sv. 
liturgiu celebroval sídelný biskup Mons. Ján Hirka, konce
lebrovali, pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR, 
generálny vikár Mons. Ján Gajdoš, biskupský vikár o. Peter

Rusnák, domáci správca farnosti o. Michal Zorvan a prítom
ní kňazi. V príhovore kňazom a početne prítomným veria
cim, otec biskup Hirka priblížil v stručnosti život terajšieho 
Svätého Otca. Potom sa obrátil na bohoslovcov, ktorých 
vyzval, aby sa stali oporou Cirkvi, aby zjednocovali a budo
vali jednotu so Svätým Otcom, so sídelným biskupom a 
navzájom medzi sebou.

Pokrov Presvätej Bohorodičky
Je krásne s lnečné popo ludn ie  "bab ieho leta". 

Na svoju odpustovú  púť z cerkv i sa vydáva 
ikona K rásnobrodskej B ohorod ičky sp revádza
ná o. Turčan ikom , O S B M , a  m a lou skup inkou 
veriacich. P rechádza K rásnym  Brodom  a sm e
ruje k "m onastyru". Je  to  akoby kra tučký zá
blesk svetla  a lásky - ta k  vzácn y  a po trebný pre 
tento čas.

Už v  zapadajúc ich lúčoch s lnka  prichádzajú 
pútnici ku kap lnke, v  ktore j bo la  od nepam äti na 
prestole um iestnená čudo tvo rná  ikona P resvä
tej Bohorodičky. K ap lnka  P okrovu je  súčasťou 
starobylého baziliánskeho m onastiera , ktorého 
história s iaha  až do 14. storočia.

Je sobotný  podvečer, 14. októbra , podľa ju 
liánskeho ka lendára sv ia tok  O chrany P resväte j 
Bohorodičky. "M ati B ožia" prichádza na toto 
miesto, aby sa tu s tre tla  so svo jim i deťm i, za 
ktoré neustá le  o rodu je  a prosí svo jho  Syna.

O dpustová slávnosť sa začína posvätením  
vody v  s tudničke, nachádza júce j sa  pri te ra j
šom  klášto rnom  chrám e . M iestna tradícia, od 

vo láva júc  sa na na jstaršie ústne podanie  a 
svedectvo, vraví, že začiatkom  14. storočia  istý 
žob rák - s lepec š iel raz v piatok, pred sviatkom  
Z oslan ia  S vätého Ducha, s chlapcom , ktorý ho 
viedo l popri studničke. Unavení a sm ädní sa 
zastavili. K eď sa s iepec napil zo s tudn ičky a 
um yl si choré oči, uvidel ž iarivý kríž, ktorý sa 
vznášal nad pram eňom . Z  vďačnosti za svoje 
zázračné uzdraven ie  a zo zb ierok m edzi llidom  
postavil na tom to  m ieste m alú kap lnku s ikonou 
Presvätej Bohorodičky. Te j Bohorodičke, ktorá 
každoročne putu je s veriacim i k "m onastieru", 
aby tu  m ohla  rozprestrieť svoj "och ranný plášť" 
nad Božím ľudom. Po večiern i sa začína svätá 
litu rg ia  a Laborecká do lina sa  ticho ponára do 
tm y októbrovej noci, v  ktorej žiari iba svetlo 
sv iec  na oltári.

V  nedeľu už od včasného rána prichádza jú 
veriaci z blízkeho i ďalekého oko lia , aby tu 
spo lu s Bohorod ičkou prežili tento sviatočný 
deň. Svätú liturg iu slúži o. pro to igum en Milan 
M etod Bilančík, OSBM , spo lu s o. Jozefom

D udom , ThLic. Jánom  Babjakom , S.J., o.V ladi- 
m írom  A .Turčánikom , OSBM .

Záverom  m yšlienka z kázne: "M y - kresťania
- častokrá t hľadám e ochranu v pohanských 
sym boloch a zvyklostiach, napríklad tým , že 
nosím e rôzne znam enia  váh, blížencov, ale ak 
sa ná jde n iekto, kto nosí krížik alebo m edajlónik 
presväte j Bohorod ičky, m ožno iba tak..., a keď 
ho n iekedy aj pobozká, hoc i m im ovoľne, tento 
bozk sa m ôže preňho stať spasiteľným  boz
kom ".

M ožno si dobre  ani neuvedom ujem e, ako 
ľahkom yseľne vym ieňam e to to  pravé bohat
stvo za  fa rebné  sklíčka m árnosti. P.D.

Svätá liturgia sv. Jakuba 
opäť v prešovskej katedrále
Na sviatok apoštola Jakuba a takmer po roku, 

dňa 23. októbra, mali možnosť byť veriaci v pre
šovskej katedrále účastní na starobylej liturgii sv. 
Jakuba. Svätú liturgiu za asistencie bohoslovcov 
teologickej fakulty slúžil Mgr. o. Vojtech Boháč. 
O liturgiu prejavili vefký záujem študenti teoló
gie, ale aj ostatní. Potvrdila to aj vefká účasť 
veriacich. Príťažlivým na liturgii sv. Jakuba sú 
predovšetkým spevy, ktoré boli v podaní komor
ného zboru bohoslovcov. Táto liturgia sa v súčas
nosti praktizuje v Jeruzaleme, v Alexandrii, v 
Belehrade a na ostrove Zakynt v deň pamiatky 
sv. Jakuba. Medzi najväčšie zvláštnosti oproti 
používanej liturgii sv. Jána Zlatoústeho patria 
čítania, ktoré sa konajú uprostred chrámu. Jedno 
čítanie je aj zo Starého zákona. Namiesto Cheru- 
bínskej piesni sa spieva Zamíkni každý človek. 
Sú tu dlhšie modlitby, slávnostné vchody cez 
celý priestor chrámu. Liturgia sv. Jakuba je jed
ným z mnohých bohatstiev, ktoré gréckokatolíc
ka cirkev uchováva v svojej duchovnej 
pokladnici. Prítomnosť na tejto sv. liturgii ponú
ka väčší priestor nielen počúvať, ale aj počuť 
hlboké duchovné texty a modlitby. Každé vráte
nie sa k tradícii znamená veflcé obohatenie, ktoré 
má vyššiu hodnotu, ako sa nám častokrát len zdá.

Seminár pre katolíckych vydavateľov a žurnalistov
V priestoroch velkej zasadacej sieni na Žaboto- 

vej ul. v Bratislave pod záštitou Konferencie bisku
pov Slovenska, Katolíckych novín a Združenia 
katolíckych vydavateľstiev Slovenska sa uskutočnil 
Seminár pre katolíckych vydavateľov a žurnalistov. 
Iniciatíva usporiadať takéto podujatie vzišla od Kon
ferencie biskupov USA a po súhlase Katolíckej 
tlačovej asociácie (CPA) USA a Kanady, ktorá po
núkla konferenciám biskupov krajín strednej a vý
chodnej Európy možnosť usporiadať série sympózií 
pre katolíckych vydavateľov a žurnalistov. Na semi
nári prednášali výnikajúci odborníci a významní

predstavitelia Katolíckej tlačovej asociácie USA a 
Kanady z USA na čele s arcibiskupom Mons. Joh- 
nom Foleyom, ktorý v súčasnosti pôsobivo Vatiká
ne a má na starosti otázky žurnalistiky a katolíckych 
vydavateľstiev. Účastníci zo Slovenska, Česka, ale 
tiež Ukrajiny mali počas dvoch dní - 26. a 27. 
októbra - možnosť získať zaujímavé informácie a 
skúsenosti v súvislosti s tvorbou a spôsobom orga
nizácie katolíckych časopisov.

Prednášky ako Katolícka tlač vo svetle Aetatis 
novae, Publikačná činnosť a jej poslanie, Poslanie 
tlače-filozofia, Tlač- vlastnícke vzťahy, Tlač-pozícia

čitateľa, Manažment, Vydavateľská činnosť-organi- 
zácia, Grafika a dizajn, Reklama, Propagácia, Kon
kurencia, Spôsoby a problémy expedície a dalšie 
prednášky, si vypočulo takmer 100 zástupcov kato
líckych vydavateľstiev a redakcii. Súčasťou poduja
tia bola informatívna výstavka o rôznych 
publikáciách, knihách, časopisov, kalendárov, bul
letinov, ktoré prevažne vychádzajú na Slovensku. 
Prvé takéto podujatie uskutočnené na Slovensku 
prinieslo pre jeho účastníkov nové podnety a inšpi
rácie.

-am-
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Milostivý obraz Klokočovskej Panny Márii vo svidníckej farnosti

KRÁĽOVNÁ RUŽENCA, VITAJ MEDZI NAMI
Je začiatok októbra, nedeľné popolud

nie, už chladnejšie jesenné počasie. V 
tejto chvíli očakávajú gréckokatolícki ve
riaci vo Svidníku putovný obraz Klokočov
skej Panny Márie. Práve na sviatok 
Ochrany Presvätej Bohorodičky prichá
dza Matka nášho Pána k nám. V okamihu 
príchodu milostivého obrazu sa dalo pocí
tiť niečo krásne, čo človeku dávalo pocit 
prítomnosti samotnej Panny Márie. Veľa 
očí sa zarosilo, keď uvidelo obraz, ktorý 
sprítomňuje tú, ktorá prichádza medzi nás
- svoje deti, pretože nás miluje.

Po privítaní obrazu sme sa všetci vybrali 
do chrámu, aby sme tam modlitbami a 
piesňami oslávili Pannu Máriu. Po uložení 
obrazu na pripravené miesto sa začala 
akadémia, ktorú pripravila mládež. No 
nielen akadémiou sa mládež zapojila do 
tejto duchovnej obnovy, ale svojimi pies
ňami skrášlila aj svätú liturgiu, svätý ruže
nec a Moleben k Presvätej Bohorodičke. 
Nadšenie netrvalo iba v prvý deň - nedeľu, 
ale celé dva týždne.

Aby duchovná obnova priniesla čo naj
väčší duchovný zážitok, sväté liturgie slú
žili vždy iní kňazi. Mnoho dobrých podnetov, 
praktických rád, rozjímaní i krásnych myšlie
nok o našej nebeskej Matke nám odovzdali 
títo duchovní otcovia:

o. Marek Pulščák, o. Štefan Kopčák, o. 
Jozef Šoltýs, o. Miroslav Gavala, o. Pavol 
Repko, o. Mirón Keruľ - Kmec, o. Marek 
Kolesár a o. Andrej Dujčák.

Myslím si, že mnohí z nás sa zamysleli 
nad slovami, ktoré sme počuli z ich úst. 
Ich kázne boli veľmi povzbudivé a poučné. 

Celá duchovná obnova vyvrcholila nedeľ

nou odpustovou slávnosťou 15.októbra 
t.r.

Matka je s nami a dáva pomoc a posilu. 
Ona je sprostredkovateľa, cez ktorú sa 
môže dostať človek k Bohu.

V nedeľu podvečer sme sa s milostivým

RADOSŤ U JURKOUEJ VOLI
Milostivý obraz Klokočovskej Panny Márie 

počas terajších jesenných dní zavítal do pod- 
dukelskej doliny - farnosť Svidník, odkiaľ po 
týždni bol prenesený do filiálneho chrámu 
medzi veriacich v Jurkovej Voli. Dňa 9. ok-

obrazom Klokočovskej Panny Márie mu
seli rozlúčiť. Aj keď obraz odchádza, Srd
ce Matky ostáva s nami. Nech je nám táto 
vzácna návšteva Matky výzvou, ktorá v 
nás ostane živá.

K. VOJTEKOVÁ

tóbra poobede sa v dedine slávnostne rozo
zvučali zvony, aby zvolali všetkých veriacich 
uctiť si nebeskú Matku Pannu Máriu. Proce
sia za doprovodu o. Ľubomíra Petríka, správ
cu farnosti, o. kaplána Petra Tkáča a 
veriacich obce Jurkova Voľa so spevom Li- 
kuj, presvjataja Ďivo i Mati, priniesla obraz 
do chrámu Narodenia Panny Márie. Po svä
tom ruženci vo svätej liturgii, v homílii, ktorú 
predniesol správca farnosti o. L. Petrík, pou
kázal na silu nebeskej Matky a nabádal nás 
k jednote "Aby všetci boli jedno". Slávnosť 
prvého dňa bola zakončená Molebenom k 
Presvätej Bohorodičke.

Radosť z príchodu svätého obrazu Matky 
Božej nezostala iba počas prvého dňa. Aj v 
utorok, 10. októbra a nastávajúce dni sa 
konali v chráme modlitby a pobožnosti ako 
akatist, panychída za zomrelých a svätá litur
gia, ktorú pri tejto príležitosti slúžil o. Marek 
Pulščák z Vyšného Orlíka. Ešte i pred chrá
mom, skôr ako sa veriaci rozišli domov, za
znela mariánska pieseň Boža Mati, čistá 
Ďivo.

Posledným dňom radosti pobytu Kloko
čovskej ikony Panny Márie bola streda, 11. 
októbra. Ráno o 7.00 hod. po svätom ruženci 
za doprovodu veriacich a kňazov a za spevu 
mariánskych piesní bola ikona odovzdaná 
späť do farnosti Svidník.

Vďaka Pánu Bohu za povzbudenia, milos
tí, ktoré pre nás pripravil cez Pannu Máriu. 
Kiežby prosby, ktoré vypočul na jej príhovor, 
boli vyplnené pre blaho a pokoj ľuďom dobrej 
vôle.

Tom áš BABJÁK

Snímka z odpustovej slávnosti v rekreačnej oblasti Domaša - Valkov, kde 1. októbra t.r. sa na 
liturgii zúčastnilo 360 veriacich z okolia a rekreanti. Otec Jozef Šoltýs z farnosti Lomné a spoluslú- 
íiaci pri svätej liturgii o. Leontln Lizák poďakovali všetkým veriacim, ktorí sa pričinili o zveľadenie 
tohoto Božieho chrámu. Modlitbou si spomenuli na veriacich pochovaných na miestnom cintoríne. 
Bolo to jubilejné 30. výročie vysťahovania občanov obce Valkov.



SLOVO 22/95 j  ZO ŽIVOTA D IE C É Z Y ^ STRANA 14

P red stavu jem e vám  nového

$ omm tím  ň
Pre duchovný život bohoslovca je ne

vyhnutný dobrý a skúsený duchovný 
vodca, ktorý je zároveň otcom celého 
seminárskeho spoločenstva. Toho roku 
nám Pán poslal nového špirituála o. Já
na Zavackého. Hneď v prvých chvíľach 
nás mocne zasiahla jeho otcovská láska 
a skromnosť. Spýtali sme sa ho na prvé 
dojmy zo seminára.

•  Byť Spirituálom v kňazskom seminári je  
nepochybne veľmi zodpovedné a náročné 
poslanie. Ako ste vy, otec Spirituál, prijali 
správu, že v blízkom čase budete vykonávať 
úlohu špirituála v našom seminári?

Byť špirituálom považujem za veľmi zodpo
vedné poslanie, pretože tu sa pracuje, vycho
váva a formuje duchovný charakter budúcich 
kňazov. Preto som túto správu prijal s velkým 
prekvapením, prečo práve mňa Pán poveril 
touto úlohou.

•  Aké máte prvé dojmy z pobytu v semi
nári, ale aj z vykonávania tejto neľahkej 
služby?

Mám velkú radosť, že naši gréckokatolícki 
bohoslovci sa môžu pripravovať na svoje povo
lanie práve vo svojom gréckokatolíckom semi
nári. Tie prvé dojmy sú úžasné, zvlášť z toho, s 
akým zápalom sa naši bohoslovci pustili do 
duchovného seminárskeho života. Ich ochota a 
nadšenie ma veľmi povzbudili.

•  Každé povolanie má svoje dejiny. Kde 
začali dejiny vášho povolania do kňazstva a 
v ktorej chvíli ste počuli Boží hlas: "Poď za 
mnou!?"

Po 60 - tých rokoch prišiel do našej farnosti 
kňaz z väzenia, ktorý mne a mojej sestre všte
poval do srdca vedomie, že sme gréckokatolíci

TT IE )

a ako ťažko trpia naši biskupi a kňazi vo väzni
ciach. A práve tieto jeho slová ovplyvnili naše 
povolanie, a to tým, že sestra svoj život zasvä
tila v reholi sv. Bažila Velkého a ja som zatúžil 
stať sa kňazom.

•  Ako každý kňaz aj vy máte skúsenosti 
z pastorácie. Akú dobrú radu by ste dali 
nám - bohoslovcom?

Dnešný svet potrebuje ideály. A práve týmto 
ideálom sa má stať každý z vás. Zodpovedným 
prístupom k svojim povinnostiam v seminári i 
na fakulte sa z vás má vyformovať nadaný, 
obetavý a svätý kňaz. A práve z tejto skutoč
nosti by som vám chcel odkázať, aby ste využili 
každú chvíľu, ktorú vám dáva Pán, k zodpoved
nej príprave na svoje vznešené poslanie, k 
tomu vám dávam svoje kňazské požehnanie.

Za rozhovor ďakuje Jozef ŽÁK

Modlite sa
"Modlite sa a začínajte deň modlitbou. Nájdi

te si ¿as na Boha, na dobrého nebeského Otca." 
Touto myšlienkou sa niesol výlet detí zo Spiš
skej Novej Vsi a Levoče.

Modlite sa Otče náš, hovoril na kázni správ
ca týchto farností pri našej prvej zastávke v 
dedine Ihlany. Je to najkrajšia modlitba, mod
litba, ktorú nás naučil náš Pán, Ježiš Kristus.

Otec kanonik Sergej Kovč, ktorý je  v tejto 
dedinke, nás spolu so svojimi veriacimi veľmi 
milo prijal a ukázal nám krásnu Lurdskú jasky
ňu. V nej je  donesená zem z miest, kde sa zjavo
vala Panna Mária.

Po svätej liturgii, ktorú spestrili naše deti a 
mládež pesničkami s gitarou, sme cestovali do 
Litmanovej.

Keďže nám počasie neprialo, nevystúpili sme 
na litmanovskú horu, ale navštívili sme náš 
gréckokatolícky chrám zasvätený sv. archanje-

D  X!7

Pane, vďaka ti, že sme ťa mohli osláviť aj 
týmto výletom. Nebeský Otče, si tak veľmi dob
rý, máš neustálu starosť o nás, o svoje deti. 
Chceme ťa stále velebiť a ďakovať ti za všetky 
dary, ktorými nás každý deň obsypávaš.

A ty, Mária, naša nebeská Matka, zober si 
nás pod svoju ochranu, aby sme boli slobodné 
Božie deti.

Sr. Augustína

p ® ?  porad í
Dňa 15. októbra 1995 bol pred novozriade

ným Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstite
ľa v Trebišove nebývalý ruch. Plno mladých 
tvárí horelo nedočkavosťou, kedy sa autobus 
pohne. A kam? No, predsa do Ríma! Možno 
to znie neuveriteľne, ale študenti našej školy 
mali to šťastie, že sa vybrali na túto púť. Naša 
radosť bola o to väčšia, že nás čakalo stret
nutie so Svätým Otcom.

Je len samozrejme, že tomu predchádzala 
dlhá duchovná i odborná príprava na hodi
nách náboženstva, dejepisu i estetickej vý
chovy. Robili sme možné i nemožné, len aby 
naša púť dopadla čo najlepšie. Preto sa niet 
čo diviť, že v deň odchodu sme boli plní 
napätia a nedočkavosti. Všetci sme si vy
dýchli keď sa autobusy pohli a hneď nasle
dovala modlitba za šťastný priebeh našej 
cesty. Aj keď trvala skoro nekonečne, na 
druhý deň v popoludňajších hodinách sme 
dorazili tam, kam vedú všetky cesty - do 
Ríma.

Čo všetko sme videli počas pobytu v meste 
miest? Baziliku sv. Pavla za hradbami, Bazi
liku sv. Jána v Lateráne, Baziliku sv. Márie

väčšej, Sväté schody, Baziliku sv. Konštan
tína a chrám chrámov - Baziliku sv. Petra.

Navštívili sme aj iné pamätihodnosti Ríma
- vatikánske múzeá so Sixtínskou kaplnkou, 
Oltár vlasti, Koloseum, Fórum Romanum, 
Kapitolské námestie a mnohé iné.

Program sme mali naozaj veľmi nabitý. No 
popri tom sme nezabúdali ani na pravidelné 
bohoslužby, ktoré celebrovali naši duchovní 
otcovia: o. Juraj Danko, o. Marek Petro a o. 
Ján Krehlík.

Vrcholom našej púte však bola audiencia 
u Svätého Otca Jána Pavla II. na Svätope- 
terskom námestí. Nezabudnuteľná atmosfé
ra. Už od skorého rána sem smerovali 
zástupy pútnikov a rovnako i my. Všade sme 
vzbudzovali pozornosť zásluhou krojovanej 
skupiny našich dievčat a obrazu^ ktorý sme 
niesli ako dar Svätému Otcovi. Čas od prí
chodu na námestie do začiatku audiencie 
sme trávili spevom a modlitbami. Len čo sa 
Svätý Otec objavil v bráne, zavládlo obrov
ské nadšenie. To vyvrcholilo v momente, 
keď Svätý Otec prechádzal popri nás a tiež

sa zaujímal, odkiaľ sme. Jedným slovom fan
tastické!

Hlboké dojmy z tohoto dňa zavŕšila návšte
va Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme. Tu sme sa zúčastnili bohoslužby, 
ktorú celebroval Msg. Dominik Hrušovský. 
Samotné stretnutie s otcom biskupom i ďal
šími slovenskými pútnikmi bolo veľmi úprim
né a priateľské.

Ale i to najkrajšie sa raz skončí a nebolo 
to ináč ani s našou púťou do Ríma. Cestou 
domov sme sa ešte zastavili v Assisi, meste, 
kde žil sv. František. Celé mesto pôsobilo 
dojmom božského kľudu a čistoty. Posledná 
zastávka našej púte bola v Benátkach v 
Chráme sv. Marka. A cesta domov.

Čo dodať na záver? Úprimné poďakovanie 
všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh 
našej cesty. Predovšetkým biskupskému 
úradu v Prešove, našim duchovným otcom a 
zároveň sprievodcom, riaditeľovi školy PhDr. 
Jánovi Bodnárovi.

PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ 
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Trebišov

lovi Michalovi. Po desiatku ruženca, ktorý každý 
Z nás venoval našej dobrej nebeskej Matke, nás 
otec Jaroslav v  krátkosti zasvätil do tajomstiev 
ikonografie. Povedal nám, čo ktoré obrazy na 
ikonostase znamenajú.

Keď sme boli v Starej Ľubovni, naše dve po
sledné zastávky boli v novovybudovanom gréc
kokatolíckom Chráme Matky Ustavičnej Pomoci 
a v dedinke Jakubany.

šp iritu á la  ňazského sem inára  v Prešove

mmom

neustále...



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

Vo všedný deň sa číta prvé čítanie ( s nepárnym číslom)
Týždeň po Dvadsiatej štvrtej 

nedeli po ZSD  

20. november, pondelok, príprava 
na sviatok Uvedenia presvätej 

Bohorodičky do chrámu, 
Gregor Dekapolita, úctyhodný

Antifóny: každodenné. Tropar: Dnes 
Anna. Sláva i teraz. Dnes jasá celý svet. 
Prokimen: Ústa sme mali. Kol 3, 17 - 21, 
Muži, milujte svoje manželky ... Mt 12,46
- 50, Hľa, moja matka a moji bratia. Spev 
na prij.: Nech je zvelebený Boh.

21. november, utorok, Uvedenie 
presvätej Bohorodičky do chrámu 

(biela alebo modrá)
Antifóny: Dobroreč, moja duša. Chváľ 

duša moja. Tropar: Dnešný sviatok. Sláva 
i teraz. Prečistý chrám Spasiteľov. Fil 3, 
20-21,4,1 Naša vlasť je v nebi. Lk 10,38
- 42, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá 
samu posluhovať? Namiesto dôstojné je: 
Žasli anjeli. Spev na prij.: Vezmem kalich 
spásy. Myrovanie.

Do 25. novembra, vrátane, menlivé časti 
okrem čítaní sú ako 21. novembra. Čítania 
sú z obdobia po sviatku.

22. november, streda, Filemon 
a spol. apoštoli

Rím 5,17 - 19, Neposlušnosťou jedného 
človeka, sa mnohí stali hriešnikmi. Lk 11, 
23.27 - 28, Kto nezhromažďuje so mnou, 
rozhadzuje.

23. november, štvrtok, Amfiloch 
a Gregor, biskupi

2 Kor 3, 1-4, Takto dôverujeme Bohu 
skrze Krista. Jn 19,25 - 27, Pri Ježišovom 
kríži stála jeho matka.

24. november, piatok, Katarína, 
velkomučenica

Antifóny: každodenné. Tropar zo sviat
ku a o mučenici Sláva kondák zo sviatku,
i teraz o mučenici Prokimen zo sviatku a
o mučenici. 1 Jn 1, 5 - 7, A toto je zvesť, 
ktorú sme od neho počuli a vám zvestuje
me. Mt 13,54 - 58, Proroka si všade uctia, 
len nie v jeho vlasti a v jeho dome.

25. november, sobota, Kliment, 
rímsky pápež, zakončenie sviatku 
Uvedenia presvätej Bohorodičky 

do chrámu
Všetky menlivé časti sú ako 21. novembra

26. november, Nedeľa Krista Kráľa

Antifóny: Oslavovať ťa chcem, tlieskajte 
všetky národy. Vchod: Ja som ustanovil. 
Tropar: Kráľovstvo tvoje. Sláva i teraz. 
Kondák. Klaňajme sa. Prokimen: Spievaj
te Bohu nášmu. Kol. 1 , 9 -  14, Urobil vás 
súcimi mať účasť na podiele svätých vo 
svetle. Mt 6,7 -13, Príď tvoje kráľovstvo. 
Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj. Spev na 
prij.: Pán je náš sudca.
Týždeň po Dvadsiatej piatej nedeli 

po ZSD  
27. november, pondelok, Jakub  

Perzský, veľkomučeník
Menlivé časti z pondelka o anjeloch ale

bo o veľkomučeníkovi. 2 Kor 11, 24 - 30

Len ma už strpte. Lk 9, 57 - 62 Neprechá
dzajte z domu do domu.

28. november, utorok, Štefan 
Nový, úctyhodný

Menlivé časti z utorka o Jánovi Krstite
ľovi alebo o úctyhodnom. 2 Kor 11, 31 - 
32, 12, 1-5, V koši ma spustili oknom cez 
hradby, len tak som unikol jeho rukám. Lk 
10, 17 - 20, videl som satana padať z neba 
ako blesk.

29. november, streda, Paranón 
a Filumén, mučeníci

Menlivé časti zo stredy o svätom kríži 
alebo o mučeníkoch. 2 Kor 12, 19b - 21, 
13, 1 - 4 Hovoríme pred Bohom v Kristo
vi. Lk 10, 25 - 28, Tu vystúpil ktorýsi 
znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal.

30. novem ber, štvrtok, 
sv. Andrej, apoštol, 

záväzná spom ienka (červená)
Tropar: Ondrej vlastný brat. Sláva. 

Oslávme veľkého. I teraz podľa predpisu 
Prokimen: Radujte sa. Ef 4, 30 - 32, 5,1 -
2, Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha. 
Jn 1, 35 - 37. 40 - 42, Jeden z tých dvoch 
bol Ondrej, brat Šimona Petra.

1. decem ber, piatok, Naum, 
prorok (prvý piatok)

Menlivé časti o Božskom Srdci Ježišo
vom 2 Kor 13,11 - 13, Žite v pokoji a Boh 
lásky a pokoja bude s vami. Lk 11, 1 - 4, 
Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil.

2. december, sobota, Habakuk, 
prorok

Menlivé časti zo soboty o všetkých svä
tých alebo o prorokovi. Gal 1 , 1-5,  Pavol 
a všetci bratia, čo sú so mnou, galatským 
cirkvám.

3. decem ber Dvadsiata šiesta 
nedeľa po ZSD

Radový hlas je prvý, evanjelium na 
utiemi je štvrté. Antifóny: nedeľné. Tro
par: Hoc aj Židia. Sláva kondák. Slávne 
ako Boh. I teraz podľa predpisu Prokimen: 
Tvoje milosrdenstvo. Heb. 5, 1 - 6, Túto 
hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám. Mk 
12,34 - 38, Takých postihne prísnejší súd. 
Spev na prij.: Chváľte Pána.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ



0 0  POZORNOSTI 
ODBERATEĽOM

S blížiacim sa ukončením roka 1995 by 
sme Vás chceli upozorniť na vyrovnanie 
platieb za časopis Slovo.

Počnúc týmto vydaním až po číslo 
24/95 budeme na vašej, adresnej etike
te uvádzať aj vašu podížnosť voči nám 
za rok 1995. Platby uhrádzané v termí
ne od 30. jú la 1995 nie sú zatiaľ evido
vané. Tieto platby budeme priebežne 
aktualizovať. Pri akejkoľvek nezrozumi
teľnosti s platbami sa môžete informo
vať každý pondelok na našom tel. čísle 
091/723 783.

Z dôvodu chýbajúcich tržieb za rok
1994 (vo výške 133 000,-Sk) Vás po 
dôkladnej revízii budeme v najbližšom 
období zvláštnym listom informovať o 
výške prípadného vášho nedoplatku aj 
za„rok 1994.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že 
od 1. januára 1996 dochádza k viace
rým zmenám, predovšetkým v organi- 
začno - finančnom riadení redakcie. 
Bude to predovšetkým zmena v kontrole 
platieb, zmene názvu a čísla účtu, na 
ktoré budeme prijímať predplatné.Preto 
Vás prosíme, aby ste predplatné na 
rok 1996 ešte neposielaii.

V 23/95 čísle časopisu Vás budeme 
presnešie informovať o výške a spôso
be platieb.

Redakcia

Vianočný 
futbalový turnaj ’95
Miestny klub Slovenského Orla pri 

farnosti Prešov v spolupráci s redak
ciou časopisu Slovo pripravuje tohto 
roku halový futbalový turnaj počas via
nočných prázdnin. Bude to už 4. ročník 
tohto turnaja, ktorý si za krátke obdobie 
získal veľa priaznivcov. V roku1994 sa 
ho zúčastnilo vyše 20 mužstiev z celej 
prešovskej , ale aj košickej diecézy. 
Vzhľadom na časovú a finančnú nároč
nosť sa tohtoročné podujatie uskutoční 
vyraďovacím systémom. Maximálny 
počet zúčastnených mužstiev organi
zátori obmedzili na šestnásť. Prihlásiť 
sa môžete v temíne do 30. novembra
1995 na adrese redakcie Slovo, Hlavná 
8, 080 01 Prešov.

Pri veľkom záujme o zaradení do tur
naja bude rozhodovať dátum odosla
nia prihlášky. Bližšie informácie Vám 
odošleme podľa vašej prihlášky listo
vou zásielkou.

Na záver chceme pripomenúť, že ten
to turnai je organizovaný pre mladých 
chlapcov aktívne praktizujúcich nábo
ženský život vo farnosti ( vek do 25 r . ).

Zdar Boh

Podávanie  nov in ových  zás ie lo k
povolené V ýchodos lovenským  riad ite ľs tvom
pôšt K o š ice ,č .j.2 542 -P T T M -93 ,zo  dňa 8.9.1 993

PRAVDIVOSŤ ŽIVOTA
Za pravdivosťživota, poznania, lásky

i šťastia človeka sa nikto nikdy nepo
stavil tak rezolútne ako Ježiš Kristus. 
Nikto nevidel tak dobre až na dno ľud
ského srdca a nikto tak dobre nerozu
mel, čo znamená sfalšovať život i celú 
jeho pravdu.

Ak si človek navykne podvádzať se
ba i svoje okolie, stanú sa všetci, celý 
ľudský rod, jedným veľkým podvo
dom. Aký to má zmysel? Je predsa 
hrozné si uvedomiť, alebo dokonca pri
jať ako normu, že môj život je len akési 
vonkajšie zdanie, ktorému vo vnútri 
nič nezodpovedá.

Iste sa nájdu v našom živote i čisté 
chvíle skutočnej, úprimnej pravdy, a 
nemáme nijaké právo obviňovať nieko
ho viac ako seba. Ničoho by sme sa 
nemali však báť natoľko, ako toho, že 
by sme s pokrytectvom a farizejstvom 
spravili pohodlný a tichý kompromis.

Veľmi úprimne sa teda treba zahľa
dieť do seba a preveriť, ako nám záleží 
na tom, aby niečo vypadalo navonok - 
a ako na tom, aby to skutočne a prav

divo bolo. Tak ako za čias Ježišových 
( Mt 23 ,1 -4 ), i v našom veku nosíme v 
sebe sklony robiť dojem, vynikať nad 
iných, vytvárať vonkajšie zdanie spra
vodlivosti, múdrosti, postavenia - a 
možno že i lásky.

K tejto realite je veľmi dôležité prijať 
jednoznačný Kristov postoj: aby sme 
sa nikdy, ani na chvíľu, nevzdali úsilia 
o pravdivé, skutočné hodnoty v nás, o 
skutočnú lásku, o skutočnú úprim
nosť, o skutočnú službu dobru. Aby 
sme mali odvahu byť pravdivo sami 
sebou - a to za každú cenu, nech by to 
stálo čokoľvek, nech by to malo aké
koľvek dôsledky.

Ak sa vynasnažíme byť úprimní voči 
sebe, ak budeme mať neustále pred 
sebou spravodlivosť vecí - istým kro
kom sa budeme približovať k Božiemu 
kráľovstvu a jeho pravda sa v nás ob
javí celá a čistá. Ak budeme robiť kom
promisy s nepravdou, všetko bude 
zbytočné.

Z M yšlienok o. J. P O R U BČ A N A, SJ

Jesenná zbierka na charitu
Drahí bratia a sestry, 
dovoľme Bohu, darcovi každého dobra, 

ktoré neustále prijímame z jeho rúk, aby 
sa nám prihovoril a povzbudil nás slova
mi svätého apoštola Pavla z druhého listu 
Korinťanom.

"Bratia, oznamujeme vám, akú milosť 
dal Boh macedónskym cirkvám, že v 
mnohých skúškach z ich veľkej radosti a 
krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich 
štedrosti. Môžem dosvedčiť, že koľko 
mohli, ba aj viac, ako mohli, sami od seba 
nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali 
milosť mať účasť na službe svätým."

"Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša 
Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre nás 
chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou 
obohatili."

"Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo 
a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. Te
raz váš prebytok im pomôže v nedostat
ku, aby zasa ich prebytok pomohol v 
nedostatku nám, a tak sa to vyrovná, ako 
je napísané: "KTO MAL MNOHO, NEMAL 
PREBYTOK, A KTO MÁLO, NEMAL NE
DOSTATOK."

"Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, 
kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý

tak, ako si umienil v srdci, nie od žiaľu, ani 
z donútenia, lebo veselého darcu Boh mi
luje."

"A Boh má moc rozhojniť vo vás každú 
milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úpl
ný dostatok a aby ste mali hojne na každý 
dobrý skutok ako je napísané: "ROZSY
PAL A DAL CHUDOBNÝM, JEHO SPRA
VODLIVOSŤ TRVÁ NAVEKY."

Bratia a sestry, Boh dnes aj nám ponú
ka to, čo ponúkol veriacim prvotnej cirkvi, 
a preto nepremárnime túto možnosť. Veď 
sám Ježiš Kristus , hoci bol bohatý, sa 
pre nás stal chudobný. Obdarujme ho, 
aby aj on mohol obdarovať nás večným 
životom v nebi.

Preto Vás naliehavo prosím, otvorte 
svoje srdcia núdznym a tým, čo sa ne
ustále namáhajú v službe chudobným.

Buďte veľkodušní a Boh odmení Vašu 
štedrosť.

S prianím pokoja a lásky pre Vás a Va
šich blízkych

Ing. Maroš SATNY 
riad iteľ gréckokatolíckej diecéznej Charity

Jesenná celodiecézna zbierka na Charitu 
bude 3. decembra 1995.

HNUTIE SRI CHINMOY
Skupina študentov Gréckokatolíckej bohoslo

veckej fakulty v  Prešove, v súvislosti s vystúpe
ním SRI CHINMOY - ho, ktoré sa uskutočnilo v 
Bratislave 22, októbra t.r., upozorňujú predo
všetkým mládež, ale aj ostatných veriacich, na 
nebezpečenstvo prílivu rôznych sekt a cudzích 
náboženstiev, ponúkajúcich zdanlivo hlboké zá
žitky, pokoj a vyrovnanosť. Pod takýmto zahale
ním sa často skrýva velVni nebezpečná cesta 
života.

Novodobý "Mesiáš"
Nie je to tak dávno, čo sme mohli čítať na 

plagátoch rozvešaných po meste pozvanie na 
vystúpenie SRI CHINMOY -iho, ktoré sa usku
točnilo v Prahe na štadióne.

Do očí bijúca reklama "mierového koncertu" 
zaručovala prijemné zážitky s meditačnou hud
bou, ktorú produkuje tento svetom uznávaný 
"umelec". Koncert sa konal pri príležitosti 50 - 
teho výročia založenia OSN.

Slovensko, ktoré nechce v ničom zaostávať

za Čechmi a s otvorenou náručou príjme - bez 
uváženia - tohto "umelca", ani netuší, aké poza
die sa skrýva za touto akciou.

Hnutie SRI CHINMOY je totiž časťou hinduis
tického hnutia neovédántá, ktoré stvárňuje zá
padné predstavy o hinduizme - ako o 
tolerantnom náboženstve, aj keď na plagátoch 
sa predstavuje ako technika na uvoľnenie a 
životnú pomoc, pričom každý vzťah k hinduiz
mu sa popiera.

Jadro celého hnutia spočíva v tom, že SRI 
CHINMOY sa kladie na jednu úroveň s Ježišom 
Kristom, pokladá sa za omilosteného hudobní
ka, vzpierača a mimoriadneho bežca na dlhé 
trate. Za svoje hlavné zamestnanie udáva vyu
čovanie meditácie pri OSN. Nebezpečenstvá 
tejto meditácie sú: Strata zmyslu pre vonkajší 
svet a skutočnosť, materiálne zneužívanie vod
com a absolútna poslušnosť a odovzdanosť 
vodcovi.

Podľa: Joachim Keden, Takzvané mládež
nícke sekty a okultná vlna, LÚČ, Bratislava
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