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Do tvojich rúk, Pane, vkladá
me všetky svoje priania a túž
by, problémy a povinnosti, 
úsmev aj zármutok. Tebe, 
ktorý ma objímaš svojou ne
konečnou láskou. Obklopu
je š  ma zovšadiaľ, odovz
dávam ti tento deň i celý 
nový rok, aj tie najtajnejšie 
miesta mojej duše, aby si v 
nej vykonal veci zázračné. 
Nech slnko spásy premení 
môj život v dobro, v ktorom 
spolu zo zástupmi anjelov bu
deme všetci spievať vesmírny 
chorál - piesne lásky o Bohu 
a jeho velebnosti.

Slovami tejto modlitby 
svojim čitateľom zasiela 
novoročné prianie

redakcia Slova
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Ďakujem Ti za rok zašlý,
Vianoce, čo Ta znova našli.
Za rozhovory, plné priazne, 
istotu viery, kroky rázne,
za biele cesty, za odviate lístie, 
za kalendáre, znovu celkom Čisté.
Za svoje miesta v ľudskom voji 
za to, že m ôžem e byť Tvoji,
za jasnú hviezdu betlehemskú, 
za naše šťastie, Tvoju lásku.

Viera DONOVALOVA - KLENKOVA

T ihliíl hx - áh
N avždy to zlato, kadidlo a m yrhu 
zložili k Tvojim jasličkám.
Tí traja prví m údri králi 
chceli dať príklad všetkým  nám.

Tí traja prví m údri králi 
zďaleka prišli v pravý čas.
Rok čo rok znova prichádzajú: 
k  jasličkám pozvať svet i nás.



SLOW 0 SLOW
Prvé slovo SLOVA bolo iniciované úprimnou 
a hlbokou vďakou Bohu za znovuzrodenie 
gréckokatolíckej cirkvi po období jej totál
nej likvidácie v 50 - tých rokoch. Táto ra
dosť nevyprchala dodnes. Krásne vtedy 
vyjadrili svoju túžbu a vzťah k nebeskému 
Otcovi autori úvodníku vôbec prvého čísla 
SLOVA. Napísali: "Ponúkaš nám dosku, na 
ktorú máme napísať Tvoje meno a mená 
našich detí. Áno, tento časopis má formovať 
nové gréckokatolícke pokolenie." Nie náho
dou bol tento časopis nazvaný SLOVO.
Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo 
u Boha (Iskone b’e SLOVO). S týmto prvot
ným významom, v mene a s menom vtelené
ho SLOVA vychádza aj dnešné SLOVO, 
ktoré sa hlási k odkazu dvoch slávnych bra
tov zo Solúna. Na počiatku slovanskej kul
túrnosti vôbec Konštantín - sv. Cyril napísal 
prvé slovanské slovo, ktoré znelo - SLOVO. 
Tak v skratke nám názov - SLOVO pripo
mína obsah cyrilometodskej misie. Ešte je
den veľký rozmer, v ktorom má zmysel 
vydávania SLOVA . Je to rozmer LÁS
KY. To je náš program. V jej sile trúfame

si otvárať srdcia sklamané a zlomené, mož
no choré, nedôverčivé, vzdialené od Boha. 
Dnes, keď do našej spoločnosti stále viac 
preniká duch materializmu, duch žiadosti
vosti, devastáciemorálky,potieraniepriro- 
dzených ľudských hodnôt, neschopnosti 
správnej orientácie a zväčšovaním sa 
ľudskej biedy, v tomto čase o to nalieha
vejšie zaznieva potreba SLOVA, písať o 
nádeji, o schodnejšej ceste k šťastiu, o 
krajšom živote. K tomuto nenútenému 
dialógu o zmysle a poslaní ľudského živo
ta pozýva časopis SLOVO aj v budúcom 
roku 1996, v duchu východnej spirituality 
a učenia katolíckej cirkvi.
Začínali sme s jednou korunou, toľko 
stáli totiž prvé výtlačky gréckokatolíc
keho časopisu Slovo v roku 1969, kedy 
časopis vznikol. Dnes je  to o pár korún 
viac. Dvakrát v mesiaci ho číta vyše 
desaťtisíc rodín. Svedčí to o tom, že si 
mnohí uvedomujú jeho potrebnosť a tiež 
jeho skutočnú hodnotu. Spoločne s ním 
kráčajme v ústrety denným stretnutiam  
s Ježišom...
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Ď akujem e vám  - všetkým  priaznivcom  a čitateľom časopisu SLOVO  
- za podporu a priazeň v roku 1995. Nech dobrotivý Boh odm ení vaše  
úsilie a požehná vaše rodiny. Prajem e všetkým  dopisovateľom , čita
teľom i tým , čo akoby náhodne zalistovali v  Slove, aby Pán svojou  
milosťou vykonal veci zázračné...

Vaša redakcia

Znášajte sa navzájom a odpúš
ťajte si, ak by mal niekto niečo 
proti druhému. Ako Pán odpus
til vám, tak aj vy! Ale nad všetko 
toto majte lásku, ktorá je zväz
kom dokonalosti. A vo vašich 
srdciach nech vládne Kristov 
pokoj. Preň ste aj povolaní v jed
nom tele. A budte vďační. 
Kristovo slovo nech vo vás bo
hato prebýva. Vo všetkej múd

rosti sa navzájom poúčajte a na
pomínajte a pod vplyvom milos
ti spievajte Bohu vo svojich 
srdciach žalmy, hymny a du
chovné piesne. A všetko, čokoľ
vek hovoríte alebo konáte, 
všetko robte v mene Pána Ježi
ša a skrze neho vzdávajte vďaky 
Bohu Otcovi.

/Kol 3,12-17/
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ODVAHA K BUDÚCNOSTI
NOVOROČNÝ PRÍHOVOR
K hlavným hriechom kresťana v súčas

nosti patrí rezignácia - beznádejnosť, 
únava, ochrnutie horlivosti viery, nechuť 
k dobrému príkladu a k úprimnému skut
ku lásky. Niet pochýb, že toho času sa vo 
svete mnoho rozkolísalo, budúcnosť na
háňa strach, neistotu, ale rezig
nácia - beznádejnosť je  cudzia 
sviatkom Božieho Narodenia, 
udalosti Betlehema a s beznádej
nosťou by sme nemali vstupovať 
do nového roku.

Duch Boží, blízkosť Boha pri 
Vtelení má oživovať ľudí, má bu
diť pohyb, bdelým a pozorným, 
má povzbudzovať a oduševňovať.
Aspoň trochu viac nadšenia pot
rebuje náš život v ľahostajnosti.
Kto celým srdcom prijíma Dar 
Boží a Dobro, ktoré je  zjavené, 
ohlasované, ten rozpaľuje aj 
druhých, žiari šťastím a iskra ra
dosti preskočí aj do okolia.

Rezignácia - beznádejnosť je  
základným rysom tých, ktorí ne
dúfajú v pomoc a zlepšenie. Ná
sledkom toho ochabuje životný 
optimizmus a iniciatíva. Často 
potom nastupuje apatia, nezáu
jem ani o seba, ani o druhého. 
Kresťanom je  často vytýkané, "že 
by mali vyzerať viac vykúpený
mi" (Nietsche).

Radosť z Vykúpenia, ktoré za
čalo v Betleheme, nemôže zostať 
skrytá, sama preráža navonok už 
skoro dve tisícročia.

Kde kresťania prijali radostnú zvesť a 
zrodeného Boha, z tých vyžaruje vnútor
ná radosť aj pri starostiach a útrapách. 
Kde pôsobí Duch Kristov, tam je  dynami
ka, život, očisťovanie mysle a pokoj v du
ši. Dych vracia život pri oživovacích 
pokusoch tých, ktorí sú v nebezpečenstve 
života. Ale práve tiché odumieranie našej

viery a scvrkavanie sa našej nádeje musí 
zachytiť Dych Boží Betlehema, pretože 
nás oslobodzuje od mŕtvolného stuhnutia 
našich neistôt a zobúdza v nás nový opti
mizmus a z neho potom vychádza sila 
uzdravenia. A j naša viera potrebuje čas 
od času ozdravenie a prvým predpokla
dom k tomu je  dôvera, že Boh nám môže

pomôcť. Nedostatok viery artikuluje sa 
dnes často ako neschopnosť k nádeji. Ve
ľa sa tiež hovorí o budúcnosti-futorológii.

Sviatky Božieho narodenia sú sviatka
mi budúcnosti, dávajú nový cieľ, nové 
životné perspektívy, pomáhajú odvážiť k  
novému začiatku a usmerňujú na ra
dostnú budúcnosť.

Máme si uvedomiť, že Boh má "dlhý

dych". K  nádeji patrí mať aj trpezlivosť a 
vytrvalo čakať a nie kapitulovať predčas
ne v snahe o dobro. Na správnu trpezli
vosť sa zmôžeme len vtedy, keď budeme 
presvedčení, že nádej v lepší svet sa splní 
pomocou Vteleného Boha.

Cez tieto sviatky naprogramovať i spra
vodlivejšie usporiadanie vo svojej rodine, 

v prostredí, na pracovisku i na
priek všetkým predošlým chy
bám a opäť sa dať na cestu spá
sy.

Boh vložil svoje srdce, svojho 
Syna do nášho sveta. Tým dostal 
svet pevný bod, skalu, základ - 
Krista, ktorý dáva istotu a robí 
túto zem obývateľnou. Táto su
žovaná a ľud’mi zjazvená planéta 
je  drahocenná v očiach Božích. 
Je  v nej obraz Jeho Syna. Boh 
chce túto zem, ale aj nás. Preží
vame stále bolestnú diferenciu 
medzi veľkosťou úlohy a malo
sťou ľudských snažení, medzi 
tým, čo máme byť a čo sme.

Človek je  tým, čo urobil, tým, 
čo rozdal, 

tým, ako potešil, tým, ako vlie
val radosť, 

tým, ako horel, aby sa ohriali 
druhí.

Do nového roku 1996 okrem 
najúprimnejších želaní nechá
vam niekoľko statí zo Svätého 
Písma. Posledné slová z Matú
šovho evanjelia M t 28, 20ja  som 
s vami tvorí paralelu Mt, 1,23 
Boh s nami. Boh nás nemôže ne

chať, lebo každému dal krstné meno spá
sy. Sv. apoštol Pavol Rím 15,5 a Kor 1,3. 
Boh všetkej útechy. Útecha je  priezvisko 
Božie. Nepodceňujme útechu, lebo len 
vtedy môže potešiť druhých a našich ve
riacich, keď  vieme, že našou útechou je  
Boh. Žalm 37,5 Bohu zver svoj život, spo
ľahni sa na neho a on sa postará.

Váš biskup Ján HIRKA

Blažej KRASNOVSKÝ

*£* »1* *í» »i*

Vďaka Ti, Pane, 
žc som sa zrodil v zemi 
zaliatej Tvojím svetlom, 
kde je Tvoj kňaz a Tvoj chrám, 
žc nebol som odlúčený

od matkinho bozku, 
od spásonosného dychu 
Tvojej milosti,
že nemusel som s neveriacimi 
dvíhať proti nebu svoje ruky.

Vďaka Ti, Pane, 
za strážneho anjela, 
čo predomnou rozprestiera krídla, 
aby som ťažko nepadol, 
za Tvoj obraz, Čo stretám v ľuďoch, 
aby v éteri nadoznelo láskavé 
slovo, za všetko, čo mi zosielaš 
v premenlivých podobách času, 
aby duša poznala pokoru 
a nikdy z mojich úst nevyletel 
rúhavý kameň, ktorý by zasiahol 
Teba i človeka.
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Skoro všetci sa zhodneme vo všeobecných vy
hláseniach, že človek, národ by mal byť tolerant
ný. K tomu nás vyzývajú i rôzne vyhlásenia v 
celom svete. V týchto všeobecných vyhláseniach 
sme všetci skoro jednotní. Problém nastáva pri 
konkrétnej realizácii tolerancie v živote človeka, 
pri jeho skutočnom alebo predpokladanom sprá
vaní v reálnom živote.

O tom, ako sa dá realizovať tolerancia vo farnos
tiach a medzi veriacimi, sme pouvažovali s Micha
lom Hospodárom správcom gréckokatolíckej 
farnosti Košice - Nové Mesto.

■  V čom spočíva tole
rancia m edzi veriacimi?

Každý z nás sme jedineč
ným dielom Božím, sme 
neopakovateľnými jedinca
mi s osobitnými darmi a 
vlastnosťami. Práve preto 
je toľko nepokoja, lebo sa v 
praxi pozabudlo na rešpek
tovanie osobitnosti iného 
človeka. Pod pojmom tole
rancia rozumieme znášan
livosť v názorovej i 
náboženskej oblasti. V tom 
chápem toleranciu ako 
možnosť pre nás, naučiť sa 
vnímať druhého človeka ta
kého, aký je a vážiť si ho. 
Prirodzene, že v tolerancii 
možno ísť len po hranicu 
zla, s ktorým nikdy nemož
no súhlasiť. Chcem nabá
dať veriacich, aby boli viac 
otvorení jeden k  druhému. 
Otvorenosť je predpokla
dom plodného dialógu na 
rozličné témy, pred ktorým 
nesmieme unikať. A v dia
lógu sa má prejaviť aj duch 
tolerancie.

■  Ako sa k  tejto otázke  
stavajú Vaši veriaci, naj
mä mládež, a ako ich k  
tomu vediete?

Veriaci sú ľudia tejto spo
ločnosti a tejto doby ako 
všetci ostatní. Prežívajú 
nádeje i sklamanie svojich 
časov. Myslím si, že všetci 
sú už presýtení správami o 
vojnových konfliktoch, lo
kálnych nepokojoch i do

mácich treníc medzi verej
nými politikmi - činiteľmi. Z 
toho dôvodu prijímajú myš-

—j

Pre moju pastoračnú prácu 
je meradlom postoj Ježiša 
Krista. On je v evanjeliu zo
brazený ako taký, ktorý je 
tolerantný k hriešnikom, 
ale nekompromisne intole- 
rantný voči hriechu. To je 
záväzný postoj aj pre mňa 
ako kňaza gréckokatolíckej 
cirkvi.

M A ký je  Váš osobný  
názor k  tolerancii, ako by  
mala vyzerať vo vzťahu 
gréckokatolíckej cirkvi k  
rím skokatolíckej, k  evan
je lickej a pravoslávnej?

Osobitný vzťah máme k 
rímskokatolíckej cirkvi a 
osobitný k evanjelickej a

Vlčus t i C L z k a v a t i

o.Michal Hospodár v rozhovore s Mgr. Jozefom Gavlákom

lienky tolerancie ako cestu 
začatia pokojnejšieho ve
rejného života, zdarného 
riešenia pálčivých problé
mov a budovania nových 
vzťahov medzi ľuďmi vô
bec. Mládež má podľa môj
ho názoru veľmi blízko k 
tejto téme. Je ešte bez 
predsudkov a trpkých skla
maní z ľudského egoizmu a 
preto u nej je znášanlivosť 
viac - menej prirodzená.

pravoslávnej. Vo vzťahu k 
rímskokatolíckej cirkvi pa
nuje medzi nami zhoda vo 
viere a podriadenosti Svä
tému Otcovi ako hlave ka
tolíckej cirkvi. Naši veriaci 
sa vzájomne poznávajú pri 
rozličných príležitostiach, 
taktiež aj na významných 
mariánskych pútnických 
miestach a inde. Rozdielny 
je obrad - vonkajšia forma, 
ktorá špecifikuje duchov

nosť jednotlivých cirkví. Vo 
vzťahu k evanjelickej a pra
voslávnej cirkvi pestujeme 
ekumenické hnutie. Ide o 
hnutie usilujúce o obrodu a 
nastolenie jednoty medzi 
kresťanmi. Predchodcami 
tohto hnutia sú sv. Cyril a 
Metod. Je to duch II. vati
kánskeho koncilu, ktorého 
cieľom je viesť spoločný 
partnerský dialóg, poznať 
seba a svoj vklad priniesť 
do spoločného, kvôli vzá
jomnému obohateniu. Eku- 
ména, v ktorej nás spája 
láska Kristova, je vždy víta
ná a prináša svoje ovocie.

■  Akou cestou by mala 
ísť tolerancia m edzi ľuď
m i v budúcnosti?

Ciest k cieľu je mnoho. 
Najpríjemnejšia cesta je 
cesta lásky. Láska je trpez
livá, dobrotivá, nezávidí, 
nevypína sa... Budúcnosť 
má dve alternatívy - evolú
ciu k láske alebo zánik. Zá
leží len od nás, ako sa 
rozhodneme. Každý sám a 
hneď.

■  Čo by ste chceli odká
zať na záver nášho roz
hovoru veriacim, ale 
najm ä mládeži?

Všetky dobre mienené 
iniciatívy a vyhlásenia sú 
zbytočné, ak sa neuplatnia 
v praktickom živote. Preto 
na záver vyslovujem túžbu 
a želanie, aby sa nám v 
každodennom živote a na 
vlastných skúsenostiach 
ukázalo, že znášanlivosť je 
potrebná, ba nutná. Aký 
vzor dáme my dnes, taká 
bude aj naša mladá gene
rácia, v ktorej vidíme bu
dúcnosť spoločnosti i cirkvi. 
Ak si nevieme sami rady, os
táva pohľad na Spasiteľa, 
ktorý je univerzálnym vzo
rom a príkladom zhovieva
vosti, odpúšťania a dobroty. 
Z toho pohľadu máme aj 
my neustále čerpať silu.

Za rozhovor poďakoval 
Mgr. Jozef GAVLÁk
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M i r  in m i ■ nom m m  a i m i
Keď sa po tieto vianočné dni zahladíme do 

nežnej tváre ľudsky bezmocného betlehem
ského dieťaťa, keď sa zamyslíme nad vtedaj
šími sociálnymi, politickými i náboženskými 
pomermi v Izraeli a nad podivuhodnými 
okolnosťami, za akých sa toto dieťa narodilo 
v našom svete, tak nás to môže celkom pri
rodzene vťahovať do sentimentu Vianoc a 
držať nás v ňom i po celý život. A mnohí v 
ňom aj naozaj ostávajú, keď takéto infantil
né kresťanstvo sa u nich scvrklo už len na 
ozdobovanie stromčeka, nákup darčekov a 
bohatého jedenia a pitia, na veľkonočnú ob- 
lievačku, či šibačku a možno ešte na účasť 
na tradičnej púti alebo odpustovej slávnosti. 
Kto ustrnie na tejto úrovni kresťanstva, ne
má šance, aby bol ako člen cirkvi znamením 
spásy pre dnešný svet. My sme však určení 
k rastu živej viery prejavovanej skutkami 
lásky v mnohorakých podobách, nevyníma
júc ani podobu najvyšších obetí.

Úprimná túžba po mesiášovi u jednodu
chých pastierov a vytrvalé hľadanie novona
rodeného kráľa podlá znamení neba a pravdy 
Božej v písmach u mudrcov sú už znakmi 
uveriť Bohu cez zvesť sprostredkovanú an
jelmi a hviezdou z východu, že toto dieťa je 
Boh, Božie Slovo, ktoré sa stalo telom.

Ako my teraz a pomocou čoho na konci 
dvadsiateho storočia môžeme dozrieť, do
rásť, dosiahnuť dokonalosť a dospieť k zre
losti dospelého muža podľa miery plného 
Kristovho veku (por. Ef 4,13), ako výjsť z 
infantilného kresťanstva ku kresťanstvu zod
povednému, zrelému a s vysokou misionár
skou dynamičnosťou? Pokúsme sa preto 
nájsť si odpoveď na túto otázku pohľadom na 
Kristov vzrast, ako nám ho líči evanjelium.

Predovšetkým si však musíme 
uvedomiť, že Ježiš nerástol podľa 
svojej božskej prirodzenosti (tá je 
absolútna, nemenná), ale sa vzmáhal 
podľa tela a ľudskej prirodzenosti po
mocou Božej milosti, ktorá bola na 
ňom. Dve správy o tomto neustálom 
vzraste nám podáva svätý Lukáš. Pr
vá správa po obetovaní Ježiša v chrá
me hovorí: "Chlapec rástol a mocnel, 
plný múdrosti a Božia milosť bola na 
ňom" (Lk 2,40). Druhá je podobná a 
dokumentuje jeho vzrast pri udalosti 
strateného dvanásťročného Ježiša v 
chráme, keď hovorí: "A Ježiš sa 
vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube 
u Boha i u ľudí" (Lk 2, 52). Tu Ježiš 
verejne demonštroval prioritu po
slušnosti svojmu Otcovi, že má byť 
tam, kde ide o jeho Otca, ale zároveň 
M po návrate do Nazareta poslušný 
i svojim legitímnym rodičom (por.
Lk2,49 - 51). Tridsať rokov skryté
ho Ježišovho života v Nazarete v 
modlitbách, v práci, poctivej službe 
iným bol dynamickým vzrastom v 
láske, odkiaľ po Jánovom krste v Jor

dáne plný Ducha odchádza a nastupuje do 
záverečnej fázy rastu v dokonalosti pre vr
cholný akt lásky, pre ktorý prišiel na svet, 
aby zachránil padnutého človeka. Sám o 
tom hovorí: "Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 
kto položí svoj život za svojich priateľov" 
(Jn 15, 13) a na inom mieste konkretizuje 
podobu vrcholu jeho lásky a jej účinkov na 
nás, keď hovorí: "A ja, až budem vyzdvih
nutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe" 
(Jn 12, 32).

To, čo sme si tu v stručnosti o Ježišovom 
vzraste načrtli, nám má úkázať, že Ježiš 
vzrastal v dokonalosti permanentne, nepre- 
rušovane a každé jeho slovo, každý jeho 
úkon smeroval k vrcholu svojej lásky, k 
obeti na kríži. Všetko v tejto línii rastu lásky 
malo svoje miesto, svoj význam, nič sa ne
mohlo preskočiť, skrátiť, alebo meniť straté
giu spásy. Ježiš to mal vyrátané akoby na 
hodiny, kedy čo urobiť ako znamenie svojej 
Božej moci. "Ešte neprišla moja hodina" - 
povedal svojej matke na svadbe v Káne (Jn 
2, 4). Alebo keď mu chceli jeho odporcovia 
skrátiť cestu plánu spásy a predčasne položiť 
naň ruky, neurobili tak, lebo ešte "neprišla 
jeho hodina" (Jn 7, 30, 8, 20). Ale vo veľ- 
kňazskej modlitbe sám povedal: "Otče, nad
išla hodina, osláv svojho Syna, aby Syn 
oslávil teba" (Jn 17,1). List Hebrejom, ktorý 
je v motte tohoto príspevku, to výstižne do
svedčuje.

Ak nás cirkev prostredníctvom našich bis
kupov na začiatku šiesteho roka duchovnej 
obnovy vyzýva a povzbudzuje k rastu a do
zrievaniu v láske, aby cirkev bola jedno 
srdce a jedna duša, tak vidí ako hlavnú úlo
hu nielen pre tento rok, ale vôbec to, čo

zdôraznil Svätý Otec pri vlaňajšej návšteve 
Slovenska v Šaštíne: "Osobitnú pozornosť 
treba venovať katechéze dospelých, ktorá je 
ústredným problémom súčasnej pastorácie 
a hlavnou formou katechézy, lebo sa obra- 
cia na osoby, ktoré majú najväčšiu zodpo
vednosť a schopnosť žiť kresťanské posolstvo 
v jeho naplno rozvinutej podobe."

K takejto katechéze s využitím všetkých 
darov milosti na budovanie cirkvi povzbu
dzuje aj sv. Pavol, keď hovorí: "On ustano
vil niektorých za apoštolov, niektorých za 
prorokov, iných za evanjelistov a iných za 
pastierov a učiteľov, aby pripravovali svä
tých na dielo služby, na budovanie Kristov
ho tela, kým nedospejeme všetci k jednote 
viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti 
muža, k miere plného Kristovho veku, aby 
sme už neboli malými deťmi, ktorými sem - 
tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamli
vého ľudského učenia, ktorý podvodne str
háva do bludu. Ale žime podľa pravdy a v 
láske všestranne vzrastajme do toho, ktorý 
je hlavou, do Krista (Ef 4, 11 - 15).

Vzrastať do Krista, žiť v ňom, prijať ho aj 
ako životný štýl, ako životnú normu, je pod
mienkou, aby jeho tajomné telo - cirkev- 
bola znamením spásy pre svet, aby svet cez 
naše svedectvo uveril, že on reálne v ňom 
pôsobí ako Záchranca, ako náš Osloboditeľ 
od hriechu, ako Darca života.

Kristus a jeho vzrast do plnosti zrelého 
muža, v neoblomnosti plnenia len vôle Ot
covej, v poslušnosti až na smrť a to na smrť 
na kríži, kde láska a bolesť v službe človeku 
sú ako v spojitých nádobách, to je obraz a 
model rastu aj každého z nás. Ak tento rast 
niekde ustrnie, alebo sa ani nerozvinie a my 
zostaneme v duchovnej a rozumovej nezre
losti detí, ktorými sem - tam hádže a zmieta 
hocijaký vietor ľudských bludov, tak sa síce 
môžeme zaradiť do tej "ešte väčšiny" kres
ťanov v našom národe, o ktorej hovoria šta
tistiky zo sčítania ľudu, ale sotva môžeme 
patriť k tej skutočnej menšine, v ktorej reál
ne sme, kde znaky rastu v zodpovednom 
kresťanskom živote sa prejavujú nielen v 
účastiach na masových zhromaždeniach 
kresťanov, ale v konkrétnych každodenných 
udalostiach nášho osobného, rodinného, 
spoločenského, politického a ekonomické
ho života podľa požiadaviek evanjelia. "Po
znáte ich po ovocí" (Mt 7, 16).

Ak budeme v tomto nastávajúcom roku 
upriamovať pozornosť na to, aby "Cirkev - 
jedno srdce a jedna duša" bola dnešnému 
svetu svetlom, kvasom a soľou, musíme mať 
na zreteli, že model jej rastu a dozrievania v 
láske, službe a obeti máme jedine v Kristo
vi.

Toto si na začiatku občianskeho roka 
s dôverou spoločne prosme od Boha, ktorý 
sa stal človekom a prebýva medzi nami.

o. RNDr. Jozef VOSKÁRIlustračná snímka
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Pred 155 rokmi zomrel prvý prešovský biskup Gregor Tarkovič

ŽIL SKROMNE, V TICHOSTI, MODLITBE (I POKORE
Gregor Tarkovič pochádzal z rodiny de

dinského kantora v obci Pásiky v Berež- 
skej župe na terajšej Zakarpatskej Ukrajine, 
kde sa narodil 20. novembra 1751. Popri 
otcovi a starom otcovi, ktorý bol kňazom, 
sa už od útleho detstva oboznámil s litur
gickým životom našej cirkvi. Už ako 
chlapec sa napríklad naučil naspamäť celý 
psaltýr, teda knihu žalmov.

Gymnaziálne štúdiá absolvoval na jezu
itskom gymnáziu v Užhorode. Po skonče
ní štúdií sa rozhodol pre reholhý život v 
Spoločnosti Ježišovej, u jezuitov. Žiaľ, 
jeho túžba sa neuskutočnila, pretože roku 
1773 tesne pred dátumom jeho vstupu do 
noviciátu bola rehoľa jezuitov v Uhorsku 
zrušená. Ako zaznamenáva Alexander 
Duchnovič v svojej Histórii prešovskej 
eparchie biskup Tarkovič na túto udalosť 
zo svojej mladosti spomínal často slova
mi: "Keď som bol prijatý jezuitským rá
dom, bol som najšťastnejším človekom, 
lebo podľa mojej mienky byť jezuitom 
prevyšovalo každú inú cirkevnú hod
nosť."

Keďže situácia mu nedovolila realizo
vať svoj pôvodný plán stať sa rehoľným 
kňazom, rozhodol sa pre kňazskú službu 
v eparchii. Po štúdiách vo Veľkom Vara- 
díne a Viedni, ktoré absolvoval s mimo
riadnym úspechom, mukačevský biskup 
Andrej Bačinský ho 1. januára 1779 vy
svätil za kňaza a hneď nato ho menoval 
profesorom teológie v eparchiálnom se
minári v Užhorode. Tu účinkoval súčasne 
ako profesor aj ako farár až do roku 1803, 
keď bol vyslaný do Budína, aby zastával 
miesto cenzora slovenských kníh pri krá
ľovskej tlačiarni a súčasne v rokoch 1803- 
87 zastupoval mukačevskú kapitulu na 
krajinskom sneme v Bratislave. Svojej 
úlohe cenzora sa venoval s príkladnou 
svedomitosťou. Toto zamestnanie vyho
vovalo aj Tarkovičovmu charakteru. Kni
hy boli totiž jeho najväčšou záľubou, 
zvlášť sa zameriaval na diela cirkevných 
otcov, patristiku, dejiny cirkevných sne
mov a dejiny cirkvi všeobecne.

Osobne žil mimoriadne skromným a 
utiahnutým spôsobom života. Roku 1813 
bol mukačevskou kapitulou zvolený a ci
sárom potvrdený na nové miesto - do Pre- 
šova, ako biskupský vikár. V rámci 
rozsiahlej mukačevskej eparchie, ktorá 
zahňala všetkých gréckokatolíkov, ktorí 
žili v Uhorskom kráľovstve, bol totiž už 
roku 1787 vytvorený tzv. košický vika

riát. Jeho sídlo malo byť sprvoti v Koši
ciach, ale keďže sa tu nepodarilo získať 
pre gréckokatolíkov príslušnú rezidenciu 
a chrám, už roku 1792 sa vikári presťaho
vali do Prešova. Roku 1806 aj cisár potvr
dil tento skutkový stav osobitným dekrétom, 
ktorým ustanovil košický vikariát so sídlom 
v Prešove.

Sídlom vikára v Prešove mal byť polo- 
zborený kláštor minoritov s priľahlým 
chrámom, takisto vo velrni zlom stave. 
Tarkovič počas dvoch rokov svojho účin
kovania ako biskupský vikár sa však utia
hol do františkánskeho 
kláštora, kde mu bola 
uvoľnená jedna izba.

Roku 1815 zomrel 
mukačevský biskup 
Michal Bradáč a Gre
gor Tarkovič bol zvo
lený za kapitulného 
vikára mukačevskej 
eparchie a musel sa 
teda vrátiť do Užhoro
du. V tomto úrade zo
trval až do roku 1818.
V tom čase v cirkev
ných aj štátnych kru
hoch dozrievala myšlienka na rozdelenie 
mukačevskej eparchie vytvorením nové
ho biskupstva v jej západnej časti. Cisár 
František I. sa roku 1816 rozhodol toto 
nové biskupstvo zriadiť so sídlom v Pre
šove a za jeho prvého biskupa menovať 
práve Gregora Tarkoviča. Tento najprv 
otáľal s prijatím tohto úradu. Bol si vedo
mý ťažkostí, ktoré ho v Prešove očakáva
li, najmä po stránke materiálneho 
zabezpečenia existencie novej eparchie. 
Takisto aj jeho slabé zdravie a vnútorná 
náklonnosť skôr k samotárskemu a medi
tatívnemu spôsobu života ho odrádzali od 
prijatia nového postavenia, ktoré si vyža
dovalo človeka priebojného a aktívneho.

Po opätovnej výzve cisárskeho dvora sa 
Gregor Tarkovič rozhodol vziať na seba 
bremeno biskupa. Svätá stolica schválila 
ustanovenie prešovského biskupstva 22. 
septembra 1818 bulou Relata semper a 
potvrdila menovanie Tarkoviča za bisku
pa. Tarkovič prv, než by bol prijal biskup
skú vysviacku, usiloval sa vymôcť pre 
novú eparchiu dostatočné zabezpečenie. 
Keďže bol človekom zameraným na du
chovné hodnoty a povahy velmi utiahnu
tej a tichej, boli mu zvlášť nepríjemnými 
dlhé vybavovačky po cisárskych úradoch,

spojené s rokovaniami finančno-adminis- 
tratívneho charakteru, ktoré mu zabrali tri 
roky.

Gregor Tarkovič biskupskú vysviacku 
prijal až 17. júna 1821 v kláštornom chrá
me v Krásnom Brode z rúk mukačevské
ho biskupa Alexeja Pócsyho. Hneď v 
prvom roku svojho biskupského účinko
vania zvolal prvú eparchiálnu synodu, na 
ktorej sa zúčastnili okrem úradníkov bis
kupského úradu aj po dvaja kňazi zvolení 
z každého dekanátu a štyria reholhíci-ba- 
ziliáni. Žiaľ, akty tejto synody sa nám 

nezachovali. Biskupovi sa podari
lo zriadiť eparchiálnu knižnicu 
vďaka obetavej pomoci Jána Ko
váča z Egeru, ktorý okrem toho, že 
na tento účel venoval svoju knižni
cu, vytvoril aj základinu na jej udr
žiavanie a zveľaďovanie.

Biskup Gregor Tarkovič žil osob
ne skutočne mimoriadne skromným 
a chudobným spôsobom, ale potre
by biskupstva sa v miere svojich 
možností snažil urobiť čo najviac. 
Pre najnutnejšie potreby biskup
stva sa mu podarilo vytvoriť štyri 
základiny a to pre výchovu semi

naristov, pre nemocných kňazov, pre 
vdovy a siroty a pre pomoc chudobným 
kňazom.

Najväčším problémom praktického 
charakteru bola biskupská rezidencia. Tá
to na biskupa totiž doslovne padala. Pre
valená strecha, zatekajúce múry a celkový 
dezolátny stav nakoniec donútili kráľovskú 
radu vydať príkaz, aby jedno krídlo budo
vy smerom do mestskej ulice bolo zbore
né z bezpečnostných dôvodov. Vybudo
vanie novej rezidencie pripadlo za úlohu až 
Tarkovičovmu nástupcovi.

Biskup Tarkovič sa mimoriadnou po
zornosťou venoval rozvíjaniu liturgické
ho života v katedrále. Jeho súčasníci 
spomínajú, že svojou dlhou bielou bra
dou, asketickým výzorom i zbožnosťou 
pri liturgizovaní bol akoby sprítomnením 
typického obrazu biskupa sv. Mikuláša z 
ikon na chrámových ikonostasoch. Prvý 
biskup našej eparchie bol predovšetkým 
mužom modlitby a riešenie administra- 
tívno-praktických otázok každodenného 
života eparchie nebolo jeho silnou strán
kou, ba priam v rozpore s jeho povahou. 
Biskup Tarkovič vedomý si tejto skutoč
nosti a aj vysokého veku a chatrného 
zdravia už od roku 1822 väčšinu praktic-

(Pokračovanie na 7. strane)

Z NAŠEJ 
HISTÓRIE
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S M E  V  D U K A C H  B O Z I C H
Nový rok nám otvára svoje brány. Čo pri- 

ne- sie nám, našej obd-mestu, vlasti, náro
dom a celému ľudstvu? Nevieme. Osudy 
budúcnosti sú skryté. Prinesie nám pokoj, 
ten túžobne očakávaný,vrúcne žiadaný po
koj? Budú mať účinok slová nášho Sväté
ho Otca o pokoji? Prinesie nám teda nový 
rok šťastie, pokoj a požehnanie.ako si to 
vzájomne píšeme a prajeme?

Aké by to bolo ideálne, keby všetci sme 
dospeli k poznaniu, že práve šťastie, pravý 
pokoj môže prísť len od Boha, od pôvodcu a 
milovníka pokoja, že prává milosť môže za
svietiť len z jasličiek Božieho Syna, ktorý je 
panovníkom pokoja. Cirkev túto realitu vsú
va aj do sv. liturgie citáciou: "Narodil sa nám 
chlapček, daný je nám syn, a na jeho plecia 
je položené kniežatstvo a bude sa meno
vať "Anjelom velkej rady".

Stalo sa raz, že pruský kráľ Fridrich Veľ
ký navštívil dedinskú školu, kde práve ma
li zemepis. Kráľ vyvolá žiaka a pýta sa: 
"Syn môj, vieš, v ktorej zemi leží vaša 
obec?" - Chlapec odpovedá: "V Prusku." - 
"A kde leží Prusko?" - "V Nemecku." - "A 
Nemecko?" - "Nemecko je v Európe." -A 
kde je Európa?" "Európa je na zemeguli."
- "A kde je zemeguľa?" Chlapec chvíľu 
postál, ale potom rozžiarili sa mu oči a 
smelo hovorí: "Zemeguľa je v rukách bo
žích!" "Krásna a správna odpoveď' - po
chválil chlapca kráľ.

A čo bude s nami tu pod Tatrami s naším 
národom?

Dejiny nám hovoria, že keď velké náro
dy hynú, hynú nie mečom, ale vlastnou 
biedou. Vojna a hmotná kríza môžu ich 
síce zdecimovať, zmenšiť, ale príčiny ich

zahynutia boli vždy v národe samom. I ten 
najmocnejší národ zmizne, keď nemá ži
votaschopné korene. Nuž, čo s nami bude 
v novom roku? Sme v rukách Božích. Sta
rá pravda to len potvrdzuje, že kto sa 
Boha pridŕža, ten nikdy nezhynie.

Všetci dobre vieme, že koreňom náro
da, základom štátu je rodina. Keď sa nám 
podarí zachrániť rodinu takú, akou podľa 
vôle Božej má byť, udrží sa národ. Ale keď 
v tejto rodine zahniezdia sa skazonosné 
zárodky moderného pohanstva, zahynie 
rodina a spolu s ňou pominie sa i národ.

Želajme si všetci, aby v novom roku naše 
rodiny boli sídlom lásky, tej lásky, ktorá srd
ce spája a prináša najušľachtilejšie ovocie. 
A práve táto vznešená láska činí rodinu 
sídlom pokoja, ktorý by mal rezonovať vša
de vôkol nás. Martin PETROVIČ

HL SKROMNE, V TICHOSTI, MODLITBE fl POKORE
(Pokračovanie zo 6. str.)

kej agendy zveril svojmu tajomníkovi, 
neskoršiemu mukačevskému biskupovi 
Vasilovi Popovičovi a po ňom budúcemu 
prešovskému biskupovi Jozefovi Gagan- 
covi. Obidvaja títo spolupracovníci mu 
poskytovali svoje služby s mimoriadnou 
vernosťou a zodpovednosťou. Aj pri tejto 
voíbe vhodných osôb na tak delikátne

úlohy sa prejavila biskupova rozvaha a 
prezieravosť.

Biskup Gregor Tarkovič zomrel vo vy
sokom veku 16. januára 1841 a je  pocho
vaný v krypte prešovskej katedrály. 
Možno jeho meno nie je  zaznamenané v 
dejinách a v encyklopédiách v spojitosti s 
mimoriadnymi činmi, reformami politic
kého charakteru, ale rozhodne je  dobre

zaznamenané u Pána, ktorého vrúcne mi
loval, ktorého túžil čo najlepšie poznať a 
pre ktorého žil v tichosti, modlitbe, poko
re ako jeho dobrý a verný služobník. Ako 
muža modlitby, štúdia a pokory si ho ctili 
aj jeho súčasníci a pod touto charakteris
tikou zaznamenáva Gregora Tarkoviča, 
prvého prešovského biskupa aj história.

o. T h D r. C yril V A S IĽ



8 SLOVO 1/96

A -J i ' A ! <  ľ O  13A  T ©  - ) A . . .
V ktorejsi nemocnici si lekárka zís

kavala dôveru detí zvláštnym spôso
bom: vo voľnom čase prichádzala 
medzi deti, rozprávala im rozprávky, 
hrala sa s nimi na schovávačku a bola 
často medzi nimi. Po čase na tomto 
oddelení prestal plač, deti mali dobrú 
náladu, boli trpezlivé. Prestali sa báť 
bieleho plášťa, injekčnej striekačky, 
dokonca bez protirečnenia brali lieky. 
A najmä: dobre sa liečili.

Raz vkročil do izby primár. Uvidel, 
ako lekárka sedí medzi deťmi na ze
mi. "Čo tu robíte?"- spýtal sa mladej 
lekárky. "My vás platíme nie za hru, 
ale za to, aby ste liečili!"

Primár bol výborným diagnostikom, 
odborníkom. Ale jedno nevedel: že aj 
hra lieči, vytvára pohodu. Ona nebola 
cieľom lekárky, lež súčasťou terapie.

Prečo o tom hovoríme?
Hrou niekedy dosiahneme viac, ako 

memorovaním, prednášaním.
Čo je úlohou katechizácie? - Naučiť, 

odovzdať vedomosti, alebo privádzať 
k životu podľa evanjelia? Našou úlo
hou je evanjelizovať, vychovávať. Hra 
nikdy nemôže nahradiť katechizova- 
nie. Ale môže ho uľahčiť,spríjemniť.

Na hodinách dostáva slovo príliš 
velký priestor. Je pravdou, ž e v i e 
ra je z hlásania a hlásanie skrze Kris
tovo slovo" (Rim 10, 17). To ale 
neznamená, že by mal katechéta stá
le hovoriť. Deti sa tak nudia, nič nero
bia. Neznesiteľná, nudná hodina 
unavuje. Profesorský monológ sa sí
ce občas pokúsime zjemniť otázkami, 
odpovede však tak trochu našepká
vame už samotnými otázkami. Deti 
väčšinou ostávajú pasívne. Hodina v 
nich nepohne žiadne psychické po
chody. A bez nich nemôže byť žiadne 
štúdium. Avšak aj pri najlepšej pred
náške časom pozornosť uniká.

Ak chceme úspešne pracovať, treba 
dať do pohybu vnútorné energie. K 
tomu však učiteľov monológ vôbec 
nepostačí. Najúčinnejší je skutočný 
dialóg. Snažíme sa oň tým, že si na 
hodinu náboženstva pripravujeme 
obrazy, rôzne pomôcky, zapájame do 
nej audiovizuálnu techniku atď.

Má to však nemalé ťažkosti: televí
zor je velký, ťažko ho dopracete do 
triedy, dôležitú úlohu tu zohráva aj 
finančná stránka (ktorý katechéta si 
môže kúpiť video?), a napokon stačí, 
že vypnú prúd a ...?

Najúčinnejší spôsob je: dostať do 
pohybu samé deti, pomôcť im, aby

je úspešnejšie. A tie deti, ktoré pred
tým sedeli bez záujmu, dostanú chuť 
sa hrať. Takto rastie výkonnosť hodi
ny. Vôbec netreba upozorňovať. Aj 
nepokojné typy detí dokážu stáť v po
zore, ak sú "telesnou strážou kráľa". 
Hra dáva do pohybu duševné energie 
detí. Hra je vždy silná motivácia: deti 
sa rady hrajú a hrajú sa s celou ver
vou. Hra aktivizuje ich osobnosť: kaž
dý chce vyhrať, chce byť prvý, 
sústredí sa na hru. Preto si veci lepšie 
pamätá, uvažuje. Z toho hľadiska je 
vyučovanie ideálne.

Pri hre ponúkame aj nové poznatky. 
Tieto sa integrujú do pamäti.

veľmi trápne, ak sa katechéta nevie 
hrať.

3. Nesmie hru viesť z "partitúry", z 
knihy. Musí byť dobre pripravený a 
poznať pravidla hry. Inak bude vrchol
ne trápny. Ak však budeme dobre 
viesť hru, bude to pre deti i pre nás 
zábava.

Niekolko didaktických hier bude 
uvedených v časopise Katechéza.

Časopis Katechéza (teória a prax 
náboženskej výchovy) si môžete ob
jednať na adrese:

Saleziánske katechetické stredisko 
Miletičova 7 
821 08 Bratislava

Je len samozrejmé, že nie všetko sa 
dá naučiť hrou. Ale tam, kde sa to dá, 
bola by škoda nevyužiť ju.

Hry treba stále obmieňať, treba vy
mýšľať nové.

Predpokladom hravého učenia je; 
dobre naučiť to, čo je v učebných os
novách. Deti musia mať aspoň prie
merné vedomosti. Hra zasa pomáha 
zvyšovať úroveň vedomostí.

Didaktické hry majú zvláštnu meto
diku. Spomeniem tu iba tri dôležité 
veci:

1. Hra je hra, nie skúšanie, nie je 
to písomka. Treba preto pri nej vy
tvoriť radostnú atmosféru. Jediným 
neúspechom tu totiž môže byť iba 
jedna vec: nevyhral som ja, ale niek
to iný.

2. Aj katechéta sa musí hrať, ne
smie byť iba vonkajším pozorovate
ľom, fanúšikom. Keď treba, nech je 
raz redaktorom, rozhodcom, inoke
dy vedúcim, alebo aj účastníkom 
hry. Aj on sa musí pri hre zabávať. 
Bez toho hra detí nebude hrou. Je to

konali ony samé, aby ony vykladali, 
aby sa ony samé zoskupovali. Toto 
podporuje tvorivosť detí. Didaktické 
hry rozvíjajú pozornosť, myslenie, pa
mäť, memorovanie. Ak napr. malým

deťom vysvetľujete, že žehlička je ho
rúca, a preto sa jej neradno dotýkať, 
neuveria vám, kým sa jej samé nedo
tknú. Tento nepríjemný zážitok im os
tane veľmi dlho v pamäti. Podobným 
zážitkom sa fixujú aj vedomosti. Te
da: s menej slovami dosiahnete viac 
úspechov, viac poviete.

A keby ste dosiahli iba to, že deti 
budú mať z hodiny viac radosti, že 
sa uvoľnia, občerstvia, dosiahli ste 
obrovský úspech. Preto sa na ho
dine náboženstva oplatí občas za
hrať.

Didaktická hra má viacero prednos
tí. Najväčšia z nich je, že vyučovanie
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Večer dňa 17. novembrajninulé- 
ho roku sa uskutočnil v Štátnom 
divadle v Košiciach už šiesty roč
ník Medzinárodného festivalu gréc
kokatolíckych zborov '95. Šiesty- 
krát sa uskutočnilo podujatie, pri 
ktorého zrode stáli dve osobnosti - 
sídelný prešovský biskup Mons. 
Ján Hirka a vtedajší minister kultú
ry Ján Snopko. Z ich stretnutia 
vzišla myšlienka prezentovať krásu 
duchovných skladieb a liturgic
kých piesní východného obradu. 
Dať tak možnosť širokému publiku 
poznávať túto nádheru a čerpať ra-

dosťz jej objavovania.
Na tomto festivale sa v prvý večer 

predstavili štyri zbory - Gréckokatolíc
ky zbor pri Chráme sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove, Detský zbor PROLISKY z 
Bialeho Boru v Poľsku, Zbor sv. Cy
rila a Metoda v Košiciach a Grécko
katolícky zbor biskupa P. P. Goj- 
diča z Vranova nad Topľou s miest
nym vedúcim Andrejom Lakato- 
šom.

Zbor dirigovala útla mladá žena, 
učitelka na základnej škole, t.č. na 
materskej dovolenke, p. Mária Šán- 
dorová.

Požiadali sme ju o následujúci rozhovor: •
□ Koľko členov má zbor?
■ Zbor má 65 členov, teraz sme tu neboli 

všetci. Zo začiatku to bol malý zbor, postup
ne členovia pribúdali a až vzniklo takéto te
leso.

□  Co vás priviedlo k tejto práci?
- Nadšenie, nadšenie všetkých členov.
□  Kde sa schádzate, kde nacvičuje

te?
- Sme pomiešaný zbor z celej farnosti. 

Väčšinou máme skúšky priamo vo Vranove

Michal KOSCELANSKY

cH h p p  rôk
V zahmlených myšlienkach 
sa starý rok minul, 
ticho, nebadane.
A pocit radosti 
v srdciach náhle vzplanul 
najmocnejší, Pane.

A vinše hovoria 
pravdivé,ale krátke.
A tie reči sladké 
citom nehy horia.

S úsmevom na tvári 
došiel k nám Nový rok. 
Daj, Bože, by v srdciach 
pretekal viery mok.

alebo na základnej škole, niekedy v chráme 
v Čemernom.

□  Ako získavate hudobný materiál?
- Rôznym spôsobom, od duchovných otcov, 

od zborov, s ktorými sme sa stretli, z rôznych 
knlžníp, ako príde, všetko berieme.

□  Čo pre vás znamená tento festi
val?

- Znamená pre nás veľa. Chodili sme sa 
sem pozerať a veľmi sme chceli tu vystúpiť a 
prezentovať náš zbor. Dnes sme tu prvýkrát 
vystúpili a sme veľmi radi.

□  Čo považujete za váš najväčší ús
pech vo vašej doterajšej práci?

- Pripravili sme cyrilometodskú akadé
miu. Boli sme s ňou v lete vystupovať v 
Košiciach. Myslím, že to bolo najvydarenej
šie pásmo, ktoré sa nám podarilo doteraz 
vytvoriť.

□ Možno si to pásmo kúpiť na mag
netofónovej nahrávke?

- Zatiaľ ešte nie, ale máme to v pláne.
□  Myslím, žeby ste tým potešili veľa 

ľudí. Kde všade ste už vystupova
li?

• V Nitre, Košiciach, Prešove a v Snine 
pravidelne. Spievali sme aj Svätému Otcovi 
v Prešove.

□  Čo je vaším velkým snom?
- Chceli by sme sa dostať do Ríma, spievať 

tam Svätému Otcovi. Radi by sme si zaspie
vali aj v Bazilike sv. Klimenta. Čakajú nás 
cesty aj do Nemecka a Rakúska.

Zbor z Vranova má pred sebou bohaté 
plány. Zdá sa, že spev ich spojil v  nadšenú 
skupinu ľudí ochotných ísť za spoločným cie
ľom.

Vystúpenie zboru v Košiciach bolo čisté, 
jasné a zanechalo hlboký dojem. Premiéra 
sa vydarila. Srdečne blahoželáme

Mária PEŠEKOVÁ

ir o  I > f»C* "i Tí í< ri [ (TIi IT:
Mala som necelých osemnásť a budúci 

manžel bol o šesť rokov starší. "On" po 
niekolkých známostiach cieľavedome 
"hľadal". Cestovali sme spolu vlakom, ja 
do školy, Martin do zamestnania. Snažil 
sa so mnou nadviazať rozhovor. Ja som 
nato celkom nereagovala. Na chlapcov a 
na manželstvo som nemyslela. Mala som 
plno iných záujmov.

Nezávisle odomňa sa Martin zoznámil s 
mojou mamkou. Mali sme vtedy jedinú 
kravu v našej dedine a pri náhodnom roz
hovore na túto tému bol pozvaný na do
máce mlieko, ktoré vtedy bolo pre 
mnohých vzácnosťou.

Pozvanie, ktoré by normálne bolo skoro 
zabudnuté, prišlo vhod po tom, čo opäť 
"náhodne" zistil, že ja  a moja mama patrí
me k sebe. Bez toho, aby som tušila, čo 
ho k nám privádza, prišiel v jedno júlové 
nedeľné odpoludnie k nám "na mlieko".

Otvorila som mu a oznámila, že ktosi 
prišiel na mlieko. O čom sa pri tejto náv

števe hovorilo, ďalej neviem, nevšímala 
som si to. Návštevy sa opakovali a ja - na 
rozdiel od ostatných - pomaličky začínala 
chápať ich účel. Behom niekolkých týždňov 
som sa spamätala natolko, že som bola 
schopná plánovať svadbu a život po nej.

AKO SME SA NAŠU
Moje plány sa však týkali dosť ďalekej 

budúcnosti, mala som pred sebou štvrtý 
ročník gymnázia s úmyslom ísť na vysokú 
školu. Martin by sa najradšej ženil hneď. 
Päť rokov bola pre neho neprekonatelhá 
doba. Veril, že si to rozmyslím a vezmeme 
sa skôr. Pre mňa to bola zasa rozumná 
zámienka ako svadbu oddialiť. Bola som 
síce "zamilovaná až po uši", ale nebola som 
si natolko istá, aby som bola v krátkom čase 
schopná rozhodnúť sa na celý život.

Po ročnej známosti sme mali dohodnutý 
termín svadby (na piate výročie nášho zo

známenia, ktoré pripadalo na sobotu), boli 
sme rozhodnutí, kde chceme bývať (v na
šom domčeku po prarodičoch, ktorý pot
reboval generálnu opravu), ja som bola 
prijatá na vysokú školu a Martin asi stále 
veril, že sa tie štyri roky nejako skrátia.

Naplánovaný dátum našej svadby sme 
museli po štyroch rokoch o štrnásť dní 
posunúť, pôvodný termín sa totiž zhodo
val s mojimi promóciami. Obidvaja sme 
boli od detstva veriacimi, viacmenej však 
zo zvyku, tradične, z poslušnosti voči ro
dičom a bez vlastného uvažovania. Sta
čilo nám to však k tomu, aby sme vo 
svojich prejavoch lásky dokázali počkať s 
úplným spojením na svadobnú noc, i keď 
to v situácii, kedy sme prakticky žili spo
ločne, nebolo jednoduché. Hodnotu toh
to čakania sme pochopili až dodatočne, 
po svadbe. Sme vďační za šieste aj de
viate prikázanie, ktoré ukazujú správnu 
cestu i v situáciách, kedy by človek sám 
vymyslel niečo úplne iné. A. F.



10 SLOVO 1/96

m PRAVÉ POLUDNIE
Na pravé poludnie sviatku Naro

denia Ježiša Krista predniesol Svätý 
Otec Ján Pavol II. svoje vianočné po
solstvo desaťtisícom pútnikov zhro
maždených na Svätopeterskom 
námestí a stámiliónom pri te levíz
nych a rozhlasových prijímačoch.

Všetkým nám, ktorí sme boli akou
koľvek formou prítomní na tomto akte, 
udelil svoje apoštolské požehnanie 
URBI ET ORBI. Žiaľ, zlý zdravotný 
stav mu nedovolil predniesť aj svoje 
tradičné pozdravy jednotlivým náro
dom sveta.

Po dvadsiatich minútach sa však 
opäť objavil v okne svojej rezidencie, 
zaželal prítomným milostiplné sviatky 
a ospravedlnil sa slovami, že aj pá
pež môže byt' chorý...

Katolícku cirkev netvorí 
iba latinská tradícia

(O apoštolskom liste Jána Pavla II. k 400. výročiu Brestskej únie)
"Približuje sa deň, kedy ukrajinská 

gréckokatolícka cirkev oslávi 400 ro
kov zjednotenia medzi biskupmi Ky
jevskej metropolie a Svätým stolcom." 
Tak začína apoštolský list Svätého Ot
ca Jána Pavla II., vydaný 12. novem
bra 1995.

Ide o úniu, ktorú biskupi z Kyjeva 
vytvorili s rímskou cirkvou koncom 
roku 1595 a roku 1596 bola slávnostne 
vyhlásená. Korunovala dosť kontak
tov medzi oboma cirkvami a došlo k 
nej v politickej situácii plnej obtiaží. 
Gréckokatolícka ukrajinská cirkev 
dnes slávi túto udalosť, ktorá ju pri
viedla do plného spoločenstva s rím
skokatolíckou cirkvou. Táto únia bola 
žitá ako dôsledok všetkých pokusov 
o koncilovú jednotu, to je skrze prí
nos všetkých cirkví, ktoré inšpirovali 
najprv koncil v Lyone v roku 1274 a 
predovšetkým koncil vo Florencii 
(1439), aj keď sa nedosiahlo kýžených 
plodov. Tí, ktorí žiadali spojenie s Rí
mom, si boli vedomí úzkych zväz
kov, ktoré ich ešte pútali k bratom, 
ktorí by ich nenasledovali v tom kro
ku, a preto mali s nimi rovnakú kultú
ru aj východnú tradíciu.

Táto únia okrem toho priniesla ka
tolíckej cirkvi plnšie povedomie, že 
cirkev netvorí iba latinská tradícia a 
že spojení s Rímom by nemalo ipso 
facto viesť k polatinšteniu: klérus i ve

riaci tejto cirkvi žiadali a taktiež do
siahli to, že môžu uchovávať nielen 
svoju liturgiu, ale aj svoju disciplínu.

Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi, ako 
zdôrazňuje Svätý Otec Ján Pavol II., 
sú charakteristické rozkvetom a mu
čeníctvom. Na jednej strane Svätý 
stolec vynakladal všetko úsilie, aby 
pomáhal tejto cirkvi dať plnú silu im 
inštitúciám, rehoľnému životu i du
chovnému a kultúrnemu životu náro
da. Ona v tejto dobe prežívala rôzne 
obdobia krutých prenasledovaní. Po
sledné prenasledovanie zo strany ate
istického režimu bolo zvlášť drama
tické. Po dosiahnutí slobody sa ukra
jinská gréckokatolícka cirkev obno
vuje len s veľkým úsilím.

Je to list pápeža, ktorý, ako hovorí 
text, osobne poznal utrpenie ukrajin
skej cirkvi: "I ja, rímsky biskup, sa 
chcem pripojiť ku katolíkom byzant
skej tradície v týchto krajinách. Po toľ
kých rokoch, v čase mojej pastierskej 
služby v Poľsku, som cítil okrem du
chovnej i fyzickú blízkosť cirkvi, kto
rá bola vtedy tak tvrdo skúšaná. A po 
svojom zvolení na Petrov stolec som 
si uvedomil naliehavú povinnosť, v 
náväznosti na svojich predchodcov, 
pozdvihnúť hlas, aby som obhajoval 
jej právo na existenciu a slobodné vy
znanie viery, lebo jedno aj druhé jej 
bolo upierané.

■  Z cesty predsedu KBS Mons. Rudolfa 
Baláža v Ríme vydal BÚ Banská Bystrica 
toto komuniké.

V dňoch 27.11. - 1.12.1995 absolvoval 
predseda Konferencie biskupov Sloven
ska Mons. Rudolf Baláž spolu s riaditeľom 
Ekonomicko - právnej kancelárie pri KBS 
Ing. Róbertom Királyom služobnú cestu 
vo Vatikáne vo veci objasnenia situácie 
rímskokatolíckej Cirkvi na Slovensku.

Dňa 28. novembra predpoludním^ sa 
Mons. R. Baláž stretol s pracovníkmi Štát
neho sekretariátu vo Vatikáne, ktorých in
formoval o stave rímskokatolíckej cirkvi na 
Slovensku. V tom istom čase sa riaditeľ 
Ekonomicko-právnej kancelárie Ing. R. Ki- 
rály stretol s Mons. Jean-Louisom Taura- 
nom a informoval ho o tom, ako 
rímskokatolícka cirkev na Slovensku po
stupuje pri vracaní majetkov bývalej Ostri
homskej arcidiecézy a kapituly.

V popoludňajších hodinách sa biskup R. 
Baláž stretol na Správe majetkov Svätej 
stolice s Mons. Giovannim Lojalom vo veci 
vydania Kódexu cirkevného práva, ktoré
ho tlač v slovenskom znení pripravujú v 
Ríme. Na úrade Kongregácie pre klérus 
hovoril s Mons. Crescenziom Sepem o 
permanentnej výchove kňazov a boho
slovcov na Slovensku. Pozval ho na pred
náškové turné po Slovensku k tejto 
problematike. Malo by sa uskutočniť v ro
ku 1996.

Dňa 29. novembra v dopoludňajších ho
dinách sa Mons. R. Baláž zúčastnil na 
všeobecnej audiencii v Aule Pavla VI. Vo 
večerných hodinách sa stretol so Svätým 
Otcom na poldruhahodinovej audiencii.

Dňa 30. novembra sa stretol biskup R. 
Baláž na úrade Rímskej Roty s arcibisku
pom Mons.Zenonom Grocholewským, 
aby si objasnil aplikáciu cirkevného práva 
v občiansko-súdnych sporoch. Arcibiskup 
Grocholewskl jednoznačne vyhlásil, že 
aplikácia kánonov cirkevného práva v ob- 
čiansko-súdnych sporoch nie je zo strany 
občianskych inštitúcií prípustná.

Svätý Otec Ján Pavol II. a úrady Svätej 
stolice si so záujmom vypočuli informácie 
predsedu KBS Mons. R. Baláža o živote 
Cirkvi na Slovensku.

Dňa 1. decembra v ranných hodinách 
biskup R. Baláž odcestoval do vlasti.

■  Vatikán opäť daroval Spojeným náro
dom svoj príspevok pre palestínskych ute
čencov. Tentoraz vo výške 20 000 US 
dolárov. Celkove však Pápežské misia 
pre Palestínu v uplynulom roku venovala 
na podporu utečencov približne 9 miliónov 
US dolárov, a to pre utečencov v Gaze, 
Jordánsku, Sýrii a Libanone.

. ■  Za účasti 2600 delegátov zo všetkých 
talianskych diecéz sa v sicílskom Palerme 
v dňoch 20. - 24. novembra m.r. konala 
tretia národná synoda, ktorej mottom bolo 
Evanjelium blíženeckej lásky pre novú 
spoločnosť.
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ľtf i  vlni on ý ch nit» rokov 
Hr. I v o n a  F«i7í«iit/i/io

"Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono" (Jak 4, 15)
"... Nový rok vlastne pre nás všetkých, ktorí 

máme vrelý vzťah k Podkarpatskej Rusi, začí
na výročím Vášho narodenia. A my si vždyc
ky v duchu prajeme, aby Boh dal, aby tiež naše 
životy boli vždy plné tak krásnej, užitočnej a 
tvorivej činnosti, v duchu ktorej prebieha i 
Váš život. Znamenáte pre nás nielen symbol 
talentu a bohatej vnútornej sily ludu Podkar- 
patska, ale i skutočný osobný príklad íudskej 
pracovnej aktivity, neúnavného snaženia k 
rodnej zemi.

Zostávate pre nás vzorom a výzvou pre bu
dúcnosť: Vždycky, aj v najťažších oka
mžikoch stojí za to rokovať, pracovať, 
nepoľavovať v zápase o pravdu a právo..." - 
tieto slová predniesol vo svojej skoršej gratu
lácii predseda Spoločnosti priateľov Podkar
patskej Rusi v Prahe, doc. Dr. Jaromír Horec. 
Nasledujúce riadky životného príbehu zakla
dateľa pražskej gréckokatolíckej farnosti, jej 
dlhoročného kurátora, vysokého štátneho 
úradníka, ministra, posledného žijúceho gu
vernéra Podkarpatskej Rusi, to zaiste dosved
čia.

Ivan Párkányi sa narodil 1. januára 1896 vo 
vrchovinskej dedine Teresova, okres Ťačovo 
na Podkarpatskej Rusi (vtedy Tereselpatak v 
Uhorsku, teraz Teresivka v Zakarpatskej ob
lasti Ukrajiny) v rusínskej rodine učiteľa ako 
tretie z ôsmich detí.

Po maturite na mukačevskom gymnáziu štu
doval spočiatku (2 semestre) na právnickej 
akadémii v Marmarošskej Sihoti, potom po
kračoval na právnickej fakulte Pázmányho 
univerzity v Budapešti, kde v roku 1918 získal 
doktorát. Počas štúdií bol nútený si zarábať na 
živobytie. Bol vychovávateľom v gréckatolíc- 
kom ruskom internáte, pracoval v kancelárii 
vikára, neskôr v Budapešti v advokátskej kan
celárii a tiež zastával funkciu riaditeľa admi
nistrácie týždeníka Budai Ujság.

V nedeľu spievaval na svätých liturgiách v 
gréckokatolíckom chrámovom zbore.

Po skončení štúdií sa vrátil do rodného kra
ja, kde pracoval ako úradník štátnej správy v 
Chuste, Mukačeve a v Dovhom. Tu prežil i 
okupáciu tzv. Ruskej krajiny a Chustu, vtedaj
šieho Uhorska, rumunským vojskom.

V roku 1921 bol predsedom vlády Českos
lovenskej republiky povolaný do Úradu pred
sedníctva vlády, odkiaľ bol v roku 1924 
pridelený do služieb Kancelárie prezidenta re
publiky T.G. Masaryka ako referent, roku 
1926 ako vrchný ministerský komisár, neskor
šie vrchný odborový radca a ministerský radca 
pre veci Podkarpatskej Rusi.

Dr. Párkányi bol v tom čase jediný Rusín v 
Prahe , ktorý mohol chudobným krajanom a 
študentom ako tak pomôcť, keď sa na neho 
obrátili. V dobe velkej nezamestnanosti pri
chádzalo veľa krajanov do Prahy hľadať prácu, 
ktorú aj keď s veľkými ťažkosťami, ale väčši

nou aj pre nich našiel. Cesty k riešeniu sám 
hľadal a s Božou pomocou i nachádzal. Aj keď 
to niekedy boli iba peniaze na cestu domov...

Stál pri zrode študentského internátu, v kto
rom prevzal nezištne i dozor, len aby bolo 
všetko na patričnej úrovni. Jeho cieľom bolo 
umožniť rusínskym študentom i ostatným kra
janom aj v Prahe taký náboženský duchovný 
život ako v rodnom kraji. Preto spísal a dal 
úradne schváliť stanový Spolku sv. Vasila 
Veľkého pre zriadenie gréckokatolíckej far
nosti v Prahe a bol i jeho prvým predsedom. 
Rokoval s tajomníkom Cyrilo - Metodéjského 
apoštolátu v Olomouci prof. Dr. Františkom 
Pechuškom, pôsobiacim v Prahe, a českým

tu z Ä e j, c č n á v í

tlačovým referentom Apoštolskej nunciatúry 
Dr. Švecom. S ich výdatnou pomocou a za 
účasti o. Emila Mydlíka, od roku 1929 potom 
o. Vasiľa Hopku prebiehali rokovania pre zria
denie pražskej farnosti. Gréckokatolícke bo
hoslužby sa od roku 1926 konali v Kostole sv. 
Jána na Skalke, neskoršie v Kostole sv. Kríža 
na Pŕíkopech. V roku 1931 pražský arcibiskup 
František Kordač daroval gréckokatolíkom 
popredný barokový chrám v samom centre 
starobylej Prahy - Chrám sv. Klimenta. 
16.12.1933 bolo úsilie o zriadenie farnosti do
vŕšené úradnou systemizáciou a roku 1935 
bola farnosť potvrdená Svätým Otcom. Dr. 
Ivan Párkányi bol jej dlhoročným kurátorom. 
Má veľkú zásluhu i o navrátenie chrámu gréc
kokatolíckej cirkvi v roku 1968 , po smutných 
18 rokoch zákazu činnosti našej cirkvi.

Svätá Stolica ocenila úsilie Dr. Ivana Párká- 
nyiho a Svätý Otec Pius XI. ho vyznamenal 
najvyšším laickým vyznamenaním, bol pocte

ný titulom rytier, komtúr pápežského Rádu sv. 
Silvestra.

Keď sa nad Európou zháňali mraky veštiace 
rozpad Československej republiky i blízky za
čiatok vojny, Dr. Ivan Párkányi bol 4. októbra 
1938 prezidentom Benešom menovaný minis
trom bez portfej - pre záležitosti Podkarpat
skej Rusi, do druhej vlády generála Syrového. 
Hoci túto funkciu zastával krátko, predsa 8. 
októbra 1938 bolo po celej Podkarpatskej Ru
si rozšírené prevolanie ministra pre Podkar
patskú Rus, v ktorom sa obracia ku všetkým 
občanom Podkarpatskej Rusi s výzvou na 
podporu Československej republiky v ťažkých 
chvíľach nebývalého vonkajšieho nátlaku. Vo 
funkcii ministra docielil to, že vláda nevyho
vela žiadosti Maďarska o odovzdanie Čopu a 
Berehova a tamojší Česi i Slováci, celkom asi 
40 000 osôb, sa mohlo bez prekážok a bezplat
ne aspoň presťahovať do tzv. historických ze
mí aj s celým svojím hnuteľným majetkom. 
Od 9. októbra 1938 zastával tiež funkciu gu
vernéra Podkarpatskej Rusi.

Mníchovský diktát, rozpad republiky, zánik 
Podkarpatskej Rusi a okupácia bola pre demo
krata a spravodlivého človeka Dr. Ivana Pár- 
kányiho ťažkým životným úderom. V 
prezidentskej kancelárii pracoval s inou pra
covnou náplňou a roku 1942 bol poslaný na 
trvalú dovolenku.

Po skončení II. svetovej vojny pracoval vo 
Fonde národnej obnovy a opäť v Kancelárii 
prezidenta republiky až do konca roku 1952, 
kedy odišiel do dôchodku. Žije i naďalej v 
Prahe, Podkarpatská Rus je nepriedišne zovre
tá pod sovietskou nadvládou.

Až do svojej pokročilej staroby pomáha vše
strannou pomocou, najmä radou každému, kto 
sa naň obráti v rozmanitých záležitostiach. Po 
tragickej autonehode v roku 1987 mu umiera 
manželka Oľga, dcéra karpatského patriota, 
štátneho verejného notára z Mukačeva JUDr. 
Igora Petrika, s ktorou vychovali tri deti, syna 
Cyrila, univerzitného profesora pôsobiaceho 
od roku 1969 v USA, a dve dcéry Máriu a 
Vieru, ktoré sa o neho neúnavne starajú.

Celý svoj plodný život sa prejavovala ne
smierna láska Dr. Párkányiho k rodnému kraju 
a Rusínom, ku ktorým sa vždy hrdo hlásil, tiež 
ku gréckokatolíckej cirkvi, v ktorej nábožen
skom duchu bol od detstva v rodine (najstarší 
brat Alexej bol gréckokatolíckym kňazom) 
vedený a vychovávaný.

Napriek prežitému celému storočiu denne 
žije v modlitbách, spomienkach na všetkých 
svojich najdrahších, ktorí už nežijú, v spo
mienkach na svoj rodný kraj pod Poloninami, 
ktorý miluje, ktorý nikdy nezradil a srdcom 
nikdy neopustil.

Do ďalšieho storočia mu prajeme veľa sily, 
zdravia a Božieho požehnania " Na mnohaja i 
blahaja lita". (vm)
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ZO ŽIUOTA EPARCHIE

Zasnežená hora Zvir privítala v prvú ne
deľu v mesiaci december takmer dvetisíc 
pútnikov z celého Slovenska. Prítomných 
bolo aj niekolko veriacich zo susedného Poľ
ska, Maďarska, Rakúska i ďalších krajín. V 
rámci vizitácie farnosti Litmanová sv. liturgie 
tu slúžil J.E. sídelný biskup Mons. Ján Hirka. 
Koncelebroval biskupský vikár o. Peter Rus- 
nák, JUDr. Marián Potáš, OSBM, miestny 
správca farnosti. Prítomný bol aj generálny 
vikár Mons. Ján Gajdoš, ktorý odslúžil svätú 
liturgiu ráno o 8.00 hodine.

Otec biskup tlmočil veriacim cirkevné sta
novisko zvláštnych javov a úkazov v Litma- 
novej. Povedal, že vyšetrovacia komisia 
doteraz neprišla v posúdení údajných zjave
ní k svojmu záveru, veci sa naďalej podrob
ne skúmajú, avšak povzbudzuje veriacich k 
spoločným modlitbám a stretnutiam. Požia
dal prítomných, aby obetovali svoje modlitby 
aj za skoré blahorečenie biskupov Petra 
Pavla Gojdiča a Vasilá Hopká.

Na konci svojej vizitácie vyzval veriacich k vnú
tornému obráteniu. Vo svojej výzve sa obrátil na 
všetky generácie. Vyzval prítomných: Dajme do 
poriadku svoje vnútro. Počúvnime výzvu Svätého 
Otca k vnútornej zmene. Je nás málo, ktorí horlíme 
za Boha, ale pre dobro je nás dosť. Sme mocným 
zrnom jednoty, nádeje a lásky. Potešujme bratov 
a sestry. Naša zbožnosť k Bohu a Panne Márii 
nesmie byť bez ľudskosti. Vyjadrujme svoju vieru 
skutkami. Vy, mladí, žite čisto. Ježiš sa ukryl do 
jednoduchej maštaľky. On sa ukrýva v chorobe, v

našom šťastí i nešťastí. Prajem vám, aby ste opäť 
ožili vo viere a to tým, že nájdete Boha. O to väčšia 
radosť bude zo všetkého, čo prežívate.

Správca farnosti Litmanová poďakoval otcovi 
biskupovi za návštevu, pozdravil všetkých veria
cich, pričom ich odporúčal do ochrany Matky 
Božej. Uzimených pútnikov zohriali na koniec 
pekné nábožné piesne o Matke Božej.

-am-

Kronika 
sídelného 
biskupa

M o n s .  J á n a  H i rku

13. - 20.11 - Zahraničná pracovná 
cesta
21.11. - Nižšie svätenia (postriženije) 
30 bohoslovcov v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove
22. 11. - Zasadanie diecéznej kňaz
skej rady
26.11. - Slúženie svätej liturgie v rám
ci festivalu Ozveny staroslovienčiny 
pod Kráľovou hoľou v Telgárte.
27 .11 . - Zasadanie komisie pre skú
manie pravostí zjavení v Litmanovej 
3. 12. - Slúženie svätej liturgie v Lit
manovej na hore Zvir, vizitácia farnos
ti
5 .12 . - Vysviacka kaplnky na Cirkev
nom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v 
Trebišove
- Stretnutie s pracovníkmi charity a 
opustenými ľuďmi, ktorí sú v starostli
vosti charity
9.12. - Obrad obliečky sestry bazilián- 
ky so svätou liturgiou v Sečovciach
12.12. - Zasadanie Konferencie bis
kupov Slovenska v Badíne
15.12. - Návšteva na Základnej cir
kevnej škole sv. Juraja vo Svidníku

O Z V E N Y  STfiROSLOVIENCINY POD K R fllO V O U  HOLOU
Ako z gejzíru, ktorý roky mohutnel a zbieral sily, vytryskli 24. - 26. novembra min. 

roku v Telgárte piesne, ktoré pripomenuli starosloviensku tradíciu ale i nôty našich 
predkov, prostredníctvom ktorých ich život poznačený tvrdou drinou skrásnel, znež- 
nel, stal sa znesiteľnejším. Našťastie množstvo súborov, ktoré sa folklóru venujú, 
nedá na ľudovú pieseň zabudnúť a prezentuje ju formou televíznych a rozhlasových 
programov, súťaží, prehliadok.

I. ročník viachlasného chrámového a ľudového spevu v Telgárte zorganizoval 
miestny odbor Matice slovenskej, obecný úrad, gréckokatolícky farský úrad a základ
ná škola za pomoci Regionálneho kultúrneho strediska, Domu Matice Slovenskej a 
Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Táto velkolepá oslava slovenskej ľudovej 
a staroslovienskej piesne pozostáva z programov rôznych žánrov, ale so spoločným 
cieľom. V svätostánkoch a kultúrnych domoch v Telgárte, Heľpe, na Šumiaci, v 
Liptovskej Tepličke, na Vernári, v Závadke nad Hronom a v Polomke si bolo možné 
vypočuť prehliadky: Spevy chrámov, Chrámové zbory a Spevy lesov, polí a dedín.
Predstavili sa tu zbory: Schola cantorum zo Spišskej Kapituly, Benadikus z Heľpy,
Zbor sv. Alexandra Nevského z Prešova a Chryzostomos z Bratislavy.

Krása ľudovej piesne zaznela prostredníctvom speváckych skupín z Telgártu,
Vernára, Šumiaca, Heľpy, Polomky, Závadky n/Hronom, Liptovskej Tepličky, Liptov
ských Sliačov, Štrby, Čabín, Ruskej Poruby, Jarabiny, Poráča a sólistky Moniky 
Kandráčovej z Krásnej Lúky.

Tieto telesá uzavreli sobotu i nedeľu v Kultúrnom dome Telgárt velkolepým 
galakoncertom s názvom Ohnivé súvislostí. Prejav väčšiny skupín nenechal nikoho 
napochybách o ich dokonalej príprave a o kráse slovenskej ľudovej a chrámovej 
piesne.

Profesionálny prístup a nesporný talent dokázali členovia programu Žiara svetla 
zo Solúna. Ida Rapaičová, Viliam Guska, Juraj Korec, Monika Kandráčová, ženská 
spevácka skupina z Telgártu a Rudolf Žídek s diaprojekciou audiovizuálnej časti, ktorí 
zaujali vzdelávacím programom. Bol prierezom vývinu slovenčiny od príchodu solún- 
skych bratov na územie Velkej Moravy až podnes, staroslovienskeho jazyka pre 
spisovný jazyk slovenský. Dal zaiste bodku za odmietavými postojmi k festivalu.
Škoda, že takýto nesmierne zaujímavý a poučný program nevideli žiaci zo všetkých 
horehronských škôl napriek tomu, že podmienky pre účasť im organizátor vytvoril.

V nedeľu ráno obec privítala vzácnu návštevu gréckokatolíckeho sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku, ktorý neskôr celebroval v chráme v Telgárte svätú liturgiu za

spoluúčinkovania účastníkov Ozvien. Otec biskup navštívil obecný úrad, kde po 
vzhliadnutí výstavy napísal pár milých slov do pamätnej knihy, poobede sa zúčastnil 
galakoncertu. Jeho prítomnosť na oslavách zdôstojnila a zduchovnila celkovú atmo
sféru podujatia.

V sobášnej sieni Obecného úradu v Telgárte bola inštalovaná expozícia Veľká 
Morava v premenách času a zároveň pri miestnom chráme výstava Vence a 
náhrobné prícestné a cintorínske kríže z tradičných materiálov vyrobené pôvodnými 
technikami.

Akcia by si Iste zaslúžila aj pozornosť Slovenskej televízie, ktorej zástupcovia u 
nás, napriek ich prísľubu, chýbali.

Tešíme sa, že táto prvá lastovička nebola poslednou, že sa o rok opäť vráti 
rovnako svieža a rozospievaná, že pod Kráľovou hoľou sa rozozvučia tóny piesní, 
ktoré nám sprítomnia minulosť a prinútia nás rozjímať nad hodnotami, aké nám 
zanechali dejiny.

Vladimír SIKULA
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mraa
Konferencia KDMS a HSS v Prešove

Kresfansko demokratická mládež Slovenska v dňoch od 8. -10. 
decembra 1995 zorganizovala v Prešove konferenciu pod ná
zvom Kultúra smrti - kultúra života. Z významných predstaviteľov 
verejného života sa na nej aktívne zúčastnili Mons. Milan Chautur, 
CSsR, pomocný prešovský biskup, zástupcovia hnutia Pro Ufe na 
Slovensku, MUDr. Z. Lauková, MUDr. A. Rakús, MUDr. A. Hra- 
docký, poslanci národnej rady SR za KDH, MUDr. P. Lauko a 
MUDr. M. Gaľa.

Prednášky ako boli Výchova k zodpovednosti (sexuálna výcho
va), Potraty, antikoncepcia a invitro fertilizácia, Eutanázia, Géno
vé manipulácie a ďalšie si so živým záujmom vypočulo niekolko 
desiatok mladých z celého Slovenska. Dopoludnia v sobotu me
dzi účastníkov konferencie prišli aj bohoslovci prešovského semi
nára. V úvode podujatia prítomných privítal predseda KDMS Peter 
Stách. Po ňom sa k mladým aktivistom prihovoril biskup Chautur, 
ktorého príhovor prinášame v skrátenej podobe na inom mieste. 
Prednášky p. Z. Laukovej, príhovor o. biskupa Chautura ale i 
ďalšie, vyvolali v panelovej diskusii otvorenú rozpravu o danej 
problematike. Témou diskusie bola okrem iného aj nedávno dis
tribuovaná videokazeta s názvom Láska je láska, ktorú KBS a 
katolícka verejnosť s velkým pobúrením odmietli a ktorú si účast
níci konferencie mohli pozrieť v piatkovom programe 8. decembra.
V tejto súvislosti p. Lauko informoval, že sa pripravuje alternatívna 
videokazeta v 12 dieloch, v ktorej je zakomponované aj prirodze
né plánovanie rodičovstva - Billingsova metóda. Bolo zdôrazne
né, že o "výchove ohľadom ľudskej lásky", ako to krásne 
pomenovala p. Lauková, majú právo predovšetkým rozhodovať 
rodičia svojich detí. Oni ich majú viesť v tejto problematike od 
útleho veku k zodpovednosti. V  ďalšej diskusii v poznaní a hľadaní 
správnej cesty sexuálnej výchovy mladej generácie zaznelo nie
kolko zaujímavých názorov a myšlienok: Cirkev musí vychovávať, 
musí byť informovaná, má byť otvorená. V problematike výchovy 
ohľadom ľudskej lásky sa biskupi a kňazi opierajú o vyjadrenia 
laických odborníkov. V súvislosti s predmanželskou výchovou 
biskup Chautur poprosil, aby boli dávané podnety a návrhy na 
KBS. Otvorene bola "vykričaná" otázka čistoty vstupu do manžel
stiev. Bolo povedané, že viac ako tri štvrtiny mladých dievčat 
vstupuje do manželstva už s počatým životom. Alarmujúco bol 
vykreslený obraz ohľadom množstva potratov, (na Slovensku 40 
tisíc), antikoncepcie, ktorá sa vykresľuje svetu, ako "prevencia" 
pred prípadným potratom, pričom aj keď vo vyspelých krajinách 
sa rozšírili rôzne spôsoby antikocepcie, nijako sa to neprejavilo

!

Snímka am

na množstve prevádzaných potratov. Dr. Lauková k antikoncepcii 
podotkla, že v rodine , kde sa používa, umiera láska. Medzi 
pozitívne informácie patrila už známa Bilingsova metóda - priro
dzené plánovanie rodičovstva, ktorú doporučuje katolícka Cirkev. 
Nie je však svetom akceptovaná, pretože sa ňou nedá robiť 
biznis. Je zdarma, nič nestojí, preto je  ekonomický nezaujímavá. 
Má "nevýhodu", že žiada určitú sebadisciplínu, ktorá je však v 
rôznych životných situáciách veľmi potrebná. Okrem týchto pos
trehov mali možnosť účastníci konferencie sa dozvedieť mnohé 
iné dôležité informácie, napríklad o poslaní tzv. Spoločnosti pre 
plánované rodičovstvo na Slovensku,- ktorá bola definovaná, že 
je to skôr spoločnosť na organizovanie potratov a antikoncepcie. 
Je ekonomicky jednou z najlepšie situovaných organizácií doto
vaných OSN a rôznymi farmaceutickými a priemyselnými firmami, 
ktorým ide o ekonomický prospech. Medzinárodná spoločnosť 
IPPF má svoje pobočky vo viac ako 140 krajinách sveta. Konfe
rencia Kultúra smrti - kultúra života, vyvrcholila v nedeľu, 10. 
decembra, účasťou mladých kresťanských demokratov na sv. 
liturgii v gréckokatolíckom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove a 
záverečnou prednáškou Mladý človek, rodina a spoločenstvo (J. 
Fekete, SJ), panelovou diskusiou a pracovnými skupinami k jed
notlivým témam. Bohu vďaka za poznanie a povzbudenie mladej 
generácie - KULTÚRA ŽIVOTA.

A. MESÁROŠ

í > o  íP Ä rt 'D 'E s m T i c t t  R O K O C H  V O  S V O J O M
Veru, viac než päťdesiat rokov trvalo trápenie gréckoka

tolíkov obce Prislop v humenskom okrese. Po celý ten čas 
museli chodiť na bohoslužby i pre sviatosti po okolitých 
obciach.

Ich pôvodný drevený chrám počas druhej svetovej vojny 
úplne vyhorel. Po skončení vojny sa pustili do výstavby 
nového, stačili však urobiť len jeho základy. Potom prišiel 
pre celú gréckokatolícku cirkev tragický rok 1950, kedy 
štátny režim chcel túto cirkev zlikvidovať. Ale sa mu to 
nepodarilo. Napriek všetkému veriaci tejto obce svoju vieru
- dedičstvo otcov, si zachovali až doteraz. Po páde totalit-

Jubileá kňazov
o. Eugen Kočiš, riaditeľ Biskupského 

vikariátu v Prahe, 45 rokov ordinácie 
(1.1.1951)

o. Štefan Peľo, správca farnosti Habura, 
30 rokov ordinácie (9.1.1966) 

o. Vojtech Rosík, správca farnosti Ža- 
kovce, 60. narodeniny (22.1.1936)

ného systému malá hŕstka veriacich (22 dospelých mužov 
a žien) sa pustila do ukončenia začatej výstavby chrámu. 
Dokázali to v pomerne krátkom čase. Už v júni 1993 im 
nový chrám, zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, sláv
nostne posvätil otec pomocný biskup Mons. Milan Chau
tur, CSsR. Bola to velká radosť, ale hlavne spokojnosť, že 
Príslopčania opäť môžu dávať krstiť i sobášiť sa, sláviť sväté

liturgie vo svojom chráme. No a ako prví, ktorí prijali svia
tosť manželstva vo svojom chráme, sú vo farskej matrike 
zapísaní po viac ako päťdesiatich rokoch novomanželia 
Jana Harajdičová a Jaroslav Fedič, ktorí sviatosť manžel
stva prijali 18. novembra 1995.

Nech vaše manželstvo žehná Kristus Pán.
Štefan LAHOVIČ

A j  u vás bol M ikuláš ?
Sv. M iku láš  zav íta l aj to h to  roku do 

P rešova . S p re vá d za la  ho skup ina  
b o h o s lo vco v  p re šo vské h o  sem inára , 
k to rí rozdávan ím  s la d ko s tí a pekných 
o b rá zko v  mu po m á h a li š íriť radosť. 
Tá  v y v rc h o lila  na s tre tn u tí s deťmi 
g ré cko ka to lícke j p re šo vske j fa rnos ti 
po večerne j bohos lužbe  dňa 6. de
cem bra  1995.

-am-
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Predsedom je PhDr. Ernest Sirochman
V každom meste, mestečku či obci, ak je tam väčší počet členov 

Spolku sv. Cyrila a Metoda, môžu si na základe novelizácie spolko
vých stanov na valnom zhromaždení dňa 29. apríla 1995 založiť 
odbočku nášho spolku.

Medzi prvými si odbočku nášho spolku vytvorili v jeho sídle - v 
Michalovciach. Na stretnutí členov sa k prítomným prihovoril správca 
farnosti dekan o. Emil Zorvan. Založením odbočky chcú v tomto meste 
zaktivizovať činnosť našej náboženskej kultúrno-výchovnej ustanoviz
ne a pomáhať zviditeľňovať dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, dnes už 
spolupatrónov Európy, a reagovať na slová Svätého Otca Jána Pavla 
II., ktorý jestvovanie gréckokatolíkov na Slovensku prirovnal k tatran
ským plesám, bez ktorých by krása Tatier nebola úplná.

Za predsedu odbočky bol zvolený PhDr. Ernest Sirochman, profe
sor Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, za členov výboru - 
Anton Cifruľák, MUDr. Juraj Duda, Mária Hospodárová, Ing. Pavol 
Kurilec, Mária Olahová a Ing. Ján Paľovčík.

Miestna odbočka v Michalovciach hodlá rozšíriť členskú základňu 
najmä z radov mladých ľudí a skvalitňovať náboženskú kultúrno-vý- 
chovnú činnosť v spolupráci s ďalšími ustanovizňami a tým pomáhať 
pri duchovnej obrode našej spoločnosti. (pk)

AittytMKiúU (Km. Jftzeia U tk
Nedeľa Krista Kráľa pripadla v minulom roku na 26. novem

ber. V známej košickej Pyramíde, kde majú bohoslužby ve
riaci gréckokatolíckej farnosti sv. Petra a Pavla, sv. liturgiu so 
správcom farnosti o. Michalom Hospodárom spoluslúžili aj 
ďalší košickí kňazi, medzi nimi tiež Mons. Jozef Tóth, ktorý aj 
kázal.

Po sv. liturgii nasledovala autogramiáda Mons. Jozefa Tót- 
ha. Organizátorov tohto milého podujatia milo prekvapila 
hojná účasť čitateľov duchovnej poézie. Mons. Jozef Tóth 
podpísal okolo 130 výtlačkov básnickej zbierky Piesne zo 
Solúna, ktorú vydal Byzant - vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila 
a Metoda, ako podielovú knihu pre členov tejto náboženskej 
kultúrno - výchovnej ustanovizne. Autor podpísal niekolko 
desiatok svojej básnickej zbierky aj po ďalšej sv. liturgii na 
košickom Sídlisku KVP na Čordákovej ulici.

Pavol KUŠNÍR

NASI JUBILANTI
V januári t. r. sa okrúhleho výročia dožívajú títo naši 

členovia:
50 ROKOV - Štefan Fedorčák z Trebišova.
60 ROKOV - Michal Drobňák zo Sečoviec, Helena 

Kandrová zo Svidníka, Anna Kusová zo Sečoviec, Zu
zana Labačová z M ichaloviec, Margita Rácová z Mi- 
chaloyiec, Helena Stoilová zo Zemplínskeho Jastrabia, 
Júlia Spesová z Prešova a Michal Vasiľzo Slavkoviec.

70 ROKOV - Alžbeta Ivanová z Bánoviec nad Onda
vou, Mária Janočková z Vavrinca, Helena Košlabová 
zo Zemplínskeho Jastrabia, Margita Kotunová zo Zá- 
hora, Jozef Lopata z Matiašoviec a Vojtech Macko z 
M ichalian.

75 ROKOV - Anna Andrejčáková z Varhaňoviec, An
na Barnová z M ichalian, Mária Domková z Koňuša, 
Anna Kuklincová zo Záhora a Ján Poprík z Pozdišoviec.

80 ROKOV - Andrej Zavada z Novosadu.
85 ROKOV - Michal Figeľz Hrane.

Všetkým jubilantom  vyprosujem e hojnosť Božích milos
tí na mnoho rokov, šťastných rokov.

Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda,
prevzali ste si už vo svojich farských úradoch Gréckokatolícky kalendár 
1996 a podielovú knihu Jozefa Tótha Piesne zo Solúna?

O tTlTÍ,r \ F \ ' É 1 Na PodPoru Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli: 
Bohuznáma, Prešov 100 Sk, Bohuznáma, Mi

chalovce 50 Sk, Bohuznámy, Michalovce 50 Sk, 
d A  Emília Bačová, Poprad 50 Sk, Anna Bila, Nižný 

P j k r  I Ä  ,1 í \  Hrabovec 100 Sk, Mária Bodnárová, Michalovce 
50 Sk, Mária Cimbalová, Bratislava 100 Sk, Al

žbeta Čabinová, Michalovce 50 Sk, Členovia Spolku sv. Cyrila a 
Metoda, Čertižné 1200 Sk, Margita Dragúňová, Michalovce 50 Sk, Ing. 
Dušan Ďurišín, Košice 50 Sk, Anna Hašková, Michalovce 50 Sk, Petr 
Helísek, Valtice (Česko) 50 Sk, Anna Hricová, Fijaš 50 Sk, MUDr. Elena 
llečková, Pezinok 49 Sk, Helena Kirchnerová, Žilina 150 Sk, Mária 
Koščová, Michalovce 50 Sk, Mária Macašková, Michalovce 50 Sk, Ing. 
Juraj Mantič, Bratislava 200 Sk, Dr. Mária Marianinová, Pezinok 100 
Sk, Štefan Mihalovič, Bratislava 50 Sk, Helena Mikitová, Košice 100 Sk, 
Irena Molnárová, Michalovce 50 Sk, Magda Murínová, Bratislava 50 Sk, 
Anna Obrazová, Nižný Žipov 50 Sk, Terézia Oreničová, Stanča 50 Sk, 
MUDr. Júlia Petríková, Stanča 100 Sk, Ján Poprík, Strážske 100 Sk, 
Mária Prepiorová, Michalovce 100 Sk, Helena Rovňáková, Michalovce 
150 Sk, Marcela Sabolová, Ruská Nová Ves 100, Spojok sv. ruženca, 
Voliča 1000 Sk, Štefan Šaffo, Dúbravka 50 Sk, Juraj Šecko, Marianka 
250 Sk, Mária Šelepcová, Prešov 100 Sk, Ján Škovlera, Bratislava 50 
Sk, Anna Štefanová, Trhovište 50 Sk, Magdaléna Vinclerová, Bratisla
va 50 Sk, Mária Voltová, Žiar nad Hronom 100 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor 
"A" na účet SLSP Michalovce, číslo účtu 124240-5590/0900. Na poštovej 
poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedie, že ide o 
dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove. Za dary Pán Boh 
zaplať.

PRIPRAVUJEME ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE ThDr. JÁNOVI MURÍNOVI

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

Výbor Spolku sv. Cyrila a Me
toda mal po svojom zvolení na 2. 
valnom zhromaždení dňa 29. ap
ríla 1995 svoje druhé zasadnutie 
dňa 7. decembra minulého roku 
opäť v Michalovciach.

Zasadnutie po modlitbe Kráľu 
nebeský... otvoril a viedol na

miesto neprítomného predsedu titl. kanonika o. Jozefa Knežu 
podpredseda Mgr. Pavol Kušnír. Výbor zhodnotil niektoré podu
jatia roku 1995 a zamýšľal sa nad realizáciou podujatí v prvom 
polroku tohto roku a nad otázkou prístupu k mladým ľuďom.

Slávnostné zasadnutie výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda pri 
príležitosti výročia smrti sv. Cyrila Filozofa bude v tomto roku v 
Humennom pod záštitou člena výboru a správcu humenskej far
nosti dekana o. Františka Čitbaja.

V 24. čísle Slova sme avizovali odhalenie pamätnej tabule o. 
ThDr. Jánovi Murínovi v Gymnáziu Pavla Horova v Michalov

ciach. Uskutoční sa to začiatkom mája t. r. v rámci osláv 55. 
výročia založenia Jednoty sv. Cyrila a Metoda, v tradícii ktorej 
dnes pokračuje náš Spolok sv. Cyrila a Metoda.

Spolok sv. Cyrila a Metoda sa hodlá podieľať aj na príprave 
spomienkovej slávnosti pri príležitosti 25. výročia smrti o. Polykar- 
pa G. Oleára, igumena Kláštora baziliánov v Trebíšove, ktorý bol 
v pofrontovom období šéfredaktorom spolkového časopisu Cyril 
a Metod.

Výbor bude venovať pozornosť aj práci s mládežou a pomôže 
pri organizovaní mládežníckych stretnutí, najmä festivalu mlá
dežníckych spevokolov, ktorý má byť v tom to roku v Humen
nom.

Jednou z dôležitých úloh výboru je vydavateľská činnosť v 
Byzante, získavanie ďalších členov najmä z radov mladých ľudí a 
zviditeľňovanie spolkovej práce. Všetka práca a snaženie Spolku 
sv. Cyrila a Metoda v Roku Cirkvi 1996 má pomáhať pri duchovnej 
obnove našej spoločnosti.

/Pk/



LITURGICKY KALENDAR 1
V roku 1996 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "C" 

Vo všedný deň sa číta druhé čítanie ( s párnym číslom)

Obdobie po slávnosti 
Zjavenia Pána

8. január, pondelok, Juraj 
a Emilián, úctyhodní

2 Tim 3,14-17: Vytrvaj v tom, čo si sa 
naučil a čo ti je zverené. Jn 1,6-8; 24-28: 
Prišiel ako svedok vydať svedectvo o 
svetle.

9. január, utorok, Polyeukt,
mučeník

1 Jn 4,7-10: Kto nemiluje, nepoznal 
Boha. Jn 12,44-47: Ja som prišiel na 
svet ako svetlo.

10. január, streda,
Gregor Nísský, biskup

Rim 8,35-37: Kto nás odlúči 
od Kristovej lásky. Jn 12,48- 
50: Čo teda hovorím, hovorím 
tak, ako mi povedal Otec.

11. január, štvrtok,
Teodózius Velký,

úctyhodný
2 Kor 4,6-7: No tento poklad 

máme v hlinených nádobách.
Jn 6,45-48: Kto verí, má večný 
život.

12. január, piatok,
Tatiana, mučenica

Sk 13,16-17.22-25: Vy všet
ci, čo sa bojíte Boha, počúvaj
te. Jn 7,37b-39a: Nech príde ku 
mne a nech pije.

13. január, Sobota 
po Zjavení Pána, Hermil

a Stratonik, mučeníci
Rim 10,8-11: Nik, kto v ne

ho verí, nebude zahanbený. Mk 1,12-15: 
Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie krá
ľovstvo.

14. január, Druhá nedeľa po 
Zjavení Pána, Sinajskí mučeníci,

zakončenie obdobia 
po Zjavení Pána

Radový hlas je siedmy, ev. na utiemi 
je desiate, farba biela. Antifóny: Ked 
Izrael. Milujem Pána. Vchod: Poďme... 
Ján ťa pokrstil v Jordáne. Tropare: Svo
jím krížom. Pri tvojom krste. Sláva 
Kondák: Smrť už nebude. I teraz: Zjavil 
si sa dnes. Svätý Bože. Prokimeny: Pán 
dá silu. Požehnaný, ktorý prichádza. 2 
Pet 1,3-7: Jeho božská moc nám daro

vala všetko, čo treba pre život. Lk 7,24- 
30: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Namies
to Dôstojné je: Zvelebuj. Spev na 
prijímanie: Chváľte Pána. Prejavila sa.

Týždeň po Druhej nedeli 
po Zjavení Pána

15. január, pondelok, Pavol 
Tébsky a Ján Kušník, úctyhodní
Menlivé časti z pondelka alebo o úcty

hodných /biela/. Kol 1,1-6: Milosť vám 
a pokoj od Boha, nášho Otca. Mk 10,1- 
12: Čo teda Boh spojil, človek nech ne- 
rozlučuje.

16. január, utorok, apoštol Peter
v okovách, záväzná spomienka

/biela/

Antifóny: každodenné Tropar: Rím si 
neopustil. Sláva. Kondák: Oslavujme. I 
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Po ce
lej zemi. Sk 12,1-11: Peter spal medzi 
dvoma vojakmi spútaný dvoma reťaza
mi. Jn 21,15-25: Pas moje ovce. Spev na 
prijímanie: Po celej zemi.

17. január, streda, Anton Velký,
úctyhodný, záväzná 

spomienka /biela/

Antifóny: každodenné Tropar: Otče 
Anton. Sláva. Kondák: Predstavený ot

cov. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Spravodlivý sa teší. Heb 12,5-7.11: Je 
na vašu nápravu, čo znášate. Mt 6,1-4: 
Už dostali svoju odmenu. Spev na prijí
manie: Vo večnej pamäti.

18. január, štvrtok, sv. Atanáz a 
Cyril Alexandrijský, biskupi, 

záväzná spomienka /biela/
Antifóny: každodenné. Tropar: 

Keď ste šírili. Sláva. Kondák: Vod
covia a biskupi. I teraz: podľa predpi
su. Prokimen: Spravodlivý sa teší. 
Heb 13,7-16: Vyjdime teda k nemu 
von z tábora a znášajme jeho poha- 

nenie. Mt 5,14-20: Vy ste 
svetlo sveta. Spev na prijí
manie: Vo večnej pamäti.

Začína sa týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov

19. január, piatok, Makar 
Egyptský, úctyhodný

Menlivé časti z piatku /čer
vená/ alebo o úctyhodnom 
/biela/. Kol 2,1-5: Toto ho
vorím, aby vás nik nezviedol 
peknými rečami. Mk 10,32- 
34: Boli na ceste a vystupo
vali do Jeruzalema.
20. január, sobota, Eutym 

Velký, úctyhodný,
záväzná spomienka /biela/

Antifóny: každodenné. 
Tropar: Veseľ sa, neúrodná 
púšť. Sláva. Kondák: Naro
denie tvoje, Eutym. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: 
Svätým a slávnym. Rim 
12,12-18: Buďte pohostinní. 

Mt 6,5-6: A keď sa modlíte, nebuďte 
ako pokrytci.

21. január, 32. nedeľa 
po ZSD - O Zachejovi, 

Maxim, úctyhodný

Radový hlas je  ôsmy, ev. na utiemi 
jedenáste, farba biela. Antifóny: ne
deľné. Tropar: Z výšin nebies. Sláva. 
Kondák: Keď si vstal. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen: Pomodlite sa. 
Heb 13,1-3.14-16: Pamätajte na väz
ňov, akoby ste boli s nimi uväznení. 
Mt 18,12-14: Čo myslíte? Spev na pri
jímanie: Chváľte Pána.

Pripravil o. Mgr, Vojtech BOHÁČ



INVARIANTY ŽIVOTA
Invariantom nazývame to, čo sa v pro

cese zmeny nemení. Súhrn všetkých 
invariantov pri jednom type zmien vy
tvára charakteristický samostatný út
var. Podstata reality sa potom javí ako 
mozaika invariantov všetkých premien.

Začíname nový rok. Kalendár nám 
odmeriava zmenu času. Náš čas je pre
plnený pohybom a zmenami. Ale my 
túžime po pevnosti, istote a pokoji. Ne
chceme, aby nám život unikal ako voda 
nesená v dlaniach. Známy spisovatél 
Hemingway túto skutočnosť vyjadril ve
tou: Človek velftii potrebuje nájsť to, čo 
nemôže stratiť.

Čo tvori invarianty nášho života? Čo 
vytvára jadro našej osobnosti, ktoré by 
malo byť umiestnené nad premenami 
času, priestoru a prostredia, nad prob
lematikou spoločenského postavenia, 
nad parametrami zdravia a nakoniec 
nad životom a smrťou?

Sme súčasťou stvorenia, ktoré celé 
bolo stvorené pre nášho Spasiteľa. Boh 
v ňom si nás ešte pred stvorením sveta 
vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou

r

svätí a nepoškvnení v láske (Ef 1,4). 
Preto náš osobný vzťah k Ježišovi 
preldeňuje čas, vesmír a všetky zmeny.

Kedže sme boli stvorení v Ježišovi, 
on očakáva od nás, že budeme vždy 
postupovať podľa jeho vôle. Takto ne
vyplnené rubriky odvekého Božieho 
plánu premeníme na realitu. Prekoná
vaním ohraničení vytvárame hodnoty, 
ktoré sú už stavebným materiálom več
ného sveta. Aktivita vo svete zmeny pri
náša nadčasové hodnoty vo svete 
večnosti.

Prajeme si navzájom, aby tento nový 
rok bol pre nás všetkých požehnaný, 
aby nás stále sprevádzala radosť z toho, 
že do depozitu nemenných hodnôt pri
kladáme ďalšie, že vytvárame poklad, 
ktorý nikdy nezanikne a že pri tomto 
poklade bude i naše srdce.

Prajeme si tiež, aby po všetky dni to- 
hoto roku sme sa vedeli celkom odo
vzdať Božiemu Slovu a jeho láske. Tomu 
Slovu a tej láske, pre ktorú všetko vznik
lo a s ktorou máme byť zjednotení.

M. STANISLAV

Vážení a milí naši 
odberatelia časopisu Slovo

V súvislosti s kontrolou platieb za rok 
1994 a 1995 redakcia Slovo na konci 
minulého roka rozposlala informačné lis
ty tým, u ktorých bola zistená podlžnosť. 
Vzhľadom na to, že predplatné za časo
pis Slovo bolo doteraz posielané do Spol
ku sv. Vojtecha Trnava (SSV), nebolo 
možné priebežne a aktuálne sledovať 
platenie. Takto nezaplatené tržby za rok 
1994 činili: 128 tis. Sk a za rok 1995 ku 
dňu 30. novembra: 450 tis. Sk, čo sa v 
konečnom dôsledku prejavilo v zlom hos
podárskom výsledku časopisu.

Pri zložitom procese kontroly platieb 
nevylučuje, že mohlo dôjsť k nesprávne
mu zaradeniu platby v SSV. To znamená, 
že napriek Vašej úhrade je možné, že 
Vás evidujeme v zozname nezaplate
ných tržieb.

V takom prípade prosíme o zaslanie 
kópie dokladu o zaplatení.

Ako sme Vás už informovali, v Sloven
skej sporiteľni Prešov bol zriadený nový 
účet 1076847-579/0900. Prosíme platby 
platiť výlučne poštovými poukážkami na
šej redakcie. Tieto Vám na požiadanie 
zašleme. Ponúkame všetkým odberate
ľom možnosť predplatiť si časopis Slovo 
na rok 1996 za pôvodnú cenu, t.j. 5,- Sk 
s podmienkou celoročného predplatného 
s úhradou najneskôr do 31. januára 
1996. Celoročné predplatné po tomto ter
míne bude 144,- Sk krát počet odobera
ných výtlačkov.
Výzva pre odberateľov časopisu

Urobte radosť nám, sebe aj iným 
Pomôžte zvýšiť náklad časopisu Slovo

Redakcia prosí všetkých čitateľov o po
moc pri zvýšení odberu časopisu Slovo.
V súčasnosti sa Slovo tlačí v náklade 12 
tisíc výtlačkov, z toho predaj je cca 10 
500 ks. Aby bol časopis rentabilný, je 
potrebných minimálne 13 tisíc predaj
ných výtlačkov. Akým spôsobom nám 
môžete pomôcť? Predplaťte náš časopis 
na jeden rok tomu, o kom si myslíte, že 
mu urobí radosť. Na priloženej poštovej 
poukážke do variabilného symbolu uveď
te písmeno "R". Na mieste odosielateľa 
uvedte adresu toho, komu časopis Slovo 
predplácate. V správe pre prijímateľa 
uvedte Vašu plnú adresu. Nie je potrebné 
zasielať objednávku.

Na podporu časopisu Slovo zriaďuje 
rubriku "Štedrý darca”, ktorá bude obsa
hovať menný zoznam darcov a príslušnú 
sumu. Pri akejkolVek platbe nezabudnite 
v správe pre prijímateľa napísať, za čo 
vykonávate platbu, (dar predplatné za 
obdobie...). Veríme, že podľa svojich fi
nančných možností prispejete na zlepše
nie ekonomickej situácie nášho Slova.

Boh nech Vás odmení za vaše horli
vé srdcia.

Objednávka - Nový predplatiteľ
Predplaťte si náš časopis Slovo 

na rok 1996
Na prihlásenie odberu časopisu nám pí

somne oznámte (na adresu Redakcia Slo
vo, Hlavná 8, 080 01 Prešov) tieto údaje: 
Meno a priezvisko, presnú adresu, PSČ, 
okres a počet objednaných výtlačkov.

$w¥&
G ré cko ka to lícky
d vo jtýžd en n ík

08001 PREŠOV 
tei . :091/723783

Gymnázium sv, Moniky v Prešove 
otvára v školskom roku 1996/97 tri 
prvé triedy. Pretože sme škola s roz
šíreným vyučovaním cudzích jazykov, 
ponúkame žiakom tieto cudzie jazyky: 
anglický, nemecký, francúzsky, ta
liansky, španielsky, poľský, latinský, 
ukrajinský, ruský . Vyučovanie ostat
ných predmetov ako na štátnych ško
lách.

Prijímacie skúšky sú zo slovenské

ho jazyka a matematiky. Prihlášky tre
ba odovzdať na riaditeľstvách ZS do 
konca januára 1996.

Číselný kód školy 543168 
Zamerenie na 7902573 cudzie jazy

ky.
Číslo telefónu, na ktorom dostanete 

bližšie informácie: 091/ 710 211 
Tešíme sa na Vás

PhDr. Anna HERMANOVSKÁ 
riaditelka školy

V __________________________________________________________J
Vzácneho životného jubilea 75 rokov sa dňa 6.januára t.r. dožíva Ján Poprík z Pozdlšoviec, 

kantor michalovského Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky. Hojnosť Božích milostí 
vyprosujú jubilantovi manželka Mária a deti s rodinami a ku gratulantom sa pripája aj miestne
farské spoločenstvo.

Vážení rodičia!
Dňa 4. septembra 1995 Pán nám 

doprial dožiť sa zriadenia a otvorenia 
prvého Cirkevného gymnázia sv. Já
na Krstiteľa v Trebišove.

Otvorenie prvej cirkevnej školy 
úspešne nadväzuje na pretrhnuté 
zlaté nite stáročných dobrých tradí
cií cirkevného školstva v našom re
gióne. Do prvého roku existencie 
školy sme vstupovali s nádejou a cie
ľom realizovať výchovu a vzdelávanie 
mladých ľudí s kresťanskou morál
kou, vlastenectvom, humanitou, to
leranciou a náboženskou znášan
livosťou.

Zriaďovateľom školy je Biskupský 
úrad v Prešove. Štúdiuín na našom 
gymnáziu je štvorročné. Školu môžu 
navštevovať žiaci všetkých vierovyz
naní. Podľa zákona 171/1990 Zb, § 57 c 
vzdelávanie získané na cirkevných 
školách je rovnocenné vzdelaniu zís
kanému na ostatných školách. Škola

Mnoho rokov, šťastných rokov !

je zameraná na vyučovanie cudzích 
jazykov a programovanie. Na škole 
vyučujú aj rehoľní učitelia, najmä cu
dzie jazyky, a podieľajú sa na formá
cii študentov.

V školskom roku 1996/97 počítame 
so zriadením 2 tried 1. ročníka podľa 
záujmu žiakov a ich rodičov.

Prihlášky na štúdium na Cirkevné 
gymnázium v Trebišove si podávajú 
žiaci na predpísanom tlačive do 20. 
januára 1996 riaditeľovi príslušnej zá
kladnej školy.

Vážení rodičia!
Využite možnosť svojho dobrovoľ

ného a slobodného rozhodnutia pre- 
vzdelanie svojho dieťaťa a zverte ho 
do rúk škole, ktorej prvoradým po
slaním je formácia študentov ( vý
chova a vzdelávanie) na základe zásad 
kresťanskej pedagogiky.

PhDr. Ján BODNÁR 
riaditeľ Cirkevného gymnázia Trebišov

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


